10.00 • Megnyitó

INTERAKTÍV SÁTOR

10.10 • Kőbányai Klímastratégia
Előadó: Kármán Kitti a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője

10.15-11.00 • Örökerdők a nagyvárosban
Előadó: a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa

10.30-11.00 • „Baltazár Bazár” - Nagyvárosi vadon interaktív előadás
gyerekeknek
Előadó: Szilágyi Zsolt „Baltazár” természetbúvár

11.00-12.00 • "Pelenkatapogató" workshop
Előadó: Tóth-Zerényi Kata a Zöldbolt munkatársa
"A Zöldbolt azért jött létre, hogy a hétköznapi és nem
annyira hétköznapi vásárlások során alternatívát nyújtson
azoknak, akik környezettudatosan szeretnének élni."

11.00-11.30 • Tudatos életmód a tiszta és egészséges környezetért
Előadó: Bera Péter környezetvédelmi mérnök, doktorandusz
Mit tegyünk annak érdekében, hogy fenntartható életmódot éljünk?
11.30-12.00 • Costa Rica, ahol az állatok nem félnek az embertől
Előadó: dr. Hajdú Zsanett biológus
A klímaváltozást okozó legnagyobb környezetvédelmi problémák
egyike az erdők pusztítása és ennek következményeként az állat- és
növényfajok eltűnése, a globális felmelegedés, az egyre veszélyesebb hurrikánok, árvizek kialakulása. Costa Rica egy olyan példa,
ahol az ország gazdasága javarészt az ökoturizmuson alapul, ezért
tilos a vadászat és az erdőségek pusztítása, erős az állat- és növényfajok védelme, és a világ egyik legzöldebb országaként tartják
számon. 100%-ban átálltak megújuló energiaforrások használatára.
Az ország elnyerte a Happy Planet Index 1. helyezését, azaz a világ
legélhetőbb országa címet.
12.00-12.30 • Kerti és szobanövények, aktuális növényápolási
feladatok a klímatudatosság jegyében
Előadó: Hajnal Sándor a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola
és Szakiskola igazgatója
12.30-13.00 • Digitalizációs fejlesztések, amelyek megkönnyítik az
életünket
Előadó: Pistrui Bence a Corvinus Egyetem tanársegédje
Mitől okos egy város, milyen digitális megoldások könnyítik az
életünket, óvják a környezetet.
13.00 • Ajándékok sorsolása
13.10-13.30 • Zokni Csereprogram
Előadó: Csányi Zoltán Magyarország Első Zokni Csereprogramjának
ötletgazdája
13.30-14.00 • „Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta, rendezett Kőbányáért” és „Virágos Kőbányáért” elismerések átadása
14.00-14.30 • Fenntartható hulladékgazdálkodás a klíma védelmében
Előadó: Botika-Kovács Andrea az FKF Nonprofit Zrt. edukációs
főmunkatársa
14.30-15.00 • A Felsőrákosi-rétek védett területeinek állatvilága
Előadó: Bajor Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület munkatársa
15.00 • „CseppetSem” - háztartási sütőolaj-gyűjtési program
Előadó: Cserháti László projektvezető
15.45 • Ajándékok sorsolása

12.00-13.00 • Környezeti károkozások a mindennapokban
Előadó: Bera Péter környezetvédelmi mérnök, doktorandusz
Apró figyelemmel, hogyan tehetünk magunkért és a környezetünkért?
Hulladékok hatása a környezetre és az emberi egészségre nézve,
újrahasznosítási lehetőségek.
13.00-14.00 • Ipari múlt - Zöld jövő
Előadó: Kazi Zsolt okleveles építészmérnök
Korunk egyik fő témája a környezettudatos gondolkodás. De mit is takar
ez a valóságban?
Milyen izgalmas és innovatív megoldások léteznek, a zöldebb jövőért
nemzetközi szinttől egészen Kőbányáig.
• Átalakuló világunk – zöld, okos, tiszta környezet
• Technológia és építészet – nemzetközi trendek, innovatív megoldások
• Kőbánya az iparkerület - Kőbánya a zöld kerület
• Biogázfeldogozó és látogatóközpont
14.00-14.30 • A klímaváltozás érezhető hatásai – természeti katasztrófák
a kerület viszonylatában
Előadó: Dániel Zoltán a Kőbányai Polgármesteri Hivatal katasztrófavédelmi referense
14.30-15.00 • A zöldhulladékok hasznosításának lehetőségei, a hatékony
házi komposztálás bemutatása
Előadó: Eleőd-Faludy Gabriella, a Komposztfórum Magyarország Egyesület
képviselője
15.00-15.30 • Komposztáló edények bemutatása, összeszerelési, elhelyezési tanácsok
Előadók: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársai

WORKSHOPOK

(a részvétel 2021. szeptember 29-ig jelezhető, előzetes regisztrációhoz
kötött)
10.00-13.00 • Őszi dekorációk készítése – virágkötészeti foglalkozás
Jelentkezni lehet (legfeljebb 20 fő) a zoldszakkor@kobanya.hu címen.
Foglalkozásvezetők: a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola diákjai
Kedves Résztvevők! Ha szeretik a virágokat, a jó levegőt és a
jó hangulatot, akkor itt a helyük közöttünk. Szeretettel várjuk
iskolánk kertész és kertésztechnikus képzéseire. Nézzen körül
nálunk személyesen, vagy a www.magyulaiskola.hu és az
iskolai facebook oldalon is!

13.00-15.00 • Teakeverék készítő műhely - gyógynövények ismertetése,
teafilterek készítése
Jelentkezni lehet (legfeljebb 20 fő) a zoldszakkor@kobanya.hu
címen.
Foglalkozásvezető: dr. Hajdú Zsanett, biológus, gyógynövény
szakértő
A foglalkozás keretében élvezeti és gyógyító
teakeverékeket készítünk magunk vagy mások
számára!
Kb. negyven alapanyagból válogathatod és keverheted ki az összetevőket, amelyeket filterekbe csomagolunk és címkézünk. A teáid nevét
te találhatod ki! A teakeverék készítés folyamatában megtudjuk, hogy
mely növényeket keverhetjük össze, és melyeket nem, hallunk a
gyógynövények mellékhatásairól, a hatásos mennyiségekről, és
ötleteket kapunk, hogy mely fűszer- és gyógynövényeket használhatjuk valamilyen hatás, vagy harmonikus íz eléréséhez.

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
10.00-től 14.00 óráig
Zokni Csereprogram
"A nonprofit program keretein belül, eddig több
mint 1.000.000 pár zokni került újrahasznosításra. Ezért nagy köszönet jár annak a 25.000
családnak, akik a zoknikat összegyűjtötték,
valamint a DRESSA ruhák gyártójának, aki az
anyagi támogatást biztosítja a program fenntartására."
A családi napon leadhatók az összegyűjtött pár nélkül maradt, kinőtt,
divatja múlt, már használaton kívüli zoknik.
Rovarda
Láttál már góliátbogarat? Tudod mennyi ideig tart egy kérészéletű
dolog? A rovardában a hazai és egzotikus tájak ízeltlábúival ismerkedhetsz meg, képek, preparátumok, és élő példányok segítségével.
10.00-től 16.00 óráig
Vállalkozás és Folyamatfejlesztés a Fenntartható Világért
A Világbank Világgazdasági Fórumon tett kijelentése szerint 2050-re csakis a kizöldített gazdaság
képes kielégíteni a Föld és lakosainak igényeit. Az
ezirányú törekvések egyre feltűnőbbek.
A frissen vállalkozók és vállalkozni akarók esetében sincs ez másképp,
hiszen zöldnek lenni mára már nem luxus, hanem alapvetés.
Ha érdekel a fenntartható vállalatvezetés, vagy vállalkozás építés és
szeretnéd megtapasztalni, hogy hogy milyen előnyökre tehetsz szert,
keress minket bizalommal az Ingenium Alliance tanácsadói sátorban!

