
  
 

MEGHÍVÓ 
Ökológiai Gazdálkodók Második Téli Szakmai Találkozója 2023 

Fókuszban a Regeneratív Gazdálkodás 
2023. január 30‒31. hétfő, kedd 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – Jászfényszaru 
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. 

 

A találkozó témafelvetése, előzmények: 
Az Ökológiai Gazdálkodók Első Téli Szakmai Találkozója az ökológiai mozgalom meghatározó eseménye 
volt. Változatos szakmai előadásokkal, tudástranszferrel, parázs műhelymunkákkal és az elmaradhatatlan 
autentikus kulináris- és kulturális programokkal, mindenki számára emlékezetesnek és hasznosnak 
bizonyult. Erre az alapra építve kerül megrendezésre a Második Téli Szakmai Találkozó a Jászság központi 
régiójában, Jászfényszarun. 
Alig telt el egy esztendő és szinte felfordult a világ körülöttünk. A felborult geopolitikai egyensúly, a háború 
Európában, az energiakrízis, az éghajlatváltozás okozta mérhetetlen aszály és hőhullám, majd a hirtelen 
beköszöntött esős ősz és az értékesítési problémák, melyek sok tekintetben felborították a gazdálkodásunk  
menetrendjét. 
Az első találkozót az alábbi gondolatok mentén határoztuk meg, melyek ma is aktuálisak, sőt megerősítést 
érdemelnek. 
„A földet művelő ember számára a számvetés és tervezés ideje ‒ ősidők óta ‒ a tél. A mai globális világban 
soha nem tapasztalt mértékben van jelen a fejlődés, az innováció, ami változást hoz az életünkben, 
felgyorsult világunkban ‒ amit mindannyian érzünk. Aktuális kérdések az ökogazdálkodási ágazat képviselői 
számára: Hogyan tudunk mi, ökológiai gazdálkodásban elkötelezett gazdálkodók ezzel lépést tartani? 
Milyen hatékony, innovatív megoldásokat építsünk be a gazdálkodásunkba? Milyen módon erősíthetjük 
együttműködésünket, biogazda társadalmunkat? Mit termeljünk, hogyan változik a piac?” Ezeknek a 
gondolatoknak a jegyében született meg a találkozó ötlete és programja. 
Nem rejthetjük véka alá, hogy ami a külső világban körülöttünk zajlik, annak előidézői mi magunk, emberek 
vagyunk! Most már mindenki láthatja, hogy számtalan fenntarthatatlan degeneratív folyamat vált 
gyakorlattá a modern világunkban, melyeken, ha nem változtatunk, a megszokott rendszerek 
összeomláshoz vezethet. Egyre jobban nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy már idejét múlt a divatossá és 
elcsépelt fenntartható fejlődés eszméjének a hirdetése. 
Regeneratív alapokra kell helyeznünk az életünk minden aspektusát, megszüntetve ezzel az élő környezet, 
a természetes ökoszisztéma további pusztítását. Úgy élni, és úgy fejlődni, hogy többet adunk vissza az élő 
környezetünknek, mint amennyit sokszor indokolatlan igényeink kielégítése érdekében felhasználunk 
belőle. Mit jelent a regeneratív szemlélet a gazdálkodás szempontjából? Mára számos félreértelmezés is 
övezi, különböző elméletek társulnak hozzá, miközben divatos szóhasználattá, fogalommá vált. A második 
találkozó fókuszába nem véletlenül helyeztük ezt a megkerülhetetlen kérdést. Hogyan valósítható meg a 
Regeneratív Gazdálkodás az ökológiai termelés rendszerében? Milyen kézzelfogható eredmények születtek 
az elmúlt időszakban, amire támaszkodhatunk és milyen sorsfordító kihívások elé nézhetünk? 
Talán soha nem volt ilyen időszak, amikor az ökotársadalomnak ennyire sorsdöntő kérdésre kell 
megkeresnie és megtalálnia a választ. 
Hisszük, mi szervezők és felkészült előadók, hogy az intenzív részvételetekkel tartott csoportfoglalkozásokon 
- jelentős tudás-transzfer keretében - megtaláljuk a közös választ a környezeti-, éghajlati-, társadalmi-, 
ökonómiai- és kulturális kihívásokra. 
A múlt évi találkozóhoz hasonlóan lesz alkalmunk természetesen egy ünneplésre is betekintve a Jászság 
kulturális életébe. 
 
