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augusztus
FIGYELEM!!!!
MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 4.
A MKNE XIV. ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
SOPRON, 2006. szeptember 14-17.
„A vén idő csak hajt veszetten, nem száll le bakjáról soha”. Pedig de jó is lenne, ha kicsit leszállna,
megállna ebben a hol forró, hol esős nyárban! Talán mindenre több idő jutna… Az országos
találkozót szervezők az idővel versenyt futva nyáron is egyengették, pontosítgatták a programot.
Adorján Ritának a Kék túra útvonalon is azon járt az esze, mit kell még elintéznie, kit kell még
megkeresnie Sopronban, hogy minél színesebb legyen a kínálat. Szabó Miklósnak is akadt dolga
bőven az Erdő Házában, mégis sokat foglalkozott velünk, pulisokkal, hogy szeptemberben jól
érezzük magunkat náluk, tartalmas napokat tölthessünk együtt. Sokakat bevontunk, mozgósítottunk
ennek érdekében. Úgy tűnik, lelkes, segítőkész emberekből nincs hiány! Köszönet érte.
Most már csak várunk… Azokra, akik eddig nem jelentkeztek. Az idő telik, az első jelentkezési
határidő régen lejárt. Nagyon hiányolunk Benneteket!!! És szeretettel készülődünk a találkozásra…
Gyertek!!!
A találkozó helyszíne: Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, Erdő Háza (www.tabor.sopron.hu)
Cím: 9406 Sopron, Brenbergi út
Telefon: 06/99-313-116
Házigazda: Szabó Miklós
Elhelyezés: hatágyas szobákban, közös fürdőszobával
Részvételi díj:
• szept. 14-17. (4 napos, 3 éjszakás) 8000 Ft/egyesületi tag, 13000 Ft/nem egyesületi tag
•
szept. 15-17. (3 napos, 2 éjszakás) 6000 Ft/ egyesületi tag, 11000 Ft/nem egyesületi tag
Az egyesületi tagokat csak akkor illeti meg az 5000 Ft/fő kedvezmény, ha rendezték éves
tagdíjukat! Figyelem!!! Módosított határidőn túli jelentkezés esetén teljes árat kell fizetni az
egyesületi tagoknak is!!!
Jelentkezés módja: szeptember 4-ig a jelentkezési lap és a részvételi díj befizetését igazoló csekk,
ill. az átutalásról szóló igazolás másolatának visszaküldésével az egyesület postacímére (MKNE,
1397 Budapest, Pf. 530.)
Befizetés módja: átutalással vagy postautalványon az egyesület számlaszámára (1171300520415358), a közlemény rovatba jegyezve „OT részvételi díj, pl. két tag, egy vendég”
A jelentkezési lapot igyekezzetek pontosan kitölteni!!! (Megtaláljátok a KÖR-ben, de letölthető a
honlapunkról is: www.mkne.hu.)
Programterv:

Csütörtök: esti túra a brenbergi völgybe, forrásvíz kóstolása, egyesületi könyvek, pólók, pulis
bögrék vásárlása, beszélgetés, otthonról hozott finomságokból vacsora
Péntek:
9.00-12.00 Műhelymunka „Környezetkímélő életforma” témában: előadások, „kerekasztal”
beszélgetés, módszervásár (ki mit hozott ebben a témában?)
13.00 Ebéd
14.00-16.30 Váltott csoportban kézműveskedés és séta: tábori gyógynövényösvény megismerése,
építészet természetes anyagokból (fűzfaépítészet, vályogkemence, óceáni törzsfőnöki kunyhó
bemutatása), az „Erdő Háza” megtekintése és programja, erdei termékek kóstolója, melléktermék
bemutató
17.00-19.00 Közgyűlés (közben a gyerekeknek a tábor területén felfedező program,
kézműveskedés)
19.30 Meghívott vendégeink köszöntője
20.00 Vacsora
Vacsora után a helyi- és szakmai csoportok vezetőinek beszélgetése, Köröcske összejövetele,
ötletelés a puli díjakról …
21.00 Táncház a Pendelyes Néptáncegyüttes baráti talpalávalójával
Szombat:
7.00-8.00 Reggeli
8.30-18.00 Terepgyakorlat három csoportban, más-más indulóponttal, de mindent érintve (A:
Városnézés, B: Várhely–Tolvaj-árok, 4 km-es gyalogtúra, C: Fertőmenti borvidék, Mexikópuszta)
18.00-19.00 Szabadidő
19.00 Vacsora
20.30 Borkóstolás, bordalok éneklése, tanulása tangóharmonikával
Vasárnap:
7.00-8.00 Reggeli
9.00-12.00 Ismerkedés forgószínpadszerűen soproni iskolák, egyesületek környezeti nevelési
programjaival (NYME, Pro Sylva Hungaria, Hunyadi János Általános Iskola, Róth Gyula Erdészeti
Szakközépiskola)
Mit/kit hozzatok?
•
kényelmes cipőt, amiben túrázni is lehet
•
esőkabátot, vizes palackot
•
módszertani ötleteket „Környezetkímélő életforma” témában
• saját öreg, öblös, szép bögrét a szomjoltó iszogatásához
•
fiatalokat utánpótlásnak
•
jókedvet
•
„Terülj, terülj, asztalkám!”-ra sok-sok otthoni finomságot, itókát
Brenbergbe induló buszok Szabó Miklós útmutatása nyomán:
A vasútállomásról a következő buszokkal lehet eljutni a buszpályaudvarra: 1-es, 2-es, 10-es. A
buszról a Lakner Kristóf utcában a buszpályaudvarnál kell leszállni. (Két megálló is van az utcában,
ne tévesszen meg senkit!!!)
Onnan a 3-as állásról indul minden óra 35-kor busz Brenbergbe, ahol az Erdők Háza a célállomás!
(Nem a vonzó külsejű alapítványi iskola, bár az is útba esik!!!)
A buszjegy árát mindenki maga fizeti.
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Közúton való megközelítés:
Autóval sem bonyolult a Brenbergbe való eljutás. Sopronba érkezve jól kitáblázva látható a
brenbergi útvonal.
Ne feledjétek szeptember 4-ig feladni a jelentkezési lapotokat, s befizetni a részvételi díjat!!!
Bízunk benne, hogy minél többen találkozunk. Szeretettel és kíváncsian várjuk, lessük
jelentkezéseteket!
Adorján Rita
(rita@koos.hu, 30/663-09-40)

Saly Erika
(salyka@freemail.hu, 66/483-881)

JELENTKEZÉSI LAP
MKNE XIV. Országos Szakmai Találkozója
2006. szeptember 14-17.
Sopron, Gyermek és Ifjúsági Tábor, Brenbergi út
Név: ………………………………………………
MKNE-tag: igen – nem
Lakcím: …………………………………………...
E-mail: ………………………
…..
Telefon: Munkahelyi: ………………… Otthoni: ………………… Mobil: …………………….
Részvételi díjad: (Karikázd be a rád vonatkozót!)
Egyesületi tag (tagdíj rendezve)
Nem egyesületi tag
4 napra (3 éjszaka)
8 000 Ft
13 000 Ft
3 napra (2 éjszaka)
6 000 Ft
11 000 Ft
Megjegyzés. Határidőn túli jelentkezés esetén az egyesületi tagok is teljes árat fizetnek!
Kérsz-e számlát a részvételi díjról? igen – nem
Ha igen, milyen névre, címre? …………………………………………………………………
A részvételi díj befizetése: banki átutalással – postautalványon
Utazás: Várhatóan mikor érkezel Sopronba? ………………………………………..
Milyen közlekedési eszközzel jössz? ………………………………………..
Étkezés: Vegetáriánus étkezést kérsz-e? igen – nem
Szívesen segítek az OT-n (ha igen, miben): ……………………………………………..
A jelentkezési lapot és a részvételi díj befizetésének igazolását szeptember 4-ig kérjük elküldeni
az egyesület irodájába! (MKNE, 1397 Budapest, Pf.: 530.)
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Ismételt meghívó közgyűlésre
A rendkívüli közgyűlésre szóló hivatalos meghívó ugyan már az előző KÖR-ben benne volt,
megerősítésként itt is megismételjük a lényeget.
A közgyűlés az országos találkozó „része”; helye és időpontja:
szept. 15. (péntek) 17.00; Sopron, Erdő Háza, Brenbergi út
Főtéma: az Alapszabály módosítása (A tervezet olvasható az egyesület honlapján, de nyomtatott
formában is kérhető az irodától.)
Nyiratiné Németh Ibolya
elnök

