27. csütörtök

» Érkezés az akadémia helyszínére
16:00 »
Megnyitó
16: 10 »
Politikai körkép az EP-választás után –
Ellensúly est
13:00

16:00
Regisztráció és szállások elfoglalása

16:10

Lengyel Szilvia kuratóriumi társelnök

info pont

KONFERENCIATEREM


KONFERENCIATEREM
Szűcs Zoltán Gábor politológus
Reiner Roland politológus
Mikecz Dániel politológus
Pápay György felelős szerkesztő, Ellensúly folyóirat – moderátor
A májusi EP-választás alaposan átrendezte a hazai politikai erőviszonyokat, különösen az ellenzéki térfélen. A kerekasztal-beszélgetés
arra keresi a választ, hogyan befolyásolhatja mindez az önkormányzati
választásokat és az ellenzék jövőbeli győzelmi esélyeit, továbbá
hogy miként kell újragondolniuk stratégiájukat az ellenzéki pártoknak.

»
20:00 »

CSÜT

19:30 vacsora

» reggeli
09:15 »
ÖKOműhely: Balaton – közös kincsünk
09:30 »
Szemléletváltás, célkitűzés és motiváció –
workshop (I. csoport)
07:30

09:00

ÉTTEREM



10:45
Szabóné Szendefy Mária és Kendernay János



SÁTOR

12:30

18:00

18:00

28. péntek

ÉTTEREM

21:00 re:Verze előadás
KONFERENCIATEREM
Momentán Társulat
Improvizált standup-koncert. A brilliáns zenészduó sosemvolt slágereket
improvizál. Receptek, napi hírek, gyerekversek vagy bevásárlólisták:
minden szövegben bujkál egy dal! Két ember, egy zongora, egy loop
station, néhány izgalmas hangszer, és persze a közönség ötletei: ennyi
kell másfél órányi zenei improvizációhoz, ezúttal zöldre hangolva.


SZÁLLODA NAGYTEREM (emelet)
Szabados Andrea coach, tréner, szervezetfejlesztő
Hogyan kezelhetjük eredményesen a változásokat? Mi zajlik bennünk
a siker- vagy a kudarcélmény után, és hogyan tudunk a hibázásból
építkezni? Milyen módszerekkel lehet a mindennapi tevékenységeinket
összehangolni a szervezetünk céljával, valamint személyes céljainkkal
annak érdekében, hogy elérjük azokat?

PÉ

» Paverpol – kézműves foglalkozás
11:00 »
Önkormányzati választás 2019 –
műhelybeszélgetés
09:30

12:30
Guth Judit foglalkozásvezető
13:00



diy műhely


KONFERENCIATEREM
Kanász-Nagy Máté, az LMP ügyvezetője
	Ferenczi István, az LMP önkormányzati képviselője (Bp.–Kispest)
	Gerstmár Ferenc, az LMP önkormányzati képviselője (Veszprém)
	Takács Péter, az LMP önkormányzati képviselője (Békéscsaba)
	Gimes Gergely politikai elemző
	Horvai Ákos, az LMP pénzügyi igazgatója
	Hajdu Mária, az LMP önkormányzati képviselője (Bp. XII. kerület)
ifj. Mizsei László, az LMP önkormányzati képviselője (Bp. XVI. kerület)
	Barta János, az LMP önkormányzati képviselője (Bp.–Zugló)
	Takács Péter moderátor
Az LMP helyzete, szerepe és esélyei a 2019-es önkormányzati választáson: lehetőségek és együttműködések, hatásos és hatékony
kampánytechnikák, kampányfinanszírozás, tapasztalatok és eredmények
különböző önkormányzatokból.

