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1. Nyomozz madárfajok után az irodalomban országos pályázat
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Nemzeti Botanikus Kertje az „Athenaeum az interneten”
című TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0025 számú projekthez kapcsolódóan meghirdeti a
„Nyomozz madárfajok után az irodalomban! ” című pályázatát.
A pályázat célja, hogy a gyerekek kreativitásának segítségével felhívja a figyelmet az
állatvilág, azon belül is a madarak szépségére, kultúránkban betöltött szerepére, valamint
hozzájáruljon az olvasáskultúra fejlesztéséhez. A mindenki által növénykertként ismert
botanikus kertek, arborétumok számos állatfajnak élőhelyül szolgálnak. Botanikus kertünkben
igen nagy számban élnek madarak, melyek közül 62 fajról észleltük eddig jelenlétükön túl a
fészkelést is.
A pályázatra általános iskolás korosztályból (3.-6. osztály) várjuk az alkotásokat.
Bővebben:
http://www.greenfo.hu/programok/2012/03/24/nyomozz-madarfajok-utan-az-irodalomban
2. Hangya Dani és Mézi hétvégi programjai
Tisztelt Érdeklődők, kedves Látogatók!
Hangya Dani és Mézi vár minden kirándulni és pihenni vágyót a Katalinpusztai
Kirándulóközpontban szervezett hétvégi programjaikra és tavaszi túráikra! Minden hétvégén
szervezett gyermekprogramok és szakvezetések várnak Rátok.
Április 07-én, szombaton „Családi nap”:
10:00-14:00-ig:
Legyen Családi élmény a kirándulás! A Gyadai tanösvény bejárása során megismerhetik a
tavaszi erdőt, játékos feladatokat kapnak kicsik és nagyok egyaránt.
11:00 órától:
Természeti agyagkép készítése Hangya Danival az erdő élővilágáról.
Április 08-án, Húsvét vasárnap:
10:00 órától:
Húsvéti kézműves foglalkozásunkon tojást festhettek és díszíthettek, különféle dekorációkat
készíthettek.
13:00-16:00-ig:

„A tavasz hírnökei” című botanikai szakvezetés a Gyadai – réten az áprilisban virágzó
lágyszárú növényekről.
Április 09-én, Húsvét hétfőn:
10:00 órától: Kézműves program: nemezelés. Kis labdát, karkötőt és tavaszi képet
készíthettek gyapjúból.
11:00 – 13:00-ig:
Játékos feladatokkal tarkított erdei kirándulás Családoknak. (Ne felejtsétek otthon a vízi
pisztolyotokat!)
13:00 órától:
Íjászat. Különféle íjak kipróbálása után lövészversenyen vehettek rész.
A programok ára: 750-950,- Ft/fő/foglalkozás.
Érdeklődni lehet: hangyadani@ipolyerdo.hu e-mail címen, illetve 06-20-451-9053-as
telefonszámon!
Mindenkit szeretettel várunk!
3. Víztisztító automaták
A kispesti Vass Lajos Általános Iskola vezetőségének ajánlásával!
Kedves Kollégák,
Nagy szeretettel ajánlom valamennyi intézményvezető és pedagógustársam figyelmébe az
I.C.E. Water Kft. által forgalomba hozott és üzemeltetett ozmózis elven működő víztisztító
automatánkat.
Iskolánkban, a kispesti Vass Lajos Általános Iskolában 2 éve üzemel a berendezés, több mint
450 gyerek és szüleik, 60 kollégám és a hozzánk látogatók legnagyobb örömére és
elismerésére.
Több cég megkeresett minket azzal a kéréssel, hogy az általuk forgalmazott ital (víz)automata
készüléket béreljük vagy vásároljuk meg. Popovics László ügyvezető Úr pontos tájékoztatása
keltette fel az érdeklődésemet az ajánlatdömpingből.
Ajánlata szakszerű, még a laikusok számára is egyértelmű, érthető volt. Kérdésözöneikre
türelmesen, változatlan kedvességgel válaszolt.
A tapasztalatainkról lejjebb olvashattok, de előtte vessetek egy pillantást a korrekt árakra.
Iskolák és közintézmények részére:
I.C.E. Water AQUAFILTER Forrásvíz automata gyermekeknek*
Bérleti díj: 15. 000 Ft + Áfa/hó
Vételár: 198.000 Ft + Áfa
•
Enyhén hűtött és szobahőmérsékletű forrásvizet adagol.
•
Kezelése rendkívül egyszerű.
•
Megvásárlás esetén az időszakos karbantartás költségeit külön árajánlatban
tüntetjük fel.

