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Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete a környezetvédelmi programmal több hónapon át 

környezettudatos tevékenységeken keresztül kézzel fogható eredményeket felmutatni bolygónk 

egészségéért. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül hónapról-hónapra szervez környezettudatos 

programokat, amelyek történő részvételért pontokat kapnak a résztvevők.  

Az Egyesület program lezárásaként egy „Zöld Napot” tart, ahol az év folyamán résztvevő 

szervezetek, vállalatok részvételével közös, szórakoztató programokkal vár mindenkit, illetve 

jutalmazza az év során legtöbb pontot összegyűjtő családokat.  

Az esemény zárásaként pedig az egyesület egy új hagyományt teremt, amelynek keretében ahány 

éves az egyesület az adott évben, annyi fát ültet el évről évre. 

A „Zöldebb jövő” program célja:  

Tagcsaládokkal megismertetni a környezetvédelem fontosságát, gyermekeik környezettudatos 

életmódra való nevelése. 

A „Zöldebb jövő résztvevői: 

• Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének tagcsaládjai 

• Érd és környékén működő környezetvédelemmel foglalkodó szervezetek, vállalatok bevonása 

A „Zöldebb jövő” program időszaka: 

2019. március 1. - 2020. március 31. 



 

 

 

Programelemek: 

➢ Kiadásra kerül egy igazoló füzet, amelybe a családok igazolják, az adott időszakban milyen 

eseményeken vesznek részt. Ennek vannak az Egyesület által igazolt, valamint önállóan is 

igazolható elemek. 

➢ Az egyesület minden hónapban 1-1 környezettudatos tevékenységet szervez, melyből legalább 5 

alkalmon részt kell venni. (pl. szemét szedés, télen madáretető készítés, környezettel kapcsolatos 

film nézés, stb.) 

➢ Szervezett program keretében látogatásra kerülnek a következő helyszínek:  

• Kulcsi szélerőmű: itt megtekintjük a szélerőművet és előadás keretében megismerjük 

működését, 

• Érdi Szennyvíztisztító Telep: itt megtekintenénk, hogy milyen tisztítási folyamaton keresztül 

kerül a szennyvíz vissza a környezetbe, 

• Gastroil Kft. bio üzemanyag bázisa Százhalombattán, 

• Tárnoki szemétlerakó megtekintése. 

➢ Ága-Boga születésnapi fák ültetése, 

 

Javasolt elemek: 

 

• az Egyesület vagy más szervezet által szervezett környezettudatos rendezvényen való 

részvétel, 

• „Te szedd” mozgalomban való részvétel, 

• a fenti helyszínek látogatása. 

• tanösvényen való séta, kirándulás, 

• környezettel kapcsolatos film nézés, 

• használtolaj leadás, 

• használt ruhák leadása a Közösségi Házban, 

• rajzpályázaton való részvétel, 

• ’Így vigyáz családunk a környezetre’ családi pályázaton való részvétel, 

• használtelemek leadása a Közösségi Házban, 

• érdi tyúkprogramban való részvétel, 

• használtruha, eszköz belső oldalon való megosztásával, 

• egyéb. 

Pályázatok: 

• Rajzpályázat 0-18 éves gyerekeknek: Olyan rajzokat várunk melyben bemutatásra kerül, 

hogy milyen környezettudatos tevékenységet folytat a család. Kategóriánként a legjobb 3 

rajzot az eseménysorozatot záró rendezvényen jutalmazzuk. 

• „Így vigyáz családunk a környezetre esszéírás, fényképekkel igazolva. Olyan 

beszámolókat várunk legalább 3 (A/4) oldal terjedelemben, amiben leírják, a család milyen 

környezettudatos tevekénységet folytat otthonában, milyen eszközöket használnak, hogy a 



gyermekeink zöldebb körülmények között élhessenek. A leírtakat fényképekkel kell 

alátámasztani. 

• Rövid kisfilm készítése „Ilyen bolygón szeretnék élni 2030-ban” címmel: Olyan rövid 

max. 4 perces kisfilmeket várunk, mely bemutatja milyen természeti körülmények között 

szeretnétek élni 2030 ban. 

Pályázatokat mindegyik kategóriában az informacio.agaboga@gmail.com címre kell beküldeni 

legkésőbb 2020-01-31-ig, vagy személyesen leadni a közösségi házban Rába Mónika, ügyintézőnek. 

   

Események nyomon követese: 

A program megvalósulásáról az egyesület folyamatosan beszámol az erre a célra létrehozott 

Facebook oldalon valamint honlapunkon:  

www.agaboga.hu 

https://www.facebook.com/agabogazoldprogram/ 

Zöld Nap programtervezet: 

• a résztvevő szervezetek standokon bemutatják tevékenységüket, 

• a pályázatok ismertetése, legjobbak díjazása, 

• ügyességi versenyek, 

• teszt kitöltési lehetőség az elmúlt időszak alatt tanultakból, 

• Ága-Boga faültetés. 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

ÁB szervezők. 

 

Kérdéseitekkel az ugyintezo.agaboga.hu email címen vagy Rába Mónikához vagy Bogatin Attilához 

fordulhattok 

mailto:informacio.agaboga@gmail.com
http://www.agaboga.hu/

