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REKREÁCIÓS ÉS TÚRA PROGRAMOK


Sportíjász foglakozás
2014. I. félévében, minden csütörtökön 18.30 – 19.30 óra között
A hajdúböszörményi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében, a Zöld Kör szervezésében a
Hajdúdorogi Hagyományőrző Íjász Egyesület közreműködésével. A részvételi díjmentes, csupán előzetes
jelentkezéshez kötött.
Jelentkezés és bővebb információ: Marosán Angéla projektvezető 06 (20) 4952-982, angela@zoldkor.net



Kökörcsin túra - a koratavasz első virágai Sárospatak környékén
2014. március 29. (szombat), indulás 7 órakor (Hb., Iskola utca)
A Mandulás-hegy és a Gombos-hegyi kálvária bejárása gyalogosan (kb. 12 km), utazás a helyszínre odavissza autóbusszal. A részvételi díj tartalmazza a résztvevők ebéd költségét is. Meleg öltözék ajánlott!
Részvételi díj: 2.900,- Ft/fő (ZK tagoknak 1.900 Ft/fő)(szervezés, utazás, túravezető és ebéd)
Jelentkezés és bővebb információ (03. 27-ig): Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Csillagvirág túra - a koratavasz első virágai a debreceni Nagyerdőn
2014. március 31. (hétfő), indulás 8 órakor (Hb., Iskola utca)
Tavaszi túra hazánk első természetvédelmi területén Debrecen-Pallagtól, a Debreceni Egyetem Botanikus
Kertjéig (kb. 8 km), utazás a helyszínre oda-vissza autóbusszal. A túra után a botanikus kert bejárása.
Részvételi díj: 900,- Ft/fő + belépődíj (botanikus kert), (ZK tagoknak 490 Ft/fő)
Jelentkezés és bővebb információ (03. 27-ig): Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Bicikli túra - a Tisza-mentén (1.)
2014. április 13. (vasárnap), indulás 1/2 8 órakor (Hb., Vasútállomás)
Kerékpártúra Tiszalök-Polgár között többnyire a gáton (EuroVelo), táv 26 km. A részvételi díj a
visszautazáshoz a különjáratú autóbuszt és a túravezetést a kerékpárszállítást, valamint az ebéd költségét is
tartalmazza. Oda utazás Tiszalökig vonattal sajátköltségen!
Részvételi díj: Zöld Kör tagoknak díjmentes (nem tagoknak 2.900,- Ft/fő + vonatköltség Tiszalökig)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 10-ig): 06 (52) 280-038, info@zoldkor.net



Nőszirom túra - a szegi Vár-hegy botanikai értékeinek felkutatása
2014. április 18. (péntek), indulás 10 órakor (Hb., Iskola utca)
Séta a Bodrog parti Szegi községből a közeli Vár-hegy természetvédelmi területre gyalogosan (kb. 10 km),
oda-vissza utazás autóbusszal. Útközben a tokaji földvár felkeresése, amelyhez komppal kelünk át a
Bodrogon az ártérre. A részvételi díj tartalmazza az ebéd költségét is.
Részvételi díj: 3.200,- Ft/fő (ZK tagoknak 2.300 Ft/fő) (szervezés, utazás, komp költség, túravezető és ebéd)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 16-ig): Tatár Antal túravezető 06 (20) 5299-856, info@zoldkor.net