 



 
 

A találkozón való részvétel technikai lépései: 
 
A kétnapos részvétel díja: bruttó 38.000 Ft/fő* + szállásdíj, melyet egyénileg kérjük intézni a „Jelentkezési 
lap”-on feltüntetett, javasolt szálláshelyeken. 
Az egynapos részvétel díja: első nap bruttó 19.000 Ft/fő, második nap bruttó 18.000 Ft/fő*. 

 

Az árak az alábbiakat tartalmazzák: 
- A két- vagy egynapos találkozó regisztrációs díját, 

- az ebéd- és vacsora árát (vegán vagy húsos), 
- belépőt a hétfő esti ünnepségre, ezen belül a kulturális- és zenei programra, 
- ingyenes transzfer buszt a szállásról a találkozó helyszínére - hétfő este és kedd reggel, 
- belépőt a szakmai előadásokra a kétnapos rendezvény alatt, 
- lehetőséget arra, hogy megismerkedhessen Magyarország legkiválóbb ökogazdáival és 

szervezeteivel. 
 

* Diákok, 25 év alattiak vagy kezdő biogazdák (akik kevesebb mint két éve álltak át) 50%-os kedvezményt 
kérhetnek rövid (kb. 500 szavas) bemutatkozó levélben az alábbi email-címen: ujj.apolka@uni-mate.hu 

 

A programra az alábbi linken lehet online jelentkezni: Regisztráció 
 

Program 
 

Január 30. hétfő

  

Idő Téma Előadó / moderátor 

08:00 - 09:00 Érkezés, regisztráció  

09:00 - 09:10 Köszöntő: Matthew Hayes biogazda, és Petró Tibor, az Agrár 
Európa Kft. tulajdonosa - a találkozó kezdeményezői 

Petró Tibor -Matthew Hayes 

09:10 - 09:15 Szólláth Tibor, az első téli találkozó "házigazdája". A 

stafétabot átadása Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

asszonynak. 

Szólláth Tibor - Győriné dr. Czeglédi Márta 

09.15 - 09:45 Nagy csapatépítés Benda József - Szocializáció kutató, 
szervezetfejlesztő, társadalompedagógus 

09:40 - 09:55 Teremrendezés  

09:55 - 10:25 Plenáris előadás 1.: Regeneratív gazdálkodás - Az elmúlt évek 
konkrét eredményei 

Petró Tibor - Askell Ltd.-Agrár Európa Kft. 

10.25 - 10:35 Kérdések az előadóhoz Moderál: Ujj Apolka 

10:35 - 10:55 Plenáris előadás 2.: Klímaadaptáció az ökológiai 
gazdálkodásban 

Rásó János - Soproni Egyetem, Erdészeti 
Tudományos Intézet 

10.55 - 11.05 Kérdések az előadóhoz Moderál: Ujj Apolka 

11:10 - 11:30 Kávészünet  

11:30 - 12:00 Plenáris előadás 3.: Regeneratív alapokon működő családi 
gazdasági modell 

Palik Ferenc és felesége, Palikné Kapots 
Anikó - Szápári Ökofarm és Biopékség 

12:00 - 12:10 Kérdések az előadóhoz Moderál: Ujj Apolka 

12:10 - 12:40 Plenáris előadás 4.: Regeneratív alapokon működő 
biointenzív kertészet innovatív elemekkel 

