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VÁLTS a
klímáért!
VÁLTS
zöldre!

Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél

Zöld
Sátor

2020 Kocsonyafesztivál
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ÚJRA
KOCSONYAFESZTIVÁL!

Hét év után, február 14-én hazatér Miskolcra a Kocsonyafesztivál. A város korábban országos hírű
téli fesztiválját idén újra az alapító-tulajdonos, Rózsa
Edit támogatásával és részvételével, az általa meghatározott elvek mentén szervezi meg Miskolc városa, abban a szellemben, amely a programsorozatot egykor
népszerűvé és elismertté tette.
Miskolc szeretete, a város iránti rajongás az, ami
áthatott minden Kocsonyafesztivált, és amibe beleszerettek nemcsak az itt élők, hanem az ide látogatók is.
Az induláskor, 2000-ben kitűzött célokat túlszárnyalva, tizenhárom év alatt a Kocsonyafesztivál az ország
egyik legismertebb, egyben a téli szezon legnagyobb
szabadtéri fesztiválja lett, ami 250 ezernél is több látogatót vonzott Miskolcra, több szakmai elismerésben is
részesült.
Idén, három napon át, február 14-től 16-ig újra az
eredeti, mára mindenki által jól ismert legenda adja a fesztivál alapját: a miskolci
kocsonyában pislogó béka és természetesen a híres miskolci kocsonyák különleges kínálata.
A történetnek több verziója is létezik. Az egyik, talán legismertebb adoma úgy
tartja, hogy az eset
Potyka Kati miskolci fogadójában történt, ahol a
derék korcsmárosné

egy tóth fuvarosnak szolgálta
fel a hűtött specialitást,
amelybe beledermedt egy béka, az
pislogott a tálból
a rémült atyafira.
Más források
szerint az eset
egy avasi borospincében történt, ahol
egy képviselőre hunyorgott a kocsonyába fagyott kétéltű. Az idei fesztivál országos hírű házigazdái
között, Potyka Kata, Tóth Atyafi és a Béka mellett megjelenik Kasza Sára is, aki az utolsó miskolci boszorkányper vádlottja volt, aki becsületét védte meg miskolcias virtussal.
A város híres közösségépítő fesztiválja vár és hazavár mindenkit, aki együtt akarja átélni, érezni Miskolc
szeretetét!
https://www.kocsonyafesztival.hu/
https://www.facebook.com/kocsonyafesztival2020/

Visszatekintő

Kocsonyafesztivál – Fesztiválminősítés
2010. július 30.

A Magyar Fesztivál Regisztrációs- és Minősítési Programot lebonyolító Szakmai Intéző Bizottság elbírálása
alapján a Kocsonyafesztivál ,,KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSŰ FESZTIVÁL” besorolást kapott. A minősítők szöveges értékelésében többször visszatértek a Zöld sátorra:
„Aktivizálták a civil és egyéb közösségek tagjait a mát érintő érdekes közösségi, civil helyszínekkel és programokkal. Pld. Zöld-sátor.”
„Ezen a rendezvényen egyértelműen érzékelhető volt, hogy az életminőséget javító praktikákat, a természeti
értékeket, a környezetvédelmet népszerűsítő bemutatókat bátran lehet integrálni a fesztivál programjába. A
Zöld-sátor több mint 20 ezer látogatója a 25 kiállító révén különleges és hasznos információkkal gazdagodhatott. Élmény volt a vakvezető kutyákkal való barátkozás, Gyuri bácsi, a bükki füves ember, a Gombász Egyesület, a Bükki Nemzeti Park vagy a Fair Trade bemutatkozása is. Azt gondolom, hogy ebben minden lehetséges
lehetőséget kihasznált a fesztivál. Különösen elismerésre méltó a Zöld Sátor Szinva parti programja. Nagyon
segítőkész, elkötelezett emberek adtak szolgálatot és a kialakuló interaktivitást öröm volt tapasztalni.”
„Környezettudatosság: Az Ökológiai Intézet tanácsadása és termékbemutatója mellett a legszembetűnőbb
tapasztalatom a város, a fesztivál helyszíneinek tisztasága volt. A szelektív hulladékgyűjtés, a köztisztasági dolgozók folyamatos és aktív jelenléte külön dicséretre érdemes. A zöld programok nagyon jók, jól illeszthetők a
fesztivál egész szellemiségéhez. Elkötelezett emberek nagyon informatív helyzetet teremtettek, különösen a
fiatalok, gyerekek kapcsolódtak be élvezettel. A Zöld sátorban tapasztalt állandó tömeg azt jelzi, hogy tágasabb
helyre lenne szükség.”
„Olyan hangulatot teremt a fesztivál, ami azokat is behúzza, akik csak érintőlegesen találkoznak vele. A fesztivál azért is sikeres, mert olyan széleskörű civil összefogásra támaszkodik, ami a határozott és koncepciózus
szervezők irányítása mellett is érvényesülhet. Ez olyan teljesítmény, ami örömmel és elégedettséggel töltheti el
azokat, akik a siker érdekében dolgoztak.”
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VÁLTS
a klímáért!
VÁLTS zöldre!

A „Zöld Sátrat” hét év kihagyással,
nyolcadik alkalommal állítjuk fel
Miskolcon a Kocsonyafesztivál keretein belül, annak
érdekében, hogy együttműködő partnereinkkel
együtt a környezetvédelmi programok sokszínűsége kellő vonzerőt jelentsen ahhoz, hogy minél többféle korosztályt és látogatót
csábíthassunk be standjainkhoz.
Jó időben húszezren, rossz időben
,,csak” tízezren választották régebben a sátras forgatagot.
Hét év elteltével még nagyobb kaput tárunk a Zöld
Sátor szervezésével, mint a régebbieken. Húsz, huszonöt helyett, idén kétszer annyi partnerrel váltjuk majd
egymást a Kandia utcán felállítandó 350 négyzetméteres sátorban.
Velünk lesznek a miskolciak környezet és természetvédelmi szemléletformálásáért, életmódváltásáért
nap, mint nap tevékenykedő szervezetek, de nagy várakozással készül az egyetem több tanszéke is,
valamint több, országos és vidéki székhelyű szakmai
szervezet is.
Hangsúlyosan helyet adunk az éghajlatváltozással,
a fenntartható életmóddal, az energiaszegénységgel,
valamint a levegőminőség védelmével kapcsolatos
témáknak, hiszen az a célunk, hogy minél több segítséget nyújtsunk az alkalmazkodás lehetőségeinek
megismeréséhez.
Így például az energiatakarékosság és hatékonyság,
a tüzeléstechnika, a napenergia, szalma és a kender
sokszínű hasznosításáról is sok mindent láthatunk és
hallhatunk majd a standokon és előadásokon. A Zöld
Színház projektben tevékenykedők bemutatják bevált
példáikat az intézményi zöldítőknek. A háziasszonyok
az éltető élelmektől, a kovászoláson a csíráztatáson át,
a „mentes” élelmekig, számos ötletet vihetnek majd
haza a konyhájukba. Ezen túlmenően ismét hozzáférhetnek a családok a Miskolcon nehézkesen beszerezhető, környezetkímélő vegyi anyagokhoz, zero
waste megoldásokhoz és termékekhez, környezeti
tanácsadás keretében pedig kiszámolhatják ökológiai
lábnyomukat. A kertészkedők, önellátásra törekvők számára számos program szól majd, a komposztálástól a
magbörzén és gyümölcsészeten át, a megyénkbeli figyelemre méltó roma biogazdaságok megismeréséig.

A szabadidő hasznos eltöltésére
több kerékpáros, turista szervezet invitálja a látogatókat, sőt,
egy belvárosi kincskeresésre azonnal elindulhatnak majd a családok,
vagy baráti társaságok.
A nemzeti park, a barlangászok is megjelennek
a talán kevéssé ismert földtani értékekre fókuszálva.
A Zöld Sátorban valamennyi partnerünk interaktív programmal készül,
és a sok résztvevő miatt naponta más és más szereplőkkel találkozhatnak majd a látogatók. Míg a felnőttek
nézelődnek, a gyerekkel a játszóházban fajátékokkal,
kreatív tevékenységekkel foglalkoznak önkénteseink,
illetve fonott tárgyak készítésébe is bevonják őket az
autista alapítvány munkaasztalainál.
A fiatalok gondolatainak megjelenésére külön odafigyelünk és helyet biztosítunk az alternatív generációk
számára performanszra, pódiumbeszélgetésre is. Az
általános és középiskolásoknak szóló VÁLTS! című
rajzpályázatra február 10-ig várjuk az alkotásokat, és
szívesen látjuk a nyerteseket iskolájuk és családjuk
kísérőivel az eredményhirdetésre15-én, szombaton. A
szülők és pedagógusok számára segítség lehet, hogy
tucatnyi környezeti nevelési módszer kerül alkalmazásra a standokon, így például a Herman Ottó Vándortanösvény, de az iskolakertek létrehozásával kapcsolatban is előadás és kiállítás egyaránt bekerült a programba.
A Zöld Sátor fő médiatámogatója a Civil Rádió Miskolc lesz, melynek fiatal munkatársai segítségünkre lesznek abban, hogy valamennyi előadás felvételre kerüljön és elérhető legyen online a későbbiekben is, illetve
folyamatosan riportokat készítenek a látogatókkal is.

