Az Ökoiskola Hálózat 319. Hírlevele
2012.05.15.

1. Környezetvédelmi díjban részesült a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium
2. Ismét jelentkezik a Saláta hírlevél!
3. Süni és Sündörgő tábor 2012
4. Lezajlott a Közös Jövőnk környezetvédelmi verseny döntője
5. Meghívó a Globális Generáció, Globális képzés c. projektmultiplikátoroknak
szemináriumára
6. A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület új projektjének bemutatása

1.

szóló

Környezetvédelmi díjban részesült a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium

Mosonmagyaróvár város képviselőtestülete 2006-ban rendelkezett "Mosonmagyaróvár
Város Környezetvédelméért" díj adományozásáról. A díj annak a Mosonmagyaróvár városban
élő, vagy a tevékenységével a városhoz szorosan kötődő magánszemélynek vagy közösségnek
adományozható, aki/ amely Mosonmagyaróvár környezeti állapota javításához kiemelkedően
hozzájárul,a helyi környezet- és természetvédelmi feladatokat magas színvonalon látja el,a
környezetvédelmi nevelés területén huzamosabb időn keresztül magas színvonalon ad át
ismereteket,illetve Mosonmagyaróvárhoz kötődő országos színvonalú környezetvédelmi
tudományos vagy kutató munkát végez. Az elismerésre javaslatot tehetnek: társadalmi- és
civil szervezetek, intézmények vezetői, önkormányzati képviselő és a város polgármestere.
Kitüntető díjazásban két évente, egy személy vagy közösség részesíthető. A díjazásra
irányuló javaslatokat
a képviselőtestület gazdasági bizottsága bírálja el és dönt a
képviselőtestület elé terjesztéséről. A díj odaítéléséről a képviselőtestület határozattal dönt. A
díjat a polgármester adja át. Az elismerés formája díszoklevél, mellyel díjazás jár. A díj a
"Föld napja" (április 22.) rendezvényhez legközelebbi képviselő-testületi ülésen kerül
átadásra.
Korábbi években elismerésben részesült a MOFÉM Körzeti Lakosok Egyesülete, az
Egyesület a Városközpontért és a Kertbarátok Köre. 2012. év
díjazottja
a
Mosonmagyaróvári Városi Kollégium lett. A díj átadásán a következő méltatás hangzott el:
„Mosonmagyaróvár
város
képviselőtestülete
a
Mosonmagyaróvár
Környezetvédelméért Díjat 2012-ben, a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium közösségének,
a környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés és képzés támogatásában, a környezettudatos
magatartás kialakításában, fejlesztésében nyújtott példamutató munkája, a környezeti nevelés
területén, a környezetpedagógiai programok bevezetésében, alkalmazásában, azok széleskörű
társadalmi megismertetésében, népszerűsítésében végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint
a különböző országos környezetvédelmi pályázatokon elért kimagasló eredményei
elismeréseként adományozza.”
A díjat a 2012. április 25-ei testületi ülésen Dr. Nagy István Polgármester Úrtól,
Simon Zsuzsanna, a Városi Kollégium igazgatója vette át, aki az alábbi beszéddel köszönte
meg az elismerést:
Tisztelt Képviselőtestület!
Az intézmény dolgozói
Mosonmagyaróvár Város

és diákjai nevében szeretném
megköszönni azt, hogy
Környezetvédelméért Díjat idén a Városi Kollégiumnak

adományozták. Ez az elismerés azonban mindazoké is, akik a kollégium környezetnevelési
tevékenységét bármilyen formában segítették. Ebbe a támogatói körbe tartoznak
magánszemélyek, cégek, vállalkozások, különböző intézmények, szervezetek, alapítványok,
egyesületek. A helyi partnereken kívül vannak olyan országos hatáskörű szerveződések is,
akikkel
a mai napig kapcsolatban állunk. Hozzáállásukat, segítőkészségüket ezúton is
hálás szívvel köszönöm.
A sikeres működés záloga még a sok-sok eredményes pályázat, verseny, melyek
között találhatók helyi kiírásúak, de szép számmal megyei és országos szintűek is. Az
ezeken való részvételt külön köszönöm kollégáimnak, diákjainknak.
Itt szeretném megköszönni mindazok munkáját is, akik tehetségükkel, szakértelmükkel
vettek részt a különböző környezetvédelmi programjainkon, továbbképzéseinken.
Az egyre bővülő és egyre ismertebbé váló munka eredménye, hogy a kollégiumi és a
környezetvédelmi szakma az intézményt, Mosonmagyaróvári Zöld Kollégiumként
emlegeti.
Tevékenységünk nyilvános. Bárki számára megismerhető, hasznosítható. Minden egyes
ténykedésünk nyomon követhető a honlapunkon, olvasható a zöld kaszinó blogunkban, több tucat prezentációink letölthető az internetről. De igyekszünk megismertetni
mindazokkal is, akik a tévét, a rádiót vagy a nyomtatott sajtót részesítik előnyben.
Megjelenéseinket nekik külön köszönjük.
Tisztelt Képviselőtestület!
Befejezésül szeretnék az elsők között gratulálni Önöknek, a Városnak, az elmúlt évtized
tudatos városfejlesztéséért, most másodjára elnyert Hild János Díjhoz! Úgy gondolom, hogy
a díj a településfejlesztésen belül megvalósuló
magas színvonalú környezetvédelmi
tevékenységnek is szól. Ezért is kívánok Mindenkinek további sikeres, eredményes munkát!
Mosonmagyaróvárnak pedig azt, hogy Éljen, Növekedjék és Virágozzék!
Gratulálunk!
2. Ismét jelentkezik a Saláta hírlevél!
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
Az alábbi linken megtaláljátok webes formában a hírlevelünket:
http://humusz.hu/rovatok/salata.
Tartalom:
1. UTAK A FENNTARTHATÓSÁGHOZ – A MEGELŐZÉS TANULÁSA
2. "NAGYAPÁM HÁZA" címmel MESTER-INAS képzés
3. Rajz- és fotópályázat népszerűsíti a környezetkímélő közlekedési módokat
4. LÁTÓ – MEZŐ Közösségi Ökotábor 2012
5. "Keretszerződés"
6. A NAGYAPÁM HÁZA
7. Sikeresen lezajlott a budavári programsorozatunk
Üdvözlettel, a Humusz csapata

