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A CUKORBETEGSÉG 
MÉRFÖLDKÖVEI
Száz évvel ezelőtt a cukorbe-
tegség halálos kór volt. 
Ma hosszú évtizedekig elél-
het a diabéteszes beteg, ha 
megfelelően kezeli magát.
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MÉHEKET 
A VÁROSOKBA!
A méhek megmentése 
a kártevők elleni véde-
kezéssel kezdődik.
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1921 Először különíti el a 
kanadai Frederick Banting és 
asszisztense, Charles Best az 
inzulinhormont. Egy évvel 
később kerül sor az első sikeres 
kezelésre. Felfedezésükért né-
hány évvel később megosztott 
orvosi Nobel-díjat kapnak. 
Ekkor még alig néhány hónap-
pal sikerül meghosszabbítani a 
betegek életét.
Az 50-es évek Az inzulin 
ekkor még nem létezik elég 
tiszta formában, hatása elég-
telen, a betegek nagy része 
30 éves kora előtt meghal.
1955 Frederick Sanger 
felfedezi az inzulin kémi-
ai szerkezetét, így újabb 
fontos szakaszhoz érkezik a 
diabeteskutatás.

1969 Elkészül a világ első 
hordozható vércukormérő 
készüléke. Súlya közel egy 
kg. (A mai készülékek 100 
grammnál is könnyebbek).
A 70-es évek Az inzulin  
javuló minőségének köszönhe-
tően a cukorbetegek várható 
élettartama ekkor már jóval 
magasabb. De még ekkor is a 
vizeletből mérik a cukorszintet.
1983 Első alkalommal sike-
rül szintetikus inzulint előállí-
tani. Kevesebb nemkívánatos 
hatása van, és gyakorlatilag 
korlátlan mennyiségben 
gyártható.
1985 A toll alakú inzulin-
adagoló megjelenése. Újabb 
lépés, hogy felfedezik  a 
HbA1c-t , mely szám a 3 hóna-
pos vércukorszintet mutatja. 
1996 Az inzulinpumpa 
megjelenése, mely egysze-
rűsíti az inzulinadagolást, 
és biztosítja a vércukorszint 
egyensúlyát.
2012 Új szerkezetű 
gyógyszert (SGLT 2) vezetnek 
be, mely elősegíti a glukóz 
távozását a vizeletben, és az 
inzulintól független módon 
fejti ki hatását. 

Száz évvel ezelőtt a cukorbetegség halálos kór 
volt. Ma hosszú évtizedekig elélhet a diabéteszes 
beteg, ha megfelelően kezeli magát. Hogyan 
fejlődött idáig az orvostudomány? Itt láthatják: 

A cukorbetegség 
mérföldkövei

Szerkeszti:
lopes-szabó

Zsuzsa
1054 Budapest, Bank u. 4. 

3557 Bükkszentkereszt, 
Kossuth utca 33.

Telefon: (46) 390-278
www.gyorgytea.hu 

www.diabess.hu

A bükki füvesember 
nyomábAn

Lopes-Szabó Zsuzsa könyve, 
melyben a hazánkban honos, 

leggyakrabban használt 
gyógynövények gyógyhatásairól ír.

A bükki füvesember 
gyógynövényei

Gyuri bácsi és lánya, L. Szabó Zsuzsa 
összefoglaló munkája, amely tartal-

mazza azt az egészségvédő naptárat, 
mely egész évre útmutatót ad a 

gyógyteák fogyasztásáról.

JAvAsAssZony 
unokáJA

Gyuri bácsi, a bükki füvesember 
gyógynövénykönyve, melyben 

több tucat eredeti Gyuri bácsi-féle, 
gyógytea recept található különbö-

ző betegségek kezelésére.
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S zámos fajtájuk van 
évek, évtizedek óta 
forgalomban: szacha-

rin, aszpartám, ciklamát  a 
legismertebbek. Sok élelmi-
szerben használják őket: meg-
találjuk a light üdítőkben, a 
rágógumiban, cukorkákban és 
diabetikus édességekben. 