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
F. Nagy Zsuzsanna
szervező
Zöld Kapcsolat Egyesület
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A Zöld sátor standjai
4
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Előadások a Zöld Sátorban
5

További információ a Zöld Sátor programjairól:

Zöld Kapcsolat Egyesület, info@zoldkapcsolat.hu. www.zoldkapcsolat.hu
F. Nagy Zsuzsanna – 706002852 (program, kommunikáció),
Orosz Emese – 301787651
Ügyeleti telefon: 702586716
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Klíma–,
környezetvédelem
VÁLTS!
Nem feltétlenül napelemre és
elektromos autóra, mint inkább
szerényebb fogyasztásra.
A kicsi nem csak szép, de jó is.
Próbáld ki!

Energiatudatosság, energiatakarékosság a háztartásban

Az Egyesület célja a fenntarthatóságra nevelés, szemléletformálás, hulladékcsökkentés, természet- és környezetvédelmi kutatás, természeti
értékek felmérése és megőrzése.
Interaktív standunkon energiatudatos, -takarékos és megújuló energián alapuló lehető.
ségeket mutatunk be. Kisebb
energiafogyasztással és tudatosabb, mérsékeltebb fogyasztói magatartással is csökkenthetjük negatív környezeti hatásainkat! A gyerekeket játszósarokkal, a felnőtteket tanácsadással, a háztartásokban is alkalmazható eszközökkel
és energiatudatos totóval (kitöltői között LED izzókat sorsolunk ki) várjuk.
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tás az üzemeltetésben. Emellett
tematikus beszélgetések, kiállítások, és szemléletformáló ún. ÖKO-érzékenyítő programok szervezése.
Színházunk célja, hogy
zöld intézménnyé válásának
útját mintaként továbbadhassa a környezetvédelem
iránt elkötelezett kulturális intézmények számára is.
A 2019/2020-as évadtól kezdve a Miskolci Nemzeti
Színház elkötelezte magát, hogy nem csak az ország első kőszínháza, hanem az első környezettudatos színházi
intézménye, úgynevezett zöld, öko-tudatos színháza legyen. A Miskolci Nemzeti Színház standjánál az érdeklődők informálódhatnak a Zöld Színház Projekt eddigi eredményeiről és a jövőbeli tervekről. Szemléltetjük, hogyan
működik a szelektív gyűjtés, az energiatakarékosság és
az öko-tudatos üzemeltetés jelenleg a színház területén.
Játékra is hívjuk a kilátogatókat, ahol a kellékek és jelmezek újrahasznosításába is beleláthatnak a jelentkezők.

A Kocsonyafesztivál ideje alatt a színház a standon kívül egy pódiumbeszélgetéssel is készül „Klímaszorongás
vagy tettrekészség” címmel, meghívott vendégekkel. A
Jövő Nézőiért Projekt eddigi tapasztalatairól pedig előadás formájában is beszámolunk a Zöld Sátorban.

ELÉRHETŐSÉG:

Miskolci Nemzeti Színház,
A Jövő Nézőiért – Zöld Színház Projekt
3525 Miskolc, Déryné u. 1., Tel.: (+36) 46 / 516-700
Honlap: https://mnsz.hu/, Zöld Színház blog:
https://jovo-nezoiert.webnode.hu/
Facebook:
https://www.facebook.com/miskolcinemzetiszinhaz/

ELÉRHETŐSÉG:

Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13.
info@zoldakcio.hu, zoldakcio.hu

A Miskolci Nemzeti Színház
– az ország első
környezettudatos színháza

A Jövő Nézőiért – Zöld Színház Projekt célja a jövőben a
lehető legkisebb ÖKO-lábnyom elérése, környezettudatos energetikai fejlesztések, a kommunális hulladék
minimálisra csökkentése és környezettudatossági priori-

Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara

A morális-gazdasági-környezeti válságok katasztrófává
növik ki magukat, melyekbe nem szükséges beletörődnünk. Technológiánk fejlett és lehetőségekkel teli, azonban helyes használatához gondolkodásmódot kell váltanunk. Tarts velünk, ha szeretnél a múltból tanulva élhető
jövőt építeni! A Műszaki Földtudományi Kar képzésein
keresztül Te döntöd el, hogy a Föld mely szférájában szeretnél tenni környezetünk megóvásáért (legyen szó talajról, vízről, természeti erőforrásokról, hulladék újrahasznosításról vagy akár levegőtisztaságról).
A Kar elsősorban nagykorúak széleskörű földtudományi képzésével foglalkozik, de önkéntesen szerepet vállal
a legkisebbek szemléletformálásában is, legyen szó talaj,
víz, egyéb természeti erőforrás védelméről, környezetkímélő hasznosításáról, vagy akár kommunális, másodlagos, vagy elektronikai hulladékok újrahasznosításáról!
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A Földrajz-Geoinformatika Intézet az óvodás és kisiskolás korosztályt, valamint kísérőit hívja a Zöld Sátorba
játékos tanulásra pénteken délután. Élő szerepjáték során megismerjük Földanya (a talaj) kincsestárát és okosan gazdálkodunk javaival. Ráébredünk, hogy a talajon
nem csak állunk, hanem élünk is. A geoinformatika világába kalauzolva szó lesz korunk technológiájának veszélyeiről és varázslatos lehetőségeiről. Fiúk és lányok egyaránt kiválaszthatják hivatásukat vicces és tanulságos játékok során. Ovisoknak és alsósoknak szóló szerepjátékban, pénteken óránként 2-10 fő vehet részt.
Ezen túlmenően a Környezetgazdálkodási Intézet a felszíni és felszínalatti vizek tisztaságának megőrzéséről,
fontosságáról, a különböző társadalmi-gazdasági szenynyeződések lokalizációjáról, megállításáról nyújtanak érdekes információkat az MFK standjánál.
A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet felhívja a figyelmet az elektronikai hulladékok
újrahasznosításának fontosságára, a másodlagos hulladékok hasznosítási lehetőségeire, a szelektív hulladékgyűjtés és a csomagolási hulladékok kérdéskörére.
Standunknál az alábbi bemutatókkal, programokkal várjuk az érdeklődőket: Mit rejt egy mobiltelefon? Mennyit
tudsz a hulladékokról?
Geopolimer gyártás
kicsiknek, nagyoknak;
Látványos kísérletek
avagy Hamupipőke
munkája újragondolva; Kupakvilág.
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ökológiai válságról látható majd
installáció. Ezzel egyben szeretnék felhívni a figyelmet a
Sajó-völgy és Miskolc katasztrofális levegő minőségi adataira.

Ezen túlmenően standjuknál kiszámolható lesz
pl. a vízlábnyom, illetve
megtudhatjuk, mit eszik a
világ, megdöbbentő fogyasztási szokások révén (hulladék,
ételpazarlás, egészséges életmód). A klímaigazságosság
kérdésére pedig körforgásos játékkal keresik a helyes
választ.

ELÉRHETŐSÉG:

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar,
3515 Miskolc-Egyetemváros 1.

Magyarországi Cserépkályhások,
Kandallóépítők és -Gyártók
Országos Ipartestülete (MACSOI)

„Ne tégy rossz fát a
tűzre” szól az ipartestület
standjának felhívása, mely
során a szilárd tüzelőanyagok mennyiségi és
minőségi (tömeg, fafaj,
nedvességtartalom) meghatározásával, a cserépkályha rakat összeállításával, a környezetbarát
fatüzelésről képernyőn kivetített filmekkel igyekeznek a látogatókat legjobb tudásuk szerint tájékoztatni.
Előadásuk különösen tartalmasnak ígérkezik a szmogtól oly gyakran fulladozó térségünkben: „Miképpen lehet
megújuló és környezetbarát a fatüzelés?”
3

ELÉRHETŐSÉG:

Henszelmann Imre, MACSOI titkár
70-342 9926

Zöld Ifjak – FFF Miskolc

A Greta Thunberg által életre hívott Fridays For Future
mozgalom (Péntekek a Jövőjért) miskolci követői, klímatüntetések szervezői szeretettel invi- tálják a Zöld
Sátorba a klímatudatos fiatalokat. Lehetőség nyílik arra,
hogy közelebb is megismerjék az FFF céljait, bemutassák a mozgalmat. Kiállításukon a 6. tömeges kihalási
eseményről, a biodiverzitás vészes csökkenéséről, az

ELÉRHETŐSÉG:

Zöld Ifjak – Fridays For Future Miskolc
https://www.facebook.com/FridaysForFutureMiskol
c/?modal=admin_todo_tour
Kapcsolattartó: Orosz Emese, +36301787651

Magyar Természetvédők
Szövetsége

Az MTVSZ energiatudatos- ságról szóló standja egyaránt várja a gyerekeket és felnőtteket pénteken. Kiállításunkon megtudható, hogyan tehetjük energiatakarékosabbá háztartásunkat, a fűtési szezonban és azon
kívül. Miért fontos a szennyező lakossági lignitfűtés kivezetése és hogyan érdemes megújuló energiába beruházni. Energetikai tanácsadással, nyeremény kvízzel
és kicsiknek-nagyoknak szóló éghajlatvédelmi játékokkal
várjuk az érdeklődőket. Megismerkedhet az MTVSZ borsodi Szénkivezetés programjával: https://mtvsz.hu/borsod_fejlesztesert, melynek keretében az egykori szénrégiók társadalmilag igazságos módon történő, karbonsemlegesség irányába történő átalakítását segítjük elő
szakmai fórumokkal, háttéranyagokkal és a környező
országok jó példáinak bemutatásával.
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A megújuló energia lehetőségeiről szóló közösségi
energia programunkról is érdeklődhet helyben:
mtvsz.hu/kozossegi_energia

