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1. Hello holnap! Mi vár ránk 2020-ban? Esszépályázat
Ha az emberiség továbbra is a jelenlegi esztelen módon használja ki élőhelyét, a bolygónkat,
akkor visszavonhatatlan hatásokkal kell szembenéznünk. A felelősség mindannyiunké,
azonban ezzel csak kevesen hajlandóak szembenézni. A Vegyél Vissza! Program és Jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa közös esszé-pályázata arra vállalkozik, hogy felmérje:
vajon mit gondolnak ma a jövő döntéshozói a klímaváltozás problémájáról és a lehetséges
forgatókönyvekről?
A veszélyes éghajlatváltozás jelentős kockázatának elkerülése akkor lehetséges ha a globális
átlaghőmérséklet az ipari forradalom előtti szintjéhez képest legfeljebb 2 ºC-kal emelkedik a
XXI. század végéig. Az élelmiszer és ivóvíz vészesen fogy, a biológiai sokféleség erőteljes
csökken, a tengeri halott zónák növekednek a grönlandi jégtakaró összeomlik az Amazonasvidék esőerdő eltűnnek, népvándorlás indul be, a törékenyebb államok A Föld eltartó
képessége az emberiség viszonylatában jelentősen csökken, a globális éghajlati rendszer egy
olyan új, általunk nem ismert egyensúlyi helyzet felé sodródik, amelyben a jelenlegi
magasabb rendű élő szervezetek nehezen, vagy nem tudnak tovább élni, és jelentős biológiai
rendszerek omlanak majd össze… ezek mind a veszélyes éghajlatváltozás velejárói.
A Vegyél Vissza! Klímaváltozás elleni Program, a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
védnökségével és a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával esszépályázatot hirdet diákok
számára: Arra kérik a 14- 25 éves korosztályt, fogalmazzák meg 2020 karakterben azt, mit
gondolnak 2020-as év, a jövő Magyarországáról? Az esszépályázat célja, hogy feltérképezze,
mennyire látják a diákok valós veszélynek, fenyegető jövőképnek a klímaváltozás várható
hatásait, illetve mennyire vannak tisztában azzal, hogy a jelenben hozott globális és lokális
gazdasági, politikai döntések és az egyén személyes felelőssége és cselekedetei határozzák
meg későbbi életünket.
Örömmel vállaltunk védnökséget a Helló Holnap?! esszépályázat felett, mivel a jövő
generációk országgyűlési biztosa irodájában, - amelyre (mint, Hungaricum) mi magyarok
nagyon büszkék vagyunk, hiszen tevékenységünket világszerte példaként figyelik - kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációinak megfelelő életkörülmények kialakításába
bevonjunk az érintetteket, a fiatalokat is. Úgy gondoljuk, hogy meg kell ragadnunk minden
lehetőséget, hogy jobban megismerjük a fiatalok véleményét. Ezért arra bátorítunk minden
15-25 év közötti diákot, hogy írjanak minél többen, legyenek kezdeményezőek és kreatívak,
írják meg, hogy milyen legyen az a holnap, amit érdemes várni és örömmel lehet megélni. Ez
az esszépályázat jó lehetőség arra is, hogy a fiatalok figyelmeztessék a felnőtteket arra, hogy