Tavaszi gombász túra - a görbeházi Bagotai-erdő és mező felkutatása
2014. április 20. (húsvét vasárnap), indulás 8 órakor (Hb., Iskola utca)
Fél napos felüdülést nyújtó barangolás a Hortobágyi Nemzeti Park peremén gyalogosan (kb. 10 km), odavissza utazás autóbusszal. A túraprogram a tavaszi gombák felkutatásával gombászkodást is tartalmaz. A
részvételi díj tartalmazza a hideg ebéd költségét is.
Részvételi díj: Zöld Kör tagoknak díjmentes (nem tagoknak 1.900,- Ft/fő)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 16-ig): 06 (52) 280-038, info@zoldkor.net
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Kosbor túra - a Király-erdő botanikai értékeinek felkutatása
2014. április 30. (szerda), indulás 6 órakor (Hb., Iskola utca)
Látogatás a romániai Erdély kapujának számító Király-erdő hegységbe. A karsztvidék botanikai értékeinek,
vadon termő gombáinak felkutatására. Utazás kisbusszal, valutaváltási lehetőség nagyváradi megálló
alkalmával!
Részvételi díj: 3.200,- Ft/fő (ZK tagoknak 2.300 Ft/fő) (szervezés, utazás, túravezető)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 28-ig): Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Bicikli túra - a Bodrog-mentén (1.)
2014. május 1. (csütörtök), indulás 10 órakor (Hb., Iskola utca)
Kerékpártúra Bodrogolaszi–Szegi–Bodrogolaszi között (EuroVelo), táv oda-vissza 35 km. A részvételi díj a
különjáratú autóbuszos utazáson és a túravezetésen kívül a kerékpárszállítás, valamint az uzsonna költségét
is tartalmazza.
Részvételi díj: 3.200,- Ft/fő (ZK tagoknak 2.300 Ft/fő)(utazás, kerékpárszállítás, túravezető és uzsonna)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 29-ig): Tatár Antal túravezető 06 (20) 5299-856, info@zoldkor.net



Bodrog-ártér vízitúra (1.)
2014. május 2-4. (péntek-szombat- vasárnap)
Két napos kenutúra, a Bodrog és Tisza folyók által közrezárt ártérre. Program: 1. nap: beérkezés
Bodrogolasziba estig, 2 nap: kenutúra Bodrogkisfalud–Zalkod között (éjszakázás Zalkodon), 3. nap: kenutúra
Zalkod–Tokaj között. Éjszakázás saját sátorban, étkezés egyénileg (vagy vacsorák 1.200 Ft/adag).
Részvételi díj: 11.900,- Ft/fő (belépőkártya, kemping, túravezető, szállítás és túraeszközök)
Jelentkezés és bővebb információ (04. 25-ig): 06 (20) 9556-758, info@bordrogtura.hu



Bicikli túra - a Tisza-mentén (2.)
2014. május 10. (szombat), indulás 8 órakor (Hb., Iskola utca)
Kerékpártúra Polgár-Tiszacsege között a gáton (EuroVelo), táv 34 km. A részvételi díj a különjáratú
autóbuszos utazáson és a túravezetésen kívül a kerékpárszállítás, valamint az ebéd költségét is tartalmazza.
Részvételi díj: Zöld Kör tagoknak díjmentes (nem tagoknak 3.200,- Ft/fő )
Jelentkezés és bővebb információ (05. 08-ig): 06 (52) 280-038, info@zoldkor.net



Hermann Ottó Emléktúra – látogatás Lillafüredre
2014. május 11. (vasárnap), indulás 7 órakor (Hb., Iskola utca)
Madarak és Fák Napi túra a természettudós halálának 100. évfordulója jegyében. Felsőhámor és Lillafüred
nevezetességeinek megtekintése, majd gyalogtúra Bükk-hegységben (kb. 8 km), utazás a helyszínre odavissza autóbusszal. A részvételi díj tartalmazza a Hermann Ottó Emlékház belépődíj költségét is.
Részvételi díj: 2.900,- Ft/fő (szervezés, utazás, túravezető)
Jelentkezés és bővebb információ (05.08-ig): Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, info@zoldkor.net



