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2010  NYÁRVI. évfolyam 2. szám

A Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapja

Szerkeszti:

Negyedik éve lesz az idén, 
hogy Gyuri bácsi fejében 
megszületett az ötlet, és azóta 
évente egyre növekvő sikerrel 
szervezi meg a Bükki Füvész-
mester és Népgyógyászati 
Egyesület ezt a rendezvényt. 
Az eleinte egynapos, majd 
kétnaposra bővülő Gyógy-
növénynap tavaly már közel 
négyezer embert vonzott. 
Köszönhető ez annak, hogy 
népszerű előadóink sokakat 
érintő témákat választanak, és 
persze annak a ténynek, hogy 
egyre nő az érdeklődés a ha-
gyományos gyógyítás iránt. 

Az idén augusztus 7-én és 
8-án, szombaton és vasárnap 
10 órától  várjuk önöket. 

Végleges programot még nem 
tudok mondani, de azt ígér-
hetem, hogy lesznek újdon-
ságok és meglepetések. Egyet 
megsúgok: többek között 
vendégünk lesz Béky László, 
az  országszerte ismert termé-
szetgyógyász, valamint Gyuri 
bácsi teáinak odaadó híve, 
Kertész Zsuzsa. Ugyanúgy 
lesz gyógynövénykert láto-

gatás, teakóstolás és gyógy-
tea vásárlási lehetőség, mint 
eddig minden évben. Gyuri 
bácsi többször is fog előadást 
tartani, kérdésekre válaszolni, 
mert erre is nagy volt az igény. 
Reméljük, szép lesz az idő, de 
ha mégse, az előadóhelyek fe-
dettek, jöjjenek bizalommal.
Figyeljék honlapunkat (www.
gyorgytea.hu) újabb és bő-
vebb információkért.
Szeretettel várjuk kedves 
mindnyájukat! 

A Bükki Füvészmester és 
Népgyógyászati Egyesület el-
nöke és elnöksége

Lopes-Szabó Zsuzsa

Augusztus 7-8:  
Gyógynövénynapok 
Bükkszentkereszten
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Ennyiszer ver egy ember szíve 
70 év alatt. Naponta 100 000-
szer. Egy nap alatt 9000 liter 
vért pumpál ereinkbe, hogy 
életfontosságú oxigént és táp-
anyagot juttasson el a 300 mil-
liárd emberi sejtbe. 

Ha nem vigyázunk rá, elfárad 
és megáll. Ezt a csodálatos 
munkát csak úgy tudja jól vé-
gezni, ha az erekben akadályta-
lanul áramolhat a vér, és ha 

a szív izmai rugalmasak. Amikor 
az érfalak rugalmatlanná vál-
nak, érelmeszesedésról 
beszélünk, mely 
korunk nép-
b e t e g s é g e , 
következ-
ményei a 
trombózis, 
a szívin-
f a r k t u s , 
agyvérzés, 
az első szá-
mú halálokok 
Magyarországon. 
Az érelmeszesedés egyik 
oka, hogy az erek falára zsírsze-
rű anyag (koleszterin) rakódik. 
Ezért fontos tehát, hogy a vér 
koleszterintartalma ne haladja 
meg a kívánatos értéket. 

Gyógynövényeink közül ko-
leszterincsökkentő hatású az 

ösztörüs veronika és a tyúkhúr 
teája. Naponta 3 csészével is 
ihatnak belőlük, amíg nem 
csökken a koleszterinszint a kí-
vánt mértékig. Utána elég 1-2 
hetente inni belőle emlékezte-
tőnek és megelőzésként.
Minden szív- és érrendszeri 
problémára a leghatásosabb 
gyógynövény a galagonya annál 
a tulajdonságánál fogva, hogy a 
szív és az erek izmait rugalma-
san tartja. Ez a növény a szív- és 
érrendszeri betegségek, a magas 
vérnyomás kiváló gyógysze-
re. A galagonya szívritmust is 

szabályoz, szívide-
get nyugtat, és 

a koszorúér 
e lme s z e -
dését is 
megszün-
teti, illetve 
megaka-
dályozza 
annak a 

kialakulá-
sát. A koszo-

rúeret belülről 
tisztítja ki, nem tágítja, 

és ezáltal nem vékonyítja el az 
érfalakat. A meszesedés okoz-
hat olyan problémát is, hogy az 
aortabillentyű meszesedik el, és 
ezáltal az nem fog jól zárni. A 
vér visszafelé is fog áramlani. 
Galagonyával ez az állapot is 
javítható. 

