MEGHÍVÓ
a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2015. évi
Gyümölcsészeti Találkozójára

Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2015. november 21-22. (szombat-vasárnap).
A találkozó főtémája: Az alkalmazkodó gyümölcsészet oktatása.
Program:
Péntek
17.00-tól
18.30-tól
19.30-tól
Szombat
7.30-8.30
8.30-10:45

11:00-15:30
16:00-16:30
17:00-18:30
18.30-19.30
20.00-tól
Vasárnap
7.30-8.30
8.30-10.00
10.30-11.30
11:30-12.30
12.30-13.30
14.00-tól

Érkezés
Batyus vacsora (ki hogyan érkezik)
Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból …
Reggeli
Hogyan tudjuk saját szakmai színvonalunkat emelni: önképzés, kísérletezés;
bemutatható gyümölcsösök kialakítása.
Gedő Ibolya: Beszámoló az Eco-motive projekt keretében tett spanyolországi és
angliai tanulmányútról.
Átlátogatás a drávafoki Művelődési Házban egyidejűen zajló „Gyümölcsész Napra”.
(Részletek a program után.)
Látogatás a drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola tanulókertjében.
Hogyan tegyük vonzóvá az alkalmazkodó gyümölcsészetet az emberek számára és
hogyan tegyük képessé őket gyümölcsös művelésére? Az „Eco-motive” projekt
bemutatása.
Vacsora
a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből,
készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje.
Reggeli
A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés
Gyümölcsészeti inaskodás; finanszírozási kérdések.
Zaja Péter: Gyimesi gyümölcsészeti tapasztalatok
Ebéd
Elutazás

A Gyümölcsész Nap programja
11:00 – 11:45 Darázsi Zsolt: Ingyen napszámosok (madarak és egyéb hasznos élőlények a kertben)
11:45 – 12:15 Lantos Tamás: Az Ormánság jellemző gyümölcsfajtái képekben
12:15-13:00
Pulszter Zsuzsanna: Az ormánsági gyümölcsészetről levéltári kutatások alapján
(Művelődési Ház, kisterem)
13:00 -14:00
Ebéd
14:00 – 15:30 Az utolsó falu című film vetítése. A dokumentum film az Ormánságról szól.

További információk:
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, bármilyen
vetőmagja vagy más növényi szaporító anyaga, azt hozza magával. A gyümölcsfajta és
gyümölcstermék bemutatóra bármilyen gyümölcsöt szívesen látunk.
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 18-áig jelezzék a
meghívó végén megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos,
hogy tudunk szállást és étkezést nyújtani.)
Megérkezés: péntek 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: Szombaton reggeli, meleg ebéd és vacsora, vasárnap reggeli és meleg ebéd. (A
péntek esti batyus vacsora hozott ennivalókból.)
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, valamint péntek estére
vacsorát, illetve – aki teheti – hálózsákot vagy ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők
csak matracon, saját hálózsákban tudnak aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk
Drávafokra. Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
A találkozót az Ormánság Alapítvány szervezi. A találkozó költségeit részben az Eco-motive
Projekt költségvetéséből fedezzük, ezért a részvételi díj csak 4.000 Ft/fő a találkozó teljes
idejére, ami magába foglalja a szállást, ellátást és a programot.
Elérhetőségeink:
Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)
Vonalas telefon: 73-352 333
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