Az Alapszabály módosításáról
Kedves Tagtársaim!
A májusi KÖR-ben jeleztük, hogy „megújítjuk az egyesület Alapszabályát”. Azóta folyik is a
munka. A munkát egy csapat vezeti, melynek tagjai (rajtam kívül): Benya László, Iván Zsuzsa,
Németh Mária, Nyiratiné Németh Ibolya és Tatai Zoltán. Mások is javaslatokat tettek
módosításokra, többen hozzászóltak a tervezett változtatásokhoz, az új szöveg-tervezetet
megismertettük a Választmány és a Felügyelő Bizottság tagjaival, betűről-betűre megtárgyalta az
egész Alapszabályt az egyesület Elnöksége stb.
A továbbiakban még a következő lépések történnek:
1) A jelenlegi szöveg-változatot szeptember 1.-én föltesszük az egyesület honlapjára
(www.mkne.hu). (Aki kéri, nyomtatott formában is megkaphatja a honlapon lévő szöveget.) Ebben a
tervezett módosítások minden esetben alternatívaként jelennek meg az eredeti szöveg mellett, némi
magyarázattal.
2) A szept. 9.-ig papíron vagy elektronikusan (victora@zpok.hu) megkapott véleményeket,
észrevételeket bedolgozom a Közgyűlés elé terjesztendő szövegbe. Nyomatékosan kérek mindenkit,
aki valamely módosítással kapcsolatos véleményét a Közgyűléssel is meg akarja ismertetni, hogy
vagy a tervezett módosítások jelenlegi magyarázatához fűzzön megjegyzéseket, vagy fogalmazzon
meg egy további szöveg-változatot (magyarázatokkal együtt). Ez azért nagyon fontos, mert a
Közgyűlésen már nem (vagy csak nagyon keretek közé szorítva) lesz idő és alkalom arra, hogy az
egyes pontokról részletes vitát nyissunk. Ott, a helyszínen, minden módosítási szöveg-változatot
(hozzájuk fűzött magyarázatokkal együtt) kivetítünk, s a Közgyűlés lényegében „csak” kiválasztja
azt, amelyiket a legjobbnak tartja.
3) A Közgyűlés tehát szept. 15.-én egyenként választ a módosítási alternatívák között, majd egyben
szavaz a megújított Alapszabály elfogadásáról.
Victor András
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A vezetőség hírei
Beázás a MKNE irodában
2006. július 24.-én (hétfőn) délután a nagy esőzés eredményeképpen beázott az egyesület
Zsombolyai utcai irodája. A csatornarendszer által be nem fogadott esővíz mintegy 10 cm magasan
ellepte az iroda TIT székházbeli helységeit. A víz kimeregetése még aznap megtörtént, ám az irodát
elővigyázatosságból áramtalanítani kellett, és az elöntés miatt több napos rendkívüli szünetet
rendeltünk el.
A helyreállítás már azon a héten megkezdődött, a használhatatlanná vált irodai szoba helyett a
foglalkoztató-teremben alakítottunk ki ideiglenes irodát.
Ezúton szeretnénk név szerint is megköszönni mindazok segítségét, akik július 25-én és 26-án
bejöttek segíteni az elöntést követő helyreállítási munkálatokban, vagyis nagyon köszönjük
Harangozó Sándornak, a TIT gondnokának, hogy erején és kötelességén felül helyt
állt velünk együtt 24-én a víz befolyásakor, és mindenben segített a rákövetkező
napokban, illetve azóta is szervezi az iroda helyreállítását;
a Czabán családnak, név szerint Dánielnek és Juditnak, hogy mozgósították fiaikat, és
raklapokat, illetve ládákat szereztek nekünk a kipakoláshoz, valamint Máténak és
Dávidnak, akik nagy mennyiségű könyvet és bútort mozgattak meg 25-én;
- Marsi Móninak, Tímár Gábornak és Ódor Péternek a takarításban illetve pakolásban
nyújtott több órás kitartó segítséget;
Tímár-Geng Csillának, Hársas Évának és Schróth Ágnesnek a lelkiismeretes
könyvszámbavételt és szárítgatást, melyet együtt 26-a délutánján végeztek!
Kárrendezés céljából a Fővárosi Csatornázási Művekkel, és a helyiségeinket bérbeadó TIT
Stúdió Egyesület biztosítójával jelenleg folynak az egyeztetések.
A TIT-Stúdió vezetőivel való tárgyalás eredményeképpen augusztus 21.-étől kapunk egy másik
termet az épületben, amit irodaként használhatunk. Reméljük, hogy itt változatlan erővel tudunk
dolgozni, bár az iroda folyamatos elérhetősége és rendelkezése állása egyelőre „bizonytalan
ideig bizonytalan”.
Sajnos még nem tudjuk, mikor áll helyre a rend, kérjük megértéseteket és türelmeteket, ha ezen
körülmények között ügyeitekkel kapcsolatban nem tudunk a várt gyorsasággal eljárni!
Amennyiben az iroda elérhetőségein nem találtok meg minket, az egyesületi mobilt tudjátok
hívni, amely mindig valamelyik munkatársnál lesz a következő hetekben: 20/49-49-469, az emailekre változatlanul igyekszünk 2-3 napon belül válaszolni.
Budapest, 2006. augusztus 14.
Takács Eszter ügyvezető

Elnökségi hírek, elnökségi morzsák
Július elején Cserkúton tartottuk meg a nyári elnökségit – bár nyáron nem az utolsót.
A Cornell-tréning után majdnem teljes létszámban voltunk jelen az iroda és az egyesület
munkatársaival. Reggeltől estig igen hatékonyan dolgoztunk – bele is fáradtunk –, de megérte.
Adorján Ritával, az OT egyik főszervezőjével véglegesítettük a programot, és nagyon szeretnénk, ha
minél többen jelentkeznétek. Nagyon jó lesz, meglátjátok.
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A másik legnagyobb feladatunk a gazdasági beszámoló és a határozatok teljesítéséről való
beszámoló után az Alapszabályunk módosítására benyújtott ajánlatok áttekintése, megvitatása volt.
Ezzel igen sokat foglalkoztunk, és még egy elnökségi ülést tartottunk ezzel kapcsolatban július 20án.
Egyenként beszámoltunk az egyesületben vagy az egyesületért végzett munkánkról, áttekintettük az
éves munkatervet és az aktuális projektek ügyét.
Kisebb szervezési nehézségekkel ugyan, de összesen 12 kárpátaljai diák vett részt nyári
táborainkban.
A Herman Ottó projekt és a NKÖM „Múzeumot Mindenkinek” program keretein belül a
minisztérium pénzügyi segítségével kiadtuk a Nyitott szemmel Herman Ottó útján című felfedező
füzetet. Én már olvastam, nagyon színvonalas, ismerkedjetek meg vele minél előbb.
Az iroda, a honlapunk eredményesebb működésére is gondoltunk, és ezzel is igen sokat
foglalkoztunk, kevés volt a két nap, így két hét múlva az irodában folytattuk a munkát. Sajnos a
nyári feladatok egy része az iroda beázása (kisebb árvíz inkább) miatt kicsit csúszott, de reméljük,
utolérjük magunkat.
Köszönjük mindenki segítségét.
Timár-Geng Csilla

Összefoglaló az MKNE 2006-ban eddig beadott pályázatairól
(a májusi KÖR-ben megjelent összefoglaló 08.14-én aktualizált változata)
A Nemzeti Civil Alapprogram tavalyi maradék keretének felosztására januárban pályázatokat
hirdetett, ezek közül 3 témára adtunk be pályázatot:
1. Működési támogatásra 2006. január 1. - május 31. között.
500 000 Ft-ot nyertünk erre célra, amivel június 30-ig el is számoltunk.
2. A Nemzetközi együttműködési keretbe Schróth Ágnes kezdeményezésére beregszászi és hazai
egyetemi/főiskolai hallgatók közötti tapasztalatcserére.
A megpályázott programot tavasszal megvalósítottuk (erről a májusi KÖR-ben is
olvashattatok), a támogatással rendben elszámoltunk.
3. Honlapunk továbbfejlesztésére és elektronikus szolgáltatások kialakítására.
Ez a pályázatunk sajnos nem kapott támogatást.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium idei Zöld Forrás kiírására két pályázatot adtunk be,
mindkettőre kaptunk támogatást.
4. A Puli-kuckó berendezésére, és Biopiacos, illetve budapesti Ökokarácsony foglalkozásokra
mindösszesen 300 ezer Ft-ot ítéltek meg részünkre.
A megvalósítás folyamatban van.
5. Az MKNE Országos Találkozó szakmai programjára (fenntartható fogyasztás témakörben) 500
ezer Ft-ot kaptunk. A megvalósítás folyamatban van.
Az Apáczai Alapítványhoz
6. februárban Albert Judit és Schróth Ágnes kezdeményezésére adtunk be egy képzési pályázatot
határon túli magyar pedagógusok Iskolazöldítés továbbképzése érdekében. Ez a pályázatunk
sajnos nem kapott támogatást.
A Mobilitáshoz márciusban két pályázatot írtunk.
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7.
8.

