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1. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Csatlakozzon Ön is Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciójához!
2011. május 21-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési
Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve országos hulladékgyűjtő
akciót szervez. A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű rendezvény
hazánk eddigi legnagyobb szemétszedési kezdeményezése.
Az Önkéntesség Európai Évének keretében megrendezésre kerülő program során a szervezők
szeretnék felhívni a figyelmet az önkéntes tevékenységekben rejlő társadalmi értékekre,
valamint arra, hogy környezettudatos viselkedéssel, megfelelő hulladékgyűjtéssel elősegítjük
környezetünk megóvását és természeti értékeink megőrzését.
A helyi közösségek hulladékgyűjtő munkájának óriási sikerét Európa számos országából vett
példa igazolja. Észtországban 50 000 önkéntes 10 000 tonna hulladékot gyűjtött össze 5 óra
alatt, Szlovéniában 273 000-en több mint 20 000 tonna szemetet szedtek össze. Hasonló
sikereket remélnek a szervezők a hazai akciótól is.
A teszedd.hu online regisztrációs felületen a gyűjtés helyszínének meghatározásával
jelezhetik részvételüket az önkéntesként vagy támogatóként csatlakozni szándékozók. Az
egyes településeken szerveződő csoportok munkáját a megyei Önkéntes Centrumok helyi
önkéntes koordinátorai segítik, akik személyesen veszik fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel,
tájékoztatást nyújtanak az akció részleteiről és május 21-én irányítják a résztvevők munkáját.
A szervezők nemcsak a gyűjtésben, hanem az illegális hulladéklerakó helyek
feltérképezésében, is számítanak az akcióhoz csatlakozók segítségére. Az általuk feltöltött
koordináták segítségével fog elkészülni Magyarország első “szeméttérképe”.
Már több mint 50 000 önkéntes és támogató csatlakozott a kezdeményezéshez. A
regisztrációhoz és a programmal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el az akció
honlapjára: www.teszedd.hu.
2. Most nyílt meg a feltöltő felület a U4energy-n.
Közeledik a U4energy verseny határideje

Az összeurópai U4energy versenyre az iskolák május 16-ig nevezhetnek több kategóriában:
energiahatékonysági tevékenységek, óravázlatok az energia témakörében, figyelemfelkeltő
kampány.
A versenyre minden olyan tevékenységgel lehet nevezni, mely 2010 szeptembere és 2011
májusa között az iskolában zajlott.
A versenyre való nevezéshez szükséges anyagok magyar nyelven a következő címen érhetők
el: : http://www.u4energy.eu/web/guest/competition-materials1.
A nevezéshez szükséges anyagokat a www.u4energy.eu címen szintén magyar nyelven
elérhető fájlküldő felület segítségével küldhetik el a szervezőknek.
Részletes tájékoztatás a szabályokról magyarul is:
http://www.u4energy.eu/web/guest/terms-and-conditions
3. Nyári öko-tanfolyamok: A Krisna-völgyi Srí Prahláda Általános Iskolában
A Krisna-völgyi Srí Prahláda Általános Iskola nyári szünet ideje alatt tanfolyamokat indít
tanárok részére a következő témákban:
- Mire tanít a természet? (A környezeti nevelés lehetőségei)
- Válságkezelés (A környezeti, gazdasági és társadalmi válság gyökere és megoldása)
- Zöld ötletek (108 környezettudatos tipp mindenkinek)
- Nullázd le a számláidat! (Az önfenntartó élet gazdasági előnyei)
- Válaszd a helyit! (Miért fontos magunk megtermelnünk, illetve helyit terméket vennünk?)
- A tisztelet kultúrája (A gyermekek "megszelídítésének" lelki módszerei)
- Jóga kezdőknek (A harmonikus élethez mindenkinek "jóga" van)
- Böjt-tábor (Lépések a testi-lelki megtisztulás ösvényén)
Érdeklődni:
Honlap: http://oktatas.krisnavolgy.hu/
Email: tanfolyamok@krisnavolgy.hu
Tel.sz.: (30)206-73-42
4. „Közlekedj ÖKOsan!”
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium ismét rajz-, és fotópályázatot hirdet a 2011. szeptember 16-22. között
megrendezendő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.
A pályázat mottója: „Közlekedj ÖKOsan!”
A pályázaton a mottóhoz kapcsolódó rajzokkal, fotókkal, és egyéb alkotásokkal lehet részt
venni.
Pályázati kategóriák:

1. Rajzpályázat:
óvodás egyéni és csoportos kategória
kisiskolás egyéni és csoportos kategória (1-4. osztály)
felső tagozatos egyéni és csoportos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály)
3. Családi kategória: Bármely, szabadon választott technikával készített alkotás, amelynek
elkészítésében az összes benevezett családtag részt vett. [pl. 1 perces kisfilm, fotósorozat,
makett vagy montázs/kollázs (max 50x50 cm), prózai mű, stb.]
A családi kategória nagymértékben épít a család alkotóerejére, teremtő gondolataira, ezért
igen kevés megkötést tartalmaz. A pályázat lényege, hogy a család, miután elbeszélgetett a
pályázati kiírásról, a megbeszélés nyomán közös munkával, együttműködve alkot, közösen
létrehozva egyetlen pályaművet, amely közös munkájuk gyümölcse. A beküldött anyag
melléklete a mű címe, a készítő családtag-ok neve, életkora és családban betöltött helye. (pl.
nagyapa, nagybácsi, 3. gyerek)
A pályaművek témái:
Kérjük, hogy az alkotások az Európai Mobilitási Hét idei mottójával, a „Közlekedj ÖKOsan!”
jelmondattal kapcsolatos üzenteket jelenítsenek meg.
A motorizált járművek, különösen a személygépkocsik előnyben részesítése a városi
közlekedésben komoly egészségügyi kockázatokat rejthet. Ilyenek például a közlekedési
balesetek miatti személyi sérülések; a szennyezett levegő okozta légzőszervi betegségek; a
közlekedési zsúfoltság miatti stressz, az alvászavarokhoz, zaklatottsághoz vezető
zajszennyezés továbbá a mozgás-szegény élet-mód miatti túlsúly vagy az egyre szélesebb kört
érintő szív- és érrendszeri problémák.
Azok a gyerekek, akiket szüleik nap, mint nap autóval utaztatnak, nem szereznek elég
tapasztalatot a városi gyalogos és tömegközlekedésben. Az Európai Mobilitási Hét
rendezvényei kapcsán ezért szeretnénk minél több gyermeket és felnőttet arra ösztönözni,
hogy közlekedjen „ÖKOsan”, vagyis fenn-tartható módon gyalog, biciklin vagy
tömegközlekedéssel. A szülőket pedig arra buzdítjuk, hogy a mindennapi „autós fuvarozás”
helyett, ismertessék meg gyermekeikkel a tömegközlekedési lehetőségeket, mutassák meg
nekik, hogyan kell helyesen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni, segítve ezzel a fiatalok
önálló utazási készségének fejlődését.
Az autóval szemben az energiakímélő és kevésbé ártalmas közlekedési módok választása
hozzásegít egészségünk megőrzéséhez, javíthatjuk környezetünk állapotát, és
hozzájárulhatunk természeti értékeink védelméhez.
A közösségi közlekedés lehetőséget teremt arra is, hogy a gyerekek megtanulják társaikkal és
a fel-nőttekkel szemben a helyes érintkezési és udvariassági formákat, valamint segíti felnőtté
váláshoz mindenképpen szükséges tolerancia erősítését is.
A pályaművek elkészítése:
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 egyet-len alkotással pályázhat. A beküldött anyagot nem
szükséges képkerettel ellátni.
A fotópályázatra legfeljebb 3 alkotással vagy egyetlen maximum 5 darabból álló
fotósorozattal lehet pályázni. A pályaműveket papír alapon vagy digitális változatban CD
vagy DVD lemezre másolva jpg formátumban, legalább 1800x1200 pixel felbontásban,
legalább 2 Mb-os és legfeljebb 8 Mb-os file méretben kérjük beküldeni. A papír alapú
anyagot minimum 13x18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek
egyaránt beküldhetők. Digitális fotók és nyomatok egyaránt szerepelhetnek a pályaművek
között. A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szükséges felragasztani.
Pályaműként csak olyan alkotás küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt.
Kérjük, hogy a rajzok és fényképek hátulján 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(k) pontos
születési adatait (év, hónap, nap), az iskola/óvoda nevét és címét, az évfolyamot/osztályt is
feltüntetve, valamint a felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét. (a hiányos adatokat
tartalmazó pályaműveket nem bíráljuk!)
A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.
Pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét” rajz- és fotópályázat
1440 Budapest, Pf. 1.
A pályázatok postára adási határideje: 2011. július 15. éjfél.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.
Az alkotásokat korosztályonként egyéni és csoportos, valamint családi kategóriában
értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral jutalmazzuk. A
fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság döntése alapján különdíjak (rollerek, könyvvásárlási
utalványok) is gazdára találnak. A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a
pályaművek értékelésekor egyes korosztályokat és kategóriákat összevonhat, illetve további
díjazási módokat állapíthat meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. A pályázat postázásával a
pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű a kiállításon, illetve a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium non-profit kiadványában megjelenjen az alkotó nevének és
életkorának feltüntetésével.
A díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2011. szeptember 16-22.) kerül
sor. A rendezvény pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat, illetve oktatási
intézményüket tájékoztatjuk. Az ünnepségre vidékről meghívott gyerekek és egy felnőtt