3. Süni és Sündörgő tábor 2012
Érdekel a természet, de eddig keveset hallottál róla? Szeretnél többet tudni a növényekről,
madarakról, netán a geológiai érdekességekről? Nincs még ötleted a nyárra? Akkor ez a tábor
neked való!
Velünk jó környezetben, jó társasággal egy igazi nomád táborban sok nevetés és kaland
közepette felfedezheted a természet rejtett kincseit.
Ha már elmúltál 7 éves és nem vagy még 13, akkor a Süni tábor a neked való!
Az idősebbeknek, 13-17 éves kor között, a Sündörgő tábor javasolt.
Mi is az a Süni tábor?
„Ez egy természetismereti tábor, amely eredeti közegben és a lehető legnomádabb
körülmények, vagyis a természethez legközelebbi módon zajlik. Nem elsősorban ismereteket
akarunk átadni, neveket adni a körülöttünk élő dolgoknak, hanem az a célunk, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat ebben a közegben. Nem az a fő cél, hogy néhány elit harcost
neveljünk, hanem azok akik előfordulnak nálunk, részt vesznek a programokban és élvezik
annak gyümölcsét, azok kicsit megváltozott gondolkodással menjenek haza.”
A részvevő „kissünök” játékos formában kirándulások során tanulhatnak a természet
értékeiről. Minden nap más és más tematikájú programokon vesznek majd részt. (Madarász
nap, Növény nap, Rovar nap, Geológia nap) Délelőttönként kis csoportokba osztva
kirándulnak, délutánonként pedig közösen játszanak a tábor területén.
A Sündörgő tábor ennél picit komolyabb már..
E során a Sündörgők két-három napos túrák során ismerkedhetnek meg az általuk választott
tudományterülettel. Az ismereteket akár a botanika, ornitológia, geológia vagy fotográfia
területén hozzáértő „szakiktól” sajátíthatják el. Esténként tábortűz, közös történetmesélések és
persze az elengedhetetlen gitárzene.
A táborok időpontja:
Sündörgő: 2012. július 17-26.
Süni: 2012. július 28 - augusztus 6.
Jelentkezési határidő: 2012. május 20.
A részvétel díja: 33.020 Ft (26.000 Ft + ÁFA)
Testvérpárok esetén - kedvezménnyel - fejenként 29.718 Ft (23.400 Ft + ÁFA)
A nomád körülményeket kerülőknek idén indítunk az Oktatóközpontunkban egy mini Süni
tábort:
Természetbúvár tábor: 2012. augusztus 13-19. (Pénzesgyőr, Oktatóközpontban)
Jelentkezési határidő: 2012. május 20.
A részvétel díja: 38.100 Ft (30.000 Ft + ÁFA)
Testvérpárok esetén - kedvezménnyel - fejenként 34.290 Ft (27.000 Ft + ÁFA)
A jelentős összegek miatt részletfizetést tudunk biztosítani.
Részletek és jelentkezés: www.sunitabor.hu
Kövess minket a facebookon: Süni és Sündörgő tábor

4. Lezajlott a Közös Jövőnk környezetvédelmi verseny döntője
A Magyar Műhely ÁMK 2012. április 21-én rendezte meg a "Közös Jövőnk" megyei
környezetvédelmi verseny döntőjét. A háromfordulós csapatversenyt a Széchenyi István
Egyetemmel karöltve sikerült megszervezni az általános iskolák 13-14 éves diákjai számára.
A verseny célja, hogy a környezettudatos szemléletet elmélyítsük, felébresszük a
gyermekekben alkotóerőiket, csiszoljuk ötletességüket. Az idei év főtémájának a tudatos
vásárlást választottuk. Csapatok érkeztek Halásziból, Csornáról, Budapestről, Pérről és
Mezőörsről.
A zsűritagok közt szerepelt Dr. Tóth Péter, a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki
Tanszékének docense, Peimli Piroska, a Fertő-Hanság NP Igazgatóság tájegységvezetője,
Szabó Tiborné, a Magyar Műhely ÁMK intézményvezetője és Finszter-Boda Gabriella,
földrajz- környezettan szakos tanár. Nagyon szépen köszönjük a támogatást a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlésnek, a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Reflex
Környezetvédelmi Egyesületnek, a Tájöko Közhasznú Alapítványnak és a Tisztelt Szülőknek,
akik a csapatok vendéglátásához járultak hozzá.
A 2012-es év helyezettjei:
1.
2.
3.

