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Kérdés
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban,

sétálni télen kigombolt kabátban,
szalonnát szúrni fagyos ágra,
nem vadászni nyúlra fácánra,

koldus kezébe kenyeret nyomni,
csábítók között hűnek maradni,

házad kapuját kitárni,
hadd jöjjön hozzád akárki,

kisgyerek könnyét letörölni,
senkivel soha nem pörölni,

dermedt verébért hajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba,

békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni,

tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?

Kálnay Adél

 2012. 10. 31. 
www. verspatika.hu
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Az idei expót 2017-ben Ázsiában, Kazahsztán fővárosában, 
Asztanában rendezték meg június 10. és szeptember 10. között.

A kiállítás céljául azt tűzték ki, hogy össze-
gyűjtsék a világ vezető szakembereit, és 
megvitassák a jövő energiájának koncepci-

óját, ami egyúttal a kiállítás főtémája is volt. Az 
asztanai világkiállításra kiutazó szakértők nem 
csak a zöldenergia megteremtésének különböző 

Élj egészségesen... 

módjait vitatták meg, hanem a fejlődő országok 
problémás kérdéseit is, hogy megtalálják a min-
denkinek megfelelő megoldást.

Magyarország a kiállító 115 ország között 
volt. Képviseltette magát több afrikai, dél-
amerikai és ázsiai ország, jelen voltak az arab 

Lopes-szAbó zsuzsA eLőAdÁsA 
KAzAhsztÁnbAn, A viLÁGKiÁLLítÁson
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félsziget országai, ott voltak a legnagyobbak: 
az USA, Japán, Kína, India és a legkisebbek: 
Palau és Luxemburg.

A kiállítást közel 4 millió látogató tekintette 
meg. A magyar pavilon a napenergia felhasz-
nálására, illetve az Élet Fája témakörre épült. 

A pavilonokat az utolsó napon díjazták: té-
maválasztás kategóriában Magyarország ezüst-
érmet kapott. 

Szeptember 6-án került sor a magyar egész-
ségügyi konferenciára, ahol Lopes-Szabó Zsu-
zsa a magyar kormány meghívására előadást 
tartott. Előadásának címe: „Élj egészségesen, 
élj tovább”, és a gyógynövények sokoldalú 
felhasználásáról szólt, valamint arról, hogyan 
illeszthetjük mindennapjainkba a természe-
tes gyógymódokat. Jelen volt Magyarország 
kazahsztáni nagykövete, a kiállítás miniszteri 
biztosa, a hallgatóság soraiban pedig kazak 
orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szak-
emberek ültek. Az előadást nagy figyelemmel 
kísérték, annál is inkább, mert a vetítés során 
többen örömmel ismerték fel azokat a gyógy-
növényeket, melyeket Kazahsztánban is évszá-
zadok óta használnak. 
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A napokban több szakem-
berrel is beszélgettem a té-
máról, és fontos, számomra 

eddig nem ismert információkkal 
lettem gazdagabb. Az egyik ilyen, 
hogy egyre több fiatal is küzd ezzel 
a nyomasztó jelenséggel. Mi lehet 
az oka, kérdeztem az edzőteremben a pilatesedzőt. 
Az, válaszolta, hogy szakmai tanácsot nem kérve vagy 
azt nem követve edzenek sokan, emelgetnek óriási 
súlyokat, végeznek hasizom-erősítő gyakorlatokat, és 
így a belső szerveket tartó izmok elfáradnak, a szervek 
kifelé tolulnak a hasüregből, a gátra nehezednek, és 
kialakul az inkontinencia. Még rosszabb hír, hogy a 
vizelettartási problémát szinte törvényszerűen követi 
a széklettartási nehézség. A pilates egy olyan torna, 
amely a lassú és kontrollált mozdulatokra épül. Töb-
bek között a gátizmokat, a hasizmokat edzi, amelyek 
felelősek a belső szervek megtartásáért. Ajánlom min-
denkinek, otthon is végezhető a YouTube-on található 
kisfilmek segítségével. 

