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1. A biológiai sokféleség megjelenése Tatán a biodiverzitás magyar fővárosában rajz- és
esszépályázat
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoportja és a Száz Völgy Természetvédelmi
Egyesület a fenti címen pályázatot hirdet.
Tata városa 2010-ben elnyerte a Biodiverzitás Magyarországi Fővárosa címet!
A biodiverzitás biológiai sokféleséget jelent. Mit gondoltok, hogy jelenik meg ez a sokféleség
Tatán?
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
2. Esszépályázat:
- kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
A pályaművek témája:
A biológiai sokféleség megjelenése Tatán a biodiverzitás magyar fővárosában.
A rajzpályázatra A/3, A/4 vagy A/5 méretű 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.
Esszépályázat esetén formai követelmények: maximum 1 oldalas pályamű, nyomtatott vagy
kézzel írott formában. A pályaműveket papír alapon, postai úton kérjük beküldeni.
Kérjük, hogy a rajzok és az esszék hátulján jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a
pályázó 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:
Csonka Péter
2836 Baj, Dózsa György utca 8.
A pályázatok postára adási határideje: 2010. november 17.
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit
értékes díjakkal jutalmazzuk. A legjobb alkotások megtekinthetők lesznek Tatán az Öregtónál 2010. november 27-én a X. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2010. november 27-én 11 órakor kerül sor Tatán
az Öreg-tónál a X. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén, a tóparti madármegfigyelő toronynál.
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.
További információk:
Karlné Menráth Réka: tel.: 06-30/663-4669, e-mail: szenasok@dinpig.hu
Csonka Péter: tel.: 06-30/663-4659, e-mail: mme24@freemail.hu.
2. Magyar siker a fiatal tudóstehetségek európai versenyén
Az EU Fiatal Tudósok Versenyének 2010. évi döntőjében kimagasló magyar siker született: a
lisszaboni fináléban Balassi Márton az ELTE 2. éves és Horváth Dávid a BME 2. éves
hallgatója által kifejlesztett Informatikai modellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának
szolgálatában elnevezésű szoftver I. díjat nyert.
A fiatalok egy olyan számítógépes oktatási modellt dolgoztak ki, amely az eddigi gyakorlati
tapasztalatok szerint az általános iskolától a gimnáziumokig sikerrel használható. A modell
elsősorban a természettudományi, azon belül a biológia oktatás hatékonyságát növeli.
A teljes cikk elolvasható a: http://www.geniuszportal.hu/?q=node/1662 oldalon.
3. Projektnap beszámoló a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolából
Iskolánkban, a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a közelmúltban projektnapot
tartottunk. A Nyugat-Magyarországi Egyetem hirdette meg a projektet, "Erdővel-fával a
holnapért " címmel. Iskolánk teljes, 669 fős létszámmal vett részt a rendezvényen, az alsósok
egy egynapos kirándulás keretében ismerkedtek az erdővel, fákkal, a felsősöknek pedig egy 9
állomásos akadályversenyt rendeztünk.
Itt öt fős csapatok versenyeztek egymással, s többek között virághagymákat ültettek, fából
készült használati tárgyakat készítettek a gyerekek. Volt ízlelés bekötött szemmel az erdő
termékeiből, Az erdő sóhaja vers összerakása szavakból.
Számot kellett adniuk arról is, hogy mennyire ismerik az erdőjárás szabályait, hogyan kell
tábortüzet összeállítani, az erdőkben elszórt hulladékok következményeiről és még sok

