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14:00 – 16:00 ÉRKEZÉS AZ AKADÉMIA HELYSZÍNÉRE INFO PONT
 Érkezés, regisztráció, a szálláshelyek elfoglalása.
 
17:00 – 17:15 MEGNYITÓ KONFERENCIATEREM
 LENGYEL SZILVIA kuratóriumi társelnök
 

17:15 – 19 :00 HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A FOCI  
A POLITIKÁT –  
ÉS A POLITIKA A FOCIT? KONFERENCIATEREM

 SZÉKELY SAROLTA újságíró,  
BALOGH GÁBOR újságíró,  
HRUTKA JÁNOS volt válogatott labdarúgó, a telex.hu szakértője.  
A beszélgetést vezeti: KELE JÁNOS közgazdász.

 2016-ban spontán utcai karneválokban egyesült a nemzet a budapesti bel- 
városban, mert kiválóan szerepelt a csapat. Idén hiába volt objektíve jobb  
a csapatunk, a fesztivál elmaradt, és bár egységesülni látszik a nemzet a foci  
mögött, még mindig sokan bírálják a foci iránti rajongást és persze a foci- 
támogatás rendszerét. Ha a csapat kiugró sikert érne el komoly nemzetközi 
tornán, kikerülhetne a foci a politikai törzsek közötti hadszíntérről? Hogyan 
lehet a focit nem kedvelők szavazatát megszerezni egy focikedvelő 
politikusnak – és fordítva? Miben egyeznek a foci és a politika szabályai?

 
19:00 – 20:30 VACSORA ÉTTEREM

20:00 –  MIT JÁTSSZUNK? MUTATJUK! SÁTOR

 Avagy mi fán terem a modern társasjáték GYŐRI ZOLTÁNNAL
 Játszatásunk során ízelítőt adunk a modern társasjátékok világából. Könnyen 

tanulható, szórakoztató, instant, de mégis mély játékélményt adó társasokat 
mutatunk meg és kínálunk kipróbálásra, akár kettő, akár tíz játékosnak 
egyszerre. Célunk, hogy a program végére mindenki kipróbálhasson egy 
számára felemelő és vidám játékot, tanulhasson magáról és közelebb 
kerülhessen játékostársaihoz.

20:30 –  DUBICZ BORÁSZAT BORKÓSTOLÓ  BOROSPINCE
 Fizetős fakultatív program. 
 5 különböző bor kóstolása során vendégeink betekintést nyernek a Mátra 

borvidék kultúrájába, történelmébe, illetve a mátrai borkészítés rejtelmeibe. 
Az ízélményt a borok mellé kínált sajttál fokozza.

21:00 –  TÁBORTŰZ ÉS ZSÍROS KENYÉR  TÁBORTŰZ
 Amennyiben a tűzgyújtás megengedett. 
 Csillagfényes augusztusi éjszakán tábortűz mellett beszélgetni, együtt lenni, 

zsíros kenyeret enni, legjobb gyerekkori emlékeink közé tartoznak.  
Kevés jobb programot tudunk elképzelni, nem beszélve arról, hogy a tűz 
körül üldögélni megnyugtató. Ez bármikor értékes,  de még inkább  
az napjainkban, egy globális egészségügyi válság esetén, amikor a stressz 
és szorongás a kollektív hatások miatt is emelkedik.

  SZERDA   PÉNTEKCSÜTÖRTÖK
07:00 – 09:00 REGGELI ÉTTEREM
   
10:00 –  SZOBÁK ELHAGYÁSA, KULCSOK LEADÁSA

09:00 –  TÚRA DEMECS NORBIVAL INFOPONT
Útvonal: Sástó – tókerülő ösvény – kilátó – Nagyrét – Nyár-tó – Eremény 
oldal – régi vadászház és kősánc – Eremény-tető – Eremény észak – Béka 
ösvény – Sástó     
Időtartam: 2–2,5 óra 
Nehézségi szint: könnyű–közepes  
A túrán kelta emlékek nyomába eredünk, ám előtte még a Sás-tó meg-
kerülésével felkutatjuk, hogyan is jött létre ez a mára korszerű és  
kedvelt turisztikai célpont. Megismerkedünk a kilátó történetével, majd 
az Eremény-tető felé vesszük az irányt, ahol ősi kősáncok és várhelyek 
múltját idézzük fel, miközben a Mátra egyik legszebb kilátópontjáról 
tekintünk a mélybe, csodás körpanorámát nyerve az Alföldre, a Nyugati-
Mátrára és a Felső-Mátrára egyaránt. Amit mindenképpen hozz magaddal: 
Elegendő ivóvíz, fényképezőgép, kényelmes, időjárásnak megfelelő öltözet, 
túracipő vagy bakancs szükséges. Semmiképpen sem sima talpú cipő!

