Magyar Környezeti Nevelési Egyesület beszámolója
2003.
Az egyesületnek jelenleg: 710 tagja van.
Elnökség, Választmány
A 9 tagú vezetőség munkáját Marsi Mónika ügyvezető igazgató és Szekeres Tamás segíti.
A vezetőségben ebben az évben változás történt. Egészségi állapota miatt lemondott Barabás
Zoltán, és helyette szeptemberben Treiber Zsuzsát kértük fel elnökségi feladatok ellátására, ezt a
Választmány októberben megerősítette.
Az elnökség ebben az évben 2 havonta ülésezett, és közben az Operatív csoport látta el a döntést
nem igénylő feladatokat.
Áprilisban és szeptemberben tartottunk közgyűlést és választmányi ülést, októberben Debrecenben
külön választmányi ülésünk is volt.
Az elnökség tavasszal egy szervezetfejlesztési tréningen vett részt Szentendrén, amit Szamos
Erzsébet vezetett.
Az Alapszabályt és az SZMSZ-t átdolgoztuk.
A Határozatok tárát Tóthné Timár-Geng Csilla folyamatosan vezeti.
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
Ebben az évben a Stratégia Szervező Bizottsága - Kelen Gábor /projektvezető/, Vásárhelyi Tamás,
Victor András, Vásárhelyi Judit, Treiber Zsuzsa, Behán Erzsébet, Tóthné Timár-Geng Csilla - újból
többször összeült, és elkezdték a nyomtatással, a terjesztéssel és a megvalósítással kapcsolatos
teendők szervezését.
Az átdolgozott Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát kiadtuk pályázati pénzből, és a honlapunkon
is megtalálható már.
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottságában végzett munka
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 2003. évi OT-ja a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület képviseletében Vásárhelyi Juditot delegálta ebbe a bizottságba. Az első feladatuk a
HEFOP Pogramkiegészítő Dokumentum véleményezése volt, különös tekintettel a fenntartható
fejlődésre vonatkozólag.
Kiadványok:
Ebben az évben elindult Treiber Zsuzsa vezetésével a Gyertek velem sorozat további kiadványainak
megtervezése is.
A Jeles napok CD elkészült /sajnos még nem hozzáférhető/, és a Környezeti nevelési olvasókönyv
Nyiratiné Németh Ibolya összeállításában, készítésében jelenleg kiadásra vár.
A környezeti nevelési mintaprogramok kidolgozása is már 2003. decemberében elkezdődött.
A Jubileumi kiadvány összeállítása is folyamatban van - Treiber Zsuzsa, Vásárhelyi Tamás, Horváth
Kinga munkája alapján.
A Biodiverzitás plakát tartalmi kigondolója Victor András volt, az elkészítésében, a
megjelentetésében közreműködött Szekeres Éva és Marsi Mónika.
Decemberben Zsila Sándor fotóművész képeivel egy falinaptárat készíttettünk, melynek
megszervezői Marsi Mónika és Szekeres Tamás voltak.
Kiadványaink terjesztésének alapelveit átdolgozta Treiber Zsuzsa, Kun Lászlóné, Marsi Mónika és
Szekeres Tamás, a szórólapunkat átdolgozta Victor András.
A különböző rendezvényeken, konferenciákon a könyvárusítást minden alkalommal Marsi Mónika
és Szekeres Tamás szervezte és végezte, illetve 1 alkalommal Kun Lászlóné.

