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Ökokarácsony a „Bárdosban”
2008. december 6-án (szombaton) 10-15 óráig
December 6-a – bár a Mikulás napja, de ez a nap most egybeesik az Ökokarácsonnyal. Igazi
karácsonyi hangulattal várunk mindenkit a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium közös rendezvényén:
Budapest, XI. Baranyai utca 16-18.
Változatos ajándékokat készíthetsz a családodnak, barátaidnak. A belépődíj a foglalkozások
önköltségi árát tartalmazza, 1főnek 600 Ft, családi kedvezmény – minden további gyermek vagy
felnőtt 100-100 Ft kedvezményt kap – 4 fős családnak csak 1800 Ft.
Gyere el hozzánk, és hozd el barátaidat, gyermekeidet, ismerőseidet!
Csak természetes anyagokat használunk.
(Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű KÖR-társakat. Jelentkezni lehet a
70/315-9990 telefonszámon Timár-Geng Csillánál.)

Volt
Az MKNE Debreceni Országos Találkozója
2008. szeptember 19-21.
Krónika
A péntek délutáni hivatalos, fontos ügyek megbeszélése után (erről sajnos lemaradtam),
előkerültek a tarisznyából az otthonról hozott finomságok. Alig győztük végigkóstolni, de ezt az
akadályt is sikerült leküzdeni némi „szőlőlé” segítségével.
Szombatra virradóra az égiek nem kedveztek a Hortobágyi terepgyakorlatnak,de Berci bácsi
lelkesedése és anekdotázó kedve ellensúlyozta a borongós időt.

A Hajdú-hát halmait nagyrészt csak a busz üvegén keresztül láthattuk. Az útba eső csárdáknál
ugyan nem cseréltünk lovat, s nem itattuk meg őket, de azért a buszból (XXI. század lova)
kiszálltunk, hogy üléstől elgémberedett lábunkat legalább kissé megjárassuk. Körbejártuk az
1961-es gázkitörés kráterét, amely ma az emberi leleményesség folytán horgásztóként és
pihenőhelyként szolgálja a látogatókat.
Igazán nem mondható, hogy túlságosan kimerítettek a kilométerek, de azért jólesett megérkezni a
Hortobágyi Fogadóba, ahol bivalyleves és túrósbatyu várt minket. A „kivételezettek” előre
megkóstolhatták a vacsorára tervezett slambucot is. Kis időt hagytunk a tetemes ebédnek, hogy
megpihenjen, majd átsétáltunk a Nemzeti Park Látogatóközpontjába, ahol filmen megnézhettük a
daruvonulást is. Még néhány mester dolgozott a kézművesudvarban (bőrös, fafaragó…).
A Pásztormúzeumban végre megtudtuk, hogyan készül a pásztorok kedvelt eledele, a slambuc.
Persze nem a múzeum közepén raktak tüzet a jó pásztorok, s tartottak nekünk gasztronómiai
bemutatót, hanem filmen láttuk a pásztorélet rejtelmeit. Kis idő múlva már élőben várt minket a
slambuc a Fogadóban.
Vacsora után irány a Fecskeház Erdei Iskola, majd vissza a kollégiumba, ahol Ildikó és Hajni
(még bírták!) jó kis vetélkedőt szerveztek nekünk. Azt hiszem, ha tanítványaink titokban
figyeltek volna minket játék közben, nagyon jót vidultak volna. Pontosan úgy felhevültünk a
játék tüzében, mint a gyerekek. Természetesen mindenki nyertes volt!
Az ebédlőben véletlenül volt egy zongora is, ami Andrást már régóta hívogatta, s nagy
szerencsénkre a játék után igen jól egymásra találtak. Ezt még tovább fokozta Hajniék
fantasztikus éneke!
Furulyaszóra még a korai kelés is elviselhető volt vasárnap reggel.
Irány az OVI! Úgy tűnik, a „Szellőrózsák” már hajnaltól talpon voltak, mert igazi terülj
asztalkámmal fogadtak! Nos, ha előző este „iskolások” voltunk a játékban, itt újraélhettük
óvodás létünket. Ilyen környezetben, azt hiszem, virul minden apróság. Alig tudtunk elszakadni a
sok csodától, amit itt láttunk, de még várt ránk az Erdei Művelődés Háza, ahol (Csetreki) Kati
néni elvarázsolt minket már bent a házban is, nem beszélve a Tanösvényről, amit az idő
rövidsége miatt kissé tempósan jártunk végig. Azért a záró Körre még maradt néhány percünk:
jövőre – veletek – de/hol?
Lehet, hogy az égiek nem véletlenül döntöttek az esős idő mellett, mert ha még a Hortobágyot is
„földközelből” szemlélhettük volna, talán túlcsordultunk volna a töltéstől…!
Köszönet Hajninak, Ildikónak és a Szellőrózsáknak a kiváló szervezésért és fantasztikus
élményekért.
Halmos Judit

