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2007.
február
Meghívó Közgyűlésre
Ezúton összehívom a 2007. évi rendes Közgyűlést, melynek
•
időpontja: márc. 24. (szombat) 09:30–12:30h
•
helye: TIT-Stúdió (Bp., XI. Zsombolyai u. 6.)
•
napirendi pontjai:
1) A 2006. évi Közhasznúsági jelentés
2) A 2006. évi Éves beszámoló és Elnökségi beszámoló
3) A Felügyelő Bizottság jelentése
4) A 2007. évi munka- és költségvetési terv
5) A 2008. évi tagdíj
6) A „jubileumi tagdíj”
7) Pulidíjak átadása
6) Egyebek
Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor az új időpont ugyanazon a
napon 10:00–13:00h. A helyszín és a napirend változatlan. A második időpontra összehívott
Közgyűlés – Alapszabályunk értelmében – a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
A Közgyűléssel kapcsolatos részletes információk március 12.-től kezdve megtekinthetők az
egyesület honlapján (www.mkne.hu), de akinek nincs internet hozzáférése, kérheti más formában is
az irodától.
Minden kedves Tagtársunkat szeretettel várom
Schróth Ágnes
elnök
Kedves KÖR tagok!
Talán meglepő, hogy az elnök – látszólag eseménymentes időszakban is – megszólító levelet ír a
KÖR-be. Azért teszem ezt, mert közös gondolkodásunkra, döntésünkre van szükség
egyesületünk jövője érdekében.
Egyesületünk lelkes emberek, sok, leginkább önkéntes munkájával működik. A szakma elismer
bennünket az egész országban. Úgy gondolom, a tagságnak fontos az egyesület, számítunk az
egyesülettől kapott szellemi munícióra, emberi kapcsolatokra. Mindehhez a jelenlegi iroda biztosítja
a szakszerű hátteret.
Egyrészt a civil szervezetek működését megnehezítő anyagi helyzet, másrészt a saját emberi
erőforrásaink végessége egyértelművé tette számomra is, hogy döntési helyzetben vagyunk.
Véleményem szerint lehetőségeink a következők:



Tovább fejlődünk, hogy a jövőben is Magyarország legnagyobb, nagy múlttal, hihetetlenül
széles tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező környezeti nevelési egyesülete legyünk,
tevékenyen képviselhessük a környezeti nevelők egy jelentős csoportját. Mindenhol
megjelenünk, ahol lehet, hálózatot építünk, együttműködéseket alakítunk ki. Ehhez
nagylélegzetű szakmai projektek kellenek, tudatos szervezetfejlesztési és forrásteremtési
munka, sok, igazán aktív, tudatos önkéntes, és szakszerűen működő, jól szervezett
menedzsment (iroda).

Jelenlegi szinten, jelenlegi tevékenységeinket folytatva működünk. Ez állandó anyagi
bizonytalansággal jár. Esetleges, hogy ki milyen feladatot vállal. Kérdés, mekkora iroda
(munkatársak, helyiség, infrastrukturális háttér stb.) szükséges ennek a működésnek a
menedzseléséhez.

Visszalépünk, takarékra tesszük egyesületi életünket. Kivárjuk, míg talán megint könnyebb
lesz a civil élet. Ilyen működés mellett is jól érezhetjük magunkat egymással, de szigorúan
nézve nem egy közhasznú egyesület, hanem egy szakmai-baráti kör lennénk. Ehhez a mainál
kisebb iroda szükséges.
Te, Kedves KÖR-ös Tag, mit is tehetsz, ha magadénak érzed az ügyet. Elkezdesz gondolkodni és
cselekedni, miként tudsz anyagi forrást (pl: 1%, szponzor, pályázat, adomány stb.) teremteni
működésünkhöz, programjainkhoz. Szervezel lelkes, kreatív tagokat (magadat is beleértve), akik
csatlakoznak az egyesületünket aktívan éltető csapathoz, szívesen vállalnak feladatot és önkéntes
munkát a környezeti nevelés közös ügyében.
Írd meg e-mailen vagy postán (mkne@mail.datanet.hu, 1113 Budapest Zsombolyai u. 6.), mondd
el személyesen (pl. a hónap első szerdáján az esti beszélgetéseken a Puli kuckóban, a közgyűlésen
márciusban stb.) véleményedet! Te miként képzeled az egyesületünk jövőjét, milyen javaslataid,
ötleteid vannak. Na feledd, hogy csak az az ötleted ér valamit, amit van, aki meg is valósít.
Budapest, 2007. február 6.
Bízom a közös akarat hegyeket mozgató erejében.
Schróth Ágnes
elnök

Meghívó a 15 éves jubileumi ünnepségre
Egyesületünk 1992. március 21.-én alakult meg. Azóta éppen 15 év telt el. Az alapításra és az elmúlt
15 esztendőre jubileumi ünnepségen emlékezünk meg, melynek
•

időpontja: márc. 24. (a Közgyűlés napja)

•

helye: TIT Stúdió (ahol a Közgyűlés is lesz)

•

vázlatos programja:
14:00–16:00: Ünnepi megemlékezés
Előadók és hozzászólók (várhatóan): alapító tagok, eddigi elnökök, tiszteletbeli tagok,
testvérszervezetek vezetői.
(Kérjük tagtársainkat, hogy küldjenek ötleteket a megemlékezés színesítésére:
pl. vetítés, kiállítás, az országos találkozókról már ismert „terülj-asztalkám”,
játék stb. Ne felejtsük azonban el, hogy a legjobb ötlet is csak akkor ér igazán
valamit, ha az ötlet-küldő vállalja annak a megszervezését is!)
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16:00–16:40: Ünnepi hangverseny
Közreműködik az egyesület tagjaiból alakuló „Jubileumi kórus”, egyesületünk hangszeren
játszó néhány tagja, az Arco Kamarazenekar és a Semmelweis Kórus.
(A Jubileumi kórusba való jelentkezésre szóló felhívást ld. alább!)
19:00–23:00: Bál
Felhívás jubileumi kórustagságra
Kedves Tagtársaim!
Ti is úgy érzitek, hogy egy-egy országos találkozón, baráti KÖRben jól esik csak úgy dalra fakadni,
egymásnak a dal szárnyán is üzenni? Ha sokaknak jelent ez örömet, miért ne énekelhetnénk közösen
is?
Így született az ötlet, hogy Egyesületünk 15 éves jubileumán vegyeskart alkossunk lelkes, jó hangú
énekeseinkből korosztálytól függetlenül, és rövid műsort adjunk március 24.-én e nevezetes
évforduló tiszteletére. Az ünnepélyen Kodály Zoltán Esti dala és Farkas Ferenc Hajnalnótája
csendülne fel.
Ha kedvet érzel, ne habozz, csatlakozz, hívj bátran a 06 30 387 47 11-es számon, legkésőbb február
28.-ig! A kottákat postán vagy e-mailben elküldöm, próbalehetőségről később beszélünk.
További elérhetőségeim: 06 1 333 77 23, talinyuszi@freemail.hu.
Tatai Lilla
karvezetés szakos hallgató
Kedves KÖR-olvasók!
Anyagi okok miatt kénytelenek vagyunk csökkenteni a papíron megjelenő és postán szétküldött
KÖR számok mennyiségét. Ez jelentheti azt is, hogy valamikor a jövőben esetleg csak 3 szám
jelenik meg évente (de erről még nincs döntés, ezen még tanakodni kell), s jelentheti azt is, hogy
bizonyos tagtársaink csak elektronikus formában kapják a KÖR-t. Egyelőre ez utóbbi változatra
teszünk próbát.
Kérjük, hogy mindazon tagtársaink, akik nem ragaszkodnak a papír-KÖR kézbevételéhez, jelezzék
ezt @-fordultával (de legkésőbb március 31.-ig). Sokat spórolhatunk meg a nyomtatási és
postaköltség csökkentésével.
Aki a válaszában nem jelöl meg külön @-címet, hogy hova szeretné kapni a KÖR-t, annak a májusi
számot már arra a címre küldjük, ahonnan a jelzés érkezett. (Itt jegyezzük meg egyébként, hogy a
KÖR számok a honlapunkról is letölthetők.)
A visszajelzést az alábbi címre kérjük:
Czabán Dávid: czabi@freemail.hu (T: 20/522-4504)
Előre is köszönjük a megértésedet és segítségedet!
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Pali bá elment
Fábry Pál, azaz Pali bá – aki számos egyesületi programunkat gazdagította tapasztalatával,
tudásával, s legfőképpen bölcs, nyugodt személyiségével – örökre elbúcsúzott tőlünk. Nem
volt már fiatal, mégis az a legfájóbb érzés, hogy „pedig mennyi dolga lett volna még közöttünk
is!”.
Február 13.-án 14:15-kor temetik a Farkasréti temetőben. (Tudjuk, hogy ez a hír technikai
okok miatt sokakhoz sajnos már csak késve érkezik.)