A másik impulzus, ami ért, az a Kriston Andreával 
való találkozásom. Hallottam róla régebben, tudtam, 
hogy intimtornatréner, egy hatékony módszer kidolgo-
zója, amivel intimitásunk különböző jellegű és mértékű 
problémái kezelhetők. A vele való beszélgetés még 
jobban meggyőzött arról, amit amúgy is hiszek és val-
lok: egészségünkért mi magunk tehetünk a legtöbbet, 
valamint, hogy sokkal jobb megelőzni a bajt, mint le-

küzdeni. Az ő módszere könnyen 
elsajátítható és számos betegség-
re alkalmazható. Gyógyítható vele 
endometriózis, impotencia, inkon-
tinencia, és kezelhetők szexuális 
problémák. www.intimtorna.hu

Gyuri bácsi inkontinencia-te-
áját évek óta isszák a betegek, és 
szintén nagyon jó eredményekről 
számolnak be. A spanyolmeggy 
leveles teakeverék erősíti a hó-
lyagzáró izmokat, csersavtartalma 
miatt összehúzó hatású, csökkenti 
a fennálló gyulladásokat. 

A két gyógymód egymást erősítő hatása bizonyosan 
meghozza a várt eredményt. 

 Sem tornázni, sem teázni nem fog és nem tud he-
lyettünk senki. Ez a legfontosabb szempont itt is, amit 
meleg szívvel ajánlok figyelmükbe. 

inkontinencia
Kellemetlen betegség, sokakat hoz 
kínos élethelyzetekbe, gátlásokat okoz 
és rontja az életminőséget.
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szedése után, stressz 
hatására, vagy esetleg 
egy kiadós fogyókúra 
után. Versenysportot 
űzőknek, vegetáriánusoknak 
és vegán diétát követőknek 
tanácsos időnként ellenőriz-
tetni a vas jelenlétét a vérben. 
Terhesség alatt és kisgyermek-
korban fokozott a szervezet 
vas iránti igénye, ilyenkor 
még jobban kell figyelni a 
helyes táplálkozásra. A leg-
több vasat tartalmazó ételek a 
máj, a vörös húsok, a lencse, 

a szezámmag, a 

pisztácia, a búzakorpa, a tök-
mag és a tojássárgája. A vas 
felszívódását segíti a C-vita-
min, lassítja vagy gátolja a 
magnézium és a kalcium.

A vashiány jellegzetes tü-
netei a sápadtság, a repedezett 
bőr és ajkak, fáradtság, kime-
rültség érzete, fázékonyság, 
hajhullás, fejfájás, alacsony 
vérnyomás, égető érzés a 
nyelven. 

A táplálékon kívül gyógy-
növények fogyasztásával is 
vihetünk vasat a szervezetbe. 

A legtöbb vasat tartalmazzák 
a csalán és a csipkebogyó – 
mindkettőben jelentős meny-
nyiségű C-vitamin is található.  
A fodormenta, a fekete ribizli-
levél, a málnalevél úgyszintén 
tartalmaz vasat és C-vitamint.

Fogyasztásuk rendszeres 
jelleggel javasolt. Ismert vas-
hiány esetén napi egy csészé-
vel, megelőzésként heti 2-3 al-
kalommal ajánljuk bármelyik 
említett gyógytea fogyasztá-

sát. A csalán kivételével 
gyerekeknek 6 éves 
kortól már szintén 
adhatók ezek az 
egészséges italok. 

Ha nincs elegendő vas 
a szervezetben, annak 
egyik oka lehet az egy-

oldalú táplálkozás. Gátolja a 
vas felszívódását a fekete és 
zöld tea, a kávé, magas mag-
néziumtartalmuk miatt a teljes 
kiőrlésű gabonafélék, bizo-
nyos gyógyszerek például a 
savcsökkentők, zsírcsökken-
tők. Jelentős mennyiségű vér-
veszteség (műtétek vagy erős 
menstruáció) esetén is fellép-
het vashiány. Súlyos vashi-
ány akár vérszegénységhez is 
vezethet, amelyet már csak 
komoly beavatkozással 
lehet gyógyítani. 

