”SALÁTA”
 Zöld tippek zöldülő iskoláknak

2006. december


„Két dolgot kell adni a gyerekeknek:
gyökereket és szárnyakat”
(Goethe) 

1. „

	A Hulladék Munkaszövetség  általános (3.-8. osztály) és középiskolás tanulók számára. : Felhívni a figyelmet a házi komposztálás jelentőségére a diákok körében. Olyan pályaműveket várunk a tanulóktól, melyekben összesítve bemutatják, hogy ők maguk: - miért tartják fontosnak a komposztálást? - milyen komposztkeretet használnak/használnának (esetleg otthonaikban hogyan komposztálnak)? -„kik" laknak a komposzthalomban, azaz szerintük milyen élőlények segítik elő a komposztálás folyamatát?
Pályázhatnak az általános iskolák (3.-8. osztály) és középiskolák tanulói.A pályázat öt korcsoport számára kerül meghirdetésre: 3. - 4. osztály; 5. - 6. osztály; 7. - 8. osztály; 9. - 10. osztály (középiskolások); 11. - 12. osztály (középiskolások).
	Kérjük, hogy a rajz mellett a 3-6. osztályos tanulók kb. 15 mondatban, a 7-12 osztályosok/középiskolások pedig egy A/4-es oldalnyi terjedelemben fogalmazzák meg pályaművük mondanivalóját! Hasznos információk a témához: weblapon.
  Beküldési cím:Humusz 1111 Budapest Saru u.11. A pályaművek tetszőleges technikával készülhetnek. A pályaművek hátulsó oldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, osztályát, az iskola nevét és címét, a felkészítő pedagógus nevét. A nyertes pályázókat postai úton, az iskola címén értesítjük. Pályamunkákat vissza nem küldünk. A pályamunkák értékelése várhatóan 2007. február közepén zárul, a díjakat postán küldjük, az eredményekről és a beérkezett munkákról fórumainkon tudósítunk. A legötletesebb, legszínvonalasabb pályamunkák készítői környezettudatosságot fejlesztő díjat kapnak (pl. "zöld" témájú könyv, póló, kiadvány, matrica, vászonszatyor, hulladékos témájú CD-ROM, stb.) Információk: humusz@humusz.hu vagy 06-1/386-2648. 

2. Állatvédelem – tudatformálás gyerekeknek 

	Azok a pedagógusok, környezeti nevelők, akik munkájuk során szeretnék az állatvédelem témáját is érinteni és azt a fiatal generációk számára átadni, most segítséget kaphatnak a Fauna Egyesülettől. A  honlapon „Állatvédelem pedagógusoknak” címmel letölthető formátumban megtalálható egy feladattár, mely kapaszkodót, ötleteket ad a vezető tanároknak.  További információk az egyesületnél, tel: 06-1/266-6978
3. Újrapapír füzetek

	Továbbra is kaphatók a HuMuSz újrapapír füzetei. A 64 oldalas (32 lapos)  A/5-ös méretben,  változatban kaphatók.  áron.  A füzetek hátsó borítóján papírtakarékossággal kapcsolatos tanácsok, ötletek szerepelnek. Iskoláknak több darabos megrendelés esetén egy ingyenes mintapéldányt küldünk megtekintésre! Beszerezhető: HuMuSz 1111 Budapest, Saru utca 11. E-mail:  A megrendelt füzetek személyesen átvehetők a Humusznál vagy postai úton kérhetők, utóbbi esetben sajnos a postaköltséget nem áll módunkban fizetni.

4. Segítség környezeti nevelőknek – kiadvány

	Az Ökoszolgálat Alapítvány 2006. december elejére megjelentet egy, a pedagógusok munkáját segítő kiadványt, amely által a budapesti és Pest megyei pedagógusok egyszerű és gyors segítséget kapnak, ha egy környezetvédelmi előadást szeretnének tartani a diákoknak ill. ha előadókat kívánnak meghívni. A kiadvány egyik része összegyűjti a környezeti neveléssel foglalkozó budapesti és Pest megyei civil szervezeteket, kiemelve azokat, amelyek előadásokat is tartanak, a másik része pedig a legfontosabb környezetvédelmi témákat villantja fel egy-egy érdekes, módszertanilag változatos, figyelemfelkeltő előadás témavázlatával. A kiadványban elsősorban már meglévő ismereteket gyűjtünk össze, rendszerezünk és ezáltal szeretnénk megkönnyíteni az oktatók munkáját. Ha a kiadványt szeretné megrendelni, akkor az  e-mail címen vagy a 1/311-7855-ös telefonszámon jelezheti igényét.