Az lenne a funkciójuk, hogy 
a cukor ízét helyettesítsék 
anélkül, hogy kalóriaértékük 
lenne. Így ajánlják fogyókú-
rázóknak és azoknak, akik el 
szeretnék kerülni az obezitást 
és a cukorbetegséget.

Mostanában végzett kísér-
letek azonban megdöbbentő 
eredménnyel jártak: a szinte-
tikus édesítőszerekkel táplált 
egereknél 11 hét alatt glukóz 
-intolerancia alakult ki, mely 

A szintetikus édesítőszerek cukorbetegséget 
okoznak, állítják izraeli és amerikai tudósok

Édes élet
állapotot a cukorbetegség elő-
szobájának is szokás nevezni. 
A kutatók feltevése szerint a 
baktériumoknál kell keresni 
a magyarázatot. Ezeknek a 
mikroorganzimusoknak a 95  
százaléka a bélben található, 
súlyuk mintegy 2 kilogramm-
nyi, a sejteknél 10–50-szer ki-
sebb méretűek, számuk viszont 
a sejtek számának 10-szerese. 
Születésünktől fogva békés 
harmóniában élünk velük, se-
gítik emésztésünket, előállítják 
az immunrendszer működésé-
hez szükséges anyagokat. Lé-
tezni sem tudnánk nélkülük.

A kísérleti egerek bélfló-
rájában a mesterséges édesí-
tőszerek komoly gyulladást 
okoztak, ez vezetett a glukóz 
-intoleranciához. Antibiotiku-

mos kezelés után helyreállt az 
eredeti állapot az állatoknál. 

Több kérdést is tisztázni 
kell, mielőtt kidobnánk a szac-
harint az ablakon. Elsősorban 
azt, hogy az emberi szervezet 
ugyanúgy reagál-e, mint az 
egereké? Erre a válasz az, hogy 
valószínűleg igen. A vizsgála-
tokba elegendő egyedet von-
tak-e be? Valószínűleg nem. A 
kutatást tehát folytatni kell. 

Személy szerint cukrot alig 
eszem, édesítőszereket már 
évek óta nem használok, és 
egész jól megvagyok nélkü-
lük. Ismerősöm, aki egész-
ségügyi okokból fehér liszt- 
és cukormentes diétát folytat,  
elmondta, hogy makacs mig-
rénjeinek nyoma sincs, mióta 
az említett élelmiszerek nélkül 
táplálkozik. 

 Egy próbát talán Önöknek 
is megér. 
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F unkciója kettős: az 
emésztéshez szüksé-
ges enzimeket terme-

li, amelyekkel lebonthatjuk a 
táplálékot, ezt közvetlenül a 
vékonybélbe üríti. Ezt nevez-
zük külső elválasztásnak. A 

Habár a cukorbetegek élettartama egyre hosszabb, és 
életminőségük is javul, a betegség mégis kihívást jelent a 
betegek és az orvostudomány számára. A beteg naponta 

