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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2010. szeptember
Lesz
Országos Találkozó – Közgyűlés – Vezetőségválasztás!!!
Kedves Tagtársaim!
Ahogyan arról már korábban több vonalon is tájékoztattuk a tagságot, az idei Országos
Találkozó szept. 17–19. (péntek–vasárnap) lesz Cserkúton (Pécstől néhány km-nyire), Bia
(Németh Ibolya) szervezésében. A további részletek megtekinthetők a honlapon, benne
vannak az előző KÖR-ben, és az irodától (321-4796) is kérhető információ.
Az OT részeként rendkívüli – vezetőségválasztó – közgyűlést is tartunk a találkozó utolsó
napján. Három évvel ezelőtt szintén az őszi OT (2007. szept., Visegrád, Mogyoróhegy) volt a
kerete a tisztújításnak. Minthogy az egyesület alapszabályának értelmében a vezető testületek
megbízatása három évre szól, a mostani Elnökség, Választmány és Felügyelő Bizottság
Cserkúton új testületeknek adja át a stafétabotot.
A választást előkészítő Jelölő Bizottság (Czippán Kati, Saly Erika, Szilágyi Ákos) már tavasz
óta dolgozik: gyűjti és fogalmazza a javaslatokat, egyeztet a potenciális jelöltekkel, a
(jelenlegi) Választmánnyal stb. Nagyon bízunk abban, hogy a közgyűlésen megjelenő tagok
kiváló jelöltek közül választják majd meg a legjobbakat, s már előre drukkolunk az MKNE
leendő vezetőinek, hogy sikerrel folytathassák elődeik munkáját.
A fentiekből következően a jelenlegi vezető testületek elbúcsúznak:
• Búcsút mond a 7-tagú Elnökség: Albert Judit, Bagi Éva (2010 tavaszáig), Bartha
Cecília, Benkőné Di Giovanni Rita, Csapóné Tábori Hajnalka (2010 tavaszától), Czippán
Katalin (2008 végéig), Fűzné Kószó Mária, Marsi Mónika (2008 végétől) és Victor
András.
• Elbúcsúzik a 15-tagú Választmány (akik végül csak 13-an maradtak, hiszen a két kieső
elnökségi tag helyére a Választmány megválasztott tagjai léptek): Adorján Rita, Darvas
Kata, Emri Erika, Hársas Oszkárné, Kun Lászlóné, Nádai Béla, Saly Erika, Schróth
Ágnes, Szilágyi Ákos, Tatainé Dobcsányi Erzsébet, Tóthné Timár-Geng Csilla,
Vásárhelyi Judit és Vásárhelyi Tamás.
• Átadja a munkát a 3 tagú Felügyelő Bizottság: Benya László, Kelen Gábor (fél év
kihagyással) és Tatai Zoltán.

Ezúton – a magam és az egyesület minden tagjának nevében – őszinte örömmel köszönöm
minden vezetőtársamnak az együttműködést, az egyesület szekerének előbbre vitelét, a
környezeti nevelés rangjának és színvonalának emelését, a közösen elért eredményeket.
Victor András
leköszönő elnök

Zöld Zugoly a Művészetek Völgyében
2010. július 30-tól augusztus 8-ig
Örömmel tudatom veletek, hogy a Zöld Zugoly életre kelt!
Az egész fesztivál szervezése, jellege és a helyszínünk miatt kevesebben látogattak minket,
mint tavaly, de nem a mennyiség, a minőség számít! Sokan voltak visszatérő látogatóink:
felnőttek, gyerekek, helybéliek, völgylátogatók.
Volt, aki pl. beszámolt arról, hogy elkezdett
komposztálni, és eldicsekedett, hogyan oldotta meg; más
a településén összefogott a helybéli lakosokkal, és
megakadályozott
egy
golfpálya-beruházást,
ami
tönkretette volna az életüket és természeti értékeiket. Az
utóbbiról be is számoltak Garaguly Istvánnak, aki idén is
eljött a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának, a zöld
ombudsmannak az irodájából a tevékenységüket
ismertetni, népszerűsíteni.
Ezen a nyáron is 15 helybéli általános iskolás segítette a
munkánkat. Iskolámból, a Budai Nagy Antal
Gimnáziumból hat ZölDökös és a könyvtáros
kolleganőm, Szakmári Klári gályázta végig a tíz napot és
az előkészületeket. Nem véletlenül használtam a gályázni
szót, mert úgy alakult, hogy tíz fővel kevesebben voltunk
a tervezett létszámnál családi és egyéb okok miatt.
