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1. Beszámoló a Zöld Diákparlamentek Országos Találkozójáról
2010. 03. 20-án a jászberényi Zöld Diákparlament kezdeményezésére országos találkozóra
került sor Budapesten a Parlamentben.
A résztvevő Zöld Diákparlamentek – általános iskola, szakközépiskola, gimnázium,
kollégium - diákképviselete cserélt tapasztalatokat a lakóhelyi környezetvédelemről. Voltak
akik bemutatták tevékenységüket, néhány jelen lévő intézmény pedig jelezte, hogy ők is
szeretnének bekapcsolódni ebbe a munkába saját iskolájukon keresztül lakóhelyükön.
Érdekes és hasznos volt mindaz, amely bemutatta, hogy hogyan működik egy Zöld
Diákparlament az általános iskola, a gimnázium diákönkormányzatán belül és hogyan
működik több ökoiskola összefogásával a lakóhely, a lakosság együttműködésével.
A találkozó állásfoglalásában kihangsúlyozta a további találkozók tapasztalatcseréinek
szükségességét, mellyel hagyomány teremtődött.
Érdemes máskor is találkozni!
A találkozót Parlamenti séta zárta, ami minden résztvevő számára maradandó élményt
nyújtott.
Szőnyi Márton
a jászberényi Zöld DP elnöke
2. A Víz Világnapja Mosonmagyaróváron
2010.március
22-én
Mosonmagyaróváron,
a helyi
Aqua Szolgáltató Kft.
kezdeményezésében ünnepeltük a Víz Világnapját. A helyi művelődési központban
szervezett ünnepségen köszöntőt mondott dr.Nagy István alpolgármester, a megnyitó
beszédet Leitner László, az Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója tartotta.
Ezt követően került sor a korábban „ Az ivóvíz fontos,felelős vagy érte!” címmel
meghirdetett rajz-és fotópályázat eredményhirdetésére, valamint a beérkezett alkotásokból
készült kiállítás megnyitójára. A délután folyamán még előadásokat hallgathattak az
érdeklődők a vízről, a Szolgáltatóról, valamint megtekinthették a Városi Kollégium
filmjét,melyet a Feketeerdei Ivóvízbázison tett látogatásuk alkalmából készítettek.
Az Aqua Kft. a felnőtteket különböző kiadványokkal., a gyerekeket a „ Víz-kvíz” játék
során kifestővel, rejtvény újsággal, hűtőmágnessel ajándékozta meg.
A vendégek a Feketeerdei Ivóvízbázison palackozott Friss Vizet is megkóstolhatták,
melyet hamarosan az üzletek polcain is megtalálhatunk.
Az eseményről készült képek megtekinthetők a www.varosikollegium-movar.egalnet.hu és a
www.duoinfomovar.hu weboldalakon.
3. Mosolygóvíz rajzpályázat gyermekeknek

A víz világnapjához közeledve általános iskolásoknak szóló rajzpályázat indul, ami a tiszta
víz fontosságára hívja fel a figyelmet.
A Mosolygóvíz Alapítvány számos lépést tett már annak érdekében, hogy hangsúlyozza a
tiszta ivóvíz jelentőségét. Az erről szóló ismereteket azonban már gyermekkorban meg kell
alapozni. Így A víz világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot írnak ki általános
iskolásoknak. A gyerekeknek az lesz a feladatuk, hogy rajzolják le: nekik mit jelent a tiszta,
vagyis a mosolygó víz.
„A természet tiszteletére a gyermekek figyelmét már kicsi korban fel kell hívni, és jelentős
hangsúlyt kell fektetni a témára nevelésük során. Így beépül a gondolkodásukba, a
mindennapjaik részévé válik a környezetvédelem, és ha ehhez kapcsolódó feladatot kapnak,
akkor még jobban belegondolnak, miért is fontos ez. A Mosolygóvíz program
rajzpályázatában azt várjuk a gyerekektől, hogy rajzolják le, mit jelent számukra a tiszta víz!
A győztes rajz készítőjének igen nagy dicsőségben lesz része, hiszen az értékes nyeremények
mellett a műve – vagy annak egy motívuma –, a tiszta víz tárolására alkalmas kulacsokon fog
visszaköszönni, ami több tízezer emberhez jut majd el” – mondja Kornis Anita, a
Mosolygóvíz Alapítvány vezetője.
A pályázatra általános iskolás, 6-14 év közötti gyermekek jelentkezhetnek, egyénileg és
csoportosan egyaránt. A munkák tetszőleges technikával, A/4-es méretben készülhetnek,
amelyek közvetítik a „mosolygó víz” üzenetét. Beküldési határidő: 2010. április 13. A legjobb
pályaművek a Játéksziget játékáruház kiállításán és a www.mosolygoviz.hu weboldalon is
megtekinthetők.
További információ: http://www.mosolygoviz.hu/rajzpalyazat
4. Tábori kedvezmény a Víz Világnapjától a Föld Napjáig
Tábori kedvezmény március 22. és április 22. között!
Azon leendő táborozók, akik a két környezetvédelmi jeles nap közötti időszakban
jelentkeznek táborainkba, a részvételi díjból 1.000 Ft kedvezményben részesülnek.
Ehhez nem kell mást tenni, csak a „Víz Világnapjától a Föld Napjáig” jelentkezési lapot kell
kitölteni és a szokezs@e-misszio.hu e-mail címre kell elküldeni.
A táborokról és a programjainkról bővebb információ olvasható a mellékelt oldalon: http://emisszio.hu/index.php/koernyezeti-neveles
Jelentkezéseteket szeretettel várjuk!
Kellemes tavasz napokat kívánunk!
Üdvözlettel: az E-misszió Egyesület Környezeti Nevelői!

