
 

 

 

 

 

IX. Levendula- és Rózsa Napok 

2022. június 25-26. 
 

A Szegedi Levendula- és Rózsa Napokon minden korosztály számára színvonalas, színes kulturális 
programokkal, koncertekkel, növénybemutatóval és kézműves vásárral várjuk 

a levendula és a rózsa szerelmeseit. 
  
A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje idén IX. alkalommal invitálja a kedves érdeklődőket mediterrán 
hangulatú rendezvényére, a Levendula- és Rózsa Napokra. 
 
A kétnapos fesztivál ideje alatt a testnek-léleknek egyaránt kedves fűszer-és gyógynövények, a levendula és 
a rózsa lesznek a főszereplők. Ismeretterjesztő előadásokon egészségünk megőrzésének természetes 
lehetőségeivel ismerkedhetnek meg; legyen szó akár gyógynövényes gyógyhatású teákról, illatozó 
természetes alapanyagú szappanokról, illóolajokról, szörpökről. Színvonalas kulturális és zenei 
koncertekkel, szórakoztató gyermekelőadásokkal is készülünk. A programokkal egy időben színes és illat 
gazdag rózsás-levendulás kézműves termékek és növényvásár segít bennünket abban, hogy a programok 
élménye mellett, különleges finomságokat és emlékeket vihessünk magunkkal. 
Találkozzunk június utolsó hétvégéjén egy kellemes családi szabadtéri programon, ahol minden 
a levenduláról és a rózsáról szól. 

 

 

IX. Levendula- és Rózsa Napok 

2022. június 25-26. 

Program 
 

2022. június 25. szombat 
Levendula színpad 
 

10.00 A Grimmbusz Színház előadása - Bogaras mese 

A Grimm-Busz Színház díszletes, jelmezes, zenés előadásokat mutat be óvodás, iskoláskorú 

gyermekek számára. A társulat fő célja a szórakoztatás, mindazonáltal nagy hangsúlyt fektetnek arra 

is, hogy műsoraik közönségük épülésére legyenek. A jó és a rossz szembeállításával, a konfliktusok 

gerjesztésével és azok megoldásával, a karakterfejlődés ábrázolásával mutatnak utat kis nézőiknek. 

„Tanítják", hogy a jó ügy érdekében folytatott harc mindig eredményre vezet. Bebizonyítják, hogy a 

„többet ésszel” elve örök érvényű igazság. 

 

11.00-14.00 Jazz, swing és könnyed komolyzenei dallamok Kovács Márton zongoraművész 

előadásában 

 

 

 



14.00 A Bánát Táncegyüttes műsora 

A földrajzi Bánát legészakibb  részén található Deszk. Ha a deszkieket  megkérdezzük, hogy miről 

nevezetes községük, biztos, hogy a szerbség kulturális élete említésre kerül.   

A koreográfiákat és a táncházat a BÁNÁT Zenekar fogja kísérni. A fellépők között az utánpótlás is 

megmutatkozik. 

Táncokat láthatnak Leskovac, Dimitrovgrad és Levac környékéről. 

 

15.00 Szép álom, szállj a szívembe… 

A Szegedi Nemzeti Színház művészeinek zenés előadása Kálmán Imre, Huszka Jenő, Ábrahám Pál, 

Eisemann Mihály örökzöld dallamaiból. Fellép Szilágyi Annamária, Vajda Júlia, Andrejcsik István, 

Szélpál Szilveszter. Zongorán közreműködik Koczka Ferenc. 

 

16.00 A Terebes Zenekar koncertje 

A Terebes zenekar tagjai 2014-ben indultak el közös útjukon azzal a céllal, hogy a magyar népi 

dallamok mentén kifejezzék zenei elképzeléseiket és érzéseiket. Repertoárjuk elsősorban moldvai 

népi dallamokat tartalmaz, ám az autentikus előadásmód mellett egyre jobban nyitnak a világzene 

felé is. Folyamatosan szélesedő ösvényeken haladva egy sajátos „Terebes-stílushoz” érkeztek, 

melynek a népi dallamok felhasználása mellett fontos elemei a többszólamúság és a természetutánzó 

hanghatások alkalmazása. Első saját lemezük 2019 nyarán látott napvilágot „Mondd meg nékem…” 

címmel. Ezt követte 2021 januárjában a második, „Velemjáró” album, ami nevében és tartalmában 

egyaránt kiválóan tükrözi az elmúlt évek zenei terepjárását. 

Közreműködik: Barta Gergely - hegedű, ének, Barta Márton - furulya, kaval, ének, darbuka, 

Garamvölgyi Anett - koboz, ének, citera, Páli Tibor - doromb, ének, oud, hanghatások 

 

17.00 SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Ütőhangszeres Együttese 

Az SZTE BBMK ütőhangszeres együttese könnyed és változatos műsorral készül a szegedi füvészkerti 

koncertjére. Egy zenei utazásra hívják közönségüket, az est folyamán számos műfajt és kultúra 

zenéjét érintve és bemutatva. Barokk zene, jazz, ragtime, tradicionális dobzene és a kortárs 

ütőhangszeres irodalom kiváló kompozíciói mind egy-egy állomása lesz képzeletbeli utazásuknak. 

