2006. évi részletes tartalmi beszámoló
Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján
Az Egyesület eredményekben gazdag évet zárt. Tovább folytatódott az előző évben elkezdődött
folyamat. Az Egyesület széleskörű tevékenységével, megjelenésével továbbra is meghatározó a
hazai környezeti nevelők között, és képviseli környezeti nevelők jelentős csoportját. A
hagyományos tevékenységek mellett új projektek is elindultak, kiteljesedtek.
Az Egyesület célja a környezeti nevelés fejlesztése, a fenntarthatóságért folyó tanulás támogatása és
a környezeti neveléssel foglalkozók munkájának segítése Magyarországon és a Kárpát-medencében
máshol élő magyarok körében
Az Egyesület a céljait az alábbi módokon kívánja elérni:
a. foglalkozik a környezet, környezetvédelem, környezeti nevelés, fenntarthatóságra
nevelés fogalmainak tisztázásával;
b. szervezi a tagok kapcsolattartását, együttműködését;
c. fejleszti és terjeszti a környezeti nevelés módszertanát
d. részt vesz a környezeti tudatosság, tudás, attitűdök, készségek és a részvétel igényének
kialakításában, illetve terjesztésében tagjai körében és a társadalomban.;
Mindezek érdekében az Egyesület tagjai és kívülálló személyek számára
a. összejöveteleket szervez;
b. képzéseket, szakmai rendezvényeket tart;
c. tájékoztatót vagy folyóiratot, hírlevelet, könyvet és egyéb anyagokat ad ki, saját
honlapot működtet;
d. kapcsolatot tart más belföldi és külföldi szervezetekkel;
e. propagálja az Egyesület céljait és eredményeit;
f. lehetőségei szerint ösztöndíjakat ad, pályázatokat ír ki,
g. projekteket, programokat tervez, szervez és vezet;
h. szakértői tevékenységet és tanácsadást folytat
1. Nyilvános összejövetelek
1.1. Közgyűlések
Két közgyűlés volt. A február végi közgyűlés elfogadta a 2005. évi beszámolót, valamint a
közhasznúsági jelentést, és néhány ponton módosította az alapszabályt. A második közgyűlés a
soproni országos találkozón volt. Ez elfogadta az egyesület új alapszabályát. Az alapszabály
cégbírósági bejegyzése is megtörtént. A soproni közgyűlés megerősítette tisztségében Schróth
Ágnes új elnököt, aki hivatalosan is meghirdette, hogy az egyesület életében a 2007. év
jubileumi év lesz.
1.2. Elnökségi ülések
Az elnökség tizenkét alkalommal ülésezett az év során. Kiemelkedően hatékony volt a nyári
kétnapos intenzív munka. Az ülések gyakoriságát az aktuális feladatok határozták meg. A
megbeszéléseket az elnök, illetve egy általa felkért elnökségi tag vezette, menetét és témáit az
előzetesen kiküldött napirendi pontok határozták meg. Az elnökségi üléseken a vezetőség tagjai
beszámoltak az adott időszakban végzett munkáról, megbeszéltük az egyes projektek,
programok, pályázatok aktuális feladatait, teendőit, valamint nyomon követtük az egyesület
pénzügyi helyzetét. Az elnökség folyamatos és eredményes munka érdekében százhatvanhét
határozatot hozott. A határozatokat és azok teljesülését a Határozatok tárában Tóthné TimárGeng Csilla vezette, és alkalmanként frissítette. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket az

elnökség és a választmány minden tagja digitális úton kapta meg.
A szeptemberi ülésen Nyiratiné Németh Ibolya írásban lemondott elnöki és elnökségi
megbízásáról. Az elnökség javaslatára Schróth Ágnes lett az új elnök.
Az elnökségi ülések előkészítésében, lebonyolításában, a jegyzőkönyvek vezetésében,
összeállításában az iroda munkatársai, Takács Eszter ügyvezető és Németh Andrea meghatározó
munkát végeztek.
A felügyelő Bizottság két tagja, Kelen Gábor és Bagi Éva rendszeresen figyelemmel kísérte,
segítette az elnökség tevékenységét.
1.3. Választmányi ülések
A választmány két ülést tartott az év során. A tavaszi kétnapos ülésen először az egyesület
helyzetéről, a pályázatok, projektek állásáról tartott tájékoztatást Nyiratiné Németh Ibolya
elnök. Utána közös, interdiszciplináris együttgondolkodás következett a Hittudományi
Egyetemen szervezett program keretében. A téma a természettudományok és a teológia közös
pontjai, mint például evolúció és teremtés kérdései voltak.
A második ülés délelőttjének programja "A környezeti nevelés pszichológia felől érkező
segédcsapatai" című előadás volt, amit műhelyvita követett. A választmány megválasztotta az új
elnökségi tagot (Tatainé Dobcsányi Erzsébet) és a választmány vezetőjét (Darvas Kata). Ezt
követte a jubileumi év programjának közös tervezésére.
1.4. XIV. Országos Találkozó, Sopron
A tagság által leginkább számon tartott rendezvény az Országos Találkozó. 2006-ban
szeptember 14-17-én között - közel száz résztvevővel - Sopronban szervezte Adorján Rita és
Saly Erika. A programok voltak például: az Erdő Háza programjának megismerése, biotermékek
kóstolója, kézműveskedés, Köröcske beszélgetése, ötletelés a 15. születésnap kapcsán, táncház,
terepgyakorlat, helyi iskolák látogatása, környezeti nevelési programjának megismerése. Ezen a
találkozón rendhagyó módon közgyűlésre is sor került az alapszabály sürgető módosítása és
elnökváltás miatt.
Az országos találkozó kiemelt szakmai témája - Victor András szervezésében - a
"környezetkímélő életmód" volt. Foglalkoztunk az ökológiai lábnyommal, azzal, hogy a
mindennapi életben és tábori körülmények között hogyan közelíthetjük meg a fenntartható
életmódot, majd a "méltányos kereskedelem" programjairól volt szó. Áttekintettük, hogy a
Nemzeti KN Stratégiában miként jelenik meg a környezetkímélő életmódra nevelés. S végül
négy csoportban beszélgettünk a környezetbarát háztartásról (vásárlás, tisztaság, étkezés, kert).
1.5. Ökokarácsonyok
Ebben az évben is több helyszínen rendezett az egyesület Ökokarácsonyt (Budapest, Debrecen,
Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Pécs). A természetes anyagokból készített karácsonyi
ajándékoknak, a mézeskalácssütésnek most is nagy sikere volt. Óvodások, iskolások és
gimnazisták is együtt dolgoztak a szülőkkel, és az érdeklődő felnőttekkel karácsonyi dallamok
mellett. A budapesti helyszínen biorépát és biopóréhagymát is ehettek a részt vevők a büfében a
Nyitott Kert Alapítvány támogatásával.
1.6. Baráti összejövetelek
Farsangi bál
A báli szezonban Németh Andrea szervezésével és Treiber Zsuzsa közreműködésével tartotta az
egyesület a hagyományos egyesületi bált. Idén a latin hangulat és a forró ritmusok jegyében telt
az est. A mintegy negyven bálozót egy tánctanár segítette a táncra perdülésben.
Madármegfigyelő kenutúra
Júniusban egy napos evezés volt a csepeli Duna-ágban, Czabán Dávid vezetésével.

