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1. Az Ökoiskola címek átadóünnepsége
Felkerültek az ökoiskola honlapra az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola címek
átadóünnepségén készült fényképek és az ott elhangzott szakmai előadások diasorozatai:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/2012-ev-okoiskola
A címeket elnyert iskoláknak ezúton is gratulálunk.
2. Zöld Óvoda pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásával a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatot írt ki a „Zöld óvoda cím 2012” elnyerésére.
A pályázati kiírás és további információ az alábbi internetcímen olvasható.
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/upload/article_files/512/ZO_palyazati_kiiras.pdf
Pályázati határidő: 2012. július 24.
3. Ökoiskola monitoring
Befejeződött az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a SZTE- Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar együttműködése kapcsán megvalósult Ökoiskola monitoring Csongrád megyében. A
megszemlézett iskolák tartalmas együttműködését ezúton is köszönjük!
Az eredményekről az adatok feldolgozását követően számolunk be.
Üdvözlettel: Varga Péter
monitoring koordinátor
4. „Csörgőfáról cinke szól” kiadvány a városi környezeti nevelésről.

A teljes kiadvány a városban élő 6-8 évesek, nagycsoportos óvodások, 1.2. évfolyamos
iskolásoknak készült, különös tekintettel Zöld óvodák és Ökoiskolák számára.
A városi élővilág széleskörű megismerésére az utóbbi időben nem készült kiadvány, az utolsó
1998-ban, amely 47460/1997.XV. számon szerepelt az MKM taneszköz listáján, mint
környezetismereti segédkönyv. Az új kiadvány ennek korszerűsített, jelentősen kibővített és
aktualizált változata mely három részből épül fel:
1. Gyerekeknek szóló színes füzet (csatolt pdf: csorgofabemutato), 80 oldal
2. Tanárt, szülőt segítő, útmutató füzet, 64 oldal
3. Társasjátéklap
A Kiadvány műszaki paraméteri:
Mérete: 148x210 mm (A/5),
Terjedelme: 144 oldal
Gyerek füzet: 80 oldal színes 90gr ofszet papír, színes fóliázott borítóval irkatűzve
Tanári füzet: 64 oldal, 1 színes, 80 gr ofszet papíron, sajátborítós, irkatűzve
Társasjátéklap: A/3-as méretű színes műnyomó kartonra nyomva, 2 oldalon fóliázva, 2x
hajtva
A három termék együtt egy átkötőszalaggal összefogva.
A kiadvány ára: 1240,-Ft/db +áfa (5%),
mely 20-25 példány megrendelése esetén érvényes.
Az ár szállítási költséget nem tartalmaz.
A kiadvány bemutatóanyaga és a kiadványról készült szórólap innen letölthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/csorgofarol-cinke-szol
Kérjük, megrendelési igényüket 2012. szeptember 1-ig a varga.attila@ofi.hu címen jelezzék.
Az ökoiskolák megrendeléseit összesítve továbbítjuk a kiadó felé.
A kiadványok kifizetésével, szállításával kapcsolatban a kiadó fogja felvenni a kapcsolatot a
megrendelőkkel.
A kiadvánnyal kapcsolatos további kérdéseikkel Balogh Gyöngyihez a BAFILA Kft. kiadó
vezetőjéhez fordulhatnak: b.konyvmuhely@gmail.com
5. Falusi turizmus a környezetvédelem szolgálatában!
Már egy hónapja elérhető a falusi turizmust népszerűsítő új internetes portál, mely a
megszokottól eltérően nemcsak szállásokat és programokat kínál, hanem komplex módon
igyekszik bemutatni a Vidék esszenciáját:
- kulturális kincsek a hagyományőrzéstől a szakrális helyekig;
- a magyar gasztronómia sokszínűsége a tájjellegű receptektől az ökogazdaságokig;
- természeti értékeink az arborétumoktól a nemzeti parkokig.
- közösségi tereink a termelői piactól a kézműves kirakodóvásárokig.

www.falusiturizmus.hu
6. Nyári táborok Rózsaszentmártonban.
A Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület kedvezményes nyári
táborokat hirdet.
MESEKÉZ TÁBOR.
Minden nap új mesével és kézműves technikával ismerkedünk meg. A tábor ideje alatt
megpróbálja mindenki elkészíteni az érintett mese jellegzetes figuráit különböző kézműves
technikákkal (szövés-fonás, gyöngyfűzés, varrás, termések, agyagozás, festés-rajzolás, stb).
Megismerkedünk a faluval és környékével
Kirándulás a Somlyóra, Széleskőhöz, halastavakhoz. Este dal- és tánc tanulás,
mesefelolvasás… ÉS SOK JÁTÉK, MÓKA, VIDÁMSÁG

