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Ha tehetik, 
nézzék meg  
M a r k u s 
Imhoof sváj-
ci !lmren-

dező  a méhekről készült doku-
mentum!lmjét, melynek címe 
More than Honey, vagyis Több, 
mint méz. A tárgyilagos és épp 
ezért megdöbbentő !lmet mi-
nél több embernek látnia kelle-
ne ahhoz, hogy végre létrejöjjön 
egy olyan összefogás, mellyel 
megmenthetnénk a méheket. 

A rendező beutazta Kaliforni-
át, járt Kínában, Ausztráliában, 
hogy utána járjon, mitől pusz-
tulnak világszerte tömegesen 
a méhek. Az elmúlt évben 30 
%-os volt a veszteség, egyes vi-
dékeken a méhek 70 %-a pusz-
tult el. 

A lenyűgöző !lmben láthat-
juk, hogyan méhészkedik az az 
amerikai vándorméhész, aki-
nek 15 000 kaptára van. Nem 
elírás. 15 000 méhcsaláddal 
utazza be az Egyesült Államo-
kat minden évben. Számára a 
méhzümmögés a pénz hangja. 

A méhektől a mézet hatalmas 
gépekkel veszi el közben a mé-
hek jó részét is bedarálva. A ka-
liforniai mandulafákat perme-
tező vegyszertől a virágon hal-
dokló méhecske látványa szív-
bemarkoló. 

Kínában nincsenek méhek. A 
virágport kézzel gyűjtik össze 
a gyümölcsösben dolgozó nők, 
ami kis zacskókban érkezik ta-
vasszal más vidékekre, hogy az-
tán kis ecsettel, kézzel poroz-
zák be a virágokat, hogy terem-
jenek. 

A !lmben olyan rendkívü-
li  képeket is látunk, melyek a 
kaptár belsejében készültek. A 
méhkirálynő születését. A lár-
vákat tápláló dajkák munkáját.  
A méhek táncát, amivel elme-
sélik a többieknek, hol van dús 
virágmező. Különleges kom-
munikációs képességüket egy 
német neurobiológus csapat 
kutatja, akiket szintén megszó-
laltat a rendező a !lmben.

A méhek csak együtt tudnak lé-
tezni, egyéni vágyuk és kíván-
ságuk nincs. Olyan társadalom 
ez, ahol senki nem ad utasítá-
sokat, de mindenki tudja és te-
szi a dolgát. Munkájuk pótol-
hatatlan a természetben. Míg 
más rovarok mindenféle vi-
rágról gyűjtik a pollent, a mé-

hek egyszerre csak egyfaj-
ta virágot látogatnak, egyúttal 
gondoskodva a beporzásukról. 
Nélkülük az emberiség néhány 
év alatt kipusztulna, mondta 
Eistein. Nélkülük gyógynövé-
nyek sem lennének. Cseresz-
nye, repce, levendula, akác és 
hárs sem. A méhek pusztulá-
sának legfőbb oka a földeken 
használt számtalan vegyszer, 
mely parányi testüknek halá-
los méreg. 

És újra oda érkezem a gondo-
latmenetben, ahová gyakran: 
elpusztítjuk magunk körül a 
világot, és nem vesszük észre, 
hogy vele fogunk pusztulni. A 
méhek a dinoszauruszok után 
jelentek meg a Föld történeté-
ben, jóval az ember előtt. 

Dinoszauruszok már nincse-
nek. Hamarosan méhek se 
lesznek.
Gondolják tovább. 

Ezer módja van annak, hogy 
kifejezzük szeretetünket. 

A karácsony, Jézus születé-
se, a szeretet ünnepe. A szere-
tet, hitem szerint, ott él mind-
nyájunkban, mért is nem tud-
juk kimutatni jobban? Mért 
vagyunk durvák, türelmetle-
nek, !gyelmetlenek és hara-
gosak, mért nem mosolygunk 
egymásra többet? Mért nem 
adunk egymásnak több ked-
vességet, mért rohanunk el az 
érzelmek mellett? Mért titkol-
juk jobbik énünket?

A betlehemi jászol előtt tér-
deplő jámbor állatok Déry Ti-
bor novellájában tudják, mi a 
dolguk. Az ökör lehelletével 
melengeti a kisdedet a hideg 
istállóban, a szamár a legyeket 
hessegeti róla. A kérdésre, mi-
ért teszik ezt, egyik állat sem 
tud válaszolni, letérdepelnek 
hát az újszülött Jézus előtt, aki 
megérti, ez a válaszuk. 

Mi, emberek, szavakba tudjuk 
önteni érzéseinket. Íme egy 

himnusza a szeretetnek: 

Szavakkal vagy tet-
tekkel, gesztusokkal vagy pil-
lantásokkal, a buszon vagy a 
konyhában; szeressék egymást 
ezen a karácsonyon. 

“Az ökör meg a szamár még 
sokáig térdepelt a kisded előtt. 
Lám, mégis megfeleltünk 

n e k i , 
gondolták elégedetten, s fejü-
ket a padlóra fektetve, pislog-
va, csendesen nézegették egy-
mást.” 

Még egyszer 
a méhekr!l

1054 Budapest, 
Bank utca 6.

3557 Bükkszentkereszt, 
Kossuth utca 33. 

Telefon: (46) 390-278

www.gyorgytea.hu, 
www.diabess.hu

Lopes-Szabó Zsuzsa

Karácsonyi 
üdvözlet

“Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha 
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Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az 

összes titkokat és minden tudományt, legyen akko-

ra hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs 
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Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek s 

vessem oda testem, hogy elégessenek, 
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89 
mil-
l i ó 
t o n n a 
élelmiszer 
kerül éven-
te a kukákba 
Európában. En-
nek 42 %-a a ház-
tartásokból, 39 %-a 
az élelmiszeriparból, 14 
%-a éttermekb!l, 5 %-a 
pedig szállítási veszteség. Ma-
gyarországon 400 ezer tonna, 
fejenként 40 kg ételt dobunk a 
szemétbe minden évben. Fran-
ciaországban fejenként és 
évente 7 kg még be-
csomagolt élelmi-
szert dobnak ki. 

Az Európai Unió 
Mez!gazdasági és 
Vidékfejlesztési Bi-
zottsága adatai sze-
rint a fogyasztásra alkal-
mas élelmiszer közel 50 %-a 
végzi a szemétben, ugyanakkkor 
79 millió ember él Európában 
a szegénységi küszöb alatt és 16 
millió veszi igénybe az élemiszer 
segélyeket.

Hol keletkezik ez felháborító pa-
zarlás, kérdi az ember magától és 
elgondolkodik saját életvitelén.

Sok olyan dolgot megveszünk, 
amire nincs szükségünk. A jó-

lé-
t i 

társa-
d a l o m 

fantaszti-
kus dolog, 

hiszen azt je-
lenti, nincs há-

ború, nélkülözés és 
jegyrendszer. Nagy-

szer", hogy nem kell at-
tól félni, holnap már nem 

lesz hús vagy tej a boltok-
ban vagy kenyérért kell haj-
naltól sorbaállni. Ugyanakkor 
a pazarlást bátorító társadalmi 

szokásokat nem volna szabad 
követnünk. 