Honlap
Idén már működött a honlapunk és egyre tartalmasabb lesz. Jelenleg Szekeres Tamás gondozza,
bővíti, és Treiber Zsuzsa figyelemmel kíséri, segíti ezt a munkát.
Az egyesületben a következő rendezvényeket vagy akciókat szerveztük:
1. Az egyesületi farsangot a TIT-ben a Báli Bizottmány szervezésében rendeztük meg /Behán
Erzsébet, Treiber Zsuzsa, Szamos Erzsébet, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás/
2. Az Almássy téri Szabadidő Központban az egyesület képviseletében Treiber Zsuzsa két
alkalommal tartott foglalkozást.
3. A Föld napja rendezvényt helyi szervezésekben tettük emlékezetessé, és Treiber Zsuzsa az
Almássy téri Szabadidő Központban is tartott foglalkozást.
4. A Madarak, fák napja Nádai Béla szervezésében már rendszeres programunk, ahol Kun
Lászlóné, Szabó Zsuzsa és Victor András is vezetett terepgyakorlatot.
5. A 2003-as évben először képviseltettük magunkat a Diák - szigeten Kun Lászlóné
személyében, jelenleg még csak megfigyelőként.
6. A Mocorgó tábort idén Dévaványán szerveztük meg Saly Erika vezetésével a Körös-Maros
Nemzeti Park új oktatóközpontjában 24 gyermek részére. A mintatábort a pályázatunk
nyerteseinek, a tanárképzős ifivezetőknek és az oktatóközpont munkájának segítésére,
ötletadónak is szerveztük. A programok szervezői, vezetői Marsi Mónika, Nádai Béla, Saly
Erika, Tóthné Timár-Geng Csilla és Victor András voltak.
7. Az Országos találkozót idén Tokajban szervezte meg Dankó József, Vásárhelyi Judit és
Treiber Zsuzsa. Résztvevők száma 78 fő.
8. Külföldi tanulmányutat szervezett Nyiratiné Németh Ibolya Salzkammergutba, a Bajor
Alpokba, melyen 14 egyesületi tagunk vett részt.
9. Rendszeresen működött a klub Vanek Úr Kávéházában Vásárhelyi Judit irányításával.
10.Egyesületünk kezdeményezésére összeállt egy 34 fős munkacsapat az iskolák Környezeti
nevelési programja kidolgozásának segítésére. Victor András vezetésével Szentendrén
felkészítették a őket a mintaprogramok elkészítésére.
11.Az Ökokarácsonyt Budapesten Trescsik Angéla szervezte ebben az évben is, és több KÖR
társunk tartott ott színvonalas kézműves foglalkozást.
12. A Zöld iskola projektet Albert Judit és Victor András vezette. Ebben az évben elkészült a
kiadvány végleges változata, és az elszámolás is megtörtént.
13. A 2003-as évben Huszárokelőpusztán a nagyvázsonyi tanároknak műhelymunkát szervezett Vásárhelyi
Judit.

Az egyesület képviselői a következő rendezvényeken vettek részt:
1.
A Zöldek Országos Találkozóján Szombathelyen Kun Lászlóné volt az egyesület
küldötte, és Labanc Györgyi az OT országos küldöttjeként a KVVM társadalmi
szervezetek bizottságában képviselte az egyesületet.
2. A Környezeti Nevelési Konferencián Victor András és Labanc Györgyi mint előadó és
Kun Lászlóné mint résztvevő volt jelen.
3. Az Egészségnevelési Konferencián Labanc Györgyi a KGI felkérésére előadást tartott,
és Kun Lászlóné, Saly Erika, Treiber Zsuzsa képviselte az egyesületet.

Helyi csoportok
Pécsett, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Nagykanizsán működő helyi csoportjaink külön is
szerveztek a tagoknak programokat. A helyi csoportok elnökségi felelőse Sally Erika.
Baranyai csoport, vezetője: Adorján Rita
Márciusban a Pannon Power Rt. hőerőművét látogatták meg. A programot a Környezetünkért
Alapítvánnyal szervezték közösen.
Áprilisban Nyuszi ül a körben húsvéti kézműves napot tartottak Árpádtetőn, az erdészet erdei
iskolájában.
Októberben Gyürüfűre, a nevezetes ökofaluba szerveztek kirándulást.
November a KöNKomP regionális környezeti nevelési műhelybeszélgetésén vettek részt a Baranyai
csoport képviselői, ahol Tolna, Somogy és Baranya zöld szervezetei vettek részt.
Az Ökokarácsonyt decemberben tartották a Pécsi Terráriumban, és a Cserkúti Faluszépítő és
Környezetvédő Egyesület karácsonyi programját is segítették.
Szellőrózsák - Debrecen, vezetője: Dr. Csapóné Tábori Hajnalka, Csetreki Ernőné
Februárban Hogyan farsangoltak Csokonai városában? címmel előadást, családias összejövetelt
szerveztek.
Tavasszal ellátogattak a Református Kollégiumba és Oratóriumba.
A Madarak és fák napja alkalmából óvodai szavalóversenyt rendeztek, majd
"Ismerjük meg a bihari tájat" - 2 napos kirándulást szerveztek.
Nyáron egy hetes túrán vettek részt a Börzsönyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park megismerése
céljából.
2003. október 21-én az egyesület a választmányi ülését Debrecenben tartotta, a vendéglátók és a
szervezők a Szellőrózsák voltak. Ezt összekötöttük a daruk vonulásának a megtekintésével a
Hortobágyon.
November gyalogtúrát szerveztek a Nagyerdőn. A terepgyakorlaton tapasztaltak az óvodai-iskolai
környezeti nevelésben hasznosíthatóak.
Az év végén Madárkarácsonyt szerveztek az Erdei Házban, árva gyerekeknek betlehemeztek és
meg is ajándékozták őket.
Zöld Kapocs - Hódmezővásárhely, vezetője: Walterné Böngyik Terézia
A csoport 2002-ben alakult, mint Környezeti Nevelők Munkaközössége. A "Hulladék vagy mi"
címmel az egyesületből Labancz Györgyi és Victor András tartott előadást és vezetett szekciót a
munkaközösségnek, majd az egész szervezet kapcsolódott egyesületünkhöz.
Ebben az évben a Magyar Madártani Egyesülettel továbbra is szoros kapcsolatot tartottak fenn, több
közös programot szerveztek: Madárpark látogatása, téli madáretetés, játékos foglalkozások az
óvodákban, iskolákban.
Gurul a zöld labda óvodás játékfoglalkozásokat szerveztek.
Bekapcsolódtak az Autómentes világnap rendezvénysorozatába és Komposztbulit szerveztek a
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére.
Biokertet alakítottak kis két iskolában, és elindították a Zöld óvoda programot.
Ebben az évben egy pályázatot nyertek, amely támogatásával a következő évben egy tanösvény
kialakítását tervezik megvalósítani.