A tábor időpontja: 2012. július 23-27..
A tábor helyszíne: Rózsa Vendégház Rózsaszentmárton Kölcsey út 80.
A tábor költsége: 19700 Ft/fő/turnus
A tábor költsége tartalmazza az étkezés, a szállás, a kézműves foglakozások, tanári felügyelet
díját.
A tábor vezetője: Tóth István előadóművész, népművelő-könyvtáros, kézműves tanár
TÖRTÉNELMI TÁBOR – Egy hét Mátyás király udvarában
MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁT IDÉZŐ TÁBORBA INVITÁLUNK BENNETEKET.
Ha szeretnél a királyi udvar lakója lenni, a napi forgatag tagja lenni, ha kíváncsi vagy mi
történik a királyi ünnepeken, a hétköznapokban, milyen táncokat járnak, milyen zenéket
hallgatnak, hogyan készítheted el saját jelmezed, miképpen ügyeskedünk a bőrrel,
nemezgyapjúval, gyönggyel, jelentkezz elérhetőségeink valamelyikén.
Mátyás király udvara 2012. július 16-20-g tartózkodik Rózsaszentmártonban.
Ahol egy hétre Mátyás király és udvara tartózkodik:
Rózsa Vendégház, Rózsaszentmárton Kölcsey út 80
A királyi udvarban való részvételi költséged17900 Ft.

A királyi udvar ceremónia mestere: Tóth István előadóművész, népművelő-könyvtáros,
kézműves tanár.
A táborokra jelentkezni és további információkat kérni lehet: Püski Irén Zsófiánál, az alábbi
elérhetőségeken:
e-mail: zsofia@gyermeklancfu.hu
vagy
mobil:0620/3358053. 0620/9685791
Bővebb információ: www.gyermeklancfu.hu
7. A Magosfa Alapítvány nyári kínálata
Csíkoshátú Vadmalac Természetfürkész Tábor 8-12 éves gyerekeknek
Kismaros-Börzsönyligeten július 16-22. (hétfő-vasárnap)-ig.
Várjuk a természetre kíváncsi gyerekek jelentkezését!
Részletek itt: http://magosfa.hu/?q=hu/node/1253
Kisebbeket-nagyobbakat (akár családosan) a Kismagos-Ökonyár szelíd-zöld
programjai várnak Kismaros-Börzsönyligeten július 23-29.
(hétfő-vasárnap)-ig.
Részletek itt: http://magosfa.hu/?q=hu/node/1263
8. „Mozdulj a jó irányba!”
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium ismét rajz-, fotó és családi kreatív pályázatot hirdet az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap alkalmából.
A pályázaton a „Mozdulj a jó irányba!” jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal lehet részt
venni.
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
•
óvodás kategória
•
kisiskolás kategória (1-4. osztály)
•
felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
•
felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
•
középiskolás kategória (9-12. osztály)
Kvell Panna alkotása
3. Családi kreatív pályázat

További információk:
Részletes
tájékoztatás
a
06-1-795-6795-ös
imre.meszaros@nfm.gov.hu e-mail címen kérhető.

telefonszámon

vagy

az

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/mozdulj-a-jo-iranyba-rajz-foto-es-csaladi-kreativ-palyazat

9. Ismét Jelentkezik a Saláta hírlevél.
Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!
Az alábbi linken is megtaláljátok webes formában a hírlevelünket:
http://humusz.hu/rovatok/salata

TARTALOM:
1. Öko-Kukac Kuckó
2. Utak a fenntarthatósághoz - A megelőzés tanulása
3. Hangszer a gyermekeknek
4. Konferenciasorozat a Szövetkezetek Éve alkalmából
5. „Mozdulj a jó irányba!”
6. Magyarország ökolábnyoma
7. Komposztpont nyílik a Humusz Ház kertjében
8. Létrás-tetői táborok
9. Süni tábor kicsiknek, Sündörgő a kicsit nagyobbaknak
Üdvözlettel, a Humusz csapata
10. Tisza vetélkedő
Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
április 21-én jeles versenynek adott otthont.
A Tisza vetélkedőn a Dél-Alföldi Régió általános- és középiskolái mérettették meg magukat.
A versenyről bővebben a
http://www.sgyak.u-szeged.hu/bemutat/okoiskola/Tisza_Vetelkedo/Tisza_vetelkedo.pdf
oldalon olvashatnak.

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.