Az élelmiszer ki-
dobálás nagy-
részt rossz vá-
sárlási szokása-
inkból ered. Ha 

nem készítünk be-
vásárló listát, vala-

mint éhesen me-
gyünk a boltba, garan-
táltan több mindent 
veszünk, mint amit el 
fogunk fogyasztani. A nagy 
élelmiszer láncok boltjai szá-
mos taktikát bevetnek, hogy 
hozzáférjenek a pénzünkhöz. 
A pénztáraknál elhelyezett pol-
cokról többszörös gyorsasággal 
fogy a csoki, rágó, elem vagy 
cukorka. A gyerek is nyafog, 

mire odaérünk fáradtak va-
gyunk a sorbaállástól, csábító 
lehet!ség a bömböl! gyereket 
elhallgattatni vagy magunkat 
úgymond kényeztetni kicsit.

A boltok berendezése is 
ra#nált. Át kell jutni a fél áru-
házon, mire elérjük a pékáruk 
vagy a tejtermékek részlegét. 
Addigra már sokszor benne 
van a kosárban az akciós tészta, 
mosópor vagy üdít!ital, amit 
egyébként nem szándékoztunk 
megvenni. Aztán mire meg-
szokjuk, merre kell kanyarod-
ni a kenyérhez, egyik napról a 
másikra átrendezik a polcokat, 
hogy keresgélnünk kelljen a cé-
lunkhoz vezet! utat és megint 
elcsábuljunk. 

Ételünk a kukában

�

Nem csak a multikat kell okol-
ni. Mi is hibásak vagyunk, ha 
nem a szomszéd kisboltba me-
gyünk bevásárolni, ahol ugyan 
kicsit magasabbak az árak, de a 
jó ismer!s eladó megmondja, 
mit ne tessék vinni, már nem 
friss. Az is hiba, hogy amikor 
belépünk a boltba, fogalmunk 
sincs, mi van otthon a h"t!-
ben vagy a kamrában. Az is a 

mi hibánk, ha megvesszük a 
multinál az állati takarmány-
nak még épp megfelel! mi-
n!ség" zöldséget, gyümölcsöt 
ahelyett, hogy a közeli piacon 
vásárolnánk. Arról is mi tehe-
tünk, ha nem hazai idénygyü-
mölcsöt vásárolunk, hanem 
messzi földr!l érkez!, gyorsan 
romló külföldit. Egyébként is 
érdemes az árucikkek lejára-
ti idejént ellen!rizni. Jó tud-

ni azt is, hogy a pol-
cokon a friss árut 
mindig hátra dug-
ják, hasznos dolog 
kicsit kotorászni a hátsó 
sorokban.
Otthon aztán oldjuk meg a he-
lyes tárolást, mert így az élelmi-
szerek tovább elállnak. A h"-
t!ben a zöldségek papírba te-
kerve meg!rzik frissességüket, 
a petrezselyem is sokáig friss 
marad, ha konyhai papírtör-
l!be göngyöljük és egy zárha-
tó dobozba tesszük. A gyorsan 
romló citromot facsarjuk ki, 
jégkockatartóban lefagyasztva 
mindig lesz friss citromlé a 
háznál. Héját reszeljük le vagy 
vágjuk apróra, cukorral össze-
keverve hónapokig eláll a h"-
t!ben. 

Édesanyám  a háború alatt volt 
$atal lány. Engem úgy nevelt, 
hogy ételt nem dobunk ki. Itt 
véget ért  a mondat. F!-
ként az életet adó ke-
nyeret nem dobjuk ki, 
ha már nem élvezhe-
t!, kockára vágva meg-
szárítjuk, jó lesz le-
vesbe, vagy szárítás 
után zsemlemorzsá-
nak lereszeljük. Fa-
luhelyen az állatok 
megeszik a ma-
radékot, bár a 
jó házi koszttól 

(v.ö. moslék) eltiltotta !ket az 
európai rendelet.  Nekem nin-
csenek háziállataim, de a ku-
tyánk milliószor szívesebben 
eszi meg a maradék levest vagy 
tésztát, mint a drágán vásárolt 
granulátomot. Ami neki nem 
adható, kihordom a kert végé-
be az !znek, sünnek, rókának. 
Másnapra mindig megoldódik 
a maradék kérdése.  Ha nem 
tudjuk kinek adni, az elkészí-
tett étel maradékát fagyasz-
szuk le,  egy-egy siet!s napon 
van mit tálalni a családi vacso-
rához. 

Számos jó tanácsot kapnak a 
www.tudatosvasarlo.hu webol-

dalon. Ha felesleges élel-
miszerük van, vagy segí-
teni szeretnék a rászoru-
lókat, keressék a www.

elelmiszerbank.hu ol-
dalt. 

De legf!képp: vi-
gyázzanak a 
pénztárcájukra, 
vásároljanak, 

f!zzenek, ter-
v e z z e n e k 
okosan. 
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Azt jelenti, hogy a terhesség alatt 
a várandós kismamának nem kí-
vánt mértékben megemelkedik a 
vérukor szintje. Mivel az inzulin 
elválasztás-beépülés  együttes fo-
lyamatát érinti, ez az állapot is a 
2-es típusú cukorbetegséghez ha-
sonlít.
A szülés után általában elmúlik, 
visszaáll az egészséges állapot, bár 
tudni kell, hogy azok a nők, akik 
a terhesség alatt cukorbetegek, 40 
éves kor után 20-50 %-ban  haj-
lamosak lesznek a 2-es típusú cu-
korbetegségre. Érdemes tehát a 
későbbiekben is oda#gyelni a vér-
cukor szintjére.

Mik a veszélyei a terhességi cukor-
betegségnek? A magzatra nézve 
több káros hatása is lehet: a nor-

málisnál nagyobb születési súly, 
szívrendellenességek, a központi 
idegrendszer fejlődési rendellenes-
ségei vagy légzési nehézségek.
Mielőtt a leendő anyukák amúgy 
is aggodalommal teli szíve még 
jobban összeszorulna, gyorsan le-
írom, hogy szerencsénkre ezek a 
szövődmények sokkal gyakorib-
bak a feketebőrű, a latin-amerikai 
és az ázsiai nőknél.

Mitől alakul ki? A terhes-
ség alatt megnő az ösztrogén és 
progeszteron hormonok termelé-
se, ami a zsírszövetek szintézisét 
befolyásolja, így a szervezet 
rezisztenssé válik az inzu-
linra. Szülés után azon-
nal csökken ezeknek 
a  hormonoknak a  
mennyisége, ezál-

tal az inzulin/vércukor szint is 
visszaáll a normális szintre. Gyak-
ran csak a terhesség 6. hónapjá-
ban alakul ki a cukorbetegség, 
mert ekkor növekszik meg jelen-
tősen az említett hormonszint. 

Kezelése:

Többnyire elég diétával és meg-
felelő testmozgással csökkenteni 
a vércukor szintjét. Ha ez még-
sem elég, az orvos inzulin bevi-
telt ajánl, mely szigorú és rend-
szeres cukormérést igényel. Tab-
lettát a magzatra gyakorolt nem 
kívánt mellékhatások miatt ilyen-
kor nem adnak. Ajánlatos rend-
szeres kontrollra járni, mert 
az elhanyagolt betegség szülési 
komplikácókhoz vezet, veszélyez-
teti a születendő gyermek egész-
ségét!

