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1. Az INEST és a Zöld Iroda Ellátó közös papírgyűjtési akciója iskoláknak

Csatlakozzon Ön is az INEST Kht. és a Zöld Iroda Ellátó közös programjához!
Az INEST Nonprofit Kft. a feleslegessé vált papír, mint nyersanyag hasznosítását
propagálja, és közreműködik minél szélesebb körű begyűjtésének és feldolgozásának
megszervezésében. A Zöld Iroda Ellátó kizárólag környezetbarát iroda- és iskolaszerek
forgalmazásával foglalkozik, webáruházában mindent megtalálnak, ami egy környezetbarát
iskolai működtetéshez szükséges.
A papírgyűjtési akció keretében az iskolában összegyűjtött papírból az INEST Nonprofit Kft.
zöld termékek gyártását támogatja. AZ INEST Nonprofit Kft. a Zöld Iroda Ellátó
közreműködésével díjmentesen helyezi ki iskolájában praktikus szelektív gyűjtőit, melyeket
igény szerint rendszeresen ürít is. Ne hagyja, hogy a felhalmozódott iratok, a feleslegesen
kinyomtatott lapok, jegyzetek az vegyes hulladékként végezzék.
Hosszabbítsuk meg együtt a papír életét! Az INEST Nonprofit Kft. által összegyűjtött magas
minőségű irodai papírból a hasznosítás során jó minőségű, 100%-ban reciklált alapanyagú
háztartási higiéniai papírtermékek készülnek. Ellentétben az utcai szelektív szigetekben
összegyűlt papírral, amelyekből általában csak alacsony minőségű kartont gyártanak. A
szelektív gyűjtők mérete 35*35*80 cm, amelyhez mellékelve megtalálják a szelektív
papírgyűjtésről szóló hasznos tanácsokat. Ezek segítik majd Önöket és az iskola diákjait.
Várjuk azon iskolák jelentkezését, akik a lehető legegyszerűbb módot választják a szelektív
papírgyűjtésre, mellyel hozzájárulnak a környezet védelméhez, és nem utolsó sorban a diákok
környezettudatosságának fejlődéséhez is.
A jelentkezési lapot megtalálják a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/inest-zold-iroda-ellato
oldalon.

Kitöltve, kérjük, juttassák el a papir@inest.hu e-mail címre.

2. Ökoiskolások Gyertyafényes békés demonstrációja a klímaváltozás ellen!

A Városmajori Gimnázium diákjaival egy nagy nemzetközi akció keretében gyertyafényes
békés demonstrációt szervezünk a klímaváltozással kapcsolatban.
Helyszín: Erzsébet tér, Gödör fölött, a füves terület
Időpont: December 12, 17.30
Az Avaaz nevű nemzetközi szervezet kampányához kapcsolódva (www.avaaz.org) ezen a
napon, december 12−én, ebben az időpontban a világ minden részén több ezer helyszínen
ugyanígy össze fognak gyűlni emberek, hogy miközben vezetőik Koppenhágában a Klíma
Csúcson üléseznek, ők egy igazságos és valódi klímaegyezményt követeljenek. Olyan
egyezményt, amely megakadályozhatja a további drasztikus éghajlatváltozást és annak
tragikus következményeit.
Szeretnénk, ha minél több Öko-iskola bekapcsolódna akciónkba, ha minél több diák részt
tudna venni, hiszen a klímaváltozás a mai fiatalok életét fogja leginkább érinteni. Az akcióról
világszerte készült képeket az Avaaz bemutatja a Klíma Csúcson és így közvetíti
üzeneteinket. (A honlapjukon megadott linkre fogjuk feltölteni a képeket és ők juttatják el az
összevágott anyagot). A helyszínt az alábbi helyen lehet ellenőrizni, illetve ugyanitt lehet
regisztrálni:
https://secure.avaaz.org/en/real_deal_rsvp/?id=138537&cts=gXvFPbs
Aki el tud jönni, hozzon egy gyertyát magával!
Diákjaink posztereket, feliratokat készítenek. (Az akciót a rendőrségen bejelentettük.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
Csapody Barbara és Hodula Andrea, Városmajori Gimnázium és Solt Anna, Baár-Madas
Református Gimnázium

3. Diákjogi pályázati felhívás
"Jogom van, kötelességem van..." - pályázat a diákjogok érvényesítésére

Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki budapesti
általános- és középiskolák diákönkormányzatai, valamint kerületi gyermek- és ifjúsági
önkormányzatai számára.
A pályázat célja:
A diákok ismerjék meg és legyenek képesek gyakorolni jogaikat. Olyan szemléletmód és
magatartás kialakítása, amelyik a világot az emberi jogok mögött meghúzódó értékek szerint
nézi, és kész azok megsértése esetén fellépni. A diákok tudjanak tájékozódni saját
környezetük társadalmi jelenségei között. Kiemelt cél, hogy a pályázott program az ismeretek
nyújtásán keresztül a fiatalok társadalmi problémák iránti érzékenységének növelését,
valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését is elősegítse. Fontos,
hogy a fiatalok látóköre kiterjedjen a lakóhely, az ország, Európa problémáira, ezáltal
felkészítve őket a demokratikus közéletben való tudatos részvételre.
Pályázat tartalma:
Olyan, gyermek és diákjogok megismerését, érvényesítését megcélzó programok
megvalósítása, amelyek interaktívan, a fiatalok részvételével közvetítik a diákjogi
ismereteket. Segíti azoknak a jogérvényesítési technikáknak a kialakulását a közoktatási
intézmény(ek)ben, amelyek lehetővé teszik a konfliktusok partneri megoldását, támogatják a
diákjogi problémák kezelését.
Megrendezhető olyan iskolai, kollégiumi vagy kerületi rendezvény, amelynek keretében
vetélkedő, pályázat valósul meg. Továbbá szervezhető a diákok számára olyan képzés,
tréning, amely segíti a diákjogok érvényesítéséhez szükséges készségek kialakulását.
A támogatás jellege:
Jelen pályázati kiírás forrását Fővárosi Önkormányzat költségvetésének ifjúságpolitikai
céltartaléka biztosítja. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. A
rendelkezésre álló keret 8 000 000 Ft, a maximálisan elnyerhető összeg 200 000 Ft
Általános pályázati feltételek:
A pályázók körének meghatározása: A pályázatban részt vehetnek a Budapest közigazgatási
területén működő kerületi gyermek- és ifjúsági önkormányzatok, valamint költségvetési,
alapítványi és egyházi fenntartású közoktatási intézmények diákönkormányzatai. Tekintettel
arra, hogy a diákönkormányzatok, valamint a kerületek gyermek- és ifjúsági önkormányzatai
nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, szükségük van egy befogadó szervezetre,
amely lehet az intézmény, amelynek keretein belül fejti ki tevékenységét. Ebben a tekintetben
a befogadó szervezet a Pályázó, a diákönkormányzatok, valamint a kerületek gyermek- és
ifjúsági önkormányzatai a "Projektgazdák".
...
A teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 1 eredeti és
egy másolati példányban, valamint 1 elektronikus példányban 2010. február 15-ig kell
eljuttatni ajánlott küldeményként, vagy gyorspostai szolgáltatás igénybevételével a következő
címre: Budapest Főpolgármesteri Hivatal, Oktatási Ügyosztály, Pályázati Koordinációs és

Ifjúsági Alosztály, 1840 Budapest. A postára adás legkésőbbi időpontja 2010. február 15.
24,00 óra!
...
A pályázatokról a kiíró 2010. április 30-ig dönt.
...
A pályázat megvalósításának határideje: 2010. október 31.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2010. november 15.
Információ:http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E64D3463F953217FC12
576800055FF27

4. Szent László nyomában - szakrális tájséta.
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a Baranya 2010 programsorozat
keretében különleges túrára hív!
Címe: Szent László nyomában - szakrális tájséta.
Ideje: 2010. június 27, 10 óra.
Helye: Gyűrűfű, Lovastanya.
Lebedy János történész vezetésével a Zselic szelíd lankái között megismerkedünk a
Lovagkirályunkról elnevezett gyönyörű, védett gyógynövényünkkel, (Szent László tárnics) és
a hasonló nevű tanösvénnyel. Egy ódon, kővel kirakott római utat érintve jutunk el a
Templom dombra, mely őseink elmondása szerint szent hely volt. A gyönyörű panoráma
megcsodálása után felkeressük hazánk negyedik legidősebb bükkfáját, Bükk Apót, s
visszaérkezünk kiindulási helyünkre, Gyűrűfű ökofaluba.
A túra távja: kb. 10 km.
Komplett osztály jelentkezése esetén a túra más időpontban is megrendezhető.
Szervező: Veronika Erdei Iskola.
Információ: lovastanya@t-online.hu, 20/6655950, 73/554410

5. Karácsonyi kézműveskedés felnőtteknek - a magosfa alapítvány szervezésében
Folytatódik a Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubja!
Decemberi összejövetelünkön a karácsonyra készülünk: kézműves foglalkozást szervezünk
felnőtteknek.
Filcből készítünk ajándékot és karácsonyi díszt.
Varrótűt mindenki hozzon magával, esetleg barna, piros és fehér hímzőfonalat is.
A foglalkozást Takáts Margit, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Királyréti Erdei Iskola vezetője tartja.
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, december 10-ig jelezze az kinga(kukac)magosfa.hu e-mail címen, mert
az alapanyag szükségletet csak így tudjuk biztosítani!
Időpont: 2009. december 14. hétfő, 17:00. Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác,
Konstantin tér 1-5.) Szent Imre terem
Az előadás a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány környezeti nevelési
klubja keretében kerül megrendezésre. A klubban egy-egy témát szeretnénk környezeti
nevelési szempontból körbejárni: hosszabb-rövidebb előadást ötvözve a témák gyakorlati
feldolgozásához nyújtott, illetve ehhez várt ötletekkel.
A klub mindannyiunké, így mindenki tehet javaslatot, hogy milyen témában szeretne előadást
hallgatni, vagy saját tapasztalatait megosztani velünk. A javaslatokat lehetőleg e-mailben
várjuk a kinga@magosfa.hu címre.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
ÚJ IRODÁBA KÖLTÖZTÜNK!
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
ÚJ TELEFONSZÁMAINK:
(27)501-530, (27)501-532
E-posta: magosfa@magosfa.hu
Honlap: http://magosfa.hu

