Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
hírlevele
2008.
szeptember
Pulisok figyelem!
Meghosszabbítottuk az MKNE DEBRECENI OT jelentkezési határidejét
szept 12-ig,
és csak a kedvezményes díjat kérjük mindenkitől!
A Jelentkezési Lap letölthető a honlapról (de telefonon kérhető az irodától is).
NAGYON ÍGÉRETES PROGRAM VÁR MINDENKIT.
VÁRJUK A JELENTKEZÉSETEKET!
A MKNE XVI. Országos Szakmai Találkozója
„A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia,
valamint
a mindennapi megvalósulás tükrében”
Debrecen, 2008. szeptember 19-21.
Voltál-e már Debrecenben, barátom? Láttad-e e pusztai várost….
(Petőfi Sándor)
De ha voltál is, azt láttad-e, amit mi tudunk mutatni?
„Megszépült a cívisváros, mintha kisöpörték, leporolták volna” (Móricz Zsigmond)
Mindenkit szeretettel, izgalommal várunk!
Ildi, Hajni, Andrea
2008. szeptember 19-21.
Időpont
Szeptember 19.
péntek 15 órától
16 óra
1630–1930

program
Regisztráció
Iskolabemutatás az érdeklődőknek
Köszöntő
Meghívott vendég
Megnyitó
Victor András, egyesületi elnök
Nemzeti Környezeti Nevelési
Stratégia (NKSN) értékelése és
megújítása
- Plenáris előadás
A „Stratégia” szerkesztői

helyszín
Tóth Árpád Gimnázium (TÁG)
illetve a Gulyás Pál Kollégium
TÁG
TÁG

- Szekcióbeszélgetések a NKNS-ról
a fejezetszerkesztők koordinálásával

1930– 2000
2000 – 2200

Beszélgetés közös dolgainkról az
érdeklődőkkel
Czippán Katalin, Fűzné Kószó Mária
az egyesület elnökségi tagjai
Szálláselfoglalás, batyu-előkészítés

Gulyás Pál Kollégium

Vacsora: Terülj, terülj asztalkám…
Hozz valami finomságot!! jelszóval
Táncház, kézműves foglalkozás
Öko-zsibi, szakmai anyagok
vásárlási lehetősége
Terepi program a Hortobágyi
Nemzeti Parkban
A fenntarthatóság szemlélete a
természetvédelmi és a kulturális élet
gyakorlatában
Szervező: Budayné Kálóczi Ildikó,
Csapóné Tábori Hajnalka

TÁG Üvegterem

Ebéd a Fogadóban (várhatóan) 1400 –
kor (bivalyleves, túrósbatyu),
Ismerkedés Hortobágy falu környezeti
nevelési lehetőségeivel
(Látogatóközpont, Erdei Iskola,
Körszín, Pásztormúzeum)
Vacsora a Fogadóban: slambuc
Tábortűz
(vásárlási lehetőség kézműves árukra)
Csomagleadás a TÁG-ban, utána
közös indulás a távoli helyszínekre

Későbbi csatlakozási lehetőség
Hortobágyon a Fogadónál lehet
az egyesületi programhoz

900

Módszervásár korcsoportonként
tagjaink módszertani ötletei a „Te
hogyan csinálod?” jegyében

1200

KÖR-alkotás

Zöld óvoda – óvodapedagógusok
számára
Diószegi Sámuel Erdei
Művelődés Háza – általános
iskolai korosztályt tanítók
számára
Tóth Árpád Gimnázium –
középiskolai korosztályt tanítók
számára
TÁG udvarán

HAZAUTAZÁSRA
javasolt időpont
Budapest felé

1308-kor IC Püspökladány, Szolnok

átszállási lehetőségekkel

Szeptember 20.
Indulás 900
Érkezés 2230

Szeptember 21.
830
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A terepi program busszal
valósítható meg