 

09:30 –  1 1 : 30 ZSONGL-ÖRÖM KONFERENCIATEREM
 PÁL L. BENDEGÚZ zsonglőr
 Meghallod azt a szót, hogy zsonglőr, és egyből megjelenik előtted  

az ember a színpadon, ahogy sok labdával varázsol. Ez a készség benned 
is ott van, amikor egyszerre intézed a hétköznapi ügyeidet, a kapcsolatot  
barátaiddal, és még környezetvédelemre is oda-figyelsz. Kihívás, igaz? 
Hogy megtaláld az örömöt ebben a nagy játékban, a legjobb, ha feléleszted 
a belső zsonglőröd valódi trükkök elsajátításával: 3 labda kaszkád, közös 
koreográfiák, stresszoldó kreatív mozgás vár rád a Zsongl-Öröm programon.

 
09:30 – 12 : 30 KÉZMŰVES WORKSHOP KÉZMŰVES MŰHELY
 Farmer anyag újrahasznosítás és makramé készítés 
 0LAY BOGLÁRKÁVAL

09:30 – 12 : 30 GYERMEKFELÜGYELET PROGRAMMAL
 ÁGI NÉNI és MAGDI NÉNI JÁTSZÓTÉR

10:30 – 12 : 30 ROVARHOTEL ÉPÍTÉS INFOPONT

 VAGÁNYI FERENC foglalkozásvezető
 A klímavészhelyzet, az urbanizáció és leginkább a vegyszerektől átitatott 

nagyipari mezőgazdaság súlyos kihívások elé állítja az ökológiai szisz-
témánk alapját képző rovarvilágot. Segítsünk nekik, ahol tudunk szálláshely 
építésével.Találkozó az infópontnál!. 

12:30 – 1 4 :00 EBÉD ÉTTEREM

14:00 –  A TÁBOR VÉGE :(

07:00 – 09:00 REGGELI ÉTTEREM
   
09:00 – 16:00 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS MOTEL ELŐTÉR
 Ingyenes vércukor, koleszterin és vérnyomás mérés, testtömeg index,  

életmód tanácsadás dietetikussal és két szakápolóval.

09:00 – 10:30 A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJE KONFERENCIATEREM

 BARANYÁK ZOLTÁN energiagazdálkodási szakmérnök,  
BENEDEKFFY GÁBOR, a Hyundai e-mobilitási projekt-, és senior területi vezetője,  
FÜLÖP ZOLTÁN villamosmérnök, önkormányzati képviselő,  
ZÁCH DÁNIEL, az Alapjárat társfőszerkesztője.  
A beszélgetést vezeti: CSELÓSZKI TAMÁS, az Ökopolisz Alapítvány  
kuratóriumának tagja.

 Életmódunk számos területen szorul újragondolásra. Ezek közül az egyik 
kiemelten fontos terület a közlekedés, hiszen életünk egyik kulcsfontosságú  
területe, miközben a környezetterhelésben is jelentős szerepet játszik. 
Panelbeszélgetésünk során áttekintjük a jelenlegi trendeket, illetve beszél-
getünk azok fenntarthatósági vonatkozásairól. A járványhelyzet napok alatt 
alakította át életmódunkat, hatása hosszú távon is érződik. Mindezek mel-
lett az autóipar láthatóan óriási átalakuláson megy keresztül. Egyelőre több 
a kérdés, mint a válasz, és ezekben az izgalmas időkben ideje ránéznünk  
a mobilitás kérdésére fenntarthatósági szempontból is.