ELÉRHETŐSÉG:

Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) /
NSC-FoE Hungary
CEE Bankwatch Botár Alexa,
éghajlat és energia csoportvezető
Skype: alexa_mtvsz, Tel: +36-1-216-7297,
www.mtvsz.hu, facebook.com/mtvsz,
twitter.com/mtvsz

Szalmabála építészet – Energia
és Környezet Alapítvány

Szalmabálából nem
csak házak épülnek, hanem a jövő is. Adott ez a
nagyszerű, természetes
anyag, amit a gabona termesztése során, mint mellékterméket állít a mezőgazdaság elő. A szalma kiváló hő és hangszigetelő, és a
felhasználásához nem kell messzire utaztatni. Az ebből
készült épületek ma már időtállóak, és nagy biztonságot
nyújtanak a tulajdonosaiknak, mert nagyon kis energiával
üzemeltethetőek és ugyanúgy védelmet nyújtanak a téli
hideg és a nyári meleg ellen. 20 éve épült az első hazai
szalmabála ház. Azóta több száz családiház és néhány
közösségi épület is ebből épült. Mára minden a rendelkezésünkre áll ahhoz,
hogy egy környezetés energiatudatos épületet hozzunk létre:
építészek, kivitelezők,
műszaki ellenőrök, különböző technológiák,
tűzteszt, nyomásteszt,
és rengeteg tapasztalat.

ELÉRHETŐSÉG:
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Passzold vissza Tesó!
– Jane Goodall Intézet

A Jane Goodall
Intézet közös kampányt indított, ami
a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került
mobiltelefonokat
célozza meg. Ezeket a készülékeket
az emberek elpakolgatják különböző rejtett zugokba,
ahol aztán évekig
lapulnak, amíg egy
szer csak kidobásra kerülnek. Nem is sejtve micsoda kincs rejlik benne.
A mobiltelefonok előállításához szükséges koltán ércet
Afrikában, veszélyeztetett fajok, pl. gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. Ezt a
folyamatot szeretnénk megfékezni, így most elhatároztuk, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából
összegyűjtjük. Arra kérünk mindenkit, hogy nézzen körül
otthon, vegye elő, keressen egy általunk létesített gyűjtőpontot, és dobja be a Zöld Kapcsolat Egyesület által
kihelyezett dobozunkba.

ELÉRHETŐSÉG:

Jane Goodall Intézet Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület
Kádár András, 06-30-724-0274
info@janegoodall.hu,
https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html
www.zoldkapcsolat.hu

Magyar Napelem Napkollektor
Szövetség

www.energiaeskornyezet.hu
www.szalmabalaepiteszet.hu
www.max40.hu

Nyitott Ajtó a Megismerésre
– Kísérletezzünk!

Éltető Levegőnk témakörben
Csubák Mónika környezetvédelem
szakos tanárnő izgalmas kísérletekkel várja diákjaival közösen, a
Zöld Sátor látogatóit.

ELÉRHETŐSÉG:

Nyitott Ajtó Baptista Iskola Mentor Művészeti
Szakgimnázium és Középiskola
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26.,
baptistaiskola.kozepiskola@gmail.com
Csubák Mónika környezetvédelem szakos tanár
email: csubakmonika5@gmail.com

A napelemes rendszerekkel csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, kevesebb szén-dioxidot kibocsátva,
tisztább levegőt eredményezve. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség is képviselteti magát a Zöld Sátorban
a napenergia hasznosítását népszerűsítse, széleskörű
elterjesztése érdekében. Urbancsok Attila megyei elnök a
szövetség munkájáról a napenergia hasznosítás tendenciáiról tart előadást pénteken. Standjukon napelemes
rendszert mutatnak be, működés közben.
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ELÉRHETŐSÉG:

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség
Megyei elnök: Urbancsok Attila,
Miskolc József Attila utca 57.
+36 70 368 4595, www.mnnsz.hu

MAG –
Miskolci Alternatív Generáció

A „MAGosok” Kavalkád című performansszal készülnek
a Zöld Sátorba. Péntek délután 4-től a
MAG csapata Zubay Péter narrációjával lép fel. A MAG
huszas éveikben járó, álmokkal és tervekkel teli, miskolci
gyökerű fiatalok baráti szerveződése.
Célunk egy olyan folyamat elindítása és fenntartása
amely alternatív lehetőséggekkel gazdagítja a miskolciak
életét. A MAG közösséget épít és lehetőségeket kínál a
már jól bevált receptek mellé a miskolci kulturális élet, a
szórakozás, a térhasználat terén. Tenni akarunk egy kellemesebb, élhetőbb, élvezhetőbb és fenntarthatóbb városért és megszólítani mindenkit, aki hasonlóan érez, akár
lokálpatrióta akár már máshol él!
A MAG golobálisan gondolkozik, és lokálisan cselekszik, művészeti, tudományos, közösségi, ökológiai és urbanisztikai területeket integrál és jövőt formál. Megpróbáljuk összekötni a miskolcit a miskolcival.
Legyen közös szívügyünk Miskolc!

ELÉRHETŐSÉG:

info@miskolcigeneracio.hu, (70) 947 6309
m.me/miskolcialternativgeneracio,
http://miskolcigeneracio.hu

Miért tart Miskolc közlekedése
a káosz felé?

A Kerékpáros Miskolc Egyesület célja a fenntartható
városi közlekedés előmozdítása, a városi közlekedésbiztonság javítása, szemléletformálás.
VÁLTS a klímáért, VÁLTS zöldre!? Szerintünk a váltás
nem lehetséges a városi
közlekedés újragondolása
nélkül, az aktív közlekedési
módok és a közösségi közlekedés szerepének növekednie kell. A Zöld Sátorban elhangzó előadásunkban Miskolc közlekedési
problémáiról, a különböző
közlekedési módok közötti
összefüggéseiről is szólunk
a Bosch-Katalin kerékpárút
nevű projekt kapcsán.

ELÉRHETŐSÉG:

Kerékpáros Miskolc Egyesület
30/951-6717, 70/204-3030, 31/785-1654
info@kerekparosmiskolc.net,
www.kerekparosmiskolc.net
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Háztartás,
életmód

Már felmerült benned,
hogy VÁLToztatsz saját vagy
családod életmódján?
Adunk néhány ötletet!

Kovászfa Műhely

A Kovászfa Műhely célja a lakosság élelmiszer
felhasználásának
formálása, tudatossá tétele a kovásszal való ételkészítés népszerűsítése által. A
Kovászfa Műhely
a lakosság tudatos élelmiszer felhasználásához
úgy kíván hozzájárulni, hogy megismerteti a kovásszal, a kovászos ételek
készítésének módjával. A gabonában található értékes
tápanyagokat, ásványi anyagokat a szervezet úgy tudja a
legjobban hasznosítani, ha azokat a kovászban lévő
tejsav és ecetsav baktériumok feltárják. Így az érdeklődők
a saját maguk által elkészített ételekből kevesebbet
fogyasztanak el, hiszen hamarabb jelentkezik a teltségérzet. Jelentősen csökkentik a környezeti terhelést, hiszen nem használnak föl fölöslegesen csomagolóanyagokat, valamint az ételek elősegítik az egészséges
bélflóra, egészséges vércukorszint fenntartását, így a társadalom egészségügyi terhelését is csökkentik.
Előadásunk címe: Liszt, víz, türelem – a kovászos
ételek nyomában, standunk tervezett tevékenysége pedig a kovászos kenyér és pékáruk kóstoltatása lesz.

ELÉRHETŐSÉG:

Kovászfa Kiadó, 3441 Mezőkeresztes, Arany J. u.
50. info@kovaszfakiado.hu, facebook:
https://www.facebook.com/kovaszfa/
Tel.: +36704087355

Változó nemiség
és
kémiai evolúció

A környezetszennyezés, betegségek és emberi kapcsolatok összefüggéseiről egyedülálló könyvet jelentetett meg dr.
Varga Csaba orvos-közgazdász. Az embereket mérgező,
hormonrendszert
károsító
anyagokról, az ok-okozati öszszefüggésekről hallhatunk előadást a Zöld Sátorban szombaton délután.
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Teljesen mentesen,
Mentesen teljesen

Célunk az ételérzékenységgel ,,küzdők” illetve növényi
táplálkozással kapcsolatos
életmódok segítése a hétköznapokban. Teljesen mentesen, Mentesen teljesen címmel tartunk előadást a Zöld
Sátorban, szólunk megalakulásunk okairól, személyes tapasztalatokról, táplálkozással kapcsolatos témákról, a környezettudatosság lehetőségeiről az elviteles éttermi
rendszerben.

VÁLTS a klímáért! gondolathoz kötődésünk: Elég kis
dolgokat is tenni egyenként,
hogy az összességében
naggyá válhasson. Nem
tudunk és nem is akarunk
egyedül egy globális méretű
problémát megoldani, de úgy
gondoljuk, hogy az aprónak
tűnő tettekkel is lehet látványos az eredmény.