A találkozó helyszíne: Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi I. u. 12.
Háziasszony: dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó budayne@freemail.hu, (30/585-3036) és
telefon: 06-52-411-225/120 vagy este: 52/319-678 (fax is)
dr. Csapóné Tábori Hajnalka lyciumkor@freemail.hu, (20/965-7655)
Elhelyezés: Gulyás Pál Kollégium (4024 Debrecen, Sumen u. 3.) 4 ágyas szobáiban.
Mit/kit hozzatok?
•
módszertani ötleteket a „Te hogyan csinálod?” témában
•
”Öko-zsibire” hozz olyan dolgokat, ami Neked már nem kell, de más még
használni tudja. Ezt adhatod pénzért, cserélhetsz, vagy hasznosításra
ingyen felajánlhatod
•
fiatalokat, jókedvet,
•
kényelmes cipőt, megfelelő öltözetet (és a szokásos túrakészletet) a pusztai
bóklászáshoz
•
fürdőruhát, ha van kedved (és lesz időd) úszni
•
a pénteki „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra sok-sok otthoni finomságot, itókát
•
saját öreg, öblös, szép bögrét a szomjoltó iszogatásához
Bizalommal, szeretettel és kíváncsian várjuk jelentkezéseteket!

Volt
Elkóborolt egy szürke puli!
Sajnos, senki se tudott találkozni a rakoncátlan szürke pulival, akinek gazdája
Vásárhelyi Judit, ugyanis a legutóbbi Puli-díj osztásakor valahogy elkóborolt.
Sikerült nyomára lelni, s ezúttal is elnézést kérünk Judittól, hogy az előző számban nem
tudtuk a megfelelő helyre terelni, vagyis a nyomtatás keretei közé szorítani.
Szürke puli díjat kapott:
Vásárhelyi Judit, aki a visegrádi jubileumi OT legfőbb szervezője volt, s szakértelmével,
lelkesedésével sokat segített az Elnökségben is.
Néhány sor a Völgyről
A Völgy idén speciális volt. Kellő támogatás hiányában Bűvészetek Völgye lett és
alapvetően két falura korlátozódott, Kapolcsra és Vigántpetendre. Mindkét helyen
működött zöldudvar. Mi az egyesületet Petenden képviseltük. A két hétvége mozgalmas
volt sok érdeklődővel, de hétközben is jópáran felkeresték a FÖK zöld udvarát. A
látogatók szerint kellemes, barátságos hely volt, különleges kisugárzással. Tíz napon
keresztül a Humusz, az Ökopannon, a Magyar Madártani Egyesület, a Pangea , a Fair
Trade, az MTVSz és persze az MKNE képviselte a zöldek üzenetét: vigyázz a
környezetedre – te is tehetsz érte.
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A KÖR-sátrat a ZölDök-ösök kis, de lelkes csapata működtette Lengyel Andris és
évfolyamtársa, Levente segítségével. Idén is sikere volt Németh Mari feladatainak,
felnőttek, gyerekek szívesen játszottak. Örültek a felismert madaraknak és fáknak.
Vásárhelyi Tamás és Kriszta és Schróth Ági is egy-egy délutánon várták a látogatókat.
A standunkat megtaláló pedagógus kollegák nagyon örültek a kiadványainknak.
Jó volt látni a különböző civil szervezetek fiataljait, amint képviselték szervezeteiket, és
közben ismerkedtek egymással és szemmel láthatóan jól érezték magukat, akár esett,
akár fújt, akár tűzött a nap.
Köszönet a munkájáért Katona Eszternek, Hegedűs Andinak és Miklós Dórinak, a
„budais” lányoknak. A számlaírást még tanulniuk kell, de az embereket nagyon ügyesen
vonták be a feladatokba.
Ha jövőre lesz megint Völgy és a Völgyben zöldudvar, megint ott leszünk!
Darvas Kata, Kelen Gábor

Beadott és folyamatban levő pályázatok
Kedves Tagtársaim!
A 2008-ban eddig 11 egyesületi pályázatot adtunk be. Ezek közül
NYERT
• NCA országos működési pályázat (2 000 eFt)
•

NCA – részvétel döntéshozó testületekben (Vásárhelyi Judit TÁMOP Bizottságban
való közreműködésének költségei) (951 eFt)

•

NKA könyvkiadás – Schmidt Emese: „Gyertek vele madarászni” c. kötetére, a
„Gyertek velem...” sorozat következő kötetére. (660 eFt)

•

Nem mi adtuk ugyan be, de benne vagyunk, s minden valószínűség szerint nyert a
pályázat. Az európai biodiverzitás vizsgálatával és környezeti nevelési
vonatkozásaival kapcsolatos projekt „BEAGLE” fantázianévvel.