12:30

»

» reggeli
09:15 »
ÖKOműhely: Szabad tér – szabad a tér?
Ökoturizmus
07:30

09:00
10:45

09:15

a pénz? 
» az EUHol2021–27
-es pénzügyi ciklusa

09:30

Szemléletváltás, célkitűzés és motiváció –
» workshop
(II. csoport)

09:30

kampány –
» CsakPucér
a textil maradhat! – előadás

10:45


KONFERENCIATEREM
Zarándy Zoltán, EP szakpolitikai tanácsadó
	Kis-Szeniczey Kálmán, az LMP Bács-Kiskun megyei képviselője
Mik a tervek a regionális fejezeteknél, mik a teendők kormányzati és
ellenzéki oldalon? Hogyan használhatjuk ki legjobban az EU-s forrásokat?
12:30

10:30


DIY MŰHELY
Lay Boglárka foglalkozásvezető
Amióta környezettudatos termékeket készítek nagyon sokféle gondolkodású emberrel találkozom. Kiváncsi vagyok a véleményükre, ők
mit gondolnak az egyszerhasználatos nejlonzacskókról, hogyan és mibe
vásárolnak, hogy váltak be nekik a BogBag termékek.

» Bakery baggy készítése
11:00 »
Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek –
10:30

12:30
Lay Boglárka foglalkozásvezető

klímaadaptáció a gyakorlatban
KONFERENCIATEREM
Dr. Czédli Herta PhD egyetemi docens, kuratóriumi tag

14:30

Fagombos méhviaszos bogpack
» készítése

15:00

Zöld városok, zöld önkormányzatok –
» műhelybeszélgetés

17:00

Hogyan lettek ilyen sikeresek a zöld pártok
» Nyugat-Európában,

18:30

22:00

»

ÉTTEREM

16:30

DIY MŰHELY
Lay Boglárka foglalkozásvezető
Megmutatom, hogyan készítjük el a szalvétát, majd a kiválasztott
mintájú és formájú biopamut anyagot bevonjuk a méhviasszal. A kész
szalvétát még formázzuk, majd rávarrjuk a pamutzsinórt és gombot.

KONFERENCIATEREM

16:30

KONFERENCIATEREM
Pogátsa Zoltán közgazdász
Schmuck Erzsébet, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának LMP-s elnöke
Reiner Roland politológus – moderátor
A 2019-es Európai Parlamenti választás után Magyarország egyetlen
képviselőt sem küld az egyébként megnövekedett zöld frakcióba úgy,
hogy a kampányban az eddiginél sokkal több szó volt zöld ügyekről. Ezek
alapján jogos a kérdés: hol a zöld politika helye a mai magyar politikai
térben?


KONFERENCIATEREM
	Zarándy Zoltán, EP szakpolitikai tanácsadó
Jakabfy Tamás, az LMP önkormányzati képviselője (Bp.–Józsefváros)
Heltai László, az LMP önkormányzati képviselője (Bp.–Terézváros)
Hogyan működnek a zöld irányítású önkormányzatok? Mik a legfontosabb fejlesztési irányok, milyen tanulsággal szolgálhatnak a magyar
várospolitikusoknak? Mik a hazai példák, amik mintaként szolgálhatnak
a következő önkormányzati ciklusban?

20:30 vacsora

és közben mi történt itthon?
KONFERENCIATEREM
Vasali Zoltán politológus
	Farkas Eszter PhD hallgató, CEU Politikatudományi Doktori Iskola
	Hanák Gábor moderátor

PÉ
ÉTTEREM

22:00 Az LMP útjai: merre és hogyan? – esti origó
Gál József moderátor
KONFERENCIATEREM
Milyen vezetésre van szüksége az LMP-nek ahhoz, hogy megújuljon? Ki és
hogyan képzeli el a párt jövőjét? Kötetlen beszélgetés az LMP útjairól.

00:00 Társasjáték Akadémia
játékTEREM
Körtvélyfáy Menyhért vezetésével
Zárd a napot, egy remek társas partyval! Közel áll hozzád a természet?
Végy részt a nagy madármentésben, készíts saját planétát, esetleg
építsd meg a legszebb arborétumot, alakítsd ki a virágos kertedet,
gyönyörködj az őszi erdő varázslatos világában, vagy csak sztorizgass!
A felsorolt játékokon kívül még rengeteg más társassal várunk.

távcsöves bemutató és ismerkedés
» aCsillagles:
csillagképekkel


mátra, találkozó az info pontnál
Varga András, Praesepe Csillagászati Kör

»
20:30 »
20:30 »
19:00

18:30

20:30 vacsora

09:30

»

09:30

»

SZO
ÉTTEREM

22:00 táncház
SÁTOR
Magyarországi és moldvai táncok, dalok, magyar táncok tanítása.
00:00 Társasjáték Akadémia
játékTEREM
Arra vagy kíváncsi milyen csapatjátékos vagy? Játssz kooperatív játékot,
maradj élve az I. világháború borzalmai közepette, menekülj meg Hellapagos szigetéről, mentsd meg az emberiséget a halálos járványtól,
egymásra hangolódva találjátok meg a helyes számsorrendet, lődd fel a
legszebb tüzijátékot! Csak egyszerű lazításra vágysz? Partizz Artúr király
udvarában, süllyeszd el az ellenséges tengeralattjárót, fejtsd meg a titkos
kódot, találd meg a kakukk tojást, vagy egyszerűen csak sztorizgass!

