Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2011. február
Közgyűlés!
Ezúton összehívom az MKNE közgyűlését.
Időpontja: 2011. április 9. (szombat) 10h
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Napirend:
1. A 2010. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2010. évi jelentése
3. A 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2010. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása
5. A 2010. évi elnökségi beszámoló elfogadása
6. A 2010. évi választmányi beszámoló elfogadása
7. A helyi és szakmai csoportok vezetőinek beszámolói a 2010-es évről
8. A Puli-díjak átadása
9. A 2011. évi munka- és költségvetési terv elfogadása
10. Egyebek
Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor a közgyűlést újra
összehívom ugyanazon a napon és helyszínen 10.15-re. A napirend változatlan. A második
időpontra összehívott közgyűlés – Alapszabályunk értelmében – a megjelentek létszámától
függetlenül határozatképes.
„Terülj, terülj, asztalkám!”
Enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de örülnénk az otthonról hozott
finomságoknak is. A bögréjét senki ne felejtse elhozni!

A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és címére kiállított számla ellenében
– megtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze meg!
A közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok 2011. márc. 26-tól kezdve megtekinthetők
lesznek az egyesület honlapján (www.mkne.hu).
A közgyűlés napján 14–17h között szakmai programra, majd kötetlen együttlétre
(beszélgetésre, dalolásra) várjuk a megjelenteket. A konkrét program jelenleg szervezés alatt
áll, arról a későbbiekben a levelezőlistán küldünk értesítést, valamint a honlapon lehet majd
tájékozódni. Egy biztos: mindig jó találkozni, együtt lenni!!!
Mindenkit szeretettel várunk!
Saly Erika
elnök
Ui.: A meghívó sokkal hamarabb kerül postázásra, mint ahogyan eredetileg terveztük.
Azonban a szórólapok eljuttatásának postaköltségét állja az Egyszervolt Alapítvány, így
logikusnak tűnik, hogy a meghívót is a borítékba tegyük. Köszönjük mindenki megértését!

1%
Kedves egyéni vállalkozó tagjaink és barátaink!
Az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje idén febr. 25., az önadózóké május 20.
Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell
odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik
valamelyik határidőből, akkor május 20-ig bárki elküldheti egy külön borítékban is a
nyilatkozatot.
Kérjük, hogy ha egyetértenek céljainkkal (és másnak még nem ígérték oda), támogassák
egyesületünket – és rajtunk keresztül a környezeti és fenntarthatóságra nevelés ügyét –
adójuk 1%- ával.
A 2009-es évi felhasználás: 30% működési költség, 70% környezeti nevelési célú szakmai
találkozó rendezése (OT), a Dörögdi Fesztiválon való gyerekfoglalkozások tartása,
terepgyakorlatok vezetése.
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Az elmúlt évben sajnos a nekünk küldött támogatásokat nem kaptuk meg, mivel
elmulasztottuk a jogosultságunkat igazolni (változott a rendszer, elektronikusan, ill. az
APEH honlapjáról lehetett volna letölteni a nyilatkozatot, s ez elmaradt). Nagyon sajnáljuk, s
kérünk mindenkit, hogy most még inkább álljon mellénk, aki tud, s ígérjük, hogy tanulva a
leckéből, ezerszer jobban fogunk figyelni.
Adószámunk: 18043554-1-43

Lesz
Országos Találkozó – előrejelzés!
Az OT pontos időpontja 2011. szeptember 16-18.
Helyszín: Csobánka.
Házigazdánk: Benke Ildikó, Cili (Aranygyapjas szakértőink egyike), aki már a programtervet
is összeállította.
Elnökségi segítője: Laskovics Katalin (Laska).
Mindketten lelkesen tervezik a találkozót, s várják az önkéntes segítők jelentkezését:
zoldag8@gmail.com (Laska), b_cili@yahoo.com (Benke Cili).

