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Az ArboFeszt egy nonprofit, civil kezdeményezés. 
Köszönjük a támogatásokat és a az eddigi segítségeket!



Dr. Gémesi György Polgármesteri köszöntője

Az elmúlt megközelítőleg 20 évben, 
sajnos kikopott a gödöllői köztudatból a 
lenyűgöző szépségű és komoly értéket 
képviselő Gödöllői Erdészeti Arborétum 
és környezete. Örömmel üdvözlöm 
egyrészt a Pilisi Parkerdő Zrt. szakértő, 
gondos munkáját, amivel visszaadja a terület régi szépségét és 
gondozottságát, illetve örömmel támogatom az ArboFeszt civil 
szervezésű fesztivált. Úgy látom, hogy a fesztivál szervezőcsapata 
megfelelő felelősséggel nyúlt a témához, így a rendezvény 
betöltheti a jelentőségteljes feladatát, amiket így fogalmaznék 
meg:
     az Arborétum páratlan szabadidős lehetőségeinek 
     népszerűsítése a környékben élők számára,
     környezettudatos és egészséges életvitelre való nevelése 
     minden korosztálynak,
     a gödöllői alkotók, amatőr művészek, civil szervezetek és                       
     egyesületek kreatív bemutatása, 
   civil összefogáson alapuló szervezés.

Bízom benne, hogy ez a fesztivál sok kellemes és tartalmas percet 
fog okozni a térség lakóinak és az ide látogatóknak, továbbá sok 
új értéket ad majd hozzá a Gödöllői Arborétum páratlan világához.

Jó szórakozást kívánok!

Tóth Tibor Alpolgármesteri köszöntője

2013-ban első alkalommal került 
megrendezésre a Fesztivál és örülök, 
hogy alkalmam nyílt a rendezvény 
segítésére. Érezhető volt, hogy a 
rendezvény hiánypótló és nagy 
jelentőségű lesz a gödöllői közéletben. 
A megvalósulást látva, már meggyőződésből gondolom úgy, hogy 
ezt a Fesztivált fontos és hálás dolog támogatni. Szeretném felhívni 
a figyelmet az Arborétum közelében lévő Haszonállat Génmegőrzési 
Központra és a hozzá tartozó méhészetre, tórendszerre. Ezek a 
területek kiváló rekreációs adottságokkal bírnak, amellett hogy 
az itt folyó munka országos jelentőségű. Fontosnak tartom, hogy 
ebben a térségben rejlő szabadidős lehetőségeket minél inkább 
feltárjuk, fejlesszük és bemutassuk az itt élők számára. 
Javaslom, hogy ne csak a Fesztivál idejére látogassunk ki, 
hanem alkossa akár a hétköznapjaink részét is az Arborétum és 
környezetének megismerése.



A 2014-es ArboFeszt, 
az alábbi tematikus egységek köré szerveződik:

Visszatekintés

2013-ban első alkalommal került megrendezésre az Arbofeszt 
a Gödöllői Arborétum területén, a Gödöllői Futura 
Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány szervezésében. A 
fesztivál az Arborétum kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. és 
Gödöllő Város Önkormányzatának társszervezésével, továbbá 
Isaszeg Város Önkormányzatának támogatásával jött létre. 
Az egynapos rendezvény összművészeti jelleggel, magába 
foglalta a képzőművészeti-, zenés- és gyermekprogramokat, 
továbbá helyszíne volt egy főzőversenynek és a Fészek 
Nagycsaládosok Egyesületének családi napjának. Kiemelt 
programok voltak továbbá a Szent István Egyetem több 
oktatójának előadása környezetvédelmi témában, emellett 
több gödöllői és térségbeli civil egyesület és termelő, 
családi vállalkozás képviselte magát a rendezvényen a helyi 
élelmiszertermelést és a helyes táplálkozást népszerűsítve. 
A “minifesztivál” és családi nap zavartalanul zajlott, örömet 
okozva ezzel több, mint ezer embernek.
A gyerekek öt állomáson vehettek részt kézműves és 
természetbarát foglalkozásokon, a délutánig tartó, főleg 
családoknak szóló programok után pedig gödöllői és 
környékbeli zenekarok mutatták meg tehetségüket, hat 
koncert keretében. A Művészetek Háza szervezésében zajló 
GIKSZER programjai közül a filmklub is sok érdeklődőt 
vonzott.
Az ArboFeszt 2013 szervezése sok tapasztalattal és 
tanulsággal járt, melyeket felhasználva fejleszteni, javítani 
szeretnénk a 2014-es fesztivál szervezésében, hogy az 
esemény egyre színvonalasabb szórakozást biztosíthasson a 
gödöllői és térségi lakosság számára.

Célunk, hogy a gyönyörű tavaszi Arborétumban, összehívjuk 
a környék lakókinak színes kavalkádját és tartalmasan 
szórakoztassunk minden korosztályt. 