az ő jövőjüket érintő feladatokról érdemes közösen gondolkodni - emelte ki Czippán Katalin,
a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa stratégiai és tudományos főosztályvezető-helyettese
az esszépályázat meghirdetése alkalmából, 2010. szeptember 25-én, a Millenárison, a Magyar
Telekom által megrendezett 3. Fenntarthatósági Napon.
A pályázatokat október 31-ig várják a szervezők az info@vegyelvissza.hu címre. Az esszéket
neves közéleti személyiségekből: Novák Péter (színész, zeneszerző, KultúrPart kreatív
igazgatója), Réz András (író, Werk Akadémia művészeti igazgatója), Arany Dóri (The
Grenma basszusgitárosa, BRAVO Mentsd meg a Földet kampány arca), Molnár Tamás (Anti
Fitness Club frontembere, BRAVO Mentsd meg a Földet kampány arca), valamint a
szervezők által delegált: dr. Krómer István (JNO tudományos munkatárs), Szomolányi
Katalin (osztályvezető, Magyar Telekom, Vállalati fenntarthatósági osztály), Méth Barbara
(program igazgató, Vegyél Vissza!), Illés Csaba (Ringier Youth Network főszerkesztő)
szakértőkből álló zsűri bírálja majd el.
A pályázat nyertese egy Samsung Galaxy okostelefont vihet haza, illetve írása megjelenik az
Ifjusági Magazinban és a Neon.hu oldalán. A következő három legjobb munkát egy-egy Sony
e-Book készülékkel jutalmazzuk. További nyereményként a következő 20 legjobb pályaművet
beküldői egyenként 2000 Ft-os könyvutalványt kapnak ajándékba. A díjátadóra 2010.
november 19-én kerül majd sor, ahol az esszéket nem csak díjazzák, de meg is hallgatja őket a
közönség. A pályázat részletei és háttéranyag a www.vegyelvissza.hu oldalon megtalálhatók.
Kapcsolat:
Vegyél Vissza!
Név: Zöld Alexandra
Email: zold.alexandra@vegyelvissza.hu
telefon: +06-20-419-1735
Jövő Nemzedékek Országgyúlési biztosa
Név: Czippán Katalin
Email: czippank@obh.hu
Telefon: +06-30-250-7857
2. Környezetpedagógiai Szakmai Műhely pedagógusok számára
Leigazolható, nem akkreditált képzéseket szervez a Gyulaj Zrt. a "Megújuló energiák"
témakörében.
Képzés helye, ideje: Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel (Tolna megye),
Annafürdő 176.
1.)
2010. október 1-3. (péntek-vasárnap): Megújuló energiaforrásaink és azok oktatása a
gyakorlatban, pedagógusok számára.
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 29.
2.)
2010. október 8-9. (péntek-szombat): Hulladék-, és vízgazdálkodás, annak oktatása a
gyakorlatban, pedagógusok számára.

Jelentkezési határidő: 2010. október 6.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/képzés (az ár a szállás, étkezés és a program díját tartalmazza)
A képzés részletes programját és a jelentkezési lapot az alábbi linken érheti el:
Program:
http://82.141.159.3/gyulajrt.hu/vwg/vwg_letoltes/Kepzes%20megujulo%20energiak%20zold
%20technologiak%20temakoreben.pdf
Jelentkezési lap:
http://82.141.159.3/gyulajrt.hu/vwg/vwg_letoltes/Jelentkezesi%20lap.doc
Üdvözlettel:
Szegedi Viktória
Erdei iskola vezető
30/94 70 898
TURISZTIKAI ÉS TERMÉSZETISMERETI KÖZPONT
7184 Lengyel
Annafürdő 176.
www.gyulajzrt.hu
3. A Jászberényi Zöld Diákparlament felhívása
A Jászberényi Zöld Diákparlament közös akciókra hívja mindazokat az őszi hónapokban,
akiknek fontos szűkebb- és tágabb környezetük, LAKÓHELYÜK tisztasága.
„Tegyünk együtt a fenntartható tiszta lakóhelyért!”
Szőnyi Márton
Zöld Diákparlament elnöke
Jászberény
4. Európai Madármegfigyelő Napok - 2010. október 2-3.
Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a madártani szervezetek
világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1992-ben. Az október első
hétvégéjére meghirdetett rendezvény egyrészt európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé
az őszi madárvonulásról, másfelől az ingyenes országos eseményekkel sokakat szólíthatunk
meg és csábíthatunk ki a szabadba. A program magyarországi koordinátora a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint a BirdLife International hazai
képviselője.
Tisztelt Érdeklődők!