Gyógynövényekkel: 

A cukorbetegségre ajánlott 
Diabess Györgyteát terhesség 
alatt nem tanácsos fogyasztani.  
Helyette nyugodtan iható a vér-
cukor szintet csökkentő szeder-

levél tea napi 
egy csészével 

é t k e z é s 
előtt.
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Bár nincs itt az ideje az akácvirág 
gyűjtésének, a most kezdődő nát-
haszezonban jó hasznát vehetik az 
akácvirág gyógynövénynek. Kö-
högést enyhítő, nyálkaoldó, gyo-
morsavcsökkentő és vízhajtó tu-
lajdonságú gyógyteát készíthe-
tünk a szárított virágból.

Az akác a hüvelyesek családjába 
tartozó, Észak-Amerikából a ho-
mok megkötésére behozott, is-
mert fa. Leginkább az akácméz 
jut eszünkbe az akácfáról, pedig 
májusban nyíló hófehér virága ér-
tékes gyógynövény is. 
A mézédes, bódító illatú virágok 
tömegesen 
vonzzák a 
rovarokat, 
ilyenkor vi-
szik a ván-
dorméhé -
szek is le-
gelni a mé-
heket az 
akácosokba. 

Az akácméz az egyik legvilágo-
sabb mézfajta, egyben a legrom-
landóbb is. Szívesen “hamisítják”, 
ezért csak megbízható kisterme-
lőtől vásároljunk.  Külsőleg enyhe 
égési sebekre, belsőleg székreke-
dés esetén fogyaszthatjuk.  A méz 
önmagában is gyógyító hatású, 
köhögéscsillapító teánkba min-
den esetben tegyünk akácmézet. 

Az akác hatóanyagai a virágban 

találhatók. Régeb-
ben kérgét is hasz-
nálták gyomor-és 
bélfekély ellen, ma 
már tudjuk, hogy a kéreg toxi-
kus anyagokat tartalmaz, ezért fo-
gyasztása nem ajánlott. 

Teája  jó köhögéscsillapító, eny-
he vízhajtó és hashajtóként is al-
kalmazzák. Mivel igen aromás, az 
akácvirágot ízjavítónak is kever-
hetjük más teákba. A kozmetikai 
ipar szintén előszeretettel használ-
ja. Az akác virágából készült for-
rázat ezenkívül kiváló nyálkaol-
dó, görcsoldó, nyugtató, tonizáló. 
Gyomor- és nyombélfekélynél az 
orbáncfűvel felváltva kell használ-
ni. Kúraszerűen naponta egy csé-
szével  csak addig kell inni, amíg 
az adott probléma nem szűnik. A 
szervezetet emlékeztetve a véde-
kezésre a továbbiakban heti vagy 
kétheti egy csésze is elegendő.

Gyógytea: mindig forrázatot ké-
szítünk a száraz gyógynövényből. 
Egy adaghoz 2,5 dl forró víz és 
egy csapott evőkanál teafű szük-
séges. 15 percig áztatjuk, leszűr-
jük, langyosan fogyasztjuk.

Ha vízhajtásra használják, reggel 
igyanak meg egy csészével, szék-
letlazításra viszont este kell fo-
gyasztani. Legfontosabb tulaj-
donsága, hogy csökkenti a gyo-
morsav termelést, ezért re%ux 
betegség esetén naponta 1 csésze 

akácvirág 
tea fogyasz-

tása ajánlott 
este étkezés után. 

Ha a gyomorégés megszűnt, se 
hagyják abba teljesen a tea fo-
gyasztását, emlékeztetőül időn-
ként igyanak meg egy csészével.

 Köhögésre napi két csésze fo-
gyasztása ajánlott 1-2 héten ke-
resztül. Ihatjuk önmagában vagy 
más gyógynövényekkel (hársvi-
rág, kakukkfű, szurokfű, apróboj-
torján) együtt. Száraz köhögésnél 
hurutoldó, hurutos köhögésnél 
köptető hatása van.  A teát min-
dig frissen kell elkészíteni, a lan-
gyosra hűlt forrázatot akácmézzel 
lehet ízesíteni.  Fél óra alatt kor-
tyolgatva fogyasszák el, reggel és 
este.

Mivel csökkenti a savterme-
lést, ezért étvágycsökkentő hatá-
sa is van, ebből a célból keverhet-
jük katángkóróval. Utóbbit főzni 
kell, ezért azt javaslom, 2-3 perces 
főzéssel készítsék el a katángteát, 

majd ezzel  a te-
ával forrázzák le 
az akácvirágot. 
Napi 1 csészé-
vel igyanak be-
lőle éhgyomor-
ra, de nem to-
vább, mint 4 
hét. Utána tart-
sanak egy 3-4 
hetes szünetet.

Terhességi (gesztációs) Fehér akácvirág 

   Hajlamosító tényez!k:

  vekedés a terhesség alatt

  zsírréteg 

  a szülőknél

  kialakult terhességi 
  cukorbetegség

  született csecsemő



4

Azt jelenti, hogy a terhesség alatt 
a várandós kismamának nem kí-
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Tea télvíz idején

A telet nem ismeri mindenki. 
Azokon a tájakon, ahol örök ta-
vasz van, nem tudják, milyen na-
gyon hideg tud lenni erre mife-
lénk, milyen csúszós az út télen, 
milyen sokba kerül a f!tés, és mi-
lyen nehéz munka a hólapátolás. 
Nem tudják, milyen, mikor he-
tekig nem látjuk a napfényt, és 
délután 4 órakor már sötét van. 
Mennyire veszélyes a jeges járdán 
botorkálni, milyen siet"-
sen igyekszünk a meleg 
szobába a csíp"s 
hidegb"l.

Persze ezek a 
boldog embe-
rek azt 
sem tud-
ják, mi-
lyen vidám 
dolog az is-
kolából ha-
zafelé me-
net hócsatát 
vívni, mi- lyen jó 
a gyerekekkel szánkózni men-
ni, mennyire szép a halkan hulló 
hópelyheket bámulni a jól f!tött 
szoba ablakából. Milyen csendes 
és tiszta a táj hóesés után, milyen 
ünnepélyes csend borul a városra 
is a szikrázóan csillagos, jéghideg 
éjszakákon. 

És biztos nem járnak ezek a né-
pek csilingel" lovasszánkón sem 

a Bükk lankáin, ahol ilyentájt 
jó meleg takarókba bugyolál-
va lehet a hatalmas szánkón ül-
dögélni és gyönyörködni a ha-
vas erd"kben, siklani a hóborí-
totta mez"kön, ahol tisztán lát-
szik az állatok patájánák a nyo-
ma. A hófehér zúzmara olyan-
ná teszi a fákat, mint a csipke, 
máskor csak képeslapokon látni 
ilyen gyönyör!t. 

Nem isznak ezek az emberek a ki-
adós szánkózás után jó meleg teát 

sem, ami felmelegíti a testet és 
a lelket egyaránt. Nem is is-
merhetik a Gyuri bácsi-féle 
Téli teát, minek is ismerné az, 
aki a telet sem ismeri. Pe-

dig egy ilyen csé-
sze tea nem csak 

átmelegíti az 
embert, ha-

nem békét is 
hoz a szívé-
be és a lel-

kébe. Amíg 
szürcsölget-

jük, melegíti a kezünket, elmu-
lasztja  a náthánkat, védi a tor-
kunkat, könnyíti a légzésünket. 
Legjobb mindjárt egy nagy kan-
nával készíteni, biztos, hogy a 
család is rá fog járni egész este.