többször is kénytelen mérni a vércukorszintjét, és akár inzulin-
nal, akár gyógyszerrel kezelnie kell magát. A helytelen adagolás 
okozhat hiper- vagy hipoglikémiát, hosszú távon szövődményeket: 
veseelégtelenséget, szív- és érrendszeri betegségeket.
Ebben a helyzetben ideális megoldás lenne egy mesterséges has-
nyálmirigy, melynek segítségével sokkal szabadabban élhetnének 
a betegek – különösen az 1-es típusúak, akiknek egyáltalán nincs 
inzulintermelésük. 
Az Egyesült Államokban évek óta folynak a mesterséges has-
nyálmirigyre irányuló kísérletek. Ez egy olyan készülék megalko-
tását jelenti, mely egy vércukormérőből és egy okostelefonhoz 
kapcsolható inzulinpumpából áll. A pumpa önállóan adagolja 
a megfelelő mennyiségű inzulint a mérőkészülék eredményei 
alapján. A 2014-es orvosi publikáció szerint a kísérletben résztve-
vők vércukoreredményei sokkal jobbak voltak, kevesebb kiugró 
értékkel, mint a hagyományos kezelésben részesülőké. Egyelőre 
azonban nem gyártható a készülék, mert otthoni körülmények 
között nem működik megbízhatóan. Ha megszakad a kapcsolat 
a mérőkészülék és az adagoló között, nagyon magasra ugorhat a 
vércukorérték. Ezenkívül a készülék nem elég ’okos’ ahhoz, hogy 
számításba vegye az étkezésekkel változó cukorértékeket.
A biohasnyálmirigy-kutatásokat 
az Európai Unió finanszírozza, és 
Franciaországban végzik őket. Ez 
egy a has bőre alá ültetett apró 
zsebből áll, mely inzulint terme-
lő sejteket tartalmaz. Az eljárás 
azonban annyira komplikált, 
hogy 5 éven belül nem várható 
kézzelfogható eredmény.
Addig is maradnak a jól bevált 
módszerek: egészséges élet-
mód, megfelelő táplálkozás, 
kiegészítő gyógymódnak pedig 
a gyógynövények.  

Mélyen a hasüreg-
ben található ez a 

szervünk, amelynek 
létezéséről csak akkor 

szerzünk tudomást, 
ha baj van vele. Legin-
kább egy lapos banán-

ra hasonlít, súlya 80 
gramm, 12-15 cm hosz-

szú, naponta 1,5 liter 
emésztőnedvet, illetve 

hormont állít elő.

műHAsnyálmirigy
bioHAsnyálmirigy

A cukorbeteg világsZövetség 
(idf.org) sZékHelye 
belgiumbAn vAn 
A szövetség minden esztendőben más fontos területre fókuszál. 
Az idei év kiemelt témája a szűrővizsgálatok fontossága.  Cukorbe-
tegségben szenved ma a világon 400 millió ember, 2040-re ez a 
szám 640 millióra emelkedhet.  Jelenleg évente 5 millióan halnak 
bele a betegség szövődményeibe. 
A Cukorbeteg Világnap (november 14) alkalmából sok helyen 
végeznek ingyesen szűréseket. Ha kiderül, magasabb a vércukor 
szintjük a kelleténél, forduljanak hozzánk. A kezdődő cukorbeteg-
ség kiváló kiegészítő gyógymódja a Diabess-Györgytea keverék.
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belső elválasztású funkciója 
az inzulin és glukanon nevű 
hormonok előállítása, melyek 
a vérbe kerülnek, és szabá-
lyozzák a vércukor szintjét.

Létfontosságú szerv, ha 
eltávolítják, megszűnik az 
emésztés, 1-es típusú cukorbe-
tegség alakul ki, mely kezelés 
hiányában halálos kimenete-
lű. Emésztőenzimek és inzulin 
adagolásával azonban ma már 

hátba is kisugárzik, hányás, 
magas láz és szapora szív-
verés kísérheti. A kockázati 
tényezők között első helyen 
szerepel a dohányzás, az alko-
holizmus, de okozhatja epekő, 
gyógyszermellékhatás, auto-

immun-betegség. 
A cukorbetegek 

ismerik a hasnyál-
mirigy fontosságát. 
Ha nem működik 
megfelelően, in-
zulin hiányában 
vagy túltermelése 
esetén kialakulhat 
a diabétesz. Beteg-
ségeit egészséges 
életmóddal kerül-
hetjük el – helyes 
táplálkozással, va-
lamint a dohány-
zástól és a túlzott 

alkoholfogyasztástól való tar-
tózkodással.