A bélflóra egyen-
súlyának felbomlása 
is lehet az ok, ez fel-
léphet antibiotikumok 
vagy más gyógyszerek 

Vashiány
szervezetünk nem tud vasat előállítani, külső 
bevitelre szorul, melyet a táplálékból fedezünk. 
A vérképzésben, az oxigén szállításában, 
az izomműködésben, az immunrendszer 
működésében játszik fontos szerepet.
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hatóanyagai
Jellemező hatóanyaga az illó-
olaj (Matricariae aetheroleum), 
amely többek között kamazulént 
(az illóolaj sötétkék színét adja), 
matricint, biszabololt tartalmaz. A 
drog tartalmaz még flavonoidokat, 
kumarinokat, nyálkaanyagot.

története
Európa legismertebb, leggyak-
rabban használt gyógynövénye. 
Története évszázadokra nyúlik visz-
sza. Az egyiptomiak, a germánok 
a napistennek ajánlották, Plinius 
ecettel keverve asztma gyógyítá-
sára használta. Az ókori Rómában 
a doktorok növényének hívták a 
kamillát. A nők betegségeit 

gyógyították vele: menstruációs 
fájdalmakat, szülés utáni méhgyul-
ladást. (A Matricaria a latin mater, 
matrix szóból származik, jelentése 
anya, szülő.) 

Hieronymus Bock gyomorpana-
szokra, sebgyógyításra alkalmazta. 

Gyűjtése
Áprilistól általában augusztu-
sig virágzik. A kamillavirágzat 
(Matricariae flos) betakarítása 
kamillafésűvel, kézi erővel tör-
ténik, amikor a nyelves virágok 
már vízszintesen állnak, a csöves 
virágok sárga színűek. A virágzás 
vége felé a vacok kúp alakú, belül 

üreges.  5 kg friss virágból 
lesz 1 kg száraz drog.

Kamilla, orVosi széKfű
Matricaria recutita L.

botanikai leírás 
A közismert kamilla Európában, 
Ázsia mérsékelt égövi területein 
honos, hazánkban tömegesen az 
Alföldön fordul elő. A fészekvirágza-
túak (Asteraceae) családjába tarto-
zik. Egyéves vagy áttelelő növény. 
Az alföldi területeken (sziki kamilla) 
gyűjtik, nemesített fajtáit hazánk-
ban is termesztik. Lágy szárú hajtása 
elágazó, 40–80 cm magas. Levelei 
szórt állásúak, sallangosan szeldeltek. 
Fészekvirágzatai a főszár és oldalága-
inak csúcsán fejlődnek, alattuk 5-10 
cm-es szakaszon nem képződnek le-
velek. Az aranysárga színű belső csö-
ves virágok száma száz fölött is lehet. 
A virágzatból forrázatot készítünk. 

Az Európai Bizottság 2012. feb-
ruár 25-én jegyezte be az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölések és 
földrajzi jelzések (OEM) nyilvántar-
tásába az „Alföldi kamillavirágzat” 
elnevezést, amely az Alföld szikes 
területeiről kézi erővel begyűjtött, 
vadon termő kamilla szárított, vá-
logatott virága. A vadon előfordu-
ló sziki kamilla kevésbé elágazó, a 
virágzatok átmérője és termete is 
kisebb. Hatóanyag-tartalomban 
jóval gazdagabb ez a változat, me-
lyet külföldön magyar kamillaként 
ismernek, mint a többi változat. 

Hasonló célra alkalmazható a 
római kamilla (Chamaemelum 
nobile (L.) All.). Hazánkban vadon 
nem fordul elő, telt virágú változa-
tait termesztik. Évelő növény.

Legújabb Györgytea a Kamillás 
teakeverék, mely mindenféle 
gyulladást hatásosan csök-
kent. Mivel a betegségek nagy 
százaléka gyulladásos eredetű, 
szinte mindenki jó hasznát 
veszi ennek a terméknek. Napi 
1–3 csészével ajánlunk belőle 
étkezések között. 
Fő komponense a mindenki 
által ismert kamilla.
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Gyógyhatásai
Számos gyógyhatása van. Gyó-
gyító célra teát, tinktúrát, krémet 
készítünk belőle, isszuk, inhalálunk, 
borogatunk és bedörzsölünk vele. 

