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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
hírlevele
2007.
május
Meghívó Közgyűlésre
Ezúton Közgyűlést hívok össze, melynek
· időpontja: 2007. szeptember 14. 17.45
· helye: Visegrád, Mogyoróhegy, Erdei Művelődés Háza
· napirendi pontjai:
1) Pénzügyi és tartalmi beszámoló a 2007-es év eddigi munkájáról
2) A Felügyelő Bizottság jelentése
3) Vezetőségválasztás (elnökség, választmány)
4) Egyebek
Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor az új időpont ugyanazon a
napon 18:00. A helyszín és a napirend változatlan.
A második időpontra összehívott Közgyűlés – Alapszabályunk értelmében – a megjelentek
létszámától függetlenül határozatképes.
Az útiköltség térítésével kapcsolatos információk az OT tájékoztatóban olvashatóak.
A Közgyűléssel kapcsolatos részletes információk 2007. szeptember 5-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
Vezetőségválasztás!
Kedves Tagtársaink!
Szeptember 14.-én – a visegrádi országos találkozóval egybekötve – tisztújító közgyűlést tartunk.
(A közgyűlési meghívót ld. ugyanebben a KÖR számban!) Eddig ugyan a tavaszi közgyűlésen
választottunk új vezetőket, de most úgy látszott jobbnak, ha már ősztől új vezetőség kezdi meg a
munkát, s a 2008-as program-tervet is már az új Elnökség és új Választmány állítja össze.
Kérjük, hogy a mellékelt tagnévsorban jelöljenek be legföljebb 25 nevet. Olyanokat, akiket
egyrészt alkalmasnak tartanak arra, hogy az egyesület valamelyik vezető testületében
tevékenykedjenek, másrészt várható, hogy bele is fér az életükbe, hogy időt áldozzanak az
egyesületi munkára.
Kérjük, hogy az így kipreparált tagnévsort még Pünkösd előtt, tehát legkésőbb május 25.-ig
küldjék vissza az egyesület postafiók címére: 1397 Bp. Pf. 530. A borítékra lehetőleg ne írjanak
feladót, hogy még véletlenül se azonosíthassuk a javaslattevőt a javaslatával. Ha mégis van a
borítékon feladó, az sem baj; a levélbontók azonnal el fogják különíteni a listákat a borítékoktól.
A beérkezett javaslatok alapján az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság – Darvas Kata, Szilágyi
Ákos és Treiber Pálné – összeállít egy jelölt-listát, ezt a (jelenlegi) Választmánnyal egyezteti, majd

a Közgyűlésen előterjeszti a javaslatát. A jelölt-listára (megfelelő szabályok szerint) még ott,
helybeli javaslat alapján is föl lehet kerülni, s a végleges jelölt-listából titkos szavazással
választja meg a Közgyűlés először az Elnökség 7 tagját, majd a Választmány 15 tagját.
Kérjük, felelős javaslatával segítse a Jelölő Bizottság – s így az egész egyesület – munkáját.
Treiber Pálné
a Jelölő Bizottság elnöke
Elnöki gondolatok egy választás ürügyén
2007. őszén újra választ az Egyesület. Na, és? Sokszor történt már ilyen, és még biztosan történni
is fog. Miért érdekes és különleges ez a mostani választás, mert az.
Az új csapatra (elnökség és választmány) nagyon szép kihívás és nehéz munka vár. Egy, a mai
világban élő szélesebb és szűkebb olyan csapatot kell felépítenie, ami a hagyományokra
támaszkodó, és egyben modern egyesületet képes működtetni. Ennek csírái már elindultak az
Egyesületben. (Lásd Munkacsoportok című összefoglaló!)
Azt, hogy mekkora lesz ez az egyesület, mit vállal fel a környezeti nevelés hazai palettáján,
kiterjeszti, vagy összecsukja szárnyait, az ő vezetésükkel dől el.
Nagy a jelölés és a választás felelőssége. Tudom, hogy mindannyian átérezzük, és aktívan részt
veszünk a jelölésben, és lehetőségeink szerint a közgyűlésen a választásban is.
Keressük közösen azokat a tettre kész jelenlegi és jövőbeni tagjainkat, akik kreatívak,
céljuk az egyesületi életben való munkálkodás, és egy jó csapatban szívesen vállalnak
feladatokat!
Fontos, hogy a jelöltek közül csak azok fogadják el a megtisztelő bizalmat, akiknek ténylegesen
van idejük, energiájuk és odafigyelésük a későbbi munkára is. Szerintem nagyon lényeges, hogy
legalább választmányi szinten minden csoportunk képviseltesse magát az Egyesület vezetésében.
Kérem, ha lehet, közvetlenül is mondjátok el javaslataitokat, saját vállalásotokat a jelölő
bizottságnak:
Darvas Kata (darvaskata@freemail.hu), Treiber Pálné Zsuzsa (treiber@axelero.hu), Szilágyi
Ákos (szilagyiakos@yahoo.com).
Előre is köszönöm az együttgondolkodást, aktivitást.
Schróth Ágnes
elnök

Jön! Jön!! Jön!!!

A MKNE XV. Országos Szakmai Találkozója
Visegrád, 2007. szeptember 14-16.
Jubileum! Újra Mogyoróhegyen!
Sólyom László Egyesületünket köszöntője további reményt és munkakedvet ád. Jubileumi
közgyűlésünkről és a bálról más tollából olvashattok ugyanebben a számban. De az OT még
hátra van! A pezsdítő hangulat közepette sokan jelentkeztek, hogy segítenek az idei OT-t
megszervezni, örömmel és izgatottan készülünk rá valamennyien.
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„Itt születettem!” mondta a kétéves István büszkén, amikor elhúztunk a János Kórház szülészeti
épülete előtt, ahol gólyaszobor tart(ott?) csőrében pólyást… Egy kissé mi is Mogyoróhegyen (is)
születettünk. Nemcsak nosztalgia, hogy visszamegyünk most oda. A hely a környezeti nevelés
„szent helye” volt mindenkor, nemcsak a puli, hanem a réce is itt fogant. Országos hírű tanárok
dolgoztak és dolgoznak itt, nemzedékeket oltva be a természet nagysága és sebezhetősége
gondolatával. Eredményes mozgalom védte itt a táj szépségét, a Duna életadó képességét. Most
pedig ide hívunk újra Téged, a puli reneszánszára, örömteli együttlétre, hegymászásra, táncra,
tanulásra. Csak Veled lehet olyan, amilyennek szeretnénk!
Néhány szervezési részlettel most még adósak maradunk, a következő KÖR-ben és a honlapon
fogjuk közzétenni ezeket. Úgyhogy olvassátok szorgalmasan, és addig is gondolkodjatok, mit
hoztok a batyuban. (Unjátok már a spenótos kencémet?) Szeretettel várunk. Gyere, gyertek!
A találkozó helyszíne: Pilisi Parkerdő ZRt. Visegrádi Erdészet
Erdei Művelődés Háza
Cím: 2025 Visegrád, Mátyás király út 4. bekefi.andrasne@pprt.hu
Telefon: 06-26-398-227
Háziasszony: Békefi Andrásné Moór Györgyi
Elhelyezés: 12 ágyas faházakban. (Van egy 20 ágyas is, olcsóbban). A szálláshelyek
villanyvilágításúak. Az ágyakhoz szivacsbetétet, párnát, paplant, pokrócot biztosítanak.
Ágyneműhuzatot (paplanhuzat, nagypárnahuzat, lepedő) vagy saját hálózsákot hozni kell.
Tisztálkodási lehetőség, WC a 20 ágyas faház esetében a kinti hideg - melegvizes mosdós,
zuhanyzós vizesblokkokban van.
Részvételi díj: (3 nap, 2 éjszaka) 6000 Ft egyesületi tagoknak,
8000 Ft nem egyesületi tagoknak
Rövidebb részvétel esetén (1 éjszaka, péntek-szombat VAGY szombat-vasárnap): 5000 Ft
egyesületi tagoknak, 7000 Ft nem egyesületi tagoknak.
Gyermekeknek 14 éves korig egységesen 5000 Ft/fő a teljes OT-re (3 nap, 2 éjszaka), rövid
részvételre (2 nap, 1 éjszaka) 4000 Ft.
Az egyesületi tagokat csak akkor illeti meg a 2000 Ft/fő kedvezmény, ha rendezték éves
tagdíjukat!
Jelentkezés módja: szeptember 1-ig a mellékelt jelentkezési lap [ld. mellékelve] és a részvételi
díj befizetését igazoló csekk, ill. az átutalásról szóló igazolás másolatának visszaküldésével az
egyesület postacímére (MKNE, 1397 Budapest, Pf. 530.) - (mivel tavaly több jelentkező
jelentkezési lapja elveszett) AJÁNLOTT KÜLDEMÉNYKÉNT! A jelentkezési lapot
igyekezzetek pontosan kitölteni!!! (Megtaláljátok a KÖR-ben, de letölthető lesz a honlapunkról
is: www.mkne.hu.)
Befizetés módja: átutalással vagy csekken az egyesület ELLA-banknál vezetett számlaszámára
(17000019-11704959), a közlemény rovatban feltüntetve a következőket: „OT részvételi díj” és a
befizetett résztvevők neve.
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Előzetes programterv:
Péntek

Megérkezés
Regisztráció alatt: Kézműves
foglalkozás reneszánsz
fejdísz, ékszer készítése
Kóruspróba
Tisztújító közgyűlés
Vacsora: „Terülj, terülj
asztalkám!” Hozz valami
finomságot!!

Szombat
Reggeli

Vasárnap
Reggeli

Túra: A természet körforgása, megújulása:
életnyomok keresése az őszi tájban.
Kilátás a visegrádi várból a Dunakanyarra,
magunkra…
Ebéd

Szakmai program
2.: ismerkedés a
környező iskolák,
OK-k programjával
Ebéd/uticsomag

Könyv-, stb. vásár
Szakmai program 1.: „Tanulás a
fenntarthatóságért”: a környezetegészség,
az élet minőségével kapcsolatos kérdések:
nyitott a környező iskolák számára
Módszervásár
Vacsora
„reneszánsz” „bál”

Elutazás

Mit/kit hozzatok?
•
kényelmes cipőt, amiben túrázni is lehet
•
esőkabátot, vizes palackot
•
módszertani ötleteket „Környezet-egészség, életminőség” témában
•
saját öreg, öblös, szép bögrét a szomjoltó iszogatásához
•
fiatalokat, jókedvet,
•
a pénteki „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra sok-sok otthoni finomságot, itókát.
Közlekedés: Mivel az OT-n közgyűlést is tartunk, az Egyesület a fenti tagi kedvezmény
biztosítása mellett az 50 km-nél messzebbről érkezőknek megtéríti az útiköltségét (ha pénteken
megérkeznek a közgyűlés megkezdése előtt, és részt vesznek azon). Ehhez (amennyiben
tömegközlekedéssel érkeztek) ne felejtsetek el pontos címre kitöltött számlát kérni (MKNE 1113
Bp. Zsombolyai u. 6.)! (Számla nélkül nem tudunk útiköltséget téríteni!)
Gépkocsival érkezőknek akkor tudunk útielszámolás alapján útiköltséget téríteni, ha az autóval
legalább 3-an érkeznek! A CASCO-val (ezt a könyvelő kedvéért) is rendelkező telekocsiban
érkezés roppant fenntartható volna! Próbáljuk megszervezni. A részletekről bővebbet a
következő KÖR-ben, ill. később, az Egyesület honlapján.
Ne feledjétek szeptember 1-ig feladni a jelentkezési lapotokat, s befizetni a részvételi díjat.
Bizalommal, szeretettel és kíváncsian várjuk jelentkezéseteket!
Takács Eszter
(takacs.eszter@mkne.hu)
1/321-47-96; 87/437-012

