
BNE ? 2012. évi program tervezet 

Előadás-sorozat az egyesületi, illetve a natúrpark tevékenységekről

Első előadás: 
 helyszíne:  A BNE pártoló tagjának, a Budakeszi Önkormányzatnak
 előadó terme (Budakeszi, Fő u. 179. ? Házasságkötő terem)
 időpontja: 2012. március 22. (csütörtök) ? 17,00 óra
 Megemlékezés a VÍZ Világnapjáról és a Meteorológiai 
 Világnapról 
 címe:       Védett és védendő épületek Budakeszin 
 alcíme:       Van-e százéves ? vagy annál idősebb ? épület Budakeszin?
 Képes beszámoló a város építészeti értékeiről egy legújabb
 felmérés eredményei alapján
 előadó:     Bártfai Szabó Gábor építész 
 levezető elnök: Dr. Darkó Jenő, a BNE elnöke
 közreműködő szervezet: Budakeszi Szépítő Egyesület 

Második előadás:
helyszíne: A BNE alapító tagjának, a Nagy Sándor József Gimnáziumnak
 előadó terme  (Budakeszi, Széchenyi u. 94.)
 időpontja: 2012. április 19. (csütörtök) ? 17,00 óra
 Megemlékezés a Föld Napjáról
 címe:       Hogyan segít megóvni természeti értékeinket a természet-
 védelmi kezelési terv?
 A Budakeszin lévő természetvédelmi területekre készített 
 legújabb kezelési terv ismertetése
 előadó:    Weiperth András 
 levezető elnök: Odri Ágnes, önkormányzati képviselő, a BNE alapító tagja
 Megjegyzés:
 Az előadás keretében kerül sor  az egyedi természetvédelmi értékek 
 felmérésére meghirdetett ötletpályázat eredményhirdetésére 

Harmadik előadás:
 helyszíne:  a BNE pártoló tagjának, a  Prohászka Ottokár Katolikus 
 Gimnáziumnak előadó terme (Széchenyi u. 141.)
 időpontja: 2012. május 15. (kedd) ? 18,00 óra
 Megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról
 címe:         A megalakítandó Budakörnyéki Natúrpark  főbb működési
 területei ? A BNE elkészült ismertető tanulmányának bemutatása
 előadók:    Dr. Debreczy Zsolt és az ismertető tanulmány fejezeteinek szerzői
 levezető elnök: Dr. Vermes László, a BNE tb. elnöke
 közreműködő szervezet: Széchenyi Baráti Kör, Budakeszi
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Negyedik előadás:
helyszíne:  a BNE pártoló tagjának, a Széchenyi István Általános Iskolának
 előadó terme (Knáb János u. 60.) 
 időpontja: 2012. június 7. (csütörtök) ? 17,00 óra
 Megemlékezés a Környezetvédelmi Világnapról
 címe:        Hogyan segíti a természet- és környezetvédelmi oktatást a 
 natúrpark?
 A környezettudatos magatartás kialakítását szolgáló, 
 interaktív oktatási programokra példák bemutatása
 előadó:    Gábor Emese, a BNE felügyelő bizottságának elnöke,
 valamint a pártoló tag oktatási intézmények tanárai, későbbi
 felkérés alapján
 levezető elnök: Dr. Debreczy Zsolt, a BNE elnökségi tagja

Ötödik előadás:
 helyszíne: Az Erkel Ferenc Művelődési Központ előadó terme 
 (Budakeszi, Fő u. 108.) 
 időpontja: 2012. július 5. (csütörtök) ? 16,00 óra
 címe:        Két működő Natúrpark bemutatkozása Budakeszin
 előadók:  az Írottkő Natúrpark, Kőszeg és a Körösök Völgye Natúrpark, 
 Békéscsaba meghívott képviselői (megnevezés később)
 levezető elnök: Odri Ágnes, önkormányzati képviselő, a BNE alapító tagja

TOVÁBBI RENDEZVÉNYEK

I. - Egyedi védelemre szoruló, illetve arra érdemes természeti értékek felmérésére
 ötlet-pályázat kiírása ifjúsági és felnőtt korosztályi kategóriában
 Kiírás és meghirdetés: 2012. február 13.
 Benyújtási határidő:  2012. március 31.
 Eredményhirdetés:   2012. április 19. ? a Föld Napja alkalmából tartott 
 megemlékezésen és előadáson
 (Nagy Sándor József Gimnázium előadó terme,
 Széchenyi u. 94.)
 Szervező: Weiperth András, a BNE titkára
 Bíráló bizottság: tagjai később kijelölve (3 fő)

II. - ?Zöldülj! Fordulj!? című természet- és környezetvédelmi kiállítás és program-
sorozat meghívása és bemutatása Budakeszin
 időpont: 2012. július (vagy szeptember) ? később  meghatározott időpontban
 időtartam: 7 nap
 közreműködő szervezet: Körösök Völgye Natúrpark, Békéscsaba
 szervező: Dr. Vermes László és Weiperth András
 az egyes programok lebonyolításában közreműködnek még: a pártoló tag 
 oktatási intézmények tanárai, képviselői
 helyszín: később kijelölve!
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Összeállította: Dr. Vermes László, tb. elnök

  

2012. február 13.
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