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1. Felhívás gyakorlati kézikönyv összeállítására
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Erdei Iskola Egyesületet bízta meg egy
átfogó, komplex elméleti és. A könyv bepillantást nyújt a környezeti nevelési munka eddigi
eredményeibe,
kitekintést
ad
e
téma
gazdag
tevékenységére,
irodalmára,
kapcsolatrendszerére, a környezeti nevelés egész területére. A kiadvány módszertani
segítséget nyújt azzal, hogy az eddig bevált, jó gyakorlatokat is közzéteszi.
A környezeti nevelés hatalmas kosarába belekerül a:
- témanap
- témahét
- jeles zöld napok (Víz Világnapja, Föld napja, stb.)
- erdei iskola
- terepgyakorlat
- település-szépítés
- népművészet
- támogatói rendszer kiépítése
- kapcsolatok a szülői házzal, önkormányzattal
gyakorlata.
(Terveink szerint a felsorolt területek elméleti és gyakorlati ismereteit is felöleli majd a
kiadvány.)
Minél több és tartalmasabb, jól használható módszert szeretnénk közzétenni, ezért a
következő felhívással élünk:
Aki a fenti témákhoz még nyomtatásban sehol meg nem jelent dokumentációval rendelkezik
és szeretné közre adni, az e-mailban a kuruczvali@gmail.com címre február 10-ig jelezze
szándékát.
Ezt követően a jelentkezőkkel tárgyalásokat folytatunk ebben a témában.
Kurucz Lászlóné
elnök

2. Pályázati kiírás: "FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET
VÉDELMÉÉRT"
8-18 éves fiatalok számára
Mint 17 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak:

MIT GONDOLSZ? MIT LÁTSZ? MIT SZERETNÉL? MOST MUTASD MEG:
MELYIK AZ A NEVEZETES ÉPÜLET, EMLÉKMŰ, SZOBOR, NÉPI EMLÉK,
SÍREMLÉK, ÉPÍTETT VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK A LAKÓHELYEDEN,
TELEPÜLÉSEDEN, AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY?
MELYIK AZ A RÉGI TÁRGY, MEGŐRZÉSRE ÉRDEMES IPARTÖRTÉNETI VAGY
KÖZLEKEDÉSI EMLÉK KÖZVETLEN KÖRNYEZETEDBEN, AMIT SZERETNÉL, HA
MINDENKI MEGISMERNE?
ÍRD MEG, VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, ÉS MI KIÁLLÍTJUK!
1.AZ ÉN VILÁGOM.
Behunyom a szemem, és elképzelem, de jó lenne, ha ilyen lenne a környezetem évek múlva...
2.MESÉLŐ KÖVEK.
Környezetemben számos olyan értékes építmény magasodik, vagy bújik meg (templom,
emlékmű, utca részlet, régi házikó...) amire büszkék vagyunk, amit neked is látnod kell...
3. Mesélő természet.
A természet körülölel minket, pedig néha észre sem vesszük. Milyen szép mögöttünk a park,
az előttünk kanyargó patak, a távolba vesző hegy, vagy az út szélén nyíló virág. Neked is
szeretném megmutatni, hogy lásd és óvd te is ezt a csodát...
4. Mesélő szerszámok.
Már régen elfelejtettük, nagyszüleink milyen mesterségeket űztek és milyen remek
szerszámokat, tárgyakat hoztak létre. Én most utána jártam, figyelj csak...
Ha a fenti témák közül valamelyik megtetszett, úgy mutasd be, hogy azt megismerje és
megértse a legjobb barátod, de az is, aki tőled távol a "net" előtt ül. A szüleid a másik
szobában, vagy akár egy arra tévedt turista, akinek te mesélsz először ezekről a dolgokról...
Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár
prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban.
Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket (Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el
pályamunkátokat!) Az írásos pályaművek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet mellékletek
nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linóés fametszet, makett stb.) készülhetnek. Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
A pályázatok elbírálása korcsoportonként, kategóriánként és témakörönként külön-külön
történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, vagy
lakcímének, életkorának és a pályázott témakör sorszámának, a mű címének a feltüntetését, email címet ha van, a és a pályázat évét (2009.)
A pályázati felhívást add tovább minél több barátodnak, ismerősödnek!
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. február 15.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt
betartani!
Az át nem vett ajándékok kipostázása nem áll módunkba, azokat előzetes telefonos
megbeszélés alapján a Szövetség irodájában vehetik át!
Amennyiben a pályázatokat szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek fel!
(A visszakért pályázatok átvételére a Kiállítás után a Szövetség irodájában van lehetőség
előzetes telefonos megbeszélés alapján.)

Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
Sok értékes díj, könyv kerül szétosztásra.
A LEGJOBBAK pedig egy remek csapatban, egy pompás helyen, érdekes értékőrző
munkában vehetnek részt jövő nyáron a VFSZ által szervezett Országos Ifjúsági Örökségvédő
Táborban!
A pályázatok értékelésére 2010 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség várhatóan 2010
április-májusában lesz. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a szövetség
irodájában:
Tel.: 06-30-49-109-31, illetve e-mailen: hungarianostra@tvnetwork.hu
http://vfszit.srv.hu
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/873cd21001
f1553cc12576a2005dfcea?OpenDocument

3. Pályázati kiírás: Meseíró pályázat Folytasd Te is Tódor és Lackó történetét!
Nagy Terv
Ifjúsági természet és környezet védelmi program
http://www.nagyterv.hu
Olvasd el bevezető mesénket Tódor, a környezettudatos, vidám manó és Lackó találkozásáról
és folytasd bátran a képzeleted elengedve történetüket, kalandjaikat, csíntevéseiket.
Pályázat beadásának módja: Mesédet kérjük elektronikusan küldd be nekünk a
barana.judit@ntkreativ.hu címre. Az e-mail tárgyába írd "Tódor mese". A mesét csatolva
küldd, és a végén tüntesd fel neved, címed, telefonszámod és életkorod. Természetesen címed
és telefonszámod nem kerül nyilvánosságra.
Beadási határidő: A meséket folyamatosan várjuk, a beérkező művek folyamatosan kerülnek
fel oldalunkra.
Bevezető mesét itt találod: http://www.nagyterv.hu
Kérdéseiteket Barna Judit várja: 0620/232-5746, barna.judit@ntkreativ.hu
Pályázaton részt vehet: mindenki, legyen gyerek, felnőtt, egyén, de akár csoport is.
Pályázatok terjedelme: Írj mesét akár fél oldalban, akár kisregényben, mindent szívesen
látunk. Fenn tartjuk a lehetőséget arra, hogy kiadványba kerülésekor megvágjuk,
természetesen a Te segítségeddel.
Pályázat értékelése: A Nagy Terv honlapján minden mese megjelenik, ez után a honlapon
leadott vélemények és a nagyterv csapatának zsűrizése alapján kerülnek a mesék kiadásra.
Mesék megjelenése: A zsűrizés után a legjobb mesék megjelenésekre számíthatnak. A
megjelenések módja jelenleg többféle képen lehetséges (kisebb kiadványok, újságok,
mesekönyv). A mesék megjelenése folyamatos.
A pályázat beadásával a pályázó lemond minden további jogról és eláll minden további
követeléstől a pályamunkájával kapcsolatban. A Nagy Terv fenntartja a jogot több
pályamunka együttes felhasználására és szükségleteinek megfelelően méretének
megvágására. A pályázat feltételeinek megváltoztatására a Nagy Terv a jogot fenntartja.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1266edddfc
ec5047c12575f1002f36e6?OpenDocument

4. Mackófesztivál az állatkertben
GYERMEKPROGRAM | FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT (XIV., ÁLLATKERTI
SÉTÁNY 6-12.) 10.00
A hagyomány úgy tartja, hogyha február 2-án - gyertyaszentelő napján - a medve előbújik a
barlangjából, és havat lát, gyorsan visszamászik, és alszik még pár hetet, vagyis hosszú telünk
lesz. Ha viszont ilyenkor látja az árnyékát, vagyis süt a nap, akkor a tél se tart már sokáig. Hát
ha mi medvénk lennénk, ebben a nagy zimankóban az orrunkat se dugnánk ki, de az állatkerti
mackók nem alusszák át a telet, ezért aztán őket lehet nézni untig a Fővárosi Állat- és
Növénykert Mackófesztiválja alatt. A január 30-án kezdődő és február 2-ig tartó rendezvény
minden napján lesz medveetetés (11.00, 14.00), méz- és medvesajt-kóstoló, különféle mackós
játékok, például mackós vetélkedő, medvetánc, bábozás, mackós mesék és énekek. Február 2án kedden pedig medvemenü is várja a gyerekeket: mézes kenyér, málnaszörp, forró mézes
tea, erdeigyümölcs-leves, mézes csirke.
http://www.origo.hu/programajanlo/blog/20100130-mackofesztival-az-allatkertben-januar-30es-februar-2-kozott.html

