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Kedves olvasóink végre már hajnalban is világos van. Változásokat jeleznek a hőmérők, 

(digitális, analóg, ... és persze az ízületiek) egyaránt. Kezdik szirmaikat bontogatni a 

legkorábban ébredő virágok. Egyszóval immár dátumilag, meteorológiailag… és 

kisvártatva csillagászatilag is, elkerülhetetlenül ránk ront a Tavasz. A déli sarkon pedig 

összébb bújnak a pingvinek.  

Központunk –a klinikák kellős közepén (L épület) – Tavaszi napsugarak energiájától 

feltöltve készül színes változatos programokkal, foglalkozásokkal kicsik és nagyok számára 

egy egyaránt.  

Kívánjuk, hogy idei második Zöldlevelünk is adjon hasznos tartalmat, ismeretet dolgos, 

szorgos napjaink olvasással töltött perceiért cserébe. 

 

 

 

Balogh József: Tavasz 
 

Fészket rak a jó idő, 

gólyanép is haza jő. 

 

Itt totyog a patakpart, 

a sok vadlúd vele tart 

 

A Nap szeme ide lát, 

kedvet nyílik a világ. 

 

Hóvirágom tavaszol, 

szívem zenét zakatol. 

 

A park csupa szerelem, 

benne magam keresem. 

http://www.operencia.com/versek/tavaszi-versek/1069-balogh-jozsef-tavasz
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Március elseje: A meteorológiai tavasz kezdete 

 

 

 

 
 

 

 

 

Március elseje a meteorológiai tavasz kezdete. A tavasz meteorológiai szempontból 3 hónapon 

át tart. A dátum nem jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az időjárás, még akkor sem, ha 

ilyenkor lassan egyre melegebbre fordul az idő. Ugyanakkor mégis fontos dátum, a sok 

meteorológiai mérőhely hónap végén küldi be az elmúlt hónap méréseinek eredményét. 

Minden élőlény a Földön – az eddigi ismereteink szerint – a napfénynek köszönheti létezését, a 

Naphoz kötődik. Így aztán a csillagászati évszakváltás a napok folyamatos változásán belül azon 

időpontokhoz kötődik, amikor fizikusan nézve jelentős változás következik be. Az évszakok 

váltakozása a Föld Nap körüli keringésének következménye. A dologhoz szigorúan 

hozzátartozik, hogy a Föld nem csak a Nap, hanem a saját tengelye körül is kering. Ez a két 

keringés időben úgy játszódik le, hogy egész számú többszöröse az egy évnyi napot megkerülő 

pályának, a napi változásoknak. 

 

Csillagászati értelemben a tavaszi nap-éj egyenlőség idején kezdődik a tavasz, azaz akkor, 

amikor a legrövidebb a nappal, amikor a Nap az egyenlítő felett delel. Ez nagyon jól számolható. 

Percnyi pontosan lehet tudni, csillagászati értelemben mikor kezdődik a tavasz, de még az sem 

jelenti attól a perctől az időjárás gyökeres változását. 

http://www.eumet.hu/tag/meteorologiai-tavasz/ 

http://www.sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5011-a-csillagaszati-tavasz-kezdete 

 

http://www.eumet.hu/tag/meteorologiai-tavasz/
http://www.sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5011-a-csillagaszati-tavasz-kezdete
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Március 1. - az Újrapapír Világnapja 

 

Kedves Pedagógusok és Környezeti nevelők! Minden év március 

elseje az Újrapapír Világnapja. Keresve sem találhatnának 

jobb alkalmat arra, hogy kollégáikkal és diákjaikkal együtt 

elgondolkodjanak a fák környezeti hasznán és az iskola 

papírfogyasztásán! 

A Magyarországról indult nemzetközi környezetvédelmi kezdeményezés célja, hogy felhívja a lakosság 

figyelmét a pazarló papírfogyasztásra, valamint az újrapapír használatának környezetvédelemi 

előnyeire. Ez a tevékenység 1 tonna termék előállításához minden más iparágnál több vizet használ fel. 