Az iroda és a Pulikuckó, mint közösségi tér fejlesztéséhez eszközökre és bútorokra.
Ez a pályázatunk sajnos nem kapott támogatást.
Táborainkra: a gyűrűfűi Mocorgó Puli táborra, és a Mecsekből Zselicbe vándortáborra.
Sajnos ezt a pályázatunkat sem támogatta a Mobilitás.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, ahogy tavaly is, idén is lehetőségünk volt könyvek kiadására
pályázni. 3 kiadvány megjelentetéséhez kértük az NKA támogatását:
9. Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben c. könyvének újrakiadására
10. Ken Webster: Rethink, Refuse, Reduce: Gondold meg: nem kell, kevesebb is elég - tanulás a
fenntarthatóságért a változó világban c. könyvének magyar kiadására
11. Csoportmunka a környezeti nevelésben c. új kiadvány megjelentetésére a Réce sorozat
keretében, az Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért-el közös kiadásban.
Sajnos az NKA-hoz benyújtott egyik pályázatunk sem nyert, így a tervezett könyvkiadásokra más
forrásokat kell találnia az egyesületnek.
Az Országos Foglalkoztatási Alapítvány pályázatai közül két témában voltunk érdekeltek, melyekre
1-1 pályázatot adtunk be.
12. A „Civil szervezetek foglalkoztatási támogatása” c. programban egy főállású alkalmazott
bérének támogatására pályáztunk, és a teljes kért összeget, azaz 2 940 000 Ft-ot nyertünk rá.
Ebből foglalkoztatjuk Takács Esztert, új ügyvezetőnket.
13. A „Civil szervezetek humán erőforrás fejlesztése” c. programban az MKNE alkalmazottainak s
tagjainak szóló következő képzések támogatására pályáztunk:
Joseph Cornell műhelyei
Iskolazöldítés 30 órás továbbképzés - 1 helyszínen
- Erdei iskola 60 órás továbbképzés - 1 helyszínen
Pályázatírás - 3 helyszínen
Projektmenedzsment - 3 helyszínen
A tervezett képzések közül egy program, az Iskolazöldítés képzés megvalósítását támogatja
egyedül az OFA, a támogatott képzés megvalósítását 2007 tavaszára tervezzük, részletei
később jelennek majd meg a KÖR hasábjain.
A Nemzeti Civil Alapprogram 2006-os kiírásai közül két témára adtunk be pályázatot:
14. Működési támogatásra 2006. január 1. - december 31. között.
Eredménye még nem ismert.
15. A KÖR és Módszerkosár 2006-os megjelentetésének költségeire.
Ez a pályázatunk sajnos nem nyert.
16. A Civil együttműködési keretbe Vásárhelyi Judit kezdeményezésére a Nemzeti Környezeti
Nevelési Stratégia megvalósítására és megvalósulásának vizsgálatára adtunk be pályázatot, a
Független Ökológiai Központtal, a KÖRLÁNC Egyesülettel és az E-misszió Egyesülettel
együttműködve. Eredménye még nem ismert.
17. Egy másik, a pécsi Zöld-Híd Alapítvány által ugyanebbe a keretbe beadott pályázatban
partnerként szerepel a MKNE.

18. Az Európai Unió forrásaiból is próbálunk támogatáshoz jutni. A Socrates Program Minerva
Alprogramjához márciusban beadtunk egy olyan, nemzetközi együttműködésen alapuló
pályázatot (finn és szlovén partnerekkel), melynek eredményeképpen egy európai többnyelvű
természetismereti honlapot, és a honlap használatához kapcsolódó regionális és kistérségi
oktató programokat szeretnénk kidolgozni és megvalósítani.
Eredménye még nem ismert.
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19. Partnerként veszünk részt az „Ökocsali” INTERREG pályázatban, mely ha sikeres lesz, a déldunántúli erdei iskolai programokat segíthetünk fejleszteni.
Eredménye még nem ismert.
20. Szintén együttműködő partnerei voltunk egy, a Zöld-Híd Alapítvány által a Mobilitáshoz
benyújtott pályázatnak, melynek programja egy nemzetközi, hulladékok újrahasznosításával
foglalkozó ifjúsági találkozó megvalósítása.
A pályázat nyert, a RECYCLART Nemzetközi Ifjúsági Találkozó augusztus 6-13. között nagy
sikerrel zajlott le Cserkúton.
21. Egyetemi hallgatóknak segítettünk pályázatot írni, akik két egyesületi programra (Puli kuckós
foglalkozások, Köröcske: fenntarthatóság és ökoépítészet) nyertek Pro Renovanda K. H.
alapítványi támogatást.
22. Az Oktatási Minisztérium idén is támogatja az oktatási célú civil szervezeteket, a júniusban az
OM-hez beadott pályázatunk 350 000 Ft-ot nyert, különböző szakmai programjaink (pl.
táboraink, MÉTA-műhelyek, stb.) részfinanszírozását biztosítva.
További pályázatok beadását is tervezzük, várjuk hozzá ötleteiteket, segítségeteket!
Nyiratiné Németh Ibolya és Takács Eszter

Honlapunk újdonságai
Honlapunk a folyamatos tartalmi frissülés mellett két új szolgáltatással bővült!
1) A „gépműhely”, mely a Drótkosár menüpont alatt található, tanároknak kíván segítséget nyújtani
néhány hasznos számítógépes program elsajátításában, hogy egyszerűbbé tegye életüket az
informatika területén.
Kérünk minden vállalkozó szellemű pedagógust, és minden informatikában jártas diákot, hogy
tesztelje az új szolgáltatást és a használat során felmerült problémákat, új ötleteket ossza meg
velünk!
2) A „Pulibolt” a „Könyvesbolt” mintájára készült azzal a különbséggel, hogy könyvek helyett
különböző, az egyesület által árult dolgokat lehet megrendelni. Jelenleg pulis logós vászonszatyrok
és pólók rendelhetők meg. Kérjük, hogy a pólóknál a megjegyzés rovatba írjátok oda, hogy a
feltüntetett szín- és méretválasztékból melyikre van szükségetek, a vászonszatyroknál pedig azt,
hogy rövid vagy hosszú füllel rendelkező szatyrot szeretnétek-e.
Szeki

Csoportjaink hírei
Baranyai Helyi Csoport programjai:
Szept. 20.: Műhelymunka a Kölökpajtában (Szabó Orsolya)
Okt. első hete: Erdők hete rendezvénye (Adorján Rita)
Okt. 21.: Környezetünkért világnap (Nyiratiné Németh Ibolya)
Angliai tanulmányút beszámoló (A pontos helyszínt és időpontot kipostázzuk)
Dec. 2.: Zöld karácsony kézművesnap (Adorján Rita)
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Múzeumi Kör
Nyári szünet van, kicsit lazítunk, s ilyenkor lehet elmélkedni az elmúlt félévről, jönnek a jobbnál
jobb ötletek, leginkább kertészkedés közben, csak le kell írni. Gyakran ez a legnagyobb gond, leülni
a gép mellé. Boldog családi események elvonhatják figyelmünket. Ebben az esetben éppen ez az
esemény indított írásra.
Janka lányom választottja szennai. Meglátogattuk családját, s természetesen megmutatták a
nevezetességeket nekünk.
Mit tudtam Szennáról a népdalon kívül? (A szennai lipisen-laposon…) Bevallom: semmit.
Idézem a Magyarország útikönyvet, 1978-ból, a Panoráma kiadótól:
„Szenna – egyike a zselici tájra jellemző településeknek, jelentős néprajzi, népi építészeti
hagyományokkal. Ezért is itt kapott otthont a szabadtéri néprajzi gyűjtemény. … Első épülete egy
domboldalon – eredeti helyén – álló, 1785-ben népies barokk stílusban épült, festett berendezésű,
kazettás mennyezetű ref. templom.”