2. Helyi csoportok programjai
2.1. Baranya megyei Csoport
Szabó Orsolya szervezésében Cserkúti Kölökpajtával "Bolondoknapi Játékos Jakab-hegyi
Túraversenyre" hívták meg az iskolásokat, családokat. Az állatsimogatóhoz az állatokat a Pécsi
Állatkerttől kaptak kölcsön. "Nyuszi ül a KÖRben" címmel családi kézműves napot tartottak az
árpádtetői erdei iskolában. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal együtt
szervezték a "100 éves a Madarak és Fák napja" vetélkedőt. A helyi csoport rendezte Sopronban
az Országos Találkozót. Szeptember 30-án - október 1-jén rendezte meg a Mecseki Erdészeti
Zrt. az "Erdők Hete" programsorozatot. Ennek fő motorja Adorján Rita és Partos Kálmánné
Zsuzsa volt.
2.2. Debreceni Szellőrózsák
Havi rendszerességgel tartottak foglalkozásokat és tapasztalatcseréket a következő témákban:
farsangi népszokások, népi kézművesség, egészséges táplálkozás. Meglátogattak több
tanösvényt (Poroszló, Csanyik-völgy, Répáshuta) az országban. A Madarak és Fák napja
tiszteletére szavalóversenyt rendeztek. Családi délutánt szerveztek a Százszorszép Óvoda szülői
közössége számára. Meglátogatták a Puli kuckót Budapesten.
2.3. Hódmezővásárhely: Zöld Kapocs
A Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola szervezésében, a Zöld Kapocs
Környezeti Nevelők Munkaközösségének együttműködésével Tanösvény konferenciát
szerveztek. A konferencia második napján elismert szakemberek - pl.: Victor András és Ilosvay
György - előadásaira került sor.
A tanösvény programhoz kapcsolódott októberi nagyszabású családi programjuk is, az "Újkőkor
a kubikoknál" c. családi nap. Olyan népi mesterségeket elevenítettek meg ezen a napon, amely
tudás birtokában már csak nagyszüleink vannak
A csoport elindította a "Fa projektet", amely nemcsak a diákok ismereteinek bővítésére szolgáló
levelező versenyt foglal magába, hanem városunk szép, öreg fáinak feltérképezését.
2.4. Zalai megyei Csoport
A csoportban a tavasz a víz jegyében telt. "Cseppben az óceán" címmel nemzetközi konferenciát
tartottak, és nemzetközi gyermek rajzpályázatot és kiállítást hirdettek. A konferencián - a
magyar települések közül elsőként - Nagykanizsa város csatlakozott az Európai Uniós
Klímaszövetséghez. A Víz világnapjához kapcsolódóan környezetvédelmi vetélkedőt tartottak a
város közép- és felsőfokú intézményeiben tanuló diákjai számára. "Vízben minden könnyebb"
címmel játékos vetélkedőt rendeztek a Városi uszodában gyermekeknek és szülőknek.
Óvodás környezetvédelmi napot tartottak "Nyílt délelőtt egy Ökoiskolában" címmel.
A csoport bemutatkozott a városi civil egyesületek fóruma c. rendezvényen, és csatlakozott a
Városi Civil Kerekasztal szervezetéhez.
A csoport közreműködött a hét ország részvételével rendezett Nagykanizsai Nemzetközi
Környezetvédelmi Konferencia szervezésében. Lengyák István előadást tartott "Sikeres
környezeti nevelési projekt egy általános iskolában" címmel.
Megszervezték hagyományos nyári táborainkat is.
3. Szakmai csoportok programjai
3.1. Múzeumi csoport
A csoport ebben az évben is rendszeresen találkozott. Több múzeumot, kiállítást látogattak meg
közösen. Darvas Lászlóné a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, Tettamanti Zsófia a
Szépművészeti Múzeumban, Németh Csaba a Magyar Természettudományi Múzeumban tartott
tartalmas, igényes tárlatvezetést.

