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1. FÖLD NAPJA – 2012Környezetvédelmi és családi nap a fenntartható fejlődésért
Egész napos, ingyenes családi rendezvény a Kossuth téren
Időpont: 2012. április 21., 10.00 – 22.00
Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.
A Föld Napja alkalmából a Vidékfejlesztési Minisztérium szabadtéri családi napot szervez a
budapesti Kossuth téren. Kérjük, jöjjön el családi napunkra, ahol az alábbi programokkal
várjuk az érdeklődőket. A rendezvény fővédnöke Rogán Antal, a Belváros–Lipótváros
polgármestere.
Bővebben:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/fold-napja-120418
2. Elkészült az EnergiaKaland óvodásoknak szóló része
Nem lehet elég korán kezdeni.
Elkészült az EnergiaKaland óvodásoknak szóló része, az EnergiaOvi.
Az E.ON EnergiaKaland elnevezésű energia-oktatási programja nem kevesebbre törekszik,
mint hogy segítsen létrehozni egy energiatudatos, energiaügyekben járatos nemzedéket.
„Az energia kiemelt érték: megjelenik életünk minden területén, sokszor mégis csak a hiánya
esetén értékeljük igazán. Erre az értékre és a felelős energiafelhasználásra hívjuk fel a diákok,
tanáraik és reményeink szerint szüleik figyelmét is negyedik éve az EnergiaKaland oktatási
programunkkal – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese, az
EnergiaOvi ünnepélyes bemutatóján. „Idén pedig – legnagyobb örömünkre – elindíthatjuk a
program óvodásoknak szóló modulját, az EnergiaOvit is.”
Bővebben:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/on-sajtokozlemeny-2012
3. Újra itt a U4energy program
Kedves Iskolák!

Folytatódik a nemzetközi szinten nagy népszerűségnek örvendő U4energy program melynek
keretein belül az iskoláknak lehetőségük van, hogy bemutassák a fenntarthatóbb jövő elérése
érdekében tett erőfeszítéseiket, bebizonyítsák energiatakarékos teljesítményeiket.
Európai szinten eddig 477 iskola regisztrált a programba, ebből sajnálatos módon csak 2 a
hazai intézmény! Románia 121 Görögország 66, Bulgária 35 iskolájával messze megelőzi
hazánkat!
Az európai általános és középiskoláknak a most újrainduló fordulóban 2012. májusig lehet
leadni a pályázataikat az energiatakarékosság területén az alábbi 3 konstrukcióban:
A: A legjobb energiahatékonysági intézkedések
B: Az energiahatékonyság legmegfelelőbb oktatása
C: A legjobb iskolai kampány az energiahatékonyságról
A programról bővebben a http://www.u4energy.eu/web/guest weboldalon magyar nyelven is
tájékozódhat.
http://www.facebook.com/U4energy
Kérünk minden iskolát, aki lát fantáziát a programban pályázzon! Akár más programban pl.:
Carbon Detectives-ben elért eredményeket is be lehet mutatni.
Ha sikerül és Magyarországról 20 iskola nevez a versenybe, az intézmények helyezéstől
függetlenül jutalomban részesülnek a pályázat kiíróitól!
A pályázattal kapcsolatban a varga.peter@ofi.hu e-mail címen kérhető segítség.
A program hazai fővédnöke Dr. Fülöp Sándor az alapvető jogok biztosának a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese.
4. Ezt már én is tudom! pályázat
Cím: Ezt már én is tudom!
Kiíró: Harmónium Egyesület
Határidő: 2012. 05. 21.
Érvényes: 2012. 05. 21.
Tárgymutató: környezetvédelmi alkotói kreatív pályázat
Pályázhat: magánszemélyek, kiemelten a 6-18 éves korosztály
Az Aprólépés csapata a közelgő Föld napja (ápr. 22.) alkalmából pályázatot hirdet:
A pályázat címe: "Ezt már én is tudom!"
Olyan tippeket és trükköket várunk, amiből kiderül, te mit teszel, vagy mit tudnál megtenni,
hogy takarékoskodj az energiával, takarékoskodj a vízzel, hogy kevesebb hulladékot termelj,
röviden, hogy minél környezetkímélőbben élj. Segítségképpen ajánljuk, hogy figyeld meg, mi