I.C.E. Water AQUAFILTER Forrásvíz minőségű ivóvíz, ivókútból*
Bérleti díj: 17. 000 Ft + Áfa/hó
Vételár: 198.000 Ft + Áfa
•

A bérleti díj és a vételár tartalmazza a szűrőrendszert, valamint az ivókút árát

is.
•
Megvásárlás esetén az időszakos karbantartás költségeit külön árajánlatban
tüntetjük fel.
I.C.E. Water AQUAFILTER Forrásvíz minőségű ivóvíz, normál konyhai csaptelepből
Bérleti díj: 13. 500 Ft + Áfa/hó
Vételár: 171.000 Ft + Áfa
•
Szobahőmérsékletű vizet adagol.
A bérleti díj tartalmazza a szűrőrendszert, valamint csaptelep árát
•
Megvásárlás esetén az időszakos karbantartás költségeit külön árajánlatban
tüntetjük fel.
A kispest. hu 2009-es írása:
A Vass Lajos Általános Iskola az Europark szelektív hulladékgyűjtési versenyén nyert
pénzből vásárolta meg a ma délelőtt üzembe helyezett víztisztító berendezést. A gépet
forgalmazó cég vezetői a víz fontosságát hangsúlyozták az átadáson, és elmondták, a
tisztítóból nyerhető víz mindenféle egészségügyi elvárásnak megfelel. Az eseményen Gajda
Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és dr.Istvánfi Sándor címzetes főjegyző
mellett önkormányzati képviselők és hivatali irodavezetők is részt vettek.
Végeredmény képpen, most már elmondhatom, jól döntöttem. A gyerekek minden nap ebéd
után és az órák közötti szünetekben saját magukat szolgálják ki az egészséges, tisztított vízzel
a készülékből. A szerkezet formatervezett, esztétikus, könnyen kezelhető és tisztántartható.
Az állandó, folyamatos igénybevételt jól bírja, hibátlanul üzemel. A gyerekek féltik, nagyon
vigyáznak rá. Szüleiket is az iskolai víz fogyasztására ösztönzik.
Javaslatom: minden ÖKOISKOLÁba I.C.E. Water víztisztító automatát üzemeltessetek!
(Persze nem csak az ÖKOISKOLÁK-nak, hanem az egészséges életmódot preferáló
valamennyi nevelési – oktatási intézménynek is)
Keressétek bátran Popovics Lászlót!
További információk:
http://icewater.hu/termek/10/iskola_ovoda.html
Üdvözlettel: A Kispesti Vass Lajos Általános iskola vezetősége

I.C.E. Water Kft
1116 Budapest, Pajkos u. 80
Tel: 06 1 / 279 2240
Fax: 06 1 / 279 2241
Mobil: 30 / 557 3447
e-mail: info@icewater.hu
www.icewater.hu
*A fentiekben felsorolt konstrukciók mindegyikében a bérleti díj tartalmazza a kiszállítás,
beüzemelés, a szervizelés, alkatrészcsere a félévente esedékes szűrőcsere és az ozmózisszűrő
árát a bérleti szerződés időtartama alatt. A gép rendeltetésszerű használata esetén a havi
bérleti díj minden költséget tartalmaz. A szűrőrendszer az Amerikai AQUAFILTER cég
világszínvonalú terméke, mely az Európai Unióban készül.
4. Csocsodalom magazin – március-április
Megjelent a környezettudatos életmód magazin idei második száma.
A tartalomból:
- Ötletek Húsvétra
- Tavaszi nagytakarítás
- Szennyező gyógyszerek
- Török emlékek nyomában
- Több mint divat
- Tőzeg helyett komposzt
és még sok más érdekesség, receptek, programajánló, zöld hírek, ötletek stb.
A Csocsodalom Magazin kéthavonta jelenik meg, ingyenesen olvasható online, illetve
letölthető pdf formátumban is. További részletek a magazin honlapján:
http://www.csocsodalom.hu,
vagy
a
magazin
Facebook
oldalán:
https://www.facebook.com/csocsodalom
A magazin anyaga forrás megjelölésével szabadon másolható és felhasználható oktatási
célokra is. (Creative Commons licensz)
Pearson Andrea
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
támogatásával készült.

