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1. Az OFI ökoiskola híre 

2017-es Ökoiskola és Örökös Ökoiskola pályázat kiírása 2017. március végére várható. Erre való tekintettel a 2016-ban kiírásra 

került Ökoiskola és Örökös pályázat felfüggesztésre kerül. 

 

2. Mindennapra kisebb (öko)lábnyom 

Érdekel, hogyan tudod okosan elkerülni a mérgező hulladéktermelést? Hogyan szabadulhatsz meg a fölösleges pénzkidobástól 

vásárlásaid során? Hol vehetsz környezetbarát ételt, ami még finom is? Milyen az élet egy önfenntartó közösségben? 

Mindezekre megtalálod a választ a Magosfa Alapítvány legújabb, pedagógusoknak szóló modulgyűjteményében:  

http://www.magosfa.hu/okolabnyom/ 

3. Táborozási lehetőségek Rózsaszentmártonban 

A) Kedvezményes kézműves tábor (pályázati felhívás 

A rózsaszentmártoni székhelyű Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület, a Rózsa Vendégház 
üzemeltetője, pályázatot hirdet „Kézműves nyári tábor” címmel. 

Pályázat célja: A Gyermekláncfű Egyesület küldetésfilozófiájának egyik eleme, hogy kézműves mesterségek, technikák 
megismertetését, az egyének kreatív gondolkodását segítse, megélhetővé tegye az alkotás szépségét, a szellem találékonyságát. 

Az Elnökség döntése értelmében lehetőséget biztosítunk azoknak az alkotó közösségeknek, akiknek a jelen gazdasági helyzetben 
nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetőségük nyári táborozáson részt venni. 

Pályázók köre: 

 kézműves szakkörök 

 a kézműves mesterségek iránt érdeklődő közösségek 

Támogatott kézműves táborok időpontjai: 
2017. július 02-06. 
2017. július 23-27. 

Résztvevők létszáma: 
A támogatásban részesülő közösségnek legalább 18 fősnek kell lennie és 22 főnél nem lehetnek többen + 2 kísérő felnőtt. 

 Kézműves tábor programterve 

1. nap 
Délelőtt megérkezés a táborhelyre (Rózsaszentmárton Rózsa Vendégház), szálláshely elfoglalása 
14 óra: tábor megnyitása 
Du. 15-18: kézműves foglalkozás: fazekasság – marokedények, síkban dolgozás, korongozás 
Este: éjszakai túra a közeli kiserdőben 

2. nap 
De. 9-12: kézműves foglalkozás: batikolás (batikoláshoz hozni kell pólót, egyéb textíliát, többet is lehet) 
Du. 14-18: Látogatás Nagy Péter méhésznél, méhészetének megtekintése, kézműves foglalkozás: mézeskalács-készítés 
Este: Faluház megtekintése szakmai vezetővel (régi paraszti életvitel Rózsaszentmártonban a bányászat előtt, a XVIII-XIX. 
században) 

3. nap 
De. 9-12, du. 14-18: „A BÚZASZEMTŐL A KENYÉRIG” : mindenki kap egy búzaszemet és útjára indítjuk. A búzaszemet elkísérjük 
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azon az úton, amíg a Rózsa Pékségbe nem ér és ott megfigyeljük, hogyan készül a lisztből a kenyér, a zsömle és az egyéb 
péksütemény. A búzatábláig tartó sétánkon megszólítjuk az úton lakó füveket, fákat, állatokat s egy-egy mesét, versikét is 
elmondunk. Megtekintjük a búzatermesztéshez szükséges gépeket. A kenyértésztából mi is készítünk lángost a Rózsa 
Vendégházban, szalmából fonunk. 

4. nap 
De. 9-12: kézműves foglalkozás: kosárfonás 
Du. 15-18: kézműves foglalkozás: nemezelés 
Este: Vendégünk Fehér Ágnes tanár, népdalénekes - népdaltanulás a tábortűznél 

5. nap 
De. 9-12: kézműves foglalkozás: harisnyavirágok 
Du.: hazautazás 

Költségek: Az egész hetes kézműves tábor megvalósításának költsége 35000 Ft (szállás, étkezés, program). Minden résztvevőnek 
10000 Ft kedvezményt biztosít a Gyermekláncfű Egyesület, így 25000 Ft/fő/turnus a részvételi költség. A felnőtt kísérők (2 fő) a 
Gyermekláncfű Egyesület vendégei, részvételi díjat nem fizetnek. 
Támogatás mértéke: 10000 Ft/fő/turnus (18-22 fő/turnus + 2 kísérő ingyenes) 

Kézműves tábor helyszíne: Rózsa Vendégház, Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. 