Megnéztük alaposan, de sajnos nem jegyzeteltem, – ahogyan azt Emri Erikától láthatjuk – nem is
tudom most elmesélni olyan szépen, ahogyan ez a csodálatos hely megérdemelné.
Gondoltam, majd veszek múzeumi ismertetőt. Vettem is, csak éppen német nyelvűt, mivel más nem
volt, s ennek a nyelvnek még alapfokon sem vagyok ismerője.
Hogyan tudhatnék meg többet? Ki segítene? Elsőnek a KÖR jutott az eszembe. Miért a KÖR? A
személyes ajánlás többet árulhat el egy helyről.
Lehetne egy fájl a kedvenc múzeumainkról? Kérhetnénk egy-egy múzeumról információt egymástól
a honlapunkon, s aki tud segíteni, válaszolna?
Érdekelne a véleményetek, javaslataitok, melyet az OT-n, Sopronban, vagy e-mailben, levélben,
esetleg telefonon elmondanátok.
Tatainé Dobcsányi Erzsébet
1082 Budapest, Nap u. 37.
Tel: 06-1-333-7723
e-mail: tataide@freemail.hu
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Köröcskék tábor előtt
A KÖR ifjúsága, a Köröcske elkezdett mozgolódni!
Ha három héttel később írnám ezt a kis cikket, akkor már egy – reményeim szerint – eredményes és
igen vidám hangulatban eltöltött építő táborról számolhatnék be. Így azonban csak az izgatott
várakozásról írhatok. Vajon milyen lesz Cserkúton? Kedvez majd az időjárás? Sikerül felépíteni
Sumi vezetésével a tervezett kenyérsütő kemencét? A padlásra beköltözött pele család is fog nekünk
segíteni, vagy maradnak a megszokott éjszakai hancúrozásnál? A kérdéseket még folytathatnám, de
a válaszok csak aug. 22. és 27. között derülnek majd ki. A nagyközönség számára a következő
KÖR-ben pedig közhírré tétetnek.
Van még egy közeli esemény, amely szintén fontos mérföldkő lehet a Köröcske életében. Nem más,
mint az őszi Soproni OT. Itt szeretnénk bemutatkozni, hogy működünk, hogy gyarapodunk, ám
minden további meglepetés lesz! Ezért kérném a 35 éven aluli MKNE tagokat (nem mindenkinek
tudtam e-mailt küldeni címhiány miatt), akinek kedve van csatlakozni, írjon erre az email címre:
agico77@yahoo.co.nz, hogy színesíthessük az őszi találkozót!

Üdvözlettel: Fehér Ágnes

Ez történt…
Beszámoló Joseph Cornell magyarországi műhelyeiről
Gyűrűfű, 2006. július 1,2, 4-5.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Meghívtuk, elfogadta
Eldöntöttük, lefoglaltuk a gyűrűfűi helyszínt
Meghirdettük (szórólap): KÖR, MKNE honlap, caltha, terep botanikus listák, természetvédő
lista, madarász lista, Ökoiskola hírlevél, bocs hírlevél
A kiadójától (Dawn Publications) igen kedvező feltételekkel megszereztük a Sharing Nature
újrakiadásának jogát 2 évre – a kiadásra beadott pályázatunk sajnos nem nyert.
Pályáztunk a műhelyekre és a könyvkiadásra, sikertelenül
Bia támogatást szerzett
Szerződést kötöttünk
Előleget utaltunk
Újra és újra hirdettük (fenti listák + fórumok, találkozók: zöld OT, Ökoiskola találkozó, Pécsi
Környezettudományi Konferencia, MÉTA-túra
Gyűjtöttük a jelentkezéseket, előlegeket
Sajtót kerestünk (kb. 70 email a MKNE címlistáira – sikertelen, személyes megkereséssel:
MTV Pécsi Körzeti Stúdió, Új Dunántúli Napló (Pintér Tibor) Pécs TV, greenfo (Szilágyi
Ákos), Természetbúvár (Victor András) Népszabadság (Kovács Botond)
Meghirdettük kedvezményesen: újonnan beszervezett résztvevőkért 5000 Ft kedvezmény
Lefordítottam, sokszorosítottuk a műhelyek nyomtatott anyagait (kb. 40 oldal – Szabó Orsi)
Lehoztam Ferihegyről Cornellt
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15. Szabadidős programok: madarászás, sumonyi gyűrűzőtábor: Bank László (MME Baranyai
Csoport elnöke), pécsi városnézés, pálos kolostor (Szilágyi Ákos, Szabó Orsi), Cserkút (Bia),
lovasíjász bemutató (Fridrich Erika, Fridrich István)
16. Sikeresen lezajlott Gyűrűfűn a 4 műhelynap (tolmácsolás: Szilágyi Ákos, szállás, étkezés:
Fridrich Ágnes, Lőrincz Péter, Zita)
17. Visszaküldtük Cornellt Ferihegyre reptéri busszal
18. Elküldtük a végszámlát
19. Záró körlevél a résztvevőknek
20. Nagy
Irén
(Bp.
Állatkert)
gondozásában
fotógyűjtő
webhely
működik
(www.cornelltrening.atw.hu)
21. MKNE honlapra felkerült: rövid beszámoló, személyes élménybeszámolók, fotók, fordítások,
lejegyzetelt műhelyprogramok (Schróth Ági, Heszlényi Judit, Kocsis Zsuzsa)
22. Visszajött az aláírt számla, kifizettük, a KÖR irodát elöntő árvíz ellenére  .
Ortmann-né Ajkai Adrienne
programfelelős

Gondolatok a Cornell műhelyről
Nagyon örültem, hogy Joseph Cornellt személyesen is megismerhettem. Nekem Ő többet tanított,
mint egy új módszert, melyet a környezeti nevelésben jól lehet használni. Egy életszemléletet adott
át, amely a nyugalmat és a természet szeretetét helyezi a középpontba. Gátlásainkat segített
levetkőzni, így lehetővé téve azt, hogy a természet apró részleteire gyermeki módon
rácsodálkozhassunk, vagy filozófikus gondolatokat közvetítve mélyen önmagunkba tekinthessünk.
Így könnyebb kiegyensúlyozottan élni, és tanítani is.
Kovács Botond
most végzett biológia–környezettan szakos tanár

Amikor jelentkeztem, tudtam, hogy izgalmas program vár rám. Igen nagy élmény volt számomra a
sok játék, tevékenység. Cornell magával ragadó személyisége, hitelessége meggyőző volt. A tréning
résztvevői legalább ekkora élményként hatottak. Elszánt, elhivatott emberek, akik nem a markukat
tartók közé taroznak, hanem az „adók” közé. Úgy éreztem, hogy több tartalékot gyűjtöttem, mint
egy hosszabb nyaralás alatt. Köszönjük a szervezőknek ezt az élményt.
Szászné Heszlényi Judit
biológia vezetőtanár
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Alkotások, amelyek Gyűrűfűn születtek
Hajtogatós vers
Hová visz az út puha avaron, fénylő lombon át?
Hozzád Uram, a te végtelen birodalmadba.
De hogy közelítsünk ennyi szépséghez hát?
Alázattal, mint a navaho gyerek:
Mi picik vagyunk, a Természet hatalmas.
Energiája magába szív és elaltat.
(Szerzők: Adrienne – Hajni – Irén)
Gondolatok a lélekvesztő fa tövében
Elveszett békesség,
Nem szűnő vágyak,
Eltűnő teljesség,
Rád találnak.
Gondűző szemek figyelnek
Igéző bükk tövében.
Add vissza Uram, mit elvettél tőlem!
Ha átengeded magad a varázslatnak, az erdő enyhülést hoz, és megmutatja lelked új útjait.
Mit lelkedben és embertársaidban hiába keresel, megleled az erdő hűvösében.
Krsztovicsné Nagy Irén

