
Construma Kert 2016  

 
 

PROGRAMTERV 
Helyszín: C-pavilon színpad 

 

 
2016. április 07. Csütörtök 

 
10.00 Construma Kert  MEGNYITÓ 

   
- VII. Kertépítő Verseny Eredményhirdetése 

    DÍJÁTADÁS 
 

-  Az I-III. helyezett csapat bemutatása 
 
10.45 Faiskolai bemutató szabadterületen  
 

-    Alsótekeresi Faiskola  (Standszám:  CSZT/6B) 
 
15.00   Green Business Szövetség bemutatkozik 
            -     "Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban” 
                                                                                              (Mahatma Gandhi) 
  

A Green Business Szövetség küldetése a környezettudatos gondolkodás terjesztése. Tudatosítani szeretnénk 
a társadalomban, hogy az ökológiai és a gazdasági problémák kölcsönhatásban vannak egymással. 
Az ökológiai értékek védelme nem csak a hagyományos környezetvédelemmel, hanem a gazdasági 
berendezkedéssel is kapcsolatban állnak. Így a Szövetség azon cégeket igyekszik tömöríti, akik felismerték a 
környezetbarát megoldások fontosságát és a fenntartható fejlődés jelentőségét. 

Előadó: Hortobágyi Ágoston, 
a GBSZ elnöke 

 
 

 
2016. április 08. Péntek 

 
10.00-11-00 Hogyan neveljünk bonsai-t? 
    Nevelési ismeretek -  nem csak kezdőknek: 
    bonsainevelésre alkalmas fajok ismertetése  
 
 

Előadó: Katona Ervin  
az egyetemi Bonsai Club elnöke  
Szakmai főkurátor - Nemzeti Bonsai Gyűjtemény 

 
11.00-12.00  Kvíz Sorsolás 

A 10.30-ig leadott szelvények értékelése 
  

 



 
12.00-12.30 Erdélyi történelmi kertek 

Vetítéssel egybekötött előadás a Teleki Család gernyeszegi 
(képünkön) és sáromberki, valamint a Bethlen Család keresdi 
kastélyparkjáról. 

 
Előadó Dr. Kentelky Endre 
Egyetemi adjunktus 
SAPIENTIA  
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Műszaki és Humántudományok Kar 
Kertészmérnöki Tanszék 
 

 
12.30-13.00 Egzóták alkalmazásának sajátosságai erdélyi kastélykertekben 
  Az erdélyi főúri kertek növényalkalmazás szempontjából is  

az európai kertművészet keleti bástyáinak, végvárainak tekinthetők.  
Ennek megfelelően a reneszánsz kertektől a korai modern  
kertek korszakáig tetten érhetők ezeken a helyszíneken  
az európai kerttörténet helyi adottságokkal ötvözött  

sajátosságai úgy tájkompozíciós, mind 
dendrológiai szempontból. 

 
    Előadó: Dr. Fekete Albert 
    Egyetemi docens-tanszékvezető 

SZIE , Tájépítészeti és településtervezési Kar, 
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

 
13.00-14.00 Virágkötészeti bemutató 

 A Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetségének 
programja 
 
Programvezető: 
 Hajnal Sándor, 
a MAKESzISz elnöke, 
a Magyar Gyula Kertészet Szakiskola  
igazgatója 

 
 

14.00-14.20 Zöldtetők a városi infrastruktúrában  
 A városokban egyre nehezebb az életünkhöz elengedhetetlen 

 zöldfelületek kialakítása. Erre egy jól bevált lehetőség a 
lapostlapostetőkre kialakított zöldtető.  

 
Előadó: Prekuta János  
okl. építőmérnök, főiskolai adjunktus,  
a ZÉOSZ alapító tagja 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 



14.20-15.00 Közterületi sorfák jegyzéke 
A városfásítási program jelene  
- A Közterületi Sorfák Jegyzékének jelentősége –  
egy év tapasztalatai alapján 
 
Előadó: Lukács Zoltán 
kertészmérnök. 
a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke 

 
15.00-15.20 Orchidea fajtabemutató 

Orchideák fontosabb jellemző tulajdonságai, 
élőhelyei, és javaslatok néhány, kezdők számára is  
könnyen tartható orchideára. Előadás után az Előadó  
dedikálja a Titokzatos Orchideák című könyvét, 
 amelynek társszerzője. 
Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea 

egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes 
SZIE Kertészettudományi Kar 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék  

 
 