ELÉRHETŐSÉG:

Mentes vegán bisztró & újhullámos kávézó
Miskolc Kazinczy Ferenc utca 3. 3525
06305818110, https://www.netpincer.hu/mentes

Környezettudatos életmód
– zero waste

Az Ökoszolgálat Alapítvány boltja ezúttal a Zöld Sátorba költözik. A Zöld Zugban kapható lesz sok minden,
ami sajnos Miskolcon még mindig nem elérhető: környezettudatos életmódhoz szükséges szelíd termékek –
tisztítószerek, szépségápolási termékek és a ,,zero waste” – a hulladékmentes életmód kellékeinek árusítása és
tanácsadás.
Szabó Gyula az alapítvány elnöke a „Holisztikus zöld
életmódváltás” című előadása során a következőkben
segít eligazodni: Mi kell ahhoz, hogy a ,,zöld” ne csak egy
múló divat legyen, hanem az új létformánk?
Hogyan tudunk mi és a gyerekeink JÓL lenni az egyre
fenyegetőbb jövőben?

ELÉRHETŐSÉG:

1051, Budapest, Nádor utca 34.
+361/311-78-55, okosz@okoszolgalat.hu
www.okoszolgalat.hu ; www.zoldzug.hu
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Holdam Egyesület
– ÚjHold Közösségi Tér

Egyesületünk miskolci nők és anyák közössége, mely a nőiség, az
anyaság, a szülés és a
születés minél teljesebb,
tudatos megéléséért munkálkodik.
Saját és gyermekeinek
jövője érdekében számos
tájékoztató programot tartunk, fontos számunkra a
zöld háztartásvezetés, környezetbarát takarítás, mosható
pelenkák terjesztése, havonta jelentkező VÁLTOZÁS elnevezésű klubalkalmunkon ezeket a környezetbarát lehetőségeket mutatjuk be, beszéljük ki. Közösségi terünket is igyekszünk minimális hulladékkal üzemeltetni! Fair
trade kávét kínálunk vendégeinknek és palackos víz helyett, víztisztító berendezést használunk!
A Zöld Sátorban előadónk Hubay Dóra építészmérnök, 3 gyerekes
anyuka környezettudatos tippeket kínál „Mit
tehetünk a lakásban, házban és a kertben a zöldítés érdekében?” címmel.
Ezen túlmenően a
Holdam Egyesület szervezésében szoptatós sarok kerül kialakításra,
kényelmes fotelt, párnát
biztosítunk az erre látogató anyukáknak.

ELÉRHETŐSÉG:

Holdam Egyesület, 3530 Miskolc Városház tér 16.
fsz.1. ÚjHold Közösségi Tér

A farmer újraálmodva

A Réthy Fashion alaptevékenysége a jeans
upcycling/zero waste,
azaz a farmerhulladék
csökkentése, a hulladékmentes bevásárlás.
A Zöld Sátorban tervezett előadás témája:
A Farmer újraálmodva – Környezetvédelem,
Divat, Szépség egy helyen, Hulladékmentes vásárlási tanácsok/bevásárlózsákok.
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ELÉRHETŐSÉG:

Réthy Fashion Kft.,
2310. Szigetszentmiklós Bercsényi utca 14.
+36/24/656413 +36/30/9841456
info@rethy-fashion.com www.rethy-fashion.com
www.facebook.com/rethyfashion

MICIKLI –
Biciklitúrák
Miskolcon

Célunk Miskolc megismerése és felfedezése
két keréken ide látogatóknak (külföldieknek is) egy
helyi társaságában. Népszerűsítjük a helybeliek és
turisták számára is a városi fenntartható közlekedést,
miközben nem vesszük észre, hogy sportoltunk is :)
Több turnusban (napi 4 alkalom, ~1-8 embernek) egyórás vezetett kellemes biciklizésre lehet jelentkezni a Kocsonyafesztivál ideje alatt. Biciklit mi biztosítunk, de hozhatod a sajátodat is. Indulás és érkezés a Zöld Sátorban.
Előre is lehet regisztrálni ezen a linken lehet:
http://www.micikli.hu/kocsonya2020

ELÉRHETŐSÉG:

MICIKLI Miskolc, Szamos utca 33.
micikli.hu, facebook.com/micikli

Elosztó Projekt

Mindennapi
életünk
alapvető
feltétele az
otthonunkban felhasznált energia; ez biztosítja a világítás, a fűtés, a főzés és számos berendezés
és használati tárgy működését. Aki nem engedheti meg
magának, hogy elegendő energiához jusson, hátrányt
szenved az élet számos más területén is. Egy háztartást
pedig akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem
képes megfizetni a fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a tisztességes életminőséghez szükséges.
Az energiaszegénységgel több szinten is foglalkozó
Elosztó Projekt keretében több típusú mintaprojekt is
indult 2019-ben (Sajó-völgyi szénvizsgálat, fűtési szokások kérdőívezése, Kispesti és Ági mintaprojektek). A Baranya megyei Ágon például gyorsbeavatkozásként idén
ősszel a rászoruló családok rendívül lepusztult házainak
nyílászáróit szigetelte
egy munkacsoport:
52 ablakszárny, 8
zár, 3 ajtótok megjavítása, kilenc családnál.
Energetikai szakember számára ez
értelmetlen tevékenység. Az érintett családok számára azonban 10-20 százalé-
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kos energia megtakarítás a fűtési időszakban.
Az energiaszegénység, mint kirekesztődési kockázat
Magyarországon címmel Jász Krisztina szociológus, szegénységi szakértő pénteken 15,30-tól tart előadást a Zöld
Sátorban.

ELÉRHETŐSÉG:

+361 322 8462, info@elosztoprojekt.hu
https://www.elosztoprojekt.hu/

Miskolci Csajok a bicajon

A Miskolci Csajok a Bicajon csoport nem valamiféle
feminista, kizárólag nők számára létrehozott közösség,
azaz bárki csatlakozhat hozzánk. Azonban elsődleges
célunk, hogy bátorítsuk és segítséget nyújtsunk azoknak a
hölgyeknek, akik szabadidejükben, olykor és nem profi
sportként tekintenek erre mozgásformára. Akik szeretnének suliba, munkába, boltba is kerékpárral járni, de ehhez önbizalomra van szükségük. És köszönjük, ha ebben
kerékpáros férfitársaink is támogatnak bennünket :)
Mint az Autómentes Napokon és az I. Nőnapi Tekerésen is beigazolódott van igény hasonló programok
szervezésére. A Zöld Kapcsolat Egyesület, az MRCC, de
a Bombastic és számos együttműködés igazolja, hogy a
laza szerveződésű csoport is tud a miskolci közlekedésben a kerékpározás népszerűsítéséért tenni. Csatlakozzatok, ötleteljetek, javasoljatok és önszerveződve, találjunk minél több alkalmat, hogy saját egészségünkért,
egyben Miskolc élhetőbbé tételéért tegyünk. Kérjük, hogy
osszátok barátnőitek, barátitok és ismerőseitek körében
is a csoport elérhetőségét. Idén is tervezünk havonta
egy-egy programot, elsősorban a ti javaslataitok alapján:
•
•
•

március 8. vasárnap, Nőnapi tekerés
május 16. szombat, Tisza-tavi tekerés
április 11. Húsvéti Mád-Bortó tekerés

ELÉRHETŐSÉG:

https://www.facebook.com/groups/406838216407591/
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Magház önkéntesek a Gyüttment Fesztiválon

VÁLTS
talajmegújító gazdálkodási
módszerekre, és add vissza talajod
termőképességét.

Talajmegújítás mélymulccsal

Gyulai Iván ökológus a Zöld
Sátorban pénteki előadásán
szól saját tapasztalatairól, a
mélymulcsozás technikájáról.
Érdemes meghallgatni, hiszen az eljárás számos előnynyel jár:
• melegen tartja a talajt, ezért
hamarabb lehet kezdeni a
vetést
• megőrzi a talaj nedvességét
• nincs szükség gépi beavatkozásra a talaj fellazításához
• így megspórolhatunk némi ká ros anyag kibocsátást is
• segít megőrizni a talaj minőségét

Standunkon magbörze laminált segédanyagokkal (fajtaleírások és paradicsom magfogási segédlet), magkvíz,
Magfogási Praktikum terjesztése adományért cserébe,
hírlevélre feliratkozási lehetőség, plakát a szervezet tevékenységeiről.

ELÉRHETŐSÉG:

Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági
Sokféleségért
maghazinfo@gmail.com, www.maghaz.hu
Facebook: @MaghazHalozat
Számlacím: Bese Természetvédelmi Egyesület,
3463, Négyes, István király u 25.

A sokoldalú kender

ELÉRHETŐSÉG:

Ökológiai Intézet Alapítvány, www.ecolinst.hu
gyulai@ecolinst.hu,
https://www.facebook.com/groups/417905778406807/

Magház Közösségi Hálózat

A Magház csapata egy olyan világról álmodik, ahol a
fogyasztók tudatosan és tevékenyen jelen vannak az
élelmiszerek előállításának folyamataiban. Ahhoz, hogy
ezt valóra váltsuk, gyűjtjük, termesztjük és felszaporítjuk
a régi fajták vagy az új, de fajtaoltalommal nem védett,
szabadon terjeszthető fajták magjait. Helyi, közösségi
tudásközpontokat és magbankokat hozunk létre és tartunk fenn, hogy mindenki a lakóhelyéhez közel juthasson
hozzá a szükséges információkhoz, csatlakozhasson
helyben egy működő közösséghez.
A Zöld Sátorba tervezett előadás témája a Magház
tevékenységének rövid bemutatásán túl a mezőgazdasági sokféleség jelenlegi helyzetének bemutatása, az eltűnő
sokféleség, az élelmiszer önrendelkezés gondolata: miért
termesszünk szabad fajtákat, azon belül tájfajtákat, és
hogyan tegyük mindezt (alapfogalmak tisztázása, magfogás kezdő lépései).