A testet-lelket me-
lenget" növé-
nyek egyike az 
a p r ó b o j t o r j á n . 
Népi neve agár-

mony, pati-
kai párló-
f!, király-
asszony ká-

p o s z t á j a . 
Legismertebb 

felhasználási területe a máj és az 
epe tevékenységének szabályozá-
sa. Az 1700–as évekb"l van fel-
jegyzés arról, hogy sárgaság ellen 
eredményesen használták f"ze-
tét. A kelleténél magasabb húgy-
savszint, reuma és köszvény ese-
tén isszuk teáját. Jó vízhajtó, fo-
gyasztásával megel"zhet" a vese-
k" és vesehomok képz"dés. Segíti 
a táplálékfeldolgozást, az emész-
tést. A hólyag renyheségére, gyer-
mekeknél ágybavizelés ellen is 
hasznos. Az amerikai és kanadai 
indiánok lázcsillapításra használ-
ják. A középkorban mágikus er"t 
tulajdonítottak neki: elbeszélések 
szerint a párna alá tett apróboj-
torján mély álomba ringatja az 
embert. Másik fontos tulajdon-
sága a torok és a száj fert"tlení-
tése. Kellemes íz! teáját véd"ital-
ként is isszák a favágók. Bátran 
fogyaszthatunk bel"le akár több 
csészével naponta.

Másik kiváló össze-
tev"je a Téli teának 
a szurokf!.
Ezt a növényt kö-

högéscsillapítónak használjuk, 
ezen kívül  hangszalaggyulladás 
esetében is használható. 
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Vigyázni kell arra, hogy gyulla-
dásra nem szabad melegen inni, 
tehát a 2,5 dl forrásban lév" víz-
zel leöntött 1 teáskanál szurokfü-
vet legalább 15 percig fed" alatt 
kell tartani, és ekkor lesz!rni.
Még 10-15 percig h!lni kell 
hagyni, és az ilyen langyos teá-
val jó mélyen hátrahajolva garga-
rizálni kell, és csak azután lenyel-
ni. Étvágyjavításra is használható, 
ilyenkor a napi egy csésze reggeli 
el"tt elfogyasztva elegend". Ideg-
nyugtatásra az esti lefekvés el"tt 
egy fél órával igyanak meg bel"-
le egy csésze teát. Ennek a teának 
gyengén izzasztó hatása is van.

A lándzsás úti-
f! a harmadik. Ez 
a növény az egyi-
ke a köhögés elle-

ni teáknak, ott elengedhetetlen a 
használata. Nyálkaoldás és köhö-
géscsillapítás, baktériumöl" tu-
lajdonság, mind olyan tulajdon-
ságok, amik a köhögésnél nél-
külözhetetlenné teszik. Régeb-
ben szirupot is készítettünk be-
l"le, mert a gyerekek szívesebben 
fogyasztották, mint a teát. Ahány 
kiló útif! levél, ugyanannyi cu-
kor szükséges hozzá. Az útif! le-
velet összevágjuk 0,5-1 cm-es da-
rabokra, egy ujjnyi útif! a bef"t-
tes üveg aljára, rá egy réteg cukor, 
ami kb. olyan vastag legyen, mint 

a f!. A lezárt üvegben ilyen réte-
gesen álljon a f! és a cukor kb. két 
hétig a napon. A cukor kioldja a 
hatóanyagokat a levelekb"l, és 
azok feljönnek a szirup tetejére. 
Lesz!rjük és az így kapott szirup-
ból naponta 3-szor egy teáskanál-
nyit fogyasztunk el amikor köhö-
günk. Ekcámás helyekre dörzsöl-
ve 2-3 hét alatt elmulasztja azt. A 
frissen szedett útifüvet megmos-
suk, és az ekcémás helyekre dör-
zsöljük  a levét. Éjszakára  a visz-
ket" ujjak közé tesszük,  ilyenkor 
a friss levelet meg kell sérteni a 
körmünkkel több helyen. Aller-
giát is gyógyítunk vele, ekkor egy 
éven keresztül napi egy csészével 
kell inni bel"le éhgyomorra. 

A borsmenta a ne-
gyedik téli gyógy-
növény. Igen aro-
más illatú növény, 

számos gyógyító hatással rendel-
kezik. Étvágyjavításra, emész-
tés könnyítésére, máj-és epe-
bántalmakra, pu#adás ellen, ál-
talános er"sítésre használják leg-
gyakrabban. Megfázás, torokfá-
jás esetén jót tesz a te-
ája, mert köhögéscsil-
lapító és köptet" tu-
lajdonsága is van. Fer-
t"tlenít" hatása miatt 
herpesz esetén használ-
ják. A korai terhesség reg-

geli rosszulléteit lehet csillapíta-
ni a hideg borsmenta teával. Ér-
összehúzó, érvéd", vérhígító ha-
tása van.  Nagyon jó görcsoldó, 
fájdalomcsillapító és nyugtató. Il-
lóolaja eredményesen használha-
tó migrénes fejfájás esetén. Sajnos 
ma már csak leginkább emésztés-
re és nyugtatóként használják, 
pedig az itt felsorolt gyógyító ha-
tásai talán ezeknél is fontosabbak. 
Ha nyugtatónak szánjuk, akkor 
több füvet használunk, legalább 
az el"bbi mennyiség dupláját. Ha 
gargarizálásra használjuk, szin-
tén er"s forrázatot készítsünk. 
Emésztésjavításra étkezés után, 
altatóként lefekvés el"tt kell inni 
teáját. Megfázás, torokfájás ese-
tén napi 3-4 csészével is ihatnak 
bel"le. Vérhígításra, az érfal er"sí-
tésére napi 3 csészével kell inni 6 
héten keresztül vagy heti 2 csészé-
vel folyamatosan. Akár víz helyett 
is ihatjuk a napi folyadékszükség-
let fedezésére.
Jó illatú, nyugtató fürd"t ka-
punk, ha 3 liter mentateát ké-
szítünk 2 púpos ev"kanál teaf!-

b"l és azt a 
fürd"víz-
hez önt-
jük. 
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Tea télvíz idején

A telet nem ismeri mindenki. 
Azokon a tájakon, ahol örök ta-
vasz van, nem tudják, milyen na-
gyon hideg tud lenni erre mife-
lénk, milyen csúszós az út télen, 
milyen sokba kerül a fűtés, és mi-
lyen nehéz munka a hólapátolás. 
Nem tudják, milyen, mikor he-
tekig nem látjuk a napfényt, és 
délután 4 órakor már sötét van. 
Mennyire veszélyes a jeges járdán 
botorkálni, milyen siető-
sen igyekszünk a meleg 
szobába a csípős 
hidegből.

Persze ezek a 
boldog embe-
rek azt 
sem tud-
ják, mi-
lyen vidám 
dolog az is-
kolából ha-
zafelé me-
net hócsatát 
vívni, mi- lyen jó 
a gyerekekkel szánkózni men-
ni, mennyire szép a halkan hulló 
hópelyheket bámulni a jól fűtött 
szoba ablakából. Milyen csendes 
és tiszta a táj hóesés után, milyen 
ünnepélyes csend borul a városra 
is a szikrázóan csillagos, jéghideg 
éjszakákon. 