Két és fél milliárd szívverés



A szív működését segítő és az 
ereket tisztító másik nagyon 
hasznos növény a fehér fa-
gyöngy. Elkészítési módja kü-
lönleges: hideg, lágy vízben kell 
12 órán át áztatni. Napi egy 
csészénél többet nem kell meg-
inni belőle. Ugyanúgy, mint a 
galagonya, ez is korlátlan ideig 
fogyasztható. 
A verőerek, az aorták tisztán 
tartása is nagyon lényeges do-
log. Erre van  egy külsőleg al-
kalmazható módszer: 2,5 dl 
almaecetet öntsenek egy féllite-
res befőttesüvegbe. Tisztítsanak 
meg 6–10 cikk fokhagymát, 
vágják fel félcentis darabokra. 
Tegyék bele az almaecetbe, így 
kb. félig lesz fokhagymával az 
almaecet. Zárják le az üveget, 

hagyják benne a fokhagymát, 
amíg csak használják az olda-
tot. Akár azonnal is alkalmaz-
ható. Este mártsák be a kezüket 
az ecetbe, és kenjék be kétszer-
háromszor a két nyaki ütőeret. 
Egy-két hét alatt érezhető javu-
lás mutatkozik majd. Aki haj-
lamos a meszesedésre, hetente 
egy alkalommal ismételje meg 
azután is, ha már kitisztultak az 
ütőerek. 
A téma fontossága miatt nyo-
matékosan újra megemlítjük 
a koleszterin problémáját. A 
magas koleszterinszint ugyan-
is hosszú távon érrendszeri 
problémákhoz, magas vérnyo-
máshoz vezet. Az eltömődött, 
leszűkült térfogatú erekben 
megnő a véráram nyomása, 
ami a vérnyomás megemelke-
déséhez vezet. Csökkentésére a 
fentebb említett teákat fogyasz-
szák a megjelölt módon.
Gyakori és fájdalmas érbeteg-
ség a visszér, mely sokak életét 
megkeseríti.
Belsőleg az erdei málnalevél te-
áját ajánlom napi 1 csészével, 

illetve a zsályát, szintén napi 
egy csészével. Ihatják őket fel-
váltva, vagy fele-fele arányban 
keverve. Külsőleg a vadgesz-
tenyéből készült krémet és az 
orbáncfűolajat javaslom napi 
többszöri bekenésre. 
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Minden tavasszal-nyár elején 
visszatérő, sokakat érintő téma 
az allergia. Immunrendszerünk 
hibás működése miatt szerveze-
tünk túlvédekezik, ettől szenve-
dünk. Van „egyszerű” allergia, 
aminek oka pontosan ismert. 
Létezik parlagfű vagy ürömfű 
allergia, ételallergiák (pl. olajos 
magvak, tejtermékek, stb.) Sok-
szor azonban nem ismert az ok, 
vagy rendkívül összetett a beteg-
ség. Ilyenkor mondja a beteg: 
mindenre allergiás vagyok.

Az immunrendszer helytelen 
működésének oka, hogy funk-
ciójában zavarják a mesterséges 
anyagok. 

Nemkívánatos mértékben sza-
porodnak a kémiai szerek a vi-
lágon: mesterséges tartósítókkal 
teletömött joghurtokat vásáro-
lunk, antibiotikumos csirkehúst, 
vegyszerezett zöldséget. Évekkel 
ezelőtt megmosolyogtuk a fej-

lettebb országokat, ahol már 
akkor felütötte fejét a bio-láz: 
drágább náluk a kukacos alma, 
mint a szép mosolygós, hibát-
lan. Ma, ha meglátjuk a bol-
tok ládáiban a színre, méretre 
egyforma, illattalan földiepret, 
az íz nélküli paradicsomot, a 
télvíz idején kapható méreg-
drága cseresznyét, visszasírjuk 
az igazi, zamatos, néha kuka-
cos nyírségi almát. 

Vannak gyógynövények, me-
lyekkel erősíthetjük immun-
rendszerünket, elsősorban azok, 
amelyek sok C-vitamint tartal-
maznak. Ilyenek a csipkebogyó, 

melyet különleges módon kell 
elkészíteni: hideg vízben áztatjuk 
6-8 órán keresztül, de akár egész 
éjszaka is, fellangyosítva fogyaszt-
juk. Üdítőitalnak is kiváló, meg-
előzésként is ajánlom. Természe-
tes források a szeder, paprika, a 
citrom és a narancs, gyógynövé-
nyek közül a tyúkhúr, a cickafark 
és az erdei szederlevél.

Kukacos alma és allergia
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Mindenkinek segít a lándzsás 
útifű leveléből készült tea. Ha 
a fűfélékre alleriások, akkor 
nyers levéllel kezdjék a kúrát: 
abból a friss növényből, mely-
re allergiások, egy körömnyi 
darabkát 5 percre áztassanak 
1 dl hideg vízbe, majd igyák 
meg. Ezt egy hétig minden 
nap tegyék meg. Utána emel-
jék a friss levél mennyiségét a 
vízben mindaddig, amíg egy 
egész levelet nem tudnak meg-
inni anélkül, hogy a tünetek 
megjelennének. Ez eltarthat 
néhány hétig. Utána bátran 
ihatják az útifű teát szárított 
vagy akár friss levelekből. 
Egy teljes évig kell inni a teát, 
mire elmúlik az allergia.

Az allergia egyik megjelenési 
formája az ekcéma. Erre a bőr-
betegségre is jó az útifű: a friss 
leveleket megmossuk,  hátsó 
oldalukat megnyomkodjuk 
körömmel, a kiserkenő nedvet 
rákenjük a bőrre. Ha maka-

csabb ekcémáról van szó, éj-
szakára rá is köthetjük a sebes 
bőrre. 

Néhány jó tanács az allergiás 
szezonra:

• Szénanátha esetén pár csepp 
citrommal dörzsöljék be be-
lülről az orrlyukakat, majd ve-
gyenek mély lélegzetet. A cit-
rom antiallergén flavonoidjai 
és gyulladásgátló quercetinje 
csökkenti a tüneteket. 

• A szoba portalanításához 
használjanak enyhén nedves 
törlőkendőt, így a por nem 
ülepszik le máshol. Kerüljék 
a bútortiszító spray-k haszná-
latát, mivel azok is irritálják a 
légzőszerveket. 

• Pollenallergia esetén reggel 
szellőztessék a lakást.

• A hálószoba ideális hőmér-
séklete 18 °C fok körül legyen, 
a páratartalom pedig 45-50 
%. Ha ennél nedvesebb a le-
vegő, a poratkák gyorsabban 
szaporodnak.

• A hideg megöli az atkákat!  
A nem mosható tárgyakat (pl. 
gyermekjáték) tegyék rendsze-
res időközönként a mélyhűtő-
be. A – 18 °C fokot nem fog-
ják túlélni.

• Ha pollenalllergiások, ne 
szárítsák szabad levegőn a mo-
sott ruhát.

• Pollenallergia esetén segíthet 
a lefekvés előtti zuhanyozás és 
hajmosás. 

• A poratkák legnagyobb kon-
centrációban ősszel fordulnak 
elő. Leginkább a nedvességet 
szeretik, legkevésbé a huzatot. 



Kövérnek lenni (nem) jó

Ebben szinte mindenki egyet-
ért. Könnyen lehet viszont, 
hogy mindenki téved. Ez a 
szentségtörő megállapítás két 
amerikai tudóstól származik, 
akik a dallasi egyetemen vég-
zett kutatásaikra alapozzák vé-
leményüket. 
A szindróma olyan tünet-
együttes orvosi neve, me-
lyek okát nem teljes egészé-
ben értjük. Az anyagcsere 
tünetegyüttes  (metabolikus 

szindróma) magas vérnyomás, 
inzulin rezisztencia és túlsúly, 
következménye a szívbetegsé-
gek, agyvérzés, cukorbetegség 
és májbetegségek. Első jele a 
kövérség, tehát ezt tartjuk az 
eredendő oknak. 
Dr. Unger és 
dr. Scherer 
szerint vi-
szont a 
t ú l sú l y 
nem ok, 
hanem a 
szervezet 
védekezé-
se az anyag-
csere betegsé-
gekkel szemben. A 
lipidek, azaz zsírok, melyek 
kis mennyiségben szükségesek 
a sejtmembrán képzéséhez, 
nagy mennyiségben károsak. A 
zsírlemezkék a vérben érszűkü-
letet, érelmeszesedést okoznak, 
tönkreteszik a szívizmokat és a 
hasnyálmirigyet. Ezért a szerve-

zet beépíti őket az ún. adipose 
szövetekbe. Ezek felhalmozó-
dása okozza a kövérséget és az 
inzulin rezisztenciát, vagyis a 
vércukor feldolgozásának lehe-
tetlenségét. 

The Economist, 2010 március 13. 
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Pitypang lekvár, saláta és lepény

Sok olyan növényből készít-
hetünk élelmiszert, melyek 
mellett egész életünk során 
közömbösen elsétáltunk. A 
pongyola pitypang vagy gyer-
mekláncfű sárga virágát min-
denki ismeri. Nem mindenki 
tudja azonban, hogy ez a nö-
vény kiváló gyógynövény és 
jóízű eledel egyben. Kiváló 
méregtelenítő, máj- és epehó-
lyag tisztító, főleg a gyökeré-
ből készült főzet. Vízhatjásra 
is régóta használják. Francia 
népies neve (pissenlit, azaz 
ágybapisilő) is erre utal…

Friss leveleit salátának hasz-
nálhatjuk. Ugyanúgy ízesít-
jük, mint a fejes salátát. Azzal 
keverve ajánlom, magában túl 
tömény és keserű. Ha nyersen 
fogyasztják, még fontosabb, 
hogy makulátlan tisztaságú 
helyről gyűjtsék.

A leveleket apróra vágva sós 
kelt tésztába keverhetik, kevés 
olajban kisütve különleges ízű 
lepény lesz belőle.

A virágokból lekvárt készíthet-
nek a következő módon: 

Pitypanglekvár

Előkészítés: 10 perc
Főzés : 2 óra  
  
Hozzávalók : 
250 g pitypangvirág
2 narancs
1,5 liter víz
1 kg cukor
Citromlé  
   
Elkészítés: 
Mossa meg a narancsokat, 
vágja apró darabokra héjával 
együtt. Mossa meg és szárítsa 
meg a virágokat.
Forralja fel a vizet. Adja hoz-
zá a narancsot, a virágokat, és 
főzze enyhe tűzön egy órán át. 
Szűrje le (ekkorra kb. 1,25 li-
ter folyadék lesz belőle) és adja 
hozzá a cukrot és a citromle-
vet. Főzze még egy órán át, 
amíg be nem sűrűsödik.  
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Népi gyógyászatot oktatnak 
a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen

Hazánk több orvosi egye-
temén is bevezetik a népi 
gyógyászat fakultatív oktatá-
sát. A Pécsi Orvostudományi 
Egyetemre Gyuri bácsit is 
meghívták vendégoktatónak. 
Örömmel fogadta el a meg-
tisztelő invitálást. 

Duna tévé

Gyuri bácsi és a lánya rend-
szeresen kapnak meghívást a 
Család-Barát Magazin műso-
rába, mely hétköznap délelőt-
tönként 10:30-kor kezdődik. 
Ha nem tudják a délelőtti 
műsort nézni, keressék a dél-
utáni illetve késő esti ismétlé-
seket.

Rendezvények

Gyuri bácsit rengeteg hely-
re hívják előadást tartani. Ez 
évben már járt Nagyková-
csiban, Polgáron, Leányfa-
lun, Kispesten, Budakeszin, 
Miskolcon, Sajóbábonyban, 
Nyékládházán, Siófokon, Bu-
dapesten és Debrecenben. A 
Bükki Nemzeti Parkkal közö-
sen vett részt Egerben a Föld 
napja rendezvényen.

Babaváró siker

A Babaváró teaprogram nagy 
sikerrel folyik tovább. Mivel 
sok „meddő” pár van, az ér-
deklődés nagyon nagy.  Sza-
porodnak a fényképek is a 
megszületett babákról!

Megújult a Györgytea hon-
lap

Akik figyelemmel kísérik te-
vékenységünket, bizonyára 
észrevették, hogy megszépült 
és gazdagodott honlapunk. 
Érdemes rendszeresen elláto-
gatni hozzánk, hogy olvashas-
sák a Hónap Gyógynövénye 
rovatunkat, vagy értesüljenek 
programjainkról. 

Hírek

1054 Budapest 
Bank utca 6.
Tel.: 06-1-269 3359

3557 Bükkszentkereszt 
Kossuth utca 33.
Tel.: 06-46-390 278

info@gyorgytea.hu 
www.gyorgytea.hu