történik veled egy napod során ébredéstől lefekvésig, majd gondold át, hogy mit lehetne
másképp csinálni ahhoz, hogy egy nap sokkal kevesebb fogyasztással járjon.
Rövid szöveges alkotásokat (mese, levél, mini esszé, vers, vicc stb. maximum 2000 karakter
vagy egy A4 kézzel írott oldal terjedelemben) és rajzokat vagy festményeket várunk (jpg
formátum, legfeljebb 2MB terjedelemben).
Így pályázhatsz:
- regisztrálj a www.aprolepes.hu oldalon (ha már megtetted, van már jelszavad, akkor
jelentkezz be az oldalra)
- töltsd fel a pályaművet a megjelenő mezőbe
- vagy küldd el nekünk a szöveges anyagokat csatolmányként a palyazat@aprolepes.hu e-mail
címre, vagy postán a Harmónium Egyesület, 1082 Budapest; Leonardo da Vinci utca 1./b
postacímre.
Mindenképpen tüntesd fel:
- pontos neved,
- életkorod,
- használatban lévő e-mail címed (hogy értesíthessünk, ha nyertél)
- a település nevét, ahol laksz
- iskolád nevét.
Díjazás:
Fődíj: Megmentheted a Földet!
Ha a legjobbak közé kerül alkotásod - amellett, hogy környezettudatosságra nevelő
könyveket, társasjátékokat, kiadványokat kapsz - részt vehetsz az országos zárórendezvényen
2013 januárjában, alkotásod megjelenik a program során készülő 2013-as kalendáriumban
(digitális és nyomtatott verzióban), melyből természetesen te is kapsz egy példányt, írásod
pedig - szerkesztett változatban - megjelenhet a DUE országos kiadványában, a Tallózóban.
A pályázatot a "Gazdálkodj okosan!" országos energia- és víztakarékossági szemléletformáló
kampány második alkotói pályázataként hirdetjük meg.
A program a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0040 támogatásával valósul meg.
Pályaművek felhasználása:
A pályázók pályázatuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a kiíró a későbbiekben
ellenszolgáltatás nélkül digitális vagy nyomtatott formában közzétegye.
A feltöltő/beküldő személy garantálja a feltöltött pályaművek eredetiségét.
A postai úton érkezett alkotásokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
A beküldési határidőn túl érkezett alkotásokat a zsűrizés során nem tudjuk figyelembe venni.
Beküldési határidő: 2012. május 21.
www.aprolepes.hu
5. KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS
Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn
(Tolna megye) megrendezésre kerülő Környezeti nevelés és ökoturisztikai kiállításra, mely
egyben az V. Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napja is.

Május 12-én (szombaton) - a kiállítás első napján - a környezeti neveléssel foglalkozó
pedagógusok, szabadidő szervezők és osztályfőnökök jelentkezését várjuk elsősorban. A
résztvevők az egyes bemutatkozó helyeken, gyönyörű erdei környezetben ismerhetik meg a
dél-dunántúli régió erdészeti erdei iskoláit, tanösvényeit, valamint a mindennapos oktatásra
épülő, minősített erdőpedagógiai, környezetvédelmi és szabadidős programkínálatait, továbbá
táborozási lehetőségeket.
Május 13-án (vasárnap) - a kiállítás második napján - az ökoturizmus iránt érdeklődő
magánszemélyek, továbbá utazás- és rendezvényszervezők jelentkezését várjuk elsősorban.
Az erdészeti erdei iskolák ökoturisztikai bemutatkozása mellet szeretnénk Önök elé tárni a
Tolnai-hegyhát erdeinek és vizeinek növény- és állatvilágát, erdő- és vadgazdálkodását,
kultúrtörténeti értékeit, illetve a környék nyújtotta kirándulási lehetőségeket. Szentkúti
kunyhó-Ökoház látogatásával külön lehetőséget biztosítunk „zöld” technológiák és
hagyományos életformák bemutatására is.
A rendezvényen bemutatkozó erdészeti erdei iskolák:
Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő, Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt.
Erdészeti Erdei Iskola, Pörböly, Gemenc Zrt.
Kikerics és Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskolák, Sasrét ill. Árpádtető, Mecseki Erdészeti Zrt.
Sziágyi Erdei Iskola, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi Vadászerdészete
Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ, Somogyszob, Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
A részletes program és jelentkezési lap az alábbi helyről tölthető le:
http://www.gyulajzrt.hu/kornyzetnevelesi_es_okoturisztikai_kiallitas
A rendezvényen való részvétel ingyenes! Jelentkezési határidő: 2012. május 8!
Csak regisztrált, és visszaigazolt jelentkezőket tudunk fogadni korlátozott létszámban!
Információ: Szegedi Viktória, +36/30/9470-898, annafurdo@gyulajzrt.hu
www.gyulajzrt.hu
6. "Korunk válságai és a fenntartható fejlődés"
Kedves Barátunk!
Ha Te is szeretnéd megérteni, tisztán látni, hogy milyen problémahalmazból adódik a
jelenlegi válság, miért nem tudsz jövőt tervezni, miért vagy olyan kiszolgáltatott a mai
világban, vagy Ha szeretnél összefüggésekre ráébredni a jelenkori szép új világban, hogy
megértsd a jelent és tervezhetőbbé váljék a jövő, vagy Ha keresed Te is a választ, hogy mi
jelentheti a helyes irányt a fenntartható társadalomhoz, és ez az irány milyen elemekre épül,
akkor
....
gyere el Te is
Dr. Gyulai Iván előadására,
melynek címe:
"Korunk válságai és a fenntartható fejlődés"