Volt
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Sikeres Ökokarácsony a Bárdosban
Az idei Ökokarácsonyunkon is igen nagy volt az érdeklődés. A karácsonyi hangulat, a
foglalkozások változatossága, az ötletes ajándékok készítése mindenki számára emlékezetes
marad. A keménypapírtól a szalvétáig, a gyapjútól a bőrig mindenféle anyagot
felhasználtunk. Nagyon szép ajándékok készültek, örömmel vitték haza gyerekek, szülők,
nagyszülők.
A sikeres lebonyolításért köszönet illeti a kollégákat, akik az Ökokarácsony
megszervezésében és a lebonyolításában is igen aktívak voltak, és szünet nélkül foglalkoztak
a résztvevőkkel. Jó érzés volt ezt látni.
Timár-Geng Csilla

Választmányi ülés
2010. október 30. a Pulikuckóban
Az OT után először gyűltünk össze a Pulikuckóban azzal az eltökélt szándékkal, hogy
beváltsuk az ígéreteinket, és hatékonyan támogassuk az elnökség munkáját. Meghívtuk őket
is, hogy a jövő évi programot közösen beszéljük meg, és segítsünk az összeállításában. Ezt a
munkamódszert András vezette be, és nagyon jól bevált. Ezzel kiiktattunk felesleges köröket,
kevesebb e-mail van a postaládánkban, és nem utolsósorban lehetőséget ad a személyes
találkozásra, „bandázásra” a terülj-terülj asztalkám mellett. Minek is tagadjuk, az egészben
ez a legjobb! Tömény szeretetenergiák áramlása kulináris élvezetek közben! 
(Remélem, Tamásék kamrájában még maradt dió a következő választmányi ülésig. Ja, és a
közgyűlésig is!!!)
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A megfiatalodott elnökség Erika varázslatos vezényletével hihetetlen tempóban állt neki a
„Hogyan tovább MKNE ?” kérdésre a válasz keresésének. Olyan szinten elragadta őket a
hév, hogy a szokásos indítókör, a „Mondd el pár szóban, hogyan érkeztél” semmi perc alatt
elnökségi beszámolóvá alakult.
Vettük is az üzenetet! Nagyon fontosak vagyunk nekik! Számítanak a véleményünkre, a
tapasztalatainkra, a tudásunkra és persze az aktív részvételünkre.
Igen, nagyon aktívak voltunk (néha kakofóniában), csak az idő volt rövid, mint mindig.
Témáink voltak:
• Az aranygyapjasok listája, kapcsolattartók kiválasztása.
• A választmány saját SzMSz-ének kidolgozása. Elvállalták: Victor András, Di
Giovanni Rita, Wintsche-Mikesch Viktor.
• A következő választmányi ülés előkészítése január 28-án délután, és este lesz az
informális része, másnap 29-én maga az ülés.
Feladata lesz :
• Az elnökség által előkészített éves munkaterv megbeszélése, véleményezése.
• A feladatok három évre lista átbeszélése, prioritások megállapítása.
A temérdek feladatot a közös átbeszélés után háromfős csoportokban dolgoztuk fel.
És amiről még szó volt:
• A 2011-es OT helyszíne
• A megújított NKNS helyzete most és a jövőben
• A környezeti nevelés szóról a hangsúly áttétele a fenntarthatóság tanítására
• Jelenlétünk a civilek között
• Együttműködés a profit és nonprofit szervezetekkel
Szóval ennyi! Sajnos az ülés pezsgő hangulatát nem igazán sikerült visszaadnom, de
higgyétek el, nagy energiák áramlottak, és jó volt együtt!
Darvas Kata
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Tagjaink írták

A KOKOSZ (környezet és Természetvédő Oktatóközpontok Országos Szövetsége)
a 20. óvodai oktatóközpontnak adta át a megbízólevelét.
Mi, a paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának nevelőtestülete és teljes
alkalmazotti közössége, 2010. november 2-án vehettük át megbízólevelünket, mely szerint
környezeti nevelési oktatóközpontként dolgozunk ezután.
Nagy megtiszteltetés ez számunkra, és elismerés is, hiszen közel húsz éve járunk a
környezeti nevelés útján. Óvodánkról, munkánkról röviden a következőképpen tudunk
beszámolni:

Óvodánk a Duna, a védett Ürge mező és az Európában is egyedülálló löszpart ölelésében
helyezkedik el, 1950-ben kezdte meg működését, hatvanéves.
A Hétszínvirág nevet 2001 óta viseli. A virág a természetszeretetünket jelképezi, a sok szín a
változatosságot és a gyermekkorra oly jellemző fantáziagazdagságot, mesebeliséget.
Jelenleg hat csoporttal dolgozunk, fenntartónk, Paks Város Önkormányzatának köszönhetően
jó működési feltételek között, sok-sok eredményes pályázattal és szakmai eredménnyel
büszkélkedve.
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Több mint másfél évtizede kiemelt nevelési feladataink közé soroljuk a környezeti,
környezetvédelmi nevelést. Pedagógiai programunkat is ebben a szellemben fogalmaztuk
meg, ötvözve Freinet pedagógiájával. Így született meg egyedi pedagógiai programunk:
Környezeti Nevelés Freinet Elemekkel. (Freinet egyik fontos alapelve: közel lenni a
természethez.)
Az érvénybelépése óta bővült, kiegészült, korszerűsödött pedagógiai programunk, egy a
Madarász ovi programmal, ill. a városban a hulladékgazdálkodáshoz és a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetéséhez kötődő nevelési-oktatási programmal, a Zöld Tódor
programmal. Ennek kidolgozásában az óvoda pedagógusai, környezeti nevelési
munkaközössége sok segítséget adott a szervezőknek. 2005 óta komposztálunk.
A szárazelemet szelektíven több mint tíz éve gyűjtjük.
2005-ben egy megürült csoportszobából „természetbúvár” szobát alakítottunk ki, ahol a
csoportszobai környezeti nevelési tevékenységeket tudjuk megvalósítani.
A 2006 óta működő Környezeti Nevelési Munkaközösségünk igen hatékony és aktív,
munkájának eredménye a gyermekek mindennapi óvodai életét gazdagítja.
Projekteket dolgoztunk ki a környezetünkkel, a természet jelenségeivel, azok
megértésével kapcsolatban.
Gyűjteményeket állítottunk össze, melyek a pedagógiai tervező munkát segítik.
Bemutató foglalkozásokat tartunk.
Szakmai sikereink:
1998-ben nyertük el a Zöld Szív Mozgalomtól a „zöld szíves” tábla használatának jogát,
2000-ben „AZ ÉV ZÖLD SZÍVES ÓVODÁJA” kitüntető elismerésben részesültünk.
2004–2005-ben elnyertük a MADÁRBARÁT KERT, majd a MADÁRBARÁT ÓVODA
címet, minősítést, a Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesülettől.
2008-ban ismét „Az év zöld szíves óvodája” cím birtokosa lettünk, valamint
a KVVM és az OM pályázatán elnyertük a „ZÖLD ÓVODA” elismerő címet is.
2010 novemberében ünnepélyes keretek között vettük át a KOKOSZ-tól (Környezet és
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) megbízólevelünket, mely szerint
környezeti nevelési oktatóközpontként is működünk ezután. Közép-Magyarország „fehér
folt” volt. Még nem volt oktatóközpont a térségben. Ezzel 20 óvodai oktatóközpont dolgozik
a KOKOSZ megbízásából, Magyarországon.
Terveink: a tanösvény továbbfejlesztése, és 2011 nyarán szervezzük meg az Országos Freinet
Találkozót.
Várunk minden érdeklődőt, aki meg akarja ismerni környezeti nevelő munkánkat.
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„Tudod e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is.
De különösen a fiatal és zsenge lényeknél?
Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni,
S ilyenkor vésődik beléjük az a forma,
Amilyet bennük kialakítani akarunk.”
(Platon)
Jantnerné Oláh Ilona Tagóvodavezető
Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
Paks, Tolnai út 10.
20-354-3448
Környezeti nevelési szaktanácsadó
e-mail:jantnerneoili@gmail.com

Programajánló
Múzeumi csoport
Kedves Csoporttársaim!
Először is boldog új évet kívánok!
Gyakran eszembe jut, milyen jó programjaink voltak együtt, és ezt jó lenne folytatni.
Tudom, mindenki elfoglalt, mégis jó lenne, ha segítenétek a programok megszervezésében.
Egyik évben ezt már sikeresen meg is valósítottuk, aki javasolta a programot, meg is beszélte
a találkozót az adott múzeummal, csak a csoport szervezését kellett megoldanom.
A csoportunknak is kellene egy levelezőlistát szerkeszteni, hogy minden tagunk részt
vehessen
a
levelezésben.
Ezért
mindenképpen
kérem,
jelezzetek
vissza.
Az elmúlt évben közös szervezésben nem találkoztunk, mégis ha úgy gondoljátok, hogy a
munkátok valamilyen formában összefügg a múzeumi csoport tevékenységével, és az
egyesületünk
éves
beszámolójában
szerepeljen,
akkor
ezt
jelezzétek.
Várom javaslataitokat az új év programjaihoz, remélem sikerül sorainkat rendezni ,és újra
nagyszerű összejöveteleink lesznek.
Tatainé Dobcsányi Erzsébet, tataide@freemail.hu
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Muzeológus társainkra mindig számíthatunk, íme az ajánlataik:
Németh Csaba levele:
Először is nagyon
mindannyiótoknak!

