
 

 

2015 AZ ÉVFORDULÓK ÉVE 

 

 
2015 az évfordulók éve - idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja 
mozgalom, és ez a 45. évfordulója a Föld napja világmozgalomnak. 
 

 

 
 

 

Sokat tettünk a Föld és környezetünk megmentéséért, de nem eleget!  
Ezt bizonyítja a tény, hogy 2014 volt az eddigi legmelegebb év a Földön, a mérések 
1900 körüli kezdete óta. 

És mit tehetünk még? Sokat! Zöldítsük környezetünket, ültessünk fákat, termeljünk 
haszonnövényeket, komposztáljunk, szigeteljünk, közlekedjünk okosan, ne 
vásároljunk csomagoltat, váltsunk környezetbarát szerekre, félkész, kész étel 
helyett együnk friss hazait. Mindez ajándék a környezetnek, az egészségnek. 

A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált 
Magyarországon. Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól. 

 

2015 ugyanakkor a talaj és a fény nemzetközi éve. Egyik nélkül sem élhetünk. 
Talaj és fény nélkül nincs élelmünk. 

http://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja
http://fna.hu/hir/melegszunknagyon2


Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére, az UNESCO és az ENSZ 

támogatásával a 2015. év a Fény Nemzetközi Éve lett. 

 
A világeseménnyé való kezdeményezéshez Magyarország is örömmel csatlakozott. 

Hazánk nemes hagyományokkal büszkélkedhet mind az optikai tudományok, mind a 

művészetek terén. A Petzvál-lencse a XIX. század közepén született, a Magyar Optikai 

Művek pedig 1876-ban jött létre. Jánossy professzor kezdeményezte azokat az optikai 

kutatásokat, amelyek hamarosan világhírnévre jutottak. Korán születtek meg a magyar 

lézerek, és a világot egy évtizeddel megelőzve nálunk fogalmazódott meg a szegedi 

attoszekundumos lézer (ELI-ALPS) első ötlete.  

Civilizációnk életében kulcsfontosságú a fény. 

A fény nemzetközi évének kitűzése, hogy a fénnyel foglalkozó tudományok és a fényt 

alkalmazó technológiák minél ismertebbé és világszerte elismertté váljanak. 

A 2015. nemzetközi év egyebek mellett nem csak tudományos és technológiai 

szempontból, hanem kulturális és művészeti szempontból is be kívánja mutatni és 

megismertetni a fényt. 
 
 

 
Az ENSZ 2013-ban tartott 68. Közgyűlése nyilvánította a Talajok 

Nemzetközi Évének 2015-öt. 

  
Egészséges talajokat az egészséges életért 

 
A rendezvénysorozat fő célja, hogy tudatosítsa mindenki számára a talaj alapvető szerepét 
az élelmiszerbiztonságban, a fenntartható fejlődésben, az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésében és nem utolsó sorban az emberi életben. 
 
 



 
 

 

 

 

A Friends of Europe Nagycenk Egyesület az évfordulók éve alkalmából művészeti pályázatot 

és rendezvénysorozatot hirdet. 

 

A pályázat és a rendezvénysorozat célja, hogy tudatosítsa a fény és a talaj alapvető szerepét az 

emberi életben. 

Célja ugyanakkor a termőfölddel kapcsolatos ismeretek gyarapítása, a földművelésnek és a 

földet művelőknek a megbecsülése. 

Kérjük, hogy az alkotások ezekhez a témakörökhöz kapcsolódjanak. 

 

A program megnyitó rendezvényére a Föld Napja alkalmából április 22-én Nagycenken, a 

Széchenyi István Általános Iskolában kerül sor. Előadók: Lex Ernő, a Nagycenki Széchenyi 

István MTSZ elnöke, Erdősi Ferencné tanárnő és Dr. Tóth Melinda, a Friends of Europe 

Nagycenk elnöke.  

A pályázati munkák bemutatására és a rendezvény zárására ünnepélyes keretek között a 

nagycenki Alkotóházban április 24 - én kerül sor.  

 

A pályázatot gyerekek és felnőttek részére hirdetjük. 

  
Pályázati kategóriák  

(a fény és a talaj - termőföld ihlette alkotások) 

 

Művészeti alkotások (rajz, festmény, kollázs, makett)        

         Iskolások és fiatalok (korcsoport szerint) 

   6 – 10 év 

 10 – 14 év 

 14 – 18 év 

 

 Irodalmi alkotások 

 iskolások és fiatalok 

 felnőttek 

 

Fotó 

 iskolások és fiatalok 

 felnőttek 

 

A beadási határidő 2015. 04. 10.  

A munkákat e-mailben, postán vagy személyesen kérjük eljuttatni a következő címre: 

 

 Iskolások és fiatalok: Széchenyi István Általános Iskola Nagycenk, 9485 Nagycenk, 

Iskola utca 4 -6. E-mail: cenksuli@cenksuli.sulinet.hu 

           

 Felnőttek: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, 9485. Nagycenk, Gyár u. 2. 

              E-mail: titkarsag@nagycenk.hu (Lukácsné Kolonits Zsuzsanna) 

 

Az alkotás címét, a szerző nevét és elérhetőségét minden esetben kérjük csatolni! 

mailto:cenksuli@cenksuli.sulinet.hu
mailto:titkarsag@nagycenk.hu


Minden kategóriában I., II., III. és külön díjat osztunk.  

A beérkezett munkákból 2015. április 24-én kiállítás nyílik a nagycenki Alkotóházban. 

 

A pályázók a pályázatok beadásával egyúttal hozzájárulnak, hogy a pályázatra érkezett 

alkotásaikat a  Friends of Europe Nagycenk a későbbiekben szabadon felhasználja. 

 


