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1. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny
VERSENYKIÍRÁS a 2010/20011-ES TANÉVRE
Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny
a 12-14 éves korosztály számára
A verseny meghirdetője: Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont – Bem József
Általános Iskola
A verseny célja: a tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák
környezet - és egészségügyi hatásaival és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A vetélkedőn 6.-7-8. évfolyamos háromfős
csapatok vehetnek részt.
A verseny témakörei:
A talaj, a víz, és a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj
A globális környezeti problémák
A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökkentésének módjai
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Balogh János életrajza
- Biológia, kémia, fizika 7.-8. osztály
- Egészségtan 6. 8. osztály
- Folyóiratok, honlapok: Lélegzetnyi Hírlevél (ősztől) www.lelegzet.hu
Kukabúvár (őszi, téli, tavaszi kiadványok) www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu
A verseny rendszere:
A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat jelentkezését várjuk. (A csapattagok legalább
egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét, címét,
elérhetőségét és a felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési cím: Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont
1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2010. december 17.
A regionális vagy a megyei (fővárosi) fordulókat a jelentkezések függvényében szervezzük. A
versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg.
Időpont: 2011. március 23. (szerda) 14 óra
A regionális döntő eredményéről 2011. április 8.-ig küldünk értesítést.
Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10 - 15 csapatot hívjuk meg. (A
támogatás függvényében.)
A döntőn a részvétel ingyenes. Az útiköltség és a második éjszaka szállásdíja a csapatokat
terheli.
A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:

Egy környezet-egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése
Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma illetve megoldásának
csapatmunkában történő bemutatására. Előadási idő 6 perc.
A döntő írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.
A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot kapnak.
A döntő időpontja: 2011. június 3.-4. (péntek délután és szombat egész nap)
Helyszíne: Egy budapesti kulturális központ és a Bem József Általános Iskola 1101 Bp.
Hungária krt. 5.-7.
A szervezők elérhetősége: www.bem-iskola.hu
Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont 1101 Bp. Hungáriakrt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
2. Dél-alföldi Regionális Ökoiskola - találkozó
Kedves Intézményvezetők, Pedagógus Kollégák!
Hagyományunkhoz híven, szeretettel várjuk minden régi és új ökoiskola képviselőket az
Algyői Általános Iskola által szervezett Dél-alföldi Regionális Ökoiskola - találkozón,
melynek
ideje: 2010. október 8. (péntek) 14 óra
helyszíne: az Algyői Általános Iskola „Zöld” épülete, Algyő, Kosárfonó u. 16.
témája: - Dél-alföldi Zöld Diákparlament III. ülésének helyszínválasztása
- Körlánc Ökoiskola Munkacsoport munkatervének összeállítása
- Egyebek
jelentkezés módja: e-mailen: algyo@okosulik.hu , telefonon/faxon: 62/517 192, október 4-ig
Kérjük, hogy aki szeretné megszervezni a diákparlamentet, október 6-ig jelezze nekünk.
A Körlánc Ökoiskola Munkacsoport munkatervének összeállításához is kérünk
javaslatokat.
Iskolánk a KEOP 6.1.0/B-2008-0022 kódszámú „Első lépés a fenntartható háztartások felé regionális képzés és kampány” elnevezésű projektjének keretében 2010. május 01. - június 30.
között vándorkiállítást szervezett. A kiállítás tartalmát és kivitelét a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi
Egyesület
együttműködésével,
a
fenntartható
életvitel
és
energiahatékonyság jegyében valósítottuk meg.
Örömmel értesítjük a Dél-alföldi Régió ökoiskoláit, oktatási intézményeit, hogy
szeptembertől folytatjuk a vándorkiállítás utaztatását. A kiállítás látványelemeit 6 db
könnyen összetekerhető, sérülésmentesen szállítható óriás plakát képezi, melyek mérete
egyenként kb. 60 x 90 cm.
A plakátok címei:
- Környezetbarát közlekedés,
- Hőszigetelés és fűtési rendszerek a családi házban,
- Közművek,
- Hulladékgazdálkodás lehetőségei a háztartásokban,
- A megújuló energia felhasználásának lehetőségei kertes házakban,
- Zöld kiskertek, zöld közterületek

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
kiegészülhetnek a következő poszterekkel:
- A hulladékkezelés lehetőségei a tanyasi gazdálkodásban
- A vályogvetés helye a modern építészetben

támogatásával

ezek

A kiállítás anyagát az Algyői Általános Iskolából, előzetes egyeztetés után lehet
térítésmentesen elvinni, és ugyanoda kell sértetlen állapotban visszahozni.
Aki igényt tart a kiállításra, az a 62/517 192, vagy a 30/3369848 telefonszámokon vagy
algyo@okosulik.hu. e-mail címen jelentkezhet.
Algyő, 2010. 09. 07.
Üdvözlettel:
Iván Zsuzsanna, igazgató
Szivacski Angéla, Körlánc Ökoiskola Munkacsoport- vezető
3. A Tiara Kft. ajánlata
Tisztelt környezetvédő Iskolák ,Irodák!
Környezettudatosnak lenni annyit jelent, hogy gondolunk a jövőnkre, nemcsak a holnapra,
hanem a holnaputánra is. Szerencsére egyre többen vagyunk ilyenek és egyre több dologra
figyelünk oda.
A környezettudatos nagy gyártók felismerték a környezetvédelem fontosságát, de ilyen irányú
erőfeszítéseik akkor válnak igazán hasznossá, ha megtanuljuk értékelni és tudatos vásárlóként
kiválasztani ezeket a termékeket.
Cégünk a Tiara Kft. író és irodaszerek kereskedelmével, illetve forgalmazásával foglalkozik.
Magyarországi képviselete vagyunk a Pentel írószereknek, Lyra író- és iskolaszereknek,
FOLDERMATE és SKAG dossziéknak, mappáknak, iratrendezőknek. A képviselt márkáink
gyártói kiemelt szerepet vállalnak a zöld termékek gyártásában, fejlesztésében és
forgalmazásában, sőt a környezetvédelemben is. Termékeink rendelkeznek az ISO minősítés
mellett az elvárható FSC valamint PEFC minősítésekkel.
Örömmel vettük, hogy hazánkban is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
környezetvédelemnek, a zöld termékek használatának és ez már megmutatkozik az irodai és
iskolai életben. Az irodák „zöldüléséhez” szeretnénk felajánlani termékeinket.
Amennyiben a jövőben tőlünk rendelik éves irodaszer ellátmányukat, iskolák esetében egy
nagyméretű mágnes fehértáblát, irodák esetében egy doboz prémium minőségű
környezetbarát papírt ajándékozunk.
Vásároljanak Önök is környezetbarát Pentel, Lyra, FOLDERMATE és SKAG termékeket.
Kapcsolattartó: Huber Zsuzsanna
Üdvözlettel:
Korenné Vass Enikő
ügyvezető igazgató

Tel: +36-1-436-9458

Mobil: +36-30-715-7583

4. Európai iskolák egy élhetőbb bolygóért
Az Európai iskolák az élő bolygóért program tanárok részvételét várja a WWF akadémiájára.
Részletes információk ANGOL nyelven elérhetők: www.wwf.at/europeanschools
A WWF programjára még szeptember 17.-éig lehet jelentkezni.