Vásárhelyi Judit
(jvasarhelyi@foek.hu)
325-3040
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15 éves a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Jubileumi közgyűlést tartottunk 2007. március 24.-én
Szinte napra pontosan az első közgyűlésünk (2002. március 21.) 15. évfordulóján gyűltünk össze
idén tavasszal. A helyszín is az eredeti, a TIT Stúdió nagyterme volt. A közgyűlést Victor András
vezette. Ő az egyesületünk azon kiemelkedő tagja, aki a kezdetek óta – változó feladatokat
ellátva – az elnökségben aktívan tevékenykedik.
A közgyűlés hagyományos módon a napirendi pontok elfogadásával kezdődött. (Lásd előző
KÖR!) Két fő napirendi pont, a beszámoló és a jövő évi tervek váltották ki a legnagyobb
érdeklődést.
Az elnök által tartott beszámoló kitért a pénzügyi helyzetre, valamint a tartalmi munkára.
A nagy lendülettel indult 2006-os évben a korábbiakhoz képest kétszeres pénzforgalmat
bonyolítottunk le. Bár a kiadásaink meghaladták a bevételeinket, de a közgyűlés által elfogadott
megtakarítás kétszeresét valósítottuk meg. Alapvető anyagi változás volt az éltünkben, hogy
eladtuk az irodának használt lakást, és a TIT Stúdióban „véglegessé” vált az irodabérlés. A
projektjeink mindegyike anyagilag gazdaságos, sőt nyereséges volt. Nagyobb összegeket
kaptunk támogató cégektől, emelkedett az adók 1%-ából kapott bevételünk, valamint többen
fizették be a tagdíjukat is. A fő bevételi forrásunk továbbra is a pályázatok során elnyert
összegek.
A tartalmi beszámolóban elhangzottak is azt tükrözték, hogy nagyon gazdag és változatos
szakmai élet folyt 2006-ban is az egyesületben. A hagyományos programok (Föld napja,
Madarak és fák napja, táborok, Ökokarácsony stb.) mellett új szín volt például a Cornell tréning,
valamint a kárpátaljai főiskolás diákok és gyerekek magyarországi látogatása. Helyi és szakmai
csoportjaink saját specialitásaiknak, terveiknek megfelelően színes programokat valósítottak
meg. Az elnökség éves munkájáról is elhangzott részletes beszámoló.
A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolta a közhasznúsági jelentést a közgyűlésnek.
Mindez csak úgy valósulhatott meg, hogy a lelkes önkéntesek mellett – pályázatoknak és
támogatásoknak köszönhetően – 3–5 fizetett alkalmazott is keményen dolgozott az egyesületért.
A közgyűlés a 2006. évi közhasznúsági jelentést (pénzügyi és taralmi beszámoló) néhány
kiegészítéssel egyhangúan elfogadta. Az egyesület honlapján olvasható: www.mkne.hu
A második fő napirendi pont a 2007. év tervezése volt. Alapvető kérdésünk továbbra is az, hogy
milyen formában, szervezeti és pénzügyi keretek között éljen az egyesület. (Erről a dilemmáról a
KÖR-ben is olvasható volt elnöki levél.) A működésnek irányt kell szabnunk, végig kell
gondolni, milyen tevékenységeket vállalunk fel, és milyen forrásból tudjuk ezeket fedezni, mert
csak azokat valósíthatók meg, aminek van anyagi fedezete. Érvek és ellenérvek hangzottak el a
mellett és ellen, hogy merjünk kicsik lenni, és a mellett és ellen is, hogy egy kiteljesedő, új
szervezeti és anyagi alapokon működő egyesület jöjjön létre. Mindkét úthoz ki kell dolgozni a
hosszú távú stratégiát, valamint lelkes emberek kellenek, akik vezetik a kijelölt úton az
egyesületet, a tettre kész tagságot. A jelenlegi vezetőség a megújulás, kiteljesedés mellett tette le
a szavazatát. Ennek megfelelően dolgozta ki a munkatervet. A közgyűlés azzal a kikötéssel
fogadta el az ambiciózus munkatervet, hogy folyamatos pénzügyi kontroll mellett végezzük
a tevékenységünket, és szükség esetén a visszafogott működésre áll át az egyesület.
A közgyűlés 2008-tól a következő éves tagdíjakat állapította meg:
alaptagdíj: 2000,- Ft, diák és nyugdíjas tagdíj: 1000, - Ft, családi tagdíj: 3000,- Ft.
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Abból a gondolatból kiindulva, hogy a tagság legnagyobb része az éves Országos Szakmai
Találkozón van együtt, a közgyűlés úgy határozott, hogy a következő közgyűlésünk szeptember
14-én, az OT-n lesz. A szeptemberi közgyűlés fő programja a tisztújító vezetőségválasztás.
Az őszi választásokra való áttérés elősegíti, hogy az új elnökség a következő évben már a saját
programját valósíthatja meg. Lerövidül az az időtartam, amíg kényszerpályán mozog a
megválasztott csapat.
Schróth Ágnes

Jubileumi ünnepséget is tartottunk március 24.-én
Sólyom László köztársasági elnök üzenete
a Magyar Környezeti Egyesület megalakulásának 15. évfordulója alkalmából
15 éve működik a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.
Az iskolában mindig is volt „természettan” – majd később, már a mi időnkben, külön növény-,
állat-, sőt embertant tanultunk. A jó „biológia”-tanár ezeken a tárgyakon keresztül is megtanította
a gyerekeket a természet ismeretére, sőt szeretetére. Természetesen szó volt szélesebb
összefüggésekről is. Elgondolkodhatott a diák azon, mi alakítja ki a növénytársulásokat, vagy
hogy a földtörténet éghajlat-ingadozásai, avagy a civilizációs beavatkozások milyen nagy
változásokat okoztak. Ma azonban ez a fajta tudás nem elég. Ha más nem, egyrészt a természet
pusztulása, és másrészt az ember mindenhova elérő jelenléte figyelmeztet arra, hogy ma mindig
az ember és a természet viszonyába kell helyezni még a látszólag legszűkebb természettani
szakkérdést is.
A környezeti nevelés ezt a rendszerszemléletet teszi a gyerekek gondolkodásmódjává. Erről volt
szó, amikor óvodás unokáim elmesélték, hogy miért nem szabad szemetelni az erdőben, hogy mi
a jó a madaraknak, és így tovább. Ebben a szemléletben mindig ott van a felelősség gondolata is.
Minden korosztály a maga nyelvén kapja meg ezt az alapvető erkölcsi leckét.
Nem lehet tehát elég nagyra értékelni azt a módszertani segítséget, amelyet az Egyesület
kifejlesztett, és minden tanárnak felkínál. Nem lehet elég nagyra értékelni azoknak a tanároknak
a munkáját, akik a környezeti nevelést komolyan veszik és gyakorolják. Hiszen csakis a
mentalitás megváltozása adhat reményt arra, hogy sikerül majd fenntartani az élet természeti
alapjait, és megőrizni gazdag sokféleségét. Az óvodában és az iskolában a legnagyobb az esély
arra, hogy a jövő nemzedékekben ez a hozzáállás meggyökeresedik. Ha a jövő nemzedékek iránti
felelősségről beszélünk, abba mindenek előtt a környezeti nevelés is beletartozik.
Köszönetet mondok a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek eddigi tevékenységéért, és
bízom munkájuk folytatásában még hosszú ideig. Abban pedig biztos vagyok, hogy erőfeszítésük
és szép hivatásuk meghozza gyümölcsét.
2007. március 24.
Sólyom László
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Jubileumi kiadványunkról
Elkészült a Kör 15 éves jubileumára szánt kiadvány szöveges része. Sólyom László köztársasági
elnök köszöntőjével kezdődik majd és azt ebben a Kör-ben is olvashatjátok, hiszen
mindnyájunkhoz szól. További tartalmas köszöntők után néhány írás az egyesület kialakulását
mutatja be, hol hivatalosan, hol lelkesen, majd legnagyobb programjaink, projektjeink,
legjelentősebb tevékenységeink rövid leírása következik (NKNS, EETIPs, Iskolazöldítés,
továbbképzések, zöld ünnepek és számos más). Nem felejtkeztünk el a „hivatalos” megítélés
számára nem olyan fontos, de a Kör közösségi, emberi értékeihez jelentősen hozzá járuló
eseményekről sem (pl. a Mocorgó puli rajzpályázat, a bálok sora). Végül listaszerűen
következnek tiszteletbeli tagjaink, puli-díjasaink, kiadványaink, a központi iroda és a helyi
csoportok elérhetőségei.
A szerkesztők igyekeztek sok szerzőt felkérni az egyesületből, ezért aztán az írások stílusa,
hangvétele, tömörsége változatos. Kell is, mert eléggé töményre sikerült a – mértéktartó,
kevesebb, mint 100 oldalnyi – szöveg. Miért lett tömör? Mert (így együtt látva e 15 év
összefoglalását) megkockáztatom a jelzőt: elképesztő mértékű munka és eredmény van
mögöttünk! Visszaadja vagy megerősíti a hitet: a civil működés során, amikor nem hivatali
kötelességtudatból, hanem önként és a saját elkötelezettségünk által vezérelten dolgozunk,
gyakran többet és jobbat produkálunk.
Egyébként már az szívet melengető volt, hogy minden felkért szerző vállalta és elkészítette
(határidőre!) a dolgozatát. Gyűlnek a képek is. Az Iroda egy helyen már megpályázta a kiadás
költségeit. Reméljük, sikerül kiadni, mert nekünk, nagyon sokunknak, akik az egyesület életének
részesei voltunk és vagyunk, élvezetes olvasmány lesz, a külvilág számára pedig komoly
bemutatkozás.
Vásárhelyi Tamás
Mit gondolok a jubileumi ünnepségről?
A délelőtt is már arról árulkodott, hogy a jelenlévőknek nem közömbös a Kör léte, jövője.
A délutáni ünnepség felemelő volt, illusztris vendégeinkkel, a természetszerűen elhangzó
beszédek után egy a Kör legjobb hagyományainak megfelelő, vicces és ünnepi és finom tortával,
egy korty borral, és nagyon élénk beszélgetéssel. Majd a fiatal zenészek s egyben
leszármazottaink bemutatkozása következett, mintegy a folytatást sugallva. Végül a csak a mi
számunkra és ünnepségünkre odajött profi zenészek nemes ajándéka tette teljessé az ünnepséget.
És akkor még hátra volt az esti mulatság. Ahol az asztal megint egyszer saját finomságokkal volt
tele – elszégyelltem magam a diós sütimmel, annyival jobbakat ettem. És aminek a bevált DJ-nk
által generált szokásos bulihangulatot meghagyva is méltóságot kölcsönzött a nyitótánc (a
talpalávalót élő vonósnégyes húzta) és a táncház (élő tánctanárral).
Ezt a napot a nagyon sok közreműködő emelte fel, és a Tatai család áldozatkészsége és
kreativitása emelte még magasabbra.
Vásárhelyi Tamás
Köszönöm a tegnapi tartalmas és remek munkahangulatú közgyűlést minden résztvevőnek.
Nagyon jó volt együtt gondolkodni. Úgy érzem, hogy az ünnepi közgyűlés is méltó és emelkedett
volt az évfordulóhoz. A bál, pedig egyenesen fergeteges.
Köszönöm azoknak a sokaknak a munkáját, akik tartalmában és technikai lebonyolításában
nagyon sokat tettek, hogy mindez így megvalósulhasson.
Ági
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Ezután a közgyűlés után csakis előre lehet menni... Olyan kedvem kerekedett, hogy
legszívesebben azt mondanám – ha nem volnék óvatosabb, s lenne hozzá energiám, időm –, hogy
gőzerővel előre!
Minden nagyon jól sikerült. Ismét érezhettük azt az összetartó erőt, ami nem enged, amiért
érdemes. A sok apróság, ami naggyá tesz mindenkit. Pulitorta sütése, finomságok, közös éneklés,
zenélés, ámulat, beszélgetések, mosoly, elismerések, közös öröm... Jó Veletek!
Megfogalmazódott ismét bennem: azért jó a pulisok között, mert mindenki elfogadja a másikat
olyannak, amilyen. Pedig mindenki más. S így építjük magunkat, egymást. Ezt az értéket, az
együtt örülés közös értékét őriznünk, átadnunk kell!!!
Nagyszerűek vagytok valamennyien!!! Köszönet mindenért.
Salytok
(A bálról való eljövetelemet sajnálom... Majd a 20. évfordulón!!!)
Nagyon szuper volt a műsorotok, és a tánc is nagy ötlet volt.
Évi, Robi, Tündi
A Ti visszajelzéseitekből úgy tűnik, mind úgy érezzük, egy jól sikerült szombatot tudhatunk
magunk mögött.:)
Nagyon jó élmény volt Veletek lenni, s bár mi nem olyan régóta vagyunk itt, a szombati napon
átérezhettük ennek az egyesületnek, közösségnek a múltját, nagyságát, örömeit és megtartó
erejét. És amin nagyon meghatódtunk: a Puli-díjjal s a sok kedves öleléssel, gratulációval a
munkánk, hozzátok tartozásunk megbecsülését.
A hivatalos közgyűlést követő 15 éves jubileumi ünnepség előkészületeiben, lebonyolításában,
illetve a bál fergetegessé tételében sokan és sokat segítettek – vagyis inkább járultak hozzá,
hiszen pont ebből állt össze az egész, a csapatmunka, a közös élmény. Szeretnénk nemcsak a
magunk, hanem az egész társaság, az egyesület nevében köszönetet mondani …
...a büfés csapatnak: először is a koordinátornak Emri Erikának, aztán Kun Margitnak a finom
kávéért, Barna Panninak és Barna Iminek a kenyérkenésért, Darvas Katának és Blabának a
felszerelésért, Tatai Zolinak a bevásárlásért, fuvarozásért
...a kiállítás szervezésért: Schenkerik Zsuzsának és Kárpáti Jancsinak a poszterek
kinyomtatásáért, Darvas Katának, Blabának, Marsi Móninak a kiállítás összeállításában nyújtott
segítségükért
...a „Tatai cukrászatnak” a gyönyörű pulitortáért
...Tatai Lillának és a kórus csapatnak a szép előadásért
…a Tatai családi zenekarnak az esti muzsikálásért
…Vásárhelyi Zsókának és a lányoknak a szép zenei élményért
…Vásárhelyi Tamásnak a hangulatemelő borért és köszöntőért
…Victor Andrásnak a kórusért, a köszöntőért és mindenért
…a bál szervezésért: Dobcsányi Erzsinek
…a zene és jó hangulat megteremtőjének: Szabó Robinak
…Fehér Áginak: a táncházért
…Vásárhelyi Juditnak: a szép csokorért, és a báli játékokért
ÉS MINDENKINEK a Batyus finomságokat,
a BÁL UTÁNI ELPAKOLÓ CSAPAT lelkiismeretes és alapos munkáját. Nagyon szép rendet
találtunk itt a Puli-Kuckóban, és a háziaknak sem volt semmiféle kifogásuk, mindenhol szép
rendet hagyott maga után a csapat. Tehát KÖSZÖNJÜK az általunk ismeretlen angyaloknak,
hogy megtették ezt az egész napi program után!!!
és MINDENKINEK Mindent, akit és amit netán a tételes felsorolásból kifelejtettünk.
Andi, Eszter
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A szombatban volt minden jó: sokrétű előkészítés, okos gondolkodás, mértéktartás, ünnep,
vendégek, torta, koccintás, zene és bona, és végül az őszinte, gazdag mulatság, öröm. Köszönöm!
V. Judit