Ez történt az előző szám óta
Elnökségi morzsák
Az utolsó KÖR megjelenése óta igen sok feladatot végeztünk. A két legfontosabb az év végi
beszámolónk elkészítése, illetve a jubileumi év kiadványának az összeállítása volt. A december és a
január az anyagok összegyűjtésével telt, ami a beszámolók esetében kicsit nehézkes volt, de sikerült.
A Jubileumi kiadvány is összeállt, és nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a munkában. Jó volt
visszaemlékezni, felidézni a múltat, azt a sok-sok örömet és boldogságot, hangulatos együttlétet, a
sikereket. Már csak az utolsó simítások vannak, és kész a teljes anyag.
Sajnos jelenleg nem tudjuk kiadni, szponzort keresünk. Ha segíteni tud valaki közületek, annak
nagyon örülnénk, mert kb. 350 ezer Ft-ra lenne szükség, hogy nyomtatásban is megjelenhessen. Jó
lenne, ha sikerülne!
Persze mindezek mellett nagyon sokat dolgozott az Iskolazöldítési csapat is, és nagy eredménynek
gondoljuk, hogy a XI. kerületi Polgármesteri Hivatallal szerződést kötöttünk a kerület iskoláinak
zöldítésére.
Az irodában is nagy munka folyt, január végén járt le több pályázat beadási határideje, most már
csak reménykedünk a sikerben.
Timár-Geng Csilla
15 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2006. december 8án ünnepelte megalakulásának tizenötödik évfordulóját. Az
ünnepi közgyűlésen egyesületünket jómagam és Csapóné
Tábori Hajnalka elnökségi tag, a Debreceni helyi csoport
vezetője képviselte. A magyarországi hivatalos meghívottak
között én is lehetőséget kaptam arra, hogy köszöntsem a
résztvevőket.
A közgyűlés felszólalói áttekintették az elmúlt tizenöt év eredményeit, nehézségeit, és
megfogalmazták a következő évek feladatait. Nagyon sok pedagógus lelkes, és kitartó munkájának
köszönhető, hogy a nehézségek ellenére a magyar nyelvű oktatás az alapszinttől a felsőoktatásig
működik.
Schróth Ágnes
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A Mindengyerek Konferencián jártunk
A kétévente megrendezésre kerülő „Mindengyerek” Konferencia helyszíne immár hagyományosan
az ELTE Lágymányosi Kampusza. A konferencia célja, hogy közvetítsen a gyermekekkel foglalkozó
szakmák között, hogy bemutathassák problémáikat, eredményeiket, ezzel széles területet felölelve
és sok szakember igényeit kielégítve. 2007. január 23-án Egyesületünk első alkalommal
képviseltette magát a konferencián. Victor András egy lebilincselő előadást tartott a
fenntarthatóságról, jómagam pedig élményközpontú tanulási módszereket ismertettem meg a
résztvevőkkel. A több mint 30 érdeklődő aktívan vett részt és nagyon jó hangulatú, de hasznos időt
töltöttünk együtt, ahol a tapasztalatcsere során mi is tanulhattunk tőlük.
Németh Andrea
Comenius 3 hálózat
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet („Leánynevén”:
Országos Közoktatási Intézet) Comenius 3 pályázat-előkészítő látogatást szervezett 2007. január 1721-e között. Az ENSI (Environment and School Initiatives) az előkészítő látogatás alkalmával
tartotta meg Budapesten az éves rendes közgyűlését.
Az előkészítő látogatás célja az "Iskolák, mint a fenntartható fejlődés helyi központjai" című
Comenius 3 hálózat pályázati anyagának véglegesítése. (Az előkészítő norvégiai találkozón 2006ban az egyesülettől Ortmann-né Ajkai Adrienne és az OKI részéről Varga Attila vett részt.) A
tervezett Comenius 3 hálózat célja olyan iskolafejlesztési tevékenységek támogatása, melyek
elősegítik, hogy az iskolák a helyi társdalomban a fenntartható fejlődést szolgáló tudásközpontokká
váljanak.
A projekt koordinálása a Norwegian University of Life Sciences (UMB) partner feladata. A projekt a
következő tevékenységeket tervezi:
A norvég www.sustain.no internetes iskolatámogató rendszer segítségével nemzetközi kampányok
indítása, melyek ösztönzik az iskolákat arra, hogy aktív módon járuljanak hozzá helyi közösségük
fenntarthatósági törekvéseinek megvalósításához.
Esettanulmányokon alapuló kutatás, minőségi kritériumok, és útmutató kidolgozása az iskolák és a
helyi társadalom, valamint az iskolák és tudományos kutatóintézetek közötti együttműködések
számára
Emellett a projekt a következő európai együttműködések elősegítését tervezi: Comenius 1.,
Comenius 2., ARION, YOUTH és Leonardo programok.
A meghirdetett találkozóra az előzetesen vártnál jóval többen jöttek el. 18 országból – 3 kontinens!
– összesen 32 regisztrált partner érkezett (+1 fő az anyuka pocakjában). 17-én este az Egyesület
tagjai Vásárhelyi Judit vezetésével személyesen ismertették környezeti nevelési tevékenységeinket a
külföldi résztvevőknek. A remélhetőleg sikeres pályázathoz az MKNE egy 2008 tavaszán tervezett
saját ARION programmal kíván csatlakozni.
A hosszantartó feszes napi munka után más programokra is lehetőség nyílt: esti séta a Lánchídon, a
várban; tánc a Padkaporos dudás-tekerős táncházban – itt igencsak megmozgattuk elgémberedett
tagjainkat sok fiatal zenész és táncos társaságában –, és a hollandok által is megcsodált Van Gogh
kiállítás.
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Mivel a fentebb ismertetett Comenius 3 hálózat az ENSI kezdeményezésére, az ENSI egyik
projektjeként jön létre, az ENSI tagországok képviselői jelen lesznek az előkészítő látogatáson. Az
ENSI ezért döntött úgy, hogy az előkészítő látogatáshoz kapcsolódóan a rendes évi közgyűlését is ez
alkalommal tartja meg.
Jó hírünket messzi vitték Erdélyen, Németországon át Koreába, Ausztráliába.
Reméljük, az eredményes pályázat által Ti is több információhoz juttok.
Szeretettel: Bagi Éva

Tagjaink írták
Ezt a fejezetet nemrég indítottuk el. Ide olyan írásokat várunk, amelyek ugyan kifejezetten nem
kapcsolódnak az Egyesület tevékenységéhez, de érdekesek, vagy mulatságosak, és meg szeretnétek
osztani a többiekkel is.
FARSANG

Farsang táján minden évben bálozunk,
Szolidan, így ettől el nem kárhozunk,
Csak az a baj, hogy rossz a hím-nő arány,
Hímtagjaink csupa vén csont valahány.

BEMUTATKOZÁS
Én vagyok a bugylibicska, alig látszik rajtam ez,
Így sétálok az EUba, hungarikum ez a mez.
Oldalt nyílik ki a pengém, nem pedig a közepén,
Behasítni nem akartam se a májam, se epém.
Esztergált fa, kipingálva van az alsó felemen,
Fölső végen büszkén hordom csak a saját fafejem.

ÉRIK A SZŐLŐ
Savas az eső, koszos az erdő, beteg a levele,
Aki rongálja, szennyezi, bántja, aszondjuk: le vele!
Göndör a puli, piros a nyelve, ugyan mit nyal vele?
Az lett a sorsa, sej a szegénynek: jelvény lett belőle.

BÉRESLEGÉNY
A jelvényünk pulikutya, nem ökör,
Mi vagyunk a, mi vagyunk aKÖR, aKÖR,
Megváltjuk az országot, a világot,
Okítjuk a sok tanarat, diákot.

Puli a tábor, puli a szürke, a fehér, fekete,
Pulis a szatyor, pulis a póló, mind puli gyereke.
Töpped a szőlő naptól a nyáron, aszú lesz belőle,
Félre a gondod, fogd a kupádat, aszondom: le vele!

Közgyűlésünk nem határozatképes,
Hiába volt a meghívó negédes.
Fő programunk az éves találkozó,
Élményeket, kapcsolatokat hozó.