Debrecenbe kéne menni…
Munkás, ám szórakoztató napokat töltöttünk megint együtt az országos találkozón a
cívisvárosban. Testi és szellemi táplálékainkról dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó, dr. Csapóné
Tábori Hajnalka és még számtalan kedves segítő gondoskodott.
Pénteken – a köszöntő és a megnyitó után – vissza és előre is tekintettünk: hol tartunk a Nemzeti
Környezeti Nevelési Stratégia megvalósításában. A beszélgetésen elhatározás született, hogy a
honlapon a tagok között folytatódjon a párbeszéd a NKNS fejezeteinek módosításáról.
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Megismerkedtünk a vendéglátó gimnáziummal és az itt 20 éve működő BIOCÉN klubbal,
mazsolázgattunk a kirakott ismertetőkből és szakirodalomból. Utána igazi reneszánsz lakoma
kerekedett a „Terülj, terülj asztalkámra” hozott erdők, mezők, kertek finomságaiból.
Szombaton és vasárnap kísérletet tettünk arra, hogy mindenről és mindenkiről megtudjunk
mindent, aki a környezeti neveléssel foglalkozik a városban és környékén. Bár a novembert idéző
időjárás miatt a Hortobágyot úgy ismertük meg, mintha üvegen keresztül nyaltuk volna a mézet,
mégis sikerült vezetőnknek, Tóth Albertnek úgy felkeltenie az érdeklődésünket, hogy alig
várjuk, mikor mehetünk vissza jó időben is. Este izgalmas vetélkedőn adhattunk számot a
napközben megszerzett tudásunkról.
Vasárnap lelkes óvó nénik segítségével a Sinai M. utcai hagyományőrző óvoda programjával és
épületével ismerkedtünk, dobósárkányt készítettünk, és még remek reggelit is kaptunk. A délelőtt
folyamán a Diószegi Sámuel Erdei Művelődési Házban folyó munkába pillanthattunk be, majd
aki akart, faraghatott, vagy bejárhatta a Borostyán tanösvényt.
Köszönjük a szervezőknek ezt a remek három napot.
Rozsnyai Kamilla

A találkozó javaslata az NKNS megújítására vonatkozóan
Mint talán emlékezünk rá, az 1998-ban megjelent Stratégia 2001-2002-ben revízióra került és
2003-ban új kiadásban jelent meg. Az OT-t megelőzően írásban megkerestük az NKNS szerzőit,
véleményüket kérve a szükséges változtatandókról. Többen válaszoltak, majd az OT-n a
résztvevők meghallgatták a körkérdésre válaszoló szerzők eredményekről és hiányosságokról
szóló véleményét, ezt követően közösen saját példákat mondtak a Stratégia javaslatainak
megvalósulására, a saját munkájuk alapján. Az eredmények gyűjtése folytatódik az Egyesület
honlapján is.
A szöveg nagyjában és egészében időtálló. Mára azonban ennek a kiadásnak egyes fejezetei is
erős és figyelmes javításra szorulnak a megváltozott környezetben, és az egész szövegben
vannak apró javítanivalók (pl. a minisztériumok átrendeződése, a pályázati források
megváltozása). Mindezek alapján az Országos Találkozó résztvevői javasolják az alábbi
lépéseket:
−
A Stratégia teljes szövegének általános lektorálása és az egyszerű (mintegy mechanikus,
értelemszerű) javítanivalók javítása,