Ökonégyes- Magyar Műhely ÁMK Mezőörs
Biogazdálkodók- Magyar Műhely ÁMK Mezőörs
Anonimok- Széchenyi István Körzeti Általános Iskola Csorna

Gratulálunk a résztvevőknek, további lelkes környezetvédő munkát kívánunk mindenkinek!
5. Meghívó a Globális Generáció, Globális képzés c. projektmultiplikátoroknak szóló
szemináriumára
Ön vezető, döntéshozó, véleményformáló helyzetben van/volt a médiában, gazdaságban,
oktatásban, egészségügyben, politikában, civil szférában vagy a társadalom más területén?
Szeretné jobban érteni a globális válság természetét, kialakulását, okait, hatásait mindennapi
életünkre, a megatrendek következményeit a magyar gazdaságra, környezetre, politikára
nézve? Szeretne hallani egyéni, szervezeti, társadalmi lehetőségekről a megoldás érdekében?
Párjával együtt szívesen látjuk egy balaton-parti képzésen és tanácskozáson az Aktív idősödés
és a generációk közti szolidaritás európai éve kapcsán.
Két időpont közül választhat:
2012. május 25-27. (péntek vacsorától Pünkösd vasárnap ebédig)
2012. május 28-30. (Pünkösd hétfő vacsorától szerda ebédig)
A globális képzés specialistája, a BOCS Alapítvány 37 év tapasztalatával segít felkészülni a
globalizáció kihívásaira. Ha egy béka forró vízbe esik, azonnal kiugrik – de ha hideg vízbe
kerül, és az lassan felforr, nem veszi észre a fokozatos változást. A megfelelő bevezető
előadások, interaktív foglalkozások inspirálására felismerhetjük az észrevétlenül lopakodó,
fenyegető megatrendeket, a fokozatos, de évtizedek alatt már óriási változásokat, amelyek

nélkül a válságok nem érthetők meg. Felhasználjuk egy ázsiai kistigris ország szenátorának
washingtoni beszámolóját több évtizedes sikertörténetükről, az idős David Attenborough
itthon még ismeretlen BBC filmjét, amelyben egy élet tapasztalatát összegzi, a Római Klub
leghíresebb jelentésének most megjelenő aktualizálását, a Royal Society (az angol akadémia)
és más tudományos társaságok friss jelentéseit. A szemináriumon bemutatjuk a projektben
készült vándor fotókiállítást.
A 2010 óta zajló projektben a BOCS Alapítvány német, osztrák és dél-afrikai partnerekkel
együttműködve képzést és tapasztalatcsere-lehetőséget kínál tapasztalt (ötvenes-hatvanas
éveiben járó), valamint az e korosztállyal is foglalkozó multiplikátoroknak*.
Helyszín: Balaton-parti hotel (pontos címet a jelentkezés elfogadásakor adunk).
Regisztrációs díj: 18 000 Ft/fő, amelyet jelentkezésének elfogadása után a BOCS Alapítvány
11736116-20130037 számlájára kérünk utalni és áfamentes számlát adunk róla. A képzésen
való részvétel (szállás, étkezés) a regisztrációs díjon kívül ingyenes és még az utazási
költséget is megtéríti a BOCS Alapítvány (tömegközlekedés esetén a menetjegyek és a BOCS
Alapítvány nevére, címére kiállított számla ellenében, személygépkocsival utazás esetén
akkor, ha legalább 2 résztvevő utazik egy autóban).
Újságíróknak 50%-os kedvezményt adunk a regisztrációs díjból!
Részvételi szándéka esetén a jelentkezési lapot kitöltve küldje vissza május 17-ig! Csak
korlátozott számban tudunk résztvevőket fogadni!
Jelentkezési lap kérhető: Kürtös Katalin, kk.bocs@gmail.com 30-247-3648
A multiplikátorok olyan helyzetben lévő emberek, akik felismeréseiket hatékonyan tudják
terjeszteni: vezetők, döntéshozók, hírességek,médiában dolgozók, véleményformálók,
tanárok, művészek, lelkészek – akik tehát kapcsolatot tudnak teremteni a szakértők és a
társadalom között.
6. A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület új projektjének bemutatása
Csodálatosan megújult látogatóközpont épületébe várnak minden kedves érdeklődőt a
szervezők!
A rendezvény ingyenes, de előre bejelentkezés szükséges 2012. május 17-ig (csütörtök)
Tomcsányi Zsófia kolléganőmnél a tomcsanyi.zsofia@dinpig.hu e-mail címen.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/budai-sas-hegy

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.

