
 
 
 
 
 

 
Előadások, filmvetítések 

 
PÉNTEK 16-19 óra 
Tükörben a világ, kiállítás az emberi természetről és a fenntartható fejlődésről 
 
S Z O M B A T 
10.30 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány: Szalagos tánc  
11.00 Szabics-kikötő és Szabadidőpart: Fenntartható fejlődés és a turizmus 
11.30 SOSNA: Ökocentrum, Iskolai biokert program Szlovákiában 
12.00 Zöld SzékelyFöld Egyesület: Hangyasuli, Székelyföld 7 csodája 
12.30 Védegylet Egyesület: Mitől más a méltányos kereskedelem? 
13.00 Miskolci Gombász Egyesület (MIGE): „Gombák és emberek a Kárpát-medencében” 
13.30 Terra Dei: Kárpátaljai háztáji gazdálkodás 
14.00 E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület: Civilek a Kárpátokért 
14.30 Gyuri bácsi a Bükki füves ember 
15.30 BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft: A Bükk-Miskolc térségi vidékfejlesztési közösség „1 
falu – 1 MW” decentralizált energiatermelési és - elosztási integrációja 
16.00 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség: Tematikus képanyag vetítése „A Kárpátok világa 
bakancsban” címmel 
16.30 Filmvetítés Herman Ottó életéről 
17.30 Magyar Kerékpárosklub B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete 
18.30 Kárpát-medencéért Tudományos Ifjusági Szövetség: "A mi Földünk - velünk vagy nélkülünk?" 
- A Kárpát-medencét érintő klímavédelmi kérdések - felelősség, feladatok, fiatalok 
 
VASÁRNAP 10-16 óra 
Tükörben a világ, kiállítás az emberi természetről és a fenntartható fejlődésről 
 
 

Standolók péntek, szombat, vasárnap 
 

1. Aggteleki Nemzeti Park a Szlovák Karszt Nemzeti Parkkal közösen a Zöld Sziget 
elnevezésű, foglalkoztató stand bemutatása a nemzeti parkok tevékenységéről 

2. Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány: beszélgetés, kutyasimogatás, 
játék, vakvezető kutya vezető munkájának kipróbálása. 

3. B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség: a szövetséget alkotó szervezetek 
tevékenységének, programjainak népszerűsítése. (rendezvényekről, programokról szórólapok, 
térítésmentesen kapható tanösvény bemutató füzetek, egyéb kiadványok terjesztése). 
- Találkozzunk Miskolc múltjával és jelenével zöld szemmel is! Városismereti játék Miskolc 
belvárosi részének ún. érintőpontos felkeresésével. 
 -  Békakereső túra a Bálvány körül (Ómassa-Csipkés-kút-Csurgó-Tölgyes-orom-Gyula-forrás-
Ómassa útvonalon Táv: 12 km, szint: 450 m. Találkozó 2011.02.19.-én, szombaton, 
Diósgyőrben, a 8:15-kor induló 15-ös autóbusznál.).  
- Békakereső séta az Avason (Erzsébet tér- Jézus kútja- Avasi templom, temető – pincesor – 
Avasi kilátó – Arborétum – Kálvária domb – Népkert útvonalon Találkozó 2011.02.20.-án, a 
Városház téren, az Aranyszarvas gyógyszertár előtt 9 órakor.).  

4. BIK Kiadó:  Testi-lelki egészség témájában könyvek kiállítása. Egészséges élelmiszerekből 
készült egyszerű ételek kóstolója. 
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5. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága: Természetismereti kiadványok, könyvek, filmek 
árusítása, bemutatása, információnyújtás, tájékoztatás a természetvédelmi és 
környezetismereti programokról. 

6. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület: Környezetkímélő termékek, 
háztartási, kozmetikai szerek árusítása, ingyenes kiadványok terjesztése. 

7. Energiavámpír Kft : Vákuum csöves napkollektor, infrapanel, passzívház bemutató 
8. Gyuri bácsi, a bükki füves ember: Gyógyfüvek és gyógynövényes könyvek árusítása, 

gyógyteákat kóstoltatása 
9. Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány: idősödő és időskorúak 

bemutatója, kiállítása (használt, kidobásra ítélt anyagokból gyermekjáték, háztartási kellékek, 
dekorációk készítése) Fotókiállítás: a Kárpát-medence, sokszínű világa és annak néprajza.  

10. Kárpát-medencéért Tudományos Ifjusági Szövetség: a szövetség bemutatása 
11. Magyar Kerékpárosklub B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete: a Magyar Kerékpárosklub 

bemutatása. Bringás turmixgép, bringaerőmű kipróbálása, kerékpáros játékok (bringás totó, 
szerencsekerék stb.) 

12. Magyar Gombász: gombákkal kapcsolatos népművészeti termékek, képzőművészeti 
alkotások, könyvek, gasztronómiai különlegességek bemutatása. 

13. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoport: 
természetismereti kiadványok, tájékoztatás a madár- és természetvédelmi 
programokról. Egyesület kiállítási tablójának bemutatása, madárismereti feladatok 
gyerekeknek 

14. Miskolci Állatkert és Kultúrpark:  Denevérvédelmi kampány (WAZA) és az Ember és 
természet találkozása - urbanizálódott állatfajok, bemutatása. 

15. Miskolci Gombász Egyesület (MIGE): az aktuálisan fellelhető vadon termő gombák élő 
példányainak, tartósított és termesztett gombáknak, gombakészítményeknek a bemutatása. 
Fotókiállítás a lengyel, felvidéki, kárpátaljai területeken végzett tevékenységekről és 
együttműködésekről. Ismeretfelmérő tesztek, gyermekek interaktív bevonására.  

16. Miskolci Makogó – Együtt a Vadászgörényekért Közhasznú Egyesület  
Vadászgörény játszóház és simogató, görény kozmetikai tanácsadás, élősködők elleni kezelés, 
a vadászgörényekkel kapcsolatos ismeretterjesztés, adománygyűjtés a mentett állatok 
ellátására (mentett állatok bemutatása), felelős állattartói viselkedés kialakítása. 

17. Népi Mesterségek Játszodája: Busó álarc készítése természetes alapanyagokból, 
gyógynövényes, illóolajos, színezett fürdősó készítése , kosár fonás-tekergetett papírból, 
anyagból, csuhéból, kavics ékszer készítés-kavics varrás, festés, ragasztás, arc festés 

18. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Környezeti Tanácsadó Irodája: 
Ökológiai lábnyom számítás, energiatakarékos eszközök, környezetbarát termékek 
bemutatója. Ingyenes szemléletformáló kiadványok, környezeti tanácsadás. 

19. SOSNA: Az energia, a hulladék, a víz környezetbarát használata a mindennapi életben az 
ökocentrumon keresztül. Biokert, program bemutatása. 

20. Stowarzyszenie Na Grzyby: Téli gombák és gombafotók kiállítása, savanyított gombák és 
kocsonya kóstoltatása 

21. Szabics-kikötő és Szabadidőpart : A legkisebb környezetterheléssel járó Öko-túrák 
népszerűsítése. Madarászat, természetvédelmi táborok. 

22. Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány: Ellátottak által készített termékek 
bemutatása.  

23. Szlovák-karszt Nemzeti Park az Aggteleki Nemzeti Parkkal közösen a Zöld Sziget 
elnevezésű, foglalkoztató stand bemutatása a nemzeti parkok tevékenységéről 

24. Terra Dei: Háztáji gazdálkodás Kárpátalján c. projekt bemutatása  
25. Védegylet Egyesület: Kávé-tea kóstolás közben beszélgetés a méltányos kereskedelemről. 

Kvízkitöltés nyereményért, fair trade domino. 
26. Vitalitás Biokereskedés: ökológiai termékek bemutatása, kóstoltatása, vására 
27. Zöld Akció Egyesület: ismeretterjesztés az ökológiai gazdálkodásról és termékekről (Bio-Íz-

Kvíz, Növénytapi), illetve ökológiai fogyasztóvédelmi tájékoztatás alábbi témák szerint: fair 
trade, gmo, hulladékcsökkentés a vásárlás során, közvetlen kereskedelem 

28. Zöld Kapcsolat Egyesület: Komposztálás népszerűsítése, talajsimogatóval, kompomatával, 
komposzt totóval. Miskolci kihelyezésre komposztkeret igénylés. 



29. Zöld SzékelyFöld Egyesület: A Hangyasuli környezetnevelési programot valamint a 
Székelyföld 7 csodája című projektet bemutatása.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A Szervezők a program változtatás jogát fenntartják! 
 

 
Információ a fesztiválról:  

Zöld Kapcsolat Egyesület, Bodnár Katalin 
 46/505-077, info@zoldkapcsolat.hu, mobil: 30/899-5004 

 
Zöld vonal környezeti ügyekben: 

30/417-2456 
 

 
Főpartner: 
„Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány 

 