−
−
−

−
−

−
−

A naprakésszé tett fejezetek hozzáférhetővé tétele a honlapon,
Egyes, a későbbiekben szakértői testület által kiválasztandó fejezetek teljes
újragondolása,
Egyes javaslatok megvalósításának kidolgozása, és megvalósítása (ezek mint pozitív
példák felmutatandók a környezeti nevelői közösségnek),
Az MKNE honlapján fórum nyitása (szabad hozzászólások),
Az MKNE honlapján ablak nyitása az olvasók on-line javítási javaslatainak fogadására,
Az MKNE honlapján ablak nyitása a Stratégia javaslatai nyomán ill. azok területén
megvalósult eredmények bemutatására, (e 3 lépés informatikussal egyeztetendő),
Ha ez megindult, a www.greenfo.hu-n ennek az online társadalmi disputának a
meghirdetése,
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−

A Stratégia megújítási folyamatának meghirdetése, partnerek keresése a 2009. tavaszán
esedékes Zöld OT alkalmával, akkor, ha a Zöld OT előtt 2 hónappal elfogadható és
megalapozott projektterv készül egy nagyszabású, országos megújítási folyamatra.

Az Egyesület a KÖVICÉ-hez az NKNS megújítására beadott pályázata támogatást nyert, de
sajnos csak a kért összeg egynegyedét, ennélfogva a tervezett munkákat újra kell csoportosítani.
Honlapunkon az NKNS megújulása iránt érdeklődők folyamatosan követhetik a lépéseket,
meghívókat, eredményeket.
Vásárhelyi Judit – Vásárhelyi Tamás

FF kampány – beszámoló és köszönetnyilvánítás
Az egyesület „Társadalmi kampány a fenntartható fejlődésért” című, az NCA támogatásával
megvalósított projektje 2008. nyarával – legalábbis első ütemben – lezárult. A beszámolót
leadtuk az ESZA Kht.-nak, az elfogadását még várjuk. A projektről többször hírt adtunk itt a
KÖR hasábjain, így most utólag csak egy rövid összefoglalót szeretnék közzétenni a projekt
eredményeiről:
1.

2008. májusában megvalósult hét darab régiós és régióközi műhelymunka, az FF és FFN
érdekében végzett érdekérvényesítésre való felkészülés, és a „közbizalom erősítés"
jegyében.

E helyt szeretném megköszönni a műhelymunkák helyi szervezőinek, név szerint: Klemmné
Lőrincz Ildikónak, Vajgerné Böhm Erikának, Tóth Istvánnak és Püski Zsófiának, Puskás
Lajosnak, Mihácsy Évának, Szőke Zsuzsának és Kovács Tamásnak, valamint Vajtáné Boros
Évának a műhelymunkák előkészítésében nyújtott segítségét. A koncepció kialakításában
Czippán Kati közreműködött, az együttgondolkodást a dunántúli régiókban Kővári Kata, a
Tiszántúlon és a rózsaszentmártoni régióközi műhelymunkán Kurucz Lászlóné Valika terelte
mederbe, nekik külön köszönöm a sok fáradozást, utazást, felkészülést, amivel ez a
felelősségteljes szerep járt.
2.

2008. tavaszán összesen 12 db, a projekt témájához kapcsolódó sajtómegjelenést
gyűjtöttünk össze, melyekkel hozzávetőlegesen mintegy 300-500 ezer főt értünk el a hazai
lakosságból.