Ismét meghívtunk más szervezeteket, így velünk voltak
végig a Fair Trade önkéntesei, bemutatkozott a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, anyagokkal, poszterekkel, játékokkal az Öko-Pack Kft., a Nulla
hulladék program, a Humusz. Az Energiaklub szóróanyagokkal és szemléletes, energiáról
szóló poszterekkel tette színesebbé a programunkat.
Reklámoztuk Budafokot, és ismét bemutattuk a kerületi kisiskolások rajzait Állatok a
városban címmel.
Próbáltam kiemelni pár dolgot, ami népszerű volt a látogatóink körében, és rájöttem, hogy
minden az volt. A helyszínünk a katolikus plébánián és annak kertjében volt az Ősök és
Esélyek Házában. A mellettünk működő anyaotthonból a gyerekek és némelyikük édesanyja
mindennap jött, olyanok voltunk, mint egy napközi.
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Nagyon büszke vagyok a diákjaimra, szeretettel, ügyesen foglalkoztak minden korosztállyal,
és igazán szívmelengető volt látni, ahogy a gyerekekkel, különösen a helybéliekkel bántak.
Örökzöld siker Szakmári Klári papírmárványozása, Blabá természetismereti játékai.
Élmény volt Victor Andrással séta közben és a 100 kémcsöves növényfalán ismerkedni a
környék növényeivel. András eszmét cserélhetett Takács Feri bácsival, a zánkai
„füvesemberrel”, aki ismét eljött előadást tartani. (Halimbárium című könyve az irodánkban
kapható.)
Sok köszönetet kaptam látogatóinktól az előadás-sorozatunkért, ami a fenntarthatóság
témáját járta körül (Victor András, Kajner Péter, Zlinszky János), de beszélgethettünk Varga
Attilával, Simonyi Istvánnal az iskolák jövőjéről, a jövő iskolájáról.
ZölDököseim, Wincsi és Bálint már mint egyetemisták tartottak előadást a megújuló
energiákról!
Vásárhelyi Tamás ismét egy játékkal lepett meg minket, azzal a hátsó szándékkal, hogy
hátha népszerűbbek lesznek a kedvenc rovarjai. (Szerintem működött!)
A Bárdos profi csapata is eljött a második hétvégén, Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla és
Hársas Éva kézműves munkáikkal színesítették a palettánkat.
Laskovics Kati ökoékszerei (fülbevalók alumínium és műanyag dobozok anyagából) elsöprő
sikert arattak. A fesztivál elején és végén sokat segített Albert Judit.
Az idei fesztiválpólónkat ismét a diákok tervezték.
A ZölDÖK csapata: Hortobágyi Julcsi (elnök), Falus Alexandra, Hegedűs Andi, Merő
Balázs, Jánvári Bálint, Wintsche-Mikesch Viktor.
Köszönet mindenkinek!
Jövőre megint számítanak ránk, lehet csatlakozni!
A képeket és a programot keressétek a honlapon!
Darvas Katalin

„Helyi szövetség a családokért”
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Konrad Adenauer Alapítvány
közös konferenciája
2010. július 14. Parlament, Főrendiházi terem
Az MKNE meghívott tagjaként vettem részt a témában immár harmadszor, az ENSZ
népesedési világnapján rendezett konferencián. Észben tartva a spanyol nagycsaládosoktól
kölcsönzött jelszót – „A család nem probléma, hanem megoldás” – figyeltem a programot.
Az országgyűlés alelnöke, és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEM) államtitkárhelyettese köszöntötte a közös gondolkodást arról, hogyan is lehet a családokkal – akár a
környezettel is – legjobban a helyi közösségek szintjén foglalkozni. A NEM ismertette a
társadalom alapegységének tartott családokkal kapcsolatos politikáját, mely nem azonos a
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szociálpolitikával: kiszámítható, garantált megoldásokat ígérnek, támogatják a családbarát
közbeszédet, és a munkavállalásban is a családbarát megoldásokat.
Bennünket talán az érdekel a legjobban, hogy a NOE már 2005 óta ad át díjakat a családbarát
önkormányzatoknak. Pl. Fertőszéplak azért kapott, mert – hogy fenyegetett iskoláját mentse
– önkormányzati lakásokat pályáztatott meg hetedikes gyermekeket is nevelő családok
számára, mert náluk épp ott volt foghíjas a kötelező gyerekszám – sikerrel. Nem szűnt meg
az iskolájuk.