Az együttes tagjai: Majsai Bálint, Németh Tamás, Sipos Márk, Várkonyi Ádám 

Az együttes művészeti vezetője Mucsi Gergő. 

 

 

Ismeretterjesztő előadások 
Gyógynövény kert 

11.00 Időutazás egy középkori kolostor gyógynövénykertjébe 

Dr. Kiss Tivadar, az SZTE Farmakognóziai Intézet munkatársának előadása 

 

Kiállítói standok 

12.00 Gyógynövények a mindennapokban, mindennapi gyógynövényeink 

Nagy Mónika interaktív előadása 

Nagy Mónika gyógy- és fűszernövény termesztő Visontáról érkezett, aki előadásában átfogó képet 

arról, hogyan a hogyan élik ma reneszánszukat a gyógy- és fűszernövények, hogyan készülnek 

monoteák, gyógynövényes olajok, tinktúrák, szirupokat, illatpárnákat miként készíthetünk otthon is. 

Segítséget nyújt saját tapasztalatain keresztül, hogy mire figyeljünk az ültetésnél.  

 

12.30 Szegedi szappankészítés 

Baranyai Erika Piros előadása 

Baranyai Erika Piros kézműves technikával a népi hagyományok alapján, természetes alapanyagok és 

gyógynövények felhasználásával készíti a szappanjait. A szappankészítés számára igazi örömforrás. 



 

13.30 Minden, amit tudni kell a levenduláról 

Urai-Imre Bernadett levendula termesztő előadása (Baglyasi Levendulakert) 

A Baglyasi Levendulakert levendula termesztéssel és feldolgozással foglalkozó kis családi gazdaság. 

Az ültetvény telepítésére 2019 októberében került sor, melynek virághozama mostanra elérte azt a 

mennyiséget, hogy a belőle előállított termékeiket 2020 végén alapított gazdaságuk révén mindenki 

számára elérhetővé tegyék. 

 

 

2022. június 26. vasárnap 
Levendula színpad 
 

10.00-14.00 Bergendóciai Meseösvény 

Erdőzöldítő, mezővirágoztató királykisasszony 

Családi programnak kiváló Meseösvényünk, ahol az egész családot bevarázsoljuk a mesébe! 

A színpadnál 10.00-tól óránként elhangzik a mese, majd 15 percenként indítják a csapatokat a mese 

útjára. Könnyű túra keretében állomásokon próbatételek, kalandok várják a gyerekeket, felnőtteket, 

és ahogy a mesében lenni szokott, nagy lakodalommal zárják a mesekört. 

 

11.00-15.00 Jazz, swing és könnyed komolyzenei dallamok Kovács Márton zongoraművész 

előadásában 

 

15.00 A Peter&Pan Gitárduó gyermekműsora 

Több, mint 15 éve ugyanazon az úton... Maradt a két gitárra és két énekre hangolt dalok sokasága. 

Gyermekműsoruk kölyköknek, csemetéknek, csöppségeknek, porontyoknak, csimotáknak, 

tökmagoknak, de persze az egész családnak szól. 

 

16.00 A jazz és a klasszikus zene találkozása 

Közreműködik: Varga Laura fuvola, Klebniczki György zongora, Vizsolyi Lívia fagott, Mucsi Gergő 

ütőhangszerek 

 

17.00 A Docpiano Band jazz és swing műsora 

A Docpiano Band – Külön világ, felismerhető hangzás, a popzene újragondolása jazz-es, blues-os 

swing-es környezetben. Interaktív kalandozás a populáris zene világában új, de ismerősnek tetsző 

hangszerelésben. 

 

 

Ismeretterjesztő előadások 
Gyógynövény kert 

11.00 Időutazás egy középkori kolostor gyógynövénykertjébe 

Dr. Kiss Tivadar, az SZTE Farmakognóziai Intézet munkatársának előadása 

 

Kiállítói standok 

12.00 Gyógynövények a mindennapokban, mindennapi gyógynövényeink 

Nagy Mónika interaktív előadása 

Nagy Mónika gyógy- és fűszernövény termesztő Visontáról érkezett, aki előadásában átfogó képet 

arról, hogyan a hogyan élik ma reneszánszukat a gyógy- és fűszernövények, hogyan készülnek 

monoteák, gyógynövényes olajok, tinktúrák, szirupokat, illatpárnákat miként készíthetünk otthon is. 

Segítséget nyújt saját tapasztalatain keresztül, hogy mire figyeljünk az ültetésnél.  



 

13.30 Minden, amit tudni kell a levenduláról 

Urai-Imre Bernadett levendula termesztő előadása (Baglyasi Levendulakert) 

A Baglyasi Levendulakert levendula termesztéssel és feldolgozással foglalkozó kis családi gazdaság. 

Az ültetvény telepítésére 2019 októberében került sor, melynek virághozama mostanra elérte azt a 

mennyiséget, hogy a belőle előállított termékeiket 2020 végén alapított gazdaságuk révén mindenki 

számára elérhetővé tegyék. 

 

 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 