Ezeknek a jórészt rádiós és televíziós riportoknak egyesületi tagjaink és szakmai partnereink
voltak a főszereplői, név szerint: Czippán Katalin, Kurucz Lászlóné, Kiszel Vilmos, Labanc
Györgyi, Varga Attila és Vásárhelyi Tamás, akiknek itt a „nyomtatott sajtóban”  köszönöm,
hogy ezzel a projekt céljainak megvalósításában is szerepet vállaltak.
3.

2007. őszén megterveztük, 2008. február-áprilisban összeállítottuk, és 2008. májusában
2000 példányban megjelentettük a „Fenntartható fejlődés – fennmaradó társadalom,
Személyes és közösségi lépések a fenntarthatóság felé” című ingyenes, 12+2 oldalas
kiadványt.

Még van belőle! Keresd – nem az újságárusoknál, hanem – az egyesület irodájában! 
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Ha megtalálod, az Impresszum oldalon lesz még számodra újdonság, mert a szerteágazó munka
sok-sok közreműködőjét itt helyszűke miatt nem sorolom fel, de a kiadványban mindenki helyet
kapott. E hasábokon jusson nekik közösen egy nagy-nagy köszönet!
4.

Az egyesület honlapján a projekt megvalósítási ideje alatt egy honlapoldalt is beindítottunk,
ahol a felsorolt tevékenységek mellett a fenntarthatóság „jó gyakorlatainak” gyűjteményét is
elkezdtük összeállítani, ezt talán már egy másik projektből lehetne tovább bővíteni,
fejleszteni…

Amikor véget ér egy projekt megvalósítása, még nem lélegezhetünk fel, jön a beszámolókészítés. Az ebben nyújtott segítségért, Szabóné Bagi Évi, Besenyei Mara, Szeki és Pál Ildikó
többször estébe nyúló, kitartó munkájáért külön hálás vagyok. S még az összefoglalás vége előtt,
azonban közel sem utolsósorban szeretném megemlíteni azoknak a társaimnak, kollégáimnak a
nevét, akikkel együtt megálmodtuk, és amikor nyert a pályázat, közösen megterveztük, és együtt
megvalósítottuk ezt a munkát, mert nélkülük: Czippán Katalin, Kurucz Lászlóné Valika és Varga
Attila nélkül ez az oldal most nem lenne itt a KÖR-ben. Ismét sokat tanultam tőlük, és nagyon jó
volt együtt dolgozni!
Hálás szívvel köszönöm nekik, és a felsoroltak mellett mindenkinek, akik a projektben bármilyen
formában közreműködtek, mellettünk álltak, e-mailben biztattak, anyagokat küldtek, eljöttek a
rendezvényekre, és szakmai tanácsot adtak, ha hozzájuk fordultunk, vagyis Nektek, kedves KÖR
tagok, EIE tagok, és ÖKOISKOLA hálózati pedagógus kollégák a jószándékot, az
együttműködést.
Záró kívánságom, hogy maradjunk meg így együtt, a fenntarthatóságot segítő, nagy és bővülő
közösségnek!
Takács Eszter

Iskolazöldítés
1) Az akkreditált továbbképzés megtartására most újabb megrendelés nem érkezett. Ezúton is
kérem a tagtársainkat, hogy vigyék hírét ennek a továbbképzésnek, s tudakozódjanak aziránt,
hogy egy-egy iskola – vagy inkább kistérség – nem igényelné-e ennek a képzésnek a megtartását.
Amely iskolák szeretnének ökoiskola pályázatot beadni, azok számára kifejezetten hasznos lehet.
Ha valaki akárcsak kis érdeklődést lát valahol, üzenjen nekem, s azonnal küldöm a továbbképzés
ismertetőjét az összes adattal.
2) Tanácsadói adatbázisunk működik, de nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy mennyire.
Tervezzük, hogy jelzéseket kérünk az adatbázisban szereplőktől, hogy mi történt az elmúlt
időszakban.
Látogassatok el a honlapon az „Iskolazöldítés” oldalon az „Iskolazöldítési tanácsadók
adatbázisa” fülre! Próbáljátok ki! Használjátok!
3) A kistérségi iskolazöldítési igények felmérése végre beindult. Három kistérségből (Záhonyi,
Kisvárdai és Bodrogközi) várjuk a visszajelzéseket.
az IZ csapat nevében Victor András
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Tagjaink írták
A partnerség elve
Részvételem a „Civil természet- és környezetvédők részvétele a monitorozásban az EU jelenlegi
pénzügyi támogatási időszakában (2007-2013)” c. brüsszeli műhelymunkában a MKNE
delegáltjaként

