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Közgyűlés!
Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat közgyűlésünkre.
Időpontja: 2012. április 28. (szombat) 10h
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Napirend:
1. A 2011. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2011. évi jelentése
3. A 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2011. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása
5. A 2011. évi elnökségi beszámoló elfogadása
6. A 2011. évi választmányi beszámoló elfogadása
7. A helyi és szakmai csoportok vezetőinek beszámolói a 2011-es évről
8. A Puli-díjak átadása
9. Időközi választás
10. A 2012. évi munka- és költségvetési terv elfogadása
11. Egyebek
Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor 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.
Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra
szánt, otthonról hozott finomságok gazdagabbá tehetik a kínálatot. A bögréjét senki se
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 2012. ápr. 14-től kezdve megtekinthetők lesznek
az egyesület honlapján (www.mkne.hu).

A közgyűlés napján 14–17 óra között szakmai programra, majd kötetlen együttlétre
(beszélgetésre, dalolásra) várjuk a megjelenteket. A konkrét program még szervezés alatt áll,
arról a későbbiekben a levelezőlista útján, valamint a honlapon lehet majd tájékozódni.
Számítunk Mindenki mosolyára, az építő együttlétre!
Saly Erika
elnök

1%
Kedves egyéni vállalkozó tagjaink és barátaink!
Az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje idén febr. 27., a magánszemélyeké május
21.
Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell
odaadnia a nyilatkozatot, de ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből,
akkor május 21-ig elküldheti egy külön borítékban is.
Kérjük, támogassák egyesületünket – és rajtunk keresztül a környezeti és fenntarthatóságra
nevelés ügyét – adójuk 1%-ával!
Az elveszettnek hitt 1%-okat méltányossági kérelmünk beadása után – igazolva, hogy
jogosultak vagyunk rá – 2011 tavaszán megkaptuk.

Adószámunk: 18043554-1-43
ELNÖKSÉGI HÍREK
Változások
1. Átmeneti helyzet az irodában
• Gergely Nóra és Jakócs László december végéig dolgozott nálunk. Mivel megszűnt a
Munkaügyi Központtól kapott támogatásuk, lejárt a szerződésük, így megköszöntük
eddigi munkájukat, és elbúcsúztunk tőlük.
• Fizetett alkalmazottként dolgozik nálunk továbbra is Szekeres Tamás (informatikai
háttér, ügyintézés).
• Az irodát átmenetileg megerősítettük Marsi Mónikával, aki napi 4 órás munkaidőben
végzi a teendőket (ügyvitel, irodavezetés).
• A pénzügyi asszisztensi feladatokat Újszászi Györgyi elnökségi tagunk vállalta, ő
péntek délutánonként intézi a számlázást, iktatást. A banki átutalásokra Victor Andrást
kértük föl. (Jakócs Laci kettőjüknek rendben átadta a feladatokat, „betanította” őket.)

2

2. Interjúztatás (ügyvezető-választás folyamata)
1. Bácshegyen, a választmányi ülésen jutottunk el együtt odáig, hogy az egyesület átalakítja
működési módját, s ehhez a folyamathoz együttműködő ügyvezetőt keres.
2. Elkészítettünk egy elvárásokat tartalmazó gondolattérképet, majd ez alapján kiírásra került
az álláshirdetés kb. szept. közepén. Levelezőlistán, honlapon, társzervezetek honlapján jelent
meg hirdetésünk, melyre folyamatosan érkeztek a jelentkezések. A jelentkezők száma kb. 35
fő volt október közepéig.
3. Párhuzamosan a hirdetéssel, megkezdődött az interjúztatások menetrendjének, tartalmának
előkészítése, a csapattagok kiválasztása, a feladat vállalására felkérések. A folyamatot a
legtöbb tapasztalattal rendelkező társunk, Kelen Gábor irányította. Sok tervezés, skypekonferencia után elkészült a folyamatrend az ütemezéssel. Abban megegyeztünk, hogy aki
vállalja az interjúztatást, az a döntéshozatal miatt végig benne marad a munkában.
(Összehasonlítás, értékelés, rálátás stb.) Csapattagok lettek: Kelen Gábor (a folyamat
irányítója, interjúztatás az 1. körben), Marsi Mónika (háttér biztosítása, kapcsolattartás az
interjúra jelentkezőkkel, telefon, e-levelek, visszajelzések), Újszászi Györgyi (folyamatrend
kidolgozása, háttér biztosítása, jelentkezők fogadása, várása a helyszínen, interjúztatás a 2.
körben), Halácsy Ágnes (folyamatrend kidolgozása, interjúztatás a 2. körben), Victor András
(folyamatrend, interjúztatás 1-2. körben), Saly Erika (folyamatrend kidolgozása, a folyamat
„mozgatása”, interjúztatás 1-2. körben).
4. A beérkező pályázatokat (önéletrajz+motivációs levél) Marsi Mónika kapta meg elsőként.
A kidolgozott szempontrendszer alapján táblázatban rendszerezte az információkat, a
kiírásban szereplő elvárásoknak való megfelelést vizsgálva.
5. Minden pályázatot megkapott az Elnökség minden tagja, akik az értékelést (pontozást,
rangsorolást) végezték. Cél: kit hívjunk be, kit hallgassunk meg mindenképpen.
(Megjegyzés: azért hívtunk be végül 19 főt interjúztatni, mert akiben „fantáziát”,
elkötelezettséget láttunk a környezeti nevelés iránt, azt meg szerettük volna ismerni. Ennek a
hozzáállásnak köszönhetően többen máris önkéntesként dolgoznak nálunk, ill.
kapcsolatrendszerük vagy egy-egy kiemelkedő képességük, emberi tulajdonságuk miatt
tagságot kínáltunk nekik akkor is, ha nem ők lesznek a „befutók”.)
6. Marsi Móni összesítése alapján behívtuk időpont-egyeztetések után az 1. körre a
jelentkezőket. Általában heti egy-két délutánt töltöttünk interjúztatással nov. elejétől dec.
közepéig. Egy-egy alkalommal max. 3 fővel beszélgettünk. Váltva vezettük az interjúztatást.
