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1. Lezajlott a 2010-es év Ökoiskola címek átadóünnepsége
2010 június 5-én a Budapesten a Városmajori Gimnáziumban ünnepélyes keretek között
vehették át okleveleiket a 2010-es Ökoiskola pályázaton nyertes iskolák.
Mindenkinek szívből gratulálnak a cím adományozói és a szervezők!
A címátadást követő program előadásait a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/2010-evokoiskola-cimek oldalon lehet megtekinteni.
2. Ökoriporter kerestetik!
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és a Greenfo.hu Zöld Hírportál fotópályázatot indít „ÖKOPixel” címmel. (www.greenfo.hu, www.hulladekboltermek.hu)
Három izgalmas témakörben lehet képeket feltölteni, értékes nyereményekért! A
legötletesebb felvételek készítői víz alatti fényképezőgépet, vagy Lomót nyerhetnek, de a
további díjak között szerepel hortobágyi fotótúra és osztálykirándulás is!
Az ÖKO-Pixel fotópályázat keretében
környezetvédelemmel kapcsolatos témákat:
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1) Hulladék, vagy szemét?
Mi a különbség a kettő között? Gondoljunk csak a komposztálásra, a szelektív
hulladékgyűjtésre, vagy éppen az illegális hulladéklerakásra!
2) Csak természetesen!
Itt természeti értékeinket kell lencsevégre kapni: lehet ez táj, növény, állat, vagy makro. Aki
urbánus életet él, annak érdemes „Természet a város közepén” szemlélettel gondolkodnia…
3) ÖKO-sztori sorozat
2-3 fotóból álló sorozatokat várunk, ami elgondolkodtatja, vagy éppen megnevetteti a
nézőket. Képben meséld el, mit láttál!?

Az ÖKO-Pixel fotópályázatra nevezni és a képeket feltölteni 2010. október 31-ig lehet.
Díjazás: Minden korcsoportban és minden kategóriában az első három helyezett kerül
díjazásra: 27 nyeremény + különdíjak.
Továbbá a legtöbb szavazatot kapott felvétel különdíjban részesül. (Szavazatot csak
regisztrált felhasználók adhatnak le.)
Az ÖKO-Pixel fotópályázat keretében minden hónapban kiválasztásra kerül a legjobb fotó –
Hónap képe – melyek készítői külön jutalomban részesülnek, mely a Ma és Holnap folyóirat
éves előfizetését jelenti.
Pályázati és technikai feltételek a honlapon.
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/fotopalyazat2010/szabalyzat/
Kapcsolattartó:
Kosztolni Katalin - ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
Kosztolni.katalin@gmail.com
3. A Nuova Energia ajánlata Ökoiskolák számára (Vízmegtakarítás - 10 %-os
kedvezmény)
Tisztelt IntézményvezetőK!
A Nuova Energia megbízásából továbbítom Önök felé (kizárólag a Hírlevélre feliratkozóknak
szól!)
az ÖKO-iskoláknak szóló kevezményes lehetőséget:
Amennyiben 2010.június 30-ig megrendelik az adagolókat, az árból 10 % kedvezményt
adunk!
Garancia: 5 év
Termékeink kizárólag kiváló minőségű, garantált termékek, melyek a fejlett technológiára,
minőségi alapanyagokra, gondos és szakszerű gyártási folyamatokra építve garantálják
termékeinknek a hosszú élettartamot.
A termékekre háromszoros garancia van:
- 1 év csere garancia (pl.gyári hibás termékek esetén)
- 45 napos pénzvisszafizetési garancia (amennyiben nőtt vagy stagnált a vízdíj az
adagolókkal történt felszerelés után, Önök kérhetik a visszavásárlást, mi természetesen
visszavásároljuk. - ilyen még sosem fordult elő)
- minőségi garancia
Pontos csapszám megadása esetén pontos és részletes árajánlatot tudunk Önnek küldeni.

