Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Hírei
I.
A Nemzetközi Föld Napja ünnepe (április 22.).
Néhány gondolat az ünneptıl: Az elsı Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez
a történelmi jelentıségő esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is –
fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegı és a vizek
védelmére, új környezetvédı szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag
érzékenyebb életvitelre.Az ünnep 1990-ben vált világmozgalommá, Magyarország az elsık
között csatlakozott az eseményekhez. A felhívásra Magyarországon a környezetvédık 1990ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az elsı magyar
Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban
egyaránt sokan jelentkeztek. Mi itt Röszkén is már akkor csatlakoztunk az eseményekhez.
2000-ben még több ország csatlakozzon a mozgalomhoz, és hívta fel a figyelmet a Föld
napján, április 22-én a környezeti veszélyekre. A 2000. évi, félmilliárd embert mozgósító
világmegmozduláshoz a Magyarországi Föld Napja Alapítvány is csatlakozott. Többek között
egy környezeti társasjátékkal, az Ökovilággal és a Magyarország környezeti állapotát
bemutató, A természet romlása, a romlás természetecímő könyvévelfordult a jövı
nemzedékéhez és adöntéshozókhoz.
A növekvı környezeti szennyezések következményeként egyre nı az üvegházhatású gázok
kibocsátása – és ezek növelik az éghajlatváltozás veszélyét. Ez a változás nem a távoli jövı
eseménye. Az éghajlatváltozás már itt van. Ma már jelentıs a Napból a Földre érkezı UV
(ultraviola) sugárzás, mely a szemnek láthatatlan, de hatásai súlyos egészség károsodást okoz.
Továbbá a szennyezések hatására mára 0,7 Celsius-fokkal nıtt a Földön az átlagos globális
hımérséklet, és a felmelegedés üteme az utóbbi 10 évben fokozódott.
A kezdettıl, 1970-tıl 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja világmérető megmozdulássá vált:
több mint egymilliárd ember vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a napon. A
nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több mint 15 000 szervezettel dolgozik együtt.
Felhívunk minden diák és felnıtt lakos figyelmét, hogy tennünk kell együtt, hogy
elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos globális felmelegedést.

Ennek az eseménynek a tiszteletére indítunk most a témában egy képregény
sorozatot. A regény a Falusi Suttogóban egy teljes oldalon látható a
következı négy hónapban.Kérjük, hogy aki szeretne bekapcsolódni aFalu
Napig tartó akciónkba, havonta győjtse a lapot az újságból és
tanulmányozza.
A lapokkal együtt várjuk az érdeklıdıket, augusztus 2-án a Beretzk Péter
Természetvédelmi Klub sátránál a Falu napi forgatagban. Ott, közös játékot
szervezünk, és értékes ajándékkal jutalmazzuk a legaktívabb részt vevıket.
Tanulmányozd a vicces képeket és szöveget, keress minket a Falu Napon.
Jelezd, addig is,ha a program érdekel, ha van kérdésed,
kornyezetved@roszkenet.hue-mail címen
győjtsd össze a képregény lapjait, találkozunk a Falu Napon.
A program szakmai anyagait folyamatosan megtalálod az egyesület HONLAPJÁN:

http://www.termeszetvedo.roszkenet.hu

