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1. Lezajlott az Ökoiskola 2011 Cím átadóünnepség
2011. június 4-én a Városmajori Gimnáziumban Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős
helyettes államtitkár és Ángyán József parlamenti államtitkár ünnepélyes keretek között
átadta a nyertes intézményeknek az Ökoiskola Okleveleket.
Az idei nyertesekkel frissült Ökoiskola adatbázist a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofihu/okoiskola-adatbazis/sulik oldalon megtekinthetik. Ugyanitt az Ökoiskola képre kattintva az
intézmények letölthetik az Ökoiskola Hálózat logoját, melynek használatára a cím
elnyerésével szereztek jogosultságot 3 évre.
Az oklevelek átadását követően plenáris előadások hangzottak el, melyek anyagai hamarosan
megtekinthetőek lesznek az Ökoiskola honlapon.
Azoknak, akik nem tudták személyesen átvenni az okleveleket, postai úton jutatjuk el azokat.
Mindenkinek kellemes és fenntartható nyarat kívánnak az:
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Koordinátorai
2. Megújult a greenfo.hu
Az immár 10 éves greenfo.hu, a hazai internet „zöld iránytűje” új küllemmel, friss hírekkel és
szerteágazó szolgáltatásokkal várja a környezet és természet iránt érdeklődő olvasókat.
A 2001-ben alapított www.greenfo.hu mára megkerülhetetlen szereplővé, egyfajta civil
hírügynökséggé vált a környezet- és természetvédelem területén. Most új külsőt kapott a
portál, amelyen a kék, a zöld és a barna színek dominálnak. A látvány mellett a fejlesztők
számos programozási módosítást is beépítettek, így például átalakult a menüszerkezet, és
lehetővé vált a tartalmak megosztása a közösségi oldalakon.
A naponta 7-8 friss hírrel bővülő honlap látogatói naprakész tájékoztatást kapnak többek
között a kolontári és a fukusimai katasztrófa fejleményeiről, a budapesti kerékpáros ügy
felfutásáról, a klímaváltozás alakulásáról, a génmódosított növények körüli küzdelemről,
továbbá számos civil, állami és céges zöld kezdeményezésről. Az elmúlt tíz év alatt a honlap
szerkesztői közel 28 000 cikket helyeztek el a portálon – az így létrejött egyedülálló zöld
hírarchívum lefedi az utóbbi évtized összes fontos környezet- és természetvédelmi témáját.

A greenfo.hu számos további, népszerű szolgáltatást is nyújt látogatóinak. Az Állásbörzében
az állást keresők és kínálok ingyenesen hirdethetnek, a Programajánlóban pedig aktuális
programokról és pályázatokról értesülhetnek a netezők. A Kiadványfigyelő könyvek,
folyóiratok, CD-k és DVD-k ajánlóit tartalmazza. A Magyarországon unikumnak számító
Zöld jogász rovatunkban az olvasók jogi kérdéseket tehetnek fel a Greenfo jogászának, a Zöld
szemmel rovatba pedig környezetszennyezésekről, illetve pozitív példákról küldhetnek be
képeket. Az adatbázisokban utána lehet nézni a védett fajoknak és területeknek,
környezetvédelmi hírleveleknek, emellett szakdolgozatokat is le lehet tölteni. A regisztrált
felhasználók saját képgalériákat hozhatnak létre. Új rovat a Zöld címlista, ahová
magánszemélyek és szervezetek helyezhetik el elérhetőségeiket. Szintén újdonság a
Multimédia oldal, itt videók és hanganyagok találhatók.
Szolgáltatásaink szerkesztőknek, újságíróknak
Sok szerkesztőségben használják a Greenfo-t kiindulópontnak riportokhoz, cikkekhez. Az
újságírók munkáját napi híreink mellett speciális szolgáltatásokat nyújtó sajtószobánkkal is
segítjük, ahol sajtótájékoztató-meghívókat, sajtóközleményeket, internetes napi sajtófigyelőt
és letölthető sajtófotókat találhatnak a kollégák. Emellett vasárnaponként küldjük szét
(jelenleg 12.000 címre) „greenfo info” hírlevelünket, melyben az elmúlt hét legfontosabb hírei
mellett a következő hét programjait, és sajtómeghívóit olvashatják a feliratkozottak.
Regisztráláskor érdemes a hírlevélre is feliratkozni.
Szolgáltatásaink zöld szervezeteknek:
Ha zöld témájú anyagot szeretnétek nálunk elhelyezni, közvetlenül megtehetitek a megújult
greenfon regisztráció ill. bejelentkezés után:
sajtótájékoztató meghívók: http://www.greenfo.hu/sajtoszoba/sajtotajekoztatok
Programajánlók: http://www.greenfo.hu/programok
És be lehet küldeni cikket pl. sajtóközleményt. itt: http://www.greenfo.hu/hirek/velemeny
Adatbázisaink
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Egyéb változásokról itt: http://www.greenfo.hu/hirek/2011/05/19/hasznalati-tippek-az-ujgreenfo-hoz
Így várnánk, mert minimális a kapacitásunk.
További információ:
Sarkadi Péter
főszerkesztő
06 30 94 88 210
info@greenfo.hu
3. Elindult a szavazás a zöldebb iskolákért
Szavazzon Ön is június 10-ig, hogy melyik legyen az az 5 szerencsés általános iskola, amely
támogatást nyerhet környezete zöldítéséhez!

