
                                                             

     

 

Tisztelt Úr/Hölgy! 

 

Kérem, engedje meg, hogy Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, a Gyermekekkel a 

Természetért Egyesület és az Egererdő Zrt.  figyelmükbe ajánlja közös kezdeményezését a 

„Források Világnapját”.   

A globális felmelegedés és az elsivatagosodás korszakában kiemelten fontos Földünkön a 

vízkészletek, a tiszta források és a természet gondozása, megóvása. 

Bár Magyarország rendkívül gazdag édesvíz kincsekben, mégis mindnyájunknak 

fokozottabban oda kell figyelnünk a hétköznapokban is e természeti értékünkre. A 

nemzetközi összefogás és együttműködés is elengedhetetlen, hiszen folyóink nagy része 

más országok területén ered. Ezért is fontos a „saját vízforrásaink” védelme. 

A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi értéket képviselnek! Sajátos 

élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén jelentős szerepet töltenek be a flóra 

és fauna megőrzésében. A források lakossági vízkivételben (fogyasztásban), illetve 

gyógyhatású tulajdonságaik révén is nagy szerepet töltenek be. Véleményünk szerint erre 

eddig méltatlanul kevés figyelem összpontosult világszerte. 

2013. május 19-én létrehoztuk a Források Világnapját, melyet az ENSZ-nél is 

bejegyeztetünk, ezzel is hozzájárulva a források a patakok fennmaradáshoz és fenntartható 

állapotához!  

Azt szeretnénk elérni, hogy az országban, majd a világban is, a mindennapjaink részévé 

váljon, de ezen a napon kiemelten odafigyeljenek a környezettudatos emberek a forrásokra 

úgy, hogy felkeressenek egy-egy forrást és megtisztítsák azt, illetve annak környezetét. 

Célunk, hogy a környezettudatos életmód, a víz és a természeti környezetük megóvása ne 

csak e jeles napokon kerüljön előtérbe, hanem mindennapjaink részévé váljon. 

A kezdeményezésünket támogatja: 

- Az ENSZ illetékes képviselete,  

- Az UNESCO Magyarországi képviselete, 

- A Vidékfejlesztési Minisztérium,  

- Prominens személyek, akik védnökként támogatják munkánkat.  



 

Kezdeményezésünkről az UNEP (ENSZ környezetvédelmi szervezete) 86 országban ad 

tájékoztatást! 

 

Reméljük, hogy ezt a példát Magyarországon minél több településen fogják követni, hiszen – 

különösen a gyógyforrások -  hazánk egyik legnagyobb, de eddig kevésbé megbecsült kincsét 

képezik.  

Ezekre a kivételes természeti adottságokra szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét.  

Küldetésünk sikeres megvalósításához kérjük az Ön/Önök segítségét, s csatlakozzanak a 

kezdeményezésünkhöz!  

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

Ha Ön vagy szervezete a kezdeményezésünkkel egyetért, és szívesen csatlakozna vagy 

támogatná akkor, hogy küldetésünket közösen vihessük sikerre, szíveskedjen a mellékletként 

megküldött szándéknyilatkozatot kitöltve az alábbi elérhetőségeink valamelyikére 

megküldeni. 

 

E-mail: egyesulet@gyermekekkelatermeszetert.eu  

            gyermekekkelatermeszetert@gmail.com  

Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Alkotmány út 31.  
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Együttműködési szándéknyilatkozat 

A „Források Világnapja támogatása” 

 

Mely létre jött egyrészről a Gyermekekkel a Természetért Egyesület, 

másrészről(intézmény/szervet):  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

között, vállalva a fent megjelölt  program célkitűzéseit. 

 

Nyilatkozom, hogy a(z) Gyermekekkel a Természetért Egyesület, Budapest, 1013 Döbrentei 

u. 8. adószám: 18216774-1-41 kedvezményezett által megvalósuló, a „Források Világnapja” 

elnevezésű kezdeményezést támogatom!  

 

Nyitottak vagyunk az alábbi együttműködésekre: (a megfelelő pontot vagy pontokat kérjük, 

jelöljék x-el): 

 

Folyamatos program és eredménykommunikáció a szervezetünk saját csatornáin  

(honlap, blog, facebook, hírlevél) 

      Részvétel a roadshow-ban, programok, kitelepülés 

            A programok szakmai segítése 

Aktív segítség nyújtás 

            Egyéb: ………………………………………..  

 

A körzetemben lévő források neve/ állapota: ……………………………………..………… 

……………………………………………………………………………................…………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hozzájárulok, hogy az általam rendelkezésre bocsátott adatokat, a Gyermekekkel a 

Természetért Egyesület a projekt végrehajtása során a projekt előrehaladási jelentések 

elkészítésekor felhasználja. Jelen nyilatkozatot a „Források Világnapja” projekt 



 

kommunikációs kampányában való részvétel miatt tesszük, annak meghagyásával, hogy az 

együttműködés konkrét formája nem állhat szemben szakmai meggyőződésünkkel, és nem 

róhat anyagi terhet az egyesületre.  

 

 

Kelt: ………………………, ……………………………. 

 

 

       

 

        

Aláírás 

 

                      P.H. 

 

 

 

 

Aláírás 

Kedvezményezett                                                Együttműködő partner 

 

 

 


