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Kérem mutatkozzon be!
1939-ben születtem, tehát 

februárban. Nyugdíjas vagyok, 
Budapesten lakom. Ápolón!-
ként, az Országos Baleseti Kór-
házból mentem nyugdíjba.

Hogyan találkozott el!ször a 
cukorbetegséggel?
Hát, sajnos az én anyukám na-
gyon súlyos cukorbeteg volt. 
Kétszer kapott inzulint, igen 
nagy adagokat annak idején. 
Az anyai nagyapám is súlyos  
cukorbeteg volt. 

Önnél hogyan jelentkezett a 
betegség?
Amikor az anyukám inzulinos 

csináltattam egy általános vizs-

gálatot. Akkor már egy kicsit 
az éhgyomri vércukorszintem 
magas volt. Aztán 2 év múl-
va kicsit még magasabb lett, 

kezdtem el szigorúan diétázni: 
nagyon ritkán ettem édessé-

get. Mint n!vér már tudtam 
akkoriban is, hogy nem lehet 
rengeteg kenyeret enni és pú-
pozott garnirungot, krumplit, 
tésztát. És nem ettem túl ma-
gam soha. 

Hogyan tartja 
rendben a vér-
cukor szintjét?
A vércukromat 
én mérem, saját 
magamnak, mert 
vettem egy vércu-

kormér!t. Így vettem észre 3 
évvel ezel!tt, hogy a szigorú 
diéta ellenére 8,1-re felment 
a vércukrom. Ekkor a házi-
orvosom elküldött a laborba 
egy terheléses vizsgálatra, ahol 
felment 10,1-re a vércukrom. 
Ekkor mondta az orvosn!m, 
hogy nem lesz elég a diéta, 
szedni kell valami gyógyszert 
is. Én viszont úgy gondolom, 
hogy ha egyszer elkezdek 
gyógyszert szedni, akkor hoz-
zászokom a kemikáliához, és 
az nem jó, úgyhogy nem sze-
dek gyógyszert azóta sem.

Hogyan ismerte meg a 
Diabess teát?
Hallottam már el!z!leg a TV-
b!l, rádióból a Gyuri bácsi te-
áiról. A kollegan!imet kértem,  
hogy kutassák már fel nekem 
a neten, hogy hol találom. 
Így 2008-óta iszom a Diabess 
Györgyteát.

Milyen gyakran issza a teát?
Azóta másodnaponta egy te-
áskanálnyit leforrázok 2 deci 
vízzel, és azt megiszom. 

Diabess történetek



Ez nekem 
n a g y o n 
s z é p 
e r e d -
m é -
nyeket 
hozott. 
V a n 
olyan reg-
geli éhgyomri 
vércukorszin-

vagy ebéd el!tti 
4,2 és 1 órával ebéd 

még sohasem hagytam ki 
egyetlen teát sem, de olyan 
volt, hogy ha „b"nöztem”, és 
születésnapkor egy kis tortát 
ettem, akkor nem vártam 2 
napig, hanem másnap is ittam 
teát.      
De hát azóta nagyon szép a 
vércukorszintem. Természete-
sen tartom a szigorú diétát is.

Mit szól ehhez a háziorvosa?
A doktorn!m tudja, hogy 
iszom a Györgyteát, és hogy 
betartom a diétát. De mi-
vel nincs semmi panaszom, 
elfogadja, hogy nem szedek 
gyógyszert. 
Azt mondja, hogy ha nincs pa-
naszom, akkor rendben van. 

Hogyan 
változott az életmódja 

a cukorbetegsége óta?
Egy nagyon kicsi súly jött 

rám, 2 kiló, és szigorúan betar-
tom a diétát és kész. Semmi ko-
moly panaszom nincs, és rend-
ben van a vércukrom is. 

Én Gyuri bácsit csak látásból 
ismerem, itt találkoztam 
vele az irodában. 