Új koncepció

A 2013-as fesztiváltól eltérően, idén négy alapkoncepció 
alkotja a rendezvény gerincét, figyelembe véve a változó korú 
közönség igényeit, a területi adottságokat és a turisztikai 
lehetőségek népszerűsítésének fontosságát.
A gyereknap közelsége miatt és a tavalyi rendezvény 
tapasztalatai alapján, a gyerekprogramok hangsúlyosabbak 
lesznek, megtöltve sport, ügyességi és szellemi programokkal. 
További két pillért a felnőttek és a térségi látogatók 
szórakoztatására szánunk.

1. Mesehősök és mesés történetek erdei piknike
Az Arborétum kiváló környezetet biztosít, sok színes mesevilág 
tematikájú program megvalósítására. Mind meseszínházi 
előadásokkal, mind jelmezes animátorok bevonásával és interaktív, 
tematikus program kidolgozásával szeretnénk elvarázsolni a 
fesztivált a gyermekek és a családok számára, azzal a céllal, 
hogy népszerűsítsük a magyar gyermekmeséket és fókuszáljuk a 
figyelmet a jelentőségükre, szükségességükre.

2. Helyes táplálkozás, egészséges életmód és a környékbeli 
termelők népszerűsítése
2014-ben szeretnénk ezt a témakört, nagyobb figyelemmel és 
felkészüléssel, ismét beemelni a rendezvénybe, együttműködve 
a Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanáccsal, A Spájz Gazdagon és a 
Kicsi Szép termelői boltal. Úgy gondoljuk, hogy az Arborétum és 
a mellette található Haszonállat Génmegőrzési Központ ennek a 
programcsokornak kiváló környezetet tud biztosítani. A nádfedeles 
szaletliben helyet kapó waldorf reform büfé, példaértékű módon, 
kizárólag térségi alapanyagokból készülő, kézműves élelmiszereket 
értékesít majd. Szeretnénk a helyi élelmiszerek népszerűsítése 
mellett, minőségbiztosítással és tudatos vásárlással kapcsolatos 
alapvető információkat is megosztani. 

A 2014-es ArboFeszt, 
az alábbi tematikus egységek köré szerveződik:



3. Természetvédelem, energiatakarékosság, „Mit tehetek?” 
kérdéskör
Olyan programokat szeretnénk csokorba rendezni a témakörökön 
belül, amelyek minden korosztályt megszólítanak, így sokszor 
játékos, kézzel fogható, interaktív módon hangsúlyozzuk a 
természetvédelem jelentőségét. Tervünk, hogy hatékonyan 
kommunikáljuk az átlagember kezében lévő lehetőségeket, 
amelyekkel költséghatékonyan tehet a tudatos, energiatakarékos 
háztartásért. Technikai megoldások bő választéka mellett, 
előadásokkal, csoportfoglalkozásokkal szeretnénk kiemelni 
az életmódbeli változtatások jelentőségét és hatékonyságát a 
takarékosságban.

4. A térség kincsei - turisztikai leltár
2014-ben elsődlegesen a gödöllői és isaszegi látogatókat 
vártuk, marketingünk elsősorban őket célozta. Egy jól 
kialakított és végrehajtott marketing segítségével, most 
szeretnénk népszerűsíteni az Arborétumot és környezetében 
lévő programlehetőségeket szélesebb körben is. Úgy gondoljuk, 
hogy a fesztivál kiváló lehetőség ennek megvalósítására. Azért 
is igyekszünk minden korosztálynak szóló színes, igényes 
programokat összeállítani, hogy a továbbiakban akár Budapestről 
is érkezzenek a rendezvényre. Úgy gondoljuk, hogy egy nívós 
rendezvény elérheti azt, hogy a 2014-es ArboFeszt és városunk 
látnivalói, érdekességei “programcsokorba” szedve vonzóak 
lehetnek a fővárosiak számára és a térség lakóinak, akár egész 
évben, ezért szeretnénk, hogy az ArboFeszt is szolgálja ezt.



Időpont és ütemezés:
Az időponton nem szeretnénk változtatni, hiszen mind az 
Arborétum életében a tavaszi időpont, mind a gyermeknap 
közelsége ideális volt a rendezvény szempontjából 2013-
ban. Az eddigiekkel ellentétben viszont egy nappal 
meghosszabbítjuk a rendezvényt, így 23-án délelött 
sportprogramok, délután pedig komolyzenei programmal 
várjuk a látogatókat. 
 
2014. 05. 23. péntek délelött
ArboTesi névvel szeretnénk hagyományt teremteni egy 
szabadtéri tornaórának, ahol Gödöllő és Isaszeg iskoláinak és 
óvodáinak fiataljai, fantáziadús sor-, és ügyességi versenyen 
küzdhetnek meg az összesített pontszámok alapján kisorsolt 
ArboKupáért. 
 
2014. 05. 23. péntek délután - Komolyzenei quadrophonia
Egy különleges, kifejezetten az Arborétum völgyszínpadára 
tervezett műsorral készülünk, melyben nagy hangsúlyt 
kap a komolyzene, prózai, verses és táncos elemek. Az 
előadás élményét egy úgynevezett quadro-hangrendszerrel 
szeretnénk fokozni, mely segítségével olyan térhangzást 
hozunk létre a völgyben, hogy a hallgatók a zenészek 
között érezhetik magukat. Ezt a hangzásvilágot a prózai és 
a táncos betétek is nagymértékben kihasználják majd, így 
adva kristálytiszta hang-térélményt a hallgatóságnak. Az 
előadásban több gödöllői intézmény és művészeti szervezet 
vesz részt alkotóként majd a terveink szerint.