A program helyszíneket megyénkénti betűrendes, ezen belül dátum szerinti felsorolásban
találják meg az alábbiakban, http://www.mme.hu/hirek/1199-europai-madarmegfigyelonapok-2010-oktober-2-3.html a listát a beérkező új információkkal folyamatosan frissítik.
Kérjük, olvassák el figyelmesen az egyes helyszínek tájékoztatóit, és érdeklődés esetén
vegyék fel a kapcsolatot a megadott szervezővel a további információkért.
Köszönjük, és jó madarászást kívánunk!
5. VERSENYKIÍRÁS a 2010/2011-ES TANÉVRE
Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny a 12-14 éves
korosztály számára.
A verseny meghirdetője: Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont – Bem József
Általános Iskola
A verseny célja: a tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák
környezet - és egészségügyi hatásaival és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A vetélkedőn 6.-7-8. évfolyamos háromfős
csapatok vehetnek részt.
A verseny témakörei:
A talaj, a víz, és a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj
A globális környezeti problémák
A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökkentésének módjai
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Balogh János életrajza
- Biológia, kémia, fizika 7.-8. osztály
- Egészségtan 6. 8. osztály
- Folyóiratok, honlapok: Lélegzetnyi Hírlevél (ősztől) www.lelegzet.hu
Kukabúvár (őszi, téli, tavaszi kiadványok) www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu
A verseny rendszere:
A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat jelentkezését várjuk. (A csapattagok legalább
egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét, címét,
elérhetőségét és a felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési cím: Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont
1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2010. december 17.
A regionális vagy a megyei (fővárosi) fordulókat a jelentkezések függvényében szervezzük.
A versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg.

Időpont: 2011. március 23. (szerda) 14 óra
A regionális döntő eredményéről 2011. április 8.-ig küldünk értesítést.
Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10 - 15 csapatot hívjuk meg. (A
támogatás függvényében.)
A döntőn a részvétel ingyenes. Az útiköltség és a második éjszaka szállásdíja a csapatokat
terheli.
A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:
Egy környezet-egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése
Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma illetve megoldásának
csapatmunkában történő bemutatására. Előadási idő 6 perc.
A döntő írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.
A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot kapnak.
A döntő időpontja: 2011. június 3.-4. (péntek délután és szombat egész nap)
Helyszíne: Egy budapesti kulturális központ és a Bem József Általános Iskola 1101 Bp.
Hungária krt. 5.-7.
A szervezők elérhetősége: www.bem-iskola.hu
Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont 1101 Bp. Hungáriakrt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
6. A Dinnyési Fertő madárvilága
Időpont: 2010. október 5. kedd
Találkozás: Elza major (Dinnyés-Seregélyes között félúton)
Program: Madárgyűrűzési bemutató, madárles.
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Min. 5 főnél indul.
Részvételi díj:
Felnőtt: 500 Ft, kedvezményes: 250 Ft
A program pontos kezdési időpontjáról és helyszínéről kérjük érdeklődjenek Fenyvesi
Lászlónál, tel.: 30/663-4630.
Ajánlott felszerelés: távcső, madárhatározó.
Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
7. Cserszömörcés túra a Vértesben
Ősszel tűzvörösre és citromsárgára színezi a Vértest a karsztbokorerdők jellegzetes cserjefaja
a cserszömörce.

A Haraszt-hegyi tanösvényen vezetett túrán ezt mi is megtapasztalhatjuk.
Időpont: 2010. október 9. szombat 9-12 óráig
Találkozás: Csákváron, a Gánti út végén lévő parkolóban, a Haraszt-hegyi tanösvény induló
pontján.
A programra előzetes bejelentkezés szükséges, mely min. 5 főnél indul.
Részvételi díj:
Felnőtt: 500 Ft, kedvezményes: 250 Ft
További információ:
Klébert Antal, tel.: 70/330-3854
Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