Az EU Strukturális és Kohéziós Alapjai lényeges pénzügyi támogatást nyújtanak a régi, de
különösen az új tagállamoknak, ezáltal formálva eme országok gazdasági, társadalmi és
környezeti fejlődését. Az új európai partnerség elv erősíti a nem-kormányzati szervezetek
helyzetét a támogatási folyamatban, különösen az alapok koordinálására létrehozott Monitoring
Bizottságokban (MB). Azonban – miután az EB csaknem valamennyi Operatív programot
elfogadta, és a tagállamok hozzáfogtak a megvalósításhoz szükséges struktúrák kialakításához,
beleértve a MB-ok felállítását, szerepének meghatározását –, az új partnerség eszközeinek
gyakorlati sikerei nagymértékben változóak. Egyes régiókban az NGO-kat mélyen bevonták a
támogatási eljárásokba, máshol még a vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférésük is
nehézkes.
2008. október 14-én Brüsszelben a német WWF műhelymunkára hívta az egyes tagállamok MBk civil „zöld” tagjait, hogy kicseréljék információikat, tapasztalataikat a partnerség elvére
vonatkozólag.
A műhely célja, hogy:
• első áttekintést nyerjen az az NGO-k bevonódásába az EU által finanszírozott programok
monitorozási tevékenysége terén,
• informálja az európai intézményeket az NGO-k MB-ben folyó munkájának konkrét
nehézségeiről,
• megossza a tapasztalatokat és kicserélje a know-how-kat az EU Alapok monitorozási
folyamataiban résztvevő civil zöldek között, végül
•
mindezeket visszacsatolja az európai intézményekhez, a partnerség elvének jobb
érvényesítése érdekében.
A magyar ország-jelentés előadójaként alkalmam volt beszámolni a civil zöldek kiemelkedő
szervezettségéről, intézményeiről, kommunikációjáról a részvétel, a partnerség terén az európai
támogatási folyamatokban. Másfelől, a negyedévenként a civil zöldek egyeztető fórumán folyó
munka révén betekintést nyerek a civil tagok elfogadottságába az OP-k MB-iban. Sok példa
mutatja, hogy ez a partnerség csak formai, kevéssé érdemi.
Mivel 2003 óta az MKNE színeiben delegáltként ülök a HEfOP és 2007 óta a TÁMOP
Monitoring Bizottságaiban, a fenntarthatóság, a környezetvédelem ágazati beillesztésének
kérdéseit képviselve, továbbra is részt fogok venni a partnerség elvének jobb európai érvényre
juttatását célzó tevékenységekben. Másfelől szeretném – ahogy már korábban is próbáltuk –, ha
az Egyesület tagjai jobban bevonódnának ebbe a mindnyájunk szakmai érdekeit képviselő
folyamatba. Az NCA-tól nyert támogatás lehetővé teszi, hogy 2009. május végén havonta
találkozhassanak mindazok az Egyesület irodájában, a honlapunkon, illetve a Monbiz
levelezőlistán, akiket ez a munka érdekel, meg akarják ismerni ennek az eszköznek a jobb
használatát, van mondanivalójuk a folyamatban, és szakmai álláspontjuk képviseletével segítik a
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delegált munkáját a természet- és környezetvédelem, az oktatás valamint a társadalmi kohézió
javára.
Az első találkozó időpontja: 2008. november 15. vagy 29. attól függően, hogy mikor lesz a
Választmány ülése. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, azok jelentkezését is, akik
személyesen nem tudnak megjelenni, de e-mailen keresztül szeretnének információt kapni!
Vásárhelyi Judit