A gyógynövények közül az 
emésztést elősegítő hatásúakat 
ajánlom, amelyek közül külö-
nösen a keserű ízűek hatásosak. 
A katángkóró segíti az epevá-
ladék termelést, az emésztést, 
megelőzhető vele az epekő 
kialakulása. Az aranyvesszőfű 
a májat leghatásosabban stimu-
láló növény, amelyből időnként 
tanácsos egy-egy háromhetes 
kúrát végezni.  Az első héten 
mindennap, a második héten 
minden másnap, a harmadik 
héten minden harmadik napon 
egy-egy csésze teát kell megin-
ni reggel éhgyomorra. 

A hasnyálmirigy
fontossága

A gyógynö-
vények közül 
az emésztést 

elősegítő hatá-
súakat aján-
lom, amelyek 

közül 
különösen a 
keserű ízűek 
hatásosak. 

túlélhető egy ilyen súlyos kö-
vetkezményekkel járó műtét. 

A hasnyálmirigy-gyulladás 
viszonylag gyakori beteg-
ség. Ha az emésztőenzimek 
nem jutnak el a vékonybél-
be, hanem felhalmozódnak 
a hasnyálmirigyben vagy a 
hasüregben, ödémát, fertő-
zést okoznak. Az akut has-
nyálmirigy-gyulladás heves 
hasi fájdalommal jár, mely a 
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Immár tizedik alkalommal töltötték meg a 
gyógynövények szerelmesei Bükkszentke-
resztet az ország legnagyobb gyógynövény-

ünnepén, a X. Bükkszentkereszti Gyógynö-
vénynapokon. Idén egy időpontban már több 
párhuzamos szakmai előadás közül lehetett vá-
lasztani, hogy mindenki követhesse személyes 
érdeklődését, és kifejezetten a fiatalokat érintő 
témákat is igyekeztünk behozni. És hogy mi 
volt mindezeknek a változásoknak a következ-
ménye? A fesztiválközönség látványos megfia-
talodása. A gyerekek külön helyszínt is kaptak, 
a Gyerekszigetet, ahol népi játékok sokasága 
várta őket. Az egészségügyi szűrőkamion idén 
is beparkolt a faluba, a tornateremben alterna-
tív tanácsadás zajlott, a gyógynövény-felis-
merés játékra és gyógynövénytúrára idén is 
volt mód, és most először gerincjógán is részt 
vehettek a vállalkozó kedvű ifjabb és idősebb 
hátfájósok. 

A megnyitón Jámbor Flórián, Bükkszent-
kereszt polgármestere felhívta rá a figyelmet, 
hogy a rendezvény ötletgazdája, Gyuri bácsi, 
annak ellenére, hogy a közösség legidősebb fér-
fitagja, és mégis fiatalokat meghazudtoló ener-
giával járja az országot. Tállai András parla-
menti és adóügyekért felelős államtitkár, 
miniszterhelyettes szintén a legmelegebb 
szavakkal köszöntette a bükki füvesembert. 
A rendezvényt Kautzky Armand színművész 

X. gyógynövénynApok 
Egy fesztivál, amely 
egyre csak fiatalodik
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vezette fel Kányádi Sándor Előhang c. versével. 
Kertész Zsuzsa, az esemény háziasszonya a 
szokott derűs profizmusával konferálta fel a 
nagysátorban zajló előadásokat. 

A modern család leghasznosabb gyógynö-
vényeiről szóló, első előadást Gyuri bácsi és 
lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa fitoterapeuta kö-
zösen tartották: a kismamák által is fogyaszt-
ható gyógynövényektől indulva haladtak át az 
emberi életúton, kitérve a leggyakoribb beteg-
ségek gyógynövényes gyógyítására. Az isme-
retterjesztés ez alkalommal az érzékszerveknek 
is szólt: frissen szedett gyógynövényekkel is-
merkedhetett a közönség. Kautzky Adrienn 
természetgyógyász az ételintolerancia veszélye-
iről beszélt. Árvai Nóra pszichológus egyrészt a 
női betegségek párkapcsolati hatásait tárgyalta, 
másrészt egy tabuk által övezett női problémát 
mutatott be: az endometriózist. Dr. Vértesi 
Gabriella immunológus főorvos arra keresett 