Az egyik legjobb fertőtlení-
tő, gyulladáscsökkentő gyógy- 
növény. Emésztést javít, étvágyat 
növel, használjuk puffadásra, 
hasgörcsökre. Torokfájás, íny-
gyulladás, mindenféle gyulladás 
csökkenthető vele. A megfázás 
tüneteit izzasztó hatása miatt eny-
híti. Nyugtató, altató hatása is van. 
Menstruációs görcsökre, fejfájásra 
is használhatjuk. 

Felhasználása
Étvágyjavításra a déli és esti ét-
kezések előtt 30 perccel kell inni 
egy-egy csésze teát. Puffadásra, 
hasgörcsökre emésztésjavítónak 
alkalmanként egy-egy csészével 
ajánlok étkezés után 15 perccel. 
Torokfájás, ínygyulladás esetén 
gargarizálni kell a langyos teával 
naponta többször. Megfázáskor 
inhalálni lehet a kamillateával, 
ilyenkor inni is kell: forrón kortyol-
juk el, és azonnal feküdjünk ágyba. 

Szívbetegeknek nem tanácsos a 
túlzott izzadás!

Mindenféle gyulladást csökkent 
napi 3 csésze kamillatea fogyasz-
tása étkezések között. Nyugtató, 
altató hatása akkor érvényesül, ha 
lefekvés előtt fogyasztunk belőle 
langyosan egy csészével.

Csecsemők teáját is szívesen 
készítik kamillából, amit azonban 
nem ajánlok, mert illóolaja aller-

giás reakciót válthat ki, különösen 
újszülötteknél. Helyette ánizs-, 
édesköményteákat javaslok, me-
lyek görcsoldó, emésztést könnyítő 
hatásúak. Semmilyen édesítőszert 
ne tegyenek bele. De folyadékpót-
lásra a tiszta víz a babának is meg-
teszi. Fogzáskor viszont jól jöhet 
egy kevés kamillatea, mely enyhíti 
az ínyfájást, nyugtatja a csecsemőt-
kisgyereket. 

Külsőleg szemgyulladásra bo- 
rogatásként ajánlom. Illatos, bőr-
nyugtató fürdő készíthető, ha a 
fürdővízbe 2-3 liter kamillateát 
öntünk, melyet literenként egy 
evőkanál kamillavirággal készítünk. 
Gyermekeknél is alkalmazható. 

Illóolaja kamazulént tartalmaz, 
a kozmetikai ipar használja. Szap-
pan, krém, kenőcs, sampon, für-
dősó és hintőpor is készül belőle. 
Csillogó fényt ad a világos hajnak, 
ha utolsó öblítővízként kamillateát 
használunk. 



oltást kaptam, hogy megfeleljek az 
előírásoknak. Ahhoz hogy a gyere-
keim is megfeleljenek, ők 69 adag-
ban 16 különböző oltást kaptak. Volt 
köztük olyan is, mely nem ragályos 
betegség ellen adott védelmet, mint 
pl. a hepatitis B, amely vagy szexu-
ális úton, vagy fertőzött fecskendő 
által terjed. Miért kapja ezt meg 

egy csecsemő?1 Ráadásul az oltóanyag 
higanyt tartalmaz. Utóbbit három 
vakcinából kivonták, de benne 
maradt az influenza elleni vé-
dőoltásban. Köztudomású, 
hogy a higany az egyik 
legerősebb nem radioak-
tív eredetű idegméreg.  

A vakcinainjekciót a 
felbontás után a veszé-
lyes hulladékkal együtt 
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előrebocsátom, hogy nem rendelkezem elegendő ismeretanyaggal és 
tudással ahhoz, hogy szakmailag megalapozott véleményt mondhas-
sak a témában. Magánvéleményemet írom le egy újságcikk alapján.

robert Francis Kennedy, a híres 
család környezettudatosságá-
ról ismert tagja nyilatkozott a 

védőoltásokról. Tőle idézek:
„A védőoltások rendszere az 

Egyesült Államokban 1989 óta 
teljesen megváltozott. Ennek az 
az oka, hogy a Kongresszus a 
gyógyszergyártók befolyásának 
hatására általános jogi védelmet szavazott meg 
a védőoltások gyártói részére. Nem számít a 
minőségi ellenőrzés hiánya, a felhasznált anya-
gok káros hatása, a gyerekekre gyakorolt káros 
következmények egész sora, nem lehet ellenük 
eljárást indítani. Ellenőrzés, visszajelzés, pa-
nasz vagy fellebbezés hiányában a védőoltás 
első osztályú jövedelemforrássá vált. És igazi 
aranybánya a gyógyszeriparnak újabb és újabb 
vakcinákat adni a régi listához.

