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„Fűben, fában van az orvosság” vallották őseink. A modern gyógyászat is elismeri  a növények hatékonyságát. Gyakran természetes alapanyagként használják gyó gyszereink előállításánál. Már újszülötteink 

szervezete ben is to bb mint 2 000 olyan vegyi anyag tala lhato , melynek nem szabadna ott lennie.  A folyamatosan gyo gyszereket haszna lo  ember immunrendszere egyre jobban gyengu l. Ma ma r a korszeru  orvosla s is gya-

korta alkalmazza a gyo gyno ve nyekbo l a llo  teaku ra t.  

A gyógynövényeket 40-50 oC-os vízben áztassuk ki, hogy a hatóanyagok ne sérüljenek!  

Kökény 

Népi elnevezései: boronafa, korona-
fa, ekegu zs, kininfa, ko ko nye, to visfa, 
zabszilva. 

Gyógyhatása: bimbójából - vira ga bo l: 
ve rtisztí to , fogya st elo segí to , hashajto  
tea, gyu mo lcse bo l: me zzel, gyo gyí to  
hata su  lekva r ke szu l, mely hasfogo . 

Bodza 

Fo zete vel a sze krekede st, a szemgyulla-

da st, a gu mo ko rt (TBC) gyo gyí tja k. Ve r-

tisztí to , fa jdalomcsillapí to , ha nytato , 

vizelethajto , ko pteto , ha mosí to  is. A 

vira gok e s a terme shu s kive tele vel a 

no ve ny minden re sze me rgezo . Immun-

ero sí to  e s izzaszto  hata su . 

Népi elnevezései: bocfa, bodzabokor, 

bodzafa, csete, gyepu bodza Vadkörte v. vackor 

Gyógyhatása: drogja, szárított leve-

lei, arbutin tartalmuk miatt kiva lo  fer-

to tlení to  hata su ak. Ve rhas ellen ne pi 

gyo gyszer is. Vackor e s vadalma ecetet 

a roma nokna l, ka rpa tukra nokna l e s a 

balka ni szla vokna l is ke szí tenek.  

Gyermekláncfű v. pitypang 

Gyógyhatása: levelével és gyökerével kezelik a 

ma j, epeho lyag, vese megbetegede seit e s az í zu leti 

proble ma kat. Levele sok A-vitamint, me rse kelten C-, 

D-vitamint, ku lo nfe le B-vitaminokat, vasat, szilí ciu-

mot, magne ziumot, cinket e s manga nt tartalmaz. 

Népi elnevezései: bara tfej, bara tfu , be kavira g, bim-

bo fu , ka kics, dandelion, oroszla nfog, pongyola pity-

pang, ka csavira g, kikirics, papatyivira g, pimpam, bubore kfu , e jjeli la mpa, ku-

tyatej, la ncfu , la ncvira g, pimpa re , zsibavira g, tejesfu  vira g. 

Ö n a 3. a lloma sna l a ll,  
a szomsze dos a lloma sok GPS koordina ta i: 

2.a lloma s: N: 47,10731  E: 17,92157 

3.a lloma s: N: 47,10595  E: 17,92117 

4.a lloma s: N: 47,10308  E: 17,92580  

Vadrózsa 

Népi elnevezései: bicskefa, ebcsipke, 
gyepu -, parlagi-, v vadro zsa, tu skefa. 
Terme se a csipkebogyo , petymeg v. he-
csedli. 

Gyógyhatása: gyulladáscsökkentő, és 

veseko oldo , enyhe n vizelethajto , immun-

rendszer ero sí to . C-vitamin mennyise ge 

a citrome nak tí zszerese, de A-, B-, K-,e s 

P- vitamint, vasat, magne ziumot is tar-

talmaz a terme shu sa. 

Galagonya 

Gyógyhatása: erek tisztítására és 

szí vgyo gyszerke nt alkalmazza k a 

no ve ny vira ga bo l, vagy terme se bo l 

fo zo tt tea t. 

Népi elnevezései: gelegenye, fehe r-

to vis, Isten gyu mo lcse, cseregalago-

nya 

Lándzsás útifű: 
Népi elnevezései: kígyófű, hálófű, 
kí gyo nyelvu fu , lu dnyelvu fu , gyí kfu . 

Gyógyhatása: jó baktériumölő, gyulla-

da scso kkento , sebgyo gyí to . A le gutak 

gyullada sos megbetegede seiben, ko ho ge s 

csillapí ta sa ra, ko pteto ke nt alkalmazzuk. 

Öldja a letapadt nya kot, elo segí ti a ko pet-

ke pzo de st. Friss, o sszezu zott levele bo r-

se ru le sekre, va gott, gennyes, nehezen 

gyo gyulo  sebekre, ve rze s csillapí ta sa ra jo . 

Hasznos gyo gyí r rovarcsí pe sek, e ge si 

se ru le sek esete n. 

3. GYÓGYNÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN  
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