És biztos nem járnak ezek a né-
pek csilingelő lovasszánkón sem 

a Bükk lankáin, ahol ilyentájt 
jó meleg takarókba bugyolál-
va lehet a hatalmas szánkón ül-
dögélni és gyönyörködni a ha-
vas erdőkben, siklani a hóborí-
totta mezőkön, ahol tisztán lát-
szik az állatok patájánák a nyo-
ma. A hófehér zúzmara olyan-
ná teszi a fákat, mint a csipke, 
máskor csak képeslapokon látni 
ilyen gyönyörűt. 

Nem isznak ezek az emberek a ki-
adós szánkózás után jó meleg teát 

sem, ami felmelegíti a testet és 
a lelket egyaránt. Nem is is-
merhetik a Gyuri bácsi-féle 
Téli teát, minek is ismerné az, 
aki a telet sem ismeri. Pe-

dig egy ilyen csé-
sze tea nem csak 

átmelegíti az 
embert, ha-

nem békét is 
hoz a szívé-
be és a lel-

kébe. Amíg 
szürcsölget-

jük, melegíti a kezünket, elmu-
lasztja  a náthánkat, védi a tor-
kunkat, könnyíti a légzésünket. 
Legjobb mindjárt egy nagy kan-
nával készíteni, biztos, hogy a 
család is rá fog járni egész este.

A testet-lelket me-
lengető növé-
nyek egyike az 
a p r ó b o j t o r j á n . 
Népi neve agár-

mony, pati-
kai párló-
fű, király-
asszony ká-

p o s z t á j a . 
Legismertebb 

felhasználási területe a máj és az 
epe tevékenységének szabályozá-
sa. Az 1700–as évekből van fel-
jegyzés arról, hogy sárgaság ellen 
eredményesen használták főze-
tét. A kelleténél magasabb húgy-
savszint, reuma és köszvény ese-
tén isszuk teáját. Jó vízhajtó, fo-
gyasztásával megelőzhető a vese-
kő és vesehomok képződés. Segíti 
a táplálékfeldolgozást, az emész-
tést. A hólyag renyheségére, gyer-
mekeknél ágybavizelés ellen is 
hasznos. Az amerikai és kanadai 
indiánok lázcsillapításra használ-
ják. A középkorban mágikus erőt 
tulajdonítottak neki: elbeszélések 
szerint a párna alá tett apróboj-
torján mély álomba ringatja az 
embert. Másik fontos tulajdon-
sága a torok és a száj fertőtlení-
tése. Kellemes ízű teáját védőital-
ként is isszák a favágók. Bátran 
fogyaszthatunk belőle akár több 
csészével naponta.

Másik kiváló össze-
tevője a Téli teának 
a szurokfű.
Ezt a növényt kö-

högéscsillapítónak használjuk, 
ezen kívül  hangszalaggyulladás 
esetében is használható. 
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Vigyázni kell arra, hogy gyulla-
dásra nem szabad melegen inni, 
tehát a 2,5 dl forrásban lévő víz-
zel leöntött 1 teáskanál szurokfü-
vet legalább 15 percig fedő alatt 
kell tartani, és ekkor leszűrni.
Még 10-15 percig hűlni kell 
hagyni, és az ilyen langyos teá-
val jó mélyen hátrahajolva garga-
rizálni kell, és csak azután lenyel-
ni. Étvágyjavításra is használható, 
ilyenkor a napi egy csésze reggeli 
előtt elfogyasztva elegendő. Ideg-
nyugtatásra az esti lefekvés előtt 
egy fél órával igyanak meg belő-
le egy csésze teát. Ennek a teának 
gyengén izzasztó hatása is van.

A lándzsás úti-
fű a harmadik. Ez 
a növény az egyi-
ke a köhögés elle-

ni teáknak, ott elengedhetetlen a 
használata. Nyálkaoldás és köhö-
géscsillapítás, baktériumölő tu-
lajdonság, mind olyan tulajdon-
ságok, amik a köhögésnél nél-
külözhetetlenné teszik. Régeb-
ben szirupot is készítettünk be-
lőle, mert a gyerekek szívesebben 
fogyasztották, mint a teát. Ahány 
kiló útifű levél, ugyanannyi cu-
kor szükséges hozzá. Az útifű le-
velet összevágjuk 0,5-1 cm-es da-
rabokra, egy ujjnyi útifű a befőt-
tes üveg aljára, rá egy réteg cukor, 
ami kb. olyan vastag legyen, mint 

a fű. A lezárt üvegben ilyen réte-
gesen álljon a fű és a cukor kb. két 
hétig a napon. A cukor kioldja a 
hatóanyagokat a levelekből, és 
azok feljönnek a szirup tetejére. 
Leszűrjük és az így kapott szirup-
ból naponta 3-szor egy teáskanál-
nyit fogyasztunk el amikor köhö-
günk. Ekcámás helyekre dörzsöl-
ve 2-3 hét alatt elmulasztja azt. A 
frissen szedett útifüvet megmos-
suk, és az ekcémás helyekre dör-
zsöljük  a levét. Éjszakára  a visz-
kető ujjak közé tesszük,  ilyenkor 
a friss levelet meg kell sérteni a 
körmünkkel több helyen. Aller-
giát is gyógyítunk vele, ekkor egy 
éven keresztül napi egy csészével 
kell inni belőle éhgyomorra. 

A borsmenta a ne-
gyedik téli gyógy-
növény. Igen aro-
más illatú növény, 

számos gyógyító hatással rendel-
kezik. Étvágyjavításra, emész-
tés könnyítésére, máj-és epe-
bántalmakra, pu'adás ellen, ál-
talános erősítésre használják leg-
gyakrabban. Megfázás, torokfá-
jás esetén jót tesz a te-
ája, mert köhögéscsil-
lapító és köptető tu-
lajdonsága is van. Fer-
tőtlenítő hatása miatt 
herpesz esetén használ-
ják. A korai terhesség reg-

geli rosszulléteit lehet csillapíta-
ni a hideg borsmenta teával. Ér-
összehúzó, érvédő, vérhígító ha-
tása van.  Nagyon jó görcsoldó, 
fájdalomcsillapító és nyugtató. Il-
lóolaja eredményesen használha-
tó migrénes fejfájás esetén. Sajnos 
ma már csak leginkább emésztés-
re és nyugtatóként használják, 
pedig az itt felsorolt gyógyító ha-
tásai talán ezeknél is fontosabbak. 
Ha nyugtatónak szánjuk, akkor 
több füvet használunk, legalább 
az előbbi mennyiség dupláját. Ha 
gargarizálásra használjuk, szin-
tén erős forrázatot készítsünk. 
Emésztésjavításra étkezés után, 
altatóként lefekvés előtt kell inni 
teáját. Megfázás, torokfájás ese-
tén napi 3-4 csészével is ihatnak 
belőle. Vérhígításra, az érfal erősí-
tésére napi 3 csészével kell inni 6 
héten keresztül vagy heti 2 csészé-
vel folyamatosan. Akár víz helyett 
is ihatjuk a napi folyadékszükség-
let fedezésére.
Jó illatú, nyugtató fürdőt ka-
punk, ha 3 liter mentateát ké-
szítünk 2 púpos evőkanál teafű-

ből és azt a 
fürdővíz-
hez önt-
jük. 
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Akár a süteménybe tesszük, akár 
a teánkba, netán a forralt borhoz 
adjuk, a karácsonyi f!szerek édes 
illata bejárja a házat és békés 
gondolatokat ébreszt: gyertyák 
fényét, csendes hóesést, a nagy-
mama vaníliaillatú konyhaszek-
rényét juttatják eszünkbe. 