Szakmai csoportok
A hasonló érdeklődésű tagok szakmai csoportokat hoztak létre. Jelenleg 3 ilyen csoport működik:
Forrás csoport - vezetője Szamos Erzsébet
Múzeumi szakmai csoport - vezetője Czabánné Tarnói Judit
Vegy -Tan csoport - vezetője Lomniczy Kinga
A szakmai csoportok elnökségi felelőse, a kapcsolattartó: Treiber Zsuzsa
A Forrás csoport az emberi kapcsolatok minőségének javítását tűzte zászlajára. A vezetője 2003ban Kunbábonyban sikeres tréninget vezetett a tagoknak a környezeti nevelés hatékonysága
érdekében.
A Múzeumi szakmai csoport tagjai ebben az évben bekapcsolódtak a Múzeumot mindenkinek
program kidolgozásába.
A Vegy-Tan csoport ebben az évben alakult Victor András kezdeményezésére, és kéthavonta tartják
az összejöveteleiket. Eddig fontos környezetvédelmi témákat vitattak meg.
Pályázatok:
Ebben az évben is sok pályázatot írtunk, több pályázatunk folyamatban van jelenleg is. Nyertes
pályázataink száma 8.
2003-ban 4 pályázattal számoltunk el: a Zöld iskola, a Helyi fenntarthatóság, a Környezetvédelmi Biodiversitas - plakát és a Mocorgó puli tábor pályázatával.
Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében projektet is KAC pályázatból finanszíroztuk,
amit Vásárhelyi Judit nyújtott be, és mint projektgazda gondozott is, és egy hasonló című kiadvány
kiadását készítették elő, ami már 2004 februárjában meg is jelent.
Ezeken kívül még 6 különböző témájú 2004-re áthúzódó pályázatunk van.
PEA /Pályázatelőkészítő Alap/ előkészítése Kelen Gábor vezetésével az elnökség és a választmány
tagjaival történt több alkalommal /Albert Judit, Bagi Éva, Saly Erika, Szamos Erzsébet, Tóthné
Timár-Geng Csilla, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András, Ambrózy Márton /
A pályázaton sajnos nem nyertünk, de a kidolgozott anyagokat további pályázatokhoz még jól
tudjuk használni.
KÖR:
2003-ban 4 alkalommal jelent meg a KÖR Labancz Györgyi szerkesztésében és Victor András
irányításával. A Módszerkosarat Nyiratiné Németh Ibolya állítja össze, szerkeszti a tagok által
beküldött anyagokból.
A KÖR-ben ebben az évben új rovatokat indítottunk Az olvasó lelki békéje c. rovat a verseivel, a
Mindennapi örömök pedig az örömteli események említésével színesíti újságunkat.
Puli-díjasok:
Kelen Gábor, Kun László, Lengyák István, Barna Imre Fekete puli, Pintér Tibor Szürke puli,
Adorján Rita Fehér puli és Nyiratiné Németh Ibolya Fehér puli fia fekete díjat kapott.
A puli - díjak odaítélésének a rendjét átdolgoztuk, amit Saly Erika fogott össze.
Tiszteletbeli tag
Ebben az évben Dr. Sólyom Lászlót és Jane Goodall -t választottuk tiszteletbeli tagunknak.

A beszámolót összeállította: Tóthné Timár-Geng Csilla
titkár