HEJ, JANCSIKA, JANCSIKA
Rólunk fütyül a rigó, mi vagyunk egy NGO,
Dunában foly a víz,
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De az a víz koszos lett, a rigó is lompos lett,
Dunában foly a víz.
Piros a puli nyelve, multi mindent lenyelne,
Dunában foly a víz,
De barátom, meglátod: megváltjuk a világot,
Dunában foly a víz.
Puli tábor, puli póló, puli díj, az a jó,
Dunában foly a víz,
Pulis lett a pentaton, kiszárad a Balaton,
Dunában áll a víz!
Blabá

Programajánló
Kedvezményes „Iskolazöldítés” továbbképzés tagjaink számára
Pályázati támogatással (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, OFA/NHR-5240/0030) igen
kedvezményes formában tudjuk megtartani saját tagjaink számára az „Iskolazöldítés” című, 30 órás,
akkreditált továbbképzésünket. A résztvevőket (illetve iskolájukat) egy mindösszesen 5000 Ft-os
jelképes részvételi díj terheli, a képzés költségeit (szakmai program, segédanyagok, szállás, étkezés)
valamint a résztvevők útiköltség-térítését az egyesület az OFA támogatásból biztosítja.
A továbbképzés tartalmi csomópontjai az alábbiak:
• a környezeti nevelés általános céljai, tartalma eszközei, módszerei,
• az iskolai környezeti nevelési program fejlesztésének módja, s ennek jogi háttere,
• egy „zöld arculatú” iskola kialakításának módja,
• a projekt tervezés és projektmódszer tanításban való alkalmazásának technikája,
• az iskolazöldítésben szerepet játszók hatékony együttműködését segítő módszerek.
Ezekről a témákról szól az Iskolánk zöldítése c. könyv is, melyet a továbbképzés minden résztvevője
szakmai segédanyagként ingyenesen megkap.
A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogy elkészítsék (a tanúsítvány kiadásához szükséges) záró
dolgozatukat 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 arculatának komplex terve.
A továbbképzés bármely korosztállyal foglalkozó pedagógus számára szól, és szorgalmazzuk, hogy
a nem-természettudomány-szakosok is jelentkezzenek. Szorgalmazzuk továbbá azt is, hogy egy
iskolából lehetőleg ketten-hárman jelentkezzenek. Ennek az a jelentősége, hogy a továbbképzésről
„hazavitt” új szemléletet ne egyetlen pedagógus képviselje a tantestületben. Nagyon jó lenne, ha
igazgatók és/vagy helyetteseik is jelentkeznének.

A jelentkezés legfontosabb paraméterei:
•
A továbbképzésen legföljebb 25 fő vehet részt. A létszám betöltésében szempont a jelentkezés
beérkezési sorrendje. (A „Jelentkezési lap” külön lapon található!)
•
A helyszín valamely Budapest környéki település.
•
A továbbképzés időpontja: 2007. szept. 27–30. (csütörtök délutántól vasárnap délig).
•
A továbbképzés részvételi díját (5000 Ft) a jelentkezések elfogadása esetén a résztvevők április
30-ig befizetik az MKNE számlaszámára.
•
A résztvevőkkel kötünk egy felnőttképzési szerződést a 2001. évi CI. tv. alapján, és egy képzési
szerződést, melyre az OFA támogatás kötelez minket. Ezen szerződések megkötésére március
20-ig kell sort kerítenünk.
•
A résztvevőktől hozzájárulást kérünk ahhoz, hogy a projekt elszámolásában nevesített adataikat
és a velük megkötött szerződéseket átadhassuk a támogatónak (OFA).
A továbbképzés kiegészül egy olyasfajta modullal (képzők képzése), amely arra készíti fel az abban
résztvevőket, hogy képesek legyenek saját szűkebb-tágabb környezetükben maguk is megszervezni
és levezetni az „Iskolazöldítés” továbbképzést. Kérjük a jelentkezőket, hogy gondolkodjanak azon,
hogy szándékoznak-e esetleg ezen a kiegészítő modulon is részt venni.
A „Kedvezményes Iskolazöldítés továbbképzés” jelentkezési lapját ld. külön!
További információ: Victor András (victora@zpok.hu)
EU-s továbbképzési lehetőség
Kedves Körösök!
Egy európai munkaközösség, amiben a Természettudományi Múzeum múzeumpedagógusai is részt
vettek, kidolgozott egy egyhetes, bentlakásos, kiscsoportos, interaktív, élménydús továbbképzést
School and Science Museum: Cooperation for Improving Teaching, Learning and Discovery címmel
(SMEC néven becézzük). A kurzus iskolában vagy múzeumban dolgozó pedagógusoknak segít
abban, hogy jobban használják a műszaki és természettudományi múzeumok nyújtotta lehetőségeket
a gyerekek tanítása során.
A kurzust az EU befogadta, megtalálható a
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase címen, a DE-2007-593-001 kódszám alatt. Ez azt
jelenti, hogy a Comenius vagy Grundtvig Program keretében a teljes részvételi díjat és az utazási
költségeket meg lehet pályázni a hazai Tempus Irodánál (www.tka.hu).
Az idei kurzus november 11-18 között lesz, Münchenben, a Deutsches Museumban (magában
megér egy hetet!). Szállás is a múzeum oktatási szárnyában van. A kurzus nyelve angol. Ott
görögök, finnek, olaszok, franciák, (remélem) magyarok, és a többi beszéli a nyelvet, ezért nem
tökéletes, de elfogadható, használható beszédkészség és -értés esetén nehogy valaki megriadjon!
Aki szeretne részt venni rajta, először írjon egy e-mailt a g.weber@deutsches-museum.de , vagy a
n.kuehnholz-wilhelm@deutsches-museum.de címre, onnan kap egy „befogadó nyilatkozatot”, ami
azt jelenti, hogy fenntartják a helyét a kurzusban. Ezzel lehet azután a hazai Tempus Irodához
fordulni, és a részvételre pályázni. A hazai beadási határidő valószínűleg március 31., de aki előbb
adja be, biztosabban nyeri el a támogatást. (Elég jó eséllyel lehet itt pályázni.) Egy intézménytől
egyvalaki kaphat csak támogatást.
Gyertek Münchenbe!
Vásárhelyi Tamás
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Zöld-Sport Kör Kirándulás
Március 3. (szombat)
Gyertek el a Duna-kanyarba! A fővároshoz legközelebb eső nemzeti parkunk, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park legszebb panorámákkal tarkított turistaútjaira csábítunk Titeket. Hozzatok magatokkal
barátokat, családtagokat, gyerekeket, házi kedvenceket, és tavaszi vidámságot!
A kirándulás útvonala: Zebegény vasútállomás – Borostyán-kő – Dobozi-orom – Remete-barlang –
Rigó-hegy – Nagymaros-Visegrádi komp – Visegrád, Salamon tornya – Nagy-Villámi kilátó – Paphegy – Kecske Jankó-árok – Dunabogdány. (Nem sietünk, mindent megnézünk!)
Felszerelés, amit hozz: lehetőleg jó cipő (túrabakancs), hátizsák, víz és ennivaló, esőkabát, némi
meleg ruha (pulóver, sapka)...
Találkozás: Budapesten, a Nyugati pályaudvaron, a pénztáraknál 9.30-kor.
Várunk minden MKNE tagot!
Információért hívhattok a következő számon:
Andrási Gábor: 06-1-363-6648
(Az első kirándulásra sajnos alacsony volt az érdeklődés, de remélem, márciusban többen jöttök el.)
Andrási Gábor