Működési elvet, referenciákat tudunk kérésre mellékelni!
Üdvözlettel:
Bánpataki Zsuzsa
NuovaEnergia
Tel.: 06-70-33-55-017
E-mail: banpataki.zsuzsa@gmail.com
4. ÖKO-játszóház Balatonfüreden
2010. junius 14-én /hétfőn/ a vasútállomásnál!
A május 18- július 2. között a balatonfüredi Vasútállomás emeleti galériájában látható a Hulladékból
termék c. környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás, melynek ez egyik kísérőprogramja.
(www.hulladekboltermek.hu)
A kiállítás egyébként is látványos anyagát nagyszerűen kiegészítik azok a gyermeki alkotások,
amelyeket a kiállításhoz kapcsolódva a környék iskolásai készítettek – kizárólag hulladékok
felhasználásával.
Program:
10.00 órától az Alma zenekar (www.almazenekar.hu) koncertjével indul, ezt főleg a kicsiknek ajánljuk,
majd kézműves foglalkozások és egy látványos, az „újra papír” előállítását bemutató „show”
következik. E programok a nap során folyamatosan ismétlődnek.
Így délután 14.00 órakor ismét az Alma zenekar játszik és a játék pereg tovább este 18.00 óráig
A programon való részvétel természetesen – csakúgy, mint a kiállítás megtekintése – INGYENES!
Információ:
www.hulladekboltermek.hu
info@okoport.hu

5. Továbbképzés - A fenntartható fejlődés elveinek oktatása a gyakorlatban
Az élményalapú képzés fő célja az elméleti áttekintésen túl az, hogy olyan gyakorlati
módszerekkel ismertessük meg a részvevőket, melyek alkalmazásával a gyerekek számára is
érthető, szemléletes és játékos formában tudják feldolgozni a fenntartható fejlődés
fogalomkörét.
Az Inspi-ráció Egyesület és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület „A
fenntartható fejlődés elveinek oktatása a gyakorlatban” címmel szakmai képzést szervez
pedagógusoknak, valamint környezeti neveléssel, ismeretterjesztéssel foglalkozó civil
szervezeteknek.
Helyszín: Az E-misszió Egyesület Csiperke Erdei Iskolája. Márokpapi, Kossuth u. 111.
Időpont: 2010. június 25-26. Akik nem tudnak reggel 9 órára a helyszínre megérkezni,
azoknak igény szerint előző este szállást biztosítunk.

Részvételi feltételek: Előzetes jelentkezés (a jelentkezési lap a www.e-misszio.hu /környezeti
nevelés/ honlapról letölthető,
http://e-misszio.hu/index.php/koernyezeti-neveles/39-koernyezeti-neveles/272-kepzes-afenntarthatosag-jegyeben
Részvételi költség: A kedvezményes részvételi díj 1.500 Ft, amely tartalmazza a szállás,
étkezés és szakmai program költségét.
Jelentkezési határidő: 2010. június 18.
Üdvözlettel: Szőke Zsuzsa - E-misszió Egyesület
Környezeti nevelés programvezető
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u.6
Tel: 42/423-818; 42/504-403
E-mail: szokezs@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu
Számlaszámunk: OTP 11744003-20314051
1: Adószámunk: 19214555-2-15
6. AMET pályázat meteorológiai mérőállomás kialakítására
Az Amatőr Meteorológusok Első Magyarországi Egyesülete (AMET) pályázatot hirdet
iskolák részére, melynek keretében az iskolák pályázhatnak meteorológiai mérőállomás
kialakítására.
Pályázati kiírás
http://www.amet.hu/docs/AMET_palyazat.pdf
Pályázati útmutató
http://www.amet.hu/docs/AMET_utmutato.pdf
Honlap
http://www.amet.hu/
7. Miniszteri elismerés a mosonmagyaróvári Ökoiskola Igazgatója részére

A Környezetvédelmi Világnap ( június 5.) alkalmából a szaktárca a Magyar Állami Földtani
Intézet dísztermében, a környezetvédelem és a vízügy területén kimagasló teljesítményt
nyújtó szakembereknek kitüntetéseket adott át.
A jeles napon dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Miniszteri Elismerő Oklevéllel
tüntette ki Simon Zsuzsannát, a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium igazgatóját, a
környezettudatos magatartás kialakítása,a környezeti nevelés területén végzett munkája
elismeréseként.
A kitüntetést dr Illés Zoltán, a minisztérium környezetvédelmi államtitkára adta át.
Gratulálunk!

