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1. Társadalmi egyeztetés az Ökoiskola Hálózat fejlesztését célzó pályázati kiírásról
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent a Svájci Hozzájárulás keretéből az
Ökoiskola Hálózat fejlesztését 2017-ig lehetővé tevő pályázati kiírás tervezete:
http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/301
A társadalmi egyeztetés 2010. március 16.-ig tart. A beérkezett észrevételek
függvényében a pályázat kiírására várhatóan 2010. március végén kerülhet sor.
A pályázat segítségével lehetővé válhat egyebek között regionális ökoiskola
forrásközpontok létrehozása, így az Ökoiskola Hálózat által nyújtott szolgáltatások
mennyiségének jelentős növekedése és minőségének javulása. Ezért fontos, hogy minél több
ökoiskolai szakember tekintse át a pályázati kiírást, és fogalmazza meg véleményét a
döntéshozók számára, hogy az Ökoiskola Hálózat céljait a leginkább szolgáló pályázati kiírás
kerüljön elfogadásra.
2. Meghívó a DÉL-ALFÖLDI ZÖLD DIÁKPARLAMENT ülésére
Tisztelettel meghívjuk és várjuk a 2010. április 23-án megrendezésre kerülő DÉL-ALFÖLDI
ZÖLD DIÁKPARLAMENT ülésére.
Helyszín: Ének-Zenei Általános Iskola Csongrád, Szentháromság tér 14.
Időpont: 14 órától 17 óráig
Programterv:
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:35 – 15:20
15:20 – 15:50
15:51 – 16:30
16:30 – 17:00

Megnyitó
Gondolatébresztő prezentáció
Szekcióülések: három (FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ)
Szünet, uzsonna
Összegzés, hozzászólások,határozatok
Emlékfa ültetése

A meghívó és a program elérhető a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/meghivo-delalfoldi-zold oldalon.
3. Föld, víz, levegő természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Ének-Zenei Általános Iskola
tagintézménye megyei és regionális természetismereti és környezetvédelmi versenyt hirdet 56. osztályos tanulóknak
A versenyre jelentkezhetnek:
 Csongrád megye általános iskolái
 Dél-Alföld ökoiskolái
Négyfős csapatok jelentkezhetnek: két ötödikes és két hatodikos alkothat egy csapatot.
A verseny célja:
Természetismereti és környezetvédelmi ismeretek alkalmazása és bővítése; környezettudatos
magatartás fejlesztése.
A verseny időpontja: 2010. április 23. 8:15-től
A verseny helyszíne: Ének-Zenei Általános Iskola
6640 Csongrád
Szentháromság tér 14.
Nevezési határidő: 2010. március 20.
Nevezés: a mellékelt nevezési lapon
e.z.iskola@csongrad.hu
nbalogerzsi@gmail.com

címek egyikére.

Kérdéseitekre választ kaptok a következő elérhetőségeken keresztül:
 06-63-570-300
 06-70-583-9992
 nbalogerzsi@gmail.com
Szeretettel várunk Benneteket:
Az Ének-Zenei Általános Iskola
Zöld munkacsoportja
Csongrád, 2010.március 5.
A versenyfelhívás a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/fold-viz oldalon érhető el.
4. Meghívó a Lehoczky Díj átadására