A standunkon különféle feldolgozott kender alapú
eszközöket, tárgyakat tekinthetnek meg és kenderből
készült élelmiszereket kóstolhatnak az érdeklődők.
Bemutatjuk a kender sokoldalú és karbonsemleges felhasználásában gyökerező lehetőségeket. A kender
jelene és jövője című előadás során a kender sokoldalú
felhasználásában gyökerező fenntartható gazdasági
potenciálokat Kupai Dávid, biológus, a Tetragenom Kft.
munkatársa. A cég alapvető tevékenysége a kutatás, és
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térinformatikai adatkezelés. Kevesen tudják, de a növény
szerepet kap az élelmiszer, papír-, textil-, építő és autóipari hasznosításon túl a gyógyszer és űrkutatásban is. A
Zöld Sátorba látogatók érdekességeket tudhatnak meg,
az ipari- és indiai kenderrel történő legújabb kutatásokról.

ELÉRHETŐSÉG:

Tetragenom Kft., 3529 Miskolc, Balogh Ádám utca
12., tetragenom@gmail.com

Vidék,
fenntarthatóság,
önellátás

A Pillangó Fejlesztések Egyesület vezetője, Kassa Melinda a
Zöld Sátorban elhangzó előadása során a kisközösségi biokertek létrehozására és működtetésének jó gyakorlatait
mutatja be az első kapavágástól, a tanuláson át a sikeres értékesítésig.
Egyesületük szerint a 2015ben megfogalmazott Fenntartható Fejlesztési Célok közül
sok kapcsolódik a vidéki élethez. Ezen belül sok a magyar
viszonyokra is jól alkalmazható.
Ezek együttes megvalósításához járul hozzá a Pillangó Fejlesztések Pro Lecsó programja,
amely egy olyan közösségekben, településeken megvalósítható program, amely problémamegoldó, win-win jellegű beavatkozás. Meggyőződésük, hogy
a városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és fenn
tarthatóvá kell tenni, különös
hangsúllyal az élelmiszerbiztonságra és élelmiszer önrendelkezésre. Ennek egyik bevált módja
az a vegyszermentes közösségi mezőgazdasági program, melyet a rendezvényen kisfilmeken és sok-sok
fényképen keresztül ismerhetnek meg az érdeklődők.

ELÉRHETŐSÉG:

Pro-Cserehát Egyesület
info@bffd.hu, +36-20-980-9853
www.facebook.com/ButterflyFreeFlow

Iskolakertekért
Alapítvány

Az alapítvány célja a lehető
legszélesebb körben terjeszteni
és hozzáférhetővé tenni az iskolakerteket, mint a fenntarthatóság és a környezettudatosság gyakorló színtereit a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a
társadalom minél szélesebb
rétegei számára.
Ösztönözni a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú
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tanítását oly módon, hogy munkájuk által megélhessék a
jövőjükért érzett felelősséget; megtapasztalják természeti
környezetünket, mint életünk alapját; az együttműködés
szükségességét és hatékonyságát, érezzék a generációkon átívelő tudás fontosságát; a munka becsületét.
Megmutatni a kertet, mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeget gyerekek és felnőttek
számára egyaránt. Ezáltal a gyermekeket nyitottabbá tenni a természetre, annak éves ritmusára, hatásainak befogadására, működésének megértésére. Népszerűsíteni a
kertészkedést, mint a természetet és az emberi kultúrát
szervesen összekapcsoló tevékenységet, az ökológiai
gazdálkodás szemléletét és módszereit.

ELÉRHETŐSÉG:

iskolakert.halozat@gmail.com
info@iskolakertekert.hu
Facebook: www.facebook.com/iskolakertekert

Öko Kertész Klub Miskolc
„Amit eszel, azzá leszel”

A miskolci kertségekben fenntartható gazdálkodásra törekvők klubja öt évvel ezelőtt alakult, ma már több mint
600 tagja van a Facebook Közösségnek. A családi házas
belvárosi és a külterületen kertészkedők számára – az
olykor elkeserítő állapotok ellenére is, egyre nagyobb az
igény az ismeretek bővítésére, az élelmiszer termelés
kiegészítését biztosító új megoldások alkalmazására, a
fogyasztói szemlélettel szembeni VÁLToztatásra. Az Ökológiai Intézet Alapítvány klubtermében az elmúlt évek
alatt sok tucat előadás, filmvetítés, mag és palánta börze zajlott, számos tanulmányútra, tapasztalatcserére juthattak el megyénkbe és megyénken kívül is az érdeklődők.
A Zöld Sátorban kialakított standon vasárnap az
év első magbörzéjét szervezzük, ahol vásárolni nem
lehet, azonban cserélni lehet zöldség magvakat és
szaporítóanyagokat annak
érdekében, hogy még változatosabb legyen a kertünk. Ezen túlmenően előadás hallható a tavaszi
csíráztatás fortélyairól, a
komposztálásról, valamint
a gyümölcsészetről (Szűcs
Gergely).

ELÉRHETŐSÉG:

Öko Kertész Klub Miskolc,
https://www.facebook.com/groups/876253162408003/
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Természetvédelem
Ha a természetben több
időt töltesz, számos folyamat
érthetőbbé válik a világban.
VÁLTsd a városi cipődet bakancsra,
barangolj és védd a természetet!

A Hernád folyó természeti
értékei, a Tátorján tanösvény
bemutatása

Az Alsódobszai Hernád menti
Természetvédelmi Kulturális és
Sport Egyesület alapvető célja
a környezeti nevelés, a kulturális és ökoturisztikai programok szervezése, természeti
értékek felmérése, védelme. A
Zöld Sátorba a Hernád folyó
halaina, a Tátorján tanösvény
természeti értékeinek bemutatásával, ügyességi játékokkal, természetismereti vetélkedőkkel készülnek.
Vízkészletünk megőrzésének fontossága, szennyeződések, hulladéklerakások megelőzése.

14

ELÉRHETŐSÉG:

Serbán Zsolt,
Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület
Adószám: 19168227-1-05
Bankszámlaszámunk: 11734004-25974234
Cím: 3533 Miskolc, Felsőszinva utca 50.

Egy fa Egyesület
– Ültess egy fát!

Mit tehetünk a klímaváltozás ellen? Tájékoztatás az
erdők és a fák szerepéről a klímaváltozás hatásainak
csökkentésében.
– faültetés támogatásának lehetősége
– játékos kvíz felnőtteknek és gyerekeknek

ELÉRHETŐSÉG:

Egy fa Egyesület, Zavodni Gréta
06-20-251-5669, info@egyfa.hu

ELÉRHETŐSÉG:

Alsódobszai Hernád menti Természetvédelmi
Kulturális és Sport Egyesület
3717 Alsódobsza Rákóczi út 69.,
Tel: 06-30-9982-178
www.alsodobszaegyesulet.hu
e-mail: alsodobszaegyesulet@gmail.com

Bükk Tisztasági Nagykövet

„2018 október végén
bevillant egy gondolat:
mi lenne, ha az ország
legtisztább hegységévé varázsolnák a Bükköt? Azonnal cselekedni kezdtem, és december elején megszerveztem az első szemétszedést. Azóta már jó
néhány ilyen eseményen túl vagyunk. Az
országban egyedülálló
módon, tisztasági nagykövet hálózat kiépítésén dolgozunk. Így minden tájegységnek lenne egy jobbító szándékú nagykövete, aki
összefogva a helyi embereket, rendszeresen tesz az
adott tájért. A prevencióra is hangsúlyt fektetve, mint az
egyesület elnöke, általános iskolákban tartok előadásokat a Bükk, az ivóvizünk, és a szemétszedés kapcsolatában…”

A Favédelmi Munkacsoport Miskolc jelentős
fáinak megbecsüléséért is dolgozik, mint pl.
a bulgárföldi fekete nyár .
Több, mint 200 éves, 31 méter magas,
törzskerülete is hatalmas, 990 cm.
https://www.facebook.com/groups/40185073
3565114/
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Herman Ottó – Vándortanösvény

Utolsó polihisztorunk,
Herman Ottó szellemiségét is megidézzük a Zöld
Sátorban. Életnagyságú
képével nem csak szelfizni lehet majd, hanem játékok és egyszerű kísérleti eszközök gyűjteménye is várja majd az érdeklődőket a Herman
Ottó Vándortanösvény
környezeti nevelési csomagjának köszönhetően. Szórakozva fedezhetjük majd
fel a természet „trükkjeit”, rácsodálkozhatunk apró csodáira, megérthetjük működését. Herman Ottóval ismerkedve mindenki elindulhat a polihisztorrá válás útján.
„Bár így tanították volna a fizikát az iskolában!” – hangzik el újra és újra a bemutatókon. A játékgyűjteménynek 8
példánya vándorol az országban. Ingyenes kölcsönzésre
nyílik lehetőség iskolák, óvodák, múzeumok és más intézmények részére. A segédanyagként elérhető tanári kézikönyv a Vándortanösvény pedagógiai elvének bemutatását, a részét képező 35 játék részletes leírását, és a
„használati utasítását” tartalmazza a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület jóvoltából. Helyben az Ökológiai Intézet Alapítvány munkatársai és önkéntesei nyújtanak segítséget használatához az elkövetkezendő néhány hétben.

