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Az ELTE Botanikus Kertje, közismertebb nevén a budapesti Füvészkert szeptember 27-én, pénteken
részt vesz a nagyszabású Kutatók Éjszakája programsorozatban, és
17–21 óra között belépődíj nélkül látogatható.
17 órától R. Eszéki Eszter trópusi, szubtrópusi orchideák neveléséről tart előadást, majd utána
látogatást lehet tenni az orchideaszaporító laborban; 18 órától a gyógynövénykertben tehetnek sétát
az érdeklődők Szabó-Szöllösi Tünde vezetésével, majd 18.30-tól Papp László botanikus tart
szakvezetést a kertben „Mit kutattak a kertben az alapító, Winter Jakab igazgatósága idején,
1771-től?” címmel. A Füvészkert Budapest VIII. kerületében található, az Illés utca és a Korányi
Sándor utca sarkán. Az interneten a http://www.fuveszkert.org címen olvashatók el a részletek.
A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert október 6-án, vasárnap 10.00–17.00 óra között rendezi meg
hagyományos őszi programját, a „Földi javak asztalunkon” családi napot és vásárt.
A kastély körül őszi termények, növények, kézműves és helyi termékek vásárolhatóak,
a rendezők folyamatos és alkalmi programokkal várják a gyerekeket és a felnőtteket. L
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esznek egyebek között díjmentes kerti / madarász séták, mesesarok, korongozás, gyertyafaragás,
fotókiállítás, természetismereti és –megőrzési, illetve kutatói programok, továbbá bonsaikiállítás és
bonsainevelési előadás.
A Nemzeti Botanikus kert címe Vácrátót, Alkotmány út 2., az interneten pedig
http://botanikuskert.hu.
A Budai Arborétumban (közismert nevén a régi Kertészeti Egyetem parkjában) immár 24.
alkalommal rendezik meg az Őszi Kertészeti Napokat október 18–20. között. A kiállításnak minden
évben az egyik legnépszerűbb része a fiatal virágkötők versenye, illetve szombaton és vasárnap az
elkészült versenyművek bemutatása. Emellett természetesen nem marad el a növényvásár, és az
ingyenes növényvédelmi szaktanácsadás sem.
"Hozzon mintát a beteg növényről, illetve növényi részről, és mi kiderítjük, mi a gyógyír!"
– hirdetik a szervezők. A pénteki napon ingyenes a belépés, de a többi napon vásárolt belépők is
levásárolhatók az ország bármely Oázis kertészetében.
A Budai Arborétum címe Budapest, Villányi út 35–42., az interneten pedig a
http://disznoveny.kertk.szie.hu címen olvashatók a részletek a kiállításról.
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