Idén Bp. II. kerülete, Érd, Farmos és Hódmezővásárhely önkormányzatai vehették át a
díjakat, sorolhatták fel részletesen azokat a lépéseket, amelyeket a családokért tettek. És most
következik az, ami megerősíti, még jobban elmélyítheti az MKNE és a NOE szerződéses
együttműködését. A kitüntetett önkormányzatok képviselői szerint ugyanis a környezettel
harmonikus játszóterek, bicikliutak, békamentő akció és a nemzedéki értékek
hagyományozása, végül Farmoson a Tápió vidékét bemutató Vízparti Élet Háza is a
családbarát politika része!
Cserében mi is ajánlhatjuk a szépen alakuló átjárás számára a Nemzeti Környezeti Nevelési
Stratégia új családfejezetét, no meg a www.zoldkoznapok.hu családi részeit (mindkettő
szerzője Nagy Andrea, részben Könczey Réka is beleadta tapasztalatait!!!) Keressétek, jó
érzés fogja eltölteni kebeleteket!
Vásárhelyi Judit

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010-ben
Olvassátok honlapunkon (www.mkne.hu) az elkészült, szerkesztett, tördelt fejezeteket, és
várjatok türelemmel a már csak hét szerző jóváhagyására, amely teljessé teszi majd a
másodízben is megújított Stratégiát. (Ezeknek a fejezeteknek is lehet olvasni a szerkesztés
előtti változatát ugyanott.)
Új, hogy Darvas Kata kiegészítette a Budapesti Műhelytalálkozón elfogadott tartalomjegyzék
sorát egy megvalósult projekt – a Zöld Zugolyban tavaly (és idén is) megvalósult munka –
leírásával. A Művészetek Völgye helyszínén az egyesület és a helyi közösség erői együtt
zöldítették a völgyet, Taliándörögdöt és a sok látogatót.
Új, hogy Nagy Andrea családzöldítő fejezetének sok részlete közül néhányat átemeltünk egy
szándékunk szerint folyamatosan nyitott fejezetbe, a Jó gyakorlatok gyűjtésébe. Ő
megkezdte, mi folytassuk, a magunk munkáját leírva és Szekeres Tamásnak elküldve,
bővítse azt a zsákot, amely a munkánkkal való elégedettségtől is hízik. Szükség van erre, a
szakmai rekreációhoz, további energiákhoz, a hasznosulás boldogító érzéséhez!
Legyél Te is a Jó gyakorlatok írója és olvasója! Ki tudja, mit tudunk még kezdeni a közösen
gyűjtött anyaggal?!
Szép (vén)asszonyok nyarát kívánok szeretettel:
Vásárhelyi Judit, az NKNS 2010 szerkesztője
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Az MKNE debreceni helyi csoportjának, a Debreceni Szellőrózsáknak
ötnapos tanulmányútja a Duna–Dráva Nemzeti Park területén
2010. július 14–19.
A Debreceni Szellőrózsák az idei látogatásukkal hazánk valamennyi nemzeti parkját
végiglátogatták. Fogadjátok szeretettel beszámolójukat. Hasonló kirándulások szervezéséhez
szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy beavatunk Benneteket utazásuk szervezési
részleteibe is.
Július 14. Gyülekezés, indulás reggel 5 órakor a parkolóból 4 autóval, 15 fővel.
Kecskeméten rövid városnézés, majd megcsodáltuk a Zsinagógában kiállított élethű
gipszmásolatokat Michelangelo monumentális szobrairól. Érkezés Pécsre Szekszárdon át,
ahol sajnos elmaradt a gemenci túra a rendkívüli időjárási események miatt. Szálláshely
felkutatása, találkozás Kati néniékkel, rövid megbeszélés és felfrissülés után városnézés
Pécsen. Megtekintettük a Dzsámi híres épületét, arra gondolva: „Vajon mit láttak és hallottak
e falak az évszázadok során?”. Ezután Csontváry Kosztka Tivadar munkáival ismerkedtünk
meg. A festmények előtt csak álltunk és gyönyörködtünk.
Július 15. Jakab-hegyi gyalogtúra
Völgyi Sándor természetvédelmi őrrel, DDNP-túravezetővel tettük meg ezt az erőt próbáló
kirándulást. Útmutatásaival, történeteivel, anekdotáival, ismerhettük meg a Millenniumi
emlékművet, a Babás szerköveket, a Zsongor-kilátót, és meghallgattuk a földvár történetét.
Megfigyeltük a „lónyelvű csodabogyó” levelét, részesei voltunk a „Sasfészek”
meghódításának, és élveztük a sziklamászást.