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés régóta figyelmeztet: a világ teljes papírfogyasztásának 41 

százalékát a papírcsomagolás gyártás adja, amely könnyen és akár 5-10-szer is újrahasznosítható. 

Az iskolának a diákokra gyakorolt szemléletformáló hatása igen jelentős. Az intézmény akkor 

lehet hiteles, ha működése összhangban áll az órákon elhangzottakkal. Így a diákok is nagyobb 

valószínűséggel csökkentik saját papírfogyasztásukat.  

A szelektív hulladékgyűjtés eredménye: a lakosság szelektálása nyomán a magyar 

hulladékhasznosító cégek környezetbarát, újrahasznosított termékei. Zöld közbeszerzésre, 

zöld irodába ajánlott termékek! Talán ez a legjobb bizonyíték a tévhit ellen, miszerint a szelektív 

hulladékot összeöntenék. Hulladékból Termék kiállításunk is az újrahasznosítás népszerűsítésére 

jött létre, melyet oktatási célra, rendezvényre is ajánlunk.  

Ha pedig a papír hulladék jellemzői, újrahasznosításának folyamata érdekli, tekintse meg erről 

szóló menüpontunkat. 

    

http://www.humusz.hu/ujrapapir2013 

http://fna.hu/hir/ujrapapirnap 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/termek/papir/ 

http://nepszava.hu/cikk/399373-marcius-1---az-ujrapapir-vilagnapja 

http://diak.hulladekboltermek.hu/kiallitas/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
http://www.humusz.hu/ujrapapir2013
http://fna.hu/hir/ujrapapirnap
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/termek/papir/
http://nepszava.hu/cikk/399373-marcius-1---az-ujrapapir-vilagnapja
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MÁRCIUS 3.- A VADVILÁG VILÁGNAPJA 

 

Az ENSZ Közgyűlése döntött arról, hogy március 3-át – mely 2013-ban a veszélyeztetett vadon 

élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) elfogadásának 

40. születésnapja volt – a Vadvilág Világnapjává (World Wildlife Day) nyilvánítja 

A Vadvilág Világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy mára az élővilág fennmaradása 

súlyos veszélybe került, többek között a határokon is átnyúló illegális kereskedelem miatt. 

Az ember több ezer állat- és növényfaj sorsát pecsételi meg azok túlzott hasznosításával és 

pusztításával, köztük olyan jól ismert állatokét, mint az emberszabású majmok, az elefántok, az 

orrszarvúak, a bálnák, a nagymacskák és a medvék, vagy éppen olyan fajokét, amelyekről szinte 

még alig hallott a világ, mint például az iráni császárszalamandra vagy a madagaszkári 

királypálma. A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az értékekre és javakra, amivel 

az élővilág hozzájárul az emberiség megélhetéséhez és személyes jólétünkhöz is. 

 

 

 

 

 

http://wwf.hu/archivum/2014ev/11/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap 

 

http://nagyugras.hu/klima_/1/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap 

 

 

http://wwf.hu/archivum/2014ev/11/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap
http://nagyugras.hu/klima_/1/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap
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Energiahatékonysági világnap 

 

Március 6-a az energiahatékonyság világnapja. A cél: felhívni a társadalom figyelmét a Föld 

természeti készleteinek végességére és az energiaforrások hatékony felhasználására. A fejlett 

országok is egyre inkább felismerik, hogy a klímaváltozás megállítása közös érdek, az 

energiahatékonyság pedig globális lelkiismereti kérdéssé vált: az ipari országok a világ népességének 

ugyanis mindössze 20 százalékát teszik ki, energiafogyasztásának ugyanakkor 80 százalékáért felel. 

Különösen fontos felhívni erre a felelősségre a lakosság figyelmét, a világ energiafogyasztásának 

harmadát az épületek üzemeltetésére fordítjuk, pedig korszerű nyílászárókkal, hőszigeteléssel és 

fűtéskorszerűsítéssel ez az érték jelentősen csökkenthető lehetne, hogy törődjünk önmagunkkal, 

figyeljünk a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra is. Egyre fontosabb témává válik az 

energiatakarékosság, és a megújuló energiaforrások, de hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy 

valóban odafigyeljenek a környezettudatos életmódra. Ahhoz, hogy valóban hasznosítani tudjuk a 

megújuló energiaforrásokat, és környezettudatosan éljük mindennapjainkat, meg kell ismernünk az 

előttünk tornyosuló lehetőségeket, melyekkel nem csak a Föld, de mi is jól járunk. 