30. vasárnap
09:00 reggeli

ÉTTEREM

10:45 ÖKOműhely: Úszunk a mézben
szálloda
Csuja László
kisterem (FSZT)
Igaz-e az a álllítás, hogy ha a méhek kihalnak, akkor az emberiségnek
sincs esélye a fennmaradásra?
12:30 Reform, forradalom, kivonulás – workshop
Ferenczi István és Tracey Wheatley
SÁTOR
Milyen stratégiákat választhatnak a zöldek? Hol a politikusok, a mozgalmárok és az életmód-zöldek helye? Hol és miben köthetnek szövetséget?
Modellezés és tényfeltáró elemzés.

VAS

11:30 Pólóból szatyor
Lay Boglárka foglalkozásvezető
Hozzatok magatokkal régi pólót, amit szívesen feláldoztok.

DIY MŰHELY

» Túra felnőtteknek
11:00 »
Nők és a fenntarthatóság –
műhelybeszélgetés
09:30

12:30
Demecs Norbert – I love Mátra
12:30

mátra
találkozó az info pontnál


KONFERENCIATEREM
Acsády Judit szociológus, tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
Kötetlen beszélgetés az ENSZ fenntarthatósági programjának ötödik
témaköréről, a nemek egyenlőségéről. Hogyan függnek össze a fenntarthatóság, a klímavédelem és az ökológia kérdései a nők és férfiak társadalmi helyzetével? Mit lehet tudni a nők és férfiak gazdasági, politikai
szerepvállalásáról, értékrendjéről, mindennapi fogyasztási szokásairól?

»
12:30 »
14:00 »
12:30

12:30

14:00 ebéd

»
09:15 »
07:30

DIY MŰHELY

17:00
diy műhely
Folytatjuk a paverpol foglalkozást, délután egy dobozkát díszítünk

Hol a zöld politika helye a mai magyar
» politikai
térben?

20:30



»



»
20:30 »

SZO


szálloda nAGYTEREM (EMelet)
Szabados Andrea coach, tréner, szervezetfejlesztő
A pénteki workshop ismétlése, hogy minél többen részt tudjatok venni.

12:30

Gergely Erzsébet

19:00

SÁTOR


Fehér Zsuzsanna és Fábián Krisztina

16:30

17:00

ÉTTEREM



étTEREM

14:00 EBÉD

» Paverpol – kézműves foglalkozás
15:00 »
Vizeink és a klímaváltozás –
műhelybeszélgetés

14:00

29. szombat

12:40 a VII. Nyári Akadémia zárása
Lengyel Szilvia kuratóriumi társelnök

KONFERENCIATEREM

14:00 ebéd

ÉTTEREM

14:30 kiköltözés, kulcsok leadása, hazautazás

Rákóczi-forrás és
a Hanák Kolos kilátó
Ezen a túrán a Sástóhoz közel fekvő Rákóczi-forrást kutatjuk fel,
mely az egyik legkiválóbb minőségű forrásvizet kínálja az erdőjárók
számára. Megismerkedünk legendájával, s azzal is, miképpen kötődik
II. Rákóczi Ferenc a Mátrához. Innen egy meredekebb szakaszon
felkapaszkodunk a Hanák Kolos kilátóhoz és emlékhelyhez, itt Hanák
Kolosra és nemes cselekedeteire, például a Mátra turizmusának
fellendítésére emlékezünk, majd megcsodáljuk a Gyöngyösre nyíló
bravúros panorámát. Túránkat az Oxigén Adrenalin Park szélén,
Sástóra visszaereszkedve zárjuk.

túra
a
mátrában

Táv: kb. 4 km
Időtartam: 2 óra
Nehézség: a Rákóczi-forrás – Hanák-kilátó között kicsit nehezebb,
egyébként könnyű
Felszerelés: Túracipő vagy zárt cipő, kényelmes alsó-és
felsőruházattal (nem farmer anyagú).
Érdemes hozni fényképezőt, üres üveget, kulacsot, ami a forrásnál
megtölthető.