Projekt-tervezés és -vezetés
(továbbképzés saját tagjainknak)
Mindannyiunk életében előfordul, hogy időszakos jellegű, néhány személyre korlátozódó, külön
tevékenységet folytatunk (a családi vagy osztálykirándulástól a konferenciaszervezésig). Ezek a
tevékenységek– akár tudunk róla, és úgy kezeljük, akár nem – lényegében projektek. (A pedagógiai
projektek is felfoghatók így, de most nem ezekre gondolunk.) Esetleg évtizedek alatt kialakult
szokások szerint folynak, igen sokszor rutinként. Ha mégis előfordulnak hiányosságok, azoknak
jelei lehetnek a nem megfelelő szállás, az elmaradt múzeumlátogatás, az elkésett előadó,
kozmetikázott jelentések, leginkább azonban csak a gyakori időzavar és a feladatok torlódása, egyes
résztvevők időszakos túlterheltsége.
Az ember ösztönös törekvése hogy mennél könnyebben, mennél kevesebb hibával dolgozzon.
A projekt fogalom és módszer néhány évtizede kezdett formát ölteni. Ma már nagy szakirodalma
van, és egyre gyakoribb hazánk és az EU intézményfinanszírozási gyakorlatában is. Valójában pl. a
KÖR és az iskolák működése is ebbe az irányba változik: mind több a „címkézett”, „pántlikázott”
pénz, az alaptevékenységek finanszírozása mellett egyre több a célfeladatokra megszerezhető
támogatás.
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Ezt felismerve néhányan összeálltunk a Forrás csoport (azaz a humán erőforrás fejlesztő csoport)
tagjai közül, és kísérletképpen egy egynapos továbbképző tanfolyamot hirdetünk tagtársainknak.
Várjuk a helyi és szakmai csoportok vezetőségi tagjait, a fiatalokat, azokat, akik saját munkájukban
is, netán a KÖR rendezvényeinek szervezésekor is, szeretnének tudatosabban, jobban bánni a
projektekkel.
A továbbképzés időpontja: 2007. április 14. (szombat) 9–17h
Helyszín: KÖR iroda
Jelentkezési határidő: március 5.
A maximális létszám 16, ezért arra kérünk, hogy mielőbb küld vissza a kitöltött jelentkezési lapot. A
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el.
A tanfolyam ingyenes (a szabadpiacon ez 10-25 000 Ft-ba kerül), azonban a fénymásolásért,
kávéért, szerény ebédért kérünk 1000 Ft hozzájárulást.
Tudjuk, hogy a vidékieknek nem könnyű ide- és hazautazni, ezért felajánljuk, hogy budapesti KÖR
tagjaink, amennyiben szükség van rá, elszállásolnak benneteket. Így tudunk korán kezdeni és korán
végezni, hogy haza tudjatok utazni.
Jelentkezés:
Levélben: a KÖR iroda (Írjátok rá a borítékra, hogy „Projektvezetés”!)
e-mail-ben: darvaskata@freemail.hu
A jelentkezéskor szükséges adatok: név, lakcím, telefon, e-mail.
Felhívás MINDENKINEK!
Amint azt a honlapunkon olvashattad, felelevenítettük a „hónap első szerdája” hagyományt. Vagyis
minden hónap első szerdáján 6 órakor találkozunk a KÖR irodában. Szeretettel látunk minden KÖR
tagot! Téged is.
Valahányszor egy program keretében találkozunk, mindig szorít az idő, és nem marad elég a
beszélgetésre, pletyizésre, vagyis az emberi kapcsolatok ápolására. Ezek a kötetlen találkozások
viszont erre nyújtanak lehetőséget!
Miután azonban a bőrünkből kibújni nem tudunk, a találkozóinknak adnánk egy-egy témát, amin
együtt rágódhatunk. A mostani aktualitás a márciusi ünnepi közgyűlés programja, és ami ennél is
égetőbb, az egyesület jövője. Hogyan képzelitek el, és ki mit tud tenni érte.
Lépj ki egy pár órára a taposómalomból és csatlakozz!
Bocs, hogy ez a vidékieknek alkalmatlan, de – Kedveseim! – írjatok és üzenjetek!
Darvas Kata
Óriás dinoszauruszok jönnek!
Magyarországon több dinokiállítás is volt az elmúlt másfél évtizedben. Mindenütt a világon
népszerűek, mert nagyon régen éltek, mert titokzatosak, mert elképzelhetetlenül hatalmasak voltak
közöttük, mert kihaltak, és ez akkor is megborzongat, ha nem félünk saját kihalásunktól.
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Igazi dinoszauruszokat, (tehát nem műanyagból készült, többnyire kicsinyített, jól-rosszul mozgó, és
fantáziahangon üvöltöző rekonstrukciókat) csak két alkalommal láthattunk. 1991-ben a Magyar
Természettudományi Múzeum mongóliai dinoszauruszokat mutatott be (a komplett csontvázak nem
voltak olyan nagyon nagyok), 2004-ben pedig tollas dinoszauruszokat (a kövületek itt csalódást
keltően kicsinyek voltak). Tudományos szempontból mindkét kiállítás fontos volt, utóbbi egy
mostanában robbanásszerűen fejlődő területről mesélt, a röpülés és a madarak kialakulásáról.
Az 1993-94-es Várbéli „Élő” dinoszauruszok minden idők legnépszerűbb hazai kiállításai közé
tartozik. (Bizony, nem illik róla beszélni, mert a természettudomány nem annyira egyenrangú része
a kultúrának, mint a festészet, de 440 ezer látogatójával sok mai „sikerkiállítás” elé kerül a
látogatottsági nem-hivatalos versengésben.) Én azért is szerettem olyan nagyon, mert Sajdik
karikatúrái és gyerekrajzok oldották a komoly hangulatot, a kiállítás legvége pedig a dinók kihalása
kapcsán a mai kihalási hullámról is szólt. Fiatal egyesületünk sok tagja találkozott ott akkoriban.
Most Patagóniából (Argentínából) hozunk egy kiállítást, végre igazi óriásokat. A Jurassic park és
más filmek, de akár ismeretterjesztő filmek is, elsősorban az észak-amerikai dinókat sztárolják. A
Déli-féltekén evolúciósan alapvetően hasonló, de mégis másféle dinók legelésztek vagy vadásztak.
Ízelítőül: a Gigantosaurus nagyobb volt, mint a hasonló alkatú T. Rex, minden szobába vagy iskolai
tanterembe fölülről nézett volna be. Láttam másutt ezt a kiállítást, és nem akaródzott elhinni, hogy
olyan hosszú növényevő nyak létezik, lépegetni, sétálni kell mellette. És itt lesz a Mussaurus, az
„egérgyík”, nyilván a „tornasor” másik végéről.
Segítsetek, hogy ebből a kiállításból annyi biológiai, evolúciós és környezeti ismeretet, tanulságot
hozzunk ki, amennyit csak lehet! Mert 1993 óta sokkal jobban tudjuk, az idei télen mindenkiben
borzongatóan tudatosulhatott, hogy nagy baj van a környezetünkkel.
A dinoszauruszok sorsukat nem irányíthatták. Mi képesek leszünk?
Vásárhelyi Tamás
Ui:
2007. április 2-ig a világ legjobb természetfotósainak és természetfotóinak 2005-ös kiállítása látható
a Magyar Természettudományi Múzeumban (a nyertesek között 2 magyarral). www.mttm.hu
Beregszászi tanulmányút felhívás
Kedves KÖR-ösök!
Tanulmányutat szervezünk Kárpátaljára! Meglátogatunk régi híres magyar városokat (Munkács,
Huszt…), történelmi helyekre utazunk (Vereckei hágó). Részletes program a következő KÖR-ben.
Már korábban is ellátogattunk ide, és sok szép élménnyel gazdagodtunk!
Az időpont: 2007. augusztus 8-12.
Várható útiköltség (létszámtól függően): 25 000–30 000Ft
Előzetes jelentkezés: Czabán Dávidnál (20/522-4504, czabi@freemail.hu)
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JÖN! JÖN! JÖN!!! XV. Országos szakmai találkozó újra Visegrádon!!!
Emlékeztek? 14 évvel ezelőtt már volt közös élménye a pulisok kicsiny, de lelkes csapatának… Az
első találkozónk. Visegrádon, a Mogyoróhegyen jöttünk össze Tamás és András hívószavára.
Emlékszem Tamás fatapogatós játékára, András zseblaborjára, a jurtákban való jókedvű
beszélgetésekre, a terepgyakorlatokra, no meg feledhetetlen maradt a Györgyi által vezényelt
bucisütés is… Aztán a gyönyörű csillagos eget kémleltük egy vérbeli csillagász segítségével!
No, most szeretnénk visszatérni újra Visegrádra, szeretnénk veletek nosztalgiázni, meg többszörös
létszámmal erőre kapni. Program lesz bőven: terepgyakorlatok (tanösvények), módszervásár,
fenntarthatóságról való tanulás a műhelymunkákon, kézműveskedés, csillagászat, bucisütögetés (az
ízek felelevenítése), dalolás… Gyertek minél többen!!! Hozzátok a párotokat, a gyerekeiteket, a
tanítványaitokat!!! Jöjjenek az épp akkor, abban az évben születettek (azóta már 14-15 évesek)!!!
Szülinapot ünneplünk. Egy nagy egyesület nagy szülinapját.
Jegyezzétek be előre a naptárotokba: szeptember 14-16., OT, Visegrád!!! Én már megtettem.
Saly Erika