A zene energiát ad nekünk!
Megvolt a Kör 15 éves születésnapi rendezvénye. Egy megújulási folyamat kellős közepén
vagyunk, jól jött az a sok méltósággal ünneplés és vidámság, ami a március 24-i napot
jellemezte. Ezen belül is kiemelkedő módon járult hozzá az ünnepséghez a zene: a Kör Jubileumi
Kórusa, az ifjú nemzedék kamaramuzsikusainak bemutatkozása, profi kamarazenészek és kórus
csak nekünk előadott miséje, valamint az este folyamán egy élő vonósnégyes méltóságos
tánczenéje, élő tánctanár táncháza és élő DJ hangulatteremtése – mindez nagyonis élő közönség,
mondhatni önmagunk számára. (Mert megérdemeljük? )
Az esti bál nyitótánccal kezdődött, a vonósnégyes húzta a „talpalávalót”. Ezután felolvastak egy
– láthatóan sietségben, hevenyészve készült – levelet, amit „a terem sarkában felejtett valaki”.
Ennek a levélnek a mondanivalóját szeretném én most kicsit tovább gondolni, hogy megőrizzem
annak az estének a bohókás hangulatát. A zene és a környezeti nevelés kapcsolatáról van szó.
Egy éj a kopár hegyen - A zene és a természet kapcsolata ősi, hiszen a ritmus a természetben is
előfordul, és szebbnél szebb dallamokat hallhat, aki a patak csörgedezését vagy a madarak énekét
hallgatja. De gondolhatunk itt olyan bizonyítékokra is, mint a Pisztrángötös, Az állatok
farsangja, a Dongó, a Pacsirta, vagy hogy maga a Bach név patak-ot jelent, Leonard Bernstein
nevében a Bernstein borostyánt (lásd később), a Leon oroszlánt, az -ard pedig bizonyíthatóan
előfordul a kardhal szóban. Délután Albrechtsberger egy szép, rövid miséjét hallgattuk. A szerző
neve (próbáljuk csak hangosan kimondani!) a varacskos disznót juttatja eszünkbe, de ezt nem
merjük a zene-természet kapcsolat bizonyítékai közé csatolni. A zene a természet és az ember
hármas kapcsolatára utalhat viszont, hogy a Mondschein szonáta névadója, a Holdvilág-árok
természetes képződmény, ugyanakkor a Zenekari-árok egyértelműen emberi alkotás.
… a zene, a zene, a zene, a zene kell… - A zene és az emberiség kapcsolata olyan régi, mint
maga az emberiség. Hiszen ezek szerint zene már régebben is volt, jóval az emberiség
megjelenése előtt. (Bár ki tudja? Ha nem volt ember, aki zenének hallja, akkor a madárdal sem
volt dal, hanem csak hang.)
Ma a zene és ember kapcsolata már annyira szoros, hogy az emberiség évtizedek tudományostechnológiai-informatikai fejlesztését, hatalmas tornyok építését, elektromágneses hullámokat,
sugárzást, egyenletes térerőt, terád szabott fedelet, különleges, csak neked szánt, előnyösnél
előnyösebb tarifacsomagokat és azok óriásplakátos reklámozását sem tartja túl nagy árnak azért,
hogy Bach D-moll toccata és fúgá-jának monumentális kezdő hangjai felharsanjanak,
cérnavékonyan, egy mobiltelefon csengetéseként.
Kamaraénekkör - A zene és a Kör kapcsolata is majdnem annyi idős, mint maga az egyesület,
hiszen az 1992-es OT-n már énekelgettünk az esti tűznél, miközben egy csillagász távcsövön
mutatgatta nekünk a csillagokat, a Nagygöncölt, Kistercet, Cassiopeia-t, Arco-t és a többit.
Később énekkar kezdett formálódni, újra- és újraszületni (szimbolikus, figyelem!) alkalmi
fellépésekre, melyeket – hogy Steinbeck-et idézzem – inkább a vissz- mint az összhangzat
jellemzett.
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Énekel-nökök - A zene elnökeink világképébe is belopódzott.
Tamás szerint a legjobb a Zenetudományi Múzeumot látogatni. Kedvenc táncai a Wiener Wanzen
és a pol(os)ka.
András szerint kamaramuzsika hatására lassabban barnul a szabad levegőn elvágott alma, amúgy
minden zene – a pentaton dal is, monotonul – úgyis csak arról szól.
Bia szerint a ritmus dinamizál, és ez az, ami kell nekünk, fortissimo!
Ági szerint a fúga a jó műfaj, ahol ugyanannak a főtémának a variációi hamar adják át helyüket a
következőnek.
Valahol már érik egy következő muzsikus, aki remélhetőleg alig várja, hogy az új kar – tutti! –
beléphessen.
Húzósnégyes - Elhúzta a vonósnégyes nótáját is a titokzatos levélíró, amint alább látjuk,
farsanghoz illő köszönetféleképpen nekik, és a jubileum minden muzsikusának.
A vonósnégyes és a környezet:
A hegedűhöz a legfinomabb, egyenletes körülmények közt évszázadig növekedett, hatalmas,
szabályos, szép szál fenyőfákat kell kivágni. A brácsa és a cselló még a hegedűnél is
nagyobb.
A cselló húrja állítólag úgy készül, hogy a kecske belét kiveszik és vékonyra sorodva
megszárítják. A muzsikusok humánumát mutatja, hogy a szerencsétlen jószág ekkor már
nem él.
A vonóhoz kicibálják a jobb sorsra érdemes, szép lovak sörényéből a legszebb szálakat.
A vonót gyantázni kell. E célból mély sebet kell ejteni a fenyőfák testébe, a fák kifolyó
fájdalomkönnye megszilárdul, és ebből lesz a gyanta. Ha marad egyáltalán gyanta, amit a
vonósnégyesek nem fedeznek fel, akkor abból évmilliók múlva borostyánkő válik.
Végül a vonósnégyesnek az energiakrízishez is köze van. A cselló megújuló energiaforrás,
és tudjuk, sokkal tovább ég, mint a hegedű.
2007-ben, a Föld Napján

Vásárhelyi Tamás

Ez történt az előző szám óta
Green Expo
Április 6-7-8-án jelen volt egyesületünk a BKV felkérésére a Green Expo-n, ahol a budapesti
közösségi közlekedés érdekességei mellett a közlekedés környezeti hatásairól, a környezettudatos
és környezetbarát közlekedés formáiról tájékozódhattak a látogatók az MNKE jóvoltából.
Az interaktív számítógépes program segítségével megtekinthető ÖKOLÁBNYOM- ra is sokan
kíváncsiak voltak, főként a gyerekek közül. Takács Eszter összeállított továbbá egy ÖKO-TOTOt, a légszennyezés és levegőtisztaság aktuális kérdéseiről, melynek helyes kitöltésével értékes
ajándékokat nyerhettek az érdeklődők.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a BKV vezetése és lelkes fiatal marketing menedzsere Szklenárik
Fanny - aki a honlapunk alapján keresett fel minket – fontosnak tartja a civilekkel való
együttműködést. Megfogalmazása szerint
„Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a közösségi közlekedés
választásával védhetjük a környezetet, mert kevesebb a káros anyag
kibocsátás. A BKV Zrt. számára nagyon fontos a környezet védelme és a
környezettudatos nevelés”
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Ebben tudott egyesületünk a szemléletformálással a fenntarthatóság gondolatának terjesztésével,
figyelemfelhívással és érdekes programok szervezésével részt vállalni.
Úgy érzem a kölcsönösen sikeres együttműködés egy hosszabb távú kapcsolat kezdete csupán.
Már is meghívást kaptunk egy őszi programon való közreműködésre, melyet örömmel vállalunk.
Benkőné Di Giovanni Rita

