Volt egyszer egy fesztivál….

Taliándörögdön egy balatonfelvidéki, 700 lelkes, kis faluban, ahol egy környezeti
nevelő álma vált valóra. Egy tíznapos, sok tízezer látogatót vonzó fesztiválon
szervezhettem szemléletformálást segítő zöld programot.
A történetnek két fontos előzménye volt.
1. MKNS konferencia 2003-ban, amelyen a 98-as stratégia revíziója volt a cél és
különböző munkacsoportoknak az volt a feladata, hogy dolgozzanak ki ötleteket, hogyan
lehetne a stratégia javaslatait megvalósítani.
Középiskolai tanárként a pedagógiai csoportban ültem és ötleteltünk az iskolazöldítés
lehetőségeiről. Az egyik ilyen ötlet volt egy zöld diákszervezet létrehozása. A
konferencia után két hónappal iskolámban megalakult a ZölDÖK, azaz a zöld
diákönkormányzat, a fesztivál program egyik fő szervezője.
2. A Művészetek Völgye állami támogatás hiányában ebben az évben elmaradt, de a kis
dunántúli falvak öntevékenyeken a szokott időben önállóan programokat
szerveztek. Taliándörögdön engem (a szerző) kértek meg a Dörögdi Fesztivál zöld
programjának megszervezésére. Úgy gondolom nagyon színvonalas programot
állítottunk össze (lásd részletesen). Lehetőségünk volt bemutatni Budafokot, a
kerületünket is, ahol az iskolánk van, és az egyesületemet (MKNE-t), amelyiknek aktív
tagja vagyok sok éve. Az egész fesztivál jórészt jótékonyságon, önerőn alapult, nagyon
sokan fogtak össze, hogy segítsék a kis települést a túlélésben, a kulturális hagyományok
megőrzésében.
A Dörögdi Fesztivál zöld programja végül is igazi társadalmi összfogás lett. Amint a
programból látható, civil szervezetek, a helyi általános iskola, egy budapesti gimnázium
diákjai és tanárai és jól ismert környezeti nevelők kaptak lehetőséget az NKNS
ajánlásainak megvalósítására. (Kiemelt ajánlások:
13; 22; 36; 37; 54; 55; 56; 38; 165; 169;321; 335; 378; 380; stb)
Az általános iskola egész épülete a miénk volt, kiválóan alkalmas kiállításokra,
foglalkozásokra, előadásokra.
A kultúrális programot az ott élő Szőke András szervezte, sok színvonalas
zenei program volt, főleg jazz.

DÖRÖGDI FESZTIVÁL
2009. július 31. – augusztus 9.

Zöld Zugoly
Helyszín

Taliándörögdi Általános Iskola
Szervező

ZölDÖK
A Budai Nagy Antal Gimnázium környezet és természetvédő
diákszervezete, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ifjúsági csoportja
(Budapest, XXII. kerület, Budafok)

MKNE: www.mkne.hu
16 évvel ezelőtt alapított egyesület, amely kiadványokkal, továbbképzések
tartásával, szaktanácsadással, családi programok szervezésével, korszerű
környezeti nevelési módszerek gyűjtésével és terjesztésével,
segédanyagok megjelentetésével segíti a környezeti nevelőket munkájuk
hatékonyabbá
tételében.
A Taljándörögdi Általános Iskola diákjai és tanítónőjük

Zöld Zugoly: Programjaink
10:00 – 11:30
Júl. 31.
péntek
Aug. 1. séta, közben
szomba ismerkedés
t
növényekkel,
állatokkal

11:30 – 13:00

15:00 – 16:30
Játékok,
kézműves
foglalkozás,
Zseblabor
Játék: kézműves
Előadás,
és
beszélgetés
természetismereti Szilágyi Ákos,
foglalkozás,
Victor andrás:
zseblabor
Megújuló
energiák a
háztartásban

16:30 – 19:00
Gyerekeknek
foglalkozás
Előadás,
beszélgetés:
Vásárhelyi
Tamás:
Energia krízis.
Tanulhatunk
az állatoktól?