Helyi és szakmai csoportjaink munkájából
Múzeumi Csoport
A Herman Ottó program tavalyi eredményeiről
Engedjétek meg, hogy röviden beszámoljak a program tavalyi évéről. Tavasszal, ugye, békésen
készítgettük egy leendő munkafüzet és életrajz részleteit, amikor hirtelen becsapott az áldás, és
hirtelen ki kellett adni a „felfedező füzetet”, ha élni akartunk a Múzeumok Mindenkinek program
felkínált anyagi lehetőségével. A füzet szép lett, rengeteg új információ, kép van benne, és a fele
feladat. Tetszik mindenkinek (és kevesen reklamálnak a sietségben bennmaradt nyomdahibákért).
Eljutott a készítőkhöz, iskolájukba, múzeumukba, az őszi Múzeumpedagógiai évnyitó
résztvevőihez, és árulja a Kör is.
Ősszel, a Múzeumok őszi fesztiválja keretében 14 múzeum kapott lehetőséget és kis anyagi
támogatást, (sajnos nem optimális eljárásmóddal), hogy a füzetet saját szervezésű felkészítő
program keretében ossza ki partner pedagógusoknak, akik aztán használatával saját feladatlapokat
készítenek, és azokkal a kézben járják be az illető múzeumot osztályukkal. Hétvégi családi
programot is kértünk, Herman Ottó szellemének jegyében azt is.
Ennek a hermanottós körnek az eredménye októberben 3245 résztvevő lett, majd egynegyede az
összes őszi fesztiváli látogatónak! Itt most veregethetnénk a vállunkat mind, akik ennek szervezői
voltunk Magyarországon, de inkább hadd soroljak még néhány tartalmi eredményt:
Volt múzeum, amelynek munkatársai először készítettek feladatlapot saját kiállításukhoz,
Volt pedagógus, aki először készített saját maga feladatlapot egy kiállításhoz,
Volt múzeum, amely két kamarakiállítást is készített, HO két témája szerint, októberben,
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Volt, ahol újabb munkafüzet készült ennek a nyomán,
Volt, ahol rekordlátogatottsága volt ennek a családi hétvégének (ezt a munkatársak is élvezték),
Volt, ahol először szólították meg a településen és vonzáskörében élő pedagógusokat, tehát
először találkoztak egy ilyen szakmai program során fontos partnerek,
Volt, ahol először volt ilyen családi hétvégi program.
Most már tényleg itt az öröm pillanata.
És… körvonalazódik a Mátyás király program.
-

Vásárhelyi Tamás
Baranyai Csoport
Házi praktikák Pécsett
A pécsi csoport január 15.-én 15 órai kezdettel „Házi praktikák” címmel szervezett összejövetelt.
Nem véletlen az időpont: a két tizenötös szám az MKNE 15 éves jubileumára utal. A résztvevők
száma szintén összefüggésbe hozható a bűvös számmal: kétszer tizenöten voltunk kíváncsiak a
programra és egymásra. A társaság mintegy fele reménybeli jövendő MKNE-tag, akik most
ismerkedtek az egyesület célkitűzéseivel, programjával. Ebben Adorján Rita rövid bevezető
előadása, valamint az egyesület kiadványainak bemutatása is segítette őket.
Az összejövetel tematikája a házi praktikák – maradékok felhasználása volt. Helyszínt egy pécsi
általános iskola aulája biztosított, amely kellemesen és praktikusan be volt rendezve: a
barkácsasztalok mellett büfé is volt, sőt, beállítottak egy gáztűzhelyet is. A beszélgetésekismerkedések mellett kipróbálhattuk, hogy mire használható az egyébként eldobásra ítélt teafilteres
tasak, hogyan készülhet falikép rongyhulladékból, puli fonalhulladékból, és finom reformételek
maradékokból, sőt, Märcz Éva frappáns kis előadásában bemutatta nekünk a szappanok evolúcióját
is.
A büféasztalon sokféle kész finomság volt, mind mellett elvihető, sokszorosított receptek. Félkész
alapanyagokból ki lehetett próbálni más reformételek készítését is. Az alapanyagok teljes kiőrlésű
lisztek-tészták, zöldségek, gyümölcsök és magvak voltak.
A résztvevők egy nagyméretű falikép munkáit is elkezdték: mindenki varrt saját ízlése és
elképzelése szerint egy fát hulladéktextilekből. Az egyforma nagyságú művek összeállítása után az
MKNE gazdagabb lesz egy nagyméretű faliképpel.
Az összejövetel jó hangulatú, sikeres volt. Ahogy Rita mondta: sokan voltunk és jól éreztük
magunkat.
A Baranyai Csoport 2007. évi programja
Február 15-től március 15-ig kézműves pályázatot írunk ki gyerekeknek, felnőtteknek. Az egyesület
jelképét, a pulikutyát népszerűsítenénk. (papírból, rongyból, agyagból stb.)
Március 31.: Nyuszi ül a KÖRben, húsvéti családi kézműves napot rendezünk, sok játékkal és szép
ajándékokkal
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Május 12.: játékos kirándulást tervezünk a tagoknak és a családtagjaiknak: 15 környezeti neveléssel
és a 15 évvel kapcsolatos feladatot Pécs-Sikonda útvonalon; Sikondán pedig bográcsolás,
kézművesség és játék lesz.
Április 28.: Balatonfenyvesen a Baranyai Ifjúsági Üdülő tanösvényt avat, – Hardy Judit
szervezésével – melyre minden MKNE egyesületi tagot szeretettel várunk. A programban
madarászás, tanösvény bejárás feladatlappal, természetismereti játékok, esti tábortűz, borozgatással.
Aki hálózsákot hoz, az ingyen ott alhat a táborban.
Szeptemberben mindenkit várunk a 15. Jubileumi MKNE Országos Találkozóra, Visegrádra
December 1.: Zöldkarácsony, családi kézműves napot szervezünk, ahol ajtódíszeket, koszorúkat,
mikulásnapi ajándékokat készítünk.
Adorján Rita
7627 Pécs, Kert u. 6
06/30/6630-940
Otth:06/72/515-886

A Hódmezővásárhelyi Zöld Kapocs helyi csoport tervei 2007-re
Január
Madáretető túra a kubikhoz

Június
Sikeres egyéni projektek kiállítsa

Február
Megemlékezés a Tisza élővilága nap alkalmából

Szeptember
Autómentes Világnaphoz kapcsolódva
kerékpáros kirándulás

Március
Szappanfőzés, mosás régen és ma
Életvitel és környezetvédelem kompetenciái a
technikatanításban
Április
Talajról mindent
Május
Fatérkép kiállítás
Projektmódszer az oktatásban –kiállítás
Hódmezővásárhely híres fái (séta óvoda,
iskolák)

Október
2 éves a Bodzavirág sétány
Időutazás a kubikoknál – hagyományteremtő
program folytatása
November
Daruvonulás a Dél-Alföldön
Autóbuszos kirándulás (önköltség)
December
Zöldkarácsony

Walterné Böngyik Teréz
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A Nagykanizsai csoport programterve a 2007. esztendőre
Január
Kassainé Sz. Gertrúd tanár-festő és tanítványai „Kapcsolódások” c. tárlatának megnyitója
Február
Ludvig Dániel grafikus „Nézőpontok” c. tárlata
Március
Apáti Tóth Sándor (Cegléd) fotóművész „Csendek” c. kiállítása
Fásítási nap a nagykanizsai Székelykertben.
„A víz az élet” nemzetközi gyermek rajzpályázat eredményhirdetése.
Nemzetközi víz-takarékossági és -hasznosítási konferencia.
Középiskolások regionális környezetvédelmi vetélkedője.
Nyílt nap a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Rt. telephelyein.
Vizes játékok” sportvetélkedő a nagykanizsai fedett uszodában.
„A természet színei”. A Herendi Művészeti Alkotóműhely kiállítása
Április
Játék természeti anyagokból. Közreműködés a Humán Eu. Szövetség gyermekprogramjában
Kaán Károly szellemi vetélkedő megyei döntője.
Dr. Frisch Gyula (Berhida) festőművész „Bakonyi tájak” c. tárlata
Május
Madarak és fák napi regionális vetélkedő általános és középiskolások részére.
„A természet képekben”. A Hevesi Sándor Általános Iskola tanulóinak környezetükről festett, rajzolt
képei. Diákalkotások kiállítása.
Július
Hon és természetismereti tábor diákoknak a Zala-megyei Borsfán.
Augusztus
Nemzetközi zenei-, természet- és honismereti diáktábor Erdélyben.
Szeptember
„Cirkusz az egész világ”. Kossuth Tivadar (Vajdaság) festőművész kiállítása
Október
„Fantasztikus világok”. Tarcsai János (Kaposvár) festő és grafikus kiállítása
„Zöldítsd és szépítsd környezeted”. Tisztasági és fásítási nap.
November
„A természet szeretetében”. Mulasics László emléktárlata
„Adventtől karácsonyig” tematikus tárlat
December
Nagykanizsai ökokarácsony.
Benedek Miklós és Lengyák István
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Vegy-Tan Csoport
A csoport eddigi vezetője, Bagári Kinga immár két-gyermekes anya. Decemberben új vezetőt
választottunk Benkőné Di Giovanni Rita személyében, s elterveztük az előttünk álló év teendőit.
Victor András