A csoport több tagja is aktív munkát vállalt a Herman Ottó projektben. (7.4.1) Ez egyik példája
a múzeumpedagógusok és gyakorló tanárok közötti jó együttműködésnek.
Tatainé Dobcsányi Erzsébet előadást tartott a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi
Egyesületének ülésén.
3.2. Vegytan csoport
Lezárták a "Kíméletes kémia" projektet. Áprilisban kiállítás nyílt a "Kék Galériában", Dobóné
Tarai Éva iskolájában (XIII. kerületi Kék Általános Iskola) a "Kíméletes kémia" című
kiadványban szereplő grafikákból.
Ez az év tervezéssel telt. Egyeztetést kezdtek a Tudatos Vásárlók Egyesület képviselőivel.
Örömmel fogadták a szakmai anyagaik környezeti nevelési pedagógiai továbbgondolását.
Megválasztották a csoport új vezetőjét, Benkőné di Giovanni Ritát.
3.3. Forrás csoport: működése jelenleg szünetel
3.4. ZölDök (Zöldülő Diákönkormányzat)
A több mint három éve működő ZölDök diákjai egyesületi tagok. A csoport részt vállal a Budai
Nagy Antal Gimnázium zöldítésében. Rendszeres programjaik: múzeumlátogatás, mozi, ZölDök
táborok, zöld Jeles Napok megszervezése, kerületi kapcsolattartás, rendezvények, pályázatokon
való részvétel
Hagyományt teremtettek az intézményben, hogy minden tanévben forgószínpadszerűen
kiválasztottak két zöld jeles napot és az egész iskola számára rádiós műsort adtak. Bemutatták a
jeles napot, aktuális eseményekhez kötötték.
Ugyancsak hagyomány a kerületi iskolák megszólítása. Biodiverzitás rajzpályázatot hirdettek
meg a kerület 11 másik iskolájában. 48 pályamű érkezett és a díjakat egy műsoros, kézműves
Zöld Mikulás rendezvény keretében adták át az iskolájukban.
Együttműködnek más szervezetekkel, folyamatosan részt vesznek a Tétényi-fennsík
takarításában, bejárásában, nemzeti parkok tavaszi terepmunkálatain, madárgyűrűzésben.
A tevékenységünket pályázatokkal és az iskola Jövő Nemzedéke Alapítványának támogatásával
valósítják meg.
3.5. Köröcske
Minden harmincöt év alatti MKNE tagot megkerestek levelükkel, felhívásukkal. Év végéig
körülbelül huszonöt tagja lett a csoportnak.
Egyik közös programjuk a Cserkúton megrendezett ökoépítészeti tábor. (Lásd 7.4.1) Az
országos találkozón tartották a csoportmegbeszélést, ahol a jövő elképzeléseit gyűjtötték össze
és új tagokat toboroztak. Novemberben a gödöllői Waldorf Iskola "Naszály 15"
teljesítménytúráján vett részt több taguk pályaellenőrként. A folyamatos kapcsolattartás
érdekében létrejött a levelező lista is.
4. Szakmai tevékenységek: projektek, programok
4.1. Hazai projektek, programok
4.1.1. Iskolazöldítés
Elindult - Victor András koordinálásával - az "iskolazöldítés" program harmadik szakasza.
Ennek a projektnek egyik vonala a XI. kerület környezeti nevelési programjának
megvalósításába való bekapcsolódás. Erről szerződés készült az önkormányzat és az egyesület
között.
Felkérés érkezett a Németvölgyi úti Általános Iskolából is továbbképzés tartására.
Az egyesület által meghirdetett továbbképzéseket el kellett halasztani, mivel kevesen
jelentkeztek.

4.1.2. Herman Ottó projekt
A kulturális örökség másfajta megismerésének, átértékelésének lehetőségével való foglalkozás
gondolatkörben született a Múzeumi csoport koordinálásával a Herman Ottó program.
Iskolákban és múzeumokban dolgozó pedagógusok, kutatók dolgoztak együtt, s ebből új
forrásokat is feltáró, iskolákban kipróbált feladatokat tartalmazó "felfedező füzet" származott. A
kiadást a NKÖM Múzeumi Főosztálya tette lehetővé, a rangos "Múzeumok mindenkinek"
sorozat részeként. A füzetet bemutattuk a Múzeumpedagógiai évnyitón, és használatát tizennégy
múzeum részvételével a Múzeumok őszi fesztiválja keretében propagáltuk
4.1.3. Mocorgó Puli táborok
Gyűrűfűi "Mocorgók" tábora:
A tábort Gyűrűfűn, a fenntartható, környezetbarát életmód megtapasztalása jegyében zajlott
2006. júliusában. A tábor egyik fő célja az egészséges életmódra és a környezet szeretetére való
nevelés mellett az állami gondozott gyerekek (tíz fő) társadalomba való integrációja volt.
A jelentkezők (összesen huszonkettő fő) megismerkedhettek a hagyományos építkezési
technikákkal, a mindennapokban alkalmazható környezetbarát megoldásokkal és a legújabb
alternatív energiaforrások működésével, valamint olyan apró fortélyokkal, melyek segítségével
egészségesebben élhetik mindennapjaikat. A közös népdaléneklés, a gyalogtúrák, a barkácsolás,
az ökoháború, a növényhatározás is mind örömteli élményt adott.
Víz felé Mocorgó Puli tábor - Vigántpetend
Az egyesület a Független Ökológiai Központ és a GATE Zöld Klub segítségével 2006-ban
először, kísérleti jelleggel egy bejárós környezetvédelmi tábort is szervezett a Dörögdi medencében. A kezdeményezés célja az volt, hogy helyi gyermekeknek, helyben, a helyi
adottságokra alapozott programon keresztül mutassuk be azokat a környezeti kérdéseket,
problémákat, amik az ő életüket napi szinten is befolyásolhatják, és amelyekre ők is hatással
lehetnek. A Dörögdi - medence mint természet-földrajzilag egységes, önálló vízgyűjtőterület,
szolgált a VÍZ témakör köré szervezett tevékenységek alapjául. A tábor nyolc résztvevővel, az
eredményeiről tájékoztatott intézmények visszajelzései alapján sikerrel zárult.
4.1.4. Zalai csoport táborai
Megszervezték a Hevesi Sándor Általános Iskola és az MKNE nagykanizsai csoportja közös
rendezésében a Zalaerdő - HDSE. 50. hon és természetismereti táborát.
Részt vettek Bakonybélen az I. Nemzetközi Zenei- és Természetismereti Tábor
megrendezésében.
4.1.5. Cserkúti kölyök pajta programjai
A Cserkúti Kölökpajta szervezésében közel háromszáz-hatvan gyerek vett részt az egy napos
környezeti nevelési programokon. Tavasszal és ősszel más civil szervezetekkel és
környezetvédelmi oktatóhelyekkel közösen akadályversenyt rendeztek.
Pedagógusok számára is szerveztek programokat, továbbképzéseket. A műhelymunka során a
"Három nővér kertje" című foglalkozásukba nyerhettek betekintést a jelentkezők.
A Pécsi Akadémiai Bizottság környezeti nevelési munkacsoportja a Kölökpajtában tartotta éves
találkozóját. A bizottság tagjainak bemutatták a Pajtát, és megismerkedtek az általunk használt
módszerekkel, valamint a foglalkozásaikkal.
Az Európai Unió GRID (Growing Interest in the Development of Teaching Science) projektje
keretében az Országos Közoktatási Intézet is meglátogatta a Kölökpajtát.
A Baranya Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert támogatásból tíz állami
gondozott gyermek nyári táborban való részvételét tudták biztosítani. (Gyűrűfűi "Mocorgók"
tábora)