Bodrog-ártér vízitúra (2.)
2014. május 13-15. (kedd- szerda-csütörtök)(Azoknak, akik csendes evezésre vágynak!)
Két napos kenutúra, a Bodrog és Tisza folyók által közrezárt ártérre. Program: 1. nap: beérkezés
Bodrogolasziba estig, 2 nap: kenutúra Bodrogkisfalud–Zalkod között (éjszakázás Zalkodon), 3. nap: kenutúra
Zalkod-Tokaj között. Éjszakázás saját sátorban, étkezés egyénileg (vagy vacsorák 1.200 Ft/adag).
Részvételi díj: 11.900,- Ft/fő (belépőkártya, kemping, túravezető, szállítás és túraeszközök)
Jelentkezés és bővebb információ (05. 09-ig): 06 (20) 9556-758, info@bodrogtura.hu
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Bicikli túra - a Bodrog-mentén (2.)
2014. május 31. (szombat), indulás 10 órakor (Hb., Iskola utca)
Kerékpártúra Szegi – Sárospatak – Szegi között (EuroVelo), táv oda-vissza 42 km. A részvételi díj a
különjáratú autóbuszos utazáson és a túravezetésen kívül a kerékpárszállítás, valamint az uzsonna költségét
is tartalmazza.
Részvételi díj: 3.200,- Ft/fő (ZK tagoknak 2.300 Ft/fő) (utazás, kerékpárszállítás, túravezető és uzsonna)
Jelentkezés és bővebb információ (05. 29-ig): Tatár Antal túravezető 06 (20) 5299-856, info@zoldkor.net



Tikkasztó túra - a szegi Vár-hegy nyári meghódítása
2014. július 19. (szombat), indulás 6 órakor (Hb., Iskola utca)
Túra a Bodrog parti Szegi községből, a közeli Vár-hegy természetvédelmi területre gyalogosan (kb. 10 km),
oda-vissza utazás autóbusszal. Útközben a tokaji városnézés és pihenő. A részvételi díj tartalmazza az ebéd
költségét is.
Részvételi díj: 2.900,- Ft/fő (ZK tagoknak 1.900 Ft/fő)(szervezés, utazás, túravezető és ebéd)
Jelentkezés és bővebb információ (07. 17-ig): Tatár Antal túravezető 06 (20) 5299-856, info@zoldkor.net



Bodrog folyó vízitúra (1.) és (2.)
2014. augusztus 15-17. (péntek- vasárnap), valamint augusztus 22-24. (péntek- vasárnap)
Két napos kenutúra, a Bodrog folyón, a torkolattól-torkolatig. Beérkezés augusztus 14-én csütörtök este.
Program: 0. nap: beérkezés estig, 1. nap: kenutúra Zemplén község (Szlovákia) – Bodrogolaszi (táv: 30 km),
2 nap: kenutúra Bodrogolaszi – Szegi (táv: 20 km), 3. nap: kenutúra Szegi – Tokaj (táv: 10 km). Éjszakázás
minden este Bodrogolasziban, saját sátorban, étkezés egyénileg (vagy szállás ágyban +1.000 Ft/fő/éj és
vacsorák 1.200 Ft/adag).
Részvételi díj: 12.900,- Ft/fő (ZK tagoknak 9.900 Ft/fő) (kemping, túravezető, szállítás és túraeszközök)
Jelentkezés és bővebb információ (08. 01-ig): 06 (20) 9556-758, info@bodrogtura.hu



Szüreti hétvége Bodrogolasziban
2014. szeptember 27-28. (szombat- vasárnap)
Két napos kulturális és szabadidős program a Zöld Kör megújult táborhelyén. Részletes program
előreláthatólag szeptember elejére áll össze!
Részvételi díj: önköltséges

NYÁRI TÁBOROK


Természetvédelmi tábor, Belső-erdő
2014. július 7-13., (hétfőtől - vasárnapig)
12-26 év közötti korosztálynak ajánlott önkéntes természetvédelmi tábor a hajdúböszörményi Belsőerdőben. A programokból: természetvédelem alatt álló erdő tisztítása, rekreációs programok és madárles.
A táborban napi 4 alkalommal biztosítunk étkezést. Részvételi díj nincs viszont legalább napi 4 óra önkéntes
munkát minden résztvevőnek szükséges vállalni.
Bővebb információ és jelentkezés: Oláh Eszter táborvezető 06 (20) 4825-558, olah.eszter@zoldkor.net



