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ISMERJ MEG MINKET!

A „Pangea” szó tagjainknak nem csak a természet égészét szimbolizálja, de azt is,
hogy önkéntes alapon fejlesszünk közösségünket és segítjük egymást mindenben,
amiben szükséges!








Táborokat szervezünk
Természetbarát oktatóközpontot tartunk fent
Aktív természetvédelmi munkákat végzünk
Kirándulunk belföldön és külföldön
Barlangászunk
Denevéreket hálózunk
Kutatunk csúszó-mászók, madarak és emlősök után

PANGEA KULTURÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET
Önkénteseink segítségével dolgozunk a „Teljes Földért”, azaz
a Természetért és a benne élő — attól elvenni nem akaró,
a tájat gazdagító — gondolkodásmódjában és tetteiben is
a fenntarthatóságot szolgáló Emberért

TEVÉKENYSÉGÜNK
Tevékenységünk három fő témát ölel fel:
 környezeti nevelés és ismeretterjesztés
 aktív természetvédelem
 ökológiai gazdálkodás és népi hagyományőrzés.
Nekikezdtünk egy 7 hektáros gazdaság kiépítésének, ahol a
vegyszermentes gazdálkodás értékeit mutatjuk be az
érdeklődőknek.
Gyógy- és fűszernövény kerttel, mintaként szolgáló, a
növénytársításokat figyelembe vevő és bemutató zöldségeskerttel,
hagyományos fajtákból.
Álló extenzív gyümölcsössel, a legelőn pedig népes nyájjal
találkozhatnak az érdeklődők.

BREUER LÁSZLÓ OKTATÓKÖZPONT ÉS ERDEI ISKOLA

 A Breuer László Oktatóközpont, erdei iskola és kulcsosház a Magas-Bakony
szívében, Pénzesgyőrben várja az erdei iskolai csoportokat, osztályokat, baráti
társaságokat ás kirándulni vágyókat.
 Két épületünkben 50 fő számára tudunk kényelmes közösségi szálláshelyet
biztosítani, jól felszerelt konyhával, modern vizesblokkokkal és központi
fűtésrendszerrel. A kertben kenyérsütő kemence található és sátorozásra illetve
tűzrakásra is van lehetőség.
 A vegyszermentesen termelő bemutató
gazdaságban gyógy és fűszernövénykert,
hagyományos fajtákból álló gyümölcsös
és juhnyáj várja a látogatókat.
 Az erdei iskolai programjaink akkreditáltak.

GYEREK TÁBOROK
•

Az Avartúrás, Fagyhaláltúra, Természetbúvár, és Bakonyi
Tortúra táborok résztvevői a pénzesgyőri Breuer László
Oktatóközpontunkat, mintegy bázisul használva ismerhetik meg a
Magas-Bakony vadregényes tájait. Az oktatóközpont kényelmét
kihasználva, több idő és energia marad a szakmai programokra,
bemutatókat és kísérleteket végzünk, melyek során használhatjuk az
amúgy terepre nem vihető eszközöket, a mikroszkópokat, kivetítőt,
ásvány- és trófeagyűjteményt.
• A tematikus terepi szakmai túrák mellett a résztvevők kipróbálhatják
az élővilág megfigyelésének módszereit, bepillanthatnak az élőlények
rejtett világába, kísérletek végezhetnek a természeti folyamatok jobb
megismeréséért. Célunk a résztvevők természettudományos tudását
elmélyíteni, felkelteni a kutatás és megismerés iránti vágyat, hogy
ezáltal járuljunk hozzá a jövő kutató és természetvédő nemzedékének
kineveléséhez.

SÜNI TÁBOR

Önkénteseink szervezik a terepi környezeti nevelésben etalonnak
számító, több mint 30 éves múltra visszatekintő, nomád
természetismereti gyermektáborokat, a Süni és a Sündörgő táborokat.
„Ez egy természetismereti tábor, amely eredeti közegben és a lehető legnomádabb
körülmények, vagyis a természethez legközelebbi módon zajlik. Nem elsősorban
ismereteket akarunk átadni, neveket adni a körülöttünk élő dolgoknak, hanem az a
célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat ebben a közegben.
Nem az a fő cél, hogy néhány elit harcost
neveljünk, hanem azok, akik előfordulnak
nálunk, részt vesznek a programokban
és élvezik annak gyümölcsét, azok kicsit
megváltozott gondolkodással
menjenek haza.”(Sumi)

ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK

•
•

•

Környezeti nevelési programjaink állandó helyszíne pénzesgyőri Breuer László
Oktatóközpontunk.
A 6-16 év közötti gyerekekhez, fiatalokhoz értünk a legjobban, velük járjuk a környező
erdőket és mezőket, ahol játékos keretek közt szakmai munka folyik. Kőzetekkel, a
vízzel és a benne élő állatokkal, füvekkel és fákkal, időjárási jelenségekkel,
csillagászattal és népdalokkal ismerkedünk.
Együtt műveljük vegyszermentesen termelő kertünket és szakítunk friss
gyümölcseiből, dagasztjuk és sütjük kenyerünket, langallónkat. Az élet körforgását,
az élők egymásba kapaszkodó hálóját, a Természet sok százmillió éves történetét,
élettelennek tűnő szépségeit kutatjuk a gyerekekkel együtt.

BIOKERT ÉS GAZDASÁG

Pénzesgyőri oktatóközpontunkhoz tartozik egy 7 hektáros gazdaság is, ahol a
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Wolfné Litter Beáta
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Környezetvédelmi Egyesület Breuer
László Oktatóközpont és Erdei Iskola
gondnoka