FÖLD NAPI programjaink
Az idei Föld Napján két jelentősebb eseményen vett részt az egyesület. Az egyik ezek közül az
április 20-án a XI. kerületi PSZK által szervezett egész napos rendezvény, melynek civil
szervezetei között jegyezhettük magunkat. Lelkes Puli- kuckósaink az ökolábnyom-ról tartottak
foglalkozásokat az érdeklődő diákoknak. Szerencsére érdeklődő pedig volt bőven, még sorban is
kellet néha állniuk.
Horváth Anna, Kara Edina és Magyar Kriszta felváltva meséltek és játszottak a gyerekekkel, akik
őszinte érdeklődéssel hallgatták őket, rakosgatták a térképre az USA, India, az Arab Emírség és
Magyarország lakosainak ökolábnyomát, valamint beszámoltak saját napi energiapazarló
programjaikról. A foglalkozás végén mindenkinek kis ajándékkal kedveskedtek az előadók.
A program sikerét talán az bizonyítja legékesebben, hogy egy tanár kolléga érdeklődését az
ökolábnyom foglalkozás iránt a részt vevő diákjai keltették fel dicshimnuszaikkal. Eljött hát
megnézni a saját szemével is a Puli-kuckót.
A másik, a Föld Napi Fesztiválon való szereplésünk a DINPI (Duna Ipoly Nemzeti Park) szintén
egész napos Pál-völgyi kőfejtőben szervezett programsorozata volt. Itt több állomást is vállaltak
egyesületünk tagjai. Bartha Cili, Harza Irén és Vargyas Judit a Zseblabor hétköznapi csodáival
kápráztatta el a résztvevőket, Magyar Kriszta egy érdekes kérdéssorral faggatta, míg Németh
Andi az újrapapír készítés rejtelmeibe vezette be a vetélkedő csapatokat.
Blabá a kőzetek és fenyőfélék felismerésére, Emri Erika a háziállatok etimológiájára és Németh
Marcsi a különböző vesszők felismerésére tanítgatta a lelkes jelentkezőket.
A sokszínű és érdekes program, állomás mellett a kiadványaink, pólóink és bögréink is szépen
fogytak. Szerencsére az időjárás is kedvező volt, szép napsütéses időben kóstolgattuk a
hagyományőrző ételeket. Tartalmas szép napot töltöttünk a Föld Napján a kőfejtőben.
Várjuk a többi lelkes résztvevőt a Budakeszi Vadasparkba és az Orczy kertbe május 12-13-án.
Találkozunk a Madarak és Fák napján, meg a Kincsem Majálison, ahol újra népszerűsítjük az
MKNE-t, a környezeti nevelést, a természet szeretetét, no és a civil kurázsit.
„GYERTEK VELÜNK!”
Benkőné Di Giovanni Rita
A Jövő Iskolája Környezeti nevelés a közoktatásban és múzeumokban címmel pedagógusok
számára szervezett konferenciát a Föld napja alkalmából a Millenáris Parkban. Egyesületünk
három előadás tartására kapott felkérést.
Tatainné Dobcsány Erzsébet a múzeumpedagógiában használható könyveket, kiadványokat
mutatta be. Beszélt a környezeti nevelés fontosságáról, szerteágazó voltáról.
Treiber Zsuzsa a környezeti nevelés pedagógiai alapjairól és általános iskolai lehetőségeiról
tartott előadást, gyakorlatban megvalósított projekteket mutatott be.
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Schróth Ágnes a tanári szerep és feladat változásáról beszélt. Bemutatott a középiskolában is jól
alkalmazható módszereket. Zárásként a résztvevők memóriafejlesztő játékokat játszottak,
valamint a “Szegénység ördögi körét” próbálták megfejteni.
Schróth Ágnes
Projekt-tervezés és -vezetés
2007. április 14. (szombat) 9–17h továbbképzést tartottunk a Puli-Kuckóban saját tagjaink
számára a projekt-tervezés és -vezetés szemléletmódjáról, módszereiről és technikáiról. A
továbbképzést Kelen Gábor és Vásárhelyi Tamás vezette; segített nekik Albert Judit.
A továbbképzésen a résztvevők megismerkedtek a projektmenedzselés általános tudnivalóival, s
gyakorolták az ismereteiket egy elképzelt konferencia megtervezésén.
Darvas Kata
„Tanulás a fenntarthatóságért” szekció a
Környezet- és Természetvédelmi Szervezetek XVII. Országos Találkozóján
Kecskemét, 2007. március 17.
A szekciót moderálta: Labanc Györgyi, Vásárhelyi Judit, kb. 90 résztvevője volt.
A szekciót – mint látjátok - a MKNE tagjai vezették, és sok tagunk vett rajta részt. Először az
OKI-val közösen rendezett konferenciánkról adtunk hírt. Az Iskolák mint a fenntartható
fejlődés helyi központjai c. 2007. január 17-21. között lezajlott nemzetközi konferencia sikeres
volt. A tervezett Comenius 3 hálózat kapcsán közösen tervezett, készített elő pályázatot, ezen
kívül az ENSI (Environmental and School Initiatives) éves közgyűlése is lezajlott. - 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 norvég Norwegian University of Life Sciences (UMB) partner
feladata lesz a tervek szerint. Az előkészítő látogatás szakmai programjának szervezését és
lebonyolítását is ők végzik.
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.
A résztvevők bemutatkozása, tapasztalatainak és eredményeinek áttekintése volt a szekció
nagyobb részének feladata: a tanulás a fenntarthatóságért, az iskolai szükségletek és lehetőségek
körében. Megbeszéltük, ki mit valósított már meg intézménye, szervezete keretében, a
fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységek közül, hol kapcsolódik a fenntarthatóság
pedagógiája az Egyesület által kezdeményezett Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiával,
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hogyan lett/lesz az új ismeretek birtokában a környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája,
melyek lehetnek az első, költséghatékony lépések valamint azt, hogy ki mit vállal, mihez kér
segítséget.
Módszertani ötletbörze a kapott ötletek sorrendjében!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Csend-napja váljék magyar hagyománnyá
Előadássorozat, az információkat a megyei Pedagógiai Intézetek segítenek szétsugározni, de
azok kiterjesztésére van szükség a Kárpát medencére, mivel az ökológiai egység
Megyei vetélkedő a természeti erőforrásokról
Tanösvény a fenntartható életmódról (komposzt, szennyvíz, vályogvetés)
Felsőoktatásban: megelőzés: mérnököknek KN, módszertan, formák, szelektív
hulladékgyűjtés költség-hatékonyság elemzése, agrármérnököknek fakultatív KN
Hulladékból termék bemutató
Kereszttantervi ajánlás valódi megvalósítása
Fenntarthatóság gyökereinek felismerése a népi kulturánkban
Nemzedékek közötti információ áramlás,
Hulladékpedagógia (fajták, megelőzés) már az óvodában
Háztartási energiáról már óvodás szinten is: hagyományos formák
Kamratanoda: mai és hagyományos életmód összehasonlítása
Madárbarát önkormányzat – együttműködés, zöldfelület gazdálkodás
Ökoiskola – zöldóvoda
KN sérült gyerekeknek is – pl. zoopedagógia
Ember és környezete: komplex program
Kerülni az agyonpublikálást (felesleges) együtt!
www.mtvsz.hu/karbonkalkulator, végül pedig
Környezettan-szakos legyen az iskolában szervező is, nemcsak óraadó.

A szekció idején kiragasztottuk a korábbi évek környezeti nevelési szekcióinak állásfoglalásait,
majd összehasonlítottuk, melyek az „örökzöld” – tehát nem teljesített? – témák. A műhelymunka
teljes ideje alatt külön tace pao-n jegyeztük föl azokat a javaslatokat, amelyek az idei
állásfoglalásba kívánkoztak. Végül alább közöljük az OT plenáris ülésén csaknem egyhangúlag
(1 tartózkodással) elfogadott, alább közölt állásfoglalást.
Vegyétek, vigyétek, mindnyájunké! Bárki hivatkozhat rá az iskolában, az iskolafenntartónál, az
önkormányzatnál, a megyénél, vagy a miniszternél. Ha eredményes lesz, írjátok meg!
A szekció állásfoglalása
A szekció 90 résztvevője áttekintette az utolsó 5 év hasonló állásfoglalásait. A környezeti
nevelés, mint a megelőzés egy formája a csővégi ártalmatlanításnál nagyságrendekkel
költséghatékonyabb. Ezért változatlanul, 2007-ben is javasoljuk, hogy a környezeti nevelés
foglalja el a törvényekben biztosított helyét, érjen véget e téren a mulasztásos törvénysértés. Az
ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” (2005-2015) évtizedének 3. évében sincs ugyanis
Magyarországon stratégia sem a fenntartható fejődéshez, sem a fenntartható Magyarország
számára, sem pedig a fenntarthatóságra nevelés, képesítés előkészítéséhez.
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A 2003-ban 5 minisztérium, különös tekintettel az Oktatási, valamint a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumok részvételével az Erdei Iskola Programra kötött megállapodás, a
mellérendelt források már a múlté, noha a program kifutásának határideje 2008 év volt.
Kívánjuk a KÖNKOMP, vagy annak utódszervezete felállítását, olyan ahhoz hasonló HÍD
kialakítását, amely összeköti a kormányzatot az oktatási intézményekkel és a civil
szervezetekkel, és a környezeti nevelésben tevékenykedő más szervezetekkel. Kívánjuk, hogy ezt
a szervezetet újra lássák el a működéséhez, valamint a KN, és az erdei iskolai mozgalom
működtetéséhez szükséges forrásokkal
A szociális készségeket, a fenntarthatóságra képesítést kiválóan fejlesztő erdei iskola forrásain túl
támogatásra van szükség az iskolában a környezeti nevelés integrált szervezésére, illetve tanárés terepi vezetőképzésre. Szükség lenne az iskolákban környezettan szakirányú végzettségű
pedagógusok alkalmazására, akik összefogják az intézmények fenntarthatóvá tételét mind az
oktatás-nevelés, mind az iskolák gazdálkodása terén. Szükség van továbbá arra, hogy környezeti
nevelési és fenntarthatóságra nevelési tantervek jelenjenek meg a teljes felsőoktatásban, hogy
azok környezetkárosítást, szennyezést megelőző ereje érvényesülhessen.
Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága tűzze újra napirendre a környezeti nevelés
helyzetének áttekintését, különös tekintettel Magyarország nemzetközi vállalásaira. Tarthatatlan,
hogy a közoktatás részeként elismert környezeti nevelésért az Oktatási Minisztériumban nincsen
felelős szervezeti egység.
Végül, mivel mindannyian a Kárpát-medencében, annak ökológiai ölében élünk, a kormány
támogassa a határon túl - már az EU tagjaiként – élő és dolgozó magyar iskolák és tanárok
környezeti neveléssel kapcsolatos felzárkóztatását.
Címzettek:

a Magyar Kormány
az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
az Országos Köznevelési Tanács

Továbbá:

az iskolafenntartók
az oktatási intézmények vezetői

Tagjaink írták
Ezt a fejezetet nemrég indítottuk el. Ide olyan írásokat várunk, amelyek ugyan kifejezetten nem
kapcsolódnak az Egyesület tevékenységéhez, de szépek, érdekesek, vagy mulatságosak, és meg
szeretnétek osztani a többiekkel is.
A méhék lázadása
A kék Harangvirág kedvesen bókolt a virágoskert szélén. Szívesen üdvözölte a hozzá
érkező vendégeket. Egy verőfényes este öt elcsigázott kicsi méhecske szállt hozzá.
– Nagyon elfáradtunk, Harangvirág! Messziről jövünk, és szüleink háza még nagyon távol van.
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Nem érünk haza a vihar előtt. Befogadsz minket? Védelmezel a széltől és záportól? – kérdezték
egyszerre.
– Igen, szívesen befogadlak benneteket. Húzódjatok szirmaim alá. Ne féljetek! Mesét mondok
nektek – felelte a Harangvirág. Az öt kicsi méhecske zizegve összeölelkezett és hallgatta
Harangvirág meséjét.
Volt egyszer egy csodálatos Kert. Annak közepén élt a szerény és alázatos Liliom. Akik
jól ismerték megszerették, mert egyszerű volt, tiszta és nagylelkű. Finom illatával elárasztotta az
egész Kertet. Gyakran jöttek hozzá tanácsot kérni virágtestvérkéi. Mindenkit türelemre és
szeretetre intett. Eleinte a Rózsa is szívesen hallgatta, de egy napon kitartó szolgálatát a Rózsa
megirigyelte. Elhatározta, fellázítja ellene az egész Virágoskertet. Felhasználta erre azt az öt
engedetlen méhecskét, akik gyakran elszöktek hancúrozni a szülői házból.
– Milyen gőgös és rátarti ez a Liliom! Mindenkit kioktat, és azt gondolja, ő a legokosabb ezen a
világon!- suttogta a Rózsa a nektárt kortyolgató méhék fülébe.
A méhék eleinte meg sem hallották a Rózsa suttogását, és boldogan szálltak virágról
virágra. Legjobban a Liliomot kedvelték, mert lágyan elringatta őket szebbnél szebb meséivel. A
Rózsa azonban nem adta fel titkos tervét, hogy kitiltassa a Virágoskertből a Liliomot.
Egy verőfényes napon a legengedetlenebb méhecske felfigyelt a Rózsa lázító beszédére
és így szólt társaihoz:
- Ez a Rózsa olyan szép, amikor szúrós töviseit behúzza. És finom az illata is. Igaza lehet!
Nézzétek! Ez a Liliom évek óta Kertünk közepén áll, és azt hiszi, körülötte forog a világ.
Állandóan számon kéri minden cselekedetünket és örökké a jóra oktat. Olyan unalmas!
– És a Rózsa szirma selymesebb!
– A színe is tündöklőbb!
– És olyan kedvesen szól hozzánk!
– Nagyon megértő velünk, és nem kér olyat, ami nem kedvünkre való! – felelték kórusban az
egyre engedetlenebb méhecskék.
Ezen a verőfényes napon nem vágytak a Liliom meséjére. Messze elkerülték, és mérgesen
szálltak virágról virágra. Felkeresték a legmagasabban illatozó Olajfa virágait is.
– Segítsünk a Rózsának! Lázítsuk fel a Liliom ellen az egész Kertet! – biztatták egymást
önfeledten. Amerre megfordultak, mindenhol ezt zizegték:
– Olyan kedves ez a Rózsa!
– És nézzétek a büszke Liliomot!
– Milyen rátarti és erőszakos!
– Mindenkit kioktat és türelemre int!
– Alig várom már, hogy örökre elhervadjon!
Meghallotta a méhék lázító zizegését a Rózsa, és elégedetten élesítette tüskéit.
Gondolta, nemsokára nagy szüksége lesz az élesebb tüskékre. Nagyon szeretett szúrni.
A Liliom eközben szelíden mosolygott. Féltette méhéit és féltette az irigy Rózsát is. Jól
tudta, hogy van egy Főkertész, aki bölcsen uralkodik a Kert fölött és mindent lát. A Liliom
gyakran beszélgetett ehhez a Kertészhez, és bár soha nem látta, mégis napról napra egyre jobban
szerette. Gyakran kért segítséget Tőle a Kert lakói számára. A Liliom megtanulta, nem a harag és
irigység óvja meg a Kertet. Szánta a Rózsát és szánta lázadó társait. Szerette volna megmenteni
őket hervadása árán is.
Eközben a verőfényes nap lassan lehanyatlott, és elfáradtak a méhék. Nem zizegtek már
olyan haragosan. Hiányzott már a Liliom gyógyító meséje. Hiányzott tiszta, lágy hangja. A
méhék hallgatagon szálltak a szülői ház felé, amikor egy szempillantás alatt utolérte őket a
haragos vihar. Veszélybe kerültek volna, ha a kék Harangvirág nem fogadja be őket, és nem
takargatja be szárnyaikat selymes szirmaival.
– Honnan tudod ennek a verőfényes napnak a történetét, Harangvirág? – kérdezte egyszerre az öt
elcsigázott kicsi méhecske – és élénken ült fel a Harangvirág kelyhében.
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– A Liliom kertjében él Néném, az idős Harangvirág. Ő harangozta el nekem, és átadta a Liliom
üzenetét, hogy oltalmazzalak meg titeket a haragos vihartól – felelte kedvesen a Harangvirág.
– Hát nem haragszik reánk a Liliom? – kérdezte egyszerre az öt elcsigázott kicsi méhecske.
– Nem haragszik, és holnapra édes nektárt készít nektek.
– Mi pedig soha többé nem lázadozunk ellene! Elfogadjuk szeretetét és tanításait – ígérte boldog
egyetértésben az öt kicsi méhecske.
Még sötétedés előtt elvonult a vihar, és enyhe fény derengett újra. Az öt kicsi méhecske
rögvest útra kelt a szülői ház felé.
– Köszönjük Harangvirág! – kiáltották egyszerre - kérünk, harangozd korán Nénédnek, hogy újra
eljövünk a Liliomhoz, és ezentúl egyetlen percre sem hagyjuk egyedül!
– Megígérem! – kiáltotta boldogan Harangvirág. De ne feledjétek felkeresni a Rózsát! Neki is
nagy szüksége van a szeretetre.
A verőfényes napot végül a csillagfényes éjszaka váltotta föl, és a Főkertész elégedetten
őrködhetett kertje nyugalmán. Ezen az éjjelen különös fénnyel ragyogott a Göncölszekér minden
csillaga.
Kozma Lászlóné - Tápiógyörgye, 2007. február 15.
A veréb karrierje
Ismét a mezei verébről, amely 2007-ben az év madara.
(Ld. előző számunkat is!)
Vajon miért is a mezei veréb? Nem is olyan különleges, nem is olyan feltűnő, nem is olyan ritka,
nem is olyan... Milyen is? Mit tudunk róla? Vajon hányan tudnánk jellemezni, külsőleg leírni,
szokásait ismertetni, megkülönböztetni a házi rokonától?
Ott van pedig a szemünk előtt, mégsem figyelünk rá. Valószínű, hogy többőnk megütközött azon,
hogy egyáltalán védett lett. Ja, ez is egy EU-s szabály, s legyintettünk.
Ha visszagondolok a gyerekkoromra (most töltöttem az ötvenet), bizony minden fiú
nadrágzsebéből kilógott a parittya, vagy csúzli. A célpont persze legtöbbször egy veréb volt,
amelyik gyanútlanul üldögélt a dróton, vagy egy ágon. Ezen még csak fel sem háborodott senki.
Hiszen ez csak egy csuri. Ha a szomszéd galambját találta el a kavics, abból már komoly balhé
lehetett. A lepottyanó veréb meg általában egy macska szájában végezte. Bár az is előfordult,
hogy az már undorral fordult el, mert ráunt az égből pottyant csemegére.
Nem is beszélve a légpuskáról. Igencsak tekintélynek örvendett az, aki légpuskával ritkította a
verebeket. Herman Ottó idejében is ellenszenvvel viseltettek a mezei verébbel szemben. A cinege
kontra veréb odúszerző konfliktusban a megoldást az ember kínálta. „Nem marad más hátra,
mint a sörétezés...vagy mint a kotolás idejét bevárni és ekkor az odút megnyitni, a fészket
tojásostúl kihányni, szóval a nemesebb czél érdekében bizony kegyetlenkedni is.” ( A madarak
hasznáról és káráról, 1914)
Hát változnak az idők. 90 év elég volt ahhoz, hogy a termelékeny és hatékony művelés során
(nagy táblás monokultúrák, vegyszeres kezelés, veszteségmentes betakarítás, mindent felszántani
akarás) még a mezei veréb állománya is megcsappant. Olyannyira, hogy Ny-Európában
jelentősen leszűkült az élettere, s táplálékbázisa. Az Európai Unió agrárpolitikájának hatására
alaposan meggyérült a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok állománya. A Brit
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szigeteken a veréb populáció az eredetinek 3 %-ára csökkent! Az angolok az örökös
fűnyírásukkal még azt is megakadályozzák, hogy magot hozzanak a füvek.
De jó is nekünk, hogy vannak parlagterületeink, vannak gazos mezsgyéink, árokpartjaink, meg a
hóból is kilátszó bogáncsok, iringók, mindenféle kórók(amik nem csak ringatják a kismadarat).
Mit is eszik a veréb? Javarészt gyommagvakat, de a gabonát, napraforgót sem veti meg. Rékási J.
ornitológus 173 mezei veréb gyomortartalmat vizsgált meg – az év minden hónapjából
származót. Csak állati táplálékot 15, csak növényit 135, vegyes táplálékot 18 gyomorban talált.
Zúzókő 98 esetben fordult elő. Az összes tápláléknak 78 %-a növényi, 22 %-a állati táplálék volt.
Növényi táplálék 29 faj terméséből és magjából, állati táplálék 18 fajból tevődött össze.
Általában a rosszul repülő rovarokat fogyasztották. Ormányosok, gabonafutrinka, szipolyok,
mórpoloska, hangyák, s a nyár végén egyenesszárnyúak szerepelnek a zsákmányban. A borsólevéltetveket is szívesen fogyasztották, ... A fiókák kizárólag állati táplálékot, rovarokat,
sáskákat, szúnyogokat kapnak eledelül, de mindig kisebb példányokat, mint a házi veréb fiókák.
Az etetés egész napos vizsgálata során két hatnapos fiókának a szülők l6 óra alatt 86-szor vittek
táplálékot. Májustól augusztusig kizárólag rovartáplálékot fogyaszt.
Fészkelőhelynek valami odvas fát választ, de beköltözik a gólya, vagy ragadozómadarak
fészkeinek az oldalába is. Szívesen elfoglalja a legkülönbözőbb mesterséges odúkat is. Ma már,
látva a faj nagymérvű csökkenését, és a természetes odúk megfogyatkozását, végleg el kellene
felejteni a korábbi madártelepítési koncepciót, a „verébmentes odú” használatának erőltetését.
Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy a veréb is ugyanolyan tagja a madárvilágnak, mint
például a kedvenc cinegék. Másrészt pedig a verebek kiváló zsákmányállatai több ragadozónak
(karvaly, kuvik, erdei fülesbagoly, gyöngybagoly, menyét, nyest stb.). Ha másra nem, akkor erre
gondoljanak azok, akik verébmentes odút akarnak kihelyezni, vagy verébmentes udvart, kertet
szeretnének!
Ha kicsit is ökológiai szemmel nézzük a világot, akkor a hasznos/káros minősítés is teljességgel
idejétmúlt, tehát felejtsük el ezt is. Hallani néha, hogy hasznos a madár, ha rovarevő – mintha
minden rovar átok lenne.
Mit kezdhetünk környezeti nevelési szempontból azzal, hogy a mezei veréb az év madara?
A mezei veréb életét tanulmányozva:
•
állomány felmérés, számlálás
•
fészkek feltérképezése
•
odúkészítés
•
fotózás
•
etológiai megfigyelések (fürdőzés, társasági élet, táplálkozás, udvarlás, párzás, fészekrakás,
etetés, kirepült fiókák gondozása, hangok)
•
állatmese felkutatása (vagy írása)
•
képregény készítése
•
szólás-mondások, találós kérdések gyűjtése
Az MME honlapján (www.mme.hu) követni lehet a mezei verébbel kapcsolatos programokat.
Végül néhány szólás-mondás:
- Veréb van a süvege alatt.
- Buja, mint a veréb.
- Azé a veréb, aki megcsípheti.
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- Nem fél a veréb a kőből faragott botos embertől.
- Tudsz is te kanverebet!
- Ne kopaszd előre a verebet!
A magyarázatokat és a véleményeket kíváncsian várom!
Molnárné, Kata (buckabagoly1@gmail.com)

Programajánló
Nosztalgia táborozás Uszturón Augusztus 3-10.
Uszturó nem minden térképen van feltüntetve, így sokak előtt ismeretlen a neve. De aki közülünk
– az előző(!) évszázadban, 1996 és 1997 nyarán – eljött oda, és eltöltött ott egy hetet, az örökre a
szívébe zárta azt a gyönyörű Tisza partot és a szatmári tájat. Egy hajdani ártéri gyümölcsös, ahol
megtalálható a régi hagyományos ártéri gazdálkodás nyoma. A kárpótláskor szerencsésen jó
kézbe került, érintetlen maradt az egész terület. A Nemzeti Park felügyelte, én is így fedeztem fel.
A KÖR.ből öt-hat család jött össze, kocsival jöttek, mert másképp megközelíthetetlen. Ti, akikkel
együtt voltunk, ugye emlékeztek még Tákosra, a paticsfalú Notredame-ra, Csarodára és a
Csaronda vizére, Matolcs előtt az úszólápra és a felejthetetlen kilátásra. Meg Fehérgyarmat
templomának sziluettjére, az árvízi emlékműre, az ottani kiállításra, ami a Bereg-Szatmári
Tájvédelmi Körzet múltját és jelenét és múltját keltette életre. Nem felejtem a gát oldalán a
barangolást, amikor András megmutatta a kék iringót, amikor lekvárt főztek Bia gyerekei a
fosóka szilvából és még azonmód forrón rákentük a kenyérre, és szempillantás alatt el is
fogyasztottuk. S az is emlékezetes maradt számomra , amikor Tamás a hajnali derengésben a
sátra előtt Ecsedi Istvánt olvasta, Judit pedig hosszú sétára vitte kutyáját, aki azóta már az örök
vadászmezőkön kergeti a csillag-nyulakat. Amikor a sátorban mondtunk mesét a kicsiknek –
András unokájának és Judit kisfiának. S minden este, mikor ránk borult a csillagos ég, András
zenélt nekünk, és a furulya szó altatott el bennünket. Reggel pedig madárdal ébresztett. Aztán a
Tiszába mentünk kimosni szemünkből az éjszakai álmot, a fövenyen szárítkoztunk, és a reggeli
fénysugárba törölköztünk. S nem volt olyan étel, amit ne ettünk volna meg reggelire!
Az is felejthetetlen számunkra, amikor eljutottunk a Tiszán a Bukóhoz, és láttuk: „amint a Kis
Túr siet beléje...” De emlékeznünk kell a főtt ízekre is. Jóska „vasfazikban” sült slambucára és
Anna zöldséglevesére, és azokra az alkalmakra, amikor „kiengeszteltük Szatmár és Bereg
szellemét”. A felidézett ízek után felderengnek az illatok is: a folyó vizének illata, amit nem
mérgezett még a cián. Reggel hűs volt, de nem borzongatott, délben már jó úszó víz volt, este
pedig lágyan ringatott, mint a jó anya.
S nem volt rádió, tv, és diszkó, nem hiányoztak a hírek, de a tűz mellett csillogó szemekkel
ültünk és felcsendültek legszebb népdalaink... Istenem, épp tíz éve volt!
Nagyon röviden ennyi volt Uszturó.
Ide várunk tehát mindenkit, aki újra át akarja élni mindazt, amit felsoroltam, és egyáltalán képes
arra, hogy tíz évet visszafiatalodjon. Csak a Tiszát tudom ajánlani, a víz csobogását, a tűz
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melegét, amit este majd meggyújtunk, a csillagokat, a holdat, és mindazt, amit a természet jelent
számunkra, és azt, amit mi jelenthetünk egymás számára.
A sátorozás díja 500 Ft/sátor/éj. Ennivalót hozni kell. Ha kifogyunk valamiből, a közeli
falvakban pótolhatjuk; de ha eső esik, csak akkor jutunk fel a gátra, ha már kellő mértékben
felszáradt az út.
Az útvonal Debrecen vagy Nyíregyháza felől Mátészalkán keresztül Fehérgyarmatig, onnan 7,5
km Tivadar irányába, de nem kell átmenni a Tiszán, hanem a híd előtt balra le kell térni, és a gát
mellett végigjönni a táborhelyig.
Csapóné Tábori Hajni
Jelentkezni külön nem kell, de nekem küldjetek értesítést, hogy hányan szándékoztok eljönni
(debrecen-csormolya@mail.datanet.hu).