Természetismereti tábor, Bodrogolaszi
2014. július 28 – augusztus 1, (hétfőtől - péntekig)
8-16 év közötti korosztálynak ajánlott ifjúsági tábor a Zöld Kör bodrogolaszi táborhelyén. A programokból:
túrák, természetismereti és kézműves foglakozások, sárospataki városnézés és strandolás, csillagászat,
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madárles. A táborban napi 4 alkalommal biztosítunk étkezést, a díj tartalmazz az egyéb ellátás és a
programok díját.
Részvételi díj: 24.900,- Ft/fő/turnus
Bővebb információ és jelentkezés: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net

ÖNKÉNTES PROGRAMOK


Mesterséges madárodú karbantartás, Hajdúböszörmény-Pród
2014. március 8. (szombat)
Félnapos természetvédelmi tevékenység: a Keleti-főcsatorna erdősávjában énekesmadarak számára
kialakított mesterséges fészekodú-telep tisztítása, karbantartása. A résztvevők utaztatásáról gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Fészekkutatás a Tócó-völgyben, Hajdúböszörmény-Zelemér
2014. március 9. (vasárnap)
Félnapos természetvédelmi tevékenység a tavalyi, hátrahagyott madárfészkek felkutatása kapcsán a Tocóvölgy helyi jelentőségű természetvédelmi területen, Hajdúszentgyörgy és Zelemér között. A résztvevők
utaztatásáról gondoskodunk, utazás vonattal.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Önkéntes program a víz világnapja alkalmából, Bodrogolaszi
2014. március 22. (szombat)
Egész napos természetvédelmi tevékenység a Bodrogolaszi községet átszelő Szarka-patak medrének
megtisztításával, a szétszórt hulladék összegyűjtésével. A résztvevők utaztatásáról frissítőről és hideg
élelemről, valamint a szükséges eszközökről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Madáritató kialakítása a Gyöngyvirágos-tölgyeben, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő
2014. március 27. (csütörtök)
Félnapos természetvédelmi tevékenység a Gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi
területen történő madáritató kialakításával, valamint a szétszórt hulladék összegyűjtésével. A résztvevők
utaztatásáról frissítőről és a szükséges eszközökről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Hüllő- és kétéltű állomány felmérés, Hajdúböszörmény
2014. április 17. (csütörtök)
Egész napos természetvédelmi tevékenység a hajdúböszörményi helyi jelentőségű természetvédelmi
területek védett hüllő- és étéltű faunájának felmérése céljából. A résztvevők utaztatásáról és frissítőről
gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Madárgyűrűzés a Tócó-völgyben, Hajdúböszörmény-Zelemér
2014. április 19. (szombat)
Egész napos természetvédelmi tevékenység a Tócó-völgy helyi jelentőségű természetvédelmi területen a
vonuló énekes madarak kutatása, gyűrűzése kapcsán. A résztvevők utaztatásáról gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net
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Védett növények monitoringja, Hajdúböszörmény-Pród
2014. április 29. (kedd)
Félnapos természetvédelmi tevékenység a Disznósháti-gyep helyi jelentőségű természetvédelmi területen
az ott tenyésző védett és veszélyeztetett növényfajok állományának felmérésére irányulva. A résztvevők
utaztatásáról gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Odútelep felmérés, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő
2014. május 18. (vasárnap)
Félnapos természetvédelmi tevékenység a Gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi
területen történő műodúkban költő énekesmadarak fészekaljainak monitoringjával, valamint a májusi
védett növények állományának felmérésével. A résztvevők utaztatásáról és frissítőről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Védett növények monitoringja, Tiszagyulaháza
2014. május 22. (csütörtök)
Félnapos természetvédelmi tevékenység a Tisza folyó bal parti gátján, a Zöld Kör által tavaly áttelepített
védett növényfajok állományának felmérésére irányulva. A résztvevők utaztatásáról gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Gólyafióka gyűrűzés, Hajdúdorog
2014. június 20. (péntek)
Félnapos természetvédelmi tevékenység, a Czakó-tó Natura 2000 területen költő fehér gólya fészekaljában
található fiókáinak megjelölésével, valamint a terület madárvilágának felmérésével. A résztvevők
utaztatásáról és frissítőről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Gólya állomány felmérés
2014. június 23. (hétfő)
Félnapos természetvédelmi tevékenység, a Hajdúság területen költő fehér gólya állomány fészekaljainak
felmérése, az idei szaporulat megszámlálása céljából. A résztvevők utaztatásáról és frissítőről
gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Nyári napközi, Bodrogolaszi
2014. június 23-27., június 30-július 4.
Két egy hetes turnus a bodrogolaszi 6-12 éves korú gyermekek nyári napköziztetésével, amelynek kapcsán
gyermekfelügyeletre és foglakozások vezetéséhez várjuk önkéntesek jelentkezését!
Bővebb információ: Oláh Eszter környezeti nevelőnél 06 (20) 4825-558, olah.eszter@zoldkor.net