boldog,

eredményes

és

egészséges

új

esztendőt

kívánok

Bár tudom, hogy kissé távol van a környezeti nevelés témakörétől a hadtörténelem, de
nagyon nagy szeretettel látlak benneteket a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, illetve
magában a Várban és környékén. Konkrét témát is javaslok. Az egyik a Hadtörténeti Várséta lenne (persze ehhez kellemes idő az ideális), amelynek során ismerkedünk Buda és
környezete had-, irodalom-, építészet- és földrajzi történetével.
A másik egy izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozás, amely címével ellentétben nem a
fegyverek dicsőítésére szolgál. „Az íjtól a géppuskáig” címet viselő foglalkozást a hölgyek
(leányok) jobban értékelik, mint a férfiak (fiúk). Itt valódi fegyvereket is kézbe adok,
miközben bekukkantunk a technikatörténet, a kémia, fizika, biológia, szociológia és a
filozófia katonai vonatkozásaiba.
Szóval szeretettel várom a csoportot és kibővítve esetleg a családtagokat, barátokat is.
Minden jót:
Csaba
Vásárhelyi Tamás javaslatai:
Idén én két javaslattal tudok előállni (ami három). Márciusban és októberben nyitjuk az
MTM Lovarda 220 millióból felújított (lényegében kicserélt) kiállításait, és mindkettőre már
most szeretettel hívlak mindnyájatokat, akár „mélyebb” ismerkedésre, is mint egy
tárlatvezetés.
És – ahogy a Körben jeleztem is egy első lelkesedésemben megírt hírben – elkezdtünk egy
EU-s projektet, ami a múzeumok környezeti nevelési felhasználását célozza, és virtuális
eszközöket is bevet (magyarul: gazdag segédanyagokat lehet majd az interneten keresztül
letölteni az iskolai és múzeumi környezeti neveléshez). Utóbbit javában szervezzük, és itt
kicsit tartalmasabb (néhány találkozást) igénylő munkaformában lehetne és kellene dolgozni.
Ez olyan hihetetlen lehetőséget jelent, olyan ötletes tervezési munkát tesz lehetővé, hogy
még én is belátom, hogy a számítógép itt hasznos lehet és érdemes, hozzáad a kiállításhoz.
És egyáltalán: egy sor remek múzeumi fejlesztés folyik mostanában. A PIM pezseg, a
Szépműben remek családi szombat délelőtti programok vannak, a Nemzeti gazdag
múzeumpedagógiai kínálata világszínvonalú kis füzetben található, a Ludwig évek óta
nívósan jó, hogy csak példákat említsek. Lassan megy, de szerencsések vagyunk, hogy a
múzeumaink újjászületésének idejében élünk, és kicsit mi is mozdítói voltunk (és talán
leszünk) ennek a folyamatnak.
Szóval részemről nagyon szívesen.
Tamás
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Hangtár

Hangtár a honlapon
Mint ahogyan Darvas Kata korábbi beszámolójából értesülhettetek, az egyesület és a
Muzsikus Rádió (www. muzsikusradio.hu) közösen egy netes rádióműsort készít, amit
minden szerdán meghallgathattok 17.30–18.30 között.
Mivel azonban nem mindenkinek adatik meg, hogy ebben az időben az élő műsort
meghallgassa, létrehoztunk az MKNE honlapján egy hangtárat, ahol a régebbi műsorokat is
meghallgathatjátok. Reményeink szerint a későbbiekben más, az egyesületről szóló
hanganyagot, rádióbeszélgetést is fel tudunk tenni, ezért kérünk benneteket, ha tudtok ilyen
anyagokról, juttassátok el nekünk (mkne@mkne.hu).

