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1. Ökoiskolai útmutató füzetek – szakképző ökoiskoláknak
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiadásában megjelent füzetsorozat öt szakmacsoport
(gazdaság, gépészet, idegenforgalom, mezőgazdaság, vendéglátás) iskolái számára nyújt
segítséget ahhoz, hogy szakképzési munkájukban megvalósíthassák a fenntarthatóságra
nevelés alapelveit. Bemutatja, hogy a fenntarthatóságra nevelés szervesen beilleszthető a
szakmai képzésbe, annak érdekében, hogy a diákok számára egyértelművé váljon: a
fenntarthatóság szempontjai nem idealisztikus vágyálmok, hanem fontos gazdasági
szempontok is, melyek érvényesítése egyre inkább a sikeres vállalkozás, munkavállalás
meghatározó részévé válik.
A füzetek nem törekednek teljességre. Fő céljuk, hogy elgondolkoztasson, ötleteket adjanak a
szakképzés ökoiskola szemszögű fejlesztéséhez. Az Ökoiskola Hálózat kommunikációs
csatornáin (honlap, találkozók) folyamatosan lehetőséget biztosítunk további ötletek,
elgondolások, gyakorlati megoldások bemutatására.
A füzetek elektronikus formában letölthetők a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofihu/kiadvanyok/kiadvanyaink oldalról, vagy ha az igénylő vállalja, hogy a gyakorlatban
kipróbálja, hasznosítja, vagy rendezvényen terjeszti a füzeteket, korlátozott példányszámban
díjmentesen megrendelheti a varga.peter@ofi.hu e-mail címen.
2. Pályázati felhívás „Kerékpárosbarát Munkahely 2009”
Pályázati felhívás
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
meghirdeti kis-, közép- és nagyvállalat, közintézmény és non-profit szervezet kategóriákban
a „Kerékpárosbarát Munkahely 2009” címeket.
Részletek és pályázati kiírás: http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=9&tid=360

3. Pályázati felhívás "Kerékpárosbarát Település 2009"
Pályázati felhívás
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
meghirdeti falu, város, megyei jogú város, fővárosi kerület kategóriákban
a "Kerékpárosbarát Település 2009" címeket.
Részletek és pályázati kiírás: http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=9&tid=359
4. Víztakarékos szűrő-adagoló rendszer – ajánlat ökoiskoláknak
Tisztelt Olvasó!
Kérem, ismerkedjen meg egy víztakarékos szűrő-adagoló rendszerrel, amely az elmúlt 30
évben sok százezer felhasználónak biztosított költségmegtakarítást Európa szerte.
Az ajánlat szerinti speciális szűrő-adagolókkal – úgy intézményi, mint családi használatban 30-70%-kal mérsékelhető a vízfelhasználás a megszokott komfortérzet változása nélkül.
Miért?
Mert hagyományos szűrővel 15-20 liter/perc, az ajánlott szűrő-adagolókkal 5-6-7-8-9
liter/perc vízkifolyás érhető el, a megszokott komfortérzet megtartása mellett!
Egyedi vízmelegítés esetén a fel nem használt melegvíz előállítására eső energia költsége is a
megtakarítást növeli.
Egy csapra a bekerülés átlag 900.- Ft., és a megtérülése általában egy, ritkán kettő hónap.
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Azért is célszerű használni a víztakarékos szűrő-adagolókat, mert
alacsony a befektetési igénye és rövid a megtérülési ideje,
30-70%-os megtakarítás érhető el a vízfelhasználásban,
30-50%-os megtakarítás következik be a víz-, és csatornadíjban,
megtakarítást jelent a fel nem használt melegvízre eső energiaköltség,
integrálható a környezettudatos oktatási tematikába (még a matematikába is)
reklámérték (környezetvédelmi hozzáállás, víztakarékos intézmény, öko-iskola, stb.),
szülőknek is továbbajánlható, hogy könnyebbé váljon a gyermekek iskoláztatása,
hozzájárulhatnak az üvegházhatást erősítő CO2 kibocsátás csökkentéséhez,
tanároknak, alkalmazottaknak – akár ingyen - tartós megtakarítást biztosíthat, stb.

Megtekinthetnek egy rövid videofilmet, hogy segítse döntésüket: innen vagy böngészőbe
írva: http://www.nuovaenergia.hu/termekeink/AIRFORCE-ONE/13/14
A termékkínálatot megtekinteni, majd megvásárolni, mivel kereskedelmi forgalomban nem
kaphatóak, a webshopban vagy a böngészőbe ezt írva lehet: http://revesz.energiaclub.eu/nec
(kattintson a regisztráció, majd a webshop gombra).
A vásárláshoz nem szükséges regisztrálni.
A klub a megrendelt terméket a vásárló címére – számlával – kiszállíttatja.
Amennyiben október 15.-ig megrendelik az ajánlott termékeket, úgy még az idén meg is
térülhet a befektetésük.
Minden kérdésre, amennyiben azt igénylik, készséggel válaszolok, segítek.
Részletesebb ajánlatunk olvasható egy kattintás után ITT, vagy a
böngészőbe írva: http://revesz.hupont.hu/27/majdnem-keszpenz)