Gyurgyalag gyűrűzés, Hajdúdorog
2014. július 6. (vasárnap)
Egész napos természetvédelmi tevékenység a Hajdúdorog külterületen, homokos partoldalakban fészkelő
énekes madarak kutatásával, gyűrűzésével. A résztvevők utaztatásáról és frissítőről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net
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Szalakóta állomány felmérés és bemutató gyűrűzése, Hajdúböszörmény-Pród
2014. július 20. (vasárnap)
A Pródi-gyepek Natura 2000 terület, fokozottan védett madár fajának állományfelmérése, valamint fiatal
egyedeinek gyűrűzésére irányuló terepprogram. A résztvevők utaztatásáról és frissítőről gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Antal programvezető 06 (20) 527-8602, szabo@zoldkor.net



Nyári tábor, Bodrogolaszi
2014. július 21-27., augusztus 04-10.
Két egy hetes turnus a Sárospataki járás 6-12 éves korú hátrányos helyzetű családjaiból származó
gyermekek nyári táboroztatásával, amelyhez gyermekfelügyeletre és foglakozások vezetéséhez várjuk
önkéntesek jelentkezését!
Jelentkezés és bővebb információ:
Oláh Eszter környezeti nevelőnél 06 (20) 4825-558, olah.eszter@zoldkor.net



Védett növények monitoringja, Hajdúböszörmény-Pród
2014. augusztus 13. (szerda)
Fél napos természetvédelmi tevékenység, a Disznósháti-gyep helyi jelentőségű természetvédelmi területen
az ott tenyésző késő nyári, kora őszi védett és veszélyeztetett növényfajok állományának felmérésére
irányulva. A résztvevők utaztatásáról gondoskodunk.
Jelentkezés és bővebb információ: Molnár Antal elnök 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net

ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKMAI PROGRAMOK


Önismereti klub
2014. I. félévében, minden szerdán 17.00- 18.30 óra között
Drén Gáborné mentálhigiénés szakember és Garamvölgyi Orsolya pszichológus közreműködésével. Helyszín
a Zöld Kör iroda. Részvételi díjmentes, csupán előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezés és bővebb információ: Marosán Angéla projektvezető 06 (20) 4952-982, angela@zoldkor.net



Projekttervezés, pályázatírás tréning, Hajdúböszörmény
2014. március 18 (kedd) és 20 (csütörtök)
Készségfejlesztő foglalkozások, kezdő pályázók számára ajánlva. A rendezvény gazdája a Hajdúsági Múzeum
Baráti Köre és a Zöld Kör, helyszín a Hajdúsági Múzeum. Részvételi díj nincs.
Jelentkezés és bővebb információ:
Lengyel István pályázati referens 06 (52) 280-038, lengyel.istvan@zoldkor.net



Helyi fenntarthatósági szakmai műhely, Hajdúböszörmény
2014. április 2. (szerda) Hajdúböszörmény, Zöld Kör iroda
2014. április 10. (csütörtök) Bodrogolaszi, Polgármesteri Hivatal tanácsterem
A fenntarthatóság helyi szintű megvalósításával kapcsolatos, kiscsoportos képzés (egész napos). A
rendezvény gazdája a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Zöld Kör. Részvételi díj nincs, csupán
regisztrálni szükséges. A képzés ideje alatt a résztvevők ellátásáról gondoskodunk (ebéd).
Jelentkezés és bővebb információ:
Lengyel István pályázati referens 06 (52) 280-038, lengyel.istvan@zoldkor.net