Helyi és szakmai csoportjaink munkájából
Baranyai Csoport
Április 31-én „Nyuszi móka” családi kézműves napot rendeztünk a gyönyörűen felújított Civil
Közösségek Házában Pécsen. A rendezvény nagyon jól sikerült. Tojást festettünk, húsvéti
ajtódíszeket, képeslapokat, fonalbárányokat, képkereteket, selyemképeket készítettünk. A
résztvevőket teával, vajas kaláccsal, lekváros kenyérrel vendégeltük meg.
„Puli kutya” kézműves pályázatot hirdettünk az egyesület 15 éves fennállásának alkalmából. Az
alkotások anyaga lehetett 1) agyag-gyurma, 2) filc, textil, fonal, 3. rajz. Három korcsoport volt:
1-2., 3-4. és 5-6. osztályosok. A pályamunkák beérkezésének határideje: 2007. március 30. volt.
A díjazottak szép okleveleket kaptak.
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A Baranyai Csoport minden egyesületi tagot, családtagját, barátait, kicsiket és nagyokat,
szeretettel vár május 12-én, szombaton egy vidám Pécs-környéki kirándulásra, Sikondára.
Találkozó: május 12-én 9.30-kor a Hősök terén.
Adorján Rita
Debreceni Csoport
A Szellőrózsák hírei:
1) Április 1-én szombaton Tavasznyitó családi hétvégét tartottunk óvodás gyermekek és szüleik
részvételével a Debreceni Nagyerdőben, 32 fő vett részt.
2) Április 11-én, a Műemléki Világnap tiszteletére bemutatjuk S. Sebestyén József építész:
Dialógus a Lajtán innen és túl c. fotó kiállítását, megnyitja: Gebauer Imola építész, a Műemléki
Hivatal munkatársa.
3) A Debreceni Csoport április 22-én a Hortobágyi Nemzeti Parkban ünnepelte a Föld Napját.
32-en kivonatoztunk a Hortobágy Halastó Állomásra, ahol átszálltunk a Nemzeti Park legújabban
felavatott idegenforgalmi látnivalójára, a Halastói kisvasútra, ami elvitt bennünket a Nagy
Kondás tóig, ahonnan egy 6 km-es gyalogtúrát tettünk – gyönyörű időben – és végignéztük a
Halastavak tavaszi madárvilágának életét. A legkedvesebbek a nyári lúd fiókái és a tőkés réce kis
fiókái voltak, ahogy az anyjuk után úsztak a vízen. De láttunk kárókatonát, ölyveket, héját és
rengeteg nagykócsagot, a vidrának csak a nyomát, de rókát és görényt is. Fantasztikus élmény
volt mindnyájunk számára. S mert a vonat visszafelé majd egy órát késett, még tovább
szemlélődtünk, és gyönyörködtünk a szerkők és a vöcskök látványában, meg a kakukkszóban és
a tücsökmadár meg a nádiposzáta hangjában.
Összességében nagyszerű élményben volt részünk, és alaposan kifáradva tértünk haza
Debrecenbe.
Csapóné Tábori Hajnalka
Hódmezővásárhelyi Zöld Kapocs helyi csoport
Tavaszi programok
A Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola (6800 Hódmezővásárhely, Szent
István u.75.; iskola@szia-halmay.sulinet.hu) Zöld Kapocs Oktatóközpontja és a Környezeti
Nevelők Munkaközössége „Tudás fája” címmel levelező versenyt hirdetett a város általános
iskolásai részére. A négyfordulós versenyre 58 csapat jelentkezett. A verseny utolsó fordulójára
Hódmezővásárhely és térsége Turizmusáért Egyesülettel közös megrendezésben kerül sor a
Téglagyári Tanösvényen, Madarak és Fák Napján, május 10-én (14-17h).
Az összefogás eredményessége ösztönzött bennünket arra, hogy elindítsuk a Fa projektet, amely
nemcsak a diákok ismereteinek bővítésére szolgáló levelező versenyt foglalja magába, hanem
városunk szép, öreg fáinak feltérképezését is: ”Hódmezővásárhely szép fái” címmel. A
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pályázaton Hódmezővásárhely diákjai, szüleik, óvoda és iskolapedagógusok vehetnek részt szép,
öreg fákról készült fotókkal, ill. az oktatási intézmények közelében lévő parkok fáinak fotójával.
A fotó mellé rövid leírást kérünk, a fához fűződő esetleges legendáról, méretéről, pontos címéről,
ahol megtalálható.
„Fölszólítjuk tehát szaktársainkat, szíveskedjenek minden pagonyukban vagy a vidéken
nevezetes fát megmérni, annak korát meghatározni, s a fát körülményesen leírni,
valamint azt is leírni, milyen termőhelyen áll, és mit beszél róla a nép.” (1879 Illés
Nándor főtanácsos, Erdészeti Lap) – szól a felhívás, idézve elődeinket.
A pályázatra beküldött fotókból elkészítjük városunk nevezetes fáinak térképét, és sétákra hívjuk
az érdeklődő lakókat. Terveink szerint a Műszaki Iroda támogatásával, Drahota Lilla kertész
vezetésével kerül sor a túrákra. Lássa más is, csodáljuk együtt! A fatérképen a fotópályázat
nyertes képeinek feltüntetésére is sor kerül. Ezt, mint vándorkiállítást több intézményben is
bemutatjuk. A Zöld Kapocs a civil szervezetekkel, olvasókörökkel, nyugdíjas klubokkal
együttműködve szeretné elérni a program sikerességét.
Mint immár 10. éve, most sem maradhat el a Föld Napjához kapcsolódó vándorstafétáért
folytatott „küzdelem”. Az oktatóközpont Téglagyári Tanösvényénél terepi foglalkozás és
akadályverseny várja az érdeklődő diákokat. A természetből vett játékok sorában elsődleges
helyet foglal el a nád felhasználása – nádsíp, papírsárkány, zúgattyú –, apáról fiúra szálló
„mesterség” felelevenítése.
A Kémia Munkaközösséggel rendhagyó kémia órát szervezünk a tanösvényre Föld napján.
Szikes, sós és édes víz vizsgálatára kerül sor. Reméljük, az élmények felkeltik az érdeklődést
nemcsak a terület, hanem a kémia iránt is.
Múzeumi Csoport
Április 18.-án a Magyar Természettudományi Múzeumban megnéztük az új Dinó kiállítást.
Kár, hogy csak kis csoport verődött össze!
Az új Díno kiállításon megcsodálhattuk a sokak fantáziáját megmozgató letűnt korok számunkra
ismeretlen állatait. Aki látta az előző kiállítást, az tapasztalhatta, hogy ez felülmúlta azt, és sok új
információval gazdagított minket. A sors is nekünk kedvezett, mert ami ritka mostanság, alig
voltak a Múzeumban, ezen még Vásárhelyi Tamás is csodálkozott, de titkon Ő is örült, hogy
szinte senki sem zavarta csoportunkat.
Németh Csaba magával ragadó tárlatvezetését élveztük, és észre sem vettük, hogy jóval túlléptük
a tervezet látogatási időt.
Ajánlom mindenkinek, hogy vigyen gyermekcsoportokat, és Ő is nézze meg, és hasonló
élményekkel lépjen ki a régmúlt világ, és a múzeum kapuján.
Szeretettel mindenkinek
Berzsi (azaz Behán Erzsébet)
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További tervek
Május 17. (15 óra): Mezőgazdasági Múzeum, új állandó kiállítás (Darvas Lászlóné).
Június 23. (egész napos kirándulás): Vácrátóti Botanikus kert (Németh Mária).
Szeptember: OT (Visegrád)
Október 17. (15 óra): Postamúzeum (Gärtner Ágota)
November 21. (15 óra): Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Trescsik Angéla)
December 5. (16 óra): Az éves munka értékelése (a Puli-Kuckóban)

Vegy-Tan Csoport
A Vegytan- csoport május 5-én a Várpalotai Vegyészeti Múzeumba látogat. A látottakról
természetesen beszámolunk, de addig szeretnénk megosztani veletek a jó hírt, miszerint az éves
munkaterv megvalósításához finanszírozásra leltünk. A Zöld Forrás pályázaton nyert projekt
egyik része a Fenntartható fogyasztásról szóló kiadvány készítése, amit a csoport éves
programjában vállalt. Hamarosan elkezdjük a feladatok szétosztását és a tényleges munkát.
Benkőné Di Giovanni Rita
Munkacsoportok alakultak – lehet csatlakozni!
Az egyesületben a tél s a tavasz folyamán többféle együttgondolkodásra is sor került. Ezek során
szó volt – többek között – forrásteremtésről, pénzügyi helyzetelemzésről, szervezetfejlesztésről.
Az együttgondolkodások során elhangzott ötletek továbbgondolására, a közösen meghatározott
feladatok megvalósítására a közelmúltban munkacsoportok alakultak. Bár ezek még éppen
megszületőben levő, együtt gondolkodó és dolgozó csapatok, rövid bemutatásukat mégis
szeretném megejteni, s egyben meghívni a kedves KÖR-ös társakat, hogy csatlakozzatok,
amelyik témához kedvetek, affinitásotok lenne! Jelentkezni az adott munkacsoport
koordinátoránál lehet.
A forrásteremtési együttgondolkodás vonalán alapult egy Szórólap Munkacsoport, melyet
Szilágyi Ákos (szilagyiakos@yahoo.com) koordinál. Tevékenységük eredményeképpen megújult
az egyesületi leporelló, és készül egy szép színes bemutatkozó anyag is.
Hosszútávon az a koncepció, hogy ez a csoport szétválna külön forrásteremtési és külön
kommunikációs munkacsoporttá – mindkettőbe várják az aktívkodni vágyó érdeklődőket!
A tavaszi helyzetértékelő egyesületi beszélgetések nyomán alakult meg a Koordinációs
Munkacsoport, melyet Takács Eszter (takacs.eszter@mkne.hu) koordinál. Ez a csoport azt tekinti
alapfeladatának, hogy segítse a szervezeti átalakulást, megújulást, aminek érdekében mindenféle
változatos feladatokkal foglalkoznak.
A Koordinációs Munkacsoportból nőtt ki az NFT2 Munkacsoport, melyet Di Giovanni Rita
(digirita@t-online.hu) koordinál. Ennek tagjai, ahogy azt a csoport neve is mutatja, az Új
Magyarország Fejlesztési Tervvel foglalkoznak, keresve benne az egyesület lehetőségeit.
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Iskolazöldítés

Az Iskolazöldítés program továbbra is sok szálon fut egyszerre:
Befejeztük a Bp. XII. Németvölgyi úti iskola tantestülete számára tartott Iskolazöldítés
továbbképzést. Már csak a záródolgozatok beadása és értékelése van hátra.
A Bp. XI. ker. önkormányzattal kötött megállapodás keretében megszerveztük és megtartottuk a
kerületi iskolák KN hálózatának kialakítását segítő műhelyt; és előkészítettük a kerület iskolái
számára szóló Iskolazöldítés továbbképzést (amely még májusban meg is valósul).
Eredményes tárgyalásokat folytattunk Telki általános iskolájával – és rajtuk keresztül az adott
kistérség más iskoláival – arra vonatkozóan, hogy május és június fordulója körül a kistérség
iskolái számára is tartunk egy Iskolazöldítés továbbképzést.
Véglegessé vált az OFA-támogatással saját tagjaink számára szóló Iskolazöldítés továbbképzés
helye, ideje és résztvevőinek listája. Erre a továbbképzésre csak ősszel kerül sor.
Megkezdtük a környezeti nevelési „Tanácsadói, szakértői adatbázis” felhívásra beérkezett
adatlapok feldolgozását, s reményeink szerint nemsokára olvasható lesz a honlapon az az
adatbázis, melynek segítségével a környezeti nevelők könnyebben megtalálják azokat az
embereket, akik esetleg segíteni tudnak nekik valamely környezeti probléma megoldásában.
A kistérségek környezeti nevelési problémáinak és igényeinek felmérését – bár terveztük – még
nem végeztük el, mert a KÖR-ben megjelent felhívásunk gyakorlatilag válasz nélkül maradt, a
megfelelő célszemélyek címlistája pedig még nem áll rendelkezésünkre.
Victor András