Iskolazöldítés
Az iskolazöldítés program eseményei az utóbbi időben
felgyorsultak. Két felkérést is kaptunk egyszerre. A kisebbik
feladat az, hogy a Németvölgyi úti ált. iskola tantestülete
számára tartjuk meg az akkreditált továbbképzést. (Persze ez
csak „kisebbik”, de nem kicsi! Már csak azért sem, mert –
bár ezt már régóta ajánljuk lehetőségként – most nyílik
először alkalom arra, hogy ne különböző helyről érkezett
kollégák számára tartsuk meg ezt a továbbképzést, hanem
egy tantestület számára, ami igencsak más feladat.) Ennek a
rész-projektnek Németh Mária a gazdája.

is

A nagyobbik falat az, hogy a XI. kerületi önkormányzat –
egy hosszú távú környezeti nevelési terv megvalósításának
részeként – megbízta az egyesületet egy komplex feladat
elvégzésével, amelynek a továbbképzés megtartásán túl rendszeres konzultáció és egy kerületi
iskola folyamatos mentorálása is része.
Dolgozunk két másik – az iskolák zöldítésével kapcsolatos – témán is. Az egyik egy „szakértői,
tanácsadói adatbázis” kialakítása és a honlapunkon keresztül történő működtetése. Ennek az lenne a
lényege, hogy aki valamilyen iskolazöldítési problémával találkozik, az ezen az adatbázison
keresztül elérjen olyan embereket, akik esetleg segítséget tudnak nyújtani. Ezzel kapcsolatban külön
felhívás olvasható az alábbiakban Besenyei Mara (a rész-projekt gazdájának) tollából.
A másik téma a kistérségekkel kapcsolatos. Megpróbáljuk felmérni hazánk több mint másfélszáz
kistérségének iskolazöldítési problémáit és igényeit. Azért éppen a kistérségi szintre koncentrálunk,
mert – meggyőződésünk szerint – ott, helyi szinten dől el a fenntarthatóság kérdéseinek nagy
hányada. Ezzel kapcsolatban is olvasható alább külön felhívás Bartha Cili (a rész-projekt
gazdájának) nevében.
És nem utolsó sorban ebben az évben saját tagjaink számára is indítunk egy „Iskolazöldítés”
továbbképzést, melynek részletei e szám elején találhatók.

Victor András
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Kedves MKNE tagunk!
Az „Iskolazöldítés” projekt immár a harmadik szakaszához érkezett. Kis csapatunk mindig is
feladatának érezte a környezeti nevelők segítését, melynek részeként most szeretnénk felmérni a te
kistérséged zöldülési igényeit, azaz hogy mire lenne szükségetek.
Ehhez kérnénk tőled információkat és segítséget:
Ha van ismerősöd valamely kistérségi társulásban, oktatási bizottságban, illetve egyéb kistérségi
szerveződésben, akinek egy rövid kérdőívet küldhetnénk, akkor kérjük, töltsd ki a mellékelt
„Kistérségi zöldítés” adatlapot és küldd vissza az MKNE címére akár postán, akár e-mailben.
(MKNE 1397 Budapest Pf. 530. vagy cilka@t-online.hu)
Ezen kívül jó lenne, ha személyesen is felhívnád az ajánlott személy figyelmét a küldeményünkre,
kérve, hogy segítse a kérdőíves felmérést – hiszen az ő érdeke is.
Ha esetleg éppen te vagy az a „célszemély”, akinek küldhetjük a levelet, akkor a te elérhetőségeidre
lenne szükségünk.
Kérjük legkésőbb február 28.-ig küldd el az adatokat!
Ha többet szeretnél megtudni, vagy kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor bátran fordulj hozzám a
cilka@t-online.hu e-mail címen.
Jelentkezésedet előre is köszönjük!
az IZ csapat nevében Bartha Cili
Kedves MKNE tagok!
Az „Iskolazöldítés” projekt harmadik szakaszában a kistérségi zöldülési igények
felmérésével karöltve egy másik részprojektet is szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérjük az Önök
segítségét!
A tervezett Szakértői, tanácsadói adatbázis az MKNE honlapján működő,
iskolazöldítéshez kapcsolódó tanácsadási, konzultációs, szolgáltatási rendszer. Célja, hogy segítse az
iskolákat zöldítési céljaik elérésében és problémáik megoldásában. Az adatbázis hatékony
kommunikációt biztosíthat az iskolák és a szakértők között, s ezzel gyorsabbá tehető a gyakorlati
megvalósítás.
Az egyesület tevékenységének ilyen típusú bővítéséhez elengedhetetlenül szükséges a
tagok, azaz az Önök aktív részvétele.
Ezért kérjük, ha úgy érzi, szívesen megosztaná zöldítéssel kapcsolatos tudását,
tapasztalatait a „rászorulókkal”, jelentkezzen Ön is szakértőnek. Ezt a mellékelt „Szakértői,
tanácsadói adatbázis – jelentkezési lap” kitöltésével és az MKNE irodájába való visszajuttatásával
teheti meg. A listára való fölkerülés önbevalláson alapul, s nem föltétele, hogy az illetőnek
valamilyen hivatalos végzettsége legyen a megjelölt témában. Csak a tényleges ismeret és
tapasztalat fontos!
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Jelentkezéskor – kérjük – vegye azt is figyelembe, hogy az MKNE nem kíván foglalkozni
azzal, hogy az adatbázis alapján majdan létrejövő kapcsolatoknak (segítség vagy szolgáltatás) lesz-e
díja, vagy szívességi alapon működnek!
Beküldési határidő: 2007. március 8.
MKNE postacíme: 1397 Budapest Pf. 530.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Szakértői adatbázis”
Köszönettel:
Besenyei Mária (besmara81@hotmail.com)