Egész
Kardos Ferenc élő gyógy- és fűszernövényei,méze, biotermékei
nap:
árusítás
Aug. 2. séta, közben
Előadás és
Gyerekeknek
Játék: kézműves
vasárna ismerkedés
mérés:
játék
és
p
növényekkel,
Helyi kutak és
Növényhatározás természetismer
állatokkal
élővizek
eti foglalkozás
vízminőség
Beszélgetés:
vizsgálata:
Jövő
Schróth Ágnes
Nemzedékek
Ombudsmani
Előadás,
Hivatala:
beszélgetés
dr Garaguly
Victor András:
István
Ki tartja fenn a
fenntarthatósá
got?
Aug. 3. Séta a falu
Játék: kézműves Játék: kézműves
hétfő
szélén:
és
és
ismerkedés a
természetismeret természetismer
növényekkel,
i foglalkozás
eti foglalkozás
Bandi bácsi
Kiállítások
Kvízkérdések
lovaival,
bemutatása
kitöltése
konyhakertjével
Aug. 4. Séta a falu
Játék: kézműves Játék: kézműves
kedd
szélén:
és
és
ismerkedés a
természetismeret természetismer
növényekkel,
i foglalkozás
eti foglalkozás
Bandi bácsi
Kiállítások
Kvízkérdések
lovaival,
bemutatása
kitöltése
konyhakertjével
Aug. 5. Séta a falu
Játék: kézműves Játék: kézműves
szerda
szélén:
és
és
ismerkedés a
természetismeret természetismer
növényekkel,
i foglalkozás
eti foglalkozás

Aug. 6.
csütört
ök

-

Bandi bácsi
lovaival,
konyhakertjével
Játék: kézműves
és
természetismereti
foglalkozás

Kiállítások
bemutatása

Kvízkérdések
kitöltése

Játék: kézműves Játék: kézműves
és
és
természetismeret természetismer
i foglalkozás
eti foglalkozás
Kiállítások
Kvízkérdések
bemutatása
kitöltése
Aug. 7. Játék: kézműves Játék: kézműves
Játék: kézműves Játék: kézműves
péntek és
és
és
és
természetismer természetismereti természetismeret természetismer
eti foglalkozás
foglalkozás
i foglalkozás
eti foglalkozás
Kiállítások
Kvízkérdések
bemutatása
kitöltése
Aug. 8. Játék: kézműves Előadás,
Előadás,
Játék: kézműves
szomba és
beszélgetés
beszélgetés
és
t
természetismer dr. Csécsei
Schróth Ágnes természetismer
eti foglalkozás
Gyöngyi:
Vásárlás
eti foglalkozás
Hogyan őrizzük okosan –
Kvízkérdések
meg
fogyasztóvédel kitöltése
egészségünket em
természetes
módon?
Ismerkedés
gyógynövényekke
l
Egész
HUMUSZ Roadshow - Nulla Hulladék kampány
nap:
Öko-Pack játszóház
Aug. 9. Játék: kézműves Játék: kézműves
vasárna és
és
p
természetismer természetismereti
eti foglalkozás
foglalkozás
Egész
HUMUSZ Roadshow - Nulla Hulladék kampány
nap:
Öko-Pack játszóház

Programjaink részletesen
„Napzárta”: minden este 7 óra körül
ZöldTOTÓ: Minden nap végén a TOTÓ-t kitöltők között ajándékokat sorsolunk ki.

Foglalkozások:

Kézműves foglalkozások
Zseblabor
Vizenfestés (papírmárványozás)
• Napkollektoros gyümölcsaszaló bemutatása
• Felismered-e? játékcsomag (lábnyomok, levelek, anyagok, termések….)
érzékelési feladatokkal
• Talpalatnyi zöld vizsgálata

•

Legyél te is kiállító: a gyerekek elkészítik Dörögd Öröm-Bánat térképét.
Lerajzolják, mi tetszik és mi nem a faluban. A rajzokat kiállítjuk.
Mocorgó-Puli természetismereti játékok
Növényfal készítése

Kiállítások:
•
•
•
•
•
•

A helybéliek alkotásai
Balatonfelvidéki SZÍN-VONAL Művészeti iskola Taliándörögd
Budapest XXII. kerület (Budafok) általános iskoláinak rajzkiállítása „Állatok
gyerekszemmel” címmel
Szakmári Klára vizenfestései
Vers József (Balaton-Felvidéki Nemzeti Park) természetfotói
Felesleges Áruk Fóruma HUMUSZ

Bemutatkozások:
•
•
•
•

Budafok: Budapest XXII. Kerülete
Balaton-Felvidéki Nemzeti Park
Nők a Balatonért civil szervezet
HUMUSZ civil szervezet

•

Öko- Pack Kht

Előadások, beszélgetések:
• Megújuló energiák használatának lehetőségei a mindennapi életben
•

Energia krízis. Tanulhatunk az állatoktól (a rovaroktól)?
• A vizek minősége: Dörögd kútjainak vízminőség vizsgálata (annak, aki mintát
hoz)
• Ki tarja fenn a fenntarthatóságot?
Hogyan őrizzük meg egészségünket természetes módon? Gyógynövény ismertetővel
és vásárral összekötve

Árusítás:
•
Szakmári Klára vizen-festett termékei