érdekes feladat várta a tanulókat. Érdekes, tartalmas és tanulságos nap volt, a gyerekek
nagyon élvezték. A végén az első három csapat tagjai jutalomban részesültek, de a sok
energia elhasználás pótlására egy csoki minden részvevőnek kijárt.
Nagy élmény volt!
Üdvözlettel: Csényi-Nagy Andrásné
ökoiskola vezető
Köszönjük a beszámolót!
4. A jászberényi Zöld Diákparlament nemzetközi találkozón
Zöld Diákparlament nemzetközi találkozón
A jászberényi Zöld Diákparlament a város képviseletében részt vett egy nemzetközi ifjúsági
találkozón. A szlovákiai Topolcsányban 4 nemzet (lengyel, cseh, szlovák, magyar) fiataljai
számoltak be tevékenységükről.
A konferencia célja: az ifjúság minőségi életének fejlesztése az egyesített Európában.
A háromnapos program lehetőséget biztosított egymás munkájának, programjainak
megismerésére, kapcsolatok kialakítására.
A jászberényi Zöld Diákparlament bizonyított; nemzetközi téren is megállta helyét, példát
adott az összefogásról a környezetvédelemben.
Köszönjük a beszámolót!
5. Projektzáró rendezvény, Lengyel-Annafürdő Turisztikai és Természetismereti
Központ és Erdei Iskolában
KEOP-3.3.0. Projektzáró rendezvény, Lengyel-Annafürdő Turisztikai és Természetismereti
Központ és Erdei Iskola
Szeretettel meghívjuk
2010. október 29.-én, pénteken 10.30 órára
A Gyulaj Zrt. Erdei Iskolájánál (Lengyel-Annafürdő) tartandó "A Gyulaj Zrt. minősített erdei
iskolájának infrastrukturális fejlesztése a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében,
megújuló energiaforrások, "zöldtechnológiák"" című pályázat projektzáró rendezvényére.
Helyszín: Lengyel-Annafürdő (Tolna megye), Turisztikai és Természetismereti
Központ

Pogram:
10.30- Érkezés, regisztráció
10.45- Tamási Koncert-Fúvószenekar
11.00- Megnyitó: Nagyné Dr. Szászka Éva osztályvezető KvVM Fejlesztési Igazgatóság
11.10- Köszöntő: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviselője
11.20- Avatás: Gőbölös Péter vezérigazgató, Kupás Deák Zoltán erdészetvezető, Gyulaj Zrt
11.30- Projektismertetés: Gál László műszaki vezető, Gyulaj Zrt
11.45- Tamási Koncert-Fúvószenekar
12.00- Fejlesztések bemutatása Lengyel-Annafürdőn, közben kóstolók helyi ételekből
13.30- Szentkúti kunyhó, ökoház megtekintése (6 km, mikrobusz járatokkal)
Bővebb információ: Gál László (Gyulaj Zrt.) 30/256-8151
A részletes meghívó letölthető a következő linken:
http://82.141.159.3/gyulajrt.hu/vwg/vwg_letoltes/ErdeiSuli/meghivo_gyulajrt.pdf
http://82.141.159.3/gyulajrt.hu/vwg/vwg_letoltes/ErdeiSuli/meghivo_gyulajrt.pdf
Kérjük jelezze a mailto:titkarsag@gyulajzrt.hu
szándékát!

titkarsag@gyulajzrt.hu címen részvételi

Tamási, 2010-10-19
Gőbölös Péter
vezérigazgató
Szegedi Viktória
Gyulaj ZRt.
Erdei Iskola Vezető
7184 Lengyel-Annafürdő
tel: 74/482-487
mobil: 06/30/94-70-898
e-mail: szegedi@gyulajzrt.hu
6. A Humusz hírlevelének októberi száma
Kedves környezeti nevelők, pedagógusok, érdeklődők!
Megjelent a Humusz pedagógusi hírlevelének októberi száma.
Ismét sok hírrel, információval szolgálunk. Valamint lehetőségetek lesz becsatlakozni a
Humusz Nulla Hulladék Hét programjába is. Részletek a Salátában!
Jó munkát kívánunk!
A Humusz csapata
A tartalomból:

1. Nulla Hulladék Hét 2010. november 22-26.
A Humusz Szövetség (korábbi nevén Hulladék Munkaszövetség) 2010. november 22-26.
között meghirdeti a Nulla Hulladék Hetet. A programhoz bárki, bármely iskola csatlakozhat.
A Nulla Hulladék hét programját és egy korábbi találkozó memoárja megtalálható a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/nulla-hulladek-het-2010 oldalon.
A novemberi Salátában már egy konkrét ötlet csomaggal fogunk Nektek szolgálni.
Ha van olyan iskola, amelynek már van saját ötlete és program terve, írja meg nekünk és mi
felvesszük listánkba.
A kérdéseitekkel kapcsolatban keressétek Molnár Annát anna@humusz.hu.
A konkrét programokkal kapcsolatban írhattok Molnár Annának anna@humusz.hu vagy
Graczka Sylviának graczek@humusz.hu.
2. Szemétposta felmérés 2010 november
http://humusz.hu/hirek/humusz-h-rek/szem-tposta-felm-r-s-2010-november/8482
A Humusz Szövetség arra kéri az ökoiskolák pedagógusait és tanulóit, hogy segítsenek
felmérni egy magyar (átlag) háztartásra jutó "szemétposta" mennyiségét. A november 1-től
30-ig terjedő időszakban az Ön magán-postaládájába bedobált reklámanyagok súlyát
szeretnénk megtudni, amiből ki tudjuk számolni az éves szinten felhasznált nyersanyag
mennyiségét és a reklámanyagok gyártásával járó környezetterhelést.
3.Óvoda az erdőben http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/voda-az-erd-ben/8480
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának októberi összejövetelén
Fóris Dóra élménybeszámolóját hallhatjuk a München-Harlaching-i erdei óvodában töltött fél
évéről. Az élménybeszámoló egyben ötletadó előadás pedagógusoknak, leendő és gyakorló
szülőknek is.
4. Mire jó az iskola?
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/mire-j-az-iskola/8479
A regionális (Pécs, Szeged, Miskolc) műhelybeszélgetések témája a kompetenciafejlesztés,
valamint a szülők és az iskola együttműködése az alapfokú nevelés-oktatás során.
5. Zöld reklám pályázat indul
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/z-ld-rekl-m-p-ly-zat-indul/7442
Egy hazai médiaügynökség, a reklámszövetség és egy civil szervezet által kiírt pályázat arra
ösztönzi a fiatalokat, merjenek foglalkozni a környezetvédelem témájával. A fő kérdés: "Ökoe vagy?
6. Ars Naturae http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/ars-naturae/7366
Megjelent az Életharmónia Alapítvány Ars Naturae című ökológiai, társadalmi, kulturális
folyóirata, amely a környezeti nevelés témakörrel is foglakozik.
7. Süni Országos Csapatvetélkedő
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/s-ni-orsz-gos-csapatvet-lked/7361
Módosult a Süni Országos Csapatvetélkedő jelentkezési határideje
8. Hello holnap! Mi vár ránk 2020-ban?
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/hello-holnap-mi-v-r-r-nk-2020-ban/7353

Vegyél Vissza! Klímaváltozás elleni Program, a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
védnökségével és a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával esszépályázatot hirdet 14-25. éves
korosztály számára.
9. Fogyasztó kúra http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/fogyaszt-k-ra/7348
A FOGYASZTÓ KÚRA nem fogyókúrára hív, hanem a jövő fogyasztóit – a gyerekeket -igyekszik "kúrálni" a pedagógusokon, környezeti nevelőkön keresztül. Hiánypótló kézikönyv,
mely olyan témakört ölel fel, melyről átfogó oktatási segédanyag még nem jelent meg.
10. Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/saj-k-roly-k-rp-t-medencei-k-rnyezetv-delmicsapatverseny/7347
Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny 13-14 éves, 7-8. évfolyamos diákok
számára a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából: Ausztria,
Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlováki
11. "Földindulás" http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/f-ldindul-s/7346
A Magyarhoni Földtani Társulat 2010. október 1-3. között a Természettudományi
Múzeumban tartja idei legfontosabb ismeretterjesztő rendezvényét: "Földindulás" - interaktív
GEOkiállítás és vásár címen.
Molnár Anna
Környezeti nevelő
HuMuSz Ház -- Lakossági tanácsadó iroda és oktatóközpont
1111 Budapest, Saru u. 11.
(+36 1) 386 2648
www.humusz.hu

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