választ, hogyan lehet apró lépésekkel elindulni 
az egészségtudatosabb mindennapok felé. Gyuri 
bácsi az aktív időskorról és a férfiak egészség-
védelméről is tartott előadást, mert aggasztónak 
tartja, hogy a férfiak többnyire elhanyagolják az 
egészségüket. Varga Vivien Lilla kineziológus 

egyrészt a női erőforrásokra fó-
kuszált, másrészt azt is megosz-
totta a hallgatósággal, hogyan 
segíthet a kineziológia egy 
harmonikus család megterem-
tésében. Lopes-Szabó Zsuzsa 
fitoterapeuta, gyógynövény-
szakértő előadásában megbe-
tegedésünk és a gyógyulásunk 
okait elemezte, és a rendezvény 
mottóját is – Harmóniában ön-
magunkkal, családunkkal és a 
környezettel – tágabb kontex-
tusba helyezte, személyes fele-
lősségünket hangsúlyozva. Dr. 
Sári Erzsébet belgyógyász, 
természetgyógyász a testi be-

tegségek lelki okait vette sorra, kiemelve a belső 
egyensúly legnagyobb ellenségeit, a stresszt és a 
félelmet. Dr. Gelléri Julianna interdiszcipliná-
ris gyógyító egyrészt a női és a férfilét mélyebb 
titkairól, másrészt az embriókori traumákról be-
szélt. Erős Antóniát, az Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány vezetőjét arról faggatta Kertész 
Zsuzsa és Lopes-Szabó Zsuzsa, hogyan lehet 
teljes életet élni cukorbetegen. Kőrösi Gyula 
manuálterapeuta a gyermektelenség lelki és 
energetikai okait vette sorra. Kump Edina zöld 
életmód tanácsadó arra kérte a hallgatóságot, 
hogy ne csak a szelektív hulladékgyűjtésre fi-
gyeljenek, hanem próbáljanak meg eleve jóval 
kevesebb szemetet termelni.

Reméljük, vendégeink jól érezték magukat a 
természetszerető, rokon lelkek között, és min-
denki hazavitt magával valami szívmelengető 
élményt, értékes tanácsot. Jövőre is szeretettel 
várunk mindenkit! 
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Ez a legújabb családi bibliánk (elnézést kérek a blasz-
fémiáért), mondják a gyerekeim. Valóban nagy 
érdeklődéssel és figyelemmel olvasgatom újra és 

újra Giulia Enders könyvét, mely  Bélügyek címmel jelent 
meg magyar fordításban. A könyv hónapokig vezette a 
sikerlistákat Németországban, Hollandiában, Svájcban. 
30 nyelvre fordították le, több millió eladott példány ta-
núsítja sikerét. Témáját tekintve olyan könyv ez, melynek 
tartalma minden halandó embert érint: emésztésről, 
bélbolyhokról és bélbaktériumokról, ételallergiáról és 
székrekedésről, valamint hasmenésről szól. 

Azóta többen is rákaptak a témára. Számos hasonló 
című és témájú könyv látott napvilágot, amiket szán-
dékosan nem vásároltam meg. Azt gondolom ugyanis, 

beleink 
sármos 

világA
hogy a fiatal német tudós olyan úttörő jellegű, népsze-
rűsítő könyvet írt, melynek csak halvány és rossz utánzata 
jöhet ezután.

Most viszont egy más terület is ráveti magát Enders 
kisasszony sikerének hullámaira: a gyógyszeripar. Milliár-
dokat fektet a Roche, a Novartis, a Pfizer a bélben találha-
tó mikroorganizmusok kutatásába, olvasom az újságban.

A mikroorganizmusok (nagyrészt baktériumok) fele-
lősek az elhízásért, a gyulladásokért, a cukorbetegségért 
és a rákért – illetve megelőzésükért. A baktériumok alap-
vetően védenek bennünket: segítik az emésztést, előál-
lítják a vitaminokat, megvédenek a külső veszélyektől és 
stimulálják immunrendszerünket. 

Most laboratóriumi körülmények között is elő fogják 
tudni állítani ezeket a mikroorganizmusokat, hogy se-
gítségükkel eredményesebben gyógyíthassuk a fenti 
betegségeket, szabályozhassuk védekező immunrend-
szerünk működését.  

Mivel a baktériumok bizonyos élelmiszerek előállí-
tásához is szükségesek, az érdeklődők között találunk 
élelmiszeripari cégeket is, mint a Nestlé, a Danone, vala-
mint a cukor- és élesztőgyártás legnagyobb neveit. Több 
milliárd euró-dollár a befektetett összeg, ami busásan 
meg fog térülni.

Remélhetőleg hamarosan részesedhetünk majd a 
kutatások jótékony eredményeiből.  Ha másként nem, 
egyelőre csak joghurt és élesztő formájában.  
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Vajon mit tehet a termé-
szetgyógyászat ilyen sú-
lyos betegségek esetén? 

Két dolgot nem: nem veheti 
el a reményt a betegtől, és 
nem ígérhet csodagyógyulást. 
Viszont ajánlhat olyan gyógy-
növényeket, amelyek hasznos 
kiegészítői lehetnek az orvosi 
kezelésnek.

Nagyon sok gyógyszer 
készül gyógynövényekből a 
rákellenes gyógyszerek kö-
zül is. Ezeket ún. erős hatású 

Európában  a szívbeteg-
ségek után a rosszindu-

latú megbetegedések 
állnak a második he-
lyen a leggyakoribb 

halálokok listáján. Ma-
gyarországon a tüdőrák 

és a vastagbélrák 
kiemelkedően magas 

számokat mutat még az 
Európai Unión belül is.

Daganatos  
betegségek

növényekből nyerik, melyek 
nem kaphatók az üzletekben. 
Legtöbbjük erősen mérgező 
vegyületeket tartalmaz, van 
olyan is, melynek már egy 
levele, egy pici hagymája is 
halált okozhat, ezért ezeket a 
növényeket a fitoterápia nem 
használja.

„Aktív immunrendszerrel 
rendelkező betegeknek na-
gyobb esélyük van a megbe-
tegedés leküzdésére, mint a 
legyengült immunrendszerrel 
rendelkezőknek. Terápiás 
megfontolásból lehetséges 
egy aktív vagy passzív, illetve 
nem specifikus immunterápiát 
kezdeményezni.  Fitoterápiás 
szerekkel csak a nem specifi-
kus immunvédekezés növelése 
lehetséges. A nem specifikus 
immunterápia abból áll, hogy 
egyes anyagok a reziszten-
ciát és az emberi szervezet 
immunválaszát különböző 
antigénekkel – többek között 

tumorantigénekkel – szemben 
is felerősítik.  Immunmodu-
láló gyógynövények a kerti 
körömvirág, a fagyöngy, a kis 
ezerjófű, az orvosi kamilla, a 
szemvidítófű, a bíbor kasvirág 
és az orvosi pemetefű”1. 

Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy ezek a növények 
önmagukban gyógyítják a rá-
kot, de fogyasztásuk jótéko-
nyan befolyásolja az immun-
rendszer működését. 

A daganatos betegségek 
gyógyításában komoly szerepe 
van néhány növénynek, egyik 
ilyen a fokhagyma. Állatkísér-
letekben értek el vele figye-
lemreméltó eredményeket már 
a 30-as években. A megelőzés-
ben hatékony a homoktövis, 
valamint minden gyulladás-
csökkentő gyógynövény. 

Azonban a leghatásosabb 
védekezés a rák ellen az 
egészséges táplálkozás és a 
testmozgás. 