15.20-06.00 Virágkötészeti bemutató 
    Esküvői autódíszítés orchideából 
 
     
 
 
 
 
    Előadó: Bereczkiné Muhari Dóri 
 
16.00-17.00 Kvíz –sorsolás 
    A 15.30-ig leadott szelvények értékelése 
 
17.00 -17.20                       Green Business Szövetség bemutatkozik 

"Mi magunk legyünk az a változás, 
amelyet látni szeretnénk a világban” 

                                                                                  (Mahatma Gandhi) 

  
A Green Business Szövetség küldetése a környezettudatos gondolkodás terjesztése. Tudatosítani 
szeretnénk a társadalomban, hogy az ökológiai és a gazdasági problémák kölcsönhatásban 
vannak egymással. 
Az ökológiai értékek védelme nem csak a hagyományos környezetvédelemmel, hanem a 
gazdasági berendezkedéssel is kapcsolatban állnak. Így a Szövetség azon cégeket igyekszik 
tömöríti, akik felismerték a környezetbarát megoldások fontosságát és a fenntartható fejlődés 
jelentőségét. 

Előadó: Hortobágyi Ágoston, 
a GBSZ elnöke 

 
 

 

18.00 óra   RENDEZVÉNYZÁRÁS 
 
 

  

 

 

 

 

 



2016. április 09. Szombat 
 
10.00-10.20 Orchidea fajtabemutató 

Orchideák fontosabb jellemző tulajdonságai, 
élőhelyei, és javaslatok néhány, kezdők számára is  
könnyen tartható orchideára.  
Előadás után az Előadó dedikálja  
a Titokzatos Orchideák című könyvét, 
 amelynek társszerzője. 
   
Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea 

egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes 
SZIE Kertészettudományi Kar 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 

 
10.20-11.00  Virágkötészeti bemutató  
    Esküvői csokor és vőlegény kitűző orchideából 

Az elkészült kompozíciót 
 a bemutató végén kisorsoljuk 

     
 
 

Előadó: Bereczkiné Muhari Dóri 
 

11.00-12.00  Kvíz Sorsolás 
    A 10.30-ig leadott szelvények értékelése 
 
12.00- 13.00 Bonsai alakítási bemutató  

Az alakításhoz használt eszközök 
speciális alakítási módszerek 

 
 

Előadó: Tóth-Szabó Balázs  
bonsai mester 
 

13.00-14.00 Virágkötészeti bemutató 
 A Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetségének 
programja 
 
 
 
Programvezető: Hajnal Sándor, 
a MAKESzISz elnöke, 
a Magyar Gyula Kertészet Szakiskola  
igazgatója 

 
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 



14.00-14.40 Kaktuszok Dél-Amerikai élőhelyei 
Kaktuszok dél-amerikai élőhelyei és nevelésük 
gyűjteményekben.  
A vetítéssel egybekötött előadás  
brazíliai kaktusz élőhelyekre kalauzolja el  
a közönséget, bemutatja  
a Notocactus nemzetséget ,   
és megismerteti nevelésüket, 
szaporításukat a nagyközönséggel 
 
Előadó: Kádár I Csaba 

 
 
14.40-15.20 Orchideák íz-, illat- és látvány értéke 

Előadás után nyereményjáték következik 

 
 
 
Előadó: Kovács Mariann 
    Díva Virág Kft 
 

15.20-16.00 Virágkötészeti bemutató 
    Asztaldíszek orchideából 

Az elkészült kompozíciót a bemutató végén kisorsoljuk 

Az elhangzottak alapján kérdéseket teszünk fel, s akik helyesen 
válaszolnak, orchideát kapnak ajándékba. 

 
Előadó: Bereczkiné Muhari Dóri  
 

 
16.00-17.00 Kvíz –sorsolás 
      A 15.30-ig leadott szelvények húzása 
  
18.0 óra    RENDEZVÉNYZÁRÁS 
 
 

  

2016. április 10. Vasárnap 
 
10.00-10.20  Ehető vadnövények  és kerti terményeink különleges felhasználása 

Hazánkban rengeteg olyan vadon termő növény él, melyek 
zöldségként, vagy gyümölcsként fogyaszthatóak, csak ezeket 
kevesen használják konyhájukban, pedig ezek beszerzése 
ingyen van, vegyszermentesek, tehát gyakorlatilag bio-
termékek. A  kerti növényeink többségét is használhatnánk 
sokkal fantáziadúsabban, készíthetünk például: répalekvárt, 
fenyőszörpöt, diófasírtot, rózsaszörpöt, csalánfőzeléket stb.  
E lehetőségekből ad kis ízelítőt az előadás... 
Előadó: Nagy Z. Róbert 
A Herbáció Magazin főszerkesztője 