kísérőjük útiköltségét (vonat- illetve autóbuszjegyét) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
számla ellenében megtéríti.
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A pályaművek 2011. október 30-ig átvehetők a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (Budapest I. kerület, Vám utca 5-7.
További információk:
Részletes
felvilágosítás
a
06-1-795-3491-es
krisztina.babicz@nfm.gov.hu e-mail címen.

telefonszámon

vagy

a

5. Te mit teszel a lakóhelyedért? Pályázati felhívás
A Bál-Na Produkció Kft Zöld Bálna Programja, az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és a
Magyarországi Ökoiskola Hálózat közös pályázatot hirdet általános és középiskolások
számára a Biotár IV. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál keretén belül.
A pályázaton részt vehetnek Fejér-megye általános és középiskolás diákjai 2-5 fős
csapatokban.
A pályázat célja a helyi, települési környezetvédelmi problémák és megoldások bemutatása, a
diákok aktív, cselekvő hozzáállásának kialakítása, az iskolák külső kapcsolatainak építése.
A pályázók feladata egy lakóhely környéki környezetvédelmi érték, vagy probléma
bemutatása, a kapcsolódó megőrzési illetve megoldási lehetőségek felvázolása és
végrehajtása.
A pályázó csapatok vállalhatnak bármilyen, a település szépítését, fenntartható fejlődését
elősegítő kezdeményezést, tevékenységet. A projekt teljes megvalósulási ideje természetesen
nem kötött, akár több év is lehet.
A vállalt feladattal a csapatok kétféleképpen pályázhatnak:
1.
Tetszőleges technikával készítsenek egy A1 méretű tablót, és egy leírást (a vállalások
részletes bemutatásával, kb. 5-10 oldal terjedelemben) amelyen bemutatják munkájukat. A
szakmai zsűri által kiválasztott alkotások bemutatásra kerülnek a Biotár IV. Országos Öko
Expo és Bio Fesztiválon.
2.
Készítsenek egy prezentációt .pps formátumban (Power Point prezentáció) (kb. 5-6
percben), amit az előzsűrizésen túljutó versenyzők a Biotár IV. Országos Öko Expo és Bio
Fesztivál szakmai napján adhatnak elő (2011. június 10.).
Pályázni lehetőség van már megkezdett munkával, tevékenységgel és/vagy tervvel, jövőbeni
vállalással is.
Az Országos Öko Expo és Bio Fesztivál nyitó, szakmai napján, 2011. június 10-én a zsűri
által kiválasztott pályázó diákok lehetőséget kapnak, hogy részt vehessenek a szakmai
konferencián, ahol a környezetvédelem neves magyar képviselői előtt mutathatják be
munkájukat.
Néhány ötlet gondolatébresztőnek:
•
A hulladék elkerülése tudatos vásárlással
•
Komposztálás, mint hulladékcsökkentés
•
Szemétmentes élet?