5. A hulladékképződés megelőzéséről – kiadványok
														Továbbra is kaphatók a HuMuSz „Kukaügyi ismeretek” című sorozatában megjelent megelőzésről szóló ingyenes kiadványai. A „Környezettudatos vásárlás” ill. a „Vizek...szennyvizek” című szórólapok megrendelhetők postán (humusz@humusz.hu) vagy letölthetők az internetről:  és 

6. Menhelysegítés

	A Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület célja többek közt a menhelyre került állatok életkörülményeinek javítása. A szervezetet nem csak pénzadománnyal, de számos más módon is segíthetik az érdeklődő gyerekek (akár 18 év alatt is) és felnőttek. Ezekről bővebben a  címen lehet tájékoztatást kérni, vagy a  honlapon lehet olvasni.. Decemberben két aktuális lehetőség is nyílik a segítségre: 
December 10-én 10-17 óra között menhelysegítő vásárt szervez az egyesület a HuMuSz Házban, Bp. 1111 Saru u. 11. Az itt eladott (általában használt) tárgyakért, eszközökért (pl. CD, könyv, dísztárgyak, játékok) befolyt összeget a szervezet a legrászorulóbb menhelyeknek adja élelmezési és orvosi kiadások fedezésére.   
Aki karácsonyra olyan ajándékkal szeretné meglepni ismerőseit, mely hasznos és az érte fizetett pénzt is jó célra fordítják, annak ajánljuk figyelmébe a  Zöld Zebrás asztali naptárat, benne m
7. Ne égesd el! - kiadvány a műanyagokról

	Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a szemét legnagyobb részét. Hihetetlenül sok energiát és nyersanyagot használunk fel előállításukhoz, hogy azután körülbelül 20 percig használjuk, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A műanyagok rendkívül hosszú idő alatt bomlanak le a természetben. Ha elégetjük, szennyezik a környezetet és károsítják az egészségünket. 
	Milyen kockázatot jelent a műanyagok égetése? Mit tehetünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot éget? Milyen jogszabályok szabályozzák a kérdést, ki az illetékes hatóság? Ezekre a kérdésekre választ talál a kiadványban. Beszerezhető: Levegő Munkacsoport 1465 Budapest, Pf. 1676 Tel: 411-0509,  ill. letölthető a  honlap „kiadványok” menüpontja alatt.



8. E-számok – kiadvány

	A HuMuSz ismét megjelentette a „Nyisd ki szemed, csukd be szád!” c. fogyasztóvédelmi füzetet. Az élelmiszerekről, élelmiszerbiztonságról, adalékanyagokról szóló kiadvány negyedik átdolgozását éli meg s még mindig nagy érdeklődésnek övezi. 
	A brossúra első – szakmai - része az élelmiszerekkel és a bennük található - problémásnak minősülő - összetevőkkel foglalkozik. Külön rész tárgyalja az aromák (kb. 7000 -féle íz-, illat- és zamatanyag) kérdéskörét, melyeknek jelölése ugyan kötelező a termékeken, ám pontos megnevezésüktől már eltekintenek. A füzet második része kb. 800-féle élelmiszer csomagoláson feltüntetett összetételét teszi közzé, jelölve a bennük rejlő problémás anyagokat. A kiadvány beszerezhető 300 Ft + postaköltség áron a HuMuSz-tól (, Budapest 1111 Saru u. 11. 06-1/386-2648) 


9. Gyógyszerek és vegyszerek a táplálékunkban – könyvajánló

.  
	Számba veszi a húsban, halban, tojásban tejben és tejtermékekben, a felvágottakban, kolbászokban és egyéb húsipari termékekben előforduló szennyeződéseket és ezek egészségünkre gyakorolt hatásait. Leírja a modern állattartás és élelmiszer-feldolgozás hátulütőit, az intenzív növénytermesztés árnyoldalait, és a biogazdálkodás mibenlétét. Tanácsokat ad a fogyasztói önvédelemre, hogyan tudjuk a legjelentősebb szennyezőforrásokat elkerülni, mit kell tekintetbe vennünk vásárlásainkkor. Beszerezhető könyvesboltokban és a kiadótól. További információ: Kétezeregy Kiadó ,  Tel: 26/374-586 


10. „Új Eldorádó” DVD – akciós áron
extra filmek közül a legfontosabb talán az „Időzített bombák” című, 32 perces ismeretterjesztő film, mely azt mutatja be, hogy milyen ökológiai veszélyforrások fenyegetik a Tisza vízgyűjtőjét. 
	A korongon található továbbá a környezettudatos nevelésben is jól hasznosítható ökológiai fogalomtár, valamint két rövidfilm a verespataki denevérekről és a meddőhányókról. A Flóra Film a DVD forgalmazásából származó bevétel 10 %-val ismét segíteni fogja a verespataki Alburnus Maior civil érdekvédelmi szervezetet. A DVD megrendelhető a  honlapon és kapható a nagyobb könyvesboltokban. 
 