A klímavédelem tehát nem csak bolygónk megóvása miatt rendkívül égető kérdés, de rövid távú érdekünk 

is, hogy épített környezetünk fenntartható módon működjön, csökkentve energiacélú kiadásainkat. 

Néhány ötlet erre: 

- Ürítsük ki az autónkból azokat a tárgyakat, amiket nélkülözni tudunk 

- A bejáratnál mozgásérzékelős lámpát használjunk 

- Megfelelő méretű edényt válasszunk a főzéshez 

- Gyűjtsük az öntözéshez az esővizet 

- Áramtalanítsuk az elosztókat éjszakára, valamint azokat a készülékeket, amelyek üzemállapot fénnyel 

rendelkeznek 

- Nappal húzd el a függönyöket télen, és este húzd be azokat, a redőnyök használatával sok energia 

takarítható meg télen, nyáron 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578106 

http://www.ng.hu/Fold/2016/03/04/Energiahatekonysagi-vilagnap 

http://www.homeinfo.hu/130-hirek/808-energiahatekonysagi-vilagnap 

 

 

 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578106
http://www.ng.hu/Fold/2016/03/04/Energiahatekonysagi-vilagnap
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MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NŐNAP 
 

 

 
 

Van az évnek egy napja, amikor a férfiak virággal lepik meg a róluk gondoskodó nőket, 

asszonyokat, ezzel is megköszönve odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a frissen mosott, 

vasalt ruhát, a nehéz munkával töltött napok utáni meleg vacsorát.  

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a 

béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában 

Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy NEMZETKÖZI NŐNAPot tartanak. 

A Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, 

Németországban és Svájcban. Néhány évtized elteltével, amikor már egyre több országban 

vívták ki a nők a választójogot, és a mozgalom elérte legfőbb célkitűzését, hanyatlani kezdett. A 

60-as évek nőmozgalmai során viszont új értelmet kapott a nőnap: a nők már az 

egyenjogúságukért küzdöttek. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos 

ünneppé az ENSZ-közgyűlés. Oroszországban a mai napig munkaszüneti nap március 8. 

Magyarországon 1914-ben ünnepelték először. 

 

Isten Éltesse a Nőket! 
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MÁRCIUS 14.-NEMZETKÖZI AKCIÓNAP A GÁTAK 

ELLEN, A FOLYÓK A VÍZ ÉS ÉLET MELLETT 

 

International Day of Action for Rivers    

Március 14. az 1997-ben Curitibában (Brazilia) elfogadott ún. „Curitibai Nyilatkozat” 

emléknapja. http://www.rivernet.org/general/movement/curitiba.htm 

 A nemzetközi Gátellenes világnap azért jött létre, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a természetben történt 

beavatkozások milyen súlyos következményekkel járhatnak. 

A mozgalom 1997-ben indult, a gátak által veszélyeztetett emberek első nemzetközi találkozója március 14.-én volt, 

- a folyókért, a vízért és az életért jelmondattal -, melyen 20 érintett ország képviselői vettek részt 

Az esemény tiszteletére 

minden évben akciókkal, 

kampányokkal, ünnepségekkel – 

vagy mint 2003- ban is – újabb 

nemzetközi találkozókkal 

emlékeznek a Nyilatkozatban 

foglalt elvekkel egyetértők, 

elsősorban a gátépítkezések 

miatt az eredeti lakóhelyük 

elhagyására kényszerített 

őslakosok szervezetei, illetve 

a környezetvédők. A Nyilatkozat fő 

üzenete ez volt és marad: „A víz az 

életet és nem a halált szolgálja!” 

