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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
hírlevele
2005.
február
Meghívó
Ezúton összehívom egyesületünk évi rendes – és egyúttal tisztújító – közgyűlését,
melynek helye és ideje: 2005. április 2. (szombat) 10:00; TIT Stúdió (Bp. XI.,
Zsombolyai 6.)
Napirendi pontok:
1. A 2004. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása. (A jelentés tervezete március 2.tól kezdve megtekinthető az egyesület honlapján [www.mkne.hu], de kérésre
akár elektronikusan, akár nyomtatott formában elküldjük.)
2. Puli-díjak átadása
3. A lezárult három éves ciklus (2002–2004) értékelése
4. A következő három éves ciklusra (2005–2007) szóló vezetőség-választás
Ha a közgyűlés határozatképtelen, az új időpont ugyanazon nap 10:15. A hely és a
napirend változatlan.
A közgyűlés hivatalos programja után 15h-kor fakultatív szakmai program, majd 18h-tól
bál következik. Erről részletesen ld. külön.
A közgyűlésen megjelent tagok utazási költségét – bizonylat ellenében – megtérítjük. A
számla lehetőleg egyesületi névre szóljon (MKNE 1077 Bp. Almássy u. 6.), de ha úgy
nem adják ki, akkor a saját névre és lakcímre kiállított számla is jó.
Az útiköltség-térítés elsősorban vonatjegyet jelent. Távolsági busz számlát csak akkor
fogadunk el, ha az adott településen nincs vonatközlekedés. Autóhasználatot is tudunk
téríteni, de ennek a „tele-kocsi” a föltétele, vagyis az, hogy legalább három tag utazzon
együtt ugyanazon kocsival.
A megjelenteket délben szerény ebéddel vendégeljük meg.
Minden kedves tagtársunkat nagyon várjuk.
Victor András
elnök

Április 2.!
Jelentős napként íródik az Egyesület történetébe 2005. április második napja.
A tisztújító közgyűlés után , hogy részesüljünk a tavaszi fuvallat simogatásából,
kisétálunk a Feneketlen tó partjára, és szakértő Kör-barátaink városökológiai
terepgyakorlatot rögtönöznek számunkra.
Vizsgálunk rügyeket, vizet, s talán még madárfüttyöt is áthallhatunk a nagyvárosi
forgalom zaján.
Mindezt délután három, és öt között tervezzük, s reméljük az időjárás is kegyes lesz
hozzánk.
A szakmai feltöltődés után készülünk az esti vidám lazításra!
Mindenkire számítunk!
T.Zs.

Meghívó
Tavaszi Tánc és Téboly (TTT) a TIT-ben!!!
A Báli Bizottmány szeretettel várja április 2-án 18 órától, a Közgyűlés és a szakmai
bemutató után, az Egyesület Kedves Tagjait a fent említett TTT-re! Mit rejt a rejtélyes
cím? Megtudod, ha ott leszel!
Néhány dolgot elárulunk. Lesz: játék, móka, nóta, mulatság, tánc, és még sok-sok
meglepi!
Mit hozzál magaddal? Játékos jókedvedet, na és egy kis finomságot a „közösbe” – a fehér
asztalra. Ne feledd! Közgyűlés után közös lazítás!
Báli Bizottmány
( BE, TZs, VJ, VT)

