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1. Karácsonyi Vásár az Algyői Faluházban
Sok szeretettel várjuk 2010. dec. 14-én 14.30 órától az Algyői Faluházban megrendezésre
kerülő KARÁCSONYI VÁSÁRUNKRA!
Vendégeink:
Dél-alföldi ökoiskolák diákjai
Dél-alföldi iskolák JAM diákvállalkozásai
Programjaink: a gyerekek által készített karácsonyi díszek, ajándékok vásár, kézműves
foglakozások a helyszínen, a vendégek és az algyői diákok hangulatos színpadi előadásai
A meghívó elérhető a: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/karacsonyi-vasar-algyoi
oldalon
2. Karácsonyi Készülődés – Idén Egy Kicsit Másképpen: A Környezettudatosság
Jegyében
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának decemberi
összejövetelén ötletadó képekkel illusztrált előadást hallhatunk, egyben alkalmunk nyílik
mézeskalács és házi szaloncukor receptek csereberéjére is.
Vendégünk Nagyháziné Szabó Bernadette (Humusz Szövetség, www.humusz.hu),
„Így, december hónap elején, Advent időszakában valahogy minden átalakul körülöttünk és
legbelül, a lelkünkben. Olyan megfoghatatlan, felemelő érzés kel az emberfia szívében,
amelyhez hasonlatos nem is igen létezik máskor az esztendőben. A legbelül szunnyadó
gyermeki lélek ilyentájt kiteljesedni látszik, és az évről évre gyarapodó, melegséget árasztó
emlékek, az ünnep öröme, az ilyenkor mindannyiszor valóra váló angyali álmok
elvarázsolják, fénnyel és illatokkal töltik meg az esztendő legutolsó hónapját.
A várakozás és a készülődés heteiben valahogy úgy érezzük, az apróbb-nagyobb részletek
gondos összeválogatásával végül egy meseszerű, szikrázó és pompázatos miliőt hozunk létre
otthonunkban, tündérujjakkal dolgozva, mesepalástot szőve. Minél többet munkálkodtunk mi
magunk rajta, minél odaadóbban igyekeztünk megformálni a saját karácsonyi álmunk, annál
szívmelengetőbb, annál meseszerűbb világot teremtettünk magunk körül. Nem a nagy
bevásárlás adja a kellékeket ahhoz, hogy igazán ünnepi, száncsengő hangú és szeretetteljes
lehessen az idei karácsony is” - így ír az egyébként újságíróként is dolgozó előadó az adventi
készülődésről akkor, amikor felhívja a figyelmet: az ünnepkör megélésének örömét a saját

magunk készítette ajándékok, adventi díszek is megadják nekünk, sőt az esztelen fogyasztói
magatartás mérséklése, netán mellőzése is könnyedén megvalósítható, csak bátran ki kell
próbálni. Ahogyan a recepteket is, már ami a puha mézeskalácsot és az igazi, házi
szaloncukrot illeti. Mindehhez nyújt az előadás sok-sok ötletet, biztatást és jókedvet.
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, jelezze az kinga(kukac)magosfa.hu e-mail címen, és lehetőleg hozzon
magával mézeskalács/szaloncukor receptet.
Időpont: 2010. december 13. hétfő, 17:00. Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác,
Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
A program megvalósulását a KVVM Zöld Forrás programja támogatja, melynek jogutódja a
Vidékfejlesztési Minisztérium.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a. Tel: 27/501-530
www.magosfa.hu, e-mail: magosfa@magosfa.hu
3. Karácsonyi prezentáció a Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumtól
Boldog Karácsonyt kívánunk az Ökoiskola Hálózatnak ezzel a prezentációval!
Környezetbarát Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Zöld Új Évet kíván a
Mosonmagyaróvári Városi Kollégium!
http://www.youtube.com/watch?v=zhaM_WdP2C4

4. Megjelent a Klímabarát Hírlevél 14. száma
A tartalomból:
Náray-Szabó Gábor: Veszélyesebb-e az atom, mint a szén?
Ertsey Attila: Van-e Paks bővítésének alternatívája?
Végh László: Jövőnk erőforrásairól
http://www.klimabarat.hu/node/292
5. „Falak helyett szavak” Interaktív kiállítás a kulturális sokszínűségről
Ki vagyok én? Mi határoz meg engem?
Hogy látom a Másikat? Igénytelennek, érthetetlennek, irigylésre méltónak vagy hozzám
hasonlónak?

Hogyan élhetünk együtt, és nem csupán egymás mellett?
Szeretettel meghívjuk a „Falak helyett szavak” Interaktív kiállítás a kulturális sokszínűségről
fiataloknak megnyitójára december 16-án 15.00 órakor a Gödör Klubba.
Kiállításunk célja, hogy interaktív, mozgalmas, de egyben tanulságos módon
elgondolkodtassa a látogatókat a sokszínűség, a kirekesztés, a befogadás és az
esélyegyenlőség kérdéseiről.
Kiállításunk három iskola diákjainak aktív közreműködésével jött létre.
A kiállítás a helyi pedagógusok által vezetett, művészeti és etnográfiai műhelyfoglalkozásokra
épít, így a kiállítási anyagot a fiatalok által készített montázsok, tablók, életútinterjúk
színesítik.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető december 16-22-ig, 10 és 20 óra között. A kiállításmegnyitó napján még számos program (skandináv fogadás, koncertek) várja az érdeklődőket
a ZARE (Zene a Rasszizmus Ellen) rendezvényhez kapcsolódóan.
http://www.godorklub.hu/program/2010/12

Üdvözlettel,
Artemisszió Alapítvány

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Hírlevél a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

