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1. Szitakötő program
A Szitakötő programban ÚJ ISKOLÁK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK a 2011/12-es tanévre
JÚNIUS 10-ig!
AZ INGYENES lehetőség korlátozott, a beérkezés sorrendjében fogadjuk a jelentkezőket.
További információ a honlapon olvasható: http://szitakoto.com
Horgas Judit programvezető
+36 20 322 6869
2. Pályázati felhívás
Tisztelt Iskolavezetőség! Tisztelt Tanári Kar!
Nyerjen diákjaival közösen környezettudatos, zöld kirándulást 2011. szeptemberére!
Engedje meg, hogy tájékoztassuk, a korábban kihirdetett környezetvédelmi pályázat nevezési
határidejét meghosszabbítottuk, hogy további megmérettetésre vágyó diákok szállhassanak
versenybe a környezettudatos kirándulásért!
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2011. június 02.
A Fejér megyei általános és középiskolák között meghirdetésre kerülő projekt alapú pályázat
főnyereménye mindkét kategóriában egy-egy 25 fős környezettudatos, zöld kirándulás.
A Bál-Na Produkció Kft., az Öko Pack Nonprofit Kft. és a Magyarországi Ökoiskola Hálózat
által kihirdetett pályázat célja a helyi, települési környezetvédelmi problémák és megoldások
bemutatása, a diákok aktív, cselekvő hozzáállásának kialakítása, az iskolák külső
kapcsolatainak építése.
A szakmai zsűri által továbbjuttatott pályázók a Biotár IV. Országos Öko Expo és Bio
Fesztivál szakmai napján, neves környezetvédelmi szakemberek előtt, szakmai konferencia
keretein belül mutathatják be pályamunkáikat.
Minden pályázó csapat ingyenes belépőjegyet kap a IV. Biotár Országos Öko Expo és Bio
Fesztiválra – az ország első öko strandjára – a gárdonyi Sport Beachre!

A részletes pályázati kiírást, és minden fontos információt a mellékelt dokumentumban talál!
Minden felmerülő kérdésben készséggel állunk rendelkezésükre, az alábbi elérhetőségeken:
Bál-Na Produkció Kft.
Tel.: 06 22 570 092
Fax: 06 22 355 044
Mobil: 06 20 274 2066
E-mail: bal-na@bal-na.hu
Kreatív alkotást, jó munkát kívánunk minden pályázónak!
3. Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesed!
A komposztáló kas ötlete Gyulai Iván ökológustól származik, aki a gömörszőlősi
oktatóközpontban már számos egyetemistának és érdeklődőnek bemutatta ezt az univerzális
megoldást. Ez a kasfonással készülő praktikus építmény egyaránt alkalmas a konyhai-, és a
kerti zöld javak komposztálására, magas ágyás készítésére, illetve melegágyásként is
tökéletesen funkcionál!
http://www.ofi.hu/okoiskola/energia-epulet/komposztalo-kas-avagy

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.