MÉTA-projekt
Az Ökotárs Alapítvány támogatásával megkezdődött a munka a két nyertes civil MÉTA
Műhelyben.
A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány programjában Dénes Eszter vezetésével a
szentlőrinci Újhelyi mezőgazdasági szakközépiskola diákjai baranyai fás legelők aktuális
helyzetét mérik fel az Alapítvány régi felméréséből és a MÉTA adataiból kiindulva. Készül a régi
felmérés digitalizálása, és túl vannak egy terepi hétvégén is, amit az idei tavasz egyetlen esője
sem tudott elmosni.
A veresegyházi Tavirózsa Egyesület csoportja Tatár Sándor korábbi MÉTA-felmérő vezetésével a
terepi munka alapos előkészítése céljából a „MÉTA a világhálón” (www.novenyzetiterkep.hu)
honlapon tájékozódott. Térképeket és a Fotótárat nézegették, és virtuálisan megismerkedtek a
területükön előforduló természetközeli élőhelyekkel (lápok, nyílt homokpusztagyepek). Mivel a
műhely programjának fő célja az emberi hatások vizsgálata, tanulmányozták az Egyesület
korábbi, a terület 200 éves tájtörténetére vonatkozó tájtörténeti kutatásai eredményeként született
színes digitális térképeket.
Ortmann-né Ajkai Adrienn
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Pályázatfigyelő
Beadott pályázatok 2007
Kiíró Kiírt téma(kör) Projekt-vezető Beadás ideje Megpályázott program
NCA

NCA

NCA
KVV
M

Pro
Reno
v.
Pro
Reno
v.
NKA
NKA
OFA

NCA

Kért
Eredmény
összeg
(e Ft)
(2006. 2. kör)
Schróth Ágnes 2007. jan.29. Beregszásziakkal
957 Nyert 300 000
Nemzetközi
hallgatói tapasztalatcsere
Ft-ot, melyből
Koll.
program májusban
csökkentett
létszámmal
megvalósul a
tervezett
program
(2006. 2. kör) - Vásárhelyi Judit 2007. jan.29. Környezeti neveléssel
463 még nincs
Együttműködés
foglalkozó szervezetek és
eredménye
Koll.
a Nemzeti Fejlesztési
Tervek: a
társadalmi/szakmai vita
és a pályázati felkészülés
fejlesztése
(2006. 2. kör) - Victor András 2007. jan.29. 2 tematikus KÖR szám
550 Nyert 500 000
Ismmeretterj.
kiadása 2007-ben
Ft-ot
Koll.
társadalmi
Vásárhelyi Judit 2007. jan.30. Komplex program, részei:
2000 Nyert 1,1 M Ftszervezetek
– Di Giovanni
2007. évi OT, Vegytan
ot
környezet és
Rita
Csoport
természetvédel
fogyasztóvédelmi
mi célú
kiadány, Mocorgó Puli
programjai
Táborok, Puli-Kuckós
foglalkozások
Ism. Terj. és
Szilágyi Ákos
2007. márc. Köröcske a Kapolcsi
188 még nincs
Körny.kult.
1.
Fesztiválon (Vásárhelyi
eredménye
Szakkoll.
Kriszta nevében beadott
egyéni pályázat)
Ism. Terj. és
Takács Eszter
2007. márc. Vigántpetendi helyi FF
190 még nincs
Körny.kult.
1.
tábor (Görömbei Csilla
eredménye
Szakkoll.
nevében beadott egyéni
pályázat)
Körny.kult.
Timár-Geng
2007. márc. Jubileumi kiadvány
465 még nincs
Szakkoll. Csilla
22.
kiadása
eredménye
Könyvkiadás
Körny.kult.
Treiber Zsuzsa 2007. márc. Gyertek velem sorozat 3
902 még nincs
Szakkoll. 22.
új kötetének kiadása
eredménye
Könyvkiadás
ÖTLET
Takács Eszter
1 fő önkéntes fogadása 10 nem még nincs
program
2007. ápr. hónapra, foglalkozáspénzbeli eredménye
21.
vezetői és
kommunikációs
feladatokra
Működési
Takács Eszter
2007. április Működési költségek
4 539 még nincs
támogatás 2007
24.
támogatására (2007. júni
eredménye
1. - 2008. május 31.)
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Folyamatban vannak
Tájékoztatás 2006-ban beadott, idén megvalósuló pályázatai programjainkról
Az OFA-hoz tavaly beadott, és elnyert képzési pályázati támogatás (Civil szervezetek humán
erőforrás fejlesztése) jóvoltából megrendezhetjük ősszel az Iskolazöldítés akkreditált
továbbképzést tagjaink részére igen kedvezményes áron. Ennek meghirdetésére az előző KÖRben került sor, a támogatott helyek megteltek, örülünk a lelkes jelentkezőknek.
A Budapest Bank Alapítványa támogatta a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen beadott
pályázatunkat, melynek keretében idén tavasszal Föld Napi, illetve Madarak és Fák Napi
rendezvényeket bonyolítunk. A jeles napok megvalósítására kapott 200 000 Ft támogatásból a
helyi csoportok is részesülnek.
Az Ökotárs Alapítvány szintén 200 000 Ft-al támogatta MÉTA Műhelyek témában beadott
pályázatunkat, melyből idén több – iskolák és civil szervezetek együttműködésében szervezett –
tudományos szemléletformálási program valósul majd meg, Ortmann-né Ajkai Adrienne
projektvezető koordinálásával.

Pályázati lehetőségek 2007 május
1.

Forgó Morgó Gyermek Rajzpályázat

Kiíró:
ELECTRO-COORD Magyarország Kht.; CECED Magyarország Egyesülés
Határidő:
2007.05.15
Tárgymutató:
rajzpályázat, Forgó Morgó
Pályázhat:
I. kategória – óvodás korúak, és általános iskola 1-3. osztályosok
II. kategória – általános iskola 4-6. osztályosok (nyolc osztályos gimnáziumok 1-2. osztályosai)
III. kategória – általános iskola 7-8. osztályosok (nyolc osztályos gimnáziumok 3-4. osztályosai,
hat osztályos gimnáziumok 1-2. osztályosai)
IV. kategória – középiskolák 1-4., illetve más iskolatípusoknál a 9-12. osztályosai (nyolc
osztályos gimnáziumok 5-8. osztályosai, hat osztályos gimnáziumok 3-6. osztályosai)
2.

Állatvédelmi Fotópályázat 2007

Kiíró:
Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület
Határidő:
2007.05.20
Tárgymutató:
fotópályázat, állatvédelmi
Pályázhat:
13-18 évesek, 18 év felettiek
Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet
„Állatvédelmi Fotópályázat 2007” címmel, melynek célja az állatszeretet, a környezeti
tudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése, illetve annak bemutatása.
A pályázaton 13-18 évesek, 18 év felettiek külön korosztályokban indulhatnak. A fotópályázaton
a résztvevők hagyományos fényképezőgéppel készített, digitális technikával alkotott,
képszerkesztő programmal átalakított (javított, átszerkesztett) munkákkal is indulhatnak. Méret
és minőségi követelmény nincs.
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3.

Barátom a Metró

Kiíró:
DBR Metró Projekt Igazgatóság
Határidő:
2007.05.25
Tárgymutató:
rajzpályázat, 4-es metró
Pályázhat:
általános iskolás osztályok
Rajzold le a 4-es Metrót!
A DBR Metró Projekt Igazgatóság rajzpályázatot hirdet kisiskolások számára „Barátom a Metró”
címmel, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy felső tagozatos osztályok ellátogassanak az
Etele téri Információs Központba.
A BKV ZRt. igazgatósága szeretné bemutatni azt, hogyan épül a metró, Budapest elmúlt 30
évének legnagyobb közlekedésfejlesztési beruházása.
Minderre azért van szükség, hogy még több gyerek, szülő és pedagógus ismerje meg, hogyan
épül egy világváros, mi történik egy nemzetközileg is ismert beruházáson, egyszóval: hogy
közelebb kerüljön hozzájuk a metróépítés folyamata, munkálata.
Mindez egyedülálló lehetőséget biztosít az érdeklődő fiatalok számára. Reméljük, hogy a
pályázatra minél több diák jelentkezik majd.
4.

A Kia Motors Hungary formatervezési rajzpályázat

Kiíró:
Kia Motors Hungary
Határidő:
2007.05.21
Tárgymutató:
rajzpályázat, formatervezés
Pályázhat:
csak Magyarországon működő oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója
indulhat. Általános iskolák felső tagozatos tanulói (11-14 év között), és középfokú oktatási
intézmények tanulói (15-18 év között)
A Kia Motors Hungary formatervezési rajzpályázatot ír ki a 11-18 éves korosztály számára
„Tervezd meg a jövő autóját!” címmel. Célunk egy kreativitásfejlesztő tehetségkutató verseny,
amely során a gyermekek játékosan ismerkedhetnének meg a formatervezéssel.
A pályázatot, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatását is élvezi, két
korcsoportban hirdetjük meg. Jelentkezhetnek általános iskolák felső tagozatos tanulói (11-14 év
között), és középfokú oktatási intézmények tanulói (15-18 év között).
5.

A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Közép-Magyarország

Kiíró:
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
Határidő:
2007.05.25
Tárgymutató:
szakképzés tárgyi fejlesztése, Közép-Mo.
Pályázhat:
a szakképzési tevékenységüket a Közép-magyarországi régióban
(Budapesten és Pest megyében) végző szakképző iskolák, szakképzési hozzájárulásra kötelezett
mikro-, kis- és középvállalkozások, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények
A pályázat célja: A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó - állam
által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő - szakképesítés
megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali oktatás munkarendjében megvalósuló,
szakképzési évfolyamon folyó szakképzésben, az Szht. 1. § (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott, a speciális szakiskolákban és a készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó
gyakorlati képzésben, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó
felsőfokú szakképzésben, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló
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8/2006. (III.23.) OM rendelet figyelembevételével megszervezett gyakorlati oktatás tárgyi
feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
A pályázók köre: a szakképzési tevékenységüket a Közép-magyarországi Régióban (Budapesten
és Pest megyében) végző szakképző iskolák, szakképzési hozzájárulásra kötelezett mikro-, kisés középvállalkozások, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények.
6.

Személyiség- és közösségfejlesztés 14-18 éveseknek

Kiíró:
Nagyító Alapítvány
Határidő:
2007.05.25
Tárgymutató:
középiskolások iskolán kívüli képzése
Pályázhat:
14-18 évesek
Célunk, hogy a középiskolás korosztályt érdeklő, de az iskolai oktatásban kellő hangsúlyt nem
kapó témák feldolgozásán keresztül fejlesszük a résztvevők személyiségét és közösségét.
Főképp kiscsoportos foglalkozásokat és különböző játékos gyakorlatokat alkalmazunk.
Programjaink bentlakásos rendszerűek, péntek délutántól vasárnap délutánig tartanak. Ez egy
intenzív együttlét, amely során a választott témák feldolgozásán túl új oldalukról ismerhetik meg
egymást a résztvevők, az osztálykirándulásoknál strukturáltabb formában.
Képzéseinket igényesen kialakított, nyugodt légkörű, képzési- és konferencia központban tartjuk
pl. Megbékélés Háza (Berekfürdő http://www.berekfurdo.hu). A helyszínen teljes ellátást
biztosítunk.
A pályázó csoportoknak (25-35 fő) a 2007 tavaszi félévben 4 időpontot és 8 témát kínálunk fel,
amelyek közül a jelentkezők választhatnak.
Részletes pályázati információ és űrlap letölthető a honlapunkról: http://www.nagyito.hu
7.

Közkincs programjának térségi szintű pályázati felhívása

Kiíró:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határidő:
2007.05.25
Tárgymutató:
Közkincs program, térségi
Pályázhat:
- többcélú kistérségi társulás,
- többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként
közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú
minősítésű kht, nonprofit célú gazdasági társaság, - határon túl a kisebbségi magyar művelődési
intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezet)
- közművelődési intézményt, közművelődési célú közösségi színteret, nyilvános könyvtárat,
könyvtári szolgáltató helyet, muzeális intézményt fenntartó önkormányzat,
- bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató közművelődési célú egyesület,
alapítvány, közhasznú minősítésű kht, nonprofit célú gazdasági társaság
Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából 2007. évben az alábbi témakörökben hirdet
pályázatot
1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint.
2. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi
színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények, kulturális
feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjának támogatása.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint.
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8.

