
Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!     

Szeretettel meghívjuk a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület nevében az 
V. BÜKKSZENTKERESZTI GYÓGYNÖVÉNYNAPOKRA
2011. augusztus 6-án és 7-én (szombat-vasárnap).

A rendezvényt szombaton 10.00 órakor megnyitja Jámbor Flórián, Bükkszentkereszt polgármestere.
A rendezvény háziasszonya az idei évben is Kertész Zsuzsa.

Szakmai programok 
 
Szombat Előadó Téma

10.30 - 11.00 Gyuri bácsi, a bükki füvesember és Gyógynövények jövője 
    lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa   
11.00 - 12.00 Prof. Dr. Török Szilveszter Do-In: a mikroterületi ingerületek terápiája, 
 ny. egyetemi tanár, természetgyógyász az önmasszázzsal való megújulás ősi művészete
12.00 - 13.00 Gillich István  A méhészeti termékekkel való gyógyítás jövője 
  természetgyógyász, apiterapeuta  
13.00 - 15.00 Ebédszünet
15.00 - 16.00 Gyuri bácsi   Népbetegségek megelőzése, kezelése: 
  szívbetegségek, vérnyomás
16.00 - 17.00 Lopes-Szabó Zsuzsa, �toterapeuta  Népbetegségek megelőzése, kezelése: 
  anyagcsere betegségek
17.00 - 18.00 Gyuri bácsi nyilvános tanácsadása 

Vasárnap

10.00 - 11.00 Gyuri bácsi és Lopes-Szabó Zsuzsa Népbetegségek megelőzése, kezelése: 
  emésztőrendszer
11.00 - 12.00 Dr. Vértesi Gabriella Komplementer medicina az orvos szemével
 főorvos, immunológus 
12.00 - 13.00 Gyuri bácsi nyilvános tanácsadása 
13.00 - 15.00 Ebédszünet
15.00 - 16.00 Gyuri bácsi és Lopes-Szabó Zsuzsa Népbetegségek megelőzése, kezelése: 
  izületi betegségek, allergia
16.00 - 17.00 Nyerjákné Sári Róza Kölcsönhatások a �toterápiában
 természetgyógyász
17.00 - 18.00 Gyuri bácsi nyilvános tanácsadása

Diabess sátor 
A Diabess sátorban egész napos vércukorszintmérés és tanácsadás, valamint Diabess – Györgytea 
árusítás lesz.



Gyuri bácsi gyógyteái
A rendezvényen megvásárolhatják Gyuri bácsi gyógyteáit és könyveit.

Teakóstoló
A Gyógynövényház kertjében mindkét napon ingyen kóstolhatnak meg néhányat Gyuri bácsi teáiból.

Gyógynövénykert látogatás
Mindkét napon 9-től 18 óráig óránként indulnak gyógynövényismereti sétáink a Gyógynövénykertbe a 
Gyógynövényház előtti információs sátortól.

Szakmai tanácsadóink 
Tanácsadóinkkal mindkét nap egyéni konzultációra van lehetőség.
Alla orosz természetgyógyász (csak szombaton)
Dinnyés András   magneter, mágneses orvostechnikai eszköz
Kőrösi Gyula   manuálterapeuta
Nyerjákné Sári Róza   természetgyógyász, biorezonancia mérés
Stein Tibor  természetgyógyászat, aurafotó
Steinné Horváth Zsuzsa  természetgyógyász, kineziológus, Bach-virágterápia
Szabó György bükki füvesember. Ha lehetősége nyílik rá egyéni tanácsadást is tart, 
 pontos felvilágosítás az információs sátorban.

Szűrési lehetőségek
Mindkét napon 10-től 17 óráig „Egészség mindenek előtt” egészségvédelmi szűrőprogram a szűrő-
kamionban: többek között vérnyomás-, vércukor-, húgysav és szénmonoxid mérés, testtömeg analí-
zis, hallás vizsgálat, szív- és érrendszeri vizsgálat, szemészeti vizsgálatok.

További programlehetőségek 
Falunézéshez ajánljuk, a község barokk templomát, benne a pálosrendi bútorok és történelmi 
értékű üvegcsillár megtekintését.
A templomban mindkét nap ingyen tekinthetik meg a Magyar Szent Korona másolatát, látogatási 
időben.
Séta a Boldogasszony kövéhez és a Lófő tisztáshoz, ahol menekülő királyunk, IV. Béla csapatai 
megütköztek a tatárokkal.
A Borostyán étteremben megkóstolhatják a helyi ételkülönlegességeket és gyógynövényből készült 
ételeinket, a Rusztik étteremben erdélyi ízekkel várják az oda látogatókat. 
Lovaglás vagy sétakocsikázás közben megcsodálhatja a bükki táj szépségeit.

Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat!

               
         Szabó György 
                    a Bükki Füvészmester és 
         Népgyógyászati Egyesület elnöke
További információ

A Gyógynövényház előtti információs sátorban mindent megtudhat a rendezvényről, a programokról, látnivalókról, illetve itt veheti át a 
rendezvény programját és térképét is, ha busszal érkezik.
A faluba autóval nem lehet behajtani. A bejáratoknál őrzött, �zető parkolási lehetőséget biztosítunk, ahol szintén megkaphatja tájékoztatóinkat.

A rendezvény legtöbb programja ingyenes.
Gyógynövényház: 3557, Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Tel.: 46 / 390-278 ill. 30 / 590 4505, www.gyorgytea.hu 

a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati 
Egyesület elnöksége