63 éves vagyok. Életem során három védő-
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lehet csak megsemmisíteni, hogy lehet az, 
hogy ugyanezt az anyagot adjuk be a gyere-
keinknek?”

Mi a helyzet Európában? „2017. május 10-
én a svéd parlament elutasította a kötelező vé-
dőoltásra vonatkozó indítványt. Két indokra 
hivatkoztak: egy ilyen törvény súlyosan meg-
sértené az állampolgárok alkotmányos azon 
jogait, hogy dönthessenek az egészségügyi el-
látásukkal kapcsolatban. Másik érv: a védőoltá-
sok gyakran váltanak ki súlyos, nem kívánatos 
hatásokat a beoltott gyerekeknél.” 2

Magyarországon vannak kötelező védőoltá-
sok. Kettő, három és négy hónapos korban kerül 
sor a diphteria (torokgyík), a pertussis (szamár-
köhögés) és a tetanusz (merevgörcs), valamint 
poliomyelitis (járványos gyermekbénulás) és 

a Haemophilus influenzae B 
típusa ellen védő kombinált 

oltásra (DTPa-IPV-HiB). 
18 hónapos korban ezt 
az oltást megismétlik. A 
MMR (morbilli – kanyaró; 
mumpsz – járványos fültő-
mirigy-gyulladás és rube-
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ola – rózsahimlő) elleni oltást 15 hónaposan 
kapják a csecsemők. Tizenegy éves korban az 
oltást megismétlik. Betöltött hatéves korban 
ismét sor kerül a DTPa-IPV oltás ismétlésé-
re, ezúttal azonban a HiB komponens nélkül, 
majd tizenegy évesen is megismétlik a diphteria 
és a tetanusz elleni oltást. 2014-től kötelező a 
pneumococcus elleni védőoltás is.3

Belgiumban kizárólag a gyermekbénulás el-
leni oltás kötelező, a többi csak javasolt.  

Franciaországban 2018-tól 11 különböző be-
tegség ellen kapnak majd védőoltást a gyerekek. 

Svájc 24 kantonja közül egyikben sincs kö-
telező védőoltás. 

Az Egyesült Királyságban 8, 12 és 16 hetesen 
6 komponensből álló védőoltás-„koktélt” kap-
nak a csecsemők kötelezően. Ezenkívül 8, 12, 

valamint 16 hetesen még 
plusz 3 védőoltást kapnak.  
Négy hónapos, egyéves, 
és hároméves korban eh-
hez újabb 3-féle vakcina 
járul. 4 hónapos korban 
megismételnek az első 
koktélból 4 összetevőt, 
majd 12, 13 és 14 éves 
korban újabb oltásokat 
adnak be. Az utolsó ada-
got (agyhártyagyulladás 
ellen) 14 évesek, illetve 
19–25 éves kor közötti 
egyetemisták kapják A 
kötelezők listájához még 
4-féle, nem kötelező oltás 
választható.  

A józan ész azt mondja, valóban, halálos ki-
menetelű, gyakori járványos betegségek ellen 
kapjanak a gyerekek védőoltást. De a fenti pél-
dák között van olyan, amelynek olvasása köz-
ben az ember enyhe szédülést érez. És megkér-
dezi magától, jó-e egy kisbabának, hogy amúgy 
is fejletlen immunrendszerét ilyen baktérium- és 
víruskoktélokkal bombázzuk? 