09:30 – 12:30 GYERMEKFELÜGYELET PROGRAMMAL 
 ÁGI NÉNI és MAGDI NÉNI  JÁTSZÓTÉR

09:30 – 12 : 30 KÉZMŰVES WORKSHOP KÉZMŰVES MŰHELY
 Farmer anyag újrahasznosítás és makramé készítés 
 LAY BOGLÁRKÁVAL

A farmer egy idő után kiszakad, kinyúlik, foltos lesz, tönkremegy.  
Megmutatjuk, hogyan adjunk új életet, formát ezeknek az anyagoknak. 
Készíthettek kitűzőt, karkötőt, tárolót vagy akár fülbevalót is. Hozd 
magaddal kedvenc már nem használt farmeredet, és adj neki új formát!
A makramé technika többszáz éves, de amit készítünk igazán mai darab 
lesz. Megmutatjuk az alap technikákat, hogyan készíthetsz len vagy  
pamut fonalból virágtartót vagy egy kis faliképet. Gyerekek pólófonalból 
készít-hetnek színes karkötöt is.

09:30 – 1 1 : 00  ÉLHETŐ VÁROSOK SZÁLLODA NAGYTEREM, 1. EM. 
BAKOS BERNADETT, a Fővárosi Klímavédelmi és Környezetvédelmi  
Bizottság tagja, önkormányzati képviselő (Kőbánya),  
NÉMETH ÁKOS önkormányzati képviselő, fenntartható fejlődésért  
és klímapoliti-káért felelős tanácsnok (Szombathely),  
TETLÁK ÖRS, az LMP – Magyarország Zöld Pártjának elnökségi tagja,  
alpolgármester (Érd).  
A beszélgetést vezeti: FERENCZI ISTVÁN, az LMP – Magyarország Zöld 
Pártjának budapesti elnöke, önkormányzati képviselő (Kispest).

 Az ökológiai szemléletű várostervezés könnyen lehet gúny és nevetség  
tárgya, miközben az ökológiai válság egyre súlyosbodik. Milyen egy  
élhető város ma, és milyennek kell lennie húsz év múlva - és hogyan lehet 
elfogadtatni a szükséges változtatásokat.

10:00 – 15 :00 VÉRADÁS SZÁLLODA KISTEREM, FÖLDSZINT
A Magyar Vöröskereszttel együttműködve
Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, és test-
súlya eléri az 50 kg-ot. Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. Véradás 
előtt bőségesen kell inni és enni, lehetőleg kerülve a zsíros ételeket.  
A véradáshoz szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és  
a TAJ-kártyára. A véradást egy rövid orvosi vizsgálat előzi meg. 

10:00 – 1 1 : 30 A VIZEK ORSZÁGA – VOLTUNK? SÁTOR
 HANKÓ GERGELY, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók  

Szövetsége ügyvezető igazgatója, a PET kupa főszervezője
 KENDERNAY JÁNOS, LMP-Magyarország Zöld Pártjának Európa-politikai 

szakszóvivője, a Duna marad kezdeményezés alapítója
 KUN ZOLTÁN, a Nagy Tavak Koalíció képviselője, természetvédelmi szakember.  

A beszélgetést vezeti: DR. CZÉDLI HERTA, az Ökopolisz Alapítvány  
kuratóriumának tagja.

 A felszíni vízfolyások a határainkon kívülről érkeznek országunkba, így azoknak 
sem a mennyiségére, sem a minőségére nincsen hatásunk. A Szamoson  
az ukrán műanyag, a Tiszán a román ipari hulladék, a Rábán az osztrák  
kemikália érkezik. Miközben a folyóinkkal senki sem törődik, a tavainkat  
a befektetői mohóság ostromolja. Mi a megoldás, ha van egyáltalán?

11:00 – 12 : 30 A ZÖLDPOLITIKA SÚLYA ÉS SZEREPE  
A VÁLASZTÁSOKON  KONFERENCIATEREM

 Érvényesül-e a zöld minimum az ellenzéki pártok együttműködésében?
 SCHMUCK ERZSÉBET, az LMP – Magyarország Zöld Pártjának társelnöke, 

frakcióvezető-helyettese,  
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ, az LMP – Magyarország Zöld Pártjának társelnöke.