Javaslom szlogenünk elfogadását és alkalmazását: Segítünk, mert segíthetünk!
Tegyék ezt Önök is.
Üdvözlettel,
Révész László sk..
BIO-BAD Kft.
Ügyvezető igazgató
06 20 9618 972
5. Üzemlátogatási lehetőség a Paksi Atomerőműben
Üzemlátogatás a Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató- és Látogatóközpontjában
Találkozó: 2009. október 17. szombat 7:45; Algyői Általános Iskola (Algyő, Kastélykert u.
59)
Indulás: 2009. október 17. szombat 8:00
Program: 8:00 : indulás
10:30 : érkezés az Atomerőműbe; Látogatóközpont; 16 éven felülieknek az üzemi terület
megtekintése.
kb. 15:30 : visszaérkezés
Innivalót, uzsonnát, esőkabátot javasoljuk hozni.
Mivel a résztvevők száma korlátozott, kérjük, hogy minden csoport, egyéni látogató
előzetesen jelezze részvételi szándékát e-mailen.
Az üzemi területre sajnos csak 16 éven felüliek léphetnek be. A program ezen részéhez az
alábbi adatok megadása szükséges 2009. október 5-ig az alábbi mail-címen: NÉV, SZÜL.
DÁTUM; IGAZOLVÁNY SZÁMA, INTÉZMÉNY.
A megadott arcképes igazolványt feltétlenül hozni kell, anélkül az üzembe belépni nem
lehetséges.
A részvétel ingyenes.
A program KEOP 6.1.0/B pályázat keretében megvalósuló „Első lépés a fenntartható
háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként valósul meg. A 2009/2010-es
tanév folyamán 5 túrát szervezünk; a programsorozat lezárásaként egy vetélkedőn várjuk a
terepi kirándulásokon részt vevő tanulókat, ahol számot adhatnak megszerzett tudásukról. A
vetélkedő a tanév végén kerül megrendezésre. A részt vevők díjazásban részesülnek. A
jelentkezés feltétele minimum 2 terepi túrán való részvétel. (A további kirándulások: március
– Reg. Hulladéklerakó Telep, Válogatóüzem; április – Pusztaszeri TK; május – Szegedi
Tudományegyetem kiállítása)
További Információ:
Ábrahám Krisztián 30/6380-297 knpi@t-online.hu Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság;
Iván Zsuzsanna 30/3369848 ivanzs@freemail.hu Algyői Általános Iskola
6. Kerékpártúra és üzemlátogatás a MOL ipartelepén
Időpont: 2009. szeptember 26., szombat, 9.00
Indulás: Algyői Általános Iskola (Algyő, Kastélykert u. 59.)
Program: kerékpártúra és üzemlátogatás a MOL algyői ipartelepén

Javasoljuk, hogy innivalót, terepi ruház és esőkabátot hozzon mindenki, úti uzsonnacsomagot
mindenrésztvevő számára biztosítunk!
Mivel a résztvevők száma korlátozott, kérjük, hogy minden csoport és egyéni látogató
előzetesen jelezze részvételi szándékát telefonon vagy e-mailben:
Ábrahám Krisztián – mobil: 30/6380-297; e-mail: knpi@t-online.hu
A részvétel ingyenes!
A program az Algyői Általános Iskola KEOP 6.1.0./B–2008-0022 azonosítószámú pályázat
keretében megvalósuló „Első lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és
kampány” projekt részeként valósul meg. A 2009/2010-es tanév folyamán további 4 túrát
tervezünk; a program lezárásaként pedig egy vetélkedőn várjuk a terepi kirándulásokon részt
vevő tanulókat, ahol számot adhatnak megszerzett tudásukról. A vetélkedő a tanév végén
kerül megrendezésre.
A résztvevők díjazásban részesülnek! A jelentkezés feltételeként legalább 2 terepi túrán részt
kell venni! (A további kirándulások: október – Paksi Atomerőmű; március – Regionális
Hulladéklerakó Telep; április – Pusztaszeri TK; május – a Szegedi Tudományegyetem
kiállítása.)
További információk:
Ábrahám Krisztián – mobil: 30/6380-297; e-mail: knpi@t-online.hu Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága
Iván Zsuzsanna – mobil: 30/336-9848; e-mail: ivanzs@freemail.hu Algyői Általános Iskola
7. Tanúhegyek a Beregben - kirándulás 2009. október 03
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület KEOP támogatásából megvalósult
kirándulás-sorozatának zárásaként a beregi táj tanúhegyeit ismerhetik meg az érdeklődők.
Túravezetés ingyenes
Különjárattal történő utazás Nyíregyházáról az első 35 fő számára ingyenes
- Túráink helyszíne: Beregi-sík, Barabás, Márokpapi és Tarpa környéke
- Jelentkezés előfeltétele: Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) található jelentkezési
lap és a hozzá kapcsolódó kérdőív kitöltése és az Egyesülethez történő eljuttatása (fax:
42/504-403, v. szokezs@e-misszio.hu). A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
- Információ: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 6.
Tel/fax 42/504-403, 423-818
http://www.e-misszio.hu, Szőke Zsuzsa (20/431-8086), szokezs@e-misszio.hu
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

8. Saláta - a HUMUSZ pedagógus hírlevele

További hírek a HUMUSZ 2009. szeptemberi pedagógus hírlevelében a Salátában.
A tartalomból:
1. Zöld, vagy nem zöld a fiatal generáció?
2. Pályázat díjazza a kerékpárosbarát munkahelyeket!
3. Dédszüleink élete Ócsán - általános iskolai tanórák
4. Süvöltő - kiadványajánló
5. Újratáska-program iskoláknak
6. Közösségi Önsegítő Rendszerek - kiadványajánló
7. Add le rossz mobilod, s ments gorillákat!
8. Osztálykirándulás a WWF vezetésével a Budai hegységben
9. Madárlesen - MME előadások 2 hetente a Kossuth Klubban
10.Őszi teendők a "madárbarát" iskolákban, óvodákban
11. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny
12. A hülyeség kora - filmbemutató
13. Egy mozdulat! - iskolai vetélkedő
14. Nulla Hulladék ötletpályázat
A hírek megtalálhatók a http://www.humusz.hu/rovatok/salata oldalon.