Idén is mocorogtunk!
Mint az előzetes hírekből már sokan hallottátok, idén Gyűrűfűn rendeztük meg a Mocorgó Puli
tábort. (Úgy látszik, mostanában minden fontos és izgalmas egyesületi dolog Gyűrűfűn történik,
ugyanis a Cornell-műhely is ott volt).
Aki még nem járt ott, ajánlani tudom neki, hogy egyszer látogassa meg ezt a nyugodt, békés kis
települést. Persze, amikor mi ott voltunk, már nem volt olyan csendes a hely. Gyerekzsivajjal
töltöttük meg a teret.
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Egy pályázatnak köszönhetően a táborunkban 10 állami gondozásban lévő gyereket is vendégül
tudtunk látni. Nem volt egyszerű a helyzetünk, hiszen teljesen más érdeklődésű és különböző
környezetből érkező gyerekek számára kellett érdekessé és izgalmassá tenni ezt a hetet. Azt hiszem,
ez jobbára sikerült is. Sokat játszottunk, kézműveskedtünk, és a gyerekek még a lovaglást és az
íjászatot is kipróbálhatták reggelente. Saly Erika vezénylésével gyönyörű pólókat és kendőket
batikoltunk. Színkavalkádban úszott tőlünk egész Gyűrűfű – és Erika keze is.(Kedves anyukák! –
ezeket a pólókat senki ne mossa össze a többi ruhával!) Nagyot kirándultunk Ibafára – az
eltévedésnek köszönhetően nagyon nagyot –, ahol a híres-neves ibafai pap fapipa gyűjteményét
néztük meg. Az egyik gyerek a látottakon felbuzdulva egy teljesen üzemképes pipát is gyártott
nádszálból és gubacsból. Persze a túránk itt még nem ért véget. A hőségre való tekintettel
furmányosan átbuszoztunk Almamellékre és onnan az erdei kisvasút „repített” el minket Sasrétre.
Bár a gyerekek jó része igen strammul állta a próbát, este tízkor Ági férje mégis mikro busszal jött
elénk és szállította haza a csapatot. Persze nem azért, mert fáradtak voltunk, csak féltünk, hogy
teljesen elhűl a vacsoránk!
Az esti tábortüzeknél Blabá szórakoztatott bennünket. Elmentünk medvét vadászni és még balabát is
táncoltunk. Victor András furulyája reggelente baljósan jelezte, hogy itt az ébresztő ideje. Délutánra
azonban a jurták népe elfelejtette a furulyaszóval kapcsolatos rossz élményét és közösen tanultuk az
ormánsági (baranyai) népdalokat. Izgő-mozgó kis csapatunkat sportvetélkedő rendezésével
próbáltuk meg kifárasztani. Blabá saját készítésű dartjai és játékai képezték az akadályverseny
tárgyát. Persze mondanom sem kell, senki nem fáradt ki rajtunk kívül. Meglepetés volt számomra,
hogy irodista Andikánk pesti lány létére elég jó helyezést ért el az akadályversenyen. (Bár szerintem
nagylányunk, Gina, a döntőbíró kicsit részrehajló volt.) Rendeztünk ökoháborút is! Terenyei Timit,
aki a háborúban három fiú kitartó üldözése után „hősi halált halt”, az MKNE saját halottjának
tekintette.
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Szóval: így telt a táborunk. Volt jókedv, meleg, móka, meleg, kacagás, meleg, na meg sok-sok
éneklés. Remélem, jövőre még többen elkülditek a táborba a kis pulikat!
Szabó Orsi

A (víz felé) Mocorgó helyi Puli Vigántpetenden
A (víz felé) Mocorgó Puli tábor 2006. június 27-30 között (keddtől péntekig) dolgozott a Dörögdimedencében, ebben a Balaton vízhozamát gyarapító kis vízgyűjtőben. Érdekessége, hogy a
lehetőséget a helyi – a Kapolcs–Taliándörögd Közös Fenntartású Általános Iskolában – hirdettük
meg, és helyi felsőtagozatos bejáró gyerekek részvételére alapoztuk. Naponta jöttünk össze
reggelente, és együtt is ebédeltünk. A negyedik napon bográcsoztunk, ahová szívesen láttuk a
szülőket, testvéreket, barátokat is. A helyi táborban Takács Eszter és Vásárhelyi Judit dolgozott
tanárként a MKNE színeiben. Pócsa Andrea (GATE Zöld Klub) és további fiatal szerelemteljes
segítők is hozzájárultak a tábor sikeréhez.
És hogy miért víz felé mocorgott a puli? Mert nagyon fontos, hogy elegendő és jó minőségű legyen
a vizünk, ezt ő is tudja. Még fontosabb, hogy azok, akik ott élnek, tudják is ezt, és számon is tartsák.
Okosan és fürgén a gyerekek lakóhelyét, a Dörögdi-medence felszíni vizeit jártuk be négy
kirándulás során, és mindenütt megvizsgáltuk a víz minőségét. A csapvízét is, a kútvízét is, a
mosóházét is, no meg a patakokét és az öcsi Nagy-tóét is (akartuk volna, ha azt a napot nem áztatta
volna el minden helyi emlékezet szerinti legnagyobb vihar és égi zuhatag. Víz kellett? Kaptunk a
nyakunkba! A helyi pulik bátran – összeölelkezve és énekelve! – várták ki a végét, úgy bicikliztek
haza száraz kombinét venni. No, azért a jobbára nyolcadikos lányok között két ötödikes fiú is
jelentkezett, rájuk a kombiné nem, csak a hősiesség vonatkozik. Avagy mindenki pólóban volt???!).
Minden résztvevő dossziét kapott, abban jegyezhette fel a vizsgálatok eredményeit; azt, hogy hol
mit talált, mennyi rosszat, mennyi jót mért, mit nem akar elfelejteni. Búcsúlevelünkben a mérések
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objektív összegezését is megkapják a résztvevők is, az (azóta már Monostorapátihoz csatolt) iskola
is, és remélhetőleg felkerül a MKNE honlapjára is. Ott várhatja, hogy a bejárást és a méréseket
jövőre megismételhessük a megújuló energiaforrások legkedvesebbikével, az új felsőtagozatos
gyerekekkel.
A helyi fenntarthatóság érdekében javasoljuk a tábor évenkénti ismétlését, az idősoros adatok
gyűjtését, a (kiváltképp költséghatékony) módszer terjesztését, továbbá – a szektorközi környezeti
nevelés elősegítésére – az eredmények közlését az iskolafenntartókkal és azok bemutatását a
falufórumokon, szülői értekezleteken.
Az Egyesület és a Mocorgó Pulik továbbá ezúton köszönik a vigántpetendi önkormányzat
támogatását (az iskolabusz kedvezményes átengedése), a Dörögdért Ifjúsági Egyesület
(Taliándörögd) hozzájárulását (ingyenes kölcsön-biciklik), valamint a Magosfa Alapítvány
támogatását (pompás Merkl-féle vízvizsgáló hordozható laboratórium kölcsönzése, mely
tekintélyesen hozzájárult a vizsgálatok komolyságához, az adatok finomságához és a résztvevők
önbecsülése növekedéséhez).
A pulik és pólók azóta már megszáradtak, jövőre Te is légy a kísérőjük!
Vásárhelyi Judit