Az MKNE Baranyai Csoportjának 2004. évi beszámolója
Február 23-án az iskolai pedagógiai, környezeti és egészségnevelési programját segítő
műhelymunkát szerveztünk.
Március 27-én „Nyuszi ül a KÖRben” családi kézműves napot tartottunk Árpádtetőn.
Sokan jöttek el ismét erre a rendezvényre, ahol a gyerekekkel és felnőttekkel sókerámia
nyuszikat, kosárkát gyúrtunk, tojást festettünk, képeslapokat rajzoltunk, selyemképet és
szalvétatechnikával készült képeket készítettünk. Az arcfestés idén is nagy sikert aratott a
kicsik és a nagyok körében.
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Szeptember 21-én „Természet képekben” kiállítás megnyitója, melyre minden Baranyai
KÖR tagot meghívtunk. A kiállítást a Pécsi Természettudományi Múzeumban rendeztük
meg, ahol Molnárné Lénárd Éva akvarelljei, gyerekek munkái és erdészek természetfotói
voltak láthatóak 2 hónapon át.
Október 2-án a ZENE VILÁGNAPJA alkalmával „Családok és családfák” (Zenében a
természet) címmel három művész család hangversenyére hívtuk meg a KÖR tagjait és a
pécsi érdeklődőket.
December 4-én ÖKOKARÁCSONYT szerveztünk, melyre idén is sokan jöttek el.
Adventi koszorúkat, asztaldíszeket, betlehemet, gyertyákat, képeslapot és képeket
készíthettek a résztvevő családok. Soós Józsi gitáron játszott karácsonyi dalokat a
gyerekeknek.
2005. év tervei
Február – módszervásár
Március- húsvéti kézműves nap
Május -kirándulás Cserkútra
Szeptember - módszervásár
December – karácsonyi kézművesnap
Adorján Rita

Iskolazöldítés! Figyelem!
Keressük azokat a Tagtársainkat, akik vállalkoznának arra, hogy házigazdái legyenek 30
órás – akkreditálás alatt álló – továbbképzésünknek, melynek tervezett időpontja 2005.
okt. 14-15. és nov. 11-12.
A továbbképzés az iskolazöldítésről szól, vagyis arról, hogy milyen sok gyakorlati
lehetősége van egy iskolának előbbre jutni a környezetbaráttá válás útján. A tanfolyam
anyaga már mindenestül ki van dolgozva, néhányan már a leendő előadók és
foglalkozásvezetők közül is készen állnak. A házigazdának „csak” az lenne a dolga, hogy
megfelelő helyet keres a továbbképzésnek, elvégzi a helyi szervezési feladatokat, és
legfőképpen az, hogy (elsősorban a környékről, kistérségből, régióból) összeverbuvál 3035 résztvevőt. Előny, ha egy-egy iskolából egynél többen jönnek, s még nagyobb előny,
ha közöttük iskolavezetők is vannak. A részvételi díj MKNE tagoknak várhatóan 3000
Ft/fő lesz, a többi költséget a „Zöld Forrás” pályázati támogatásából fedezzük.
Aki fantáziát lát ebben a feladatban, s kedvet érez hozzá, jelentkezzen minél hamarabb (de
legkésőbb márc. 7.-ig) a mkne@mail.datanet.hu címen. További információ kérhető
ugyanitt (továbbá az albertju@freemail.hu; 06-20-5960-680) is akár az iskolazöldítés
projektről, akár konkrétan a szóban forgó továbbképzésről.
Kíváncsian várja a jelentkezőket az iskolazöldítés projekt szervező csapata
3

Újság-társaink
A
magazin feladatának tekinti Földünk élő- és élettelen világának bemutatását,
élvezetes, gazdag fotóanyagot tartalmazó formában. Szerzőink a hazai természettudomány
élvonalából kerülnek ki, magyar zoológusok, botanikusok, geológusok, muzeológusok,
természetvédelmi, állatkerti szakemberek. A cikkeket illusztráló képeket a legkiválóbb
hazai természetfotósok felvételeiből válogatjuk össze.
A

magazin az élővilágot a mesékből ismerős motívumok vezérfonalára

fűzve mutatja be.
A gyerekek számára követhető és felfogható terjedelmű, könnyed, sokszor tréfás
hangvételű cikkeket színes képek és kedves ismerősként vissza-visszatérő rajzolt figurák
illusztrálják. A lapszámokban a témához kapcsolódó rejtvényeket és logikai fejtörőket is
találnak a gyerekek, melyeket megoldva nyereményjátékokban vehetnek részt.
Előfizetéssel kapcsolatos info:
Fliegl Mónika <monika.suni@freemail.hu>