Magyarországon is több alkalommal megünnepelték a nemzetközi akciónap a gátak ellen, a 

folyók, a víz és az élet mellett elnevezésű világnapot, de eddig még nem volt minden évben 

elegendő erő a szervezésre. 

 

 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578111 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_akcionap_a_gatak_ellen_a_folyok_a_viz_es_az_elet_mel
lett 

http://www.due.hu/tallozo/?article=00001729 

http://www.rivernet.org/welcome.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=xradkiRnnJc 

 

http://www.rivernet.org/general/movement/curitiba.htm
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578111
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_akcionap_a_gatak_ellen_a_folyok_a_viz_es_az_elet_mellett
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_akcionap_a_gatak_ellen_a_folyok_a_viz_es_az_elet_mellett
http://www.due.hu/tallozo/?article=00001729
http://www.rivernet.org/welcome.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xradkiRnnJc


A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 
 

9 

 

 

 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának nemzeti ünnep napja. 
 

 
 

 

 

 

 

 

MÁRCIUS 15.-FOGYASZTÓVÉDELMI VILÁGNAP 

 

 
 

John F. Kennedy amerikai elnök 1962-ben ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot 

összefoglaló történelmi nyilatkozatot. Ennek köszönhetően ismerték el 

nemzetközi szinten a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete, 

hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal 

rendelkezik. Az évek folyamán nyolcra emelkedett ezeknek a 

jogoknak a száma, amelyek alapját képezik a Fogyasztóvédelmi 

Világszervezet, valamint az egyes országok fogyasztóvédelmi 

egyesületei munkájának. A nyilatkozat kihirdetésére emlékezve 

tartják március 15-én a FOGYASZTÓVÉDELMI 

VILÁGNAPot 

 

 
 

A Világnap szerepe elvitathatatlan: általa kifejezésre kerül, hogy a világ összes 

fogyasztóját mindenhol ugyanazon fogyasztói alapjogok illetik meg, ezeket 

tiszteletben kell tartani és meg kell becsülni. 

A Consumers International (Fogyasztók Világszervezete) által meghatározott nyolc fogyasztói alapjog a 

következő: 

  

 

 

 

 



A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 
 

10 

 

 

 

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog 

 Ez a jog az alapvető, lényeges árukhoz és szolgáltatásokhoz való jogosultságokat foglalja magában, 

ennek keretében a fogyasztóknak például joguk van a megfelelő ételhez, ruházathoz, szálláshoz, 

egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, vízhez és a közművekhez. 

  

2. A biztonsághoz való jog 

 Ez a jog azt jelenti, hogy a fogyasztók védelemben kell részesíteni azokkal a termékekkel, termelési 

eljárásokkal és szolgáltatásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik az egészségüket vagy az életüket. 

 

 3. Az információhoz való jog 

 E szerint a fogyasztókat fel kell vértezni a megfelelő információkkal és tudással ahhoz, hogy ennek 

fényében tudatos fogyasztói magatartást tanúsítsanak, valamint védelemben kell őket részesíteni  a 

tisztességtelen vagy félrevezető reklámokkal és címkézéssel szemben. 

 

 4. A választáshoz való jog 

 Biztosítani kell a fogyasztók számára azt, hogy termékeket és szolgáltatások széleskörű skálája álljon 

rendelkezésükre, hogy a számukra legmegfelelőbbet tudják kiválasztani. Biztosítani kell a kielégítő 

minőséget ezzel kapcsolatosan. 

 

 5. A meghallgatáshoz való jog 

 A fogyasztók érdekeinek és véleményének meg kell jelenniük a kormányzati politikák meghozatalakor, 

illetve annak végrehajtása során is, valamint biztosítani kell ezt a lehetőséget a termékek és szolgáltatások 

fejlesztése irányainak kijelölésekor.  

 

 6. A kártérítéshez való jog 

 A fogyasztóknak joguk van a kártérítéshez, ha panaszuk jogos, tehát ha például rossz minőségű terméket 

kapnak vagy a szolgáltatásnyújtás során a kereskedő hibásan teljesítése esetén. 