Pályázatfigyelő
Beadott pályázataink - 2007.
NCA 2006. évi maradványkeretekre:
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok És Európai Integráció Kollégiuma
által kiírt pályázati felhíváshoz.
Pályázat pontos címe: Kárpátaljai és magyar fiatalok közös programja a két civil szervezet (MKNE
és KMPSZ) kapcsolatának erősítésére
A program rövid leírása: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) közötti aláírt együttműködésnek megfelelően beregszászi
és budapesti fiatalok közös programokon vesznek részt:
− A két szervezet fiataljai együtt meglátogatnak a környezeti nevelés területén
kiemelkedő budapesti és vidéki iskolákat, oktatóközpontot és múzeumot.
− A fiatalok egymástól tanulnak az MKNE Puli kuckóban szervezett interaktív
környezeti nevelési foglalkozásokon, valamint az Egyesület ifjúsági csoportjával, a
Köröcskével való találkozókon.
A program folytatása a két civil szervezet fiataljai között elkezdődött kapcsolatnak. A két civil
szervezet fiataljainak találkozása és a tapasztalatok kicserélése segíti azt is, hogy a demokratizálódó
Ukrajnában a civil szervezetek erősödjenek.
Igényelt támogatás összege: 957 200 Ft
2. Az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai És Területi Együttműködés Kollégiuma által kiírt
második pályázati felhíváshoz.
Pályázat pontos címe: Környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek és a Nemzeti Fejlesztési
Tervek: a társadalmi/szakmai vita és a pályázati felkészülés fejlesztése
A program rövid leírása: A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv 1. (NFT 1.) operatív programjai
Monitoring Bizottságaiban (MB) dolgozó azon civil delegáltakat kívánja társadalmi és szakmai
háttérrel, egyeztetési lehetőségekkel ellátni, akik részben a zöldmozgalmakat, de szakmailag saját
anyaszervezetüket is képviselik ott. A projekt továbbá a képviselt civil szervezetek új
együttműködését kívánja fejleszteni a delegált(ak) szakmai megbízásai, a delegáltnak a MB-n belül
elért eredményei számonkérése, és az általa megszerzett többlet tudás és készség kiterjesztése terén.
A környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek ezáltal közelebb jutnak a társadalmi vitasorozat
szakmai kérdéseihez. A TÁMOP és TIOP akciótervei és a horizontális útmutató vitájában való
közvetett részvétel is növelhető a projekt segítségével. Az NFT 2.-ben a környezeti nevelés számára
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rejlő pályázati lehetőségeket azonosítani, a lehetséges partnereket megkeresni, konzorciumokat
előkészíteni szintén a projekt célja, egyben várt eredménye.
Igényelt támogatás összege: 463 000 Ft
Együttműködő partnerek: Levegő Munkacsoport, Független Ökológiai Központ
3. Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő És Információs Kollégiuma által kiírt pályázati felhíváshoz.
Pályázat pontos címe: Az MKNE egyesületi újságja (KÖR hírlevél és Módszerkosár melléklet) két
tematikus számának megjelentetése
A program rövid leírása: Az MKNE egyesületi hírlevele (KÖR) és ahhoz tartozó módszertani
melléklet (Módszerkosár) két tematikus számának megjelentetése és a címzettekhez való eljuttatása
800 pld-ban. A tematikus számok fő témája annak áttekintése, hogy egy civil szervezet milyen
állami feladatokat vállalhat át, illetve hogy az ENSZ által meghirdetett „Tanulás a
fenntarthatóságért” évtizednek melyek a 2007-re eső feladatai.
Igényelt támogatás összege: 550 000 Ft
Mindhárom NCA-s pályázat esetében március végére várható a döntés, ha nyernek, május végéig
kell megvalósítani a tervezett projekteket.
KvVM - Zöld Forrás 2007. kiírására
4. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezet- és természetvédelmi céllal létrejött
társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi célú programjainak támogatására
meghirdetett 2007. évi pályázati felhívásához
1. Társadalmi szerepvállalás a második Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus
akcióprogramjai célkitűzéseinek megvalósításában
1.1. Környezettudatosság növelése
Pályázat pontos címe: Környezetegészség és életminőség - Tanulás a fenntarthatóságért az ENSZ
évtizedének harmadik évében
1. alcél: A MKNE 2007. évi országos szakmai találkozójának megrendezése a fenntarthatóság
tanulásának/tanításának jegyében. - igényelt összeg: 550 000 Ft
2. alcél: Mocorgó Puli tábor: táborélet és egészség - igényelt összeg: 270 000 Ft
3. alcél: A helyi Mocorgó Puli tábor megrendezése - igényelt összeg: 350 000 Ft
4. alcél: Foglalkozások az egészséges életvitel kialakításának és szemléletformálásnak jegyében
iskolásoknak a „Puli-kuckóban” - igényelt összeg: 380 000 Ft
5. alcél: Fogyasztói döntések a fenntarthatóságért - igényelt összeg: 450 000 Ft
Összesen a fenti 5 alprogramra 2 000 000 Ft-ot igényeltünk. Amennyiben a pályázat nyer, 2007
végéig kell megvalósítani a tervezett programokat.
2006-ban elnyert, de 2007-ben megvalósuló pályázati projektek
1. Ökotárs Alapítvány támogatásával: MÉTA Műhelyek (200 000 Ft)
További információ: Ortmann-né Ajkai Adrienne programfelelőstől: aadrienn@dravanet.hu
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2. Budapest Bank Alapítvány támogatásával: Madarak és Fák napja illetve Nemzeti Parkok
Nemzetközi napja programok a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal együttműködve (200 000 Ft)
További információ: MKNE iroda - Németh Andrea
3. Országos Foglalkoztatás Közalapítvány támogatásával (1 225 000 Ft): Iskolazöldítés képzés és
szakkönyvvásárlás
További információ: ugyanebben a KÖR-ben a projektvezető Victor András tollából

Vers
Én kedvelem Fodor Ákos tömörített gondolatait. Íme néhány haiku közülük (Fodor Ákos: Buddha
Weimarban):
W.S. – HANGMINTA
Mit kívánsz, Igaz Barát?
Észrevett életet,
észrevétlen halált.
QUASI UNA NOVELLA
Szerelmemet nem
Viszonozta az élet
- barátok lettünk.
JÓKÍVÁNSÁG
Legyen erőd lent
Hagyni, amit nincs erőd
Följebb emelni.
A JÖVŐ ZENÉJÉNEK SZÖVEGE
Rögtön jövök!
ÉLETRECEPT
Kergetnek? Állj meg!
Hadd fussanak túl rajtad,
S nem győznek nyerni!
FELTÉTEL
sietni nem érek rá
AZ EMBERI LÉPTÉKRŐL
Komitragikus:
Villámfénynél próbálunk
Regényt olvasni.
Várom továbbra is mindazon verseket, gondolatokat, melyeket szívesen megosztanátok másokkal!
Saly Erika (salyka@freemail.hu)
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Közérdekű
Talajtan vagy sarazás?
A talaj, mint az egész életközösség jellegét befolyásoló környezeti elem eddig csupán
mellékszerepet kapott a környezeti nevelésben. Megismerését és különösen a rá leselkedő veszélyek
(erózió, szennyezés, lebetonozás) témakörét feldolgozó, 5-8 éves korosztálynak szóló tananyag
eróziót tárgyaló részének közös kidolgozására invitáljuk azokat a tanárokat, iskolákat, akik a
tapasztalati tanulás módszere mellett elkötelezettek. A projektben lehetőség nyílik majd német
(Bonn, Standort Lemgo) és román (Bukarest, Bákó) partnerekkel való megismerkedésre,
nemzetközi kapcsolatok kiépítésére egy közös honlap készítése kapcsán.
Megköszönjük továbbá, ha felhívják figyelmünket már esetleg elkészült tananyagokra, hiszen a
„spanyol viasz” feltalálása nem célunk.
Jelentkezés: Mérő Ágnes, Szent István Egyetem – Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő
30/546-9969, mero.agnes@kti.szie.hu

A MÉTA adatbázis felhasználása középiskolában
A projekt nagyon felkeltette az érdeklődésünket egy bemutatón. Sok tervünk van a jövőben.
Néhány ötletet szeretnék adni a tanárkollegáknak, hogy eddig mi hol tudtuk felhasználni a
tanításunkban a gazdag anyagot.
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola biológia munkaközösségében dolgozunk.
Munkánkat sokoldalúan segíti az adatbázis.
1. A 12. osztályos ökológia tanítása során számítógépes előadásokat, bemutatókat állítunk
össze a szép felvételekből. A hazai fás és fátlan társulások tanításánál komoly segítséget
jelent a szöveg és a képanyag egyaránt.
2. Versenyekre rendszeresen készítünk gyerekeket. A Csapody Vera Emlékversenyre a csapat
segédanyagként használta a jellemzéseket és a képeket. A Herman Ottó és a Kitaibel Pál
versenyre készülő diákok önállóan és szakkörön is használják a képanyagot. Ezeket
karakterfajok vetítésével egészítjük ki. Reméljük, hogy az OKTV döntőre is tudjuk majd
alkalmazni a tudásbázist.
3. A kétszintű érettségi projektjeinek elkészítéséhez igen hasznosak az adatok, amelyeket
kiegészítve, saját kutatások is végezhetők. Ehhez hasonlóan a Herman- és A Kitaibel
verseny döntőjének előadásához is felhasználható a gazdag anyag.
4. Engedéllyel Oláh Zsuzsanna Biológia 12. kötetéhez készült munkafüzetben is a Méta
társulásképei szerepelnek.
5. A nyári ökológia táborunk biológiai foglalkozásain is beépíthető a gazdag anyag. Így
könnyebb élőben tanulmányozni a megalapozott tudást.
6. Diák kiselőadásokban szemléltetéshez használhatók a képek.
7. Versenyek anyagának összeállításához jól használható az anyag.
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Terveink:
Egy lelkes csapattal szeretnénk bekapcsolódni a Budapest környéki felmérésekbe is. Így a
diákok megízlelhetnék a kutatómunkát, hozzászoknának a rendszeres vizsgálatokhoz. Ennek
előkészítése még folyamatban van. Tavasszal – reméljük – indítani tudjuk a munkát.
A fentiek csupán gondolatébresztők, biztosan sok egyéb ötlettel folytatható a megkezdett sor.
Köszönjük a lehetőséget és a segítséget:
Szászné Heszlényi Judit
További információ és jelentkezés a honlapon vagy Ortmann-né Ajkai Adrienne programvezetőnél,
aadrienn@dravanet.hu.