Délután a székesegyház épületének történetét ismerhettük meg, és gyönyörködtünk az
altemplom és a kincstár anyagában. Majd megtudtuk, hogy hogyan lett a Püspöki pince újra
vendégfogadó és vendéglátó hely. „Pihentető” sétával zárult a nap a Szent István téren, majd
megnéztük a Zsolnay Múzeumot, és üldögéltünk a Zsolnay-kútnál.
Július 16. Út a Misina-tetőre
A tévétorony kilátójából figyelhettük meg Pécs csodálatos városát és környékét. Távcső
segítségével helymeghatározást végeztünk a nevezetességek körében.
Délután a Tettyét és a romokat néztük meg, aztán a mésztufa barlangot jártuk végig a DDNP
túravezetőjével. A Pintérkert csodálatos és különleges növényeinek megfigyelése és
felismerése szakavatott helyi vezetővel és Kati néni segítségével történt.
Este a Széchenyi téren a cirkusz- és utcaszínház fesztiválra érkezett argentin formáció, a
Grupo Puja! K@osmos című előadását láttuk, egy látványos akrobatikus showműsort élő
zenével, fantasztikus fényjátékkal.
Július 17. Az Abaligeti cseppkőbarlang megismerése nagyszerű volt a tréfás kedvű
Madarász Gáborral, a DDNP túravezetőjével; a denevéres tanösvény bejárásánál pedig
Csetreki Kati volt a vezetőnk. Ezután a Denevérmúzeum megtekintése következett. Sokat
tanultunk a múzeum gondnokától, aki nagy szeretettel mutatta be a kis állatok életmódját.
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Délután meglátogattuk Pécsen a Mecseki Bányászati Múzeumot, ahol vezetőnk, Sándor a
nyugalmazott bányász élményeivel, történeteivel színesítette, szemléltette ennek a nagy
megbecsülést érdemlő munkának a fontosságát és nehézségét.
Este ismét részt vettünk a cirkusz- és utcaszínház fesztiválon. Az élőszobor-bajnokság
teremtményeire szavazhattunk.
Július 18. Utazás Harkányba
Fürdőzés a Harkányi gyógyvízben. Siklóson a felújítás alatt lévő várat és a siklósi galéria
kiállítását tekintettük meg.
A vár tövében helyi fafaragó és keramikus árulta vendégcsalogató portékáit, többek között
cserép körtemuzsikát és daloló madárkákat. Innen továbbutaztunk Villányba, ahol elfoglaltuk
szálláshelyünket. Az első helyi falusi vendégházban, a 4 napraforgós Szende-házban
szálltunk meg, ahol a gazdasszony Kati mama saját termesztésű Oportójából készült borával
köszöntött bennünket.
Este falunézés, majd vacsora a Véndió pincében, borkóstolás a Szende pincében.
Július 19. Városnézés Mohácson a helyi lakos, Iduska nénivel, aki nyugdíjas dadus.
Gyönyörű volt a fogadalmi templom, ahol meghatottan adóztunk a fiatalon elhunyt II. Lajos
és a mohácsi hősök emléke előtt. A Városháza megtekintése után Duna-parti séta
következett, majd a II. világháború emlékhelyét és Kodály Zoltán, Bartók Béla, illetve
Radnóti Miklós szobrát kerestük fel. Az Ifjúsági Házban lévő fazekas kiállításon csodás
fekete kerámiákat láttunk, megcsodálhattuk a helyi népviseletet, és kreatív gyerekmunkákban
(képek, figurák, térformák) gyönyörködhettünk. Ezt követően egy körsétát tettünk az
emlékparkban, melynek rendezettsége örömöt szerez az idelátogatóknak.
Az utolsó állomás Baja volt, ahol a városnézés után a híres bajai halételeket kóstolhattuk
meg a Véndió csárdában.
Hazautazás, búcsúzás.
Összeállította: Enyedi Zsuzsa hajdúhadházi óvónő

Tagjaink írták
Szervezetfejlesztés az MKNE-ben
Az MKNE a 2009–2010-es tanévben részt vett a Nonprofit Információs és Oktató Központ
(NIOK), a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért (TFF), az Ifjúsági Koordinációs és
Szolgáltató Iroda (IKSZI) és a Humánszolgáltatók Szövetsége közös lebonyolításában
szervezett
TÁMOP 553-08-01-0006 számú „Profi Nonprofitok” szervezetfejlesztő
projektben.