https://www.cetelem.hu/zoldsuli
4. Védjük A Teheneket - Eredményhirdetés
A Védjük a teheneket! című rajz- és fotópályázatunkra összesen 265 alkotás érkezett be!!!
A szakmai bírálóbizottságnak komoly fejtörést okozott a sok szép pályamunka közül
kiválasztani a legjobbakat.
http://oktatas.krisnavolgy.hu/vedjuk-a-teheneket-eredmenyhirdetes#more-2617
A négy meghirdetett téma közül a “Ne edd meg a teheneket!” címűt választották a legtöbben
(179-en).
Népszerű volt még “A tejből miket tudsz magad készíteni?”, valamint “A bikák segítenek a
mezőgazdaságban” téma is.
A legtöbben a rajz kategóriát választották, de azért akadt néhány lelkes fotós is.
Legvégül néhány szintén kiváló pályamunkát különdíjra javasolt a szakmai bíráló bizottság.
I. Rajz-kategória:
Valter Benedek Kodolányi János AMK, 7720 Pécsvárad, Tavasz u. 12.
Pomozi Anna Németh László Ált. Isk. AMI, 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
Balogh Gabriella
Mészáros Noémi Igazgyöngy AMI, 4100 Berettyóújfalu, József A.u.11.
Belme Bernadett Srí Prahláda Ált. Isk., 8699 Somogyvámos Fő u. 38.
Nagy Olivér Benedek Elek Ált. Isk., 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
Múló Tamás Ady Endre Ált. Isk., 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.
Zarnóczai Virág Ált. AMI, 8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 91.
Gőri Rádhá
Srí Prahláda Ált. Isk., 8699 Somogyvámos Fő u. 38.
Erdélyi Nikolett Közös fennt. Ált. Isk., 4341 Nyírvasvári, Kossuth U. 65.
Bleszák Anita Városi AMI, 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2.
Madarász Danka Srí Prahláda Ált. Isk., 8699 Somogyvámos Fő u. 38.
Ványi Virág Karácsony S. ÁMK Ált. Isk., 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.
Jenei Marcell Karácsony S. ÁMK Ált. Isk., 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.
Tokaji Lili Szabó László AMI, 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.
Bodor Bianka Ady Endre Ált. Isk., 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.
Prohászka Petra Általános Iskola, 2081 Piliscsaba, Fő u. 124.
Szabó Sára
Karácsony S. ÁMK Ált. Isk., 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.
II. Fotó-kategória
Németh Kavirádzs Srí Prahláda Ált. Isk., 8699 Somogyvámos Fő u. 38.
III. Különdíjak:
Csík Laura
Gárdonyi Géza Ált. Isk., 8060 Mór, Vértes u. 63.
Hédl Vivien
Kodolányi János ÁMK, 7720 Pécsvárad, Tavasz u. 12.
Lovasi Nikolett Vénkerti Ált. Isk. és AMI, 4027 Debrecen, Sinai M. u. 6.
Vályi Kamilla
Vénkerti Ált. Isk. és AMI, 4027 Debrecen, Sinai M. u. 6.

Weöres Sándor Ált Iskola több tanulója által közösen készített album (6
festmény)
Gratulálunk minden kedves nyertesünknek :)
Szeretettel meghívjuk a pályázat összes résztvevőjét a Díjkiosztó Ünnepségre
2011. július 23-n (szombaton) a Krisna-völgyi Búcsúba, ahol e rendezvénysorozatunk egyik
programpontjaként a Nagyszínpadon vehetik majd át értékes ajándékaikat. A pályázat
díjnyerteseinek ingyenes belépőt biztosítunk erre az alkalomra.
Kérjük minden nyertesünket, hogy legkésőbb 2011. július 9-ig a premamoya.srs@pamho.net
Email-címen jelezze, hogy részt fog-e venni a Díjkiosztón, vagy pedig a nyereményét postai
úton juttassuk-e el!
Emellett a beérkezett pályaművek közül a legjobbak megtekinthetők lesznek a
Búcsú idején az Általános Iskolánk tornatermében.
Németh Péter
http://oktatas.krisnavolgy.hu/

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.

