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„Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat,
s tán ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad.”
(Babits Mihály) 



1. Újrapapír termékek

	Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az oktatási intézmények, melyek „zöldítenék” mindennapi tevékenységüket, és szívesen használnának újrahasznosított alapanyagból készült papír termékeket az iskola/óvoda életében (irodai munka, levelezés, dolgozatírás, stb.). A következő termékekről/forgalmazókról van jelenleg tudomásunk:
	Europapier Kft () Információ: 

„Steinbeis - classic white” típusú A/4-es környezetbarát fénymásoló papír
	Szentendrei Papírgyár ( tel: 26/311-788)/vagy annak budapesti kirendeltsége ( tel: 351-6574)

A/4-es környezetbarát fénymásoló papír és különféle méretű, környezetbarát borítékok
	Archimedes 2002 (A termék beszeezhető az Ökoszolgálat Alapítványnál  1051 Budapest Nádor u. 34. Tel: 1/269-4016u) 

A/4 környezetbarát fénymásoló papír (a típust lásd az  weboldalon)


2. www.komposztalj.hu

	A HuMuSz egyik legújabb honlapja a házi komposztálással kapcsolatosan ad ötleteket, tippeket. Számos hazai és külföldi példa (közösségi, önkormányzati, intézményi programok) leírása található meg rajta; illetve folyamatosan frissülő hírfelület a hazai eseményekről. Reményeink szerint nemsokára pedagógusoknak szánt feladattárral bővülnek a menüpontok, hogy segítséget nyújtsunk a komposztálással kapcsolatos ismeretek gyerekek részére történő átadásában, illetve a házi komposztálás jelentőségének tudatosításában. 


3. www.piromania.info

	A HuMuSz fenti cím alatt megtalálható weboldala a hulladékégetéssel illetve annak alternatíváival foglalkozik (tények, adatok, példák, problémák, megoldások). Érinti a légszennyezés, az egészségügyi kockázatok, a társadalmi károk, illetve a hazai és külföldi égetők kérdéskörét. Ajánljuk iskolai versenyekhez, kutatómunkákhoz, órai felkészüléshez, házi dolgozathoz, stb.
4. Mentőexpedíció a Földért!

	Hét alkalmas környezeti nevelési projekt indul „Mentőexpedíció a Földért” címmel, iskolai csoportok számára, keddtől péntekig, előre egyeztetett időpontokban, 10-15 éves korosztálynak. Ez a 7 alkalomból álló projekt játékos formában viszi közelebb a gyerekeket az őket körülvevő környezethez és annak problémáihoz. Egyes területek szakértőinek bőrébe bújva jutnak közelebb a lehetséges megoldásokhoz. A program során megismerkedhetnek a természet és környezetvédelem fő fókuszaival, és azzal, hogy egyáltalán miért is van ezekre szükség. Mindezek során egy filmet is elkészítenek, arról, hogy ez a probléma saját életükben hogyan jelenik meg. 
	A projektekhez speciális projekt bérlet váltható! 15 fő részére, 7 alkalmas projektbérlet 50.000 Ft (30% kedvezmény) a bérletek megválthatók a Jövő Háza Kiállítás jegypénztárában előzetes időpont egyeztetés után. Jelentkezés: j vagy 336-4090-es telefonszám.

5. Natura 2000 - oktatási segédanyag az MME-től
	
	A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Natura 2000 (az EU-hoz való csatlakozásunk óta Magyarország minden ötödik négyzetmétere a Natura 2000 hálózat része, azaz védett terület) kommunikációs programjának keretében készített egy ingyenes oktatócsomagot, amellyel a pedagógusok munkáját kívánja segíteni. A csomagban plakát, szórólap, Natura 2000 térkép és az ezeket összefűző Natura 2000 oktatási segédanyag (CD-ROM) található.
	A CD két fő tartalmi részből áll. Egyrészt csokorba gyűjti a Natura 2000 területekkel kapcsolatos tudnivalókat, másrészt ötleteket ad ezen ismeretek tananyagba való beépítéséhez. Az internethez csatlakozva a lemez segítségével az információk jóval bővebb köre érhető el. Mivel a pedagógusok sokirányú elfoglaltsága, továbbá az anyagi természetű akadályok miatt nagyon nehéz bármiféle �extra� iskolai program megvalósítását célul kitűzni, ezért olyan, különböző időtartamokat igénylő feladatok-ötletek kerültek összeállításra, melyekhez nem feltétlenül szükséges hosszú előkészítő munka. 
	Csomagok - a készlet erejéig - megrendelhetők: MME 1121 Budapest, Költő u. 21., 20/585-3886 E-mail: 



6. Ökológiai Központ a Magas-Bakonynál – szálláslehetőség iskolásoknak, óvodásoknak

	A Magas-Bakony lábaihoz települt Pápateszér-Farkashegyen helyezkedik el a győri Reflex Környezetvédő Egyesület Ökológiai Központja.  A Magas-Bakony kiváló túrázási lehetőségekkel kecsegteti a környékre látogatókat. A csodálatos természeti környezetben gombászhatunk, felfedezhetjük a hegyoldalak, vízfolyások élővilágát. A völgyekben megbújó apró falvakban ismerkedhetünk a terület népi építészetével, szokásaival, hagyományőrző mesteremberekhez kopogtathatunk be, akik szeretettel mutatják be mesterségüket. 
	Az oktatóközpont 24 főnek tud szállást biztosítani kora tavasztól késő őszig, emellett az udvaron lehetőség van sátrak felállítására is. Szállásdíj: 1.300,- Ft/fő/nap; kisebb létszám esetén minimum 13.000,- Ft/nap, amely magában foglalja egy fő technikai segítségnyújtó díját is. Az oktató központról, a túraútvonalakról és a látnivalókról részletes leírást, képeket találhatnak a www.reflex.gyor.hu honlapon az „Ökológiai Központ” menüpont alatt. Információk: Nagy Péter és Szűcs Gábor: tel: 96/316-192, fax: 96/310-988, drótposta: reflex@c3.hu


7. Erdei iskola és tábor a Beregi Tiszaháton 

	A Márokpapin található erdei iskolában (mely „Minősített Erdei Iskola” címmel rendelkezik) és táborban a gyerekek erdőt-rétet bebarangolva találkozhatnak a beregi táj változatos, védelemre érdemes állat-, növény- és gombaritkaságaival. A nagy kiterjedésű erdők és festői ligetek környezetében, a szervezet környezeti nevelőinek segítségével egész hétre szóló változatos programot nyújtanak a résztvevőknek, amelyben a madárgyűrűzés éppúgy szerepel, mint a terepi kutatások, megfigyelések, túrák, gyógynövény- és gombaismeret, mikroszkópos vizsgálatok, ügyességi játékok, vetélkedők, kézműves foglalkozások, éjszakai vadles, íjászat, röplabdaverseny, pingpong bajnokság. 	
	Az erdei iskola részvételi költsége 2007-ben: 5 napos erdei iskola egész hetes programmal, szállással, étkezéssel 14.800 Ft/fő Őszi szezonban az 5 nap programmal, szállással, étkezéssel 14.000 Ft/fő Szervező: E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Érdeklődni a kedvezményekről, programról: Szőke Zsuzsa () 20/431-8086, Tel.-fax: 42/504-403, 423-818, 