Humán erőforrás fejlesztés az egyesületben
Divatos kifejezés ez manapság: humán erőforrás fejlesztés; lépten-nyomon hallani. Bár
egyesületünk a hagyományos értékek megőrzését fontosnak és átadandónak tartja, mégis
igyekszünk haladni a korral, beírattuk hát több munkatársunkat és tagtárunkat néhány szakmai
továbbképzésre, hogy újonnan szerzett ismereteikkel is segíthessék a MKNE további fejlődését,
gyarapodását.
Így vett részt Németh Andi tavasszal egy kifejezetten civil szervezeti munkatársaknak szervezett
képzésen, ahol a speciálisan a civil szférával kapcsolatos ismeretekbe, hasznos tudnivalókba
nyerhetett betekintést. Szintén elsősorban civil szervezeti munkatársaknak szervezett továbbképzést
a Magyar Természetvédők Szövetsége. A két napos, igen színvonalas, sok gyakorlati elemet is
tartalmazó tréningen Takács Eszter mélyedhetett el az európai uniós lobbizás rejtelmeiben.
Eme rövidebb, alapismereteket nyújtó képzések mellett tagtársaink közül ketten hosszabb,
elmélyültebb tanulásra is vállalkoztak nyár elején: A Váti Kht. szervezésében, a HEFOP támogatás
jóvoltából ingyenesen vehetett részt Bíró Eszter és Németh Andrea egy kéthetes pályázatíró és
projektmenedzser képzésen. Reméljük, az elsajátított tudás sok sikeres pályázatot, projektet jelent
majd egyesületünknek is.
Minden résztvevő úgy érezte, hogy hasznos volt számára a képzéseken töltött idő, és a tudás mellett
jó élményeket, kedves ismerősöket is szereztek ezen alkalmakkor, ezért mindenkit csak biztatni
tudok hasonlóra! Ha tudjuk, az irodából szívesen segítjük mások továbbképzési terveinek
megvalósítását is! Tehát: Tanulásra fel!
Üdv: Takács Eszter
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Most jelent meg!
„Nyitott szemmel Herman Ottó útjain” címmel jelent meg a júliusi forró nyári napokban
egyesületünk legfrissebb kiadványa.
Az ötlet, hogy a nagyhatású polihisztor életét, munkásságát újszerűen, mai értelmezéssel mutassuk
be, 2005 őszén, a múzeumi szakmai csoportban született egy múzeumi látogatást követő eszmecsere
kapcsán. A gondolatot tett követte, és a Múzeumpedagógiai évnyitón, 2005. október 26-án, már
bemutattuk a Herman Ottó iskolák és múzeumok együttműködési programját, melynek egyik
produktuma a most megjelent 56 oldalas „felfedező füzet” felső tagozatosoknak és tanáraiknak.
Valódi együttműködés valósult meg iskolák és múzeumok között, hiszen hat iskola és nyolc,
Herman Ottó hagyatékát őrző múzeum aktív közreműködésével készült a mű. Az újszerűség (a
nyomdai, grafikai kivitelezésen túl) abban rejlik, hogy a tanulók – sokféle érdekes feladat elvégzése,
mai élethelyzetek felidézése, tudatosítása, környezetük alapos megfigyelése közben – kreatív
részvételükkel ismerhetik meg a nagy tudóst.
A feladatokat múzeumpedagógusok készítették, az iskolák pedig – a tanulók bevonásával –
tesztelték. Sok új fotó, rajz, kép, illusztráció teszi vonzóvá, érdekessé a füzetet. A program
megvalósításához, a füzet kiadásához pénzbeli támogatást a NKÖM biztosított – beadott
pályázatunkra.
Reméljük: örömmel forgatják és hasznosítják majd olvasói a felfedező füzetet.
Vásárhelyi Tamás és Treiber Zsuzsa
szerkesztők

Puli-kuckós hírek
Június első hetében, még a nyári szünet előtt, két foglalkozás volt a kuckóban, a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Az egyik csoport nyolcadik osztályos csapat volt az ELTE Trefort
Ágoston Gyakorló Iskolából. A csapat aktív volt, sok ismerettel rendelkeztek már a témában.
A másik, 6. osztályos csoportunk a Budenz Utcai Általános Iskola és Gimnáziumból érkezett. Sok
témát érintettünk a papír-újrafelhasználási ötletektől kezdve az életciklus elemzésig (ahol a
gyerekek
rajzokat
készítettek
a
különböző
anyagú
hulladékok
életútjáról).
Mindkét foglalkozás végén újrapapírt készítettünk előre beáztatott papírhulladékból, amelyet a
gyerekek gyógynövényekkel, szalvétával tettek még színesebbé – és természetesen a műveket haza
is vihették.
Németh Andi

Vándorkiállítás iskolai-múzeumi együttműködésben
Vásárhelyi Tamással a Magyar Természettudományi Múzeum és a Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnázium közös megvalósításában egy pályázaton nyertünk. A NKÖM pénzügyi segítségével így
sikerült egy körülbelül 30 képből álló vándorkiállítást készítenünk az iskolánkban, melynek
központi témája a fa, mint komplex, iskolai-múzeumi, projekt módszerű pedagógiai téma.
A fáról, mint élőlényről, nyersanyagról, szimbólumról taníthatunk a biológia (pl. élő fák, erdő),
földrajz (erdő, őserdő), irodalom (A tölgyek alatt, Petőfi fa), ének (Favilla, fakanál, fatányér…, Erdő
mellett estvéledtem,), történelem (bronzkori kohók, Rákóczi fa,), rajz (fák, levelek, fatárgyak) stb.
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tantárgyak keretén belül. Ennek megfelelően vihetjük a gyerekeket a Mezőgazdasági,
Természettudományi, Petőfi Irodalmi, Nemzeti, Szépművészeti, Iparművészeti stb. múzeumba.
Az ELTE PPK 2 éves szakosító múzeumpedagógus hallgatói változatos ötleteket dolgoztak ki (a
tölgy a népművészetben, népdalban, más népek kultúrájában, a kártyán, pénzeken, intarziában,
Gallé vázán, sportban stb.). A hallgatók (óvónők, tanítók, tanárok, múzeumpedagógusok,
közművelők) által készített alkotásokból tartalmaz néhányat a kiállítás.
A hallgatói munkák mellett az iskolánk nemzetközi fa projektjéhez kapcsolódó anyagokat is
kiállítottunk.
Vállaltuk, hogy eleinte konkrét helyszíneken állítjuk ki, majd 2 éven belül kikölcsönözzük az
érdeklődőknek – természetesen a szállítást mindenkinek saját magának kell állnia.
Akit érdekel a kiállítás, hívjon fel az iskola telefonszámán: 291-5747, vagy a 70/315-9990 mobilon.
(A Vásárhelyi Tamással közösen beadott pályázatunk szövegéből is idéztem)
Timár-Geng Csilla

RecyclART – nemzetközi kreatív találkozó Cserkúton
Hat ország huszonkét fiatalja találkozott a Baranya megyei Cserkúton augusztus 6-13-ig, hogy
tapasztalatokat cseréljen a hulladékok újrahasznosításának kreatív, alkotó módjairól. A pécsi ZöldHíd Alapítvány, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Cserkúti Faluszépítő Egyesület közös
szervezésében megrendezett program alapgondolata az volt, hogy az elszigetelten, külön-külön
kialakulóban lévő hulladék újrahasznosító technikák, módszerek kapcsolatot találjanak egymással,
és ami még fontosabb: az ezekkel dolgozó ifjúsági munkások, környezeti nevelők
megismerkedjenek.
A program úgynevezett „Cooperative learning training” képzés volt, vagyis a kölcsönösség elvén
alapulva a legtöbb résztvevő hozott magával olyan módszert, technikát, amelyet ő fejlesztett ki a
különböző típusú hulladékok újrahasznosítására. Összeadtuk tudásunkat, egymást tanítottuk, így
közkinccsé lett az információ, a tudás, amelyet eddig csak egy bizonyos közegben ismertek. És nem
utolsósorban a technikák továbbfejlődtek, hiszen a résztvevő alkotók sokszínűsége, egyéni
látásmódja, kreativitása sajátosan vitte tovább az egyes módszereket, sokszor még azok kitalálóját is
meglepve.
Mindegyikük itthon, vagy más európai országokban elszigetelten, egyéni alkotóként, vagy egy
csapat tagjaként azon dolgozik, hogy megértessék velünk, van alternatívája annak a magatartásnak,
amit fogyasztó társadalmunk életmódja sugall a hulladéktermelésről. Igenis nem minden szemét,
amit használhatatlanként eldobunk, nem mindig van szükség új tárgyak vásárlására, hiszen sokszor
az eldobott, elhasznált alapanyagokból születhet még értékes, használható, egyéni mű.
Így például műanyag hulladékokból és kartondobozokból lampionok készültek, ez a legújabb
technikája annak a fiatal belga művésznek, Perrinek, aki „hulladékos pályáját” Lisszabonban kezdte
a városi gyerekekkel alkotva. Egy magyar iparművész, Zita segítségével használt papírból
jegyzetfüzeket készítettünk, elcsodálkozva azon, milyen egyéni, érdekes könyvecskék születnek a
kidobásra szánt irodai hulladékból. Egy portugál alkotó pár, Margarida és André vezényletével
tetrapack dobozokból pénztárca, tál, kádkilépő, kalap, sapka készült, bizonyítva ennek a borzasztóan
és pazarlóan környezetkárosító anyagnak sokszínű felhasználhatóságát. Alkottunk bábokat PET
palackból, kartonból és más hulladékokból, tévés- és hűtős dobozból irattartót, a galíciai Föld
Barátai szervezettől érkezett Judit által vezetett délelőtt során. A magyar Retextil, pontosabban Reni
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bébi műhelyében használt ruhákból mindenre felhasználható, csomózható és hurkolható zsinórokat
sodortunk, majd a türelmesebbek ezeket tovább alakították pl. táskának. Talán a legnagyobb sikert a
Recycling Missiontól érkezett Dani által megtanított, bicikligumikból készített övek, övtáskák
alkották, ezzel a technikával néhány óra alatt menő cuccokat gyártottunk magunknak a szemétből. A
bicikli gumik belsője sem maradt a kukában: Vikivel ördögbotot és meteort is készítettünk, engem
személy szerint az lepett meg legjobban, hogy a kapolcsi fesztiválon ácsingózott spéci
ördögbotomat húsz perc alatt elkészítettem, köszi, Viki! Végül mi, Ági, Zsófi és Kriszta, a pécsi
Zöld-Hidas lányok ékszereket készítettünk PET palackokból, joghurtos poharak tetejéből,
négercsókos dobozból. Volt, aki tíz pár fülbevalóval gazdagabban távozott Cserkútról.
Az alkotó szenvedélytől átfűtött egy hét jó hangulatban telt, a program sikerének leginkább az
tudható be, hogy távozóban mindenki úgy érezte, sokat tud majd az itt tanultakból hasznosítani
otthoni munkájában. Még egyszer szeretném megköszönni Bia és Szakács Évi rengeteg segítségét,
valamint a cserkútiak kedvességét és türelmét hozzánk.
Berecz Ági