Pályázatok
Nemzetközi projekt az
élővilág sokféleségéért
Kedves Tagtársak!
December 31-ével lezárult a Beagle kétéves fő időszaka. Nemzetközi
szinten idáig több mint 860 diákcsoport regisztrált a
www.beagleproject.org honlapján. Magyarországon 48 iskola 69
osztálya csatlakozott a projekthez. Sajnos az egyesület tagjai közül csak
kevesen képviseltetik magukat a Beagle iskolák között, de a lehetőség
még nyitva áll, ugyanis a honlap továbbra is él, s a fák fenológiai
vizsgálatából a honlapra feltöltött adatokat időről időre egy angol
kutató elemzi.
Az eredményeket a magyar oldalon is olvashatjátok majd. Szeretnék mindenkit biztatni a
csatlakozásra, a honlapról letölthető tanári segédanyagok, illetve a honlap maga sok
lehetőséget kínál a biológiaórák, -szakkörök színesebbé tételére.December 31-ével lezárult a
Beagle kétéves fő időszaka. Nemzetközi szinten idáig több mint 860 diákcsoport regisztrált a
www.beagleproject.org honlapján.
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Magyarországon 48 iskola 69 osztálya csatlakozott a projekthez. Sajnos az egyesület tagjai
közül csak kevesen képviseltetik magukat a Beagle iskolák között, de a lehetőség még nyitva
áll, ugyanis a honlap továbbra is él, s a fák fenológiai vizsgálatából a honlapra feltöltött
adatokat időről időre egy angol kutató elemzi. Az eredményeket a magyar oldalon is
olvashatjátok majd. Szeretnék mindenkit biztatni a csatlakozásra, a honlapról letölthető
tanári segédanyagok, illetve a honlap maga sok lehetőséget kínál a biológiaórák, -szakkörök
színesebbé tételére.
Elkészült az ún. Funkcionális biodiverzitás határozó, melyet az egyesület irodájában be is
lehet szerezni papír formában, illetve a Beagle honlapjáról letölthető.
Május 22-én, a Biodiverzitás napján hirdettük meg a projekttel kapcsolatos fotópályázatot.
A november 10-én zárult pályázatra beérkezett sok szép kép közül 19-et választott ki a zsűri,
s ezekből egy fotókiállítást állítottunk össze, melyet a nyertesek iskoláiban vándorkiállításon
utaztatunk a tanév végéig. Az első három helyezett ezen kívül tárgynyereményben részesült,
valamint képeiket a januári SÜNI magazinban közöljük. A 19 kiállított képet az MKNE
honlapján a projekt oldalán megtaláljátok.
A Természetbúvár decemberi számában megjelent Fűzné Kószó Mária cikke „Fákat vallató
fiatalok” címmel. Ezt a cikket is elolvashatjátok az MKNE honlapján.
A projekt zárásával szeretnék köszönetet mondani a projekthez csatlakozó pedagógusoknak,
a projektcsapatban szakértőként dolgozóknak (Fűzné Kószó Mária, Déri Andrea, Kecskés
Ferenc, Mányoki Gergely, Standovár Tibor) és a projekt sikeréhez egyéb módon
hozzájárulóknak (Albert Judit, Gergely Nóra, Jakócs László, Kelen Gábor, Szekeres Tamás,
Szilágyi Ákos, Victor András).
Halácsy Ágnes
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Legyen CO2OL az iskolád!