Ökokarácsony Pécsett
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Baranyai Csoportja december 7-én vasárnap
tartotta a karácsonyi ajándékkészítési kézműves napját.
A helyszín a Terráriumban volt. Kb. 120 résztvevő vett ezen részt
Az egyik teremben karácsonyi ajtódíszeket készítettek a gyerekek felnőttek nádból, száraz
virágokból, termésekből, fenyő és borostyán ágakból. Asztaldíszeket gyertya köré falapra
ragasztottak szintén termésekből, fenyőágakból.
Famikulásokat és gipszfigurákat festettek a kicsik.
A másik teremben gyertyát mártogattak, üvegmatricákat készítettek és átlátszó fóliára
karácsonyfadíszeket. Csuhéból karácsonyfadíszeket készítettek, selyemre karácsonyi
képeket festettek, képeslapokat ragasztottak, rajzoltak, hajtogattak.
Gipsz keretbe szalvétatechnikával képeket ragasztottak.
A gyerekeket a Terrárium egyik állatgondozója körbevezette a pincében lévő állatkiállító
termeken. A gyerekek megsimogathatták egyik másik állatot.
Ezen a napon a legnagyobb izgalmat a kölyökoroszlán jelentette. A karám mellett
felsorakozók mind megérinthették az állatok királylányát.
Teával vajas kenyérrel, hozott lekvárral vendégeltük meg a résztvevőket.
Nagyon jó hangulatban telt el ez a nap, volt idő a baráti beszélgetésekre is.
Adorján Rita
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Dörmögések
A legutóbbi Kör-ben közölt, a hajnali metróban talált vers többeket megérintett, mások
szerint kamaszos túlzás ez csupán. Kiderült, hogy a D’N’B jelentése „drum and bass”
azaz „dob és basszus”, egy zenei irányt jelöl (gondolom jó belevalót).
Most meg a rádió piszkál. A Vers Ünnepére invitálnak naponta többször, József Attilával,
Latinovits-csal, rádió és színház összefogásával. Sajnos több alkalommal lépre mentem,
belső melegség kezdett átjárni a felhívást hallgatva, míg a slusszpoénhoz nem érkeztünk:
„Fődíj két millió forint!”. A tudatalattim kétszer elfeledtette velem hogy ez is fizetett
ünnep lesz, ez is a pénzről fog szólni, mert ennyi pénz a világon nincs, ennyi pénz már
elkápráztat. Harmadikra elhatároztam, hogy nektek szóvá teszem. Emlékszem, amikor
Gärtner Ágota tagtársunk a józsefvárosi családoknak park-fürkésző versenyt hirdetett,
díjról nemigen lehetett tudni (nem is igen volt), a jutalom az együttes szórakozás öröme
volt, és az általa nagyon kedvesen, emberien megrendezett eredményhirdetés. Ugyanilyen
szellemben zajlanak Ökokarácsonyaink több városban. Ugyanilyen hangulat – és a finom
ízek – a jutalma annak, aki az országos találkozók vagy a bálok közös, „terülj-terülj
asztalkáira” leteszi a saját készítésű ételt, italt, vagy kedvenc, a többieknek is szánt bolti
nassolnivalóját. A megosztott öröm kettős öröm…
Más is van.
De nem, inkább nem kezdek bele. Hanem hívlak, gyere el a Közgyűlésre április 2-án.
Kétszer két (Tamás és András) vezetőségi ciklus után most valami új kezdődik az
egyesületben, új elnök, új titkár, új pénztáros kezd bele saját elképzelései és a mi
várakozásaink szerinti munkájába. De honnan tudja, hogy mik a várakozásaink, ha nem
mondjuk meg neki? Másfelől közelítve: ki más, mint mi mondjuk meg azt, hogy kitől
várjuk, hogy a várakozásaink szerint kormányozza az egyesületet? Jó lenne, ha a vezetés
ilyen nagy mértékű frissülésére sokan figyelnénk oda, és ha az újak sok tagtárs megerősítő
szavazatával, jelképes vagy tényleges hátbaveregetésével kezdhetnének neki. És persze az
is fontos, hogy aztán a szürke hétköznapokban is mellettük álljunk ha igénylik, segítsünk
nekik véleménnyel, tanáccsal, aprómunkával, komolyabb feladatokban való részvétellel,
hogy ők is többet segíthessenek nekünk az egyesület további virágoztatásával,
módszertani, emberi és más eredményeivel. Mert mi is rászolgálunk. (Jaj, már majdnem
úgy mondtam: mert megérdemeljük!) És – általánosabban - ember és környezet viszonya
is változatlanul javításra szorul.
Mellesleg, az is hírlik, hogy április 2-án nemcsak közgyűlés, hanem városi-terepi
módszerátadás is lesz, sőt, este felállítják az asztalkát, mely a mi falatjainkkal fog terülniterülni. Hogy is mondta korábban egy bölcs ízeltlábú? A megosztott öröm kettős öröm!
Lehet ezt fokozni? A közös öröm ötszörös öröm…
Prütsök
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Felhívás
Sok környezeti nevelőnek – és régóta – gondja, hogy „tele van a padlás” általános jó
tanácsokkal, környezetvédelmi elvekkel, jelszavakkal, szlogenekkel, sőt: lózungokkal, de
nem igazán tudjuk, hogy mit jelentenek azok a mi saját kis környezetünkben. Pedig
nekünk, környezeti nevelőknek, nyilvánvalóan az a feladatunk, hogy az általánosságokat
konkretizáljuk, a globális célokat lokálisan is értelmezzük, a jelszavakat valóságos
cselekvésre váltsuk. Ez az egyesületnek is hosszú távú, fontos feladata.
De hogyan érhető el? És egyáltalán: ha én egy falusi iskolában tanítok, vagy egy belvárosi
irodában dolgozom, vagy egy külterületi gyárban vagyok mérnök, akkor rám mely
általánosságok vonatkoznak, s azokat hogyan kell a saját tanítványaim, kollégáim,
szomszédaim számára élettel megtölteni? Ez a nagy kérdés.
Várjuk tagjaink írásait arról, hogy
1) találkoztak-e már ezzel a problémával?
2) érzésük szerint a saját környezetükben, saját munkahelyükön, saját életükben melyek
ezek a bizonyos konkrétumokra lebontandó általános célok?
3) hogyan tanulhatnánk meg együtt ennek a „lebontásnak” a módszereit?
4) ha egy továbbképzést szervezünk ennek a megtanulására, akkor annak milyen legyen a
formája, mi legyen a tartalma?
5) vállalnák-e (természetesen megbeszélés alapján és központi segítséggel) egy ilyen
továbbképzés (műhely) helyi szervező, házigazda szerepét?
Tehát: ötleteket – sőt: koncepciókat és vállalásokat – várunk. Kérjük, hogy gondolataikat
március végéig küldjék el az egyesület irodájába (akár papíron, akár elektronikusan).
Jó tervezést, eredményes gondolkodást, ötletgazdag kedvet kíván
Victor András