09:30

»

28. péntek

gyerekprogram

12:30 gyermekfelügyelet programmal
motel előTÉR
	Ági néni és Magdi néni
Találkozó és ismerkedés pénteken 9 órakor a játszótéren.
Fürdés, játék a sószobában, kézműveskedés, mese előadás, túra és
sok-sok érdekes elfoglaltságban lesz részetek.

10:00


14:00

»
»

GYEREKPROGRAM

12:00 Cirkuszi mulatságok – gyermek előadás
szabadtér
Babos Bábos Társulat
Hogy mi kell egy cirkuszhoz? Elengedhetetlen a jókedv, a humor,
sok-sok érdekes állat, bűvész, erőművész... s ha ez mind együtt van,
akkor fergeteges mulatságban lesz részetek.

19:00 gyermekfelügyelet programmal
	Ági néni és Magdi néni

motel előTÉR

»
»
»
»

»
»
10:00 »

29. szombat

gyerekprogram

12:30 gyermekfelügyelet programmal
	Ági néni és Magdi néni

09:30

»

12:00 Béka tanösvény – túra gyermekeknek
mátra
Demecs Norbert – I love Mátra
találkozó az info pontnál
Az elmúlt évben az esős idő miatt elmaradt túrát idén pótoljuk.
Reméljük, most kedvez az időjárás. A Sástói Tanösvény hazánk legmagasabban fekvő tavának – a Sás-tónak – és tágabb környezetének,
a Mátrának a természeti értékeit, érdekességeit mutatja be. Az útvonal
mentén elhelyezett tájékoztató táblákon kívül megtapintható, forgatható,
megmászható bemutató eszközök teszik érdekesebbé a megismerés
örömét. A túra szórt, köves úton vezet, könnyű zárt cipő szükséges.
Mivel az útvonalon van forrás, lehet hozni üres üveget, kulacsot, ami
megtölthető.

GYEREKPROGRAM

14:00 19:00 gyermekfelügyelet programmal
	Ági néni és Magdi néni

»

motel előTÉR

30. vasárnap

motel előTÉR

»
»
»

gyerekprogram

09:30 12:30 gyermekfelügyelet programmal
	Ági néni és Magdi néni

motel előTÉR

»
»

Az akadémia teljes időtartama alatt mindenki köteles
betartani a Mátra Kemping Sástó házirendjét is, melyet megtaláltok egy mappában a szobákban. A rendezőknek,
munkatársainak, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles
végrehajtani.
Wi-Fi szolgáltatást a szálloda biztosít, a terület több zónára
van osztva, mindegyiknél külön be kell majd jelentkezned.
Kérjük vedd figyelembe, hogy a Mátrában gyenge a térerő,
így az internet és a mobiltelefon is akadozhat.
Felhasználónév: kemping Jelszó: sasto88

helyszínek
a táboron
belül

szálloda nagyterem (emelet)
A szálloda emeletén található,
workshopokra és közepes csoportos
foglalkozásokhoz használjuk.
szálloda kisterem (fszt)
a szálloda földszintjén található,
műhelybeszélgetésekre és kiscsoportos foglalkozásokhoz használjuk.
motel előtér
A gyerek foglalkozások origója és
esőprogramokhoz is kiváló.

Ahhoz, hogy mindenki el tudja fogyasztani a megrendelt
ételt, csúsztatva fogjuk felszolgálni azt, így kérjük, aki
kék ételjeggyel rendelkezik, minimum 30 perccel később
jöjjön étkezni:
zöld étel jegy
kék étel jegy
		
reggeli 07:30 órától
08:00 órától
		
ebéd
12:30 órától
13:00 órától
		
vacsora 19:00 órától
19:30 órától
Szelektíven gyűjtjük a szemetet. Kérjük, a műanyag
palackokat, az üvegeket és a papír hulladékot a szelektív
hulladékgyűjtőkben helyezd el. Az elszállításról az üzemeltető gondoskodik majd. Kérjük, fokozottan vigyázz
a természeti értékekre és ne szemetelj! Az akadémia
egy kiemelt szépségű természeti környezetben kerül
megrendezésre, ezért kérjük, hogy hulladékodat, cigarettacsikkedet, étel maradékaidat az erre a célra kijelölt
szemetesekben helyezd el minden esetben.