ZÖLD KÖR 2014 tavasz - nyár
ZÖLD KÖR 2014 tavasz - nyár

oldal 6
6



Ifjúsági közösségi munka tanulmányút, Észak-Magyarország
2014. április 11-12. (péntek-szombat)
Tapasztaltok és jó gyakorlatok az ifjúsági közösségi munka kapcsán Telkibánya, Miskolc és Pétervására
településeken. A rendezvény gazdája az Életfa Segítő Szolgálat Alapítvány és a Zöld Kör, helyszín a Hajdúsági
Múzeum. Részvételi díj nincs, csupán regisztrációhoz, valamint a motiváció megjelöléséhez kötött
(túljelentkezés esetén a motivációk alapján döntünk a résztvevők köréről).
Jelentkezés és bővebb információ: Áncsán Gabriella projektvezető 06 (20) 2425-451, ancsan@zoldkor.net



Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója, Komárom
2014. április 25-27. (péntek – vasárnap), indulás: később egyeztetett időpontban
A minden év tavaszán megrendezésre kerülő OT-nak idén a komáromi Monostori erőd ad otthont, a győri
Reflex Egyesület jóvoltából. Az eseményről bővebb információ, valamint a részvétel (és jelentkezés
feltételei) megtalálhatók: http://zoldot.hu/index.html
A részvétel önköltséges, viszont Zöld Kör tagjainak eljutásában és az egyesület érdemi képviseletében
segítséget nyújtunk lehetőségeinkhez mérten.
Bővebb információ: 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net



Bodrog-menti Felzárkóztató Program záró rendezvénye , Olaszliszka
2014. május 30. (péntek)
A több mint 2 és fél éve futó szociális közösségfejlesztő program zárása, rövid értékelő beszámolókkal és
előadásokkal. A program gazdája a Zöld Kör és az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület.
Jelentkezés és bővebb információ: Áncsán Gabriella projektvezető 06 (20) 2425-451, ancsan@zoldkor.net



Magyar Természetvédők Szövetsége tagszervezeti találkozója
2014. szeptember (pontos időpont és helyszín, várhatóan nyár közepére kerül kijelölésre)
A minden év őszén megrendezésre kerülő találkozó, a szövetség tagcsoportjai képviselőinek, tagjainak és
önkénteseinek kerül meghirdetésre. A találkozókon szakmai és rekreációs programokra egyaránt sor kerül.
A részvétel önköltséges, viszont Zöld Kör tagjainak eljutásában és az egyesület érdemi képviseletében
segítséget nyújtunk lehetőségeinkhez mérten.
Bővebb információ: 06 (20) 9556-758, molnar@zoldkor.net

SZEMLÉLETFORMÁLÓ AKCIÓK, ZÖLD SÁTOR
A Zöld Kör 2014. tavasz-nyár folyamán az alább felsorolt szemléletformáló akciókat tervezi
A programokhoz várjuk önkéntes segítők jelentkezését (az utazást és a napközbeni ellátást biztosítjuk).
Bővebb információ: Gyöngyösi Imre programvezető 06 (20) 4902-550, gyongyosi@zoldkor.net
A rendezvény időpontja

:

2014. március 28.

A rendezvény helyszíne

:

Zöld program, Debrecen-Nagymacs (közösségi ház)

Az akció jellege

:

Állatvédelmi program

Főszervező

:

Debreceni Művelődési Központ

A rendezvény időpontja

:

2014. április 22.

A rendezvény helyszíne

:

Föld Napja, Hajdúböszörmény (tájházak)

Az akció jellege

:

Egészség- és természetvédelmi program

Főszervező

:

Zöld Kör
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A rendezvény időpontja

:

2014. április 24.

A rendezvény helyszíne

:

Zöld program, Debrecen-Nagymacs (közösségi ház)

Az akció jellege

:

Környezetvédelmi előadás és ökológiai lábnyom számítás

Főszervező

:

Debreceni Művelődési Központ

A rendezvény időpontja

:

2014. május 1.