 A benyújtás módja: 
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapokat küldjék el a Gyermekláncfű Egyesület, 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. 
postacímre vagy a tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail címre. 

Benyújtási határidő: 2017. március 20. 
A nyertes pályázókat 2017. március 31-ig e-mailben értesítjük. 

További információ kérhető Tóth Istvántól, e-mailben tothistvan@gyermeklancfu.hu vagy telefonon: 20/9685-791 

Pályázati adatok elküldése 
2017. évi kedvezményes kézműves táborhoz 

Pályázó szervezet adatai: név, cím, telefonszám, e-mail 
Kapcsolattartó adatai: név, cím, telefonszám, e-mail 
Program adatai: tervezett időpont, tervezett létszám, korcsoport 

A Pályázatot benyújtó közösség bemutatása (1000 karakter): 
Dátum, pecsét, aláírás 

B) Kedvezményes természetjáró tábor (pályázati felhívás) 

A rózsaszentmártoni székhelyű Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület, a Rózsa Vendégház 

üzemeltetője, pályázatot hirdet „Természetjáró tábor” címmel. 

Pályázat célja: 
A GYERMEKLÁNCFŰ EGYESÜLET egyik fontos célkitűzése, hogy tevékenyen részt vállaljon a környezeti nevelésben, teret és 
lehetőséget, biztosítson ilyen témájú rendezvényeknek, tanfolyamoknak, táboroknak. 
A változatos földrajzi környezet, a dús, helyenként ritkaságszámba menő növénytársulások, a gazdag, védett fajokat is felvonultató 
állatvilág, a Nyugat-Mátra élőhelyei biztosítéka lehet remek természetjáró tábor helyszínének. 

Pályázók köre: 

 általános iskolai közösségek 

 szakkörök 

Támogatott természetjáró tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 

Résztvevők létszáma: A támogatásban részesülő közösségnek legalább 18 fősnek kell lennie és 22 főnél nem lehetnek többen + 2 
kísérő felnőtt. 

Tervezett program: 

2017-ban is azokat hívjuk Rózsaszentmártonba, a RÓZSA VENDÉGHÁZBA, akik szeretik a természetet, kíváncsiak értékeire, 
lakóira. Túrát teszünk a Somlyóra, Széleskőhöz, Nagy-Hársasra, Kékestetőre. Ezen a héten megfigyeljük a madarakat, ismerkedünk 
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a Nyugat-Mátra növényvilágával. Megvizsgáljuk a vizek biológiai és kémiai állapotát. Különös figyelmet szentelünk a 
hulladékgazdálkodásra. Megismerkedünk a túrázás szabályaival. A tábort akadályverseny-túrával zárjuk. 

Költségek: Az egész hetes természetjáró tábor megvalósításának költsége 35000 Ft (szállás, étkezés, program). Minden 
résztvevőnek 10000 Ft kedvezményt biztosít a Gyermekláncfű Egyesület, így 25000 Ft/fő/turnus a részvételi költség. A felnőtt kísérők 
(2 fő) a Gyermekláncfű Egyesület vendégei, részvételi díjat nem fizetnek 

Támogatás mértéke: 10000 Ft/fő/turnus, (18-22 fő/turnus + 2 kísérő ingyenes) 

Elhelyezés: Rózsa Vendégház, Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. 

A benyújtás módja: 
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapokat küldjék el a Gyermekláncfű Egyesület, 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80.  
postacímre vagy a tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail címre. 

Benyújtási határidő: 2017. március 20. 
A nyertes pályázókat 2017. március 31-ig e-mailben értesítjük. 

További információ kérhető Tóth Istvántól, e-mailben tothistvan@gyermeklancfu.hu vagy telefonon: 20/9685-791 

Pályázati adatlap 
2017. évi kedvezményes természetjáró tábor pályázathoz 

Pályázó szervezet adatai: név, cím, telefonszám, e-mail 
Kapcsolattartó adatai: név, cím, telefonszám, e-mail 
Program adatai: tervezett időpont, tervezett létszám, korcsoport 
A Pályázatot benyújtó közösség bemutatása (1000 karakter): 
Dátum, pecsét, aláírás 

C) Kosárfonó tábor 

Időpontok: 
2017. július 06-09. 
2017. július 28-30. 

A táborban napközis jelleggel is részt lehet venni! 

