
 

 

 

A Föld órája 2021-ben március 27-én (szombaton) lesz 20:30 és 21:30 között. Idén is új irányt vesz a 

Föld Órája: mindenkit arra buzdít, hogy példát mutasson tetteivel, és ne csak ebben az egy órában, 

hanem mindennap a természet megóvásáért, a fenntartható életmódért. Egyre sürgetőbb a 

változtatás, az utóbbi évtized volt az eddigi legmelegebb a mérések kezdete, 140 év óta. 

Idén ne csak a 60 perces sötétségre mondjunk igent, hanem egy fenntartható életmód vállalására is. 

ÉN LEKAPCSOLOK! 

Egyetlen óra a figyelemfelhívásra, és minden hétfő a cselekvésre az éghajlatváltozás ellen. 

Föld óráján minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte lekapcsolják egy órára a 

nélkülözhető világítást, és áramtalanítják az elektromos készülékeket. A Földnek szentelt 60 perc célja 

nemcsak az, hogy otthonainkban és városainkban szimbolikusan kialudjanak a fények, hanem hogy az 

emberiség tudatára ébredjen, hogy a fenntartható jövő megteremtése és bolygónk állapotának 

megóvása mindannyiunk felelőssége. 

A WWF Magyarország a Föld órájára idén egy izgalmas feladattal készült: három kihívással, amelyekről 

hétről hétre lerántják a leplet! Csatlakozz és regisztrálj a foldoraja.hu oldalán. 

TIZENNEGYEDIK ÉVE FÖLD ÓRÁJA 

A Föld órája akció az ausztrál WWF kezdeményezésére indult 2006-ban. Akkor Sydney-ben kapcsolták 

le a fényeket egy órára, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a klímaváltozásra, 2007-ben pedig egy óra 

alatt már 10,2%-kal csökkent a fogyasztás csak ebben a városban. 

2007 óta minden márciusban egy órára kialszik a díszvilágítás a világ legtöbb nagyvárosában. Néhány 

év leforgása alatt a Föld órája az ausztrál helyi akcióból világméretű, több milliárd embert mozgósító 



önkéntes mozgalommá nőtte ki magát, több száz ország, és számos híresség áll ki a WWF 

klímavédelmi törekvései mellett. 2008 óta Magyarországon is lekapcsolunk. 

A 2011-es akció kiegészült egy másik felhívással is, melynek lényege, hogy tegyünk fogyasztás-

csökkentési, környezetvédelmi fogadalmat az év többi napjára is. 

Egyetlen óra a figyelemfelhívásra, és minden hétfő a cselekvésre az éghajlatváltozás ellen. 

      pl.     Mit tehetsz Te? -  Fát a Földnek  

                Mit tehetsz Te? - Húsmentes hétfő 

                Mit tehetsz Te? - Tájékozódj 

                Mit tehetsz Te? - Élj műanyag nélkül 

                 Mit tehetsz Te? - Tégy a sokféleség megőrzéséért! 

Gondolkodjunk s cselekedjünk felelőségteljesen! 

 

 

 