4.1.6. Cserkúti Helyi Fenntarthatósági Műhely
Augusztusban került megrendezésre az ifjúsági csoport (Köröcske) szervezésében Cserkúton az
I. Ökoépítészeti tábor. Egy kenyérsütő kemencét is felépítettek. A szakmai program a
gyakorlaton kívül elméleti hátteret is adott, valamint a szakmai vezető - Breuer László (Sumi) csillagászati, geológia módszertani továbbképzést is tartott. Tizenkét résztvevő volt, abból
ketten kárpátaljai társszervezet tagjai.
4.1.7. Puli kuckó
A Puli-kuckós programok megvalósítására a KvVM és a Pro-Renovanda pályázatán nyert
anyagi támogatást az Egyesület. Az ELTE TTK környezettan tanár szakos hallgatói csatlakoztak
a projekthez, hogy önkéntesként segítsenek a programok megvalósulásában. A hallgatók a
foglalkozások megtartásához szükséges továbbképzéseken vettek részt.
Januárban a Puli-kuckóban a Múzeumi csoport vett részt egy jó hangulatú próbafoglalkozáson.
A XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Művelődési Központ február 11-én tartott
rendezvényén játszóházat tartottunk.
Tavasszal a TIT által tartott Föld napi programba kapcsolódtunk be, mely során a csoportok
forgószínpadszerűen érkeztek a kuckóba.
A nyári szünet előtt iskolai csoportok látogattak a Puli kuckóba, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos foglalkozásokra.
A beregszásziakkal való együttműködés és tapasztalatcsere kapcsán a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói és kísérőtanára vettek részt módszertani bemutató
foglalkozáson.
4.1.8. Madarak és fák napja
Az egyesület - ezen jeles nap kapcsán - ebben az évben is a vetélkedősorozat szervezett a
Budakeszi Vadasparknál. Az egyes állomásokon zajló programok kialakításában, mint minden
évben - tagjainkon túl - a Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, a Pangea Egyesület, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park is jeleskedtek. Az idén az ELTE-s
önkéntes hallgatók is segédkeztek.
4.1.9. MÉTA projekt
A MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Egyesületünket kérte fel az általuk létrehozott
MÉTA botanikai, tájökológiai adatbázis (www.novenyzetiterkep.hu) környezeti nevelésben,
szemléletformálásban való felhasználási módjainak kifejlesztésére, kipróbálására és
terjesztésére. A tudományos és oktatási szféra példamutató együttműködésére épülő programunk
nemzetközi szinten is érdeklődést keltett, ezért az MKNE partnerként szerepel egy 20 ország 40
intézményét felsorakoztató Comenius III pályázatban.
Kidolgoztuk a MÉTA Tájkutató Műhelyek hálózat szervezeti és tematikai alapelveit. Eddig 8
általános iskola, 2 gimnázium, 3 szakképző iskola, 2 egyetem és 4 környezeti neveléssel is
foglalkozó civil szervezet jelezte érdeklődését; utóbbiak közül kettő működésére Ökotárs
pályázati úton támogatást adott.
4.1.10. A 15 éves jubileumi program elindítása
Az év végén megalakult a projektcsapat, és összeállította a jubileumi kiadvány tervezett
témaköreit. A készülő kiadvány feleleveníti a múltunkat, hagyományainkat, emlékezetes
pillanatainkat.