A Szén-dioxid Nyomozók projekt az iskolák szén-dioxid lábnyomának
csökkentéséért
A projekt félúton tart. Legutóbbi jelentkezésünk óta a legfontosabb események a következők:
• Elkészültek a tanári segédanyagok, melyek a www.carbondetectives.hu honlapról a
regisztrált pedagógusok számára letölthetők.
• Megtartottunk 9 tanárképzést Magyaroszágon (3 budapesti, 2 kecskeméti, 1
márokpapii, 1 miskolci, 1 pécsi és 1 tápiógyörgyei helyszínnel) összesen 145
pedagógus részére, és egyet Marosvásárhelyen 27 fő részére. A legtöbb képzést a
projekthez csatlakozó képzők bonyolították le (E-misszió Egyesület: Szőke Zsuzsa,
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért: F. Nagy Zsuzsa, Gyűrűfű Műhely:
Fridrich Ági és István, Molnár Kata és Grecs Anita, valamint a Trefort Gimnázium
lelkes tanári csapata: Csaba Orsi, Faragó Norbert, Heszlényi Judit, Kutrovácz László,
Schróth Ági). Köszönet nekik ezért.
• A honlap magyar oldalán az utolsó tesztelés alapján 234 iskola regisztrált. Ez
nemzetközi viszonylatban nagyon szép eredmény. A pedagógusok a honlapról
szabadon letölthetik a segédanyagokat, illetve itt lehet a projekthez kapcsolódó
versenyhez is csatlakozni. A regisztráció és a versenyre jelentkezés folyamatos.
A verseny 2011. május 20-ig tart. Az alsó tagozatosok közül a legjobbak egy nyári
magyarországi táborban, míg a felsősök legjobb csapatának tagjai egy pozsonyi
környezetvédelmi ifjúsági találkozón vehetnek részt. A regisztráció és a versenyre
jelentkezés feltételei a honlapon megtalálhatók.
• Komoly munkával elkészült a félidős riport, melyet a nemzetközi projektvezetés
eljuttatott Brüsszelbe. Várjuk az eredményt.
• Külső támogatókra találtunk, akik pénzügyi téren, illetve egyéb úton-módon segítenek
majd a projekt sikerre vitelében (bővebben az egyesületi honlap projekt oldalán
olvashattok róluk).
Minden kedves Tagtársamat arra szeretném biztatni, hogy nézzen körül a honlapon, és
regisztráljon. Ezt megteheti anélkül is, hogy a versenyre jelentkezne, így viszont értékes
tanári segédanyagokhoz férhet hozzá.
A projekt csapata nevében
Halácsy Ágnes
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Friss hír a Szén-dioxid Nyomozókról!
Miközben a Kör-hírek íródnak, megjelent egy reklám, amit talán már láttatok is, mire a Kör a
kezetekbe kerül. Erről szeretnék beszámolni.
Az Ági cikkében emlegetett egyik támogatónk Novák Péter, akit sok tevékenységéről
ismerhettek (pl. a népszerű Beugró c. műsor vezetője). Leginkább kultúrmunkásnak nevezi
magát, de sokszor áll ki a környezet védelméért, és küldetésének tekinti az emberek
szemléletformálását. Ezért kértem fel őt tavaly nyáron, hogy legyen a Szén-dioxid
Nyomozók projektünknek az „arca”, és segítsen a népszerűsítésében, a nyertes iskolák
megjutalmazásához szponzor keresésében. Elindult egy együttműködés a KultúrPart
Alapítvánnyal, ők a reklámozásban segítenek, mi pedig a programjaikban a szaktudásunkkal.
Figyelem!
Aki már részt vesz a Szén-dioxid Nyomozók projektben, nézze meg a www.szimpatika.hu
ill. a www.szimpatika.hu/mmm/ weboldalakat vagy a Szimpatika újság januári számát.
Ebben jelent meg egy cikk a Szén-dioxid Nyomozókról (Üzenet a Földnek rovat), ill. a Most
Mutasd Meg verseny reklámja. A verseny lehetőséget ad arra, hogy az akcióterveitekkel
benevezzetek. A verseny keretén belül kaptunk lehetőséget arra, hogy a nyertes legjobbak
egy ökotáborban vehessenek részt.
A projekttől függetlenül is sok hasznos dologgal találkozhattok ezeken az oldalakon, de
ajánlom a www.kulturpart.hu olvasását is.
Aki még nem vesz részt, és általános iskolában tanít, most remélem, kedvet kap hozzá, van
mivel motiválni a gyerekeket.
Ha kérdésetek van, keressetek!
Darvas Kata
kata.darvas@gmail.com
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ÖRÖMHÍR: Újra lesz Módszerkosár!
Bemutatkozás
Hajrá, lajhár, megfontoltan,
lassan élni jobb, mint gyorsan,
én is azt mondom, hogy nagy kár,
hogy nem lettem inkább lajhár.
Így csak nyomnak a sóhajok,
hogy én már sose lóghatok,
és csak múlnak a hónapok:
aludni kéne jó nagyot.
/Tóth Krisztina/
Szervusztok!
Nehéz volt jó megszólítást találom, nekem a Kedves Tagtársak kicsit hivatalos…
Hát én lennék az ”örömhír”, amit Erika beharangozott. Jó örömhírnek lenni, de legalább
olyan jó azokat olvasni!
Gyalog Éva vagyok, a bagi általános iskolában tanítok magyart, angolt, és vezetem az iskolai
könyvtárat (Eredeti végzettségem: népművelő-könyvtáros.)
Az Egyesületnek 1997 óta vagyok tagja. Hogy elhiggyem magamról, hogy tényleg méltó
vagyok erre a feladatra, elővettem a könyvkupacot, amelyekben a nevem szerkesztőként
vagy társszerzőként szerepel. (Meg a Kosarakat, amikbe még Bia idején írtam.)
Nem sorolom fel őket, csak a legutóbbit: Zöld jeles napok – Módszertani kézikönyv, MKNE,
2005.
Hipp-hopp itt lesz a február, a március, az április – gyorsabban, mint ahogy lajhárunk mozog
-, és mivel a Kosár csak májusban fog megjelenni, ajánlom figyelmetekbe a könyvben
szereplő jeles napokat!
Nagy rajongója vagyok a kortárs költészetnek (Karafiáth Orsolya, Lackfi János, Tóth
Krisztina, Varró Dániel – ügyelve a nemek arányára, nem tudván ügyelni a teljességre), majd
igyekszem minden kosárba belecsempészni egy-egy gyöngyszemet, hogy megismertessem
őket veletek is.
Kérlek benneteket, ne szerénykedjetek, írjatok bátran minden új ötletről, kezdeményezésről,
amit Ti, vagy körülöttetek bárki kipróbált.
Bízzunk egymás kreativitásában: kis ötletből is lehet nagyot kerekíteni, hagyományos
megoldást is fel lehet újítani!
Gyalog Éva
gyalog.eva@gmail.com
14