2014. 05. 24. szombat napközben
A tavalyival megegyező forgatókönyv alapján zajlanának a 
programok, kezdés 9:00 gyerekprogramok, sorversenyek 
főzőverseny, vásár, kiállítások, előadások 16:00-ig, majd 
koncertek 24:00-ig. 

WALDORF PÜNKÖSDI BAZÁR
Rendezvényünk sokszínűségéhez a hasonló értékeket 
képviselő gödöllői waldorf közösség is hozzájárul azzal, hogy a 
Gödöllői Waldorf Iskola és Óvoda idén először itt rendezi meg 
a több, mint 20 éves hagyományra visszatekintő PÜNKÖSDI 
BAZÁR-ját. Színes gyermekprogramokkal, kézműves 
foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal és az egészséges 
életmódot támogató büfékínálattal járulnak hozzá a családok 
kellemes és tartalmas időtöltéséhez.



Programfelhő
Iskolák és óvodák előzetes bevonása játékokkal és verseny 
felhívásokkal: mesés élőszobor kiállítás csapatverseny, 
tájékozódási, ládakereső játékok, sorversenyek, futókörök.

Civil rét: Szeretnénk bemutatni Gödöllő és térsége civil 
szervezeteit és ezzel felhívni a figyelmet a jelentőségükre, 
hangsúlyozni üzeneteiket.
 
Mesevilág koncepció: mesés interaktív tanösvény, 
színházi előadások, animátor foglalkozások, véletlenszerű 
helyzetjelenetek, Impro színház, gólyalábasok.  
 
Vásár, főzőverseny, kézműves reformbüfé: hagyományos, 
de egészséges magyar receptek főzőversenye vadból és 
halból, kézműves termékek, haszonállat-simogató, ökológiai 
állattartás és élelmiszertermelés lehetőségeit bemutató 
tanösvény.

Partnerség
A fesztivál szervezésében fontos szerepet kap a partnerség, 
mellyel célunk, hogy minél több szervezet és szervező 
érezhesse a sajátjának a rendezvényt. A 2013-as év 
tapasztalatai alapján, a fesztivál kiváló lehetőséget 
biztosít önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek 
együttműködésére, melynek véleményünk szerint jelentősége 
van a térség további fejlődésében is. Az ArboFeszt jó alkalom 
arra is, hogy átfogó képet kapjunk Gödöllő és környékének 
civil - és művész társadalmáról, segítve ezzel a későbbi 
együtt gondolkodást, cselekvést.
 

Szervezés
A főszervezők gárdája mind önkéntes alapon segédkeznek a 
fesztivál létrehozásában. Egy több, mint 20 fős, művészekből, 
technikai emberekből, környezetvédőkből, lokálpatriótákból 
álló csapat végzi az előkészületeket, de további 30 személy 
jelezte a rendezvényen történő önkéntes munkavállalását.
Örülünk annak, hogy ez a rendezvény civil kezdeményezésként 
jött létre és örülünk annak, hogy ebből hagyományt 
teremthetünk.



Finanszírozás
●       Támogatások
●       Szponzoráció
●       Helyszíni bevételek
Üvegzseb: Célunk, hogy a rendezvény önellátóvá váljon, hogy 
kiegyensúlyozott költségvetés mellett egyre színvonalasabb 
legyen. De nem célunk ezt a fesztivált haszonelvű 
megközelítéssel szervezni, ezért a rendezvény költségvetése 
mindenki számára megtekinthető.
 
Összegzés
2014-ben szeretnénk az ArboFesztet a tavalyi alapötletekre 
építve megvalósítani, amellett, hogy tartalmilag és 
technikailag profibbá és átgondoltabbá váljon. Szeretnénk 
létrehozni egy olyan eseményt, amely kinőtte a 2013-
as gyermekbetegségeit és egy jól kialakított koncepciót 
megvalósítva, egyre színvonalasabb, sokszínűbb és gazdagabb 
programcsokorral várja látogatóit. Szeretnénk a fesztivállal 
hozzájárulni a térség fejlődéséhez és népszerűségéhez, 
továbbá megragadni minden olyan lehetőséget, amivel az 
Arborétum kihasználja és bemutatja adottságait a városi 
programlehetőségek között.
 
Köszönjük a Figyelmet!
 
Üdvözlettel: Ö. Kovács Márton és Kovásznai Szász Gergely 
és az  ArboFeszt Alkotói Kör 

Elérhetőségeink:
Kovásznai Szász Gergely
 kovasznai.gergely@gmail.com

Ö. Kovács Márton
 o.kovacs.marton@gmail.com

Arbofeszt Alkotói Kör - információ kérés
  arbofeszt.szervezok@gmail.com

Jelentkezések beadásának címe:
  arbofeszt.jelentkezem@gmail.com

Weboldal
  www.arbofeszt.hu
  www.facebook.com/ArboFeszt