A 3 nap alatt megismerkednek a táborlakók a fűzvesszőből készült tárgyak sokszínűségével, kosárfonás történetével. Kisebb 
tárgyak, kerek és ovális aljra készített kosárkák készítésén keresztül megismerkednek a különböző fonásokkal, szegésekkel, 
fülezésekkel. A haladók számára alkalom nyílik a saját elképzeléseik megvalósítására, ehhez szakmai segítséget kapnak, lehetőség 
lesz a tervek konzultációjára is. 

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek! 

Szakmai vezető: Tóth István kosárfonó 

Részvételi díj 
Szakmai program költsége: 12000 Ft/3nap, (a Gyermekláncfű Egyesület tagjainak és a szakkörösöknek 10000 Ft/3 nap), 1 napi 
részvétel 5000 Ft 
Szállásköltség: 2000 Ft/éj 
Étkezés: reggeli 600 Ft, ebéd 1050 Ft, vacsora 910 Ft 

Részletes információ és jelentkezés: 
Tóth István, mobil: 06-20/968-5791, e-mail: tothistvan@gyermeklancfu.hu 

 4. Az iskolakert hó alatt alszik, de mi nem! (Iskolakertekért Alapítvány pályázata) 

Pályázat címe: Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára 
Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy 
külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak. 

Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható: 
www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas 
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Pályázat célja: Általában kevés konkrét teendő akad télen a kertben, mégis számtalan lehetőség van arra, hogy folyamatossá 
tegyük kapcsolatunkat a kerttel azáltal, hogy az iskolakerthez szorosan köthető tevékenységeket végzünk a gyerekekkel. 
Jelen pályázatunkkal arra szeretnénk ösztönözni a kertvezetőket, hogy írják le, mutassák be télen végzett munkájukat, hogy azok 
mások számára is példaértékű, jó ötletet adó tevékenységek lehessenek. 
Célunk megtalálni, és közkinccsé tenni azokat a legötletesebben, legsokoldalúbban megélhetővé tett télen végzett tevékenységeket, 
amelyek szorosan kötődnek a saját iskolakerthez. 
A megvalósítás kapcsolódhat tanórákhoz, szakköri foglalkozásokhoz, illetve lehet hosszabb időszakot lefedő több alkalmas tematikus 
eseménysorozat is. 
A pályázati anyag benyújtása egyben hozzájárulás annak nyilvános megjelentetéséhez az Iskolakertekért Alapítvány honlapján. A 
helyezettek egy része lehetőséget kap a 2017. őszi Iskolakert-hálózati Találkozón való bemutatkozásra is, műhelymunka keretében. 

 A pályázat nyereményei: 

I. helyezett – Rédei Kertimag Zrt. támogatásaként, annak adott, árukészletéből választhat (vetőmagok, kerti szerszámok és 
eszközök) 100 000 Ft erejéig 
II. helyezett – a Garden Kertészet Kft. támogatásaként, annak adott árukészletéből választhat 50 db évelő növényt (cserjék, virágok, 
fűszernövények) 
III. helyezett – belépőjegy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Sas-hegyi interaktív kiállítására, a kilátóra és egy másfél órás élmény túra, 
vezetéssel (max 30 gyerek számára) 

A nyereményhez jutás módja: személyesen egyeztetve a nyertesekkel 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10. 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az info@iskolakertekert.hu címre. 

Formai követelmények: A pályázat tartalmazzon legalább 10 db téli időszakban már megvalósított tevékenységet, mely szorosan 
kapcsolódik az iskolakerthez, azok terméseihez, eszközeihez, megfigyeléseihez, lehetőségeihez, stb. Szükséges az egyes 
tevékenységek leírása olyan módon, hogy azok mások számára is világosan érthetők és megvalósíthatók legyenek. Az egyes 
tevékenységekhez kérünk csatolni fényképet, rajzot vagy gyerekmunkát. 

A pályázat bevezetőjében kérjük röviden bemutatni: 

 az iskolakertet, az alábbi szempontok szerint: iskola pontos neve, címe, pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail 
címe, a kert mióta működik, kert nagysága és jellege, foglalkozások rendszere (milyen tanóra, szakkör, stb.) és azokon 
résztvevő diákok száma, 

 a leírt téli tevékenységek milyen iskolai idő- és tantárgy keretben valósultak meg, azok hogyan kapcsolódnak és erősítik a 
későbbi szabadtéri kerti tevékenységet 

 a leírt tevékenységekbe milyen korosztályt és kb. hány gyereket vontak be, milyen időtartamra 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.  

