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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Köz-Tér-Háló Alapítvány 2014.09.19-

én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Ez csak természetes” klubfoglalkozás feladat ellátására. A Megbízott 

részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Oláh Roland. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 4304328 

Teljesítési időszak: 2015.04.01. – 2015.04.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fűben-fában orvosság 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében nyolcadik alkalommal megvalósult „Ez 

csak természetes” klubfoglalkozás feladat ellátásáról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Köz-Tér-Háló Alapítvány 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. április 07. 
 
 

Az „Ez csak természetes” klubfoglalkozás áprilisi témája ismét a fűben-fában való 
gyógyászati megoldások keresésére ösztönözte a jelenlévőket. A korábbi előadás 

alkalmával már sokan megismerkedtek a gyógy- és fűszernövények gyakorlati 
hasznával, a körbeadott mintákon keresztül pedig az egyes növények illatát is 

megismerhették. A mostani előadás a gyógynövények mélyebb megismerését 
célozta, és kitért a levendulára, amely a legsokoldalúbb, legváltozatosabb gyógy- 
és fűszernövény, dísznövény. 

 
A levendulát célszerű tavasszal, vagy késő ősszel, de mindenképpen fagymentes 

időszakban palántázni. Annak érdekében, hogy sok napfény érje – amely talán 
az egyetlen igénye – mindenképpen napos, meleg, árnyékmentes helyre kell 
ültetni. A francia levendula virágzásának fénykora június-júliusra, az angol 

levenduláé július-augusztusra tehető. Az angol levendula olajtermelése 
fokozottabb, ám minősége elmarad a francia levenduláétól, amely viszont 

lehetővé teszi, hogy olajából az ipar is részesüljön. A jól ismert francia levendula 
fűszernövényként is megállja a helyét, mivel almaecetbe áztatva salátáink íze 
erősebbé válik, süteményben, tésztában felhasználva pedig ízében az illatát 

kapjuk vissza. Gyógyhatása sokoldalú, az életfolyamatok javításán keresztül az 
antibakteriális, nyugtató hatása is közismert. Egyes bőrfertőzések esetén is gyors 

segítség lehet a levendula, de tea is készíthető belőle, amely nyugtató, szélhajtó. 
A résztvevők megismerkedtek a hibrid levendula eredetével, morfológiájával, 
környezeti igényével, hatásmechanizmusával, illetve megtudhatták, hogy miként 

kell gondozni, helyesen betakarítani. Az előadás természetesen a levendulán 
kívül egyéb gyógy- és fűszernövényeket is részletesen bemutatott, amely 

kiszélesítette a résztvevők ismereteit abban a tekintetben, hogy hol, mikor és 
milyen orvosságot lehet találni fűben-fában. 
 

Kelt: 2015.05.05. 
                                                                                   
  