Az előadás ideje és helye:
2012. április 25-én 17 óra
Veszprém, Wartha V. u. 1, Pannon
Egyetem O3-as terem.
Sok szeretettel várunk!
Csalán Egyesület
www.csalan.hu
7. Tudományfesztivál
Tisztelt Vezető, kedves szervezeti munkatársak!
2012. április 20-22. között immár második alkalommal kerül megrendezésre a
Tudományfesztivál a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Múzeumkertben, valamint a Kossuth
Klubban, amelyre a TIT Kossuth Klub Egyesület nevében tisztelettel meghívjuk Önöket!
Az idei fesztivál csatlakozni kíván a Föld Napja programsorozathoz, valamint az ENSZ által
2012. esztendőre meghirdetett Fenntartható Energiát Mindenkinek Nemzetközi Éve hazai
rendezvényeihez. Az ingyenes nyílt rendezvényen a 3 nap során a nagyközönség elsősorban
olyan tudományos fejlesztésekkel találkozhat, amelyek a fenntartható energiafelhasználáshoz
kapcsolódó innovációkat mutatják be tudományos aspektusból.
A II. Tudományfesztivál célja a tudományos ismeretterjesztés, a magyar tudományos
fejlesztések megismertetése az érdeklődőkkel, a tehetséggondozás, a fenntartható
energiagazdálkodás bemutatása, valamint a tudomány népszerűsítése egy minden korosztály
számára vonzó ünnep keretében.
A részletes program megtalálható a http://tudomanyfesztival.hu/ címen.
Szeretettel várjuk Önt/Önöket!
Üdvözlettel,
Varga Viola
titkárságvezető
TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Bp., Múzeum u. 7.
Tel.: 338 4295
Mobil: 20 445 8919
Fax: 318 0151
www.kossuth-klub.hu
8. Madarak és fák napja Gyűrűfű ökofaluban!
Szeretettel várjuk az iskolai osztályokat egy izgalmas kincskeresésre a hajdani téglavetőműhelybe és környékbeli erdeibe. A kincskeresés után diaképes előadás a Magyar
Biodiverzitás Napokról.
A kincskeresés ideje: 2012. május. 10. 10 óra.

Helye: Gyűrűfű, Veronika Erdei Iskola.
Az osztályok kb. 5 fős csapatokban, térképpel és útbaigazító versikével felszerelkezve
indulnak az 1,5 km hosszú kincskeresésre.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezésnél kérjük megadni az osztálylétszámot is.
Az első 3 jelentkező osztályt tudjuk fogadni.
Utazás: egyénileg.
Az előadás előreláthatólag 16 órakor kezdődik.
További tudnivalók:
E-mail: lovastanya@t-online.hu, Tel.: 06/20/6655950, 06/73/554410.
Üdvözlettel. Veronika Erdei Iskola.
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.