•
•
•
•
•

Városunk zöld térképe
Az osztály virágoskertje
Plakátverseny az iskolában
Madárodúkat gondozunk
Osztályverseny

A diákok természetesen bármilyen további ötlettel pályázhatnak. A pályamű megvalósítása
során cél a minél eredetibb szemléletformálás, a település figyelmének ráirányítása az adott
természeti képződményre, jelenségre, folyamatra.
Általános nevezési feltételek:
•
A pályamunkák tartalmazzák a választott helyszín pontos körülhatárolását.
•
A bemutató tabló készítéséhez a választott technika tetszőleges.
•
a pályamunkákat kérjük a mellékelt pályázati adatlappal ellátni (csapat és szereplők
neve, osztálya, felkészítő pedagógusok, intézmény neve és címe, pályamunka típusa)
A pályamunkák leadási feltételei:
Tabló és leírás leadás:
•
2011. május 25-ig postai úton (postai bélyegző kelte): Bál-Na Produkció Kft. 2483
Gárdony Harcsa u. 2.
•
2011. május 25-ig személyesen, telefonon előre egyeztetett időpontban. Leadás
helyszíne: Sport Beach & Camping, Gárdony Harcsa u. 2., Telefonszám: 06 22 570 092, 06
20 2742 066
Prezentáció leadás:
•
2011. május 25-ig a kitöltött jelentkezési lapot, és a tárhelyre való igény jelzését
írásban a bal-na@bal-na.hu e-mail címre, vagy faxon a 06 22 355 044-es számra eljuttatni,
majd az elkészült videót a jelentkezés után megadott felhasználónévvel és jelszóval az ftp
szerverre legkésőbb 2011. május 27. 13.00-ig feltölteni
Díjazás:
Az általános iskolásokat és a középiskolásokat külön kategóriában értékeli a zsűri.
A főnyeremény mindkét kategóriában 1-1 környezettudatos, zöld kirándulás 25- 25 fő részére.
Továbbá, környezettudatos ajándékokat kapnak a dobogós helyezettek.
Minden pályázó csapat ingyenes belépőjegyet kap a IV. Biotár Országos Öko Expo és Bio
Fesztiválra - az ország első öko strandjára - a gárdonyi Sport Beach-re.
A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a környezetbarát díjakat az ÖKO-Pack
Nonprofit Kft. és a Bál-Na Produkció Kft. ajánlotta fel.
Eredményhirdetés:
A beérkezett tablókból nyíló kiállítás, és a zsűri által kiválasztott prezentációk bemutatásának
időpontja: 2011. június 10., a Biotár Országos Öko Expo és Bio Fesztivál szakmai
konferenciájának keretén belül (Cím: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2., Sport Beach & Camping)
Pályamunkák leadási határideje: 2011. május 25.
További információ: Bál-Na Produkció Kft.
2483 Gárdony Harcsa u. 2.
Tel.: 06 22 570 092

Fax: 06 22 355 044
Mobil: 06 20 274 2066
www.biotar.hu
bal-na@bal-na.hu
A küldeményen kérjük feltüntetni: „Te mit teszel a lakóhelyedért?”
Kreatív alkotást, jó munkát kívánunk minden Pályázónak!

http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/te-mit-teszel-110429-1

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.