4.2. Nemzetközi projektek, programok
Beregszászi hallgatók látogatása
Az Egyesület, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola által aláírt együttműködési
megállapodás keretében, az NCA anyagi támogatásával, tíz kárpátaljai főiskolás vett részt
magyarországi programon.
A fiatalok az ELTE TTK környezettan tanár szakos hallgatókkal közös program keretében
ökoiskolákat, oktatóközpontot látogattak meg. Tanórákon vettek részt az ELTE Trefort
Ágoston Gyakorlóiskolában, valamint látogatást tettek az ELTE TTK tanszékein. Az
Egyesület alkalmazottainak irányításával megismerkedtek a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület Puli kuckójának működésével, maguk is cselekvő résztvevői voltak az interaktív
foglalkozásnak.
5. Továbbképzések
Cornell Műhelyek
Joseph Cornell, a "Kézenfogva gyerekekkel a természetben" című könyv szerzője 2006. június
28. - július 6. között az egyesület vendége volt a dél-dunántúli ökofaluban, Gyűrűfűn. Két
egynapos és egy kétnapos műhelyfoglalkozást tartott, melyeken az egyesület mintegy
negyvenen tagja ismerkedett meg pedagógiai és meditációs módszereivel.
A műhelyek címei és témái a következők voltak:
1. Természetbeni játékok tanulása, a Természet új úton történő megtapasztalása - 1 nap
2. Természetbeni játékok tanulása, a Természet új úton történő megtapasztalása - 2 nap
3. Lélekkel a Természetben - Éld át mélyebben az Életet! - 1 nap
6. Tájékoztatás, folyóirat, honlap és egyéb kiadványok
6.1. Hermann Ottó munkafüzet
A Herman Ottó program egyik eredménye a Nyitott szemmel Herman Ottó útjain c. "felfedező
füzet" volt. A kiadvány megalkotásában több mint huszonöt szerző vett részt. Gyerekek is
tiszteletreméltó munkát végeztek a kiadvány megalkotásában. Az ötvenhat oldalon megjelent
anyag számos, sosem-látott képpel, új forrásokkal, rajzokkal, és sok feladattal hozza közelebb,
helyezi új fénybe Herman Ottó életét és a természethez, az emberekhez fűződő kapcsolatát.
6.2. KÖR hírlevél
Az Egyesület lapja, a KÖR idén is négy alkalommal jelent meg: februárban, májusban,
augusztusban és novemberben. A szerkesztési munkálatait Czabán Dávid és Victor András
végezte. Sokan írtak élménybeszámolókat és programajánlókat.
Szóba került, hogy költségtakarékosság érdekében esetleg csak három KÖR számot adnánk ki
egy évben és/vagy részlegesen áttérnénk az elektronikus megjelenésre. Ezzel kapcsolatban
megkérdeztük az Egyesület vezető testületeinek tagjait. A beérkezett vélemények feldolgozása
még folyik.
6.3. Módszerkosár
A Módszerkosár a Kör-hírlevél mellékleteként 2006-ban is négy alkalommal jelent meg és jutott
el Egyesületünk tagjaihoz nyomtatott és elektronikus formában. 2006-ban is rendkívül gazdag
és változatos anyagot küldtek be tagjaink. A januári és a májusi szám Emri Erika
szerkesztésében, a hagyományoknak megfelelően készült. Az augusztusi számot Szabó Orsolya
állította össze. A novemberi Módszerkosár anyagát az MKNE 2006-os soproni országos
szakmai találkozója adta, mely a környezetbarát életmódra nevelés jegyében történt. A
módszerek széles skálája pozitív visszhangot váltott ki a környezeti nevelők körében, és
eredményesen alkalmazták a módszertani ötleteket munkájuk során.

6.4. Honlap
Az Egyesület honlapja folyamatosan üzemelt heti frissítéssel. Az év során jelentős tartalmi
fejlődésen esett át az oldal. Új szolgáltatásként megjelent a "Pulibolt" és a "Gépműhely". Előbbi
az eddig sikeresen üzemelő "könyvesbolt" mintájára készült el azzal a különbséggel, hogy itt
reklám- és ajándéktárgyak megrendelésére van lehetőség, míg utóbbi pedagógusoknak kíván
segítséget nyújtani az informatika világában. Szintén ebben az évben készült el a honlap
bővebb, angol nyelvű változata.
6.5. Poszterek
2006-ban két poszter jelent meg az Egyesület gondozásában azzal a céllal, hogy szakmai
rendezvényeken bemutathassuk Egyesületünk szervezeti felépítését és társadalmi
tevékenységeit, valamint az ezekhez kapcsolódó eredményeket, kiemelten az Egyesület
fenntarthatóságra nevelés terén végzett előremutató munkáját. Mindkét poszter 1-1 példányban,
110 x 80 cm-es méretben, színes nyomással készült.
6.6. Megjelenés rendezvényeken
Egyesületünk szinte minden jelentősebb környezetvédelemhez, oktatáshoz, szemléletformáláshoz kapcsolódó szakmai és civil rendezvényen vezetősége, tagjai vagy munkatársai
által képviseltette magát. Így a mellett, hogy folyamatosan naprakész információkhoz jutottunk
a szervezet tevékenységét érintő kérdésekben, szerves kapcsolatokat ápoltunk és alakítottunk ki
szakmai partnereinkkel, és a célközönségünk bizonyos csoportjaival. Ezeken a rendezvényeken
az esetek többségében könyveinket, kiadványainkat is árultuk, így megismertettük azokat a
környezeti nevelőkkel.
2006-ban - többek között - az alábbi rendezvényeken vettünk részt:
• március 9-12. Civil zöld szervezetek XVI. Országos Találkozója, Veszprém,
• április 29. az OKI országos konferenciája a Fenntarthatóság pedagógiájáról, Budapest,
• május 25. Tanulás a fenntarthatóságért a magyar ökoiskolákban - NFT-s
műhelykonferencia az OKI szervezésében, Budapest,
• szeptember 22. Kutatók Éjszakája, Budapest,
• október 4. Múzeumpedagógiai Évnyitó, Budapest,
• november 18. V. Ökoiskola Találkozó, Budapest.
7. Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel
7.1. Hazai szervezetek
7.1.1. Körlánc
Az Egyesület és a Körlánc sikeresen állított közös jelöltet az Országos Köznevelési Tanács
választásokon.
Az Egyesületi elnökség két tagja meghívást kapott a Körlánc által szervezett, a Parlagfű
projektet kidolgozó munkacsoportba.
7.1.2. Részvétel az NFT Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Programja Monitoring
Bizottságában
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek ismételten a MKNE társelnökét, Vásárhelyi Juditot
delegálták e bizottságba civil résztvevőként. Munkája a program előrehaladásának követése,
különösen a horizontális (környezeti fenntarthatóságra irányuló) célok alakulásának számon
tartása. A delegáltat 2006-ban a Horizontális Célok Munkacsoport elnökévé is választották. Az
OP megvalósulása mellett értelemszerűen a NFT II. alapjául szánt Országos Fejlesztési
Referenciakeret, majd a vonatkozó operatív program fejlesztésében is részt vett. Együtt
dolgozott a zöld civil szervezetek évente négyszer ülésező Egyeztető Fórumával, amely az
összes bizottságba delegált közös értekező intézménye.