A rendezvény helyszíne

:

Majális, Téglás

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Téglás Város Önkormányzata

A rendezvény időpontja

:

2014. május 5-9.

A rendezvény helyszíne

:

Egészségvédelem a mindennapokban, Szegi

Az akció jellege

:

interaktív kiállítás

Főszervező

:

Szegi Község Önkormányzata

A rendezvény időpontja

:

2014. május 12-16.

A rendezvény helyszíne

:

Egészségvédelem a mindennapokban, Bodrogolaszi

Az akció jellege

:

interaktív kiállítás

Főszervező

:

Bodrogolaszi Község Önkormányzata

A rendezvény időpontja

:

2014. május 17.

A rendezvény helyszíne

:

Böszörményi dísznövény és ízek fesztiválja, Hajdúböszörmény

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Hajdú 400 hagyományőrző, Kertészeti és Kulturális Egyesület

A rendezvény időpontja

:

2014. május 17-22.

A rendezvény helyszíne

:

Egészségvédelem a mindennapokban, Hajdúböszörmény

Az akció jellege

:

interaktív kiállítás

Főszervező

:

Zöld Kör

A rendezvény időpontja

:

2014. május 23.

A rendezvény helyszíne

:

Zöld program, Debrecen-Nagymacs (közösségi ház)

Az akció jellege

:

Energiahatékonysági kiállítás

Főszervező

:

Debreceni Művelődési Központ

A rendezvény időpontja

:

2014. június 7.

A rendezvény helyszíne

:

Város napi rendezvény, Hajdúdorog

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Hajdúdorog Város Önkormányzata
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A rendezvény időpontja

:

2014. június 21.

A rendezvény helyszíne

:

Egészségnap, Bodrogolaszi

Az akció jellege

:

Zöld sátor

Főszervező

:

Bodrogolaszi Község Önkormányzata

A rendezvény időpontja

:

2014. június 22.

A rendezvény helyszíne

:

Kadarcs napforduló rendezvény, Balmazújváros

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Bakcsó Egyesület

A rendezvény időpontja

:

2014. augusztus 17.

A rendezvény helyszíne

:

Kastélykerti Napok rendezvény, Balmazújváros

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Veress Péter Általános Művelődési Központ

A rendezvény időpontja

:

2014. augusztus 19.

A rendezvény helyszíne

:

Hajdú Hét rendezvény, Hajdúböszörmény

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Szabadhajdú Nonprofit Kft.

A rendezvény időpontja

:

2014. augusztus 20.

A rendezvény helyszíne

:

Egészségnap, Szegi

Az akció jellege

:

Zöld sátor

Főszervező

:

Szegi Község Önkormányzata

A rendezvény időpontja

:

2014. szeptember 6.

A rendezvény helyszíne

:

Bezermeni vigasságok rendezvény, Hajdúböszörmény

Az akció jellege

:

Zöld sátor, a házhoz menő szelektívgyűjtés népszerűsítése

Főszervező

:

Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület

A rendezvény időpontja

:

2014. szeptember 22.

A rendezvény helyszíne

:

Mobilitás Nap, Hajdúböszörmény

Az akció jellege

:

Zöld sátor és kerékpáros túra program

Főszervező

:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
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Honlapjaink:
Vízitúra ajánlatok és olcsó szálláshely
A Bodrog folyó és környéke turisztika kínálata
Bodrog-ment Felzárkóztató Program projekt honlap
Madármegfigyelő túrák a Hortobágyon és környékén
A Hajdúság természeti értékei és túra ajánló
Magyar-román határmemti természetvédelmi projekt
A Sárospataki kistérség természeti értékei

:
:
:
:
:
:
:

www.bodrogtura.hu
www.bodrogtura.eu
www.bodrogment.hu
www.birdwatching.hu
www.hajdusagiturak.hu
www.huro-nature.eu
www.feketegolyak.hu

„Zöld Kör az élő, élhető és fenntartható jövőért!”
www.zoldkor.net
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