Állatvédelmi továbbképzés
A Fauna Egyesület 2005-től 60 órás állatvédelmi tanártovábbképzést indít. Az egyesület
most adta be az alapítási kérelmet az Akkreditációs Bizottságnak. Ez lehetővé teszi a
tanártovábbképzés indítását már a 2005/2006 tanévtől kezdődően. Az indítási kérelmet
mindazon intézmények és szervezetek beadhatják, akik az alapítási kérelemben foglalt
tematikával egyetértenek.
Röviden vázoljuk az állatvédelmi tanártovábbképzés programját. A képzés heti egy
szabadnapon 2 hónapon át napi 8 órán át tart, melynek egy része elmélet, de javarésze
gyakorlati tevékenység.
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Felöleli az állatvédelem teljes témakörét, a hangsúlyt nem csak az elméleti tudásanyag
bővítésére, hanem a gyakorlatban hasznosítható tapasztalatok átadására helyezi.
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek,
résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör tartalmi
kifejtése
1. Tematikai egység megnevezése:
Az állatvédelem alapjai- 6 óra elm. + 2 óra gyak;
1.1 Résztéma: Az állatvédelem történeti áttekintése
1.2. Résztéma: Szemléleti alapok-;
1.3. Résztéma: Az állatok viselkedése;
1.4.Résztéma: hatósági ellenőrzés.
2. Tematikai egység megnevezése:
Részletes állatvédelem;
2.1.Résztéma:
A természetvédelem állatvédelmi aspektusai- 4 óra elm. +4 óra gyak
2.2. Résztéma: Mezőgazdasági állatok védelme- összesen 2 óra elm + 6 óra gyak.;
2.3. Résztéma: Kedvtelésből tartott állatok védelme – összesen 6 óra elm. + 18 óra
gyak.
3. Tematikai egység megnevezése: Az oktató-nevelő munka szerepe az
állatvédelemben- 2óra elm. + 6 óra gyak.
3.1 Résztéma : Állatvédelmi témák beépítési lehetőségei
az oktatott tantárgyakba;
3.2. Résztéma: Az állatvédelem beépítése a szakköri
és szabadidős tevékenységekbe;
Pethő Ágnes