Ezek a f!szerek gyógyhatással is 
rendelkeznek. 

 Az ánizst 
Egyiptomban használták el"-
ször már i.e. 
1550-ben. Eu-
rópába a ben-
cések hozták 
i. sz. 800-ban. 
Gyógyteákban, 
süteményekben 
és péksütemé-
nyekben hasz-
náljuk. Gyo-
mor és bélpa-
naszokat orvo-
solhatunk vele 
akár magá-
ban, akár a kö-
ménnyel, édes-
köménnyel együtt. Görcsoldó, 
emésztésjavító hatása van, csök-
kenti a köhögési ingert és nyál-
kaoldó is. 

 A szegf!szeg 
az arab és velencei keresked"k 
révén jutott el Európába az i.sz. 
IV. században. Abban az id"ben 
az arannyal vetekedett az ára. 

Antibakteriális, 
f e r t " t l e n í t " , 
görcsoldó és nyugtató 
hatása van. Kellemetlen szájsza-
got és fogfájást sz!ntet.

 A gyömbér 
gyógyhatását a kínaiak és az in-
diaiak már 3000 éve ismerik. A 
velencei származású felfedez", 
Marco Polo hozta Európába a 
XIII. század végén Kelet-Ázsiá-

ból. Sokol-
dalúan fel-
használha-
tó ez a fur-
csa formá-
jú gyökér: 
fejfájásra, 
gyomorfáj-
dalmakra, 
fehér bor-
ban forral-
va nátha 
ellen, por 
a l a k b a n 
hányinger 

csökkentésre használható. 

A kardamom 
a mézeskalács nélkülözhetet-
len kelléke. Az ókori Babilon-
ban már termesztették, a róma-
iak által ismertük meg Európá-
ban. Étvágyjavító, görcsoldó és 
emésztésjavító hatása van, ser-
kenti a vérkeringést és a hor-

monháztartás 
m!ködését.

A korianderr"l 
már az Ótestamen-

tumban is olvashatunk. 
Ma inkább f!szerként használ-
juk, pedig enyhe antibakteriális, 
gyomorgörcsoldó és étvágyjavító 
hatása is van. Indiában könny! 
lázra, köhögésre és húgyúti gyul-
ladásra használják. 

 A csillagánizs 
Kínából érkezett hozzánk a VI. 
század végén.  Szép alakja mi-
att díszítésre is alkalmas, f!szer-
ként is használjuk. Ha étkezés 
után elrágunk bel"le egyet, segí-
ti emésztésünket és jó lehelletet 
biztosít. Ritkábban köhögésre, 
nyálkaoldásra, hörg"gyulladás-
ra használjuk. 

 A vanília 
egy Közép-Amerikában "shonos 
kúszó orchidea fajta megszárított 
virága. Az aztékok termesztették, 
a indiánok a lélek és a szív er"sí-
t"jének tartották. Illata kedélyja-
vító és növeli a szexuális vágyat.

 A fahéj 
a világ egyik leg"sibb f!szere. 
Kínában már 5000 éve használ-
ják, Európába a portugál hódí-
tók hozták el a XIV. század vé-
gén. Hasmenésre, hányingerre, 
görcsoldásra, emésztésjavításra 
használható.

Franciaországban, úgy t!nik, egy-
mást érik a gyógyszerbotrányok. 
Talán azért van ez, mert a franciák 
éves átlagban fejenként 47 doboz 
gyógyszert fogyasztanak, melyre 
532 eurót költenek és ezzel a vi-
lágon az 5. helyen állnak a gyógy-
szerfogyasztási statisztikákban.

A legutóbbi vihart egy könyv 
megjelenése kavarta, melyet két 
orvosprofesszor, Bernard Debré 
és Philippe Even, a párizsi Orvos-
tudományi Egyetem volt rekto-
ra írtak. A #gyelemfelkelt" cím: 
“Útmutató 4000  hasznos, fölös-
leges vagy veszélyes gyógyszerhez”

“Minden, amit a könyvben leír-
tunk kett"nk személyes tapaszta-
lata és többezer tudományos pub-
likáció után 
lesz!rt

következtetés.” 
Meglehet"sen sokko-
ló és provokatív kijelentésük sze-
rint a gyógyszeripar a “legjöve-
delmez"bb, legcinikusabb, leger-
kölcstelenebb üzletág” a világon. 

Ráadásul a gyógyszerek 75 %-át 
támogatja az egészségpénztár. Elég 
lenne a fölösleges, hatékonytalan 
vagy veszélyes gyógyszereket ki-
vonni a támogatottak listájából, 
és máris jobb helyzetben lenne az 
egészségügy, mondják az orvosok. 

És mi a helyzet nálunk? 

Magyarországon jelenleg mint-
egy 10 000 gyógyszer van forga-
lomban és a lakosság jelent"s ösz-
szeget, évente  kb. 523,5 milliárd 
forint költ gyógyszerre. Mind-
ez több mint 318 millió doboz 
gyógyszer ára. A közzétett ada-
tok szerint egy átlagos magyar 
évi 31,7 doboz gyógyszert fo-
gyaszt, ami – a lakosságnak és az 
egészségbiztosításnak összességé-
ben – fejenként mintegy 52 ezer 
forintba kerül havonta. A WHO 
(Egészségügyi Világszervezet) sta-
tisztikája szerint az állam az ál-
lamháztartás 7 %-át, a magyar la-
kosság jövedelme 30 %-át  köl-
ti  egészségügyi ellátásra, mely-
nek 44 %-át gyógyszerekre for-
dítja. Bár messze járunk a franci-
áktól, itthon is jelent"s mennyisé-
g! gyógyszer fogy, amely egyaránt 

megterheli a háztartások pénztár-
cáját és az állami költégvetést.  

Nem érzem magam hivatottnak 
arra, hogy véleményt formáljak a 
hazai gyógyszerek hatékonyságá-
ról. Egy azonban biztos: túl sok 
gyógyszert fogyasztunk. Ha or-
voshoz megy az ember, két-há-
rom recepttel a kezében távozik, 
és nem mindig kap hozzá egyéb, 
az életvitellel, a diétával kapcso-
latos tanácsot. El se tudjuk kép-
zelni, hogy ez másként is lehet-

ne.  Pedig sokszor elég lenne töb-
bet mozogni, egészségesebben ét-
kezni, több folyadékot inni, vagy 
például elmenni a fogorvoshoz. A 
gyógyszereken megtakarított ösz-
szegb"l fedezhetnénk kórházi be-
rendezéseket, többet fordíthat-
nánk megel"z" programokra és 
rendezhetnénk végre az egészség-
ügyi dolgozók #zetését. Hogy ki-
pihentebb, türelmesebb, jobban 
képzett emberek foglalkozzanak 
legdrágább kincsünkkel: az egész-
ségünkkel. 

A szerz!k szerint a Francia-
országban forgalomban lév! 
gyógyszerek fele haszontalan, 20 
% -ukat nehezen tolerálja a szer-
vezet, 5%-uk pedig egyenesen 
veszélyes az egészségre. “Nem 
véleményt mondunk, informá-
ciót közlünk,” állítja a két orvos.  
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Akár a süteménybe tesszük, akár 
a teánkba, netán a forralt borhoz 
adjuk, a karácsonyi fűszerek édes 
illata bejárja a házat és békés 
gondolatokat ébreszt: gyertyák 
fényét, csendes hóesést, a nagy-
mama vaníliaillatú konyhaszek-
rényét juttatják eszünkbe. 

Ezek a fűszerek gyógyhatással is 
rendelkeznek. 

 Az ánizst 
Egyiptomban használták elő-
ször már i.e. 
1550-ben. Eu-
rópába a ben-
cések hozták 
i. sz. 800-ban. 
Gyógyteákban, 
süteményekben 
és péksütemé-
nyekben hasz-
náljuk. Gyo-
mor és bélpa-
naszokat orvo-
solhatunk vele 
akár magá-
ban, akár a kö-
ménnyel, édes-
köménnyel együtt. Görcsoldó, 
emésztésjavító hatása van, csök-
kenti a köhögési ingert és nyál-
kaoldó is. 

 A szegf"szeg 
az arab és velencei kereskedők 
révén jutott el Európába az i.sz. 
IV. században. Abban az időben 
az arannyal vetekedett az ára. 

Antibakteriális, 
f e r t ő t l e n í t ő , 
görcsoldó és nyugtató 
hatása van. Kellemetlen szájsza-
got és fogfájást szűntet.

 A gyömbér 
gyógyhatását a kínaiak és az in-
diaiak már 3000 éve ismerik. A 
velencei származású felfedező, 
Marco Polo hozta Európába a 
XIII. század végén Kelet-Ázsiá-

ból. Sokol-
dalúan fel-
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tó ez a fur-
csa formá-
jú gyökér: 
fejfájásra, 
gyomorfáj-
dalmakra, 
fehér bor-
ban forral-
va nátha 
ellen, por 
a l a k b a n 
hányinger 

csökkentésre használható. 

A kardamom 
a mézeskalács nélkülözhetet-
len kelléke. Az ókori Babilon-
ban már termesztették, a róma-
iak által ismertük meg Európá-
ban. Étvágyjavító, görcsoldó és 
emésztésjavító hatása van, ser-
kenti a vérkeringést és a hor-

monháztartás 
működését.

A korianderr!l 
már az Ótestamen-

tumban is olvashatunk. 
Ma inkább fűszerként használ-
juk, pedig enyhe antibakteriális, 
gyomorgörcsoldó és étvágyjavító 
hatása is van. Indiában könnyű 
lázra, köhögésre és húgyúti gyul-
ladásra használják. 

 A csillagánizs 
Kínából érkezett hozzánk a VI. 
század végén.  Szép alakja mi-
att díszítésre is alkalmas, fűszer-
ként is használjuk. Ha étkezés 
után elrágunk belőle egyet, segí-
ti emésztésünket és jó lehelletet 
biztosít. Ritkábban köhögésre, 
nyálkaoldásra, hörgőgyulladás-
ra használjuk. 

 A vanília 
egy Közép-Amerikában őshonos 
kúszó orchidea fajta megszárított 
virága. Az aztékok termesztették, 
a indiánok a lélek és a szív erősí-
tőjének tartották. Illata kedélyja-
vító és növeli a szexuális vágyat.

 A fahéj 
a világ egyik legősibb fűszere. 
Kínában már 5000 éve használ-
ják, Európába a portugál hódí-
tók hozták el a XIV. század vé-
gén. Hasmenésre, hányingerre, 
görcsoldásra, emésztésjavításra 
használható.

Franciaországban, úgy tűnik, egy-
mást érik a gyógyszerbotrányok. 
Talán azért van ez, mert a franciák 
éves átlagban fejenként 47 doboz 
gyógyszert fogyasztanak, melyre 
532 eurót költenek és ezzel a vi-
lágon az 5. helyen állnak a gyógy-
szerfogyasztási statisztikákban.

A legutóbbi vihart egy könyv 
megjelenése kavarta, melyet két 
orvosprofesszor, Bernard Debré 
és Philippe Even, a párizsi Orvos-
tudományi Egyetem volt rekto-
ra írtak. A !gyelemfelkeltő cím: 
“Útmutató 4000  hasznos, fölös-
leges vagy veszélyes gyógyszerhez”
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következtetés.” 
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megterheli a háztartások pénztár-
cáját és az állami költégvetést.  

Nem érzem magam hivatottnak 
arra, hogy véleményt formáljak a 
hazai gyógyszerek hatékonyságá-
ról. Egy azonban biztos: túl sok 
gyógyszert fogyasztunk. Ha or-
voshoz megy az ember, két-há-
rom recepttel a kezében távozik, 
és nem mindig kap hozzá egyéb, 
az életvitellel, a diétával kapcso-
latos tanácsot. El se tudjuk kép-
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ne.  Pedig sokszor elég lenne töb-
bet mozogni, egészségesebben ét-
kezni, több folyadékot inni, vagy 
például elmenni a fogorvoshoz. A 
gyógyszereken megtakarított ösz-
szegből fedezhetnénk kórházi be-
rendezéseket, többet fordíthat-
nánk megelőző programokra és 
rendezhetnénk végre az egészség-
ügyi dolgozók !zetését. Hogy ki-
pihentebb, türelmesebb, jobban 
képzett emberek foglalkozzanak 
legdrágább kincsünkkel: az egész-
ségünkkel. 

A szerz!k szerint a Francia-
országban forgalomban lév! 
gyógyszerek fele haszontalan, 20 
% -ukat nehezen tolerálja a szer-
vezet, 5%-uk pedig egyenesen 
veszélyes az egészségre. “Nem 
véleményt mondunk, informá-
ciót közlünk,” állítja a két orvos.  
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Diabess-Györgytea nap Budapest, 
2012. november 17.

Éves nagy rendezvényünk Buda-
pesten mindig a cukorbeteg hó-
napban, novemberben van. Idén 
17-én vártuk nagy izgalom-
mal mindazokat, akik útnak in-
dultak azon a szombat délután, 
hogy meghallgassanak bennün-
ket. 

A megnyitó 13 órakor volt, de 
mi már jóval el!bb kezdtünk ké-
szül!dni. A budapesti munka-

társak reggel 9-kor a helyszínen 
voltak, hogy mindent el!készít-
senek, elrendezzék az asztalo-
kat, székeket. Jutott hely  a vér-
cukor és vérnyomás mérésnek, a 
manuálterapeuta és a Magneter 
ágyaknak is. Új esemény volt a 
gyöngyösi Károly Róbert f!isko-
la szárított gyógynövény gy"jte-
ménye, melyet Lakatos Márk ba-
rátunk, a f!iskola tanára muta-
tott be. 

A bükkszentkeresztiek is meg-
érkeztek 10 órára, hogy csat-
lakozzanak a csapathoz. Kipa-
kolás, teavíz forralás, kávéf!z! 
csatasorba állítása, az összes kel-
lék elrendezése eltartott délig. 
Gyuri bácsi és a vendég el!adók 
csak fél 1-re jöttek, de ekkor 
már jócskán volt közönség is. 
Kertész Zsuzsa vezette a dél-
utánt,  ! kérte fel Gyuri bácsit 
és lányát, hogy nyissák meg a 
programot. Els!nek Lopes-
Szabó Zsuzsa beszélt a szív-és 
érrendszeri betegségekr!l. A szí-
vünk bámulatra méltó teljesít-
ményér!l mesélt el!ször, majd 
a szívbetegségek okairól, meg-
el!zésükr!l és az itt fogyasztha-
tó gyógynövényekr!l mondta el 
a legfontosabb tudnivalókat.