 

 7. Oktatáshoz való jog 

 Az oktatáshoz való jog azt jelenti, hogy a fogyasztók számára biztosítani kell, hogy az ahhoz szükséges 

tudást, hogy tudatos fogyasztóként járhassanak el. Ehhez pedig a fogyasztók oktatásán keresztül vezet el 

az út, fel kell hívni a figyelmüket és meg kell őket ismertetni az alapvető fogyasztói jogokkal  és azzal, 

hogy azokat hogyan és milyen úton tudják érvényesíteni. 

 

8. Egészséges környezethez való jog 

 Az egészséges környezethez való jog keretében biztosítani kell a fogyasztók számára, hogy életüket 

olyan természeti körülmények között élhessék le, amely nem fenyegeti sem az ő, sem pedig a jövendő 

nemzedékek jólétét. 

 

 

Mi a különbség a fogyasztó és a tudatos fogyasztó között? Ismeri a jogait, tájékozódik a megvásárolni 

kívánt termék minőségéről, áráról, és hosszabb távon több marad a pénztárcájában. A Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztói tudatosságra hívja fel a figyelmet. 

 

http://www.feosz.hu/hir/-282 

 

http://tudatosvasarlo.hu/video/fogyasztovedelmi-vilagnap 

 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/fogyasztovedelmi_vilagnap 

 

https://www.facebook.com/fogyasztobarat/?fref=ts 

http://www.feosz.hu/hir/-282
http://tudatosvasarlo.hu/video/fogyasztovedelmi-vilagnap
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/fogyasztovedelmi_vilagnap
https://www.facebook.com/fogyasztobarat/?fref=ts
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MÁRCIUS 21.-ERDŐK VILÁGNAPJA 

 

Az ENSZ Közgyűlés A/RES/67/200 számú határozatával az erdők nemzetközi napjává 

nyilvánította március 21-ét abból a célból, hogy 2013-tól kezdődően minden évben világszerte 

megemlékezzünk az erdők és fák jelentőségéről. http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml 

 

 

Miért is jelentős az erdő és energia kapcsolata? Álljon itt néhány ismert és talán kevésbé ismert tény ennek 

alátámasztására: 

 Fából több energiát állítunk elő, mint a nap, szél és víz segítségével, az összes megújuló 

bioenergia forrás közül a fa a legjelentősebb. 

 A fa kb. az összes megújuló energia 40%-át biztosítja. 

 A világ fakitermelésének 50%-a (mintegy 1,86 milliárd m3) fordítódik főzésre, fűtésre és villamos 

energiatermelésre. 

 A fa ugyanakkor modern üzemanyag is, amelyet az iparban használnak energiatermelésre, hő 

központokban illetve házak központi fűtésére. 

 A fa, mint tűzifa és faszén, a leginkább elérhető energiaforrás számos fejlődő országban. 

 Több,  mint 2 milliárd ember számára a fa biztosítja a főtt étel, jobb táplálkozás, egészséges 

ivóvíz, tisztálkodás és meleg lakóhely lehetőségét. 

 Afrikában a kitermelt fa 90%-a, Ázsiában 60%-a szolgálja fűtés és főzés célját. 

 A fák nagyban csökkenthetik az energiafelhasználást: megfelelő telepítéssel a városi környezet 

levegőjét 2-8 C fokkal hűthetik a fák, mintegy 30%-kal csökkentve a hűtési és 20-50%-kal a fűtési 

költségeket. 

 A Föld erdei a világ éves energiaszükségletének kb. 10-szeresét tárolják, így számottevő megújuló 

energiaforrásnak tekinthetők. 

 A faanyag elégetésével a légkörbe jutó széndioxid elvileg körforgásba kerül, így a fosszilis 

energiahordozókkal ellentétben nem növeli hosszú távon az légköri szén mennyiségét. 

 A fenntarthatóan megtermelt faanyag tiszta és hatékony felhasználása legalább hat Fenntartható 

Fejlődési Cél (3, 5, 7, 8, 13 és 15) elérését támogatja. 

 A fából nyerhető folyékony üzemanyagok fejlesztése nagy lökést adhat a zöld gazdaság 

fejlődésének 

 A jól kezelt erdők hosszú távon képesek megújuló energiát biztosítani, így a klímaváltozás elleni 

harc hatékony eszközének is tekinthetők. 

