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Tisztújító közgyűlés és elnökségválasztás / zöldtető – fal – homlokzat kerekasztal
beszélgetés, tapasztalati beszámolók, eredmények, a szövetség jogi helyzetére való
kitérés, a 2015-ös év értékelése és az idei év programtervének ismertetése 2016. MÁJUS
11.../
Függőleges Zöldfelületek Műszaki és Kertépítészeti Irányelvek /igazi mérföldkőként,
támogatások bevonásával, elkészítjük az első magyar Függőleges Zöldfelületek
Irányelveket, mely segítséget nyújt a hazai beltéri és kültéri zöldhomlokzatok/zöldfalak
minőségi tervezésében, kivitelezésében…. /
II. Európai Városi Zöldinfrastruktúra konferencia (EUGIC) előkészítése 2017 Budapest,
/megjelenésben és szervezésben való segítés…. /
Nyári, 1 napos, nyílt zöldtető szakmai nap és terepgyakorlat / minden szakmai és civil
érdeklődő számra, aki többet szeretne tudni a zöldtetőkről és azok építéséről,
fenntartásáról, ZÉOSZ tagok számára díjmentes a részvétel…. /
Őszi, 1 napos, nyílt zöldtető szakmai nap és terepgyakorlat / ajánljuk minden szakmai
és civil érdeklődő számra, aki többet szeretne tudni a zöldtetőkről és azok építéséről,
fenntartásáról, ZÉOSZ tagok számára díjmentes a részvétel…. /
Zöldtetők a kertnézőben, programsorozatban /sok szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a
három látogatható Budapest környéki zöldtetőt, részletek a szövetség honlapján
olvashatók…. /
„Élet a zöldtetőn és a zöldfalon” gyermek rajz pályázat /a ZÉOSZ elkötelezett a
zöldtetők és zöldfalak népszerűsítése mellett, idén a gyerekeket szeretnénk mind jobban
megismertetni a városi zöld lehetőségeivel és fontosságával…. /
Balkon aranya 2016 /idén is kiírásra kerül a balkon aranya pályázat immáron 4. Éve, a
ZÉOSZ a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégiumot támogatva igyekszik minél több
emberhez eljuttatni a program fő üzenetét, hogy Budapest utcáit vidámabbá, élhetőbbé
tegyék a homlokzatok ilyen módú zöldítésével…. /
Green walk /idén is részt veszünk a magyar környezettudatos építés egyesülete
(HUGBC) szervezésében megrendezésre kerülő Green Walk programon…. /

Továbbá, ebben az évben, ha szűkös anyagi kereteink lehetővé teszik, szeretnénk fejleszteni a
honlap arculatát és szakmai tartalmát, valamint népszerűsíteni a szakmát és a szövetséget
minél több felületen. A válságot követően folyamatosan csökkenő tagság, valamint a civil
szervezeteket támogató pályázatok hiányának ellensúlyozása érdekében, szeretnénk lelkesíteni
a diákságot és a városlakókat is a szövetségbe való csatlakozásba.