Kedves Kör társaim!
Néhány sorban szeretném nektek elmesélni az október 4-ei szombat eseményeit, amikor is Marsi
Mónival képviseltük az egyesületet a Klebelsberg Kultúrkúria Zöld Ág fesztiválján.
Megdöbbentő volt számomra, hogy azok közül az anyukák közül, akik a szombati
gyermekprogramokra járnak a családjukkal, milyen sokan vezetik környezettudatosan a
háztartásukat és mennyire tájékozottak. A mi kiadványainkat még nem ismerték, de előszeretettel
lapozgatták főleg a Magoncot, Bia Módszertani kézikönyvét, a Gyertek velem felhőlesre! és a
Zöld Jeles Napokat. Fogyott a „Kíméletes Kémia” is a pólók és bögrék mellett.
Sajnos igen kevesen voltak Pál János Vegyszerek a kozmetikumokban című, kicsit korai
előadásán, de Bagdy Emőke Mosolyának hatására megtelt az előadóterem.
Üres időnkben, pedig a BOCS alapítvány asztalánál gyártottuk lelkesen a bab-labdákat.
Nem volt fergetegesen nagy érdeklődés, de én így is jól éreztem magam és megismerkedtem a
Kultúrkúria belső, illetve elhelyezkedéséből adódó külső lehetőségeivel.
Ezúton is szeretném megköszönni Laskovics Katinak a meghívást és Móninak a délutáni
kitartását!
Bartha Cili

Programajánló
Terepjárás, kirándulás
A szeptemberi Kör-ben meghirdettem az őszi terepjárást, s megfogadtam, hogy „én biztos ott
leszek”. Ott is voltam. Rajtam kívül még három fiatal volt ott (Marsi Zsófi a barátaival). Az eső
hol csepergett, hol esett, de mi mégis nekivágtunk. Átázva, átfázva, de csak megmásztuk a
Hármashatárhegy csúcsát a Farkastoroknál föl, s a túloldalon leereszkedve. Tapasztalat: jobban
föl kell öltözni.
Legközelebb – a téli terepjáráshoz – találkozunk:
január 17. (szombat) 9:00 Csillaghegy (a szentendrei HÉV megállójánál).
Koradélután visszaérkezünk. Gyerekeknek is való az út. A jelmondat most is: „szeretnénk
gyönyörködni a természetben és a természetben gyönyörködő gyermekekben”.
Én (megint) ott leszek.
Victor András
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Pályázatok
Pályázati lehetőségek a honlapon
Egy ideig a Kör-ben megjelentettük a tagjainkat érintő pályázati lehetőségeket. Ezt a jövőben
nem tesszük, mert az évi négyszeri megjelenéssel úgysem tudjuk frissen követni a pályázati
kiírásokat.
A honlapunkon azonban van egy Pályázatfigyelő fül. Ide – Durayné Vértesy Mária tagtársunk
segítéségével – igyekszünk rövid kivonat formájában folyamatosan föltenni minden olyan
pályázati lehetőséget, amely (szerintünk) érdekelheti a környezeti nevelőket.
Figyeljétek a honlapot!

Beadott pályázataink
Szeptemberben még négy pályázatunk „várakozott”. Azóta ezekkel a következők történtek:
•
Nyert a KEOP pályázat (Fenntartható életmódra nevelés), s megkaptuk a kért 4 896 eFt-ot.
•
Nyert a KvVM-hez beadott pályázatunk (A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
megújítása), de a kért összegnek csak a negyedét – 1 mFt-ot – kaptunk. Ezzel
gazdálkodunk; ennek örülünk.
•
Elutasították azt az NCA pályázatunkat, amelyben a Kör és Módszerkosár költségei
szerepeltek.
•
És továbbra sincs hírünk az NCA Új civil együttműködés (a Zöld Szívvel és a Természetes
Életmód Alapítvánnyal) pályázatunkról, melyben majdnem 3 mFt-ot kértünk közös
programokra.
A napokban beadtunk viszont egy új NCA pályázatot. 800 eFt-ot kértünk a határon átnyúló
kapcsolatok (jelen esetben a kárpátaljai fiatalok magyarországi tanulmányútja) költségeire.
(Ugyanerre a feladatra tavaly nyertünk támogatást, s Schróth Ági vezetésével tartalmas
programon vettek részt kárpátaljai magyar főiskolások.)