Antal Balázs Bálamódaka Dásza - a Krisna 
völgy főkertésze 

12:40 - 12:50 Kérdések az előadóhoz Moderál: Ujj Apolka 

12:50 - 14:15 Ebéd és termelői kóstoló a lakosságnak, termék bemutató  

14:15 - 16:30 Szakmai szekciók - első blokk  

16:30 - 17:00 Plenáris - kérdések, válaszok, visszajelzés a szakmai 
szekciókról 

Moderál: Ujj Apolka 

17:00 - 18:00 Pihenés, kötetlen beszélgetés  

18:00 - 19:30 Vacsora  

19:30 - 23:00 Kulturális program, táncház, koncertek  

mailto:ujj.apolka@uni-mate.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkdpiyF8yaBX8RayRIZHhBJYztOz0nRrBcvtOVs4hu6Mj7WA/viewform


Január 31. kedd 
Idő Téma Előadó / moderátor 

8:30 - 9:00 Érkezés, regisztráció  

9:00 - 9:10 Megnyitó Ujj Apolka 

9:10 - 9:30 Plenáris előadás 5.: Talaj-víz-élővilág tájvédelmi gazdálkodás Balogh Péter (ELTE/Szövetség az Élő 
Tiszáért Egyesület) 

9:30 - 9:50 Kávészünet  

9:50 - 12:00 Szakmai szekciók - második blokk  

12:00 - 12.20 Plenáris - kérdések, válaszok, visszajelzés a szakmai 
szekciókról 

Moderál: Ujj Apolka 

12:20 - 13:30 Ebéd és termelői kóstoló a lakosságnak, termék bemutató  

13:30 - 15:30 Szakmai szekciók - harmadik blokk  

15:30 - 16:00 Plenáris - kérdések, válaszok, visszajelzés a szakmai 
szekciókról 

Moderál: Ujj Apolka 

16:00 - 16:10 Zárszó  

 

A kétnapos rendezvény levezető elnöke Dr. Ujj Apolka egyetemi docens, MATE 
 

Szakmai szekciók: 
A - Regeneratív ökológiai mezőgazdaság/gazdálkodás/földművelés (Petró Tibor, Agrár Európa Kft.) 
B - Regeneratív ökológiai állattartás (Lengyel Zoltán, gazdálkodó) 
C - Regeneratív ökológiai zöldségtermesztés (Matthew Hayes, gazdálkodó) 
D - Regeneratív ökológiai gyümölcstermesztés (Ujj Apolka, MATE) 
E - Gazda-orientált kutatási szekció (Drexler Dóra, ÖMKI) 
F - Természeti sokféleség jelentősége a mezőgazdaságban (Balogh Lili, Magyarországi Agroökológia 

Hálózat) 
G - Tájgazdálkodás és holisztikus tervezés (Szilágyi Alfréd, gazdálkodó) 
H - Rövid ellátási láncok, közösségi- és alternatív értékesítés (Kujáni Katalin, Szabadkai Andrea, REL) 
I - Ökológiai szaporítóanyagok hazai nemesítésének helyzete (Mikó Péter, ATK-Mezőgazdasági Intézet) 
J - A termelésen túlmutató tevékenységek a gazdaságban, szociális hozzáadott értékek (Ujj Apolka, MATE) 
 
A szakmai szekció blokkok időbeosztása: 

01.30. Hétfő délután 
14.15-16.30 

01.31. Kedd délelőtt 
09.50-12.00 

01.31. Kedd délután 
13.30-15.30 

A - regeneratív ökológiai 
gazdálkodás 

A - regeneratív ökológiai 
gazdálkodás 

F - természeti sokféleség 
jelentősége a 
mezőgazdaságban 

B - regeneratív ökológiai 
állattartás 

G - tájgazdálkodás és 
holisztikus tervezés 

I - ökológiai 
szaporítóanyagok 

C - regeneratív ökológiai 
zöldségtermesztés 

C - regeneratív ökológiai 
zöldségtermesztés 

J - termelésen túlmutató 
tevékenységek a 
gazdaságban 

D - regeneratív ökológiai 
gyümölcstermesztés 

E - gazda-orientált kutatás H - rövid ellátási láncok és 
közösségi értékesítés 

 

A szekció blokkok helyszínei (Színházterem - földszint; Lumine terem - 1.em.; Klubterem - földszint; 
Kiállító terem 1. - földszint) a szekcióba jelentkezők számának függvényében a helyszínen lesznek 
meghirdetve. 
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