ELVÉRZETT
• A „Kis-norvég”. A NÉNE-projektet adtuk be, ami a klímaváltozásra való környezeti
nevelési felkészülésről szólt.
•

A NÉNE-koncepciót – átdolgozva – beadtuk a Norvég Civil Támogatási Alapnak is,
de ott is sikertelenül.

•

NCA – civil szervezetek kapacitásfejlesztése (Ebben céloztuk meg a debreceni OT
költségeihez való hozzájárulást is.)

•

NCA – nemzetközi együttműködés (Czippán Kati – és rajta keresztül mások –
IUCN-kapcsolatait szerettük volna ebből támogatni.)
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VÁRAKOZIK
• NCA – új civil együttműködés (az MKNE, a Zöld Szív [Orgoványi Anikó] és a
Természetes Életmód Alapítvány [Labanc Gy.] közös programjait terveztük meg
benne.) (2 958 eFt)
•

NCA – sajtótermék (A Fenntartható Fejlődés [FF] módszereinek kidolgozása,
megjelentetése, valamint a Kör és Módszerkosár költségei.) (2 978 eFt)

•

KvVM – környezet- és természetvédő szervezetek programjai (Elsősorban a
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia [NKNS] megújításának költségeit írtuk bele)
(3 984 eFt)

•

KEOP – Fenntartható életmód (Kampánytervet, dolgoztunk ki, regionális
találkozókkal és a továbbképzésekre való figyelemfelhívással.) (4 896 eFt)

És mi is várakozunk. És reménykedünk.
Victor András

Tagjaink írták
Ismerjük meg egymás munkáját!
Bemutatkozik: Jantnerné Oláh Ibolya környezeti nevelő társunk
Magamról röviden: 28 éve vagyok Óvodapedagógus Pakson.
A Hétszínvirág óvodában 19 éve dolgozom. Egy éve vagyok
az óvodánk tagóvodavezetője. 15 éve lelkes elkötelezettje a
környezeti,
környezetvédelmi
nevelésnek
és
a
természetpedagógia módszerének. Ez alatt az idő alatt
rengeteget tanultam jeles nagy szaktekintélyektől, mint pl.
Victor Andrástól, Orgoványi Anikótól, a Kuti házaspártól
Kecskeméten, Josef Cornelltől, Alföldi Ritától, Lendvai
Máriától (KNPI), Ötvös Károlynétól (DDNP), és még hosszan
sorolhatnám.
Már önálló koncepciót is kidolgoztunk a helyi sajátosságainkra építve itt az óvodában.
Ezt szívesen átadjuk azoknak a nevelőtestületeknek, akiket ez érdekel.
Én magam jó néhány éve tagja vagyok a MKNE-nek. Tíz éve vezetem itt Pakson azt a
közhasznú alapítványt, illetve annak munkacsoportját, aminek egyre nagyobb
eredményei vannak, tevékenységi köréből adódóan. Ennek a neve: Önzetlenül,
Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány, röviden: ÖKO Munkacsoport
Alapítvány.
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Nagyon szívesen segítek óvodapedagógusoknak. Szívesen adom át azt a sok-sok
tapasztalatot, amit e hosszú idő alatt összegyűjtöttem. Megyek, ha hívnak. Környezeti
munkaközösségekhez, óvodai kollektívákhoz, minden érdeklődőhöz.
(A Módszerkosárból még többet tudhattok meg az óvodájukban folyó környezeti
nevelési programjaikról.)