7.1.3. Független Ökológiai Központ
Az MKNE - korábban megkötött együttműködési szerződésével összhangban - a FÖK szakmai
tapasztalataira is támaszkodva szervezte meg a Környezet- és Természetvédő Szervezetek
veszprémi találkozóján a környezeti nevelési szekciót, dolgozott a FÖK vigántpetendi
oktatóközpontjában a helyi tábor keretében és esetleges közös nagypályázatok szakmai
előkészítésén.
7.1.4. Országos Közoktatási Intézet
A szakmai kapcsolat mellett a 2006-os évben a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az
Országos Közoktatási Intézet együttműködött a Comenius III. előkészítő látogatás és az ENSI
(Environment and School Initiatives) éves közgyűlése szervezésének előkészítésében.
7.1.5. Ökoiskola Hálózat
Az Ökoiskola Hálózattal az egyesület rendszeresen tartja a kapcsolatot Varga Attila
személyében. Egyrészt ő tagja az "iskolazöldítés" projekt-csapatnak, másrészt Victor András
külön iskolazöldítés szekciót vezetett az Egyesület nevében az Ökoiskolák V. országos
találkozóján.
7.1.6. Duna-Ipoly Nemzeti Park
Az együttműködés eredményeként a "Budapest Bank Budapestért" Alapítványhoz benyújtott
közös pályázatunk anyagi támogatást nyert.
7.1.7. TIT Stúdió
A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ hagyománya, hogy a kerület diákjai részére a
TIT Stúdióban tartja Föld-napi programját. Így történt 2006. április 21-én is. Nemcsak helyszínt,
hanem szakmai programot is nyújtott a TIT, amelybe idén az MKNE bekapcsolódott egy Pulikuckós foglalkozással.
Az Egyesület az irodáját a TIT Stúdió épületében bérli.
7.1.8. Helyi Csoportjaink együttműködései
Helyi csoportjaink széleskörű partnerséggel rendelkeznek Debrecenben, Hódmező-vásárhelyen,
Nagykanizsán, Pécsen és az érintett megyékben, régiókban. Kapcsolataink kiterjednek mind az
iskolák, helyi civil szervezetek, önkormányzatok, kistérségi társulások, nemzeti parkok,
vállalkozások körére.
7.2. Nemzetközi szervezetek
7.2.1. Beregszászi Együttműködés
A Föld napja alkalmából, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Böddi Béla
"Fotoszintézis: megújuló energiaforrás" és Schróth Ágnes "Környezeti nevelés - nevelés a
fenntarthatóságért" címmel tartottak előadást.
Az Egyesületünk tagjai által szervezett nyári táborokban összesen tizenkét kárpátaljai diák
táborozott.
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2006. december 8-án ünnepelte megalakulásának
tizenötödik évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen egyesületünket Schróth Ágnes elnök és
Csapóné Tábori Hajnalka elnökségi tag, a Debreceni csoport vezetője képviselte. A
magyarországi hivatalos meghívottak között Schróth Ágnes is köszöntötte a résztvevőket.
Beregszászi főiskolások látogattak Magyarországra az egyesület szervezésében (7.4.2.)
7.2.2. Erdélyi kapcsolatk
A Herman Ottó programban Újvárosi Lujza a kolozsvári múzeumban készített fotókkal, Pálffy

Ákos pedig Kolozsvár korabeli kulturális életével, Brassai Sámuellel és Herman Ottóval
kapcsolatos forrásokat kutatott fel
7.2.3. COMENIUS hálózat
Az MKNE és a MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete együttműködésében formálódó
MÉTA Műhelyek, illetve egy kapcsolódó interaktív környezeti nevelési honlap programjával
januárban Ortmann-né Ajkai Adrienn részt vett egy COMENIUS partnerkereső szemináriumon
Norvégiában. A találkozó célja az volt, hogy egy jövőbeli hálózat lehetséges nemzetközi
résztvevőit összegyűjtsék, programjaikat, kompetenciáikat megismerjék. Egyesületünk az
interaktív honlap magyar-finn-szlovén együttműködésben való megvalósítására benyújtott egy
SOCRATES/MINERVA pályázatot, amely az előpályázati fordulón sikeresen túljutva a
főpályázati szinten esett ki.
A COMENIUS III hálózat szervezésének következő lépéseként szeptemberben a TEMPUS
Közalapítvány támogatásával munkatársunk részt vett "Az iskolák, mint a fenntartható jövő
kialakításának központjai" munkacímű, norvég koordinálású pályázat projektelőkészítő
megbeszélésén. Ennek eredményeképp a magyar fél szakmai kompetenciáira a következő
területeken számít a nemzetközi csapat: tudomány, oktatás és civil szféra példamutató
együttműködése, IKT-fejlesztés, esettanulmány, kötet szerkesztés, tanártovábbképző programok,
akciók szervezése.
8. Ösztöndíjak és pályázatok
Az MKNE 2006-ban nem írt ki pályázatot tagjainak.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
2006. évi elnökségi beszámoló
I. Az elnökség, mint testület munkája - elnökségi ülések
2006. január 11.
• Az egyesület anyagi helyzete.
• Az ügyvitel szabályossá, áttekinthetővé tétele.
• A közgyűlés előkészítése.
• A munkaterv és a beszámoló előkészítése.
• Beadandó pályázatok
2006. január 31.
• Az egyesület anyagi helyzete.
• Az iroda működése.
• A közgyűlés előkészítése.
• A munkaterv és a beszámoló készítése.
• Puli díjak
• OT értékelése
2006. április 7.
• Aktuális ügyek gyors megbeszélése.
2006. április 26.
• Az egyesület pénzügyei.
• A forrásteremtés lehetőségei, feladata.

•
•
•
•
•

Az elnökségi tagok munkájának rögzítése.
Projektek: Cornell, MÉTA, Puli kuckó, Bio piac, beregszászi diákok, iskolazöldítés
Részvételek konferenciákon, rendezvényeken, adott esetben könyvárusítással is.
Az OT előkészítése.
Az alapszabály módosításának előkészítése.