1 Magyarországon hetedik 
osztályban adják
2 Nexus. No. 111, 9. old
3 Forrás: www.webbeteg. hu
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Néha a pénztárca kényszerít 
minket meghozni környe-
zetbarát döntéseket, néha 

a környezet iránt érzett felelősség 
– akármilyen indok is vezet, mindig 
jól járunk. Szinte hihetetlen, mennyi 
pénz marad a zsebünkben, ha:

¶ palackozott ásványvíz helyett 
csapvizet iszunk. Napi egy másfél 
literes PET-palack egy év alatt 39 
kg CO2-kibocsátást, évi 5 kg újra 
nem hasznosítható hulladékot 
eredményez. Ára a csapvízhez ké-
pest 68-szoros. Egy négyszemélyes 
család évi megtakarítása a palackos 
víz–csapvíz költségen 90 000 Ft.

∙ ha behúzzuk a függönyöket, 
bezárjuk a spalettákat. A zárt spa-
letták 60%-kal csökkentik az ablakon 
kiszökő meleg mennyiségét. Évi 
60 000 Ft-ot is megtakaríthatunk 
ezzel az egyszerű mozdulattal.

¸ fürdőkád helyett a zuhanyt 
használjuk. Egy 5 perces zuhanyo-
záshoz 75–100 liter víz szükséges, 
míg egy fürdőkádat a duplájából 
tudunk megtölteni. Vigyázat, az 
évi 60 000 Ft/fő megtakarításhoz 
valóban nem folyathatjuk a vizet 5 
percnél tovább. 

KörnyezettudatosoKnaK
¹ háromhavonta leolvasztjuk a 
mélyhűtőt. A 3 mm-nél vastagabb 
jég 30%-kal, az 1 cm-es 50%-kal 
növeli a fogyasztást, ami évi 10 ezer 
Ft-ot húzhat ki a zsebünkből. 

º a drága, csomagolásuk miatt 
nem környezetbarát és allergiát 
okozó tisztítószerek helyett ecetet 
használunk vízkőoldáshoz és fertőt-
lenítéshez. A 20%-os fehér ecet még 
a tuberkulózist okozó Koch bacilust 
is képes elpusztítani. Kiváló ablak- és 
WC-tisztító, hűtőszagtalanító. Ha a 
mosogatóban picit lassabban fo-
lyik le a víz, méregdrága és mérgező 
vegyszerek helyett szódabikarbó-
nát szórok bele, ráöntök egy kevés 
ecetet, utána forró vízzel leöblítem, 
garantált az eredmény. A meleg 
(nem forró) sütő falát is így takarí-

tom: szódabikarbónás-ecetes ned-
ves ruhával dörzsölöm, jól lehozza 
a ráégett zsírt. A szódabikarbóna 
egyébként kiváló lúgosító is: külső-
leg lemosáshoz használjuk. Egyes 
országokban – például Kanadában 
– a termőföld lúgosítására is enge-
délyezett a használata. 

» személyes higiéniára/fertőtle-
nítésre illóolajokat használunk. Bár 
ezek igen drága termékek, de hosz-

szú ideig elállnak, és csak pár csepp 
kell belőlük. A teafa + levendula + 
pálmarózsaolaj keveréke garantáltan 
megöli a körömgombát, az uszodai 
szemölcsöt, utazásnál fertőtleníthető 
vele a WC-ülőke. Olcsóbb és jobb 
megoldás bármely drága és sokszor 
hatástalan gyógyszernél. 

¼ méhviaszos kendőt használunk 
a drága műanyag fólia helyett. Egy 
megfelelő nagyságú vászonanya-
got olvasztott méhviaszba már-
tunk, majd 200 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük 3 percre. Kivesszük, 
hagyjuk kihűlni – gyümölcsöt, 
szendvicset csomagolhatunk bele, 
edényeket is lehet vele befedni. 
Langyos vizes kendővel tisztítható. 
A YouTube-on szemléletes videókat 
lehet látni az elkészítés módjáról. 
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A hangyák jó mélyen bebújnak a föld alá. 
A hangyaboly belsejében rejtőznek, jó messze 
a bejárattól. Néhány dolgozó őrzi csak a ka-
put, ezek a küldöttek képesek a tél folyamán 
többször jéggé fagyni, majd újra életre kelni.