1 Prof de. Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában 334. oldal
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A feng shui lakberende-
zés egyszerű alapel-
veit akkor is érdemes 

követni, ha egyébként nem 
vagyunk fanatikus hívei a 
kínai filozófiának. Néhány 
ötlet:

Amennyiben lehetőség 
van rá, legyen külön szülői 
hálószoba.  

Az ágy feje északra vagy 
keletre nézzen, és ne álljon a 
kereszthuzat útjában

Ablak alá, ajtó elé ne 
helyezzük az ágyat. 

A hálószobában kerüljük 
az elektromos készülékek 
használatát.

Az ágy alatt ne legyen 
semmi, sem könyvek, sem 
bőröndök vagy fiókok, hogy 
az  energia szabadon áramol-
hasson

Zöld: gyerekszobába 
ajánljuk, mert a vállalkozási 
kedv, a bátorság színe.
sárgA: a kínai uralkodók 
színe, túl méltóságteljes 
ahhoz, hogy a hálószobában 
jelen legyen.
sáfrány: a kreativitás, 
változás színe. Kerüljük a 
szülői hálóban.
piros: az öröm, életerő 
színe, inkább a bejárathoz 
ajánljuk.
róZsAsZÍn: érzékenység, 
jó életérzés, a lágy esésű 
textilek színe. 

A kínai filozófia és 
gyógyítás szerint az 

energia, a chi (csí) 
jelenléte nemcsak a 
testben, a környeze-

tünkben is fontos. 
Ha szabadon 

áramolhat, har-
mónia vesz körül 

bennünket, ami 
testünknek-lelkünk-

nek egyaránt jó.

Feng 
Shui

A feng 
sHui 
sZÍnei
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Noah-Wilson Rich biológus, 
a méhek tudósa, doktori 
dolgozatát a méhek-

ből írta. Egy olyan alapítványt 
hozott létre (bestbees.com), mely 
kutatással, kaptárak telepítésével, 
oktatással foglalkozik. Missziójuk 
a méhek megmentése a kártevők 
elleni védekezés kifejlesztésével, a 
méhek nagyvárosokba telepítésé-
vel. USA-szerte szponzorálják a vál-
lalkozó kedvű amatőr méhészeket. 
A méhek pusztulása aggasztó 
méreteket ölt a múlt század eleje 
óta a varroa – ázsiai méhatka – 
nevű kártevő megjelenése miatt. 

Az Egyesült Államokban és Ang-
liában hatalmas veszteségek vol-
tak: 1995–96-ban a méhek 50%-a, 
2006-ban a családok 30–100%-a 
pusztult el. Európában is ilyen 
méretű károkat szendvedtek a 
méhek és a méhészek.
Hogyan védhetjük meg a méhe-
ket? Példul telepítsük őket a váro-
sokba. A városi méhek 62,5%-ban 
telelnek át  sikeresen, míg a vidéki 

méhek csak 40%-ban. A városi 
méhek mézhozama 13 kg már az 
első évtől kezdődően, a vidékieké 
7 kg. A méhek szeretik a városokat. 
Jól érzik magukat, több mézet 
termelnek – állítja dr. Rich. Hogy 
miért, azt egyelőre csak találgatjuk: 
melegebb az éghajlat? Több a 
virágzó fa? Kevesebb a kártevő? 
Akárhogy is van, sok amerikai és 
európai városban tartanak a ház-
tetőkön méheket. Párizs, London, 
San Francisco után 2010-től New 
York városa is engedélyezi a városi 
méhészkedést.
Sokan félnek a méhcsípéstől. Ha 
nem vagy virág, nem érdekled 
a méheket, mondja dr. Rich.  A 
csípésbe a méhecske is belehal, 
csak akkor csíp meg valakit, ha az 
ki akarja rabolni a kaptárat. 
Az alapítány és a 30 éves fiatal 
méhész célja megtalálni annak a 
módját, hogyan lehet szájon át 
adott védőanyaggal megelőzni 
a varroafertőzést, megmenteni a 
méheket. 

Nézzék meg, ha van 
rá módjuk, milyen
odaadással beszél 
a témáról dr Rich:
https://www.ted.

com/talks/dennis_
vanengelsdorp_
a_plea_for_bees

méHeket 
A városokbA!

lilA: a lélek ébredését 
szimbolizálja, a meditációra 
kijelölt helyiségbe való.
kék: a koncentráció, fej-
lődés, tökéletesség színe, 
a kamaszok szobájában, 
a dolgozószobában alkal-
mazzuk. 
türkiZ: bölcsességet, 
egyensúlyt sugároz, 
idősebb szülők szobájának 
a színe.
bArnA: akár csokoládé, 
akár kávébarna, mindig a 
nosztalgiát idézi, akadálya 
a haladásnak. Kerüljük a 
lakásban!
sZürke: fémes színével a 
precizitást, a koncentrációt 
és az egységet sugallja. 
Világos árnyalata kiemeli 
a többi színt, ha sötét, ne 
alkalmazzuk se a hálóban, 
se a kisebb helyiségekben.
feHér: a harmónia, tiszta-
ság, a béke, befejezettség, 
de egyben az üresség 
jelképe is. Alapszínnek 
használjuk, de kiegészítő 
színekre van szükség a 
közelében.
fekete: a mozdulatlan-
ság, az alázat színe. Ne 
alkalmazzuk a lakásban. 
Játszhatunk viszont a 
fény-árnyék hatásaival: 
egy növény fekete árnya a 
falon jótékony hatású.



gyuri bácsi dédnAgypApA lett
Dédunokája, Maja augusztus 24-én, szerdán reggel 
született. A kisbaba egészséges, az édesanya is jól van. 
Gyuri bácsi félve ugyan, de karjába vette az újszülöttet, akit 
nagyon várt, és akinek érkezése örömkönnyeket csalt a 
szemébe. Isten éltesse őket sokáig!

kávé, egerek, 
AlZHeimer
Lille-ben végzett kutatások szerint a 
koffein blokkol bizonyos területeket 
az agyban, többek között azt is, 
amely az Alzheimer-kór kialakulá-
sáért felelős. Ennél is jobb hír, hogy 
egy a koffeinből kivont molekulával 
javítható a betegek állapota. Továb-
bi kísérletek folynak egy ígéretes 
gyógyító módszer kidolgozására.

A ZsályA gyógyHAtásAi
Napi három csésze zsályatea csökkenti a 
változó kori tüneteket. 
Napi egy csészével igyanak, ha el szeret-
nék kerülni a csontritkulást. 
Emésztés elősegítésére, éjszakára és 
nyugtató teának egy liter forró vízbe 
tegyenek 10 zsályalevelet, egy citrom 
héját apróra vágva, és hagyják állni, amíg 
ki nem hűl. Ha már langyos, tegyenek 
bele 4 evőkanál mézet. Igyák hidegen 
vagy melegen, ebéd után, lefekvés előtt.

mAgyAr ÍZek utcáJA
A bükki füvesember teáit sokan kóstolgat-
ták a Magyar Ízek Utcájában az arra járók 
augusztus 20–21-én. Legnagyobb sikere a 
Bükkben vadon termő Fürtös menta gyógy-
növényből készült finom ízű italnak volt. 
Sokan vásárolták Gyuri bácsi könyvét is. 

hírek

egy elköltöZő búcsúlevele

Kedves Bükkszentkereszt!
16 éve és 2 hónapja érkeztünk hozzád nagy remények-
kel és tervekkel. Van, ami bejött, van, ami nem, de hát 
az élet már csak ilyen. Nagyon szerettük szépségedet, 
tisztaságodat, lakóidat is, őket a legjobban!
A hőmérsékleten van még mit javítani, de hát ez is te 
vagy. Köszönünk mindent… most már többet nem írok, 
mert nem vagyok olyan szép kibőgött szemmel.
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