Az MKNE a folyamat során először diagnózisinterjúkon vett részt, ahol Kelen Gáborral,
Albert Judittal és Victor Andrással beszélgettem a szervezeti problémákról, a fejlődés
útjában álló akadályokról. Részben már „képben” voltam, hiszen az azelőtti évben is
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dolgoztunk együtt különböző projektekben, sőt egy kutatás során mélyinterjúkat is
készítettem a szervezet néhány tagjával.
A szervezetfejlesztés maga 2010 októberében kezdődött, és havonta egyszer találkoztunk
egy-egy napra, kivéve novembert, amikor két napot is eltöltöttünk együtt. Júniusban
találkoztunk utoljára. A fejlesztési alkalmakon régi tagok és új érdeklődők, bevonódó
fiatalok egyaránt részt vettek, mivel a fejlesztés egyik fő célja az új emberek bevonása volt.
Ezen kívül különböző helyzetgyakorlatok segítségével feltártuk a szervezet (az emberek)
belső dinamikáit, kerestük azokat a gócpontokat, amelyek a továbblépést akadályozzák.
Stratégiai tervezésbe is fogtunk, projekteket, célcsoportokat, feladatokat határoztunk meg,
ám ahogyan az idő előrehaladt, felismertük, hogy az egyik „dinamikai gócpont” éppen abból
fakad, hogy a csapat szívesen talál ki csodálatos projekteket, amire nagyon sokszor nincs
elegendő emberi erőforrás. Ez egyfajta előre menekülés, mégis erősen újratermeli a
túlterheltségből fakadó problémákat.
Nagyon sok mindenről szót ejtettünk az egy év során, hihetetlen sok írást termeltünk,
amelyekre lehet a jövőben építeni. Mégis talán a legértékesebbek és legszebbek azok a
pillanatok voltak, amikor a közösség élményét élhettük meg együtt: amikor a szervezeti
értékekről beszélgettünk, majd Andrástól adventi éneket tanultunk decemberben, amikor
felköszöntöttük Hajnit, amikor számtalan kislabdával „akrobatikáztunk”, „bombát
hatástalanítottunk”, vagy amikor Judit kertjében a lemenő nyári nap alatt bográcsoztunk.
Nekem mint fejlesztőnek nagyon sokat adott ez az év, ez a folyamat. Sokat tanultam belőle a
szervezetről, a szervezetekről, az emberekről – és persze magamról is. Köszönöm.
Suhajda Virág

Versek, szépségek
Az alábbi gondolatok Victor András, leköszönő elnökünk „gyűjteményéből”
származnak:
Óriási érték a teremtés. Legyen az egy jó gazdaság, állatok, melyeket jól gondozok,
gyermekek, akiket jól nevelek. Ezer ilyen érték van, lényeg az, hogy örömmel, szeretettel
kell élni, valamit létrehozni, részt venni a teremtésben. Az Alkotó azért alkotott minket a
saját képére, hogy alkossunk.
Polcz Alaine interjú; in: Kagylókürt, 49. 2008.
Az öröm nem attól függ, hogy mit csinálsz, hanem inkább attól, hogyan.
Csíkszentmihályi Mihály: Flow; Az áramlat (147)
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Ne légy értékes, mint a jade-kincs,
légy egyszerű, mint a kavics.
Lao-ce: Tao Te King (39)
Nem kell mindig jól járni. Aki lemond arról a kényszeréről, hogy minden helyzetből
nyertesen, győztesen kell kikerülnie, vagyis el tudja fogadni a vereséget is, az belsőleg
nagyon szabad lesz, és ezért hiteles is.
Sőt vannak perspektívák, amelyeket csak miután leütötték, a földön fekve lát meg az ember.
Popper P.: Vallásalapítók
Gyomnak azokat a növényeket nevezzük, amelyek ott nőnek, ahol az ember nem akarja,
hogy nőjenek. (…)
Ha a pitypang ritka volna és kényes, az emberek boldogan fizetnének 14,95 dollárt egy
cserépért, saját kezűleg, üvegházban nevelgetnék, pitypangegyleteket alapítanának stb. De a
pitypang mindenütt él, semmi szüksége ránk, és azt csinál, amit akar. Ezért aztán gyomnak
tituláljuk, s irtjuk, ahol csak érjük.
Fulghum, R.: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes
Szeretettel várom a másokkal is megosztható gondolatokat, melyek segítik azt is, hogy
„többek” lehessünk:
Saly Erika (erika.saly@gmail.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@mkne.hu
Fogadóórák: hétfő–péntek: 10–12h és
14–16h (előzetes egyeztetés alapján)
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