2006. május 23.
• Aktuális gazdasági beszámoló.
• A határozatok áttekintése.
• Elnökségi tagok beszámolója munkájukról.
• Projektek: Cornell, Herman Ottó, Kölyökpajta, Madarak és fák napja, KÖR
• Forrásteremtés, új alkalmazott kérdése
2006. július 6-7. Cserkút
• Az OT részletes átbeszélése
• A határozatok áttekintése.
• Aktuális gazdasági beszámoló.
• Beadandó pályázatok.
• Elnökségi tagok beszámolója
• Az alapszabály módosítási javaslatok megvitatása
• Az éves munkaterv állása időben.
• KÖR, IZ
2006. július 20.
• Alapszabály módosítási javaslatok folytatása.
• Civil felhívásokhoz való csatlakozás kérdése.
• Munkaügyi támogatások.
• Aktuálisan folyó programok.
2006. szeptember 6.
• Tájékoztató az elázással kapcsolatos aktuális fejleményekről, Döntés az iroda
maradásáról / új székhely kereséséről
• Az elnök lemondása, új elnök választása
• Mi legyen az egyesület további útja.
• Az OT, a Közgyűlés előkészítése
• Az iroda állapota.
2006. szeptember 27.
• A lejárt határidejű (és folyamatos hatályú) határozatok áttekintése
• Az aktuális gazdasági beszámoló, ami tartalmazza a pályázatokat is
• Az elnökségi tagok beszámolója az elvégzett feladatokról
• Jelenleg is folyó olyan projektjeink, ahol események zajlanak:
• Iskolánk zöldítése: seregélyesi továbbképzés szervezése
• Herman Ottó program
• Puli kuckó: munkacsoport összehívása, konkrét ajánlatok összeállítása az iskolák
• számára
• MÉTA Műhelyek
• Elnöki átadás-átvétel előkészítése
• Az alapszabály véglegesítésének módja
• A soproni OT értékelése
• Comenius program, OKI együttműködés
• MTA-ÖBKI-vel együttműködés

•
•

Választmányi ülés előkészítése
KÖR, irodaköltöztetés

2006. október 18.
• A lejárt határidejű (és folyamatos hatályú) határozatok, valamint az októberi határidejű
feladatok áttekintése
• Az elnökségi tagok beszámolója az elvégzett feladatokról
• Az aktuális projektek ügye: ENSI konferencia, iskolazöldítés, túracsoport kialakítása,
Puli kuckó,
• Az iroda költözködése
2006. november 2.
• Határidős feladatok
• Elnökségi tagok beszámolói az elmúlt időszakban elvégzett feladatokról
• Elnöki átadás-átvétel
• Megjelenés eseményeken, rendezvényeken
• Az egyesület pénzügyi helyzete, forrásteremtés
• A helyi csoportok, valamint a budapesti központ kapcsolata
• Javaslatok a jövő évi programokra, projektekre.
• Az idei munkaterv megvalósulásának áttekintése
• A választmányi ülés előkészítése.
• Közös jelölt az Országos Köznevelési Tanácsba a Körlánc Egyesülettel.
2006. december 13.
• Az elnökségi tagok tevékenysége az előző megbeszélés óta
• Döntés a számlavezetésről
• Döntés az Ökotárs pályázatról
• Norvég Alap pályázat
• A beküldött jubileumi projektek, jövő évi programok megbeszélése, elnökségi felelősök
kijelölése
• MKNE jubileumi kiadvány
• MKNE film
• Beregszászi tanulmányút
• Baranyai HCS anyagai
• ÚMFT és az MKNE lehetőségei - meghívott előadó: Könczey Reka
• ENSI konferencia
• Tagdíj elosztása a helyi és szakmai csoportok között az SzMSz alapján
• Javaslat az SzMSz módosítandó részeiről a munkacsoportnak.
• 11. kerületi Iskolazöldítés projekt, OFA pályázati pénz felhasználása
• Puli kuckós poszter
• Sumi megemlékezés
II. A munkatervbe leírt feladatvállalások teljesülése
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III. Egyéni beszámolók
Vásárhelyi Judit éves beszámolója (2006)
Üléseken való részvétel
• 12 elnökségi ülés közül 10-en személyesen, kétszer pedig írásos véleményem, szavazataim
megküldésével, telefonos előkészítéssel vettem részt.
• Részt vettem a közgyűléseken és választmányi üléseken.
• Részt vettem a Múzeumi Csoport rendezvényeinek egy részén.
Érdekképviselet a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottságában
Forrásteremtés
• 2 pályázat megírásában vettem részt (NCA, TEMPUS),
• többször jelen voltam a Norvég Alappal kapcsolatos egyeztetésen.
Projektek
• A KÖR-hírlevél 3 számába írtam cikket, anyagom megjelent a Módszerkosárban is.
• Foglalkoztam az egyesület helyi és szakmai csoportjai beszámolói, munkatervei és OT-n
való megjelenése kérdéseivel
• Részt vettem a Zöld szervezetek országos találkozóján, Veszprémben, ahol a környezeti
nevelés szekciót vezetem.
• Vezettem a " Víz felé Mocorgó Puli" tábor projektet:
• A könyvtár fejlesztése
• Részt vettem a soproni OT szakmai napjának programjának vezetésében
• ENSZ kérdőívet töltöttem ki a MKNE fenntarthatóságra nevelés projektjeiről.
• Fizikai munkát végeztem a költöztetéskor.
Előadások tartása, foglalkozások vezetése
Saly Erika éves beszámolója (2006)
Üléseken való részvétel
• Az elnökségi ülések többségén részt vettem. Ha hiányoztam, akkor írásos beszámolót
küldtem az eltelt időszakban végzett munkámról.
• Az őszi választmányi ülésre sajnos nem tudtam elmenni.
• Részt vettem a közgyűléseken.
• Projektek
• Javaslatokat kértem a puli díjazottakra a választmánytól, a helyi- és szakmai csoportjainktól,
s az elnökségtől. A beérkezett véleményeket összegeztem. A díjátadást előkészítettem irodai
segítséggel (díjak, emléklapok).
• Összefogtam, megterveztem a soproni országos találkozót. A szervezés lépéseit a
főszervezővel, Adorján Ritával folyamatosan egyeztettük.
• A gyűrűfűi Mocorgó Puli tábor egyik szervezője, majd programvezetője voltam.