ÉTTEREM

BÜFÉ
BÜFÉ

Az akadémia területéről eltávolítható az, aki mások életét,
testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a
környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi
csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával
a közönségen belül békétlenséget szít. Az akadémia területe
magánterület, így a területéről az arra indokot adók kizárhatóak, eltávolíthatók (ittasok, tudatmódosító szer hatása alatt
állók, rendbontók, másokat zavaró illetve veszélyeztetők).

Dohányozni a házakban, a szállodai szobákban, a közösségi
helyiségekben tilos! Dohányozni az üdülőházak teraszán
és az arra kijelölt helyeken szabad. Megkérünk, hogy
a tisztaság fenntartása érdekében az akadémia teljes
területén a csikket ne szórjad szét, hanem az arra kijelölt
tárolóedényekbe tegyed.
Az akadémia programjait minden résztvevő szabadon látogathatja. Ahhoz, hogy mások is élvezzék az előadásokat,
kérjük, oda illő öltözetben vegyél részt minden programon!
Az akadémián az Ökopolisz Alapítvány megbízásából kép
és hangfelvétel készül, melyet közzétehetünk online-offline csatornákon, ahol a résztvevők arca is látszódhat a
felvételeken. Az adatkezelési tájékoztatónkat elolvashatod
a honlapunkon vagy megtekintheted az INFO PONT-on.

SZÁLLODA

BÜFÉ
INFO

JÁTSZÓTÉR

MOTEL

RECEPCIÓ
SÁTOR

Vigyázz az értékekre! Az akadémia bármely tulajdonát
rongáló illetve eltulajdonító személyt a rendezvény területéről az üzemeltető munkatársai vagy azok megbízottjai
kizárhatják, illetve a kár mértékétől függetlenül rendőrségi feljelentést tehetnek. A biztonságotok érdekében az
akadémia területét térfigyelő rendszer védi.
Szeszes itallal 18 év alatti személy nem szolgálható ki.
Ennek érvényre jutása érdekében a kiszolgálás során
az életkor hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására
hívható fel a vendég.

info pont
A kiinduló pont az akadémián belül.
Itt kérhetsz felvilágosítást, bármi
kérdésed van, de ha csak vinnél
az ingyenes kiadványainkból vagy
becserélnéd a papírpoharadat, ezt
szintén megteheted. Nyitva minden
nap 8:30 és 19:30 között.

DIY
MŰHELY

KONFERENCIATEREM

diy műhely
A Do-It-Yourself jegyében idén olyan
foglalkozásokkal próbáljuk színesíteni a programkínálatot, melyek a
fenntarthatóságra alapoznak. Ülj be
egy kézműves foglalkozásra és hozd
ki magadból a maximumot!
wellness részleg
Úszhatsz, mártózhatsz, de beülhetsz
a sószobába is. Az akadémia időtartama alatt 7:00 és 21:00 óra között
lesz nyitva. Kérünk, tartsd be az ide
vonatkozó speciális házirendet, használd a fürdőruhádat és a kialakított
öltözőket. A sószobát minden vendég
naponta csak egyszer látogathatja!

játékterem
Zárd a napot egy remek
társas partyval, az eszközöket
mi adjuk hozzá! Megtalálod
a Konferenciaterem és a DIY
műhely emeletén.
konferenciaterem
A központi eseményeknek ad
majd helyet, itt tudjátok meghallgatni a plenáris előadásokat
minden este, valamint jó néhány
műhelybeszélgetést és szabadfoglalkozást is ide szerveztünk.
Megtalálod a motel hátsó kijáratával szemben, a játszótér előtt.

sátor
Reggeli után az ÖKOműhely,
napközben az eső- és kötetlen
programok helyszíne, este
pedig a szórakozás helye.
Megtalálod a bejárattól balra,
a nagy zöld terület elejénél.

