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1. Geotúrák: július 28. és július 31. valamint "köves" játékok és interaktív előadások
augusztus 4-én és 5-én.
2. A Pandora Mélyökológiai Egyesület nemzetközi ifjúsági cserét szervez Gyűrűfűn,
Augusztus 12-20 között.
3. Konferenciaajánló
1. Geotúrák: július 28. és július 31. valamint "köves" játékok és interaktív előadások
augusztus 4-én és 5-én.
Geotúrák
Július 28. - Kapolcson a Felső Iskola udvarában várlak Titeket 9.00-kor. Érkezés vissza
13.00-kor. Birtokba vesszük a Kapolcs fölé magasodó szépséges bazalt fennsíkot, fényt
derítünk a Kálomis-tó titkára, elzarándokolunk a Henyei Ősbükk gigantikus oszlopához, és
visszafelé felfedezzük a Királykő fenséges bazalt oszlopait. Mindezt egy 4 órás sétával,
csendes környezetben. A túra után mindenki bele vetheti magát a fesztivál vidám, zajos
forgatagába.
Július 31. - A sportosabbaknak egy 6 órás különleges túracsemegét ajánlok: Geotúra feketénfehéren címmel. Ez a túra a 28-i kibővített változata azzal az eltéréssel, hogy nem fordulunk
vissza a Henyei Ősbükknél, hanem tovább megyünk a henyei "hamis" márvány bányába, ahol
átkelünk egy mészkő-dolomit határon, érintünk egy búvó patakot és egy forrást, valamint
kiderül, hogy mitől hamis a henyei márvány. Ez a túra is 9-kor indul a Kapolcsi Felső Iskola
udvaráról, és 14.00-ra ér vissza.
Augusztus 4. - a játékokkal társított előadás címe: Miről mesélnek a kövek I.? Lemerülés a
Pannon tó medrébe - fellapozzuk a Kenesei magaspart pannon rétegsorát, leereszkedünk a
Káli-medence kőtengereinek világába, és képzeletbeli utazást teszünk a Pannon-tó
hullámverési zónájának legömbölyített sziklái és kavicsai között.
Augusztus 5. - Miről mesélnek a kövek II. - időutazás a Balaton-felvidék vulkánjainak
világába - a gazdag, vetített képanyag elrepít bennünket a Boncsos-tető vulkánmezeire, a
tihanyi vulkánok földjére és még sok más érdekes helyre.
Mindkét előadás helyszíne és időpontja: Kapolcs, Felső Iskola terme, 4-én 14.00, 5-én 14.15.
És végül: augusztus 4-én, Taljándörögd Faluházból - a Zöld Zugoly (MKNE) programok
keretében - 10.30-kor Victor Andrással egy közös geológiai, növényismereti sétát indítunk a
Kokas-hegyre. Időtartama: 1,5 óra.
Gyertek, találkozzunk, játszunk, túrázzunk együtt!
Valamennyi túra, előadás ingyenes.

2. A Pandora Mélyökológiai Egyesület nemzetközi ifjúsági cserét szervez Gyűrűfűn,
Augusztus 12-20 között.
A tábor-szerű nemzetközi program témája a Természettel való belső kapcsolatunk
újrafelfedezése, tanulás az erdőben, egymástól, egymás kultúrájáról, egészséges életmód,
jóga. A program során az öt elem tematikájára felépítve magunkról és a világhoz való
kapcsolatunkról is tanulunk, reggelente jógázunk, sok időt töltönk időt egyedül az erdőben,
együtt az erdőben, kipróbáljuk az ősi közösségi kommunikációs módszert, a Fórumot.
A csere címe: FEEL YOUR MUMMY'S MUDDY BODY - RECONNECTING TO
NATURE THROUGH THE FIVE ELEMENTS
Ez a felhívás olyan 18-25 év közötti fiataloknak szól, akiket ezek a témák érdekelnek,
könnyen tudnak angolul kommunikálni, és kis készüléssel maguk is részt tudnának aktívan
venni, például lakóhelyük és globális környezeti kihívásokról bemutatóval, nemzetközi esttel,
magyar táncházzal.
A programra fiatalok érkeznek Litvániából, Latviából, Csehországból és Olaszországból.
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3. Konferenciaajánló
Angolul tudóknak ajánljuk a következő link alatt található németországi konferenciát a
fenntarthatóság és az oktatás jegyében.
http://www.etechgermany.com/IGEE2012.pdf

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.