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

 a tevékenységek életközelisége, hasznossága; 

 épít a gyerekek korábbi vagy későbbi kerti munkájára; 

 résztvevők köre minél szélesebb; 

 a leírt tevékenységek mások számára is példa értékűek; 

 megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb. 

A pályázatok bírálatának határideje: 2017. március 16. 

A nyertes iskolák nevének megjelentetése a www.iskolakertekert.hu oldalon történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy 
elektronikus értesítést kap. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az info@iskolakertekert.hu címre. 

  

Iskolakertekért Alapítvány 
www.iskolakertekert.hu 
http://www.facebook.com/iskolakertekert 
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5. Ajánló 

Megtekinthetők a Humánökológia Szakkollégium legújabb előadásai az infocracy.hu közreműködésével. 

Béres Tamás: Az ökológiai válság eszmetörténeti gyökerei 
Jó hír, ha megvizsgáljuk a jelenkori környezeti válságunk történetét, akkor kiderül, hogy sosem csak ez az egy út létezett: m inden 
korban voltak olyan gondolatok, melyek az uralkodó antropocentrikus paradigmával szembementek, és az ember felelősségét, a 
természet megőrzésének fontosságát hirdették! 
A modernitás uralkodó felfogásával szemben igenis vannak alternatív érvelések arra nézve, hogyan lehetne másképp élnünk a 
világban, hogyan lehetne jobb az életminőségünk, miközben a természetet nem kizsákmányoljuk, hanem együttműködünk vele. 
Az alábbi előadás azért is fontos, mert mint kifejtésre kerül, napjainkban a tudás elsőrendű kötelességévé vált mindannyiunknak, e 
nélkül lehetetlen etikusnak lennünk. A videóból egy nagyon szilárd elméleti alapozást kaphatunk mindennapi cselekedeteinkhez, 
érdemes megtekinteni! 
Elérhetőség: http://infocracy.hu/eloadasok/az-okologiai-valsag-eszmetorteneti-gyokerei/ 

Kajner Péter: A lokalizáció programja és a helyi közösségek esélyei. 
A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökének előadása egy rendkívül örömteli dologra mutat rá. A globalizáció káros hatásairól 
nap mint nap rengeteget hallunk - a központosított világrendszerről, a piaci versenyt kiiktatva egymással összefonódó világcégek 
uralmáról és erőszakos gazdasági terjeszkedéséről. Ugyanakkor van mindennek egy nagyon hatékony ellenszere: a re-lokalizáció! 

Belegondoltatok már abba, hogy az emberi szükségletek többsége kielégíthető lenne helyi szinteken is? Hogy a helyi ellátói 
rendszerek milyen értékes közösségeket tudnak létrehozni? Hogy ha látjuk az általunk okozott környezeti-társadalmi károkat és 
hasznokat, jobban odafigyelünk döntéseinkre? Ez lenne egy fenntarthatóbb világ alapja! 

Nem is hinnétek, mennyi pozitív példa van hazánkban is a helyi közösség- és gazdaságfejlesztő kezdeményezésekre, kezdve az 
Élőfalu Hálózattól, a közösség által támogatott mezőgazdaságon (CSA) át a termelői programokig, szociális farmokig, közösségi 
gyümölcsészetekig és méhészetekig. Felsorolni is hosszú, nézzétek meg! 

Elérhetőség: http://infocracy.hu/eloadasok/a-lokalizacio-programja-es-a-helyi-kozossegek-eselyei 

 6. Természetismereti vetélkedő 

A Sokorópátkai Általános Iskola 2017-ben ismét meghirdeti Természetismereti vetélkedőjét 3 fős felső tagozatos általános iskolai 
csapatok részére. 

Az első 3 forduló internetes természetismereti kvíz - 30-30 kérdéssel. 

Az egyes fordulók megoldási időszakai: 
I. forduló: 2017. április 3-7. 
II. forduló: 2017. április 10-14. 
III. forduló: 2017. április 17-21. 
Döntő: 2017. április 28-án a Sokorópátkai Általános Iskolában 
1. rész 10.00 órától - Interaktív vetélkedő az év madara, fája, rovara, hala, emlőse, kétéltűje, gombája és vadvirága témájából.  
2. rész kb. 13.00 órától - tájékozódási túraverseny a Sokorói dombokon. 

A döntőn a legeredményesebb 7 iskola 1-1 csapata versenyezhet az értékes díjakért. 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 

Nevezéssel és a csapatok regisztrációjával kapcsolatos tudnivalókért 2017. március 20-24. között látogass el 
a http://sopasuli.5mp.eu oldalra! 
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