Ifjúsági program Nyírbogdányban

Kiíró:
Kristály Alapítvány
Határidő:
Folyamatos
Tárgymutató:
ifjúsági táborozás, kedvezményes üdülés
Pályázhat:
Ifjúsági szervezetek, valamint azok ernyőszervezetei, ifjúsággal foglalkozó
civil szervezetekés közösségeik, felsőoktatási intézmények hallgatóinak érdekképviseleti
szervezetei, jogi személyiséggel nem rendelkező civil szerveződések.
A Kristály Alapítvány pályázatot hirdet fiatalok érdekében tevékenykedő szervezetek
programjainak támogatására kedvezményes szálláshely és étkezés biztosításával az alapítvány
nyírbogdányi központjában. A nyertes pályázó az ott tartózkodás alatt a kedvezményes szállás és
étkezés mellett díjmentesen igénybe veheti az ifjúsági klub szolgáltatásait is.
Az ifjúsági központban egyidejűleg 20 fős csoportoknak tudunk szállást biztosítani.
A program időtartama maximum 2 hét lehet.
A pályázat beadása 2007. február 01-jétől folyamatos.
A közölt pályázati kiírások adatai csak áttekintő jellegűek, a teljes kiírások és egyéb
dokumentációkat a www.pafi.hu oldalon érhetitek el!

Vers
Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni.
Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni.
A járdán osztani virágot
Tegezni az egész világot.
Megsimogatni, ami állat
Érteni minden fűszálat.
Imádni végtelen sereggel
A Napot, ha fellángol reggel.
És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni
S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni.
Szép Ernő: Én úgy szerettem volna élni
Várom továbbra is mindazon verseket, gondolatokat, melyeket szívesen megosztanátok
másokkal! (salyka@freemail.hu)
Saly Erika
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Társaink
„Laptársunk”-tól
Az Élet és Tudomány április 20-i számában Vajda Zsuzsanna cikke a gyermekeknek szóló
reklámok pszichológiájáról, etikátlanságáról és burjánzásáról szól. Minden pedagógusnak és
szülőnek ajánlható!
A cikk azon az oldalon ér véget, ahol a Talpalatnyi Zöld c. Duna Tv műsor szokásos kvíz játéka
van. Első kérdésük: „Hány éves a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület?”
A jubileumi programról készült összeállításukat 2007. április 20-án adták le.
Itt is megnézhetitek: http://www.dunatv.hu/talpalatnyizold/

Közérdekű
2006-os beszámolók
Az Egyesület 2006-ban eredményekben gazdag évet zárt. A hagyományos tevékenységek mellett
új projektek is elindultak, kiteljesedtek. 2006. évi Közhasznúsági jelentésünk, 2006. évi
részletes tartalmi beszámolónk, valamint az Elnökség 2006. évi beszámolója az egyesületi
honlapról (http://www.mkne.hu/beszamolo2006.php) letölthető.

Változások az egyesületi irodában
Mint arról ebből a KÖR-ből értesülhettetek, Németh Andi munkatársunk április elején megvált
tőlünk, immáron az EGIS munkatársa. Pénzügyekkel kapcsolatos feladatait Bagi Évának adta át,
aki ez okból lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról, jelenleg heti két napban megbízásos
szerződéssel látja el a pénzügyekkel kapcsolatos tennivalókat.
A Puli Kuckó projekt vezetését, valamint a tavaszi rendezvények, foglalkozásokkal kapcsolatos
felkérések koordinálását önkéntes munkatársként Di Giovanni Rita vette át május végéig. Andi
irodai és koordinátori feladatainak hosszútávú, állandó munkatársként való ellátásához továbbra
is keressük a forrásokat és a megfelelő embert.
Az irodai működés újragondolása kapcsán elérkezett egyesületünk életében az a történelmi
pillanat, amikor munkatársainknak saját MKNE-s e-mailcíme keletkezett, melyeken ezentúl – az
egyes munkatársak felelősségi körébe tartozó ügyekben – közvetlenül a megfelelő irodai KÖRössel kommunikálhattok:
Szeki: szekeres.tamas@mkne.hu (honlap, tagsági adatbázis, KÖR postázás, kiadványok
rendelése stb.)
Éva: bagi.eva@mkne.hu (pénzügyek, szerződések stb.)
Eszter: takacs.eszter@mkne.hu (pályázatok, képzések, rendezvények stb.)
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Az egyesületnek változatlanul megmaradt az eddigi közös e-mail címe, az
mkne@mail.datanet.hu, mindazokra az ügyekre, melyekkel nem tudjátok, hogy közvetlenül
kihez kell vele fordulni.
Üdvözlettel: az iroda
Andi és az élethosszig tartó tanulás
Sajnos hozzá kell szoknunk, hogy rugalmasan kezeljük munkatársaink lassan mindennapossá
váló „cseréjét”. Érthető, hogy a változások hozzá tartoznak az életünkhöz, de mégis nehéz néha
egy-egy helyzet. Ilyen volt a mostani irodai munkatársi csere is.
Örültünk Andinak (Németh Andreának), amikor hallottuk hírét, hogy közénk jön; vártunk rá,
hiszen vele igazi irodai csapatunk lett. (Három fő osztozott a munkán!) Gyorsan beletanult a
„ráosztott” munkába, kedvessége, szolgálatkészsége, csendes tenni akarása sokunkat segített.
Pedig nem volt könnyű időszak ez az ő életében sem… Az elvégzett háttérmunka mellett
természetesen részt vállalt a környezeti nevelésben is: puli kuckót vezetett, „mocorogtatott” a
puli táborban, táncolni tanított bennünket (salsa!). A találkozásokkor jókat beszélgettünk, sokat
nevetgéltünk.
Azt azonban nem tudtuk neki sem garantálni, hogy hosszútávon nálunk dolgozhasson. Munka
ugyan bőven akad, de a fizetés előteremtése mindig bizonytalan. Ez a bizonytalanság késztette
Andit is arra, biztosabb állást keressen. Mi szorongással ugyan, de elfogadva, egyetértve
szándékával figyeltük, vártuk a megkeresett cég döntését. Aztán együtt örültünk vele, mikor
biztossá vált, megkapta az állást. Így volt természetes mindez. Andi így újra tanul. Tudjuk, a mai
világban ez létfeltétel. Az állandó alkalmazkodás a változással járó talpon maradáshoz.
Nehéz átadni másnak Andi munkáját, de ebben a közösségben semmi sem lehetetlen. Eszter,
Szeki mellett Di Giovanni Rita és Bagi Éva átvették a stafétabotot átmenetileg… Andi meg
továbbra is segít, s marad egyesületünk megbízható, szeretett tagja. Megnyugtató mindez.
Köszönjük a lelkiismeretes munkát, a figyelmességet! Kívánjuk, hogy sokat forgolódjon
„kör”-ünkben, bővítse ismereteit, tanítson bennünket, s másokat is, ott, amerre az élet sodorja!
Szeretettel: Saly Erika (mindenki nevében)

Figyelem, figyelem! Új bankszámlaszám!!!
Az egyesület, megfogadva egy tagtársunk pénzügyi tanácsát, új bankszámlát nyitott az ELLA
Banknál. Ezzel hosszútávon mind a banki költségek terén, mind a magasabb folyószámla
kamatok miatt pénz takarít meg az egyesület. Mindez persze csak akkor igaz, ha a régi
bankszámlánkat mielőbb meg tudjuk szüntetni. Emiatt kérünk minden kedves tagtársat, hogy
a régi csekkeket (pl. tagdíj) legkésőbb június 30-ig használja fel!
A Visegrádi OT részvételi díjának befizetéséhez már az új folyószámlára szóló csekkeket
mellékeltünk ehhez a KÖR-höz. Nagyon fontos, hogy aki átutalással fizet, mostantól az is az
új folyószámlára (17000019-11704959) küldje a befizetését!
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Tagdíj!
Mivel az elmúlt években többen esetlegesen fizették be tagdíjukat, valamint a KÖR kiadására
fordítható külső források lecsökkentek, az Elnökség a 2007. április 5-i ülésén a következő
határozatot hozta:
A tagi adatbázist tagdíjbefizetés szempontjából felül kell vizsgálni. Aki 2 (2005, 2006) vagy több
éve nem fizet tagdíjat, átkerül a passzív tagok közé, nem kap KÖR-t, és tagi kedvezményeket.
A határozat június 30. után, azaz a következő (augusztusi) KÖR számtól lép életbe. Kérjük,
akinek tartozása van, vagy nem tudja, befizette-e egy adott évben a tagdíját, rendezze tartozását,
bizonytalanság esetén érdeklődjön ez ügyben telefonon az irodánál (321-47-96) vagy e-mailben
Szekeres Tamásnál: szekeres.tamas@mkne.hu!
Köszönettel: az Elnökség
Jubileumi tagdíj 2007
Kedves Tagtársak!
2007 az egyesület fennállásának 15. jubileumi éve. Ezen alkalomra több jubileumi program is
készülőben van, (illetve már a tavasz folyamán meg is valósult), melyekről részben a februári és
a mostani KÖR-ből, részben a honlap útján értesülhettek.
A rendes évi tagdíj 2007-ben változatlan: egyéni tagoknak 1200 Ft, családi tagoknak (min. 2 fő):
1800 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak (25 éves korig): 600 Ft.
A jubileumi év programjai többletkiadást jelentenek az egyesületnek, miközben a civil
szervezetek forrásszerzési lehetőségei egyre rosszabbak. Hogy megvalósíthassuk minden
tervünket, álmunkat, a Ti segítségeteket szeretnénk kérni: aki hozzá tud járulni a jubileumi
programok finanszírozásához azzal, hogy kétszeres, azaz dupla tagdíjat fizet erre a célra, kérjük,
tegye meg! Ez a megemelt befizetés önkéntes vállalás, tehát akinek nem áll módjában, attól
természetesen csak a szokásos ezévi tagdíj befizetését kérjük, várjuk a februári KÖR-höz
mellékelt csekkeken.
Köszönettel: az Elnökség

Tagjaink e-mail címének frissítése!!!
Kedves Tagtársak!
Útjára szeretnénk indítani egy elektronikus MKNE hírlevelet, melyet e-mailen szeretnénk
tagjainkhoz eljuttatni. A próbaküldésnél kiderült, hogy sokaknak elavult e-mail címe van az
adatbázisban, és rengeteg tagunknak (bár bizonyára van e-mail címük) nincs is megadva ott emailes elérhetősége. Szeretnénk, ha a tagnyilvántartás naprakész lenne, s a könnyebb-gyorsabbolcsóbb kommunikációt elősegítendő, mindig naprakész információval rendelkeznénk
tagtársaink e-mailes elérhetőségéről, ezért a következő lenne a kérésünk: Mindenki, aki
rendelkezik e-mail címmel, küldjön a szekeres.tamas@mkne.hu címre e-mailt azzal a
tárggyal, hogy „E-mail cím frissítés”, arról az e-mail címről, amelyet az egyesületi
nyilvántartásban szerepeltetni szeretne. Ezeket a címeket bevisszük az adatbázisba, és nyáron
már elektronikusan is jelentkezünk majd az egyesületből! :)
Köszönettel: Takács Eszter és Szekeres Tamás
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Megnyílt a Magyar Pedagógusok Háza
Ez nem más, mint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum információs és
rendezvényközpontja Budapesten, a VIII. kerületben a Könyves Kálmán körút 40. alatt
(www.opkm.hu, 323-5513). A múzeum komoly pedagógiai gyűjteménnyel rendelkezik, állandó
kiállítással is (ahová a Múzeumi csoportot várják), a Ház pedig információs központ,
tartalomszolgáltató, szakmai fejlesztési központ, kulturális centrum és továbbképző intézmény is.
Figyelem!
A következő KÖR-t és Módszerkosarat a tervek szerint a szokottnál sokkal korábban, már aug.
közepén postázzuk (hogy a szeptemberi országos találkozóval kapcsolatban még idejében
küldhessünk friss híreket). Ezért a megjelentetni szándékozott írásokat is korán, aug. 7.-ig kérjük
elküldeni Czabán Dávidnak (david.czaban@gmail.com) és Victor Andrásnak (victora@zpok.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: Hétfő–péntek: 10-12h és 14-16h
(előzetes egyeztetés alapján)
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