Tisztelettel meghívjuk az Erdei Iskola Egyesület és a Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége által alapított
Lehoczky Díj átadására
2010.március 20. 10 óra
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Zöld Galéria
Budapest I. ker. Fő utca 44-50.
Bővebb információ: www.erdisk1.hu
5. Ültess fát a jövőért!
„Ültess fát” Alapítvány
Az „Ültess fát” Alapítványt 2004-ben azzal a céllal hívtuk életre, hogy valós lépéseket
tegyünk a gyermekek tudatos környezetvédelemre történő neveléséért. Hisszük, hogy a
világot csak úgy tudjuk jobbá tenni, ha a felnövekvő generáció környezethez való hozzáállását
alapvetően megváltoztatjuk. Ehhez azonban nekünk is változni kell!
Tevékenységünk akár a tóba dobott kő: először kis gyűrűt vet, majd egyre messzebb és
messzebb gyűrűzve nagy távolságokba is elér, késztetve ezzel mindenkit az együtt
gondolkodásra, közös cselekvésre. Feladatunk, megtenni minden tőlünk telhetőt.
A facsemeték elültetése egyúttal szimbólum is, hiszen aki fát ültet életet ad, és ki életet ad, az
jövőt teremt. Ez alapítványunk mottója.
Napjainkban nincsen ennél fontosabb! Szükségünk van minden idealista, lelkes
embertársunkra, akik még hisznek a földünk megmenthetőségében, akik még hisznek
embertársaik emberségességében, akik még hisznek az élhető jövőben.
Tevékenységünk egyenlőre regionális: Győr-Moson-Sopron megyében, BakonyszentlászlóVinye-Fenyőfő helységekben tevékenykedünk. Célunk azonban az, hogy az itt megvalósított
környezetvédelmi modellt adaptálhassuk az ország bármely pontjára.
FAÜLTETÉS 2010
Április 17., szombat
Fenyőfő
Tervezett program
•
10:30 megnyitó
•
11:00 bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola és Óvoda műsora
•
11:30 bakonyoszlopi Gyermekotthon műsora
•
12:00 Hangfestő iskola népzenei bemutatója
•
12:30 Pápateszéri Koppánytető Lovaspark lovasbemutatója
•
13:30 nagysápi Hagyományőrző Népdalkör műsora
•
14:00 Táltos dobkör fellépése Fehérholló vezetésével
•
15:00 Kung-fu bemutató a Hét Csillag Imádkozó Sáska Iskola jóvoltából
•
16:00 Meglepetés vendég
•
17:00 Pannon Kutyás Kutató-mentő Csapat bemutatója
•
18:00 Meglepetés vendég
•
19:00 zárótábortűz

Állandó programok: kézműves foglalkozások, népi fajátékok, rajzverseny, hagyományok
műhelye
Regisztráció a helyszíni regisztrációs sátorban reggel 9:00 órától folyamatos.
Itt lehet átvenni a névre szóló kártyákat is, melyet az ültetésnél a facsemetére kell akasztani.
Előregisztráció a www.ultessfat.hu weboldalon!
Kérjük amennyiben tehetik előzetes regisztrációval könnyítsék munkánkat!
FAÜLTETÉS 11:00-16:00
IGÉNYBEVÉTELÉVEL!

FOLYAMATOSAN

ZAJLIK

SZAKMAI

SEGÍTSÉG

VINYE ÉS FENYŐFŐ KÖZÖTT A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁST (TAVALYI ÉVNEK
MEGFELELŐEN
A
VASÚTI
MENETRENDHEZ
IGAZODVA)
BUSSZAL,
LOVASKOCSIVAL "CSI-HU" KISVONATTAL OLDJUK MEG.
A rendezvény teljesen ingyenes, az ültetéshez szükséges eszközöket a helyszínen biztosítjuk.
A program változtatásának jogát fenntartjuk!
Horváth Orsolya
6. Hulladékból termék környezetvédelmi kiállítás
Az ELTE Lágymányosi Campusán is bemutatkozik a Hulladékból termék
környezetvédelmi kiállítás
Az ország legrégebbi és legnagyobb egyetemén is látható lesz március 9-18.
között a Hulladékból Termék c. országjáró kiállítás.
Az egyetemisták környezetvédelmi programmal készülnek az eseményre, amely az
egyetem valamennyi karának hallgatója számára gyakorlati kiegészítő
ismereteket nyújt a hulladékmegelőzés lehetőségeiről, az újrafelhasználásról
A kiállítás megtekinthető: munkanapokon 8.oo-20.00 óra között
http://www.hulladékboltermek.hu