BEAGLE
Az FSC-vel (Field Studies Council, GB) partnereként beadtunk egy nemzetközi pályázatot,
amely – a Darwin emlékév kapcsán – az európai biodiverzitás monitorozását célozza iskolák
közreműködésével. A tervezett program rövidítés-neve BEAGLE; ez annak a hajónak volt a
neve, amelyen Darwin utazott hosszú fölfedező útjára. (Egyébként egy kopófajta neve.)
Még nem dőlt el a projektben való részvételünk módja, ugyanis a pályázat lényegesen kevesebb
pénzt kapott, mint amennyit kért, ezért most „újra kell gombolni a mellényt”. Szilágyi Ákos és
Kelen Gábor is kint volt már Angliában tárgyalni ez ügyben.
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Aktuális pályázat!!!
A Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont – Bem József Általános Iskola a 2008/2009-es
tanévre meghirdeti a
Balogh János országos környezet-és egészségvédelmi csapatversenyt
a 12-14 éves korosztály számára
A verseny célja: A tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák
környezet- és egészségügyi hatásaival, és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.
A verseny témakörei:
A talaj, a víz, és a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj
A globális környezeti problémák
A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökkentésének módjai
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Balogh János életrajza
- Biológia, kémia, fizika 7.-8. osztály
- Egészségtan 6. 8. osztály
- Folyóiratok: Lélegzet (ősztől)
Kukabúvár (őszi, téli, tavaszi kiadványok)
A verseny rendszere:
•
A versenyre iskolánként egy 3 fős csapat jelentkezését várjuk. (A csapattagok legalább
egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
•
A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét,
címét, elérhetőségét és a felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési cím: Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont
1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2008. december 5.
A regionális vagy a megyei (fővárosi) fordulókat a jelentkezések függvényében szervezzük. A
versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg.
Időpont: 2009. március 18. (szerda) 14 óra
Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10 - 15 csapatot hívjuk meg (a támogatás
függvényében.) A döntőn való részvétel ingyenes, az utazás- és szállásköltség terheli a
csapatokat. A regionális döntő eredményéről 2009. április 3-ig küldünk értesítést.
A döntő időpontja: 2009. június 5.-6. (péntek délután és szombat egész nap).
Helyszíne: Egy budapesti kulturális központ és a Bem József Általános Iskola 1101 Bp.
Hungária krt. 5.-7. www.bem-iskola.hu
Nagyné Horváth Emília

9

Versek, szépségek
Gondolatok a nagy magyar pusztáról...
(Halmos Judit régi hetedikes tanítványának gondolatai Petőfi: Az Alföld című verse kapcsán)
A költő lelke sasként szárnyal az Alföld fölött.
Egy hely, amely elterül, nem oltalmaz, de biztonságot nyújt, egyszerű síkság vagy szülőföld.
Elterül a földön, a sas mégis magasan szárnyal fölötte. Biztonságot nyújt, mert szülőföld, nem
oltalmaz, mert csak puszta. Ha e síkság hazánkban terül el, ha itt éltük le életünk legszebb részét,
akkor a puszta nem egyszerű puszta többé. Egy hely, amelyen a gulya legel, egy hely, amelyen a
pásztor legelteti szemét. Egy sas, mely repül a puszta felett, egy gondolat, mely szárnyal a
pusztán. Egy pocok, mely keresi a búzát, hogy ehessen, a búza keresi a szelet, hogy
ringatózhasson, a szél, mely keresi a gondolatot, hogy repíthesse. És Petőfi szabadjára engedi
gondolatát, hogy a szél süvítsen, a búza ringatózzon és a pocok se maradjon éhes...

(Nádas Dávid 7. o.)

Ősz…
(Az élet alaptörvényei Arany János bölcs tükrében.)

„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
Megpihen legszélén az égi határnak,
S int az öregeknek: benneteket várlak!
Megrezdül a feje sok öregnek erre:
Egymás után mégis mennek a nyughelyre.
Így pihent akkor is, így tekinte vissza,
Sima volt a mező, a mező meg tiszta,
Milliom kis naptól ragyogott a mező:
Akárhová nézett, csak azt látta: ez ő!
Itt egy tócsa tükrén, s felvetődő halán,
Ott egy kis bogáron s a gyep pókfonalán,
Mindenütt, mindenütt, meddig szeme kilát,
Láthatá a vén nap önnön ia-fiát.”
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„Közönyös a világ… az élet
Egy összezsúfolt táncterem,
Sürög-forog, jő-megy a népség
Be és ki, szűnes-szüntelen
s a jövőket, távozókat
Ki győzné mind köszönteni!
Nagy részvétel, ha némelyikünk
Az ismerőst… megismeri.
Közönyös a világ… az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.”

Arany János ismerős sorai aranyozzák be hétköznapjaitokat! Szeretettel várom kedves költőtök,
írótok gondolatainak közkinccsé tételét! (erika.saly@gmail.com)
Saly Erika

Közérdekű
Elhunyt Meskó Attila, tiszteletbeli tagunk
környezet- és geofizikus. Született 1940.04.23., elhunyt 2008.10.11. Az MTA levelező tagja
1990-tól, rendes tagja 1995-tól. Az MTA volt főtitkára (2005-2008), egyetemi tanár, számos
szervezet vezetője, tagja. Állami Díjat 1978-ban, Eötvös-emlékérmet 1993-ban, Ipolyi Arnold
tudományfejlesztési díjat 2000-ben és Deák Ferenc kutatási díjat 2005-ben kapott (Pro
Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány). A Föld és hazánk környezeti helyzetének, a
környezetpolitika – és ezen belül a környezeti nevelés – kérdéseinek közérthető
megfogalmazása tette „környezeti nevelővé”. Köszönjük munkáját!
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Elhunyt György Lajos (Piros), tiszteletbeli tagunk
orvos, tudományos kutató. 1926. április 16-án született, eltávozott 2008. október 1-én. 1951-ben
a budapesti orvostudományi egyetemen szerzett diplomát, majd az egyetem Gyógyszertani
Intézetének tanársegéde, 1957-86-ban az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, az 1990-es években tudományos tanácsadója. Az
orvostudományok kandidátusa, 1975 óta doktora. Az ELTE Természetvédelmi Klubjának
vezetője, a Gaia Sajtószemle szerkesztője, 1989-től a FÖK kurátora, 1990-1992-ig a REC
igazgatótanácsának tagja. Részt vett a Levegő Munkacsoport munkájában. Ökofilozófiával,
általános rendszerelmélettel és környezetvédelemmel foglalkozott. A rendszerváltás előtti és
utáni hazai zöld mozgalom nagy öregjét, mesterét tiszteljük benne. Köszönjük munkáját!

Szögi Lajos emlék kopjafájának leleplezése
A KOKOSZ és a szövetség Tiszavasvári „Bölcs Baglyok” Szögi Lajos Oktatóközpontja a
Találkozások Házánál (Tiszavasvári, Szabadság tér 1) november 8-án kopjafát leplezett le volt
kollegánk, Szögi Lajos emlékére. Köszönjük munkáját!

A következő KÖR és Módszerkosár
Következő számunk előreláthatólag 2009. január végén fog megjelenni. Ezért a megjelentetésre
szánt írásokat január 16.-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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