Programajánló
Jeles napok
A budapesti állatkert október 1-jén különleges programokkal, október 4-én
kedvezményes belépővel várja azokat, akiknek fontos a vadon élő és ház körül tartott
állatok védelme.
Az állatok világnapja eredetileg október 4., Assisi Szent Ferenc, az állatok
védőszentjének ünnepe, de világszerte, így 1991 óta Magyarországon is minden év
októberének első vasárnapján emlékeznek meg róla. A világnapon eredetileg a vadon élő
állatok védelmére figyelmeztettek, és pusztításuk ellen tiltakoztak, ma már minden
védtelen élőlényre felhívják a figyelmet. E napon emlékeznek meg a háztáji állatok
világnapjáról is, ami október 2., (a vegetáriánus) Mahátma Gandhi születésnapja.
A Fővárosi Állat- és Növénykert idén állati élményparkkal és számtalan egyéb
rendezvénnyel igyekszik emlékezetessé tenni az állatok világnapját.
Október 1-jén, vasárnap a családokat várják, október 4-én, szerdán pedig az iskoláknak
szerveznek programokat.
Október 1-jén vetélkedő keretében a családok játékos formában tesztelhetik az
állatvilággal, az állatok védelmével kapcsolatos ismereteiket. A feladatokat sikerrel
teljesítő gyermekek egyórás játszóházi belépőt, valamint egy National Geographic
magazint kapnak ajándékba. (A főkaputól induló családi vetélkedőn 10 és 16 óra között
lehet részt venni.)
A családi vetélkedő mellett arcfestés, valamint kézműves programok is várják az
apróságokat. A gyerekek kipróbálhatják magukat origami hajtogatásában,
gyöngyfűzésben, bábkészítésben, valamint agyagozhatnak és korongozhatnak is
kedvükre.
Ugyancsak október 1-jén kerül sor az állatkerti nevelőszülők napjára. Vasárnapra
hirdették meg ugyanis az állatkert lakóit jelképesen örökbe fogadók számára a szülői
értekezletet.
Október 4-én, szerdán, a tulajdonképpeni állatok világnapján egész nap egységes árú,
kedvezményes, a felnőttjegy árának feléért, azaz 700 Ft-ért megváltható belépőjeggyel
látogathatja bárki az állatkertet. A kedvezményes jegy a pálmaház és az akvárium
látogatására is feljogosít, ott tehát nem kell külön jegyet váltani.
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E napon az állatkert zoopedagógusai 9 és 15 órakor vetélkedőt szerveznek
hobbiállatokról és "vad" rokonaikról, s erre iskolák 6-12 fős csoportjainak jelentkezését
várják.
Terepjárás, kirándulás – családoknak
A Kör januári számában azt írtam, hogy „mintha az utóbbi időben elhanyagoltuk volna a
természetjárást”. És elő is adtam azt a tervemet, hogy évszakonként (legalább) egyszer
„elmegyünk gyönyörködni a természetben és a természetben gyönyörködő
gyermekekben”. Az első meghirdetett időpont ápr. 19. volt. Aznap azonban esős volt az
idő, így (némileg) érthető, hogy mindössze négyen találkoztunk a megadott helyszínen.
A kirándulást lefújtuk.
A nyári kirándulás más okok miatt maradt el. (Talán egyszerűen azért, mert én
elfelejtettem meghirdetni.) Most azonban megint kezdődik egy évszak, ezért megint
aktuális terepjárás. Olyan, amely családoknak is való.
Tehát találkozunk: október 4. (szombat) 8:30h, Óbuda, Szent lélek tér (Árpád hídi
HÉV-megálló és busz-végállomás. Visszaérkezés kb. 14h (de ezt majd meglátjuk)
Én (megint) biztos ott leszek.
Victor András

Versek, szépségek
Nyárutón…
Garai Gábor: Badacsony
Badacsony rozsda-rőt hajlatain
tegnap megült a nap, s titkát kitárta mára
Pannóniának halvány-rózsaszín
köntösű hajadon mandulafája.
S az őszi-rozsdás lombok hamvain
– avarfüst szálltán – a szűz ifjú fára
bűvölte szirmait a tulajdon bájain
fölizzó fény: a tűz pannon virága.
És az ökörszarv-hajlatú öböl
nyugatról tükrözte a naplementét
s keletről a hold-költét, - szétömölt
olajos felszínén az elpihent ég.
S a tó fölszisszent, hogy az égitestek
pernyéi sistergőn vizébe vesztek.

Kedves Társaim!
Továbbra is várjuk, hogy megosszátok velünk kedves költőtök, írótok gondolatait.
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Helyreigazítás
Májusi számunkban, a „Szürke Puli-díjasok” névsorában Vásárhelyi Judit helyett
tévedésből Barna Imréné neve szerepel. Az érintettektől – röstelkedve – elnézést kérünk.
Velük személyesen is megbeszéljük, hogy hogyan alakult ki ez a buta helyzet.
Victor András

A következő KÖR és Módszerkosár
várhatóan november közepe táján jelenik meg. Az ebbe szánt írásokat legkésőbb okt.
29.-ig kérjük elküldeni Hársas Évának (eharsas@hotmail.com).

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
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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