  

 

  

 

 

 



 
10.20-11.00 Orchideák gondozása és átültetése 
    Hasznos gyakorlati tanácsok 
    Előadás után nyereményjáték 
 

Előadó: Kovács Mariann 
    Díva Virág Kft 

      
 
11.00-12.00 Kvíz Sorsolás 

A 10.30-ig leadott szelvények értékelése10 - 
 
12.00-13.00  Kertépítő verseny közönségszavazat  

Eredményhirdetés 
 
13.00-13.20 Virágkötészeti bemutató 

Alkalmi csokrok készítése orchideából.  
Az elkészült kompozíciót a kötészet végén kisorsoljuk.  
Az elhangzott bemutató alapján kérdéseket teszünk fel, s akik 
helyesen válaszolnak orchideát kapnak ajándékba. 
 
Előadó: Lódry Csaba 
Mester virágkötő  
 

 
13.20-14.00 Közterületi Sorfák Jegyzéke  

A városfásítási program jelene  
- A Közterületi  Sorfák Jegyzékének jelentősége –  
egy év tapasztalatai alapján 
 
Előadó: 
Lukács Zoltán 
kertészmérnök. 
a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke 

 
 

14.00-15-00 Mi is a bonsai? 
Az előadás keretében egy átfogó képet kapunk  
a bonsi eredetéről, stílusairól, osztályozásukról  
és alapvető ismereteket kap a látogató a gondozásukról.   
 
 
 
Előadó: Baumann Attila  
a Magyar Bonsai Szövetség elnöke     

 
15.00-16.00 Kvíz –sorsolás 
    A 14.3o-ig leadott szelvények sorsolása 

 
  

17.00 óra    RENDEZVÉNYZÁRÁS 
 
 

  

 

 

 
 

 



Ingyenes szakmai tanácsadás! 
 
Rendezvényünkön idén is folyamatos, ingyenes szakmai tanácsadást biztosítunk a 
látogatók számára, az alábbi témakörökben: 
A MAKEOSZ standján kertépítészeti, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 
standján kaktusz, az ASSA-DiVi Kft. standján pedig orchidea témakörökben állunk az 
érdeklődők rendelkezésére, péntek szombat és vasárnap délelőtt 11.00 órától 17.00 óráig 
pedig az ASSA-DiVi Kft. standján, általános növényvédelmi szaktanácsokat is lehet kérni 
Dr. Némethy Zsuzsanna növénydoktortól. 
 

 Green City konferencia    Időpontja: 2016 április 07. (csütörtök) 
 Téma: ZIFFA és a TOP "Zöld Város" 
 Helyszín: Expo Hotel Congress terem 
 
A program: 
10:00-10:10  Megnyitó (Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár) 
10:10-10:35  A ZIFFA tartalma, elkészítése (előadó a Miniszterelnökségről) 
10:35-11:00  A zöld infrastruktúra tervezése (Kollányi László, SZIE Tájépítészeti Kar) 
11:00-11:40  Ljubljana, Európa Zöld Fővárosa 2016 (Simona Berden, Ljubljana,  

European Green Capital Team) 
11:40-12:05  A víz és a város (Dezsényi Péter, Green Office) 
12:05-12:25  Kávészünet 
12:25-12:50  Angyalzöld - Budapesten megvalósult pozitív példák  

(Gábor Péter, XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt.) 
12:50-13:15  Akcióterv alapján megvalósult zöld infrastruktúra projekt bemutatása  

(Dusty Gedge, Green Infrastructure Consultancy Ltd.)  
13:15-13:40  Városi fák, fák a városban (faápolás, értékszámítás)  

(Lukács Zoltán, Magyar Faápolók Egyesülete) 
13:40-14:05  Az évelők és a gyep (biodiverz gyepszint)  

(Szabó József/Bíró Borbála, Főkert Nonprofit Zrt.) 
14:05-14:15 Zárszó (Somorjai-Tamássy Zsolt, Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.) 
 
A Construma Kert 2016-ra is kaphat ingyenes belépőt, ha regisztrál az alábbi linken:  

 http://construma.hu/assadivii 
 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

http://construma.hu/assadivii