 
 

http://fataj.hu/2017/01/301/201701301_ErdokVilagnapja2017.php 
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/200 

http://erdo-mezo.hu/2015/02/08/az-erdok-vilagnapja-2015-a-fao-felhivasa/ 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/200
http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml
http://fataj.hu/2017/01/301/201701301_ErdokVilagnapja2017.php
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/200
http://erdo-mezo.hu/2015/02/08/az-erdok-vilagnapja-2015-a-fao-felhivasa/
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MÁRCIUS 22.- VÍZ VILÁGNAPJA 

 
A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának megőrzése 

érdekében azonban nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A világ 

szinte minden állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk érkező generációk sorsa 

múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az 

élet egyik alapvető elemét. AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja 

dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti 

kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető 

szerepére. A jövő generációinak is meg kell tanulnia, miért nevezzük kincsnek a tiszta vizet, 

ezért az idén kiírásra kerülő pályázatok ezen témakör mentén fogalmazódtak meg. Ha nincs 

tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen egyszerű ez. Éppen ezért 2017-ben a 

világnap szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta vizet!”lett. 

 

 

 

 
http://www.vizvilagnap.hu/# 

 

http://www.vizvilagnap.hu/
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Áttekintő a februári rendezvényeinkről 

 

Februárban Irodánk és Csapatunk életében nagy hangsúlyt kapott a téli madárvédelem, ezzel 

kapcsolatos előadást tartottunk több iskolában,a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták és 

lelkesen részt vállaltak a kicsit interaktív előadásban. 

Varga Tamás Általános Iskola kicsinyei között…. 

 

http://www.vargatamas.hu/ 

 

 

A Szent István Általános Iskolában… 

  

http://promenad.hu/cikk/sajat-madarak-kalitka-nelkul-175081  

 

 

 

 

http://www.vargatamas.hu/
http://promenad.hu/cikk/sajat-madarak-kalitka-nelkul-175081
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Cseresnyés Kollégium:  

Előadás a gyógynövények, magvak, aszalványok élettani hatásairól: 

 
A gyógynövények kavalkádja 

 

 
Egy kis joghurt, némi aszalt gyümölcs és magvak- kóstolónak  

 
A lányok lelkesen segítettek a teafőzésben, és az aszalt gyümölcsök osztásában… 
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Az előadás után személyre szabott tanácsadás, az aulában teával, aszalt gyümölcsökkel, 

magvakkal, sütivel tartalmas beszélgetős este folytatódott.  
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Márciusi Programkínálatunkból 

 

  
 

 

Víz hete a Környezeti Információs Központban 
 

Sok szeretettel várunk óvodás és általános iskolás csoportokat 

 a Víz világnapja kapcsán megrendezésre kerülő vizes előadásokra, 

foglalkozásokra. 

 

Az alkalmak 2017. március 20. 21. 22. –én 10:00-12:00  

valamint,  március 22. 14:00-16:00 között kerülnek megrendezésre. 

 

A március 22. 14:00-16:00 délutáni foglalkozásokat Szabóné Tanács Valéria 

kémia tanárnő tartja. Ide általános iskolás felsős (5-8o.) korosztály jelentkezését 

várjuk. 

 

A foglalkozásokra jelentkező csoportok előzetes regisztrációja szükséges.  

 

Jelentkezéseket a 06 62/532-165-ös telefonszámon várjuk. 

 

Helyszín: Környezeti Információs Központ Kórház L épület     

       (bejárat a Dr. Imre József utca felől) 
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Emlékeztető a fotópályázatunkról! 

Továbbra is várjuk a lelkes jelentkezők munkáit! 
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Rövid hónap sok esemény itt a tavasz a tél véget ér. 

 

Ennyi minden történt az év legrövidebb hónapjában a Környezeti 

Információs Központ életében. Kellemes tavaszias márciust 

kívánunk minden kedves Olvasónknak! 

 

Az áprilisi viszontlátásra!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


