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1. "KIS FÜRKÉSZ" természetismereti - természetvédelmi verseny
VERSENYFELHÍVÁS
A COGITO ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola"KIS FÜRKÉSZ" természetismereti természetvédelmi versenyt hirdet
alsó tagozatos tanulók részére.
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg, de nem kötelezően
évfolyamonként 1-1 tanuló).
A feladatok a hagyományoknak megfelelően továbbra is a következő témakörökhöz
kapcsolódnak:
•
Természetismeret, természetvédelem
•
Környezetünk természeti értékei
•
Néphagyományok
•
Fenntarthatóságra nevelés
A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg e-mailben. A legügyesebb csapatok
a verseny befejezéseként egy kétnapos döntő fordulón vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy
csapat kerülhet be.
A csapatok jelentkezését a következő címre várjuk levélben:
Somosi Környezetnevelési Központ
Molnár Zoltán
3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
Jelentkezési határidő: 2010. október 25. (postai bélyegző dátuma)
A versenyre a nevezési díj: 250Ft/tanulónként, melyet az alábbi címre kérünk befizetni postai
utalványon: Somosi Környezetnevelési Központ 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
vagy átutalással a 10400786-50515256-50571003 számú számlaszámra.
A befizetési igazolás másolatát a jelentkezéssel együtt kérjük elküldeni!
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

•
A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, e-mail címét (Természetesen az iskola
elérhetőségét is elfogadjuk)
•
Az iskola pontos nevét, címét
•
A csapat választott nevét
•
A csapattagok nevét, osztályát
A verseny koordinátorai:
Molnár Zoltán / Dr. Krepuska Géza Általános Iskola /
Molnárné Kiss Anikó / Somosi Környezetnevelési Központ /
A szakmai ellenőrzést végzi:
Dr. Kárász Imre (EKTF Környezettudományi Tanszék vezetője)
A verseny támogatói:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata; COGITO ÁMK; KOKOSZ
További tájékoztatás:
Molnár Zoltán (tel.:20/522-2525; e-mail: mzmadar@freemail.hu
Molnár Zoltán sk
Somoskőújfalu, 2010. szeptember 29.

2. U4energy verseny
Az U4energy verseny az Európai Bizottság új, európai iskoláknak szóló versenye, melynek
célja az energiatakarékosság ösztönzése Európa szerte. A versenyre 31 európai országból
jelentkezhetnek tanárok és diákok, hogy megnyerjék a legnagyobb energia-megtakarításért, a
leginnovatívabb ötletekért járó díjakat.
2010. szeptemberétől 16-tól a 'U4energy' (www.u4energy.eu) honlapon 3 különböző
versenyre lehet jelentkezni. A versenyek célja az iskolai energiatakarékosság ösztönzése.
Mindhárom verseny a tanárok s diákok hétköznapi energiafogyasztási szokásaival, illetve az
energiaforrások kímélésével kapcsolatos. Alább a verseny kategóriáit részletezzük.
Tanárok és diákok egy vagy több kategóriában is indulhatnak a részvételi feltételeknek
megfelelően. A tanároknak célszerű a szabályokat s feltételeket elolvasni, mielőtt eltervezik a
U4Energy verseny tananyagba történő ideális integrálását. Diákoknak melegen ajánljuk, hogy
kezdjenek el spórolni az energiával s látogassák rendszeresen a U4energy honlapot, ahol
hasznos ötleteket találhatnak az energiahatékonysággal kapcsolatban.
•
‘A’ KATEGÓRIA: ‘Energiahatékonysági intézkedések az iskolában
•
‘B’ KATEGÓRIA: ‘Olyan pedagógiai tevékenységek, melyek az energia oktatására
hívják fel a figyelmet’
•
'C’ KATEGÓRIA: ‘Egy figyelemfelkeltő kampány legjobb ötletei és intézkedései’

3. Ökonap Zalaegerszegen - beszámoló
Szeptember 24-én megtartottuk városi ökonapunkat.
A rendezvénnyel óriási sikert arattunk. A helyi és megyei médiák (Zalai Hírlap Zalaegerszeg
újság zalaegerszegi televízió,) kiemelten foglalkozott az eseménnyel. Rendezvényünket
támogatta a Zala-depo Kft, Városgazdálkodás Zalavíz rt.
Partnereink jelezték, hogy a jövőben is együtt kívánnak velünk működni és elismerésüket
fejezték ki, hogy a régióban iskolánk felvállalta a környezetvédelem és a fenntarthatóság
pedagógiájának eszmei és gyakorlati megvalósítását.
Az eseményről képeket http://zalaihirlap.hu/fokusz/20100924_okonap_zalaegerszegen
oldalon tudnak megtekinteni.
Üdvözlettel Csányi Nóra
4. A Klímabarát Hírlevél - Vita az Atomenergiáról
A Klímabarát Hírlevél új számában, a megszokott tartalmon felül, a szerkesztők vitasorozatot
indítottak az atomenergiáról. Jó olvasást!
KLÍMABARÁT HÍRLEVÉL - 12. szám - 2010. szeptember
http://klimabarat.hu/node/254
ATOMENERGIA ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉG
Gere Kiss Zsolt: Atomenergia: áldás vagy átok?
http://klimabarat.hu/node/248
Dr. Pázmándi Tamás: Atomenergia: megvalósítható és szükséges
http://klimabarat.hu/node/255
Gere Kiss Zsolt: Válasz a Magyar Nukleáris Társaság cikkére
http://klimabarat.hu/node/256
Varga Istán: Atomenergia: Igen? Nem? Milyen mértékben?
http://klimabarat.hu/node/257
5. Vigyázz a természetre és élj egészségesebben rajz-, fotó- és esszépályázat!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség,
valamint a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül megvalósuló, „Határon átnyúló
kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár
megyékben)” című HURO/0801/097 projekt keretében pályázatot hirdet.
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály)

- felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
- középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály)
3. Esszépályázat:
- főiskolák, egyetemek nappali tagozatos hallgatói
Valamennyi pályázó esetében elvárás, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Szatmár
megyékben bejelentett lakóhellyel és/vagy tanuló jogviszonnyal rendelkezzen.
A pályaművek témája:
A Natura 2000 területek természeti értékei és/vagy veszélyeztetettsége Szabolcs-SzatmárBereg és Szatmár megyékben.
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek
nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl. vízfesték, tempera, olajfesték,
filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A
rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. A beküldött anyagot nem
szükséges képkerettel ellátni. A fotópályázatra maximum 3 alkotással vagy maximum 5
darabból álló sorozat fotóval lehet pályázni. A pályaműveket papír alapon és digitális
változatban (CD vagy DVD lemezre másolva, JPG formátumban) kérjük beküldeni (lehetőleg
1800x1200 pixel felbontású, min. 2 Mb-os és max. 8 Mb-os file méretben). A papír alapú
anyagot minimum 13x18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek
egyaránt beküldhetők. A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szükséges
felragasztani.
Esszépályázat esetén formai követelmények: minimum 5, maximum 10 oldalas pályamű,
másfeles sortávolsággal, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal. A
pályaműveket papír alapon vagy digitális változatban CD vagy DVD lemezre másolva kérjük
beküldeni.
Pályaműként csak olyan alkotás küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt.
Kérjük, hogy a rajzok, a fényképek és az esszék hátulján, elektronikusan benyújtott
pályázatok esetén a pályaműhöz mellékelve külön lapon, jól olvashatóan tüntessék fel az
alkotás címét, a pályázó egyén vagy csoport nevét, pontos postai címét, telefonszámát (illetve
a szülő, gondviselő, vagy felkészítő pedagógus telefonszámát). Kérjük, írják rá a pályázó
pontos születési adatait (év, hónap, nap), az oktatási intézmény nevét és címét, az
évfolyamot/osztályt is feltüntetve, valamint a felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét.
A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft.
„ZÖLD KAMPÁNY" pályázat
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Szatmár megyében:
Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
„ZÖLD KAMPÁNY" pályázat

440012 Szatmárnémeti, Mircea cel Batran u. 8/B.
A pályázatok postára adási határideje: 2010. október 20. A határidő lejárta után elküldött
pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit
értékes díjakkal (pl. kerékpárral, fényképezőgéppel, ajándékcsomaggal) jutalmazzuk. A
pályázat postázásával a pályázó, illetve a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz,
hogy pályaművét a pályázat kiírói szabadon, térítésmentesen nyilvánosságra hozhassák, a
pályamű kiállításon, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. kiadványában megjelenjen az alkotó
nevének és életkorának feltüntetésével. A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást
rendeznek, illetve azok megtekinthetőek lesznek a www.huro-green.eu.
A díjátadó ünnepségre a projekt zárókonferenciáján, 2010 novemberében, Nyíregyházán kerül
sor. A rendezvény pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat, illetve oktatási
intézményüket tájékoztatjuk.
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A nem nyertes pályaművek 2010. december 3ig átvehetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökségen (Nyíregyháza, Benczúr tér 7.), illetve a Szatmár Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségen (Szatmárnémeti, Mircea cel Batran u. 8/B.)
További információk:
A pályázat kiírói részletes felvilágosítást nyújtanak
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a +36 42 508-370-es telefonszámon vagy a
sarkady@mfukht.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript
használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen,
- Szatmár megyében a +40 261-736-003 telefonszámon vagy az office@apmsm.ro Ezt a címet
a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen.
http://www.de-efk.hu/hirek/615-vigyazz-a-termeszetre-es-elj-egeszsegesebben
6. Teknős az osztályban és Egészséges élőhelyet mindenkinek! pályázat
Kedve kollégák!
Mit szólnának, ha osztálytermükbe teknős költözne?
Szeretnének egy teknőspárt, a számukra megfelelően kialakított élőhellyel?
Látogassanak el honlapunkra, hogy megtudhassátok a részleteket és pályázati feltételeket!
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/teknos-osztalyban
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