Felhívások, programajánlások

Iskolazöldítés
30 órás pedagógus továbbképzés a fenntarthatóság tanulásának jegyében
kedvezményes áron
A továbbképzés bentlakásos. Helyszíne és időpontja:
Seregélyes, Elza-major; 2006. okt. 5-8. (csüt. délutántól vas. délig)
Segítséget kínálunk azoknak a kollégáknak, akikben már megfogant a szándék, hogy iskolájuk életét
minél inkább környezetbaráttá tegyék, de törekvéseiket külső-belső, objektív, vagy szubjektív
akadályok nehezítik.
A továbbképzés tartalmi csomópontjai:
• a környezeti nevelés céljai, tartalma, eszközei, módszerei,
• az iskola környezeti nevelési programjának fejlesztése,
• egy zöld arculatú iskola kialakításának gyakorlati lépései,
• projekt-tervezés és projekt-módszer,
• az iskolazöldítésben szerepet játszók együttműködését segítő módszerek.
A tanúsítvány kiadásának föltétele záró dolgozat írása valamelyik alábbi témából:
∗ Saját iskolai nevelői munkámban alkalmazható pedagógiai projekt terve.
∗ Saját használatra készített környezeti nevelési módszer-gyűjtemény.
∗ Tantárgyaim tartalmi és szemléleti zöldítését segítő feladatgyűjtemény.
∗ Iskolám környezetbarát arculatának komplex terve.
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A továbbképzés részvételi díja – egyéb forrásoknak köszönhetően – csak 26 eFt/fő, amely az
utazáson kívül minden költséget magába foglal. A résztvevők ajándékba megkapják Victor András
(szerk.): Iskolánk zöldítése c. könyvet.
Jelentkezhetnek
• általános vagy középfokú iskola (vagy kollégium) bármely évfolyamával foglalkozó tanítók,
szaktanárok, nevelőtanárok, szakmai oktatók, könyvtárosok stb.
• Kifejezetten ajánljuk a továbbképzést iskolaigazgatóknak, helyetteseiknek, munkaközösségvezetőknek.
Jelentkezni két helyen lehet:
1) A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnél (Takács Eszter)
1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
T/F: 321-4796 ; mkne@mail.datanet.hu
2) A seregélyesi általános iskolánál (Sajtos József igazgató)
8111 Seregélyes, Fő út 211.
T/F: 22/447-012 ; seregisk@axelero.hu

A cserkúti kölökpajta programajánlata
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Jakab-hegyi Bt. 2006 szeptemberétől folytatja
környezeti nevelési programjait!
Programvezetők: Nyiratiné Németh Ibolya és Szabó Orsolya
Házhoz visszük a környezeti nevelést!
Programvezetőink szívesen vezetnek tevékeny foglalkozást óvodában, általános és középiskolában a
pedagógus által választott témában és időkeretben.
Házhoz visszük a továbbképzést!
Szívesen tartunk pedagógus közösségeknek igényeik szerint környezeti nevelési témájú
továbbképzéseket.
A Kölökpajtában választható programjaink:
A három nővér kertje
Téma: haszonnövényeink és felhasználásuk (kukorica, bab, tök), biokertészkedés, töklámpás
készítés, kukoricajátékok és étkek.

Mosás régen és ma
Téma: ismerkedés a környezetbarát új és hagyományos anyagokkal, használatukkal, előállításukkal,
a mosóházzal, szenes vasalóval.
Hasznos haszontalankodás
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Téma: a fogyasztói magatartás napjainkban, mindenféle kacat újrahasznosítása. A gyerekek, kezük
munkáját hazavihetik, pl. tetra pack bukszát, fülbevalót, karkötőt, ördögbotot.
Csináld magad zöldségből, gyümölcsből!
Téma: a táplálkozás és az allergia összefüggései, a hagyományos ételtartósítás kipróbálása, pl.
szilvalekvárfőzés, káposztasavanyítás
Fenntartható-e Cserkút ma?
Téma: településfejlesztés, néprajz, falutörténet, modellezés
A varázslatos tölgy
Téma: a tölgy maga, mondák, legendák feldolgozása, szerepe a népi és a modern gyógyításban, az
erdő életében, mindennapi életünkben
VÍZ, VÍZ, VÍZ!!!!!!
Téma: Mit jelent nekünk a víz? A patak útjának követése, pataklakó parányok vizsgálata,
nyomozás a Cserkúti horgásztó lakói után. Milyen vizet isznak a cserkútiak és mi lesz a
szennyvizükkel?
Terepi szöszmötölés kis sétával vagy nagy túrával
Téma: ismerkedés a Jakab-hegy növényzetével, állatvilágával, geológiájával, tájhasználatával,
mondáival
Monda mendegélés
Téma: terepi szöszmötölés és a Jakab-hegy mondáinak feldolgozása és eljátszása (rendezés, díszlet
és jelmezkészítés, játék).
Állati kirándulás
Állati nyomok felkutatása, megörökítése, a rendszertan és a táplálékhálózat játékos tanulása, az
állatok furcsa szokásai.
Csak nektek!
A pedagógus igényei szerint a tananyaghoz igazítva tervezzük meg az egyéni foglalkozásokat!
A programokra iskolai osztályok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: Szabó Orsolya,
06-20-513-5346 ; isro_szabo@freemail.hu
Részvételi díj: 300 Ft/fő
A program időtartama: 9-től 14 óráig
Közlekedés Cserkútra: Újmecsekaljáról a 26-os busszal a Cserkúti csárdáig, ahol a programvezető
várja a csoportot. Vagy: távolsági busszal Cserkútra, vagy: telekocsikkal, külön busszal a
Kölökpajtához.
Minden programot a pedagógus igénye szerint a csoport életkorához és tantervéhez igazítunk!
A gyerekek öntevékenyen, felfedezve tanulnak. Legfontosabb módszereink: a játék, csoportmunka,
projekt, vita, dráma és kísérletezés.
Kérésre ebédet is biztosítunk! A gyerekek hidegcsomagot is hozhatnak.
Messzi földről érkezőket is szívesen látunk! Szállást a helyi falusi vendéglátóknál tudunk
biztosítani. A program pécsi osztálykirándulással is összeköthető. Segítjük megszervezni!