SOS!
2005-ben az egyesületi tanulmányutat Lengyelországba szervezzük.
Van még hely, lehet jelentkezni!
A honlapról letölthető a program és a jelentkezési lap. Fizetni lehet 3 részletben is!
Mivel a szállást nagyon hamar le kell foglalnunk, ezért a kör megjelenés után azonnal
juttassátok el a jelentkezési lapokat az irodába, vagy az én címemre.
Csak aláírással elküldött jelentkezési lapot tudunk elfogadni külön-külön mindenkitől!
Berzsi
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1%
Kedves Tagtársunk!
Kérjük, hogy az SZJA 1%-ának felajánlásával támogassa egyesületünket a célok
elérésében. A tavaly kapott összeget a KÖR megjelentetésére és postázására
használtuk fel. (Erre ugyanis a tagdíj nem elegendő.)
Ha úgy dönt, hogy az MKNE-t támogatja, akkor egyszerű dolga van, mert
mellékelve küldjük azt a – teljesen kitöltött – nyilatkozatot, amelyet csak be kell
majd tennie a borítékba. (Vállalkozóknak febr. 15., a többieknek május 20. a
határidő!)
Ha van olyan ismerőse, aki tanakodik, hogy kinek ajánlja föl az 1%-ot, kérjük, ne
habozzon, mondja el neki, hogy miért küzd ez az egyesület, s kínálja föl neki a
nyilatkozat másik példányát.
Köszönettel a tagság – és minden környezeti nevelő – nevében
Victor András

2004-ben az adó 1%-ból 335.787 Ft-ot kapott az egyesület. Ezt az összeget a Kör
újság nyomtatására és postázására fordítottuk.
Köszönjük a támogatását!
Ebben az évben is örömmel várjuk a támogatásaitokat!
Berzsi

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Labanc Györgyi
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacímünk: 1397 Bp. Pf. 530.
E-mail: mkne@mail.datanet.hu

Irodánk: 1077 Bp. Almássy u. 6. fszt. 4.
Tel/Fax: 321-4796, web: www.mkne.hu
Az iroda ügyeletet tart:
Kedden 15 – 18 óráig
Csütörtökön 9 – 12 óráig
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