 A beszélgetést vezeti: VASALI ZOLTÁN politológus.
 Az egyre újabb hőhullámok és az egyre komolyabb természeti csapások 

figyelmeztetnek arra, hogy a járványhelyzet enyhültével sem térhetünk  
vissza a régi kerékvágásba. Milyen lehetőségek állnak előttünk, merre  
kellene indulnunk? Hogyan gondolkodnak a zöld szavazók, és hogyan lehet 
meggyőzni, azokat akiknek nem a zöld kérdések a legfontosabbak?

11:00 – 16 :00 HYUNDAI ELEKTROMOS AUTÓ 
 TESZTVEZETÉS  

KÉPE TIBOR, Prémium Autóház PARKOLÓ
 Hol tart a korszerű technológia? Milyen élmény vezetni egy teljesen csendben 

sikló járművet? Mennyire környezetbarát valójában egy elektromos autó?  
Jelentkezz a limitált férőhelyes tesztvezetési lehetőségre, tedd fel kérdései-
det és közben próbálj ki egy Hyundai Kona Electricet! 

 Regisztráció az infó pultnál!

12:30 – 1 4 :00 EBÉD ÉTTEREM  

14:00 – 19 :00 GYERMEKFELÜGYELET PROGRAMMAL
 ÁGI NÉNI és MAGDI NÉNI  JÁTSZÓTÉR

15:00 – 16 : 30 KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI JOG?
 KONFERENCIATEREM 

 Avagy mit segít a jog a környezetvédelmi konfliktusok megoldásában? 
 DR. BÁNDI GYULA, a Jövő Nemzedékek Szószólója,  

DR. FÜLÖP SÁNDOR PHD, korábbi Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos.  
A beszélgetést vezeti: VASALI ZOLTÁN politológus.

 Egy nyugalmazott új-zélandi bíró, Brian J. Preston úgy összegezte hosszú 
pályafutásának tapasztalatait, hogy a környezetvédelmi ügyei között 
egyetlen egy sem volt olyan, ahol valaki a környezet védelmére kért és 
kapott volna engedélyt, a környezetvédelmi ügyek inkább arról szólnak, 
hogy valakit a környezet pusztítására, terhelésére, zavarására hatalmazott 
fel valamilyen közigazgatási hatóság. Valóban csak arra jó a környezetjog, 
hogy a jogállamiság jóváhagyását biztosítsa környezetünk elpusztításához, 
a jövő nemzedékek létalapjának a feléléséhez?

16:00 – 19 :00 KÉZMŰVES WORKSHOP KÉZMŰVES MŰHELY
 Farmer anyag újrahasznosítás és makramé készítés 
 LAY BOGLÁRKÁVAL

Megmutatjuk, hogyan adjunk új életet, formát ezeknek az anyagoknak. 
Készíthettek kitűzőt, karkötőt, tárolót vagy akár fülbevalót is.
A makramé technika többszáz éves, de amit készítünk igazán mai darab 
lesz. Megmutatjuk az alap technikákat, hogyan készíthetsz len vagy  
pamut fonalból virágtartót vagy egy kis faliképet.

17:00 – 18 : 30 MAGYARORSZÁG 2022: 
 ESÉLYEK ÉS VESZÉLYEK –  

MI A TEENDŐ A VÁLASZTÁS MÁSNAPJÁN?  
 KONFERENCIATEREM

 FILIPPOV GÁBOR, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója
 LAKNER ZOLTÁN, a Jelen hetilap főszerkesztője, az Ellensúly folyóirat 

felelős szerkesztője. 
 A beszélgetést vezeti: STUMPF ANDRÁS a Válasz Online újságírója.
 Lehet-e több demokrácia Magyarországon, az intézmények szintjén és  

a társadalom hétköznapi működésében egyaránt? Csökkenthetők-e a belső 
erőforrásokat felemésztő egyenlőtlenségek? Eljöhet-e a közpolitika  
és a szakpolitikai viták reneszánsza a polarizáció évtizedeit követően? 
Cezúra lehet-e ebben az értelemben a 2022-es választás?

19:00 – 20:30 VACSORA ÉTTEREM
   

20:30 – 22:00 PETRUSKA –  
EGY/SZEMÉLYES KONCERT SÁTOR