A nyáron éneklő tücsök a telet nem éri meg. 
Viszont lárvaként már 1-3 évig élt a föld alatt, 
mielőtt megszületett. Az amerikai kontinensen 
élő egyik fajtája tartja a rekordot: 17 évig rej-
tőzik a föld alatt, mielőtt a föld felszínére jön. 
Ennek a hosszú bújócskának megvan a jó oka: 
természetes ellenségei nem élnek ilyen sokáig, 
így már nem emlékeznek rá, senki nem ismeri.

Az imádkozó sáska nősténye kis bölcsőt 
fabrikál a petéinek augusztus végén. A lera-
kott petéket a saját maga által termelt visz-
kózus anyaggal borítja be, amely percek alatt 
megszilárdul. Egy ovális forma jön így létre, 
mely számtalan rétegből áll, a rétegek között 
hőszigetelő levegő, ebben várja 200-300 pete, 
hogy kitavaszodjon. Kettőt-hármat készít, az-
után elpusztul. A lárvák majd csak a májusi 
melegben bújnak elő. 

hol vannak 
a rovarok télen?
A méhek nem alszanak a kaptárban télen sem. 
Kirepülni ugyan tavaszig nem tudnak, de azért 
van dolguk: királynőjük köré gyűlve, szárny-
mozgásukkal fűtik a kaptárt. 18 fok van oda-
bent, bármilyen hideg is van odakint. A télire 
eltett mézet és virágport eszik, abból nyerik 
a fűtéshez szükséges kalóriát. Az első tava-
szi napon majd kirepülnek, hogy elvégezzék 
higiéniai szükségletüket, a kaptárban ezt soha 
nem teszik. 

A természet 
csodái

télen 
virágzik
 A fekete hunyor már 
januártól virít. Minden 
része mérgező: alkaloid 
hatóanyagát a gyógy-
szeripar hasznosítja. 
A hóvirág. A tavasz 
hírnökeként is ismert 
virág ellenáll a hideg-
nek, a korán ébredő 
rovarokat táplálja. 2005 
óta Magyarországon is 
védett növény, eszmei 
értéke 10 000 Ft. 
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hírek

kApcsolAt
györgytea mintaboltok:
• 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 33.
• 1054 Budapest, Bank u. 4.
• 3530 miskolc, városház tér 13.
telefon: (46) 390 278
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu
Facebook: fb.com/szabogyuribacsi
mobil app: gyorgytea.hu/
gyorgytea-mobil-alkalmazas

lopes-szabó 
Zsuzsa

szerKesztő

Nemzedékek
2017 június 1-jén  megszületett Lea, a Szabó család 
legkisebb tagja. Szülei, nagyszülei, dédapja rendkí-
vüli örömmel fogadták érkezését. Hogy folytatja-e 
a gyógyfüves mesterséget, még nem lehet tudni. 
Egyelőre minden idejét az foglalja le, hogy felfedez-
ze a környező világot, és igyekezzen megnőni.

Cukorbeteg 
aLapítváNy
Az Egy Csepp Figyelem cu-
korbeteg alapítvánnyal fűzte 
szorosabbra együttműködé-
sét a Györgytea. Gyuri bácsi 
november 12-én a Cukorbe-
teg Világnap alkalmával tar-
tott nagy sikerű előadást az 
Erős Antónia által támogatott 
alapítvány rendezvényén. 

Naptár 2018-ra
Így év végén már szokás szerint 
kézhez vehetik Gyuri bácsi 
egészségvédő naptárját. Minden 
napra jó egészséget kíván a bükki 
füvesember a legjobb tudása 
szerint összeállított naptárral. 

egyetemisták és 
gyógyNövéNyek
A Corvinus Egyetem az egyik 
legnívósabb felősoktatási intézmény 
hazánkban. Itt egy egyetemisták által 
zsúfolásig megtelt teremben volt 
előadása a bükki füvesembernek, aki 
boldogan vette tudomásul, hogy a 
fiatalok is kíváncsiak tudására.

gyuri bácsi 
ölében 

kisebbik 
dédunokája, 

Lea

maja dédunoka 
első cipőcskéje

Lea 
4 hónaposLea lábacskája