Engem igazából a tea gy!zött 
meg. Én mindig a kis csomago-
lást veszem, pontosan azért mert 
nem kell, csak másodnaponta 
innom. Ha most gyógyszere-
ket kellene szednem, az sokba 
kerülne.
Bár már régóta nyugdíjas va-
gyok, de azért most is dolgozom 
egy id!seket segít! szolgálatnál. 
Nagyon jól érzem magam!
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Itt az ideje a szervezetünk mé-
regtelenítésének. Évente két-
szer, !sszel és tavasszal ajánlatos 
egy-egy tisztítókúrát végezni, 
az !szit ilyenkor, nyár végén. 
Azért ilyenkor, hogy felkészül-
jünk a télre, mikor kevesebbet 
mozgunk, kevesebbet vagyunk 
a természetben és szerveze-
tünk nagyobb fert!zés 
veszélyeknek van kitéve.
 A tisztítókúra 4 hétig 
tartson. Ez id! alatt 
fogyasszanak gyógyte-
ákat. 
Egyik módszer, hogy 
felváltva isznak csalán-
levél és diólevél teákat, 
egyik nap egyiket, másik 
nap másikat, reggel éhgyo-
morra. A csalán jó vértisztító, 
vízhajtó, ezáltal méregtelenít!, a 
dió is tisztítja a vért, segíti a máj 
m"ködését. Ha a két gyógynö-
vényt 35-35 % arányban össze- 

k e v e -
rik, hozzáadnak 

még egy kevés (10 %) 
közönséges galajt, ami egész 
mirigyrendszerünket stimu-
lálja, aranyvessz!füvet (szin-
tén 10 %), ami máj-, epe-, 
vese- és hólyagtisztító valamint 
immuner!sító, és 10 % macs-

kamentát, amit már táltosaink 
is ittak, igen kit"n! tisztító 
teát készíthetnek maguknak.  A 

gyógyteákat így kell elkészíteni: 
egy csapott ev!kanál teafüvet 
porcelán csészében leforráznak 
2,5 dl forrásból levett vízzel, 
letakarják, állni hagyják 15 
percig, lesz"rik, langyosan fo-
gyasztják. Ne tegyenek bele 
cukrot, citromot, még mézet 
sem. 

A teakészítéshez ne használ-
janak fémeszközöket, 

fémedényeket: egyes 
gyógynövények ha-
tóanyagait a fémek 
semlegesítik.
Ha pedig inkább 
a mi tudásunkban 
bíznak, vásárolják 

meg a sokak által 
dícsért tisztító teake-

verékünket. Irodáinkban 
b!vebb felvilágosítással 

szolgálnak szakképzett kolle-
gáink. Emellett minden héten 
tartsanak egy-egy nap teher-
mentesít! diétát, amikor csak 
gyümölcsöt esznek és frissen 
préselt gyümölcsleveket isznak.

"szi „nagytakarítás”
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 A többit magukba záró vízbázisok apadása gyorsabb, mint ahogyan 

r  

 egy tojáshoz 3 340, egy csésze tejhez 200, egy  

 joghurthoz 1 150 liter víz kell. 

Az átlag magyar ember 100-120 liter vizet használ naponta. 

A világ lakosságának 46 %-a nem rendelkezik szennyvízrendszerrel. 

, 

 hogy vizet szerezzenek. 

 

 A szappannal végzett kézmosás 45 %-kal csökkenti a hasmenéses 

 betegségek kockázatát. 

A legnagyobb édesvíz behozatalra az ázsiai és közép-európai országok, 

 valamit Oroszország szorulnak. 

A világ legnagyobb vízkészletei Észak-és Dél Amerikában vannak.

A víz maga az élet: minden földi létforma !sanyaga, a világ vérkeringése. Kultúráink 
alapját mindig is tengerek, folyók mentén vetettük meg. Semmit!l sem félünk jobban, 
mint attól, hogy egyszer majd túl kevés lesz a vízb!l-vagy éppen túl sok…

A víz

Forrás: National Geographic 2010. április



IV. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok

A #atal hagyományokkal 
rendelkez! gyógynövény 
ünnep idén is augusztus ele-
jén került megrendezésre 
Bükkszentkereszten, Szabó 
Gyuri bácsi falujában.
Azt már megszoktuk, hogy so-
kakat csalogat az ügy, a Gyu-
ri bácsi neve, az el!adások és 
szolgáltatások magas színvo-

nala. Azt is megszokjuk lassan, 
el is kényeztet bennünket, 
hogy az idelátogató közönség 
kultúrált és fegyelmezett. Ami 
örömteli meglepetés volt az 
idén, az a rengeteg #atal részt-
vev!, a huszonévesek korosz-
tálya, akik barátokkal, barát-
n!kkel csoportosan érkeztek. 
Ugyanilyen öröm volt látni a 
felt"n!en nagy számú baba-
kocsis, kisgyerekes #atal csalá-
dot. Bennük látjuk biztosítva 
az ügy jöv!jét, hiszen aki most 
érdekl!dik, a gyermekét is a 
természet szeretetének szelle-
mében, egészséges szemlélet-
ben fogja nevelni.
Az el!z! évekkel ellentétben 
az el!adások a nagy sátor-
ban egész nap folytak. Gyuri 
bácsi 4 el!adást és nyilvános 

tanácsadást is tartott. Meghí-
vott vendégeivel együtt ösz-
szesen 8 el!dást hallgathatott 
a többszáz f!s, #gyelmes kö-
zönség. Szó volt Gyuri bácsi 
nagy tudású nagymamájáról, a 
Diabess-Györgytea történeté-
r!l, anyagcsere, szív-és érrend-

szeri betegségekr!l, a babaprog-
ramról, allergiáról, a fér#ak és 
n!k gyógynövényeir!l. 
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Az idén kicsit másban is válto-
zott a Gyógynövénynap kon-
cepciója. Hívtunk vendégeket, 
akikr!l úgy gondoltuk, szíve-
sen fogadják majd !ket. Az 
egészségügyi szolgáltatókon 
kívül voltak kistermel!k, kéz-
m"vesek:  méhész, népi ruha 
készít!, kosárfonó, biopárnás, 

biolekváros. Volt népi tánc 
szombat este, baranta tábor 
egész nap. Nagy sikere volt a 
postakocsinak, a két kicsi pó-
nilónak, de a legtöbben most 

is az el!adások és a gyógynö-
vénytúrák iránt érdekl!dtek. 
Szerencsére jó volt az id!, így 
több százan mehettek ki a 
Gyuri bácsi kertjébe illetve az 

erd!be. Falubeli szakavatott 
vezet!ink óránként indultak 
kirándulni, és az ún. hosszú 
túra iránt olyan nagy volt az 
érdekl!dés, hogy soron kívül 
is kellett csoportot indítani.
A szolgáltatások között vol-
tak természetgyógyász ta-
nácsadások, gyógymasszázs, 

re$exológia, kronobiológia, 
kineziológia, Bach virágterá-
pia, biorezonancia mérés és 
mágneságy. Külön érdekesség 
volt a Diabess sátor, ahol egész 
nap volt tanácsadás, tombo-
la, és vércukrot, vérnyomást 
mért ingyenesen az ÁNTSZ. 

Háziasszonyunk Kertész Zsuzsi 
volt, akit évek óta issza Gyuri 
bácsi teáit. (A fotón a  Baba-
program egyik babáját tartja 
a karjában.) Az idei teakós-
tolás nagy slágere volt a N!k 
Titkai – Kertész Zsuzsi teája 
nev" keverék, amit Gyuri bá-
csi személyre szabottan neki 
fejlesztett ki. Nem lehetünk 

elég hálásak azért az önzetle-
nül végzett munkáért, mellyel 
elsimította az ünnep ráncait, 
kitöltötte a hézagokat, vidám-
má tette mindannyiunk lel-
két. Még egyszer köszönöm 
fáradozását ezen a fórumon 
is, mindnyájunk nevében.

Jöv!re is lesz Gyógynövény-
nap. Számítsanak rá, hogy 
egy nyári hétvégén ellátogat-
nak majd Bükkszentkeresztre, 
meghallgatják az el!adásokat, 
megnézik, mit találunk ki, 
hogy kedvükbe járjunk. Jöj-
jenek teákat kóstolni, gyógy-
növényeket nézni, egészsé-
get tanulni. Várjuk önöket.



Gyuri bácsi „kisunokái”

8

Ezek a kislányok és kis#úk 
a Babaváró programnak köszönhe-

tik létezésüket. Szívet melenget!, pici cso-
da valamennyi. A fényképeket a szüleik 
küldték Gyuri bácsinak ajándékba, hálá-
juk jeléül. 
Gyönyörködjenek bennük Önök is!



Gyuri bácsi, szedhetünk-e 
még az idén gyógynövényt?
Hogyne szedhetnénk! A termé-
seket, (galagonya, csipkebogyó, 
kökény) illetve a gyökereket ez-
után szedjük. Levelet, virágot már 
nem, annak az ideje lejárt, esetleg 
csalánlevelet az ún. sarjúcsalánt. 
Utoljára szederlevelet gy"jtöt-
tünk, és nemrég fejeztük be az 
aranyvessz! begy"jtését. 

Melyik az a gyógynövény, me-
lyet télen is lehet gy#jteni?
Csak télen gy"jtjük a fehér fa-
gyöngyöt és a kérgeket: a tölgy-
fa, mogyoró, f"zfa kérgét.

Milyen volt a termés az idén?
Szerencsére a hegyekben nincs 
árvíz, ezért mi meg tudtuk 
gy"jteni a szokásos mennyi-
ségeket. Sajnos az ország nagy 
részén, els!sorban az árterüle-
teken a gyógynövény termés 

jelent!s része elpusztult. Ezért 
várható, hogy hiány lesz né-
hány növényb!l. 

Van-e különleges, csak a 
Bükkben term! gyógynövény?
Inkább így fogalmaznék: van 
olyan növény, amit csak mi 
gy"jtünk, ilyen a közönséges 
galaj, ami a manapság igen 

gyakori pajzsmirigy rendelle-
nességekre jó, vagy a macska-
menta, ami kiváló emésztésse-
gít! és fert!tlenít!. De a Bükk 
nem ezért különleges, hanem 
mert az itt term! növények 
hatóanyaga sokkal magasabb.

Minden évben azonos mennyi-
ség# növényt tudnak gy#jteni?
Nem, mert a természet nem 
egyformán gazdálkodik a nö-
vényekkel. Az a tapasztalat, 
hogy azokból a növényekb!l 
terem több, amelyek az elkö-
vetkezend! id!szak gyakori 
betegségeit gyógyítják.
 
Melyik gyógynövényb!l volt 
legtöbb az idén?
Az idén tejoltó galajból és or-
báncf"b!l volt több a sokévi 
átlagnál. Ez azt jelenti, hogy 
ezekre a növényekre lesz na-

gyobb szükségük az embe-
reknek, vagyis gyakoribbak 
lesznek a vese- és mirigybe-
tegségek illetve több lesz a cu-
korbeteg, a gyomorbeteg és a 
depressziós.

Befejez!dött a gyógynövénygy#jtés
Interjú a füvesemberrel



M i n d e n 
!sszel el!-
j ö n n e k 
és ma-
k a c s u l 
v i s s za -
t é r n e k 
ezek a 
b e t e g s é -
gek. Ter-
mészetesnek 
vesszük, hogy 
megfázunk, náthásak le-
szünk, kicsit köhögünk min-
den télen.

Pedig a megh"léses betegségek 
sok kellemetlenséggel járnak. 
Fáj minden tagunk, felmegy 
a lázunk, több napra kiesünk 
a munkából. Lüktet a fejünk, 
folyik az orrunk, aztán marad 
a köhögés. Jó esetben nincs 
szöv!dmény, de bizony el!-
fordulhat arcüreggyulladás, 
homloküreggyulladás, akár 
tüd!gyulladás is. 
A legyintés és a beletör!dés he-
lyett a megel!zést javasolnám 
mint lehet!séget. Nem kifeje-
zetten a véd!oltásra gondolok. 
Vannak kiváló gyógynövé-
nyek, melyeket folyamatosan

 fogyasztva 
j e l e n -
t ! s e n 
c s ö k -
k e n t -
he t jük 
a meg-

f á z á s , 
megh"lés 

veszélyét.
Egyik ilyen 

növény a macska-
menta. Többször írtam 

már arról, hogy a hagyomány 
szerint táltosaink itala is ebb!l 
készült. Valóban csodálatos 
hatású, csak a Bükkben gy"j-
tött, #nom íz" gyógynövény 
ez, amelyet egész télen ajánlok 
inni. Heti 2 csészével elegen-
d!. Egy csapott ev!kanálnyi 
szárított macskamentát forráz-
zanak le 2,5 dl vízzel, hagyják 
állni 15-20 percig, utána igyák 
meg. Ha megel!zés céljából 
isszák, tehetnek bele citromle-

alá csökkent a h!mérséklete, 
különben a citrom C-vitamin 
tartalma elbomlik) és mézet 
is. Ihatják este, reggel, akár víz 
helyett is. Gyerekeknek is 

adható. Barátn!m kislánya 
éveken keresztül egész télen 
itta a „cicateát”, amellyel si-
keresen kivédték a megfázá-
sokat. 
Ha mégis megfáznak, naponta 
2-3 csészével is ihatnak bel!le. Ke-
verjenek hozzá bodzavirágot, 
hársfát, apróbojtorjánt, kamil-
lát, kakukkfüvet. Inhalálásra is 
jó ez a keverék. Egy nagyobb 
edénybe öntsenek 1-2 liternyi 
forró teát, hajoljanak fölé, bo-
rítsák be fejüket egy törülköz!-
vel vagy kend!vel, és lélegezze-
nek mélyen. Torkukat, orrukat 
is kiválóan kitisztítja ez a forró, 
hatóanyagokkal teli pára. 

Makacs légúti betegség ese-
tén ajánlom bronchitisre való 
teakeverékünket. Napi egy 
csészével kell inni bel!le a nap 
folyamán lassan elkortyolva. 
Irodáinkban felvilágosítás és 
tea is kapható.

Aktualitás: megfázás, torokfájás, köhögés
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A Gyuri bácsi által összeállított élve-

zeti teakeverék segít a hideg évszakra 

-
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A mindentudó csalán

A csalánnak kb. 80 fajtája 
ismert szerte a világon, Ma-
gyarországon a legismertebb 
a nagycsalán. Egyik legjobb 
vértisztító növény, ezért sok 
betegségre jó. Els!sorban 
fert!tlenít! hatása teszi nél-
külözhetetlenné minden csa-
ládban. 

Torokgyulladás esetén gar-
garizáljanak csalánte-
ával. Fél liter vízzel 
forrázzanak le 
egy púpos ev!-
kanál szárított 
csalánlevelet és 
egy ev!kanál-
nyi szederhaj-
tást. Hagy-
ják állni 
15 per-
c i g , 

sz"rjék le, garga-
rizáljanak vele többször a nap 
folyamán.

Csalánlé
B!rproblémákra igyanak 
friss csalánlevet. Gyümölcs-
centrifugában préseljék ki 
egy tálkányi friss csalánhajtás 
levét, keverjék össze egy po-
hár vízzel. Naponta kétszerre 
igyák meg étkezés el!tt. Ha 
nincs gyümölcscentrifugájuk, 
vágják apróra a csalánt, áztas-

sák be egy pohár vízbe, majd 
sz"rjék le és nyomkodják ki a 
leveleket. Ekcéma, pikkelysö-
mör gyógyítható vele. 

Sok szül! panaszkodik, hogy 
nagyobbacska gyermekénél 
gyakran fordulnak el! éjszakai 
„balesetek”. Marie-Antoinette 
Mulot, a híres francia 
#toterapeuta ezt a receptet ja-
vasolta:

Csalánkrém 
ágybavizelés ellen
15 gramm csalánmag
50 gramm vaj
20 gramm tölgyfakéreg por
20 gramm vérontóf" por
1 ev!kanál méz

%rölje meg a csalánmagot, 
keverje össze a többi hozzá-
valóval, hogy kenhet! krémet 
kapjon. Kenyérre, sós kekszre 

kenve adja 15 napon keresz-
tül a gyereknek este lefekvés 
el!tt. 

Tölgyfakéreg por és a vér-
ontóf" por kapható a 
gyógynövény boltokban, 
de sajátkez"leg is beszerez-
het!ek a természetben. A 
vérontóf"nek a gyökerét il-
letve a szárát használjuk. Ez 
a növény egyébként kiváló 
gyulladáscsökkent!. Gyak-
ran használják szájfert!zések, 
afták kezelésére.

Korpás hajra
A haj korpásodását a 

stressz, idegesség is 
okozhat ja . 

E g y e -
nek 

keve-
sebb húst, 

cukrot, és hasz-
nálják a következ! krémet:

2 maréknyi friss csalánlevél
5 ev!kanál olívaolaj

Vágják fel a leveleket, öntsék 
le az olajjal és addig keverjék, 
míg homogén krém lesz bel!-
le. Hajmosás el!tt kenjék be 
vele a fejb!rt, hagyják rajta 
20 percig, majd mossák le 
samponnal. Jó sok sampon 
kell majd hozzá.
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Legfrissebb híreink

hosszú szünet után idén júl. 3-án a Falunapok ünnepségén 
Szabó György, a 82 éves füvesember vehette át a díszokleve-
let. Egy hiteles ember, a gyógynövények szerelmese kapta a 
kitüntet! címet ezúttal azért, amit az oklevél így fogalmaz: 
munkahelyteremt!, túrizmusfejleszt!, településtámogató va-
lamint publicisztikai tevékenységéért.

" Elkészült újabb honlapunk www.diabess.hu címen. Ha 
szeretné tudni, van-e esély a cukorbetegség kezelésére, láto-
gassa meg.
Néhány érv a címlapról a tea mellett:

      - csökkenti a cukorbetegség számos kellemetlen tünetét
      - orvosok ajánlásával sokezer ember fogyasztja
      - minden cukorbeteg diéta hatásos kiegészít!je 

" Gyuri bácsi a budapes-
ti Keresztény Úriemberek 
Társasága (KÚT) egye-
sület elnökének, Dr. Üt! 
Istvánnak a meghívásá-
ra  Gyimesfels!lokra és 
Madéfalvára látogatott július 
5. és 10. között. 
Az egyhetes középiskolai tá-
bor célja a magyarságtudat 
er!sítése és az egészségre ne-
velés volt.

" A gy#jtési idény végeztével 
Gyuri bácsi újra kezdi el!-
adásait és tanácsadásait.  Id!-
pontokat a www.gyorgytea.
hu régi honlapunkon talál-
nak havonta folyamatosan. 

Gyuri bácsi Bükkszentkereszt díszpolgára lett. 

www.diabess.hu

1054 Budapest, Bank utca 6. Telefon: (1) 269-3359, Mobil: (30) 418-9412
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278, Mobil: (30) 590-4505
info@gyorgytea.hu, www.gyorgytea.hu