ELÉRHETŐSÉG:
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Állatorvosaink:
Dr. Puskás Gábor Mályi Állatorvosi Rendelő
Dr. Déri János Hortobágyi Madárkórház
Dr. Magos Zsuzsa Állatorvosi Rendelő Felsőzsolca
Sérült madár bejelentése Mályi 40 km-es körzetében
Támogassa munkánkat, bankszámlaszám: 1160000600000000-63004951

ELÉRHETŐSÉG:

Lehoczky Krisztián, Tel.: 06 30 689 2727

MME Bükki Helyi Csoport

Az egyesület, így helyi csoportunk célja is a madarak és
élőhelyük védelmével hozzájárulni az emberi életminőség
és a biológiai sokféleség megőrzéséhez egészen a szűkebb
környezetünktől az országos
léptékig. A madarászok standjánál a Zöld Sátorban az év
madaráról, a fülesbagolyról, a
téli madáretetésről, a füves élőhelyek madarairól tudhatnak meg többet az érdeklődők.
Gyere velünk madarászni címmel péntek délután a miskolci madarászok életét mutatja be Somoskői Péter, a
csoport alelnöke.

Herman Ottó Intézet, 1223 Budapest, Park utca 2.
06-20-374-4786, vandortanosveny@gmail.com
www.hermanottointezet.hu

Mályi Madármentő Egyesület

A madármentő
állomás a Mályi
Természetvédelmi
Egyesület keretein
belül működik. Az
eltel 15 év során
több száz madár
és emlős fajt sikerült felnevelnünk
vagy segítségünkkel a megfelelő orvosi ellátásban részesítenünk. Az állomás mentési és tanácsadási céllal
működik. Az állomás 30-40 km körzetben tud rászoruló
madarakon vagy vad kisemlősökön segíteni, vagy a megfelelő helyre továbbjuttatni.

ELÉRHETŐSÉG:

Somoskői Péter, 30/207-0225
bukk@mme.hu,
http://www.mme.hu/bukki_helyi_csoport

A természet gyógyerejével

Pászk Norbert gyógynövény szakértő vasárnap látogat
a Zöld Sátorba.
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Ő a Diósgyőri vár gyógynövény szakértője is, ott a középkori gyógyászat rejtelmeibe avatja be a látogatókat.
A Zöd Sátorban a gyógy-, és fűszernövények sokoldalú
felhasználási lehetőségeiről is személyesen faggathatják
az érdeklődők.

ELÉRHETŐSÉG:

paszk.norbi@gmail.com., +36-20/5455971
https://www.facebook.com/norbert.paszk

A Bükk-vidék Geopark

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága az elmúlt év végén
nyújtotta be terveit a Nemzeti Geopark Bizottság számára. A Novohrad-Nógrád Geoparkban végzett munkát is
eredményesnek ítélték az UNESCO ellenőrei most a
Bükk-vidék geopark földtani értékeit kívánja az igazgatóság hasonló elismerésben részesíteni.
A Zöld Sátor látogatói most elsősorban az Igazgatóság
geológiai értékeit ismerhetik meg szombaton a nemzeti
park standjánál, illetve az elhangzó előadás révén.

ELÉRHETŐSÉG:

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
3304 Eger, Sánc u. 6. Tel: 36/411-581
https://www.bnpi.hu/

A gyümölcsész tanítása

Akik fontosnak tartják régi gyümölcsfajtáink, tájfajtáink
megmentését, szaporítását, azoknak érdemes ellátogatni vasárnap a Zöld Sátorba. Szűcs Gergő gyümölcsész a
gyümölfa metszés, oltás alapvető fogásairól tart előadást,
hogy aztán lakókörnyezetük régi gyümölcsfajtáit átmenthessék az utódoknak.
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ELÉRHETŐSÉG:

Szűcs Gergely, Kisgyőr
szucsur@gmail.com; 06-30-428-5606
www.pasztormuves.hu

Ökológiai lábnyomszámítás –
környezeti tanácsadás

A Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózata 1997 óta fűzi
egybe azon zöld civil szervezeteket, amelyek kiemelt tevékenységei közé tartozik a környezeti tanácsadás. Az Ökológiai Intézet Alapítvány kezdetektől hozzájárult az ingyenes
környezeti tanácsadás színvonalának emeléséhez.
A témavizsgálatokkal az ország környezeti állapotának javítására, képzésekkel tanácsadóink fejlesztésére, adatbázisokkal, kiadványokkal és
közösségi média megjelenéssel a környezetvédelmi
szemléletformálás kiterjesztésére törekszünk. A környezeti tanácsadók révén a helyi lakosok a révén gyorsabban juthatnak információkhoz, adatokhoz, támogatást
kaphatnak ügyeik megoldásához, akár hatósági ügyekben is.
A Zöld Sátorba betérők az Ökológiai Intézet Környezeti
Tanácsadó Irodájának standjánál mindhárom napon
kiszámíthatják ökológiai lábnyomukat és számos témában vihetnek magukkal kiadványokat, mellyel a környezettudatos életmódhoz, a VÁLToztatás lehetőségeihez
kaphatnak ötleteket. A kalandvágyók hozzájuthatnak egy
belvárosi kincskereső térképhez és leíráshoz is, mely
révén „Miskolczi szekereken tehetnek időutazást” 1-2 óra
alatt Miskolc belvárosában.

ELÉRHETŐSÉG:

KÖTHÁLÓ, kothalo-levlista@googlegroups.com,
www.kothalo.hu,
https://www.facebook.com/zoldhaztartas/
Online ökológiai lábnyomszámítás linkje:
http://www.kothalo.hu/labnyom/

Avasi Arborétum

Dr. Adorján Imre főorvos kezdeményezésére jött létre az arborétum, melynek jelenlegi területe 6 hektár. Ebből 4,5 hektár
főként lombos fákat
tartalmaz és benne
egy kisebb, mintegy
0,5 hektárnyi, főleg
fenyőkből álló területrésszel, Miskolcon az
Aulich utca és Perczel
Mór utca között.

A nyitvatartásról előzetesen érdemes érdeklődni:
arboretum.miskolc@gmail.com
https://www.facebook.com/avasiarboretum/
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Zöld Kapcsolat

A Zöld Sátor főszervezőjeként munkatársainkkal és
önkéntes csapatunkkal találkozhatnak a komposztálási,
bringás standjainknál és a játszóházban is. Elsősorban a
környezettudatosság fejlesztésével foglalkozunk, de fellépünk olyan tervek ellen is, amelyek károsítják a környezetet és az egészséget, mint például a levegőminőség egyre romló állapota, az ipari tevékenységek, vagy
éppen a közérdeket sértő beépítések.
2005-től munkálkodunk Miskolcon a természet-, környezet-, állatvédelem, környezetjog, környezet-egészségügy, területfejlesztés, fogyasztóvédelem és a kultúra
területén, egy olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható fejlődést támogató társadalom megvalósítása

Válts a klímáért!
Válts zöldre! – RAJZPÁLYÁZAT

A Zöld Kapcsolat Egyesület rajzpályázatot hirdetett a
Kocsonyafesztivál ZÖLD SÁTOR programja keretében
iskoláskorú gyermekek számára: „Ha tehetnéd, hogyan
váltanál a közlekedési, tisztálkodási, étkezési, stb. szokásaidon? Hogyan szerveznéd a felnőttek helyett a
várost? Milyen akciókban, tevékenységekben vennél szívesen részt barátaiddal, hogy környezetet élhetőbbé
váljon? Ne írd le, rajzold ki magadból!”
A miskolci általános (1. kategória) és középiskolások
(2. kategória) szabadon választott technikával készíthettek alkotásokat A/4-es méretben. A beadási határidő
2020. február 10. hétfő, a bírálati alkalom február 11.
kedd. 20 db pályaművet állítunk ki a Kocsonyafesztivál
Zöld Sátrában (NAV parkoló, Kandia utca)
Eredményhirdetés: 2020. február 15. (szombat),
11 óra.

A pályamunkák díjazása mindkét kategóriában:
I. helyezett: 20 000 Ft vásárlási utalvány
II. helyezett: 10 000 Ft vásárlási utalvány
III. helyezett: 5 000 Ft vásárlási utalvány

érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny
közösségek együttműködésén alapszik. Ennek szellemében várjuk a csatlakozókat Zöld Önkéntesek Miskolcon elnevezésű csapatunkhoz, melynek tagjai a környezetükért önzetlenül tenni akaró miskolci lokálpatrióták és
segítségük nélkül terveinknek csak töredékeit tudnánk
megvalósítani.

ELÉRHETŐSÉG:

Zöld Kapcsolat Egyesület,
Miskolc, Kossuth utca 13. 3525
706002852, info@zoldkapcsolat.hu,
www.zoldkapcsolat.hu
https://www.facebook.com/zoldkapcsolat/
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Túra/sport
VÁLTS a természetre!
Kirándulásaid során – a felszínen vagy akár
a felszín alatt – egyaránt frissítő, üdítő,
testet, lelket az egészségre hangoló
élményekben lesz részed.

Túraterápia –
,,Az erdő a mi rendelőnk!”

Az erdő anélkül színtér, hogy
bármit is kellene vásárolnunk,
fogyasztanunk hozzá. A rendszeres túrázás megváltoztatja
az emberek testi-lelki egészségét, saját életükhöz való hozzáállásukat, pozitív változásokat okoz. Standunkon kötetlenül szeretnénk minderről beszélgetni az érdeklődőkkel, szórólapokat adunk számukra. Megismerhetik túratípusainkat, elsősorban egészségügyi oldalról, vasárnapi bemutató túrára, valamennyi túratípusra invitálva őket. Bemutatjuk túráink kitűzőit, okleveleit, ajándéktárgyait. Gyerekek kirakózhatnak a Bükk
ismertebb látványosságaiból, Miskolctól lévő távolság
alapján képeket rendezhetnek sorba.
Az előadói sátorban ,,VÁLTS a természetre a Túraterápiával!” címmel, pódiusbeszélgetést szervezünk
szombaton. A különböző túratípusok bemutatása, elsősorban egészségügyi oldalról. Az érdeklődők is kérdezhetnek.
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Marcel Loubens Barlangkutató
Egyesület – felszín alatt
a természetben

Szervezetünk alaptevékenysége
a barlangok és földtani környezetük tudományos kutatása,
feltárása, védelme, eredmények széleskörű ismertetése.
Célunk a barlangok és földtani
környezetének, élővilágának,
a felszíni és felszín alatti vizek
teljes körű védelmére való buzdítás és fókuszálás.

A Zöld Sátorban elhangzó előadásunkból a
látogatók megtudhatják,
„Mit csinál egy barlangász? Milyen tevékenységeket folytat a Marcel
Loubens Barlangkutató
Egyesület a Bükk-hegységben?”
Standunkon a barlangkutatási és barlangvédelmi tevékenységeket
interaktív módon mutatjuk be, tematikus ismeretterjesztő játékokkal
várjuk az érdeklődőket.

ELÉRHETŐSÉG:

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, 3525
Miskolc, Kossuth utca 13.
06 (70) 5089299, mlbe@mlbe.hu, www.mlbe.hu
http://www.facebook.com/ mlbe52/

MRCC –
Miskolci Road Cycling Club

ELÉRHETŐSÉG:

Túraterápia Facebook-oldal, turaterapia.hu,
Túravezetők:
vezető túravezető, élmény- és kalandtúrák:
Progner László (06-30-279-59-68),
túra tréning: Szőlősi József (06-30-333-94-24),
terápiás túrák:
dr. Tóth Tünde (Eger környéke), Vaszkun Anita
(Miskolc környéke, 06-30-63-63-733).
https://www.facebook.com/turaterapia/

Klubunk célja az országúti
kerékpáros
szakosztály,
az
amatőr
sportolók öszszefogása, kerékpározás népszerűsítése. Mivel tagjaink aktívan kerékpároznak bármikor, akár munkába járás, akár versenyzés, testedzés céljából, így igen aktívan próbálunk
hozzájárulni a környezetvédelemhez, a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez. Tagjaink magánéletben is
ennek a felfogásnak megfelelően élnek. Ezt próbáljuk
népszerűsíteni szűkebb munkahelyi, illetve tágabb városi, országos szinten is. Ez a sátor most remek lehetőség lesz ezt bemutatni. Az aktív kerékpározással nem
csak testünket eddzük, megváltozik életmódunk, szemléletmódunk, és hozzá járulunk környezetünk megóvásához.
Standunk tervezett tevékenységei: Kerékpárok bemutatása, görgőzés (mint a téli edzés egyik formája) kipróbálása.
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ELÉRHETŐSÉG:

MRCC – Miskolci Road Cycling Club Egyesület
3525 Miskolc, Gépész út 5.
https://www.facebook.com/MRCC-Miskolci-RoadCycling-Club-109730303892321/

Természetfotósok a Bükkről

A Miskolci Fotóklub
Egyesület nagy múltra
tekint vissza. 1889 a
legelső dátum, amely
összefüggésbe hozható
a megalakulásával, ekkor jött létre a Miskolci
Athléta Kör, mely befogadta az amatőr fotósokat is. Már a kezdeti
időkben is szorosan öszszefüggött a természetjárás az amatőr fényképezéssel, és ez napjainkig nem változott. Jelenleg 36
aktív tagunk van. A tagság művészeti szempontból
nagyon sokszínű, a fotográfia minden ágának akad
közöttük képviselője. Tagjaink között szép számmal
akadnak természetfotósok is. Fontos számukra, hogy
megmutassák természeti értékeinket a nagyközönségnek, felhívják az emberek figyelmét képeiken keresztül arra, milyen szép helyen is lakunk. Az emberek
úgy talán jobban védenek valamit, vigyáznak valamire,
ha megismerik. Ezért nagyon fontos, hogy a természetfotókon keresztül mindenki közelebb kerülhet a természethez.
A Zöld Sátor programja keretén belül szombaton este
tagjaink képösszeállításából szervezünk vetítést, ám
egy minitárlatot is készítünk bükki természetfotóinkból,
ahol az érdeklődők megtekinthetik munkáinkat és a
kedvenc képüket csipesszel megjelölhetik.

ELÉRHETŐSÉG:

miskolcifotoklub.hu,
https://www.facebook.com/pg/miskolcifotoklub

Tai chi – gyakorlás a szabadban
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A BioHarmónia Tai Chi Egyesületben non-profit szervezetként
működünk, önkéntes tagokkal Miskolc és környékén. Célkitűzéseink egyike egymás megsegítése.
Egyesületünk tagjai között akad,
aki fél éve, de olyan is, aki 25 éve
gyakorolja a tai chi ezen stílusának mozdulatsorát. Edzőink több
mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. A tanulóktól a nyugdíjasig minden korosztály megtalálható nálunk, ez a mozgásforma nem korhoz kötött. Az általunk gyakorolt mozdulatok kissé át
lettek alakítva. Célunk nem a harcművészet tanulása,
hanem a harmonikus, relaxációs mozgás gyakorlása.
A TAI CHI lassú és természetes mozdulatsorozat,
amely a testet és a lelket ellazítja, javítja a koordinációt,
fejleszti az erőt és a mozgékonyságot. A lágy fordító és
nyújtó mozdulatok oldják a feszültséget és inkább felfrissítik, mint kifárasztják a gyakorlót.
Korhatár nélkül mindenki végezheti!

ELÉRHETŐSÉG:

Kertész Judit 20/417-4090
taichimiskolc@freemail.hu,
http://taichimiskolc.fw.hu/

Baráthegyi Vakvezető és
Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Magyarországon a
látássérült emberek alig
1%-át segíti vakvezető
kutya, pedig a vakoknak
és gyengén látóknak
nagyobb segítséget jelentenek a mindennapokban, mint bármelyik
élettelen segédeszköz.
Szakmai munkánk sikerének záloga az önkéntes támogatóink segítsége!
Küldetésünk a társadalmi szemléletformálás. Erőnkhöz mérten igyekszünk minden olyan rendezvényen ott
lenni, ahol szeretettel fogadnak bennünket és találkozhatunk nyitott érdeklődő gyerekekkel és felnőttekkel. A
fogyatékosság egy nagyon komoly téma, mégis lehet
róla egyszerűen és természetesen beszélni. Az emberek félelme oldódik, ha interaktív érzékenyítő programunk keretében vidám és kedves látássérült kollégáinkkal beszélgetnek, játszanak vagy akár kipróbálják
erre a célra speciálisan kiképzett bemutató vak- vezető
kutyáinkat. Azt reméljük,
hogy azok az élmények
és jó tapasztalatok, amiket ezeken a rendezvényeken bárki megszerezhet segíti a látássérült
emberek pozitív megítélését.
Pénteken délután a
Zöld Sátornál találkozhatsz velünk is!

ELÉRHETŐSÉG:

3529 Miskolc, Park u. 8.
+36 46 311 236
https://www.barathegyisegitokutya.hu/
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Foglalkoztató
MAACRAFT szociális műhely
– kézműves sarok

Az alapítvány munkatársai és autista fiataljai pénteken és szombaton kézműves workshopra várják a
Zöld Sátorba betérőket. Fonás, varrás, horgolás,
madáretető építésbe, készítésbe is be lehet kapcsolódni, de vásárlással is lehet segíteni az alapítvány
munkáját.

ELÉRHETŐSÉG:

Miskolci Autista Alapítvány Miskolc Autism
Foundation
H-3533 Miskolc, Csermőkei Rd. 2/a.
http://www.miskolciautista.com/
http://maacraft.org/
http://miskolciautista.tumblr.com/
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Természetes anyagok, szorgalmas kezek, végtelen türelem.
A hátránnyal indulók helyzete is
VÁLTozhat, ha segítesz.

Gombakiállítás,
gyermekfoglalkoztatás

A Miskolci Gombász egyesület célja, hogy elősegítse a
gombák világának a környezettudatos életmódba
való még jobb beillesztését, a természet egységben való szemléletét
és védelmének fontosságát és lehetőségeit.
A gombamérgezések
megelőzésének elősegítése és a kulturált, a természetvédelmi és egészségvédelmi céloknak megfelelő gombagyűjtési módszerek terjesztése. Ennek megismerését
szolgálandó három előadással is készülünk a Zöld Sátorba: Télire való gomba eltevés és felhasználás fortélyairól (Béres János); A gombatermesztés fontossága
és lehetőségei a klímaváltozás tükrében (Darai Balázs);
Az év gombája (Szűcs Béla).
Standunkon élő-, száraz- és termesztett gombákból
bemutatót tartunk, eláruljuk, milyen készítmények gyermek- és felnőtt foglalkoztatás (kifestő, hűtőmágnes- és
kitűző készítés, képkirakó, tesztek); folyamatos laptopos
vetítés; sztereomikroszkóp használat, gombafotók; folyamatos szakellenőri ügyelet.

ELÉRHETŐSÉG:

Miskolci Gombász Egyesület,
3535 Miskolc, Hegyalja u. 50.
Juhász Csilla szervezőtitkár 06 20 956-9325;
Szűcs Béla kapcsolattartó 06 20 961-7653
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,,Tükörben”

Miskolci Tükörkép Közéleti
Egyesület

A Miskolci Tükörkép
Közéleti Egyesület elkötelezett híve Miskolc városának. Miskolcnak az egyik
legfontosabb megoldásra
váró feladata a közeljövőben a levegője szennyezettségének megoldása.
Ehhez az embereket kell
megtanítanunk arra, hogy
tudatosan tudjanak együtt
élni környezetükkel.
Ebben partner az egyesületünk és a közeljövőben ennek érdekében lépéseket
is teszünk majd városunk lakóival közösen.
A Zöld Sátorban elhangzó előadás címe:
Miskolc a múltban – A változás évszázadai lépésrőllépésre, Miskolc helynevei.

ELÉRHETŐSÉG:

3530 Miskolc Csengey Gusztáv 15 f/2,
E-mail: miskolcitukorkep@gmail.com
Nyilvántartási szám: 05-02-0065689,
Adószám: 19152796-1-05
Ujpál Zsolt/Gilbert - Elnök, +3630/239-0408,
Kavecsánszki Erzsébet - Titkár, +3670/312-9890,
Reiman Zoltán - Alelnök, +3670/416-8663,
Alacs István - HR manager, +36 70 358-8744
Fő média partner: Civil Rádió Miskolc-Zöldreváltók

Civil Rádió Miskolc

A Civil Rádió Miskolc a 2020. évi „Kocsonyafesztivál
Zöld Sátor” hivatalos médiatámogatója. Biztosítjuk,
hogy az elhangzott előadások később is elérhetőek

Széchenyi Krisztián
a természet(esség)ről

A Zöld Sátorban vasárnap délután három órától a
Széchenyi család új generációjának egyik legnevesebb tagját köszönthetjük. Széchenyi Krisztián táncművész, a Varidance alapító tagja. A Magyar Táncművészeti Főiskola elvégzése után a Szolnoki Szigligeti Színházban dolgozott. Az elmúlt évtizedben számos sikerprodukcióban működött közre idehaza és
külföldön.
Kevesen tudják róla, hogy a természetközeli életmód, a testi és lelki egészség, a hagyományok ápolása meghatározó elemei az életének. „A testmozgás
boldogabbá teszi az ember életét” – vallja. Beszélgetünk majd a nagyvárosi és a kisvárosi lét lehetőségeiről, a következő generációk iránti felelősségről,
a néptáncon alapuló mozgásművészetről…
Széchenyi Krisztián a Miskolci Autista Alapítvány
EFOP-pályázatának keretében megrendezett CSRkonferenciájának vendégeként van városunkban.
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legyenek online, illetve a látogatókkal számos riportot készítünk, melyek a Zöldreváltók műsorában
kerülnek adásba.
A cirmi.org egy olyan független médiafelület, mely 5
éves kísérleti szakaszán túllépve immár tapasztalt és
nyitott szerkesztőcsapatával szeretné képviselni, továbbítani a helyi lakosok és civil szervezetek hangját. A közösségi rádiózás eszközeivel számos lehetőséget tudunk biztosítani a jelentkező megszólalóknak, különböző műsorainkban:
Rádiónk egyfajta kommunikációs felület a közös gondolkodás terének, vagyis amennyiben olyan ügyekre
szeretnétek felhívni a figyelmet, vitát folytatni azokról,
lehetőséget adni különböző álláspontok megjelenítésére, melyek elhanyagoltak.

ARCHÍVUM

https://soundcloud.com/civilradiomiskolc/sets?fb
clid=IwAR3qBjezEbjnSoufPrx5cSCWmMXwD9pBr8j90peaiqFctfBz9IJ
C2Bbxug

ELÉRHETŐSÉG:

Folyamatosan várjuk a Miskolc és környéki
lakosok, civil szervezetek témáit a
civilradiomiskolc@gmail címre, vagy üzenetként
ide: https://facebook.com/civilradiomiskolc
www.cirmi.org

HUNGAIRY – MISKOLC – LIFE IP

LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA 8 RÉGIÓBAN A LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉVEL
2019–2026 között valósul meg Miskolcon az Európai
Unió LIFE programja által támogatott HungAIRy integrált projekt (LIFE17 IPE/HU/000017).
A projekt célja a város levegőminőségének javítása,
monitoring hálózat és emissziós adatbázisok létrehozásával, segítő, szemléletformáló, tájékoztató tevékenységekkel, ökomenedzser szakértői, tanácsadói iroda
működtetésével.
A projekt koordinátora a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., megvalósításban 10 megyei jogú város, valamint szakmai intézmények vesznek részt.
Miskolcon az Önkormányzat, a Miskolci Egyetem és
a MIKOM Nonprofit Kft. valósítja meg a projektet.

ELÉRHETŐSÉG:

Bővebb információ: www.hungairy.hu
Helyi kapcsolat: hungairy@miskolc.hu
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Hasznos
tudnivalók:

STAND és ELŐADÓI TÉR:
A Zöld Sátorban 250 négyzetméteren
naponta 20-25 szervezet standol,
ebből nyílik egy különálló 100
négyzetméteres előadói sátor, ahol a
vetített képes előadásokra, pódiumbeszélgetésekre, kiállításokra kerül
sor temperált térben.
JÁTSZÓHÁZ:
A Zöld Sátorban fajátékokkal,
természetbarát anyagokkal, kreatív
lehetőségekkel várjuk
a fiatalabb látogatókat és szüleiket.

PONTGYŰJTŐ JÁTÉK:
A Zöld Sátor pontgyűjtő játékába
bekapcsolódók sorsoláson vehetnek
részt, melyre minden óra egészkor
kerül sor. A legalább 10 standon pontot
gyűjtő látogatók ajándékokat nyerhetnek. A sorsoláson nem megjelenő
nyertesek nyereményei a következő
sorsolásra visszakerülnek.
ÜGYELET:
A Zöld sátor ügyeletes telefonszáma:
70/2586716
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Van
közöd hozzá!

Esik az eső, vagy süt a nap? Mindegy!
Gyújts egy gyertyát kényelmes hajlékodban!
A fény lángjának táncában ott lesz
Amazonas, Madagaszkár, Ausztrália...
Fényében ugye látod a tomboló tűz elől menekülő törzseket, családjaikat, rejtekükből kitörő állatok csapatait? S, lelkeiket azoknak, akik végső elgyengülésükben már nem jutnak ki időben?
Ugye látod a hatalmas trópusi rengeteget recsegve, ropogva égni? Matuzsálemeik menekülni képtelenek. És ugye látod rajtuk, az orchideák, virágok zuhatagait, a páfrányok, mohák, zuzmók, páracseppes párnáit Földünk legbujább erdejében? Pillanat műve, most éppen hamuként libbennek
tovább...
Hajolj a fény felé! Tovább, tovább, tovább! Míg nem érzed azt, amit most ők is, Föld nevű bolygónk
számos pontján!!
Ugye mindez, már nem csak egy távoli, egzotikus hír? Egy újabb holocaust poszt a képernyődön?
Ugye, már sejted, hogy VAN KÖZÖD HOZZÁ?! Bizonyára, ha eszed a hamburgert, a szójával készülő
ipari élelmiszereket, utazol a világ körül kedvedre, bámulod a kijelzőket úton és útfélen...
Átlépheted a rossz híreket, elfordíthatod orrodat a perzselve égő élőlények, embertársaid hamva
felől, nem menekülhetsz. Ha csak közvetve is, de félő, hogy a TE levegőd, a TE vized, a TE élelmedet
nyújtó talaj is martalékává válik az önző, gonosz, pitiáner harácsolásnak. Mely nem tiszteleti az életet,
mert valójában nem is tudja, mi az. Mely számára a bankszámla hízlalása a legfőbb siker, értékrendjét
a tőzsde diktálja. Ugye sejted, hogy lelketlen stratégiai játékában még csak porszem sem vagy?
Legfeljebb potenciális hamu, melynek egykori élőhelyén bányák, marhalegelők, vagy éppen szójaültetvények hozhatnak rövidtávon nagy profitot.
***

Jó hír: Földanya képes újból élettel benépesíteni a Földet!!
Rossz hír: Gyertyafényed lángjában hiába keresed a csupasz majmot, az embert, valószínűleg, már
nem találod.
***

A történet másképp is véget érhet? Valóban akarod?
Nézz a kulisszák mögé, keresd a hiteles forrást, zöldrefestett maszlagok ne homályosítsák el szemed. Tudatos döntéseiddel, cselekedeteiddel – talán – még esélyt adhatsz magadnak, gyermekeidnek,
unokáidnak. A jövő ökoszisztémájának.
ÉBRESZTŐ!!! Mérlegelj és VÁLTS!
Most, amikor elfújod a gyertyát. Ugye képes vagy rá?
Még eshet az eső, süthet a nap!
(Talán.)
F. Nagy Zsuzsanna
Zöld Kapcsolat Egyesület
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