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Az EFOP3. 7.3. pályázati csomag „Változó világ: 
Te tudásod, a Te jövőd” minden egyes programja a 
felnőtt lakosság élet-hosszig tartó tanulását szolgáló 
ismereteket nyújt az érdeklődőknek. Ezek között zaj-
lott három hónapon át hétvégi elfoglaltságot jelentve 
12 fő részvételével a Vadon termő gyógynövények 
ismerete, gyűjtése és konyhatechnikai műveleteik 
elnevezésű tanfolyam. A foglakozás szakmai vezetője 

dr. Valkovszki Noémi Julia okleveles kertészmérnök, 
önzetlen ismeretátadásával valós tudást és motivációt 
adott a hallgatóknak mind a felismerés, termesztés és 
hasznosítás terén. A színes képekkel illusztrált elmé-
leti foglalkozásokat a konyhában zajló gyakorlatok 

tették igazán izgalmassá. A különböző 
teákat kóstolgatva a kellemes beszélge-
tések adtak keretet kifejtett hatások mind szé-
lesebb megismerésére. A különböző gyógyhatású 
krémek vegyi hatóanyag nélküli elkészítése valóban 
környezettudatos szemlélet megerősítését is szolgálta.

Hogy mit nyújtott ez a képzés, arról egy résztvevő, Bagi Katalin által 
leírt alábbi gondolatsor ad valós képet:

„A tanfolyam segített felfedezni, hogy a kertemben található füvek, 
bokrok nagy része egyben gyógynövény is és hogy akár én magam is 
tudok a levelükből, gyökerükből jótékony hatású teát, főzetet stb. 
készíteni. Az új ismereteken felbuzdulva még további négy gyógynö-
vényt ültettem és rendszeresen használom is őket. A megszerzett hasznos 
ismereteken túl ki szeretném hangsúlyozni a tanfolyam közösségépítő 
szerepét. Bár kishelyen az emberek azt hiszik, jól ismerik egymást, mégis 
meglepő volt felfedeznem, hogy a fodrászom nem csak hajat vág jól, de a 
fűszernövények termesztéséhez is ért, a harmadik szomszédom profi a 
komposztálásban és hogy milyen sokan ápolgatnak gyógynövényeket a 
kertjük sarkában.

A lelkesedés pedig végképp a tetőfokára hágott, amikor a legnagyobb 
szúnyoginvázió idején, szúnyogriasztó sprayt készítettünk, kizárólag 
természetes alapanyagokból és illóolajokból.”

Valóban egy jól együttműködő kis társaság vetette bele magát hétről 
hétre az ismeretek begyűjtésébe, miközben kölcsönösen megismerhették 
egymás rejtett képességeit is. Mindez vélhetően, hosszútávon is kötő-
déseket eredményez, ami további hozadéka egy foglalkozássorozatnak.

Szentpéteriné Lévai Mária

Az EFOP 3.7.3. Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd program 
keretében július hónapban a következő előadásokra várjuk az 
érdeklődőket:

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait 2019. július 30-
án, kedden 15 órától az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Központba EGY EGÉSZSÉGÓRÁRA:

„Háztartási balesetek, katasztrófavédelmi intézkedést érintő 
történések” égési sérülések, áramütés, vízi balesetek, tűzesetek, időjárási 
katasztrófák – megelőzés, segítségkérés és ellátás

Gál József mentőápoló és Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok előadása, 
és azt követő beszélgetés

Szánjon több figyelmet saját és környezetében élők egészségére és 
biztonságára!

„VÁLTOZÓ VILÁG:
A TE TUDÁSOD, A TE JÖVŐD...”