A Csoportmunka kézikönyv tervéről – ismét
Az előző számban felhívást tettünk közzé tanárok és trénerek számára, hogy egy készülő
módszertani kézikönyvhöz küldjenek anyagot. A tervezett könyv a csoportmunka (mint az egyik
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leghatékonyabb tanulási forma) szervezéséhez, vezetéséhez, értékeléséhez kíván segítséget nyújtani
a környezeti nevelőknek.
Biztosak vagyunk abban, hogy tagtársaink és ismerőseik között sok olyan kollégánk van, aki már
komoly tapasztalatokat szerzett a csoportmunka terén. Ehhez képest kevés kézirat érkezett be a
megadott határidőig. Ezért most bíztatni szeretnénk mindenkit, akinek kedve van bekapcsolódni
ebbe a munkába, hogy írjon le max. 3 oldalban egy általa vezetett, már megtartott csoportmunkás
foglalkozást, amely kapcsolódik a fenntarthatóság tanulásához.
A részleteket és szempontokat ld. a májusi KÖR-ben!
A kéziratok beküldésének új határideje: október 15.
Nyiratiné Németh Ibolya és Victor András

Pályázati lehetőségek
1. Társasjáték pályázat
A DFT-Hungária Kiadó pályázatot hirdet kreatív és akcióképes diákoknak, akik szívesen részt
vennének társasjáték ötletek kitalálásában és megvalósításában. Azok jelentkezését várjuk, akik
szabadidejüket szívesen töltenék ötletes és hasznos játékok létrehozásával. A Kiadó célja, hogy
olyan társasjátékokat jelentessen meg, melyek eredeti ötletekre épülnek, és méltán jelenthetnek
konkurenciát a megszokott, tradicionális játékoknak.
Jelentkezni – önéletrajz küldésével – az igazgatosag@dft.hu címen, vagy a 06 1 266-7603
faxszámon lehet. A jelentkezőktől azt is elvárjuk, hogy írják meg, miért foglalkoznának szívesen
társasjátékok megvalósításával.
Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik saját társasjátékötlettel is rendelkeznek, és ezt röviden,
legfeljebb 1 oldalban összefoglalva – a szerzői jogok tiszteletben tartásával – ugyancsak elküldik.
A Kiadó a jelentkezők közül a legjobbakat személyes interjúra hívja be, ahol eldől, kiket kérünk fel
az együttműködésre.
forrás: http://www.fisz.hu/ujfisz/index.php?lap=hirek/hir&new_id=2634

2. Fókuszban Afrika – verseny a nemzetközi fejlesztésről fiataloknak
2006. október 16-20. között első ízben rendezi meg az Európai Bizottság Brüsszelben az Európai
Fejlesztési Napok rendezvényt, melynek célja, hogy közelebb hozzák a hétköznapi emberek
számára a fejlődő országok, s különösen Afrika problémáit. A rendezvényen az Európai Unió
fejlesztési tevékenységét mutatják be.
A Fejlesztési napokhoz kapcsolódóan a Bizottság az Európai Iskolahálózattal közösen egy versenyt
is meghirdet a tagállamok 16-18 éves fiataljai számára, az oktatás, az egészségügy és a
környezetvédelem fejlesztéssel kapcsolatos aspektusairól.
Pályázni lehet fényképpel, poszterrel és multimédiás bemutatóval. A győzteseket nemzeti zsűrik
választják ki, minden tagországból két főt. Az első két helyezett és tanáraik meghívást kapnak
Brüsszelbe a rendezvényre, az első helyezett és tanára pedig ötnapos afrikai tanulmányútra utazhat
Louis Michel fejlesztési biztossal.
A felhívás és a versenyhez kapcsolódó minden információ megtalálható magyar nyelven a
http://www.dyp2006.org/ww/en/pub/dev_youth_prize/info/downloads.htm honlap címen. További
információt Ms. Sylvia Binger az Európai Iskolahálózat képviselője adhat a sylvia.binger@eun.org
e-mail
címen.
Forrás: www.om.hu
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3. A tudás 10 napja
Kiiró :
Változó Világ Szerkesztősége
Cím :
1132 Budapest Váci út 54.
Telefon :
(1) 329-4447
E-mail :
kiado@valtozovilag.hu
Fax :
(1) 329-4447
Web :
www.valtozovilag.hu
Pályázók köre: művelődési házak, oktatási intézmények, múzeumok, gazdálkodó, tudományos,
szakmai és civil szervezetek, rádió-, tévé-, lap- és internet szerkesztőségek, magánszemélyek
(előadók, szervezők stb.)
A VÁLTOZÓ VILÁG szerkesztősége kilencedik alkalommal meghirdeti A TUDÁS 10 NAPJA
címmel pályázatát, amelynek célja részvétel a szerkesztőség által 2006. november 1. és 10. között
tervezett országos ismeretterjesztő és művelődési rendezvénysorozatban. A részvétel állhat
közreműködésből a szerkesztőség által szervezett rendezvényeken és új rendezvények
megszervezéséből, illetve a pályázattól függetlenül tervezett és megvalósított rendezvények
bejelentéséből.
A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2006. szeptember 15-ig kötetlen formában kell
beküldeni a szerkesztőség címére, a pályázó világos és egyértelmű megjelölésével.
Forrás, részletek: www.pafi.hu, http://www.valtozovilag.hu

4. VESZÉLYBEN A FÖLD! ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
Bayer Hungaria Természetvédelmi Fotópályázat 2006
Pályázhatnak: nincs megkötés
Részletek: Pályamunkáját küldje el a Budapest 1325 Pf.: 386. címre, a borítékra írja rá PÁLYÁZAT.
Részletek és jelentkezési lap: www.bayerfotopalyazat.hu
Határidő: 2006. szeptember 1.

5. A világ 2036-ban
Kiíró: Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Jövőkutatási Bizottsága
Határidő: 2006. szept. 10.
Pályázni lehet bármilyen eredeti, a pályázó által készített művel: szöveggel, grafikával, videóval,
stb.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül: egy 2036-ból „származó” reklám vagy egy napilap egy
oldala ugyanúgy elfogadható pályaműként, mint egy 2036-ból származó visszaemlékezés vagy egy
naplórészlet; egy történeti tanulmány a felmelegedés kiváltotta hatásokról; egy jármű terve; egy
összefoglaló az első emberes marsutazásról vagy akár hagyományos, akár pedig számítógépes
technológiával készült kép egy nagyvárosról.
A mű nyelvének (amennyiben írott szöveget vagy beszédet tartalmaz) magyar vagy angol nyelvűnek
kell lennie, de emellett bármilyen (létező vagy nem létező) nyelv felhasználható. Ismét egy példával
élve: ha valaki azt akarja bemutatni, hogy milyen üzeneteket fogunk váltani 2030 körül egy idegen,
értelmes faj képviselőivel, akkor értelemszerűen nem kell az angol vagy magyar nyelv
felhasználásához ragaszkodnia.
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Pályázhat bármely magyar, a közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló, illetve doktori tanulmányait
végző fiatal részt vehet a pályázaton (amennyiben a pályázat határidejéig nem töltötte be a 35.
életévét).
A pályaművek leadásának határideje 2006. szeptember 10.
A pályaművet az mta.jovokutatasi.bizottsag@gmail.com valamint a zgalant@jovokutatas.hu
címekre kell csatolt fájlban eljuttatni. Amennyiben a fájl túlságosan nagy ehhez, úgy az e-mailben az
internetes letölthetőséget kell megadni.
Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Jövőkutatási Bizottsága
Dr. Galántai Zoltán titkár:
e-mail: zgalant@lonfguture.inno.bme.hu ; telefon: 463-21-41
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációmenedzsment és Technikatörténet
Tanszék, 1111 Budapest, Stoczek utca 2., fszt. 7.

6. Ökotárs Alapítvány – Adományi programok
Pályázhatnak: nonprofit szervezetek
Részletek: Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek
tevékenységét kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom
számára haszonnal járnak és a fenntartható fejlődést szolgálják.A pályázati adatlap letölthető az
Ökotás Alapítvány honlapjáról (www.okotars.hu). További információ kérhető a 411-3500, 4113510 telefonszámokon, vagy az info@okotas.hu e-mailcímen
Határidő: 2006. szeptember 15.

7. Környezeti nevelési könyvek vásárolhatók. (Sajnos, csak Budapesten.)
A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány (www.fkfk.hu; 327-1857 és 327-1563)
pályázatot hirdet fővárosi óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak a pedagógiai
programjukhoz szükséges könyvek beszerzésére.
Határidő: október 16.

Versek, szépségek
Ezt a verset Pogány Anikó mondta el nekünk a Jesenius Konferencia után. Megosztjuk veletek…
Reményik Sándor:
Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
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Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
Kérjük, osszátok meg velünk továbbra is kedvenc verseiteket!
Saly Erika (salyka@freemail.hu)

Figyelem!
A következő KÖR és Módszerkosár a tervek szerint október végén jelenik meg. A KÖR-be szánt
írásokat legkésőbb okt. 18.-ig kell elküldeni Czabán Dávidnak (czabi@freemail.hu) és Victor
Andrásnak (victora@zpok.hu). A Módszerkosár számára szóló írásokat ugyanakkor Emri Erikának
(emri.erika@freemail.hu).

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Czabán Dávid
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1397 Bp. Pf. 530.
Honlap: www.mkne.hu

Iroda: 1113 Bp. Zsombolyai u. 6.
Tel/Fax: 321-4796
e-mail: mkne@mail.datanet.hu
Fogadóórák:
Kedd 15–18 h
Csüt. 9–12 h
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