 
11. Új Természetvédelmi Látogatóközpont

	Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az országban egyedülálló koncepcióval, egy 540 négyzetméter alapterületű Természetvédelmi Látogatóközpontot létesített Kőszegen (www.buboscinege.hu). 
	A látogatóközpont három nyelvű, interaktív, komplex érzékelésre (látás, hallás, tapintás) alapozó természetismereti kiállítást, multimédiás előadó és foglalkoztató termet, natúrboltot, turisztikai információs szolgálatot és élményösvényt foglal magában. Szolgáltatásai között szerepelnek többek közt a következők: 3 hektár területű arborétum a központ mellett (Chernel kert), védett növényeket bemutató tanösvény, sérült ragadozómadarakat gondozó és bemutató központ, a Kőszegi-hegység területén lévő turisztikai látnivalók. 
A madarak élete - állandó kiállítás / A Kőszegi-hegység természeti értékei - állandó kiállítás / Chernel István, Bechtold István és Horváth Ernő természettudósok munkássága - állandó kiállítás / Védett növények gyűjteménye – tanösvény / Madárvédelmi Mintatelep - ragadozó madár bemutató / Chernel-kert – arborétum.  Játékos madárismeret – élményösvény.
	Információk: 


12. Ökoiskola cím - pályázati felhívás

	Az OM és a KvVM az Országos Közoktatási Intézet közreműködésével a 2006/2007-es tanévre is pályázatot ír ki „Ökoiskola Cím” elnyerésére. A részletes pályázati felhívás a  honlapon érhető el. 
	A pályázatot a címet már elnyert iskolák is benyújthatják, így módjuk van munkatervük átalakítására, és meghosszabbíthatják jogosultságukat a cím használatára. A címmel már rendelkező iskoláknak a pályázathoz az eddigi ökoiskolai munkájukról szóló beszámolót is csatolni kell.
13. Film a klímaváltozásról

	„Al Gore filmje, a  sürgős, mindannyiunknak megszívlelendő üzenet a globális felmelegedés életbevágó ügyével kapcsolatban. Ha eddig nem is törődtünk vele, mára bizonyosan tudjuk: riasztó mértékben melegítjük túl bolygónkat, ami katasztrofális következményekkel járhat mind a Föld, mind a következő generációk számára. „2005 volt a valaha regisztrált legmelegebb év... Ez a film szenvedélyes és lelkesítő alkotás egy emberről, akinek feltett szándéka, hogy eloszlatja a globális felmelegedést övező mítoszokat és téveszméket, és a megelőzés érdekében tettekre buzdít.” 
	Az érdekes adatokkal, visszaemlékezésekkel, tényekkel tűzdelt, mégis reális hangot megütő film 2006.11.16-tól látható a mozikban. Jellegénél fogva ajánlható általános iskolásoktól kezdve (7.-8. osztály) középiskolásokon keresztül egyetemi hallgatókig minden diáknak. Érdemes szervezetten, csoportos filmvetítésre vinni az osztályokat, környezetvédelmi szakkörösöket! (Csoportos látogatás esetén a mozik esetleg árengedményt is adnak, erről érdeklődjünk előzetesen a jegykiadóknál.) A filmhez kötődő honlapot - 

14. „Időjárás-csinálók” – könyvajánló


Tim Flannery könyve figyelmeztetés és fegyverbe szólítás, amely részletesen vázolja fel a klímaváltozás történetét, globális összefüggéseket tár fel és számba veszi, hogy mit is tehetünk egy jövőbeli kataklizma elkerülése érdekében. , rámutat a klímaváltozás egész bolygót felölelő jellegére.
A szerző konkrét cselekvési javaslatokkal is szolgál mind a törvényhozók, mind az egyes emberek számára a megújuló energiaforrásokra alapuló beruházásoktól kezdve a személyre szabott fogyasztás-korlátozásig. Becslései szerint még mindig képesek lennénk a fennmaradásunkhoz szükséges 70%-os szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. Akkord Kiadó, 350 oldal, bolti ár 2990 Ft. További részletek a könyvről: 

15. „Az élet jövője” - könyvajánló

	„Edward O. Wilson, a világ egyik legtekintélyesebb tudósa elkészítette eddigi legidőszerűbb és legfontosabb könyvét, amely egyszerre szenvedélyes felhívás, hogy mentsük meg a Föld élő örökségét, és terv a mentőakció megvalósítására.
	Ebben a káprázatosan intelligens és végső soron reményteli könyvben Wilson leírja a természet világának kincseit, amelyeket örökre elveszíthetünk (sokszor olyan állatokat, rovarokat, növényeket, amelyeket csak a minap fedeztek fel, és amelyek mérhetetlen értéket jelenthetnek számunkra táplálékként, védelemként és betegségeink gyógyításában), és hogy mit tehetünk a megmentésükért. Menet közben feltérképezi a természetvédelmi mozgalom etikai és vallási alapjait, és kipukkasztja a mítoszt, miszerint a környezetvédelmi jog nem fér össze a gazdasági növekedéssel, megmutatva, hogyan biztosíthatják a természetvédelem új módszerei a gazdaság hosszú távú virágzását. Az élet jövője talán az egyik legfontosabb könyv, ami valaha megjelent: megindítóan írja le bioszféránkat, de útmutatást is ad, hogy miként védjük meg összes faját, beleértve az emberiséget is.” Akkord Kiadó, 288 oldal, bolti ár 2990 Ft. További részletek a könyvről:

