Egyebek

1./ Zöld Sportok Clubja kérése
2011.01.12.-én Kovács Attila a Zöld Sportok Clubjából levélben kéréssel fordult a
Szövetség elnökségéhez, melyben tisztelettel kéri, hogy a 2011. évi kiemelt esemény
naptárában is szereplı, 2011. 01. 30-án egyesületük által rendezendı TÉLI BÜKKI
TÁJOLÁS teljesítménytúrájukat (ami az év elsı teljesítménytúrája a Bükkben) 100 db
kitőzı készítéséhez szükséges anyaggal és a célszerszám használatának lehetıvé
tételével támogassa.
Egyben meghívja az Elnökség tagjait, hogy személyes részvételükkel tiszteljék meg
a rendezvényt. A túrateljesítıknek kitőzı, tájfutótérkép-emléklap, tea, zsíroskenyér
szolgáltatásokat biztosítanak.

2./ A miskolci Kocsonyafesztiválon való részvétel 2011.01.14.-ig elvégzett
elıkészületi munkái
• Jelentkezési lap megküldése a szervezık (Zöld Kapcsolat Egyesület,
Ökológiai Intézet) részére elektronikusan, telefonon történt megbeszélések
folytatása – 2011.01.14.-én.
• Cikkanyagok megküldése a Kocsonyafesztiválra megjelenı Zöld szemmel
kiadványba. Bakancsosok a Kárpát-medence kis szeletének gondozásáért,
illetve Újdonságokkal a természetjárók a miskolci Kocsonyfesztivál „zöld
szigetén” címmel- 2011.01.14.-én.
• 2011.01.11.-én 1/2011. sz. Körlevélben tagszervezeteink figyelmének
felhívása a zöld sátorban való standolás lehetıségére. Jelentkezési
határidı létszám és a vállalt kiállítási idıpontok megadásával 2011.01.31.
• Kocsonyafesztiválon való tevékenységek
1./ Standolás, melynek révén szövetségünk és a bennünket alkotó szervezetek
tevékenységének, programjainak népszerősítése. (rendezvényekrıl, programokról
szórólapok, térítésmentesen kapható tanösvény bemutató füzetek, Borsod-AbaújZemplén megye természetjárásáért c. kiadványunk, Északi Tájakon c. kiadványunk
térítésmentes terjesztése.)
2./ Tematikus képanyag vetítése „A Kárpátok világa bakancsban” címmel.
Figyelemfelhívás
a
Kárpát-medence
sokszínő
természeti
arculatának
megismerésére, megırzésére, védelmére képekben.
3./ Találkozzunk Miskolc múltjával és jelenével zöld szemmel is! Városismereti
játékunk során Miskolc belvárosi részének ún. érintıpontos felkeresése révén
ismerkedhetünk meg településünkkel egy kicsit másfajta szemszögbıl nézve. A
helyes válaszadók között nyereményeket sorsolunk ki. A nevezés díjmentes.
Nevezési lapok átvétele a Zöld sátorban felállított standunkon.
4./ Békakeresı túra a Bálvány körül (Ómassa-Csipkés-kút-Csurgó-Tölgyes-oromGyula-forrás-Ómassa útvonalon Táv: 12 km, szint: 450 m. Találkozó 2011.02.19.-én,
szombaton, Diósgyırben, a 8:15-kor induló 15-ös autóbusznál.). A túrán a részvétel
díjmentes, buszjegyrıl minden jelentkezı maga gondoskodik.
5./ Békakeresı séta az Avason (Erzsébet tér- Jézus kútja- Avasi templom, temetı –
pincesor – Avasi kilátó – Arborétum – Kálvária domb – Népkert útvonalon Találkozó
2011.02.20.-án, a Városház téren, az Aranyszarvas gyógyszertár elıtt 9 órakor.). A
részvétel díjmentes.
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Az elızı pontban jelölt túrák vezetıivel telefonon történt egyeztetések
2011.01.13.-án.
Kapcsolatfelvétel a kocsonyafesztiváli rendezvényünk iránti érdeklıdésre
tekintettel Miskolc Város Sport Bizottsága titkárának megkeresésére
2011.01.12-én, túrához való csatlakozási szándék elızetes bejelentése.
Kiállítási környezet dekorálásának elızetes egyeztetése Lugosi Judittal
2011.01.11.-én.
„A Kárpátok világa bakancsban” tematikus képanyag vetítése elızetes
egyeztetése Zárdai Istvánnal, Garadnay Sándorral – 2011.01.11.-én.
Találkozzunk Miskolc múltjával és jelenével zöld szemmel is!
városismereti játék összeállításának elızetes egyeztetése Garadnay
Sándorral, 2011.01.12.-14.-én.
Miskolci Mősor februári számának anyagába a kocsonyafesztiválbéli
programjaink ajánlása 2011.01.14.-én elektronikus levél megküldésével.

Miskolc, 2011. január 14.

Bernáth Marietta
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