Szelektív hulladékgyűjtés – mit, hogyan, hova
dobunk?
Tanácsok és a téves berögződések kijavítása az
FKF Nonprofit Zrt. munkatársainak segítségével.
Interaktív szemléletformáló-edukációs játékok, feladatok:
• (tisztított) hulladékválogatás a mini szelektív gyűjtőkukákba
• komposztálós kártyajáték (mi mehet a komposztba és mi nem?)
• zsákbamacska - anyagfelismerő játék: egy (tisztított) hulladékokkal
teli zsákban, tapintás útján ismerd fel az anyagfajtát, majd helyezd el
a megfelelő minitartályban!
• újrahasználati játék képekkel: hogyan kerüld el az egyszerhasználatos csomagolóanyagokat?
• „Célozz kupakkal!” - ügyességi játék: 10 kupakból, amennyi nem talál
be a kis szelektív tartályba, annyi kártyát húzz, majd válaszold meg a
kártyán szereplő, környezettudatossággal kapcsolatos kérdést!
• szelektív totó, puzzle, kockakirakó, színezők, rejtvények (labirintus,
összekötős játék, szókereső)
Háztartási sütőolaj gyűjtés
A lakossági használt sütőolaj és sütőzsiradék
országos szintű rendszerének kiépítése egy éve
kezdődött el, már 900 településen több, mint
1600 gyűjtőpont létesült.
A „CseppetSem!” Pontoknak helyet biztosító cégek és intézmények
visszatérítést kapnak, melyet helyi közösségi célok megvalósítására
fordíthatnak. Mindannyiunk érdeke, hogy a környezet, a
csatornarendszerek és a szennyvíztisztítók „megmeneküljenek” az
anyagtól, mely 100%-ban újrahasznosítható.
A Kőbányai Önkormányzat is csatlakozott a Programhoz, a gyűjtőpontok helyszínei az önkormányzat honlapján érhetők el.
Zárt edényben (PET palack vagy befőttesüveg) leadható mindenféle
használt sütőolaj.
Az emberi táplálkozás hatása a Föld klímájára
Az állattenyésztés káros gázkibocsátása és az élelmiszer-termelés
ökológiai lábnyoma, környezetvédelmi hatásai.
Mit tehetünk a Föld klímájának megvédése érdekében táplálkozásunk tudatos megreformálása által.
Madárodúk kiosztása (Madárbarát kert pályázat keretében)
Komposztáló edények kiosztása (pályázat keretében)
Energiatakarékossági mintapéldák – az ingatlanok energetikai
korszerűsítése, hasznos tanácsok, háztartási praktikák bemutatása
Környezetvédelmi totó - gyerekeknek, iskolásoknak, felnőtteknek
Az esővíz gyűjtése, felhasználási lehetőségei - Víz Kvíz
Arcfestés gyerekeknek
Környezettudatos kézműves foglalkozások kicsiknek, nagyoknak,
szülőknek, nagyszülőknek
• szélforgó és terménymanók készítés
• bevásárló táska és hűtőmágnes festés

Porcelán ajándéktárgyak festése
A foglalkozáshoz szükséges festékeket és eszközöket a
Witeg-Kőpoc Kft. biztosítja.
Tetszés szerint, a helyszínen megvásárolható porcelán
használati- és ajándéktárgyak festésére van lehetőség.
ÖKO-Játékok - mesés, környezettudatos
útvesztőben
• Szelektív óriás csúzli
• Ökokukalukak koordinációs játék
• Mit hova tegyünk a hűtőben? - mágnes tábla
• A játszótér élővilága - kirakó
• Miből mi lesz memória tábla?
• Bringás kutyus tili-toli játék
Kerékpáros programok kicsiknek és nagyoknak
Kőbányai Bringás Egyesület
• ÖKO-bringa- szelektív hulladékgyűjtés kerékpárral
• ügyességi és kvízjátékok
11.30-kor szezonzáró, vezetett helyismereti kerékpáros túra (10 km)
Kezdő bringások által is teljesíthető.
Előzetes regisztráció: nevezes@kobanyaibringas.com email címen.

ZÖLD
CSALÁDI NAP
KŐBÁNYÁN
2021. OKTÓBER 3. VASÁRNAP, 10.00-16.00 ÓRA
HELYSZÍN: KŐBÁNYA,
ROTTENBILLER PARK

„Nálatok laknak-e állatok?”
A ZöldEb Egyesület a felelős állattartásról
10.00-16.00-ig
• kvízjáték állattartóknak
• állat simogató
I. sátor: Állatokhoz kapcsolódó foglalkozások gyerekeknek
• színezők, kifestők, logikai feladatok.
• ugróiskola,
• kavics- és fatábla festés, hűtőmágnes készítés,
• interaktív kutyakommunikációs molinó.
II. sátor: Workshop állattartóknak
Szakemberek válaszolnak, „kerekasztal” beszélgetések: Benke
András a kőbányai Happy Dog Kutyaiskola babérkoszorús mester
trénere, Ebmancs kutyakozmetika és Dr. Rétfavi Tamás állatorvos
részvételével.
III. sátor
10.30-12.00 • Segítőkutyák világa. - Beszélgetés a kerületben élő
segítőkutyásokkal.
14.00-16.00 óráig • Felelős állattartás rendőr szemmel - Kihez
fordulhatok? - Beszélgetés a kerületi rendőrség munkatársaival
felelős állattartás kérdéseiről, jogi kötelezettségekről, be nem tartott
szabályok következményeiről. Nem csak állattartóknak.
Kis kedvencek cukiság versenye
Nevezés 11.30-ig a helyszínen.
A verseny kezdete 12.00 órától.
Nevezési kategóriák: madarak, hüllők, rágcsálók, cicák, kutyák.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
www.kobanya.hu

INGYENES
RENDEZVÉNY

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL, KŐBÁNYA POLGÁRMESTERE

PROGRAMOK
A projekt a "Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! című
KEHOP-1.2.1-18-2018-00025" pályázat
keretében valósul meg.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
www.kobanya.hu