ZölDök, azaz Zöld Diákönkormányzat
Kedves gimnáziumban és felső tagozaton tanító kollegák!
Az éves beszámolóban olvashattok az iskolámban működő ZölDök szervezetről. Ha
valamelyikőtöket érdekli a tevékenységünk, vagy ti is szeretnétek hasonlót létrehozni, keressetek
meg. Hamarosan lesz weblapunk is. Akár diákhálózatot is építhetnénk!?!?
Darvas Kata
1222 Bp. Lajos u 5.
darvaskata@freemail.hu

AZ ÉV FÁJA 2007
"Szelídgesztenyefa ágyban olyan az álmod,
mint boroshordóban az óboré." /Dudás Attila/
Szelídgesztenye
(Castanea sativa)
A bükkfafélék nemzetségébe tartozó, ehető, lisztes
gyümölcsöt termő fa. Hazánkban és általában a Kárpátmedencében a gesztenye őshonos. A Mecsekben,
Somogy, Zala, Vas és Sopron megyében, a Börzsöny
hegységben, valamint Nógrád északi részén jelentős
szelídgesztenye erdők vannak. Enyhe, párás éghajlatot
kedvelő, meleg és fényigényes fafaj, mészkerülő, üde,
hegyvidéki lombos erdők fája.
Hazánkban a leghosszabb életű gyümölcsfaj.
Előfordulnak több száz éves fák, ritkábban 600-700
éves példányok is találhatók. A fa magassága elérheti a
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20-30 métert, törzse hengeres, alacsonyan vastag ágakra bomlik. Kérge fiatalon vörösesbarna,
fényes, sima, lenticellás, idősen sötétbarna, mélyen repedezett. Hosszú oldalgyökerei gyakran
kiemelkednek a talajból. A hajtások barnák, lenticellásak, bordásak. A rügyek zöldesek, kiemelkedő
levélalapon ülnek, tojásdadok, tompa csúcsúak.
A levelek 10-15 cm hosszúak, lándzsásak, lekerekített vagy ék vállúak, szélük durván fűrészes,
szálkás. A levél bőrnemű, színe haragoszöld, fonáka pelyhes. A gesztenye egyivarú, egylaki növény,
a hímvirágok és nővirágok egy fán belül, de külön-külön alakulnak ki. A hímvirágok egyrészt a
hajtás közepén a levelek hónaljában, másrészt a hajtás csúcsán is kialakulhatnak. Virágzata 10-30
cm magas felálló, kétnemű füzér, ahol a termős virágok alul, a virágzat nagy részét adó
porzósvirágok felül helyezkednek el. A lepel halványsárga, a bibék vörösek. A virágzás igen későn,
június végén, július elején megy végbe. A gesztenyefa különböző ivarú virágai nem egy időben
nyílnak, a hímvirágok gyakran előzik a nővirágok kinyílását. A gesztenye olyan szélporozta
gyümölcsfaj, amelynek megporzásánál a rovarok is besegítenek.
Termése jellegzetes makktermés, mely 6 termőlevelű termőből fejlődik. A magházban hat
rekesz van, rekeszenként két-két magkezdeménnyel. A magkezdemények közül azonban csak egy
szerveződik maggá. A terméseket sűrű, elágazó tüskézetű, négy kopáccsal nyíló kupacs fedi. A
kupacsokban a fajtára jellemzően eltérő nagyságú és darabszámú makk található, általában 1-3
makk lehet a kupacsban. A makk héjszíne sárgásbarnától a sötétbarnáig fajtánként változik. A termés
érése fajtától, termőhelytől, évjárattól függően szept. végétől nov. elejéig zajlik le.
Frissen is sokáig eláll a gesztenye, ha „sörtés héjából” kivéve füstön megszárítják vagy rakásba
hányva dióval fedik le. Kőszeg vidékén a gesztenyét, mint a szilvát megaszalják, vagy burgonyaként
főve eszik, illetve megdarálva, a kemencében jól kiszárítva lisztet készítenek belőle. A
gesztenyelisztet vízben, tejben megfőzve fogyasztják. Kőszeg vidéki falvakban mindenszentek
estéjén hagyományosan sütik a gesztenyét, s ezzel ajándékozzák meg a halottak emlékére harangozó
legényeket. Zengővárkonyban viszont, a Mecsek lábánál a szelídgesztenye szüret alkalmával tartják
meg a leányvásárt, azaz az eladó leányok első bálját.
Gyógyhatású leveléből készült teát asztma, szamárköhögés, hörghurut ellen isszák, de levele
alomnak is kitűnő, s toll helyett még századunk elején is párnába tették. Fája keresett, jól
megmunkálható faipari alapanyag: bányafa és építőanyag. Faszénégetésre is használják.

AZ ÉV MADARA 2007
MEZEI VERÉB
(Passer montanus L.)
„A veréb is madár" tartja a
magyar közmondás. De vajon
melyik
veréb?
Hazánkban
ugyanis két fajuk él: a házi- és a
mezei veréb. Mindkettő többnyire
"verébszürke". Gyakran a két faj
egyedei együtt mozognak. A
verebekre pedig aligha figyelünk,
annyira
megszokottá
váltak
környezetünkben.
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A két hazai verébfaj pedig jól elkülöníthető egymástól, egy rövid pillantással máris láthatóak a
házi- vagy a mezei veréb tollruhájának bélyegei.
A mezei veréb inkább bizalmas az emberi környezetben, mintsem olyan tolakodó és civakodó,
mint a házi veréb. A tollazata több mint szürke. Életmódja sem köti annyira az emberhez, mint
nagyobb termetű házi rokonát.
Előfordulási területe Közép- és Észak-Európa, valamint valószínűleg Észak-Afrika és egész
Szibéria Japánig. Termete kb. 14 cm. Évenként 2-3-szor, faodvakban, elvétve háztetőkön is fészkel.
Fészke gyökerekből, szénából és tollakból van magasra halmozva. 5-6 tojását, mely szennyesfehér,
sűrűen borítják szürke és szürkésbarna pontok és foltok.
Feje teteje, halántéka és nyakszirtje fénytelen vörösbarna. Szemsávja, hátsó fültájék-foltja, a
szájzug mellett levő kicsiny és az állat-torkát beborító nagy folt fekete. A pofája és nyaka felső része
fehér, hasi oldala fehéres-barnás, a közepe táján világosabb, oldalai felé fakóbarnás. Ugyanilyen
színűek a fehéresen szegett alsó farkfedők; nyaka hátsó része, dolmánya és válla rozsdavörös, széles
fekete hosszanti foltokkal. Farkcsíkja és felső farkfedői fakó rozsdabarnák, az evezőtollak feketebarnák, külső zászlójukon keskeny fakórozsdás szegéllyel. Szeme sötétbarna, csőre fekete, lába
vörhenyes szaruszínű.
A házi verébtől eltérően inkább a szabad mezők, lomberdők lakója. Az emberi lakások
környékét leginkább csak télen keresi föl. Viselkedésében is hasonlít a házi verébhez, de nem olyan
élelmes. Tollazata mindig szorosan simul a testéhez, fellépésében bizonyos hetykeséget mutat,
ügyesen forgolódik és úgyszólván folytonos mozgásban van. Repülése könnyebb, mint a házi
verébé, a földön is ügyesebben jár-kel; hívóhangja rövidebb, kerekebb, mindamellett ez is igazi
verébcsiripelés.
Ősztől tavaszig különböző gyommagvakkal táplálkozik, főleg a csalán, a fehér keserűfű
magvaival. Nyáron a rovarvilágból szedi táplálékát, többnyire hernyókat, levéltetveket és más
férgeket fogyaszt. A búza- és köles-vetéseket megdézsmálja néha, de a gyümölcshöz és a csírázó
kerti veteményekhez nem nyúl. Fiókáit eleinte kizárólagosan rovartáplálékkal, később tejesedő
gabonaszemekkel neveli.
A mezei vagy kúti veréb hazánkban szintén a gyakori és majdnem mindenütt előforduló
madarakhoz tartozik, de távolról se fordul elő oly nagy tömegekben, mint a házi veréb. Ennek
elsősorban az az oka, hogy sokkal válogatósabb a fészkelőhely tekintetében. Lehetőleg a faodvakat
szereti, de kőfalak üregeit is elfoglalja, így az Alföldön túlnyomóan téglával kifalazott kutakban
tanyázik. Általában éppen olyan kevéssé kedvelt madár, mint a házi veréb, különösen azért, mert
elfoglalja a fecskefészkeket, a hasznos odúlakók részére kihelyezett mesterséges fészekodvakat,
elűzi a téli etetőkről a cinegéket, megdézsmálja a gabonát stb., de viszont igen sok hasznot is hajt
rovarpusztításaival, különösen a szőlőkben.
Figyelem!
A következő KÖR-t és Módszerkosarat a tervek szerint május elején postázzuk. Ezért a
megjelentetni szándékozott írásokat legkésőbb ápr. 16.-ig kérjük elküldeni Czabán Dávidnak
(czabi@freemail.hu) és Victor Andrásnak (victora@zpok.hu).
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