11

Utána Papp Lajos profesz-
szor beszélt testünk-lelkünk-
szellemünk egységér!l. Ta-
nulságos, id!nként mulatsá-
gos el!adása komoly gondola-
tokat hordozott a helyes élet-
módról és szemléletr!l. Melyik 
a legjobb étel, tette fel a kér-
dést majd meg is válaszolta: a 
saját. Megtudtuk, hogy ! min-
dent magának termel, amit le-

het, mert arról biztosan tudja, 
nem tesz hozzá mérget. 

A szünet után dr. Komáromy 
Hedvig háziorvos beszélt a cu-

korbetegségr!l. Igen hasznos 
el!adását nagy #gyelemmel kí-
sérte az addigra jócskán meg-
szaporodott számú hallgató-
ság, akik között nagyon sok or-

vost, gyógyszerészt is üdvözöl-
hettünk. 

Gyuri bácsi volt az utolsó el!-
adó. El!adásának ezt a cí-
met adta: Egészség ma, egész-
ség holnap. Arról beszélt, ho-
gyan járulhatnak hozzá  a szí-
vének oly kedves gyógynövé-
nyek még a legkomolyabb be-
tegségek megel!zéséhez is. Ol-

dott hangulatú, okos és hite-
les el!adása után nyilvános ta-
nácsadást tartott  a vidám és 
kedves Kertész Zsuzsa, illetve 
unokája, Zsó# segítségével. A 

záporozó kérdésekre minden-
ki megkapta a megfelel! vá-
laszt, és aki mégse került sorra, 
a rendezvény végén személye-
sen beszélgethetett vele. 

Becslésünk szerint 7-800 láto-
gatója volt az ingyenes rendez-
vénynek.  

Remélem, jöv!re ön is köztük 
lesz.
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Ha tehetik, 
nézzék meg  
M a r k u s 
Imhoof sváj-
ci !lmren-

dez"  a méhekr"l készült doku-
mentum!lmjét, melynek címe 
More than Honey, vagyis Több, 
mint méz. A tárgyilagos és épp 
ezért megdöbbent" !lmet mi-
nél több embernek látnia kelle-
ne ahhoz, hogy végre létrejöjjön 
egy olyan összefogás, mellyel 
megmenthetnénk a méheket. 

A rendez" beutazta Kaliforni-
át, járt Kínában, Ausztráliában, 
hogy utána járjon, mit"l pusz-
tulnak világszerte tömegesen 
a méhek. Az elmúlt évben 30 
%-os volt a veszteség, egyes vi-
dékeken a méhek 70 %-a pusz-
tult el. 

A leny#göz" !lmben láthat-
juk, hogyan méhészkedik az az 
amerikai vándorméhész, aki-
nek 15 000 kaptára van. Nem 
elírás. 15 000 méhcsaláddal 
utazza be az Egyesült Államo-
kat minden évben. Számára a 
méhzümmögés a pénz hangja. 

A méhekt"l a mézet hatalmas 
gépekkel veszi el közben a mé-
hek jó részét is bedarálva. A ka-
liforniai mandulafákat perme-
tez" vegyszert"l a virágon hal-
dokló méhecske látványa szív-
bemarkoló. 

Kínában nincsenek méhek. A 
virágport kézzel gy#jtik össze 
a gyümölcsösben dolgozó n"k, 
ami kis zacskókban érkezik ta-
vasszal más vidékekre, hogy az-
tán kis ecsettel, kézzel poroz-
zák be a virágokat, hogy terem-
jenek. 

A !lmben olyan rendkívü-
li  képeket is látunk, melyek a 
kaptár belsejében készültek. A 
méhkirályn" születését. A lár-
vákat tápláló dajkák munkáját.  
A méhek táncát, amivel elme-
sélik a többieknek, hol van dús 
virágmez". Különleges kom-
munikációs képességüket egy 
német neurobiológus csapat 
kutatja, akiket szintén megszó-
laltat a rendez" a !lmben.

A méhek csak együtt tudnak lé-
tezni, egyéni vágyuk és kíván-
ságuk nincs. Olyan társadalom 
ez, ahol senki nem ad utasítá-
sokat, de mindenki tudja és te-
szi a dolgát. Munkájuk pótol-
hatatlan a természetben. Míg 
más rovarok mindenféle vi-
rágról gy#jtik a pollent, a mé-

hek egyszerre csak egyfaj-
ta virágot látogatnak, egyúttal 
gondoskodva a beporzásukról. 
Nélkülük az emberiség néhány 
év alatt kipusztulna, mondta 
Eistein. Nélkülük gyógynövé-
nyek sem lennének. Cseresz-
nye, repce, levendula, akác és 
hárs sem. A méhek pusztulá-
sának legf"bb oka a földeken 
használt számtalan vegyszer, 
mely parányi testüknek halá-
los méreg. 

És újra oda érkezem a gondo-
latmenetben, ahová gyakran: 
elpusztítjuk magunk körül a 
világot, és nem vesszük észre, 
hogy vele fogunk pusztulni. A 
méhek a dinoszauruszok után 
jelentek meg a Föld történeté-
ben, jóval az ember el"tt. 

Dinoszauruszok már nincse-
nek. Hamarosan méhek se 
lesznek.
Gondolják tovább. 

Ezer módja van annak, hogy 
kifejezzük szeretetünket. 

A karácsony, Jézus születé-
se, a szeretet ünnepe. A szere-
tet, hitem szerint, ott él mind-
nyájunkban, mért is nem tud-
juk kimutatni jobban? Mért 
vagyunk durvák, türelmetle-
nek, !gyelmetlenek és hara-
gosak, mért nem mosolygunk 
egymásra többet? Mért nem 
adunk egymásnak több ked-
vességet, mért rohanunk el az 
érzelmek mellett? Mért titkol-
juk jobbik énünket?

A betlehemi jászol el"tt tér-
depl" jámbor állatok Déry Ti-
bor novellájában tudják, mi a 
dolguk. Az ökör lehelletével 
melengeti a kisdedet a hideg 
istállóban, a szamár a legyeket 
hessegeti róla. A kérdésre, mi-
ért teszik ezt, egyik állat sem 
tud válaszolni, letérdepelnek 
hát az újszülött Jézus el"tt, aki 
megérti, ez a válaszuk. 

Mi, emberek, szavakba tudjuk 
önteni érzéseinket. Íme egy 

himnusza a szeretetnek: 

Szavakkal vagy tet-
tekkel, gesztusokkal vagy pil-
lantásokkal, a buszon vagy a 
konyhában; szeressék egymást 
ezen a karácsonyon. 

“Az ökör meg a szamár még 
sokáig térdepelt a kisded el"tt. 
Lám, mégis megfeleltünk 

n e k i , 
gondolták elégedetten, s fejü-
ket a padlóra fektetve, pislog-
va, csendesen nézegették egy-
mást.” 

Még egyszer 
a méhekr!l

1054 Budapest, 
Bank utca 6.

3557 Bükkszentkereszt, 
Kossuth utca 33. 

Telefon: (46) 390-278

www.gyorgytea.hu, 
www.diabess.hu

Lopes-Szabó Zsuzsa

Karácsonyi 
üdvözlet

“Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha 
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Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az 

összes titkokat és minden tudományt, legyen akko-

ra hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs 
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Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek s 

vessem oda testem, hogy elégessenek, 
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gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszság-
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