•
•
•
•

Egyéb
Több új embert bevontam az egyesületi munkába. Számon tartom a "régi" társainkat, s
igyekszem figyelni rájuk, fontosnak érzem a velük való kapcsolattartást.
A KÖR-be rendszeresen vezetem a "Lelki szépségek" (mások által beküldött kedvenc
versek, gondolatok) rovatot.
Próbálom népszerűsíteni az egyesület kiadványait Dévaványán és környékén (pl. őszi
Környezet és egészség előadás-sorozat keretében).

Schróth Ágnes éves beszámolója (2006)
• 2006. szeptember 6-tól az elnöki teendők ellátása
Üléseken való részvétel
• Minden elnökségi és választmányi ülésen részt vettem.
• Részt vettem a közgyűléseken.
• Részt vettem a Vegy-Tan Csoport ülésein
Projektek, programok
• Vezettem a KMPSz-szel kapcsolatos programokat: Föld napja előadás, hallgatók fogadása,
nyári táborok, jubileumi közgyűlésen részvétel
• Segítettem a Puli kuckó csoport munkáját
• Foglalkozást tartottam az OT szakmai programjában
• Tárgyaltam az IZ programról a XI. kerületi önkormányzattal
• MÉTA programba iskolai csapat bevonása
• Jubileumi kiadvány munkacsoport tagja vagyok
Egyéb
• A KÖR-be alkalmanként írások
• Megjelenés rendezvényeken az egyesület képviseletében
• Pakolás az iroda elázása után, költözködés
• Tárgyalás a TIT vezetőségével az új irodáról
• A honlap projektek és csoportok oldalának frissítése
Victor András éves beszámolója (2006)
Üléseken való részvétel
• Kivétel nélkül minden elnökségi és választmányi ülésen részt vettem.
• Részt vettem a közgyűléseken.
• Részt vettem a Vegy-Tan Csoport üléseinek többségén, s a decemberi (vezető-választó) ülést
vezettem.
• Részt vettem a Múzeumi Csoport rendezvényeinek egy részén
Projektek
• Irányítottam a KÖR-hírlevél szerkesztését.
• Vezettem az Alapszabály módosítását célzó projektet
• Foglalkoztam az egyesület hazai együttműködési megállapodásainak frissítésével - nem sok
sikerrel.
• Vezettem az "Iskolazöldítés" projektet
• Megszerveztem és vezettem a soproni OT szakmai napjának programját
Előadások tartása, foglalkozások vezetése
• Előadások tartása konferenciákon - hat alkalom
• A Budakeszi Vadasparkban rendezett Madarak és fák napján Vargyas Judittal együtt
vezettem a Zseblabor-állomást.
• Az Ökoiskolák V. országos találkozóján vezettem az "Iskolazöldítés" szekciót.
• Szakmai programvezetőként részt vettem Gyűrűfűn az idei Mocorgó puli táborban.
Egyéb
• Részt vettem a Zöld szervezetek országos találkozóján, Veszprémben
• Részt vettem az egyesület terepi programján Pilisszentivánon.

•

Képviseltem az egyesületet az Ökotárs 15 éves jubileumi találkozóján.

Timár - Geng Csilla éves beszámolója (2006.)
Üléseken való részvétel
• Az elnökségi üléseken részt vettem, egy kivételével
• a közgyűléseken,
• az iskolák zöldítése munkacsapat 1 ülésén,
• 15 évesek lettünk projektcsapat ülése
• a Puli-kuckó egy ülésén részt vettem.
Programok:
• A múzeumi csoport által szervezett programok egy részén ott voltam
Projektek:
• A KÖR-hírlevél minden számában beszámoltam az elnökség aktuális munkájáról
• Minden hónapban ellenőriztem az iroda működéséhez kapcsolódóan a házipénztárt
• A Herman Ottó projekt elnökségi felelőse voltam
• A 15 évesek lettünk projekt vezetője vagyok,
• A budapesti Ökokarácsonyt megszerveztem a Bárdos Lajos Általános Iskolában
Előadások, ismertetők tartása az egyesületről
Egyéb:
• Rendszeresen vezetem, kiegészítem a határozatok tárát
• Napi rendszeres levelezéssel intézzük több esetben az egyesület ügyeit, ez alkalomadtán
1-2 órát is igénybe vesz
• Segítettem az irodai pakolásokban
Emri Erika éves beszámolója - 2006
Üléseken való részvétel
• Az elnökségi üléseken általában részt vettem
• A közgyűléseken és a választmányi üléseken részt vettem,
Projektek
• A Kör-hírlevél mellékleteként megjelenő Módszerkosár szerkesztése
• Az Iskolazöldítési projekt elnökségi felelőseként tartom a kapcsolatot
• A több szervezettel együtt megrendezett Madarak és Fák napjának
szervezésében és lebonyolításában 2006-ban is részt vettem.
Táboriné Csapó Hajnalka éves beszámolója - 2006
Üléseken való részvétel
• 12 alkalommal vettem részt Budapesten elnökségi ülésen,
• Két alkalommal szerveztem meg a Választmány ülését.
• Részt vettem a közgyűléseken
Projektek:
• az OT-n Gilly Zsolttal tartottam szekción foglakozást,
• 13 alkalommal szerveztem foglalkozást a Szellőrózsák helyi csoportnak,
Czabán Dávid éves beszámolója - 2006
Üléseken való részvétel
• Más irányú elfoglaltságaim miatt csak esetlegesen tudtam bekapcsolódni az elnökségi
ülések munkájába.
• Egy közgyűlésen vettem részt
Projektek, programok
• KÖR szerkesztése
• Kenutúra szervezése
• Segítés az irodai pakolásokban