Versek, szépségek
Puszta Sándor
Tanács
szaladgálunk szavaktól szavakig
napoktól napokig
egy életen át
valami illatot kéne összeszedni
mint a méhek
szavaink
szíveink
tetteink virágporát
mielőtt lehullnának
órám
szirmai
mielőtt lemegy a nap
mielőtt megjön az éj
Küldj fényt
küldj fényt Uram
belső ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz
fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek
s mibe hazatérek
adj fényt majd az estnek
Bennünk fénylő csillag
sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni
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Közérdekű
Tagdíj!!!
Kedves Tagtársaim!
2010-es gyakorlathoz hasonlóan az idén is teszünk egy sárga csekket a postán kiküldött
közgyűlési meghívók mellé a borítékba. A meghívók hátoldalán jelöljük, hogy ki, melyik év
tagdíjával, mekkora összeggel tartozik.
Megjegyzés: pénzügyileg az lenne a legjobb az egyesületnek, ha a tagdíjakat nem postán,
hanem átutalással fizetnénk be. (A sárga csekkek után ugyanis a posta sokat levon a
befizetett pénzből!) Számlaszámunk: 17000019-11704959. Ha a csekkre nincs szükség,
akkor alkalom adtán visszajuttathatja mindenki azt az irodába.
Terveink szerint 2011-ben sem emelünk tagdíjat, így továbbra is 2000 Ft az éves tagdíj. (A
25 év alattiaknak, a diákoknak és a nyugdíjasoknak 1000 Ft. A családi tagdíj pedig 3000 Ft.)
Aki regisztrálta már magát a honlapunkon, az betekinthet a saját adataiba, s ott is
megnézheti, hogy hogyan áll a tagdíj-fizetéssel.
Akár csekken, akár átutalással történő befizetés esetén fontos annak jelzése, hogy tagdíj
befizetéséről van szó, s hogy ez mely év(ek)re vonatkozik. Ezen kívül fontos a befizetett
tag/tagok nevének feltüntetése is a közlemény rovatban, hogy minden esetben azonosítható
legyen a befizetésre kerülő összeg forrása. A fent leírtak hiányában sajnos az előző években
számos utalás, illetve csekkes befizetés maradt anonim, melyek azonosítás hiányában nem
kerültek regisztrálásra adatbázisunkban.
Az egyesület működéséhez elengedhetetlenül fontos a tagdíjak pontos – és mihamarabbi –
befizetése. Kérjük, ne feledkezzen el róla senki!
Köszönettel:
Saly Erika

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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