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A díjátadón Dr. Taraczközy 
István orvos-természetgyó-
gyász, a szövetség elnöke szak-
mailag és emberileg is méltatta 
Gyuri bácsit. Elmondta: örül, 
hogy vannak emberek, akik fel 
merik vállalni a népgyógyá-
szati tudás terjesztését. Meg-
gy!z!dése szerint  „a gyógyí-
tás nem lehet csak az orvos fel-
adata.” Fontosnak tartja, hogy 
a gyógynövények ismer!i, a 
"toterapeuták, régi nevükön 

füvesemberek, javasasszonyok 
ismét fontos szerepet töltsenek 
be az orvoslásban, az egészség-
meg!rzésben. „A tudás, amely-
lyel Gyuri bácsi rendelkezik, 
nagyon értékes, nemhiába 
olyan népszer#  a személye,  a 
tevékenysége.”
A díjat korábban neves orvo-
sok, a természetgyógyász szak-
emberek kapták meg, többek 
között Dr. Béres József, or-
vos-biológus, a Béres-csepp 

felfedez!je; Dr. Oláh Andor 
orvos-természetgyógyász; Dr. 
Domján László, Müller Péter 
és Szendi Gábor. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
Gyuri bácsi egy neves orvo-
sokból, természetgyógyászok-
ból álló szövetség rangos díját 
kapta meg. Azt reméljük, hogy 
folytatódik egy párbeszéd, 
melyben orvos és füvesember 
együtt szeretné megoldani az 
egészségügyi problémákat; 
hogy a múlt hagyománya és a 
jelenkor modern tudása egy-
mást kiegészítve tudnak segí-
teni mindannyiunknak. Bí-
zunk benne, hogy egyre meg-
becsültebbé válnak a régi be-
vált gyógymódok, a természet 
füvei és azok, akiknek ez a tu-
dás a birtokában van.
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Idén július 22-23-án, szom-
baton és vasárnap várjuk is-
mét önöket a már megszo-
kott programmal: el!adá-
sok, tanácsadások, kirándu-
lás, gyógynövénykert látoga-
tás, egészségügyi sz#rések, tea-
kóstolás.

Az idei program meglepetést 
tartogat: olyan el!adót vá-
runk, aki messze földr!l érke-
zik, és mégis magyarul beszél. 
Gyuri bácsi és a lánya Zsuzsa 
is tartanak el!adást, továbbá 
várunk eddig nem hallott ér-
dekes témákat a gyógynövé-
nyekkel kapcsolatban. A két-
napos rendezvény háziasszo-
nya az idén ismét Kertész Zsu-
zsa lesz.

A rendezvényre a belép! to-
vábbra is ingyenes. Honla-
punkat (www.gyorgytea.hu) 

"gyelve megtudhatják a rész-
leteket.

Kedvez! körülmények között 
indult a szezon az idén. Jöv!re 
biztosan lesz elegend! akácvi-
rág, bodza, galagonya. Szépen 
gyarapodik a kakukkf# és a 
közönséges galaj készletünk is. 
Ha lesz es!, napsütés, nem túl 
sok de nem is kevés, akkor to-
vábbra is rendelkezésükre áll-
nak majd kedvenc gyógynövé-
nyeik. Mert szorgos kezekben 
és lelkesedésben nincs hiány 
Bükkszentkereszten.
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Május 18-án a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat egész na-
pos szakmai fórumot szerve-
zett Halimbára “Népi gyó-

gyítás-gyógynövényismere-
ti örökségünk és az EU sza-
bályok” címmel, melyet Dr. 
Mez!szentgyörgyi Dávid a 
NAKVI f!igazgatója nyitott 
meg. Délel!tt felkért szakem-
berek tartottak el!adásokat a 
téma különböz! részterületeit 
érintve, többek között Szabó 
György füvesember is. 

Délután szakmai fórumra ke-
rült sor, amelynek végén a 
résztvev!k stratégiai döntést 
hoztak a Szellemi Kulturális 
Örökség felterjesztést illet!-
en. Emellett felvázolták a fel-
merül! jogi problémákat, s ja-
vaslatokat is megfogalmaztak 
a döntéshozók felé. 
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A Béres Egészségtár évek 
óta vásárolja, forgalmazza a 
Diabess-Györgyteát. Az idén 
több konferenciát is rendez-
nek gyógyszerészeknek, hogy 
alkalmat adjanak az ismeret-
terjesztésre, szakmai tovább-
képzésre. Ezek keretében 
Lopes-Szabó Zsuzsa tartott 
el!adást Siófokon április 4-én, 
Szabó Gyuri bácsi pedig Bu-
dapesten június 2-án. 
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A száz magyar falut bemutató 
könyvsorozatba, mely a magyar 
állam milleniumára jelent meg, 
olyan falvakat válogattak, me-
lyek a magyar történelem kon-
tinuitását jelképezik.  Közéjük 
került Bükkszentkereszt is…”.
abból a célból, hogy a mai 
nemzet öntudatát, önbizalmát, 
alkotó készségét er!sítse.“

Vajon mi teszi különlegessé ezt 
a kicsi falut? Mivel er!sítheti ez 
a ma itt él! 1300 ember a ma-
gyar nemzet öntudatát? 

A Bükk hegységben találha-
tó község Magyarország egyik 
legmagasabban fekv! települé-
se, egy átlag 600 méter tenger-

szint feletti magasságú völgy-
katlanban fekszik. Az els! vi-
lágháború után szubalpin klí-
mája miatt gyógyhelynek mi-
n!sítették, ahol vérszegénysé-
get, pajzsmirigy betegségeket 
és tüd!csúcshurutot kezeltek. 
Éghajlata a környez! hegyek 
oltalmat adó védettsége miatt 
mentes a széls!ségekt!l. 

A Bükk hegységben már az 
utolsó jégkorszak óta él ember. 
A Bükkszentkereszthez köze-
li Szeleta-barlangból el!került 
leletek igazolták el!ször az !s-
ember létét Magyarország te-
rületén. Az i.e. V. évezredben 
egy sajátos m"veltség", föld-

m"vel!, nagyállattartó csoport 
lakott errefelé, akiket a kelták 
követtek a kés! bronzkorban. 
Impozáns földváraik marad-
ványai ma is megtalálhatók a 
községhez közeli hegyekben.

Bükkszentkereszt az üveg-
gyártásnak köszönheti létét. 
Az 1755-ben alapított els! 
üzem üvegkészít!i cseh-mor-
va, lengyel és német szárma-
zásúak voltak, akiket gróf 
Grassalkovich Antal hívott 
Magyarországra. Amikor 
megsz"nt az üveggyártás, er-
dei munkásokat telepítettek 
az elvándoroltak helyére az 
ország északi, szlovákok lakta 
területekr!l. Így vált az üvege-
sek alapította, akkor még Új-
huta nev" falu szlovák népes-
ség"vé.

A kis völgyben megbúvó falu 
vízben szegény, term!föld 
nélküli vidéken helyezkedik 
el. Lakosai fakitermelésb!l, 
szén-és mészégetésb!l, erdei 
gyümölcsök és gyógynövé-
nyek értékesítéséb!l éltek év-
századokon keresztül. 

A fellendül! turizmus új pers-
pektívát adott az itt él!knek. 
Az 1930-a évekt!l  egyre töb-
ben jöttek gyógykezelni ma-
gukat a híresen jó leveg!j" te-
lepülésre, ahol aztán lett pos-
ta, autóbusz közlekedés, és lett 
azután víz is. 1940-ben pedig 
új nevet is kapott Újhuta, azaz 
Bükkszentkereszt.

A szlovák eredet" lakosság szívó-
san kivárta, míg jobbra fordul a 
sorsa, nem hagyták el Magyaror-
szágot. Senki nem kényszerítette 
!ket anyanyelvük, kultúrájuk, 
identitásuk elhagyására, így szép 
lassan maguktól asszimilálódtak. 
Gyerekkorom emlékei között 

hallom a helybéli id!sebb em-
berek által beszélt lágy hangzá-
sú szláv nyelvet, melybe itt-ott 
magyar szavakat kevertek. A #a-

talok inkább magyarul beszéltek 
már, és a 80-as évekre majdnem 
kipusztult a szlovák nyelv. Ma 
újra tanítják a szlovákot  a helyi 
iskolában, ápolják a kapcsolatot 
felvidéki településekkel. 

Napjainkban a falu lakosságának 
egyik legjelent!sebb jövedelem-
forrása a gyógynövények gy"jté-
se. Örvendetes módon feléledt 
a régi hagyomány, újra van ér-
téke az öregek tudásának. Mió-
ta Gyuri bácsi tevékenysége ki-
terjed lassan az egész országra, a 
faluban is el!kerül a láda#ából 
a gyógyteázás szokása, és kide-
rült, hogy bár nem tulajdonítot-

tak nagy jelent!séget neki, szin-
te minden családban használták 
a gyógynövényeket. 

A tiszta környezet, az er!s, 
gyógyhatású leveg! valódi kincs-
csé teszik az itt növ! galagonyát, 
szagos mügét, pásztortáskát, ka-
kukkfüvet, bodzát, csalánt. Ta-
vasszal a környez! dombokon 
összefügg! virágmez!t képez  a 
csillagvirág, a kankalin, a leány-
kökörcsin. Kirándulni, gyógy-
növényt gy"jteni tehát keresve 
sem találhat az ember jobbat. 

A gyógynövények hagyomá-
nya tovább él és egyre er!sö-
dik Bükkszentkereszten. Ez egy 
olyan magyar falu, amely tovább 
gazdagítja a magyar történelmet, 
a magyar nép folytonosságát. A 
Bükk hegység páratlan szépsége, 
gazdag növényvilágának leny"-
göz! változatossága pedig joggal 
növeli az ott lakók öntudatát. 

!

Egy magyar falu:  
Bükkszentkereszt

"

“Mai települési formáink közül a leghagyományosabb a falu. A falvak voltak 
az igazi bázisai a magyar etnikumnak, amely a középkorban általuk terjedt 
szét a a völgyeken át a Duna-medencét övez! hegyvidékek felé.“

Napjainkban a falu lakosságának egyik legjelent!-
sebb jövedelemforrása a gyógynövények gy"jtése

Kosáry Domonkos
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Néhány helyes és kevésbé 
helyes tényre hívnám fel "-
gyelmüket ezzel kapcsolat-
ban.

Való igaz, hogy a helyte-
len táplálkozási szokása-
inkból adódó aránytalansá-
gokat egyensúlyba hozhat-
juk az étrendkiegészít!kkel.  
A túl sok cukor, só, álla-
ti zsíradék fogyasztása mi-
att hiányt szenvedünk bizo-
nyos vitaminokból, ásványi 
sókból-például a  25-34 éves 
n!k kétharmada vashiányos. 
Ezeket könnyen pótolhatjuk 
egy-egy tablettával, de még 
jobb, ha több zöldséget, gyü-
mölcsöt, zsíros húsok helyett 
halat  fogyasztunk. 

Életünk egy-egy szakaszában 
valóban nélkülözhetetlenek 
az étrendkiegészít!k. Gyer-
mekek fogainak védelmében 
adhatunk $uort. A váran-
dósság kezdetén a kismamá-
nak szüksége lehet B9 vita-
minra, ami megakadályozza, 
hogy a magzat gerincfejl!dé-
si rendellenességekkel szü-
lessen. A csontritkulás meg-
el!zésére az id!sebb szerve-
zet nagyobb mennyiségben 
igényli a D vitamint.

Nem igaz, hogy az étrendki-
egészít!k ugyanolyan hatá-
sosak, mint az élelmiszerek. 
A szintetikus molekulák so-
hasem  tudják ugyanazt adni 
a szervezetnek, mint a termé-
szetesek. Pl. a növényi  ola-
jokban 8 fajta E vitamin ta-
lálható, a mesterségesen el!-
állított pirulában csak egy-
féle. Másik példa: a likopin, 
amely egy er!s antioxidáns 
és képes a szabadgyökö-
ket semlegesíteni, így védi a 
szervezetet a rák kialakulá-

sától, önmagá-
ban nem szívódik 
fel a bélben, de ha 
természetes formájában fo-
gyasztjuk (pl. paradicsomot 
eszünk) könnyen asszimilá-
lódik. Tablettaként nem. 

Nem igaz továbbá, hogy 
ha nem is használnak az 
étrendkiegészít!k, de árta-
ni nem ártanak. A túlzott fo-
gyasztásukkal igencsak kell 
vigyázni. Pl. a túl sok D vita-
min vesekárosodást okozhat 

és megter-
heli a szí-

vet, a túl sok 
vas káros a májra, a mérték-
telen béta-karotin fogyasztás 
pedig megnöveli a dohányo-
soknál a tüd!rák kockáza-
tát. A túladagolt C-vitamin 
pro-oxidánssá válik a szerve-
zetben, mely el!segíti a sza-
badgyökök képz!dését. 

Az viszont igaz, hogy a pati-
kában korrekt és megbízha-
tó információval szolgálhat-
nak a gyógyszerészek. Már 
amennyiben ismerik az adott 
terméket. Mert saját elmon-
dásuk szerint nem gy!z-
nek lépést tartani a tucatjá-
val megjelen! csodaszerek-
kel, amelyekr!l nem kapnak 
megfelel! tájékoztatást. 

Legjobb tehát, ha módjával 
fogyasztjuk ezeket a készít-
ményeket, és miel!tt meg-
vesszük !ket, elgondolko-
dunk azon, valóban van-e rá-
juk szükségünk. 

Étrendkiegészít!k

N

Sokszor válogatás és gondolkodás nélkül 
kapjuk be ezeket a készítményeket 

azzal a meggy!z!déssel, 
hogy jót tesznek nekünk.

Jelenleg 
Magyarországon kb. 

10 000
étrendkiegészít! 

van forgalomban 
kapszula, tabletta vagy 

por formában. 
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helyes tényre hívnám fel !-
gyelmüket ezzel kapcsolat-
ban.

Való igaz, hogy a helyte-
len táplálkozási szokása-
inkból adódó aránytalansá-
gokat egyensúlyba hozhat-
juk az étrendkiegészít"kkel.  
A túl sok cukor, só, álla-
ti zsíradék fogyasztása mi-
att hiányt szenvedünk bizo-
nyos vitaminokból, ásványi 
sókból-például a  25-34 éves 
n"k kétharmada vashiányos. 
Ezeket könnyen pótolhatjuk 
egy-egy tablettával, de még 
jobb, ha több zöldséget, gyü-
mölcsöt, zsíros húsok helyett 
halat  fogyasztunk. 

Életünk egy-egy szakaszában 
valóban nélkülözhetetlenek 
az étrendkiegészít"k. Gyer-
mekek fogainak védelmében 
adhatunk #uort. A váran-
dósság kezdetén a kismamá-
nak szüksége lehet B9 vita-
minra, ami megakadályozza, 
hogy a magzat gerincfejl"dé-
si rendellenességekkel szü-
lessen. A csontritkulás meg-
el"zésére az id"sebb szerve-
zet nagyobb mennyiségben 
igényli a D vitamint.

Nem igaz, hogy az étrendki-
egészít"k ugyanolyan hatá-
sosak, mint az élelmiszerek. 
A szintetikus molekulák so-
hasem  tudják ugyanazt adni 
a szervezetnek, mint a termé-
szetesek. Pl. a növényi  ola-
jokban 8 fajta E vitamin ta-
lálható, a mesterségesen el"-
állított pirulában csak egy-
féle. Másik példa: a likopin, 
amely egy er"s antioxidáns 
és képes a szabadgyökö-
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szervezetet a rák kialakulá-

sától, önmagá-
ban nem szívódik 
fel a bélben, de ha 
természetes formájában fo-
gyasztjuk (pl. paradicsomot 
eszünk) könnyen asszimilá-
lódik. Tablettaként nem. 

Nem igaz továbbá, hogy 
ha nem is használnak az 
étrendkiegészít"k, de árta-
ni nem ártanak. A túlzott fo-
gyasztásukkal igencsak kell 
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és megter-
heli a szí-

vet, a túl sok 
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soknál a tüd"rák kockáza-
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zetben, mely el"segíti a sza-
badgyökök képz"dését. 

Az viszont igaz, hogy a pati-
kában korrekt és megbízha-
tó információval szolgálhat-
nak a gyógyszerészek. Már 
amennyiben ismerik az adott 
terméket. Mert saját elmon-
dásuk szerint nem gy"z-
nek lépést tartani a tucatjá-
val megjelen" csodaszerek-
kel, amelyekr"l nem kapnak 
megfelel" tájékoztatást. 
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Szabó György, a híres bükki 
füvesember családja történetének 
bemutatásával kezdte el!adá-
sát. Nagy tisztelettel és szeretet-
tel mesélt sajókazinci Bori nagy-
mamájáról, akit!l megtanulta a 
füvek tudományát. Családjában 
generációról generációra száll az 
a gyógynövényekr!l való tudás, 
melyet manapság egyre több em-
ber szeretne megismerni. Szabó 
György, vagy ahogy sokan isme-
rik, Gyuri bácsi méltatta a ma-
gyar füves-javas hagyományt: a 
honfoglalás korából, középkori 
füves emberek történeteib!l idé-
zett példákat. Elmondta, hogy 
szívügye a népgyógyászati tu-
dás meg!rzése. Ezzel a céllal ala-
pította meg 2005-ben a Bükki 
Füvészmester és Népgyógyásza-
ti Egyesületet, melynek felada-
ta az ismeretterjesztés, a hagyo-
mány átadása. 
Beszélt a cukorbetegségr!l, mely-
r!l már az ókorból is származ-
nak leírások, tehát nem újkelet# 
betegségr!l van szó. Elmondta, 
hogy a népgyógyászat számos, 
évezredek óta bevált növénnyel 

segít ezen a bajon. Például a csi-
csókával, mely inulin tartalmá-
nál fogva lassítja a szénhidrát-
ok felszívódását. Kiváló gyógy-
növény erre a betegségre a ku-
koricabajusz, a babhéj, a fekete 
áfonya levél; megel!zésre az er-
dei szeder és az erdei málna leve-
le. Beszélt a cukorbetegségre való 
híres teakeverékér!l, a Diabess-
Györgyteáról, mely magyar és 
nemzetközi szabadalmat élvez. 
2006-ban az Országos Gyógysze-
részeti Intézet gyógyhatású növé-
nyi készítményként törzsköny-
vezte a teát Diabess-Györgytea 
néven. Gyuri bácsi elmondta: 
a tea annyira bevált, hogy több 
kórház érdekl!dik iránta és már 
fogyasztják külföldön is.
A daganatos betegségek megel!-
zésében és gyógyításában ismert 
és kevésbé ismert gyógynövé-
nyekr!l beszélt. A közönséges ga-
lajt említette el!ször, melynek te-
ája is és frissen préselt leve is na-
gyon jót tesz a daganatos szerve-
zetnek. Ezt sajnos kevés helyen 
gy#jtik, pedig kiválóan tisztítja a 
mirigyrendszert és a rák megel!-
zésében is komoly szerepe van. 
Elmesélte, hogy a fehér fagyön-
gyöt Németországban és Svájc-
ban is használják a mellrák gyó-
gyítására, illetve a rák megel!-
zésére. Dicsérte a somlekvárt, 

mely a leukémiás szervezetre na-
gyon jó hatással van, csökken-
ti a fehérvérsejtek számát. Gyu-
ri bácsi beszélt a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem kutatásáról, 
mely azt vizsgálta, hogy a csán-
gók és a székelyek mit használ-
nak a rák ellen. És talán mind-
annyiunk meglepetésére a szilva-
lekvárt, természetesen cukor nél-
kül. Orvosilag is visszaigazolták, 
hogy ez jól m#ködik. A hatás a 
szilvában található nagy meny-
nyiség# antioxidánsnak köszön-
het!, mely lekvár és aszalt gyü-
mölcs formájában is megtalálha-
tó benne.
Gyuri bácsi harmadik témája a 
termékenység volt. A népgyógyá-
szat azt vallja, hogy a gyermek-
vállalás el!tt el!ször ki kell tisz-
títani a szervezetet. A füvesember 
által kidolgozott babaváró prog-
ram egy csalánnal és dióval vég-
zett tisztítással kezd!dik. Ezt kö-
vetik a termékenységet növel! lé-
pések. Gyuri bácsi el!adásának 
végén hálás szül!k felvételeit mu-
tatta meg gyermekeikr!l, akik a 
babaváró program segítségével 
fogantak meg. Végezetül pedig 
egy "atal édesapa köszön! leve-
léb!l olvasott fel. 

Tóth Andrea
Budapest, 2012. május 12.

Világbetegségek ellen gyógynövényekkel Apróbojtorján

Egyik legcsinosabb gyógynövé-
nyünk. Egész Európában elter-
jedt, de megtalálható Kelet-Ázsi-
ában és Észak-Afrikában is. A ró-
zsafélék családjába tartozik, leve-
le a rózsáéhoz hasonló. Aranysár-
ga virágai fürtökben fejl!dnek, 
apró termése horgasan kapaszko-
dik emberre, állatra. Aromadús, 
nem túl er!s illata tavasszal in-
tenzívebb. Népi neve agármony, 
patikai párlóf#, királyasszony ká-
posztája, Szent Vilmos füve. Virá-
gos fels! hajtását gy#jtük június-
tól szeptemberig.

Legismertebb felhasználási terü-
lete a máj és az epe tevékenységé-
nek szabályozása. Az antik világ-
ban szürkehályogra használták. 

Dioszkoridész, Néró császár or-
vosa gyomorfekélyre ajánlotta. 
Az 1700–as évekb!l van feljegy-

zés arról, hogy sárgaság ellen 
eredményesen használták 
f!zetét. A kelleténél maga-
sabb húgysavszint, reuma 
és köszvény esetén isszuk 
teáját. Jó vízhajtó, fo-
gyasztásával megel!zhe-
t! a vesek! és ve-
sehomok kép-
z!dés. Segíti  
a táplálékfel-
dolgozást, az 
emésztést. A 
hólyag reny-
heségére, gyer-
mekeknél ágy-
bavizelés ellen 
is hasznos. Az 
amerikai és kana-
dai indiánok lázcsillapításra 
használják. 

Másik fontos tulajdonsága a to-
rok és a száj fert!tlenítése. Cse-
csem!k szájpenészét apróboj-
torján teával mosogatva jó ered-
ményt érhetünk el. Küls!leg 
sebgyógyításra, kelések, patta-
nások kezelésére kiváló. Zarán-
dokok frissít! fürd!t készítet-
tek bel!le gyaloglásban elfáradt 
lábaiknak.

A középkorban mágikus er!t tu-
lajdonítottak neki: elbeszélések 
szerint a párna alá tett apróboj-
torján mély álomba ringatja az 

embert. A 
néphiede-

lem szerint 
aprócska ter-

mése el#zi a go-
noszt, visszafordít-

ja a rontást. Kelle-
mes íz# teá-

ját véd!-
i ta lként 
is isszák 
a favá-

gók. Bát-
ran fogyaszt-

hatunk bel!le akár több 
csészével naponta. Napi három 
csésze hideg apróbojtorján tea 
lazítja a székletet. 

Lábfürd!
 5 l  víz
 20 g  apróbojtorján
 20 g  diólevél
 20 g  sz!l!levél
 20 g  rózsaszirom
 100 g  só

A növényeket leforrázzuk a víz-
zel, hagyjuk kih#lni, lesz#rjük 
és hozzáadjuk a sót. Langyosan 
használjuk.

Kivonat Szabó György el!adásából, 
mely a XIX. Természetgyógyász Konferencián hangzott el

Legfontosabb hatóanyagai az összehúzó hatású tanin, 
valamint kovasav, illóolajok és antioxidáns $avonoidok
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Néhány ötlet, hogyan használ-
hatjuk !ket:

Bodzaszörp

Hozzávalók: 

4 maréknyi bozdavirág
1 l víz
5 citrom leve
1 kg cukor

Tegyük a virágokat egy zo-
máncozott vagy rozsdamen-
tes edénybe. Öntsük rá a vi-
zet és a citromok levét, hogy 
ellepje a virágokat. Ha feljön-
nek a víz tetejére, nyomjuk le 
!ket egy tányérral, hogy ne 

oxidálódjanak. 48 órán ke-
resztül érleljük h#vös, ár-
nyékos helyen. Utána sz#r-
jük le, adjuk hozzá a cuk-
rot és addig hagyjuk, id!n-
ként meg-megkeverve, míg 
a cukor elolvad. Tegyük tisz-
ta üvegekbe és vízfürd!be ál-
lítva sterilizáljuk 30 percig. 
H#t!szekrényben tároljuk 
fogyasztásig.

A bodza "nom íz#, 
vízhajtó hatású, 
vértisztító 
gyógynövény.

Ha így nyersen készítjük, 
minden hatóanyag benne 
marad, nemcsak jóíz#, de 
egészségünket véd!, üdít! 
nyári italt kapunk.

Szagos müge mu"n

Hozzávalók: 

500 gr liszt
3 dl tej
1 maréknyi virágos szagos 
müge levéllel együtt
2 dkg éleszt!
100 gr porcukor
40 gr vaj
kevés só
1 tojás sárgája
2 ev!kanál kristálycukor 

F!zzük fel a tejet a virágokkal 
együtt. Hagyjuk kih#lni, hogy 
a virágok kumarin aromája ér-
vényesüljön. Sz#rjük le. 
Oldjuk fel az éleszt!t ke-
vés langyos tejben. Keverjük 
bele a porcukrot. Adjuk hoz-
zá a lisztet, a sót, a vajat és ke-
verjük az egészet össze. Adjuk 
hozzá a lesz#rt tejet. Hagyjuk 
megkelni, míg kb. kétszeresé-
re dagad. Gyúrjuk át újra. Ké-
szítsünk bel!le 6 egyforma ci-
pót. Hagyjuk újra megkelni 
20 percen keresztül. Tegyük 
formába, kenjük meg a tojás 
sárgájával, melybe pici vizet 
kevertünk, és szórjuk meg a 
kristálycukorral. El!melegített 
süt!ben süssük 180 fokon, kb. 
20 percig.

A kumarin gyulladáscsökken-
t!, alvadásgátló hatású, aro-
más anyag, mely görcsoldó, 
vízhajtó és értisztító tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Ajánljuk 
visszérre, aranyérre, embóliá-
ra. A szagos mügén kívül na-
gyobb mennyiségben található 
a kökényvirágban és az orvosi 
somkóróban.

Gyermekláncf# bor

Hozzávalók kb. 8 félliteres 
üveghez:

3 liter teljes virág-
záskor, napfényben 
gy#jtött gyermek-
láncf# virág 
3 liter víz
1 citrom 
1 narancs
1,5 kg nádcukor
1 dkg éleszt!

Forraljuk fel a 
vizet és öntsük a 
virágokra. Fed-
jük be és hagy-
juk 48 órán ke-
resztül ázni id!n-
ként megrázogat-
va. Sz#rjük le, adjuk 
hozzá a citrom és a narancs 
héját. Adjuk hozzá a cukrot 

is, és melegítsük addig, míg a 
cukor el nem olvad. Nem sza-
bad forralni! Sz#rjük le, hagy-
juk kih#lni. 
Vegyünk egy keveset ebb!l 
a szirupból, mikor már nem 
forró, futtassuk meg benne 
az éleszt!t, és öntsük vissza a 
többihez. Takarjuk le és hagy-
juk forrni szobah!mérsékle-
ten 10 hétig. Ha kiforrt, óva-
tosan takarjuk ki és töltsük 
üvegekbe. Lehet!leg fogyó 

holdkor öntsük 
ki, nehogy újra 
forrni kezdjen. 
6 hónap múl-
va fogyasztha-

tó, de minél 
tovább áll, 
annál ne-

mesebb 
az íze.

A gyer-
m e k -
l á n c f # 
epem#-
k ö d é s t 
s e g í t! , 
m á j v é -

d! gyógynö-
vény. Emész-

tésjavításra, puf-
fadásra, gyomorron-

tásra ajánljuk fogyasztását. 

Együnk-igyunk virágokat!
Tavasszal sok virág nyílik, a gyógynövények egy része is  
ilyenkor adja a hatóanyagban gazdag virágos hajtásokat.
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Gyakran írok a méhekr!l, és 
ennek nem csak az az oka, 
hogy személyes vonzalmat ér-
zek ezek iránt a bolyhos, csí-
kos ruhás, apró rovarok iránt. 
Mint néhány évvel ezel!tt 
megírtam (www.gyorgytea.
hu/nyomtatott -hi r leve l -
archivum, 2009. tavasz), mé-
hek nélkül 4 év alatt kipusz-
tulna az emberiség. 

Ezért fontos, hogy mindnyá-
jan tudatában legyünk, hogy 
nagyon, nagyon vigyáznunk 
kell rájuk.

Méhészkedni azért kezdtem, 
mert szerettem volna a ker-
tünk nyugalmát és gazdag 
táplálékforrásait felajánla-
ni egy-két méhcsaládnak. A 
két kaptárunkat a hatalmas 

hársfák alá tettük, ahol 
szárnynyújtásnyira van 
a mézédes hársvirág. A 
szemközti mez!n sárga 
sz!nyeget képez tavasz-
szal a pitypang. Az erd! tele 
szebbnél szebb és méhszem-
mel nézve is vonzó virágok-
kal, olyannyira, hogy az orruk 
el!tt nyíló levendulára és ka-
kukkf#re rá sem hederítettek, 
meg is voltam emiatt bántód-
va egy kicsit.

Dédelgettük a méheinket, 
dolgoztak is szorgosan, lett 
b!ven méz a két kaptárból. 
Elvégeztük a szükséges mun-
kálatokat !sszel, hogy felké-
szítsük !ket a télre. 

És eljött a tél, és elmentek a 
méhek. 

Egy napfényes decemberi na-
pon azt vettük észre, hogy túl 
nagy a csönd a kaptárakban. 
Télen nem nyitogatja a mé-
hész a kaptárt, mert bemegy a 
hideg. A méhek ugyanis  a leg-
nagyobb fagy idején is 20-25 
fok meleget tartanak odabent 
a szárnyuk mozgatásával.

Pusztulnak a méhek  Svájcban
Méhek nélkül 4 év alatt kipusztulna az emberiség!

Mi mégis kinyitottuk a 
kaptárakat és láttuk, va-
lóban üresek. Sem él!, sem 
halott méhek nem voltak 
bennük. Tele volt viszont az 
összes keret ennivalóval, amit 
hátrahagytak, mikor kirepül-
tek a biztos halálba.

Régen ért ennél nagyobb szo-
morúság.  Furdalt a lelkiisme-
ret, mit csináltunk vajon rosz-
szul? Kezd! ügyetlenségünk-
ben, tudás és tapasztalat hí-
ján vajon milyen kapitális hi-
bát követhettünk el? Hiszen 
szakkönyveket bújtunk, tan-
folyamra jártunk, idehívtuk 
tanácsot adni az egyik leg-
tapasztaltabb méhészt. Iga-
zán körültekint!en jártunk el 
mindenben.

Aztán elkezdtünk róla beszél-
ni méhész körökben. Kiderült, 
az egész környéken kipusztult 
a méhek 40 %-a, a szomszédos 
kantonban a veszteség 60 %. 
Még a legöregebb méhészek 

s e m 
láttak ilyen kataszt-

rófát. A méhhalál oka a varroa 
vagy méhatka nev# kárte-
v!, mely a méheken él!sköd-
ve szaporodik. Ázsiából került 
be Európába néhány évvel ez-
el!tt ez a kullancshoz hason-
ló, annál jóval kisebb parazita, 
mellyel szemben védtelenek a 
mi méheink. Szomorú képe-
ket láttunk a tévében, az új-
ságokban, ahol a kaptár alján 
vastag réteget képezett a mé-
hek teteme. Üres kaptárakat, 
mint a  mieink is, ahonnan a 
halálba menekültek a méhek 
a kártev!k el!l.  Megdöbbent 
méhészek, vészharangot kon-
gató újságírók foglalkoznak 
azóta is a témával. Jelenleg a 
parlament vizsgálja az ügyet és 
készíti el! a szükséges óvintéz-
kedéseket.

A méhek legyengült védeke-
z! mechanizmusának egyik 
oka lehet a gyomirtó szerek 
és a m#trágya túlzott haszná-
lata.  A parányi testekbe ezer-
szeres dózisban kerül be a mé-
reg a virágporral együtt. Ami-
r!l tudjuk, hogy nekünk, em-
bereknek árt, az nekik a biz-
tos halál. 
Észre kéne végre vennünk, 
hogy már nem játszhatjuk az 
ügyetlen b#vészinast sokáig. 
Nem vagyunk képesek belát-
ni, hová vezetnek a tetteink, 
milyen végzetes következmé-
nyekkel jár, ha beavatkozunk 
a természet rendjébe. 

Nekünk újra vannak méhe-
ink. Csak annyira fogunk 
tudni vigyázni rájuk az idén 
is, ahogy tavaly tettük. A kö-
zeli repceföld, a savas es! és a 
szél nem tartoznak fennható-
ságunk alá. Csak kérni tudjuk 
az Égieket, térjen végre észre 
az emberiség. 
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A díjátadón Dr. Taraczközy 
István orvos-természetgyó-
gyász, a szövetség elnöke szak-
mailag és emberileg is méltatta 
Gyuri bácsit. Elmondta: örül, 
hogy vannak emberek, akik fel 
merik vállalni a népgyógyá-
szati tudás terjesztését. Meg-
gy!z!dése szerint  „a gyógyí-
tás nem lehet csak az orvos fel-
adata.” Fontosnak tartja, hogy 
a gyógynövények ismer!i, a 
"toterapeuták, régi nevükön 

füvesemberek, javasasszonyok 
ismét fontos szerepet töltsenek 
be az orvoslásban, az egészség-
meg!rzésben. „A tudás, amely-
lyel Gyuri bácsi rendelkezik, 
nagyon értékes, nemhiába 
olyan népszer#  a személye,  a 
tevékenysége.”
A díjat korábban neves orvo-
sok, a természetgyógyász szak-
emberek kapták meg, többek 
között Dr. Béres József, or-
vos-biológus, a Béres-csepp 

felfedez!je; Dr. Oláh Andor 
orvos-természetgyógyász; Dr. 
Domján László, Müller Péter 
és Szendi Gábor. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
Gyuri bácsi egy neves orvo-
sokból, természetgyógyászok-
ból álló szövetség rangos díját 
kapta meg. Azt reméljük, hogy 
folytatódik egy párbeszéd, 
melyben orvos és füvesember 
együtt szeretné megoldani az 
egészségügyi problémákat; 
hogy a múlt hagyománya és a 
jelenkor modern tudása egy-
mást kiegészítve tudnak segí-
teni mindannyiunknak. Bí-
zunk benne, hogy egyre meg-
becsültebbé válnak a régi be-
vált gyógymódok, a természet 
füvei és azok, akiknek ez a tu-
dás a birtokában van.

Meghívó a VI. Bükkszentke-

reszti Gyógynövénynapokra

Idén július 22-23-án, szom-
baton és vasárnap várjuk is-
mét önöket a már megszo-
kott programmal: el!adá-
sok, tanácsadások, kirándu-
lás, gyógynövénykert látoga-
tás, egészségügyi sz#rések, tea-
kóstolás.

Az idei program meglepetést 
tartogat: olyan el!adót vá-
runk, aki messze földr!l érke-
zik, és mégis magyarul beszél. 
Gyuri bácsi és a lánya Zsuzsa 
is tartanak el!adást, továbbá 
várunk eddig nem hallott ér-
dekes témákat a gyógynövé-
nyekkel kapcsolatban. A két-
napos rendezvény háziasszo-
nya az idén ismét Kertész Zsu-
zsa lesz.

A rendezvényre a belép! to-
vábbra is ingyenes. Honla-
punkat (www.gyorgytea.hu) 

"gyelve megtudhatják a rész-
leteket.

Kedvez! körülmények között 
indult a szezon az idén. Jöv!re 
biztosan lesz elegend! akácvi-
rág, bodza, galagonya. Szépen 
gyarapodik a kakukkf# és a 
közönséges galaj készletünk is. 
Ha lesz es!, napsütés, nem túl 
sok de nem is kevés, akkor to-
vábbra is rendelkezésükre áll-
nak majd kedvenc gyógynövé-
nyeik. Mert szorgos kezekben 
és lelkesedésben nincs hiány 
Bükkszentkereszten.

Halimbai gyógynövény ta-

nácskozás

Május 18-án a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat egész na-
pos szakmai fórumot szerve-
zett Halimbára “Népi gyó-

gyítás-gyógynövényismere-
ti örökségünk és az EU sza-
bályok” címmel, melyet Dr. 
Mez!szentgyörgyi Dávid a 
NAKVI f!igazgatója nyitott 
meg. Délel!tt felkért szakem-
berek tartottak el!adásokat a 
téma különböz! részterületeit 
érintve, többek között Szabó 
György füvesember is. 

Délután szakmai fórumra ke-
rült sor, amelynek végén a 
résztvev!k stratégiai döntést 
hoztak a Szellemi Kulturális 
Örökség felterjesztést illet!-
en. Emellett felvázolták a fel-
merül! jogi problémákat, s ja-
vaslatokat is megfogalmaztak 
a döntéshozók felé. 

Béres rendezvények

A Béres Egészségtár évek 
óta vásárolja, forgalmazza a 
Diabess-Györgyteát. Az idén 
több konferenciát is rendez-
nek gyógyszerészeknek, hogy 
alkalmat adjanak az ismeret-
terjesztésre, szakmai tovább-
képzésre. Ezek keretében 
Lopes-Szabó Zsuzsa tartott 
el!adást Siófokon április 4-én, 
Szabó Gyuri bácsi pedig Bu-
dapesten június 2-án. 

Szabó Gyuri bácsit a természetgyógyászat területén ki-
fejtett, egy életen át tartó kimagasló gyógyító tevékeny-
sége elismeréseként a Természetgyógyászatért díjjal 
tüntette ki a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége.

dr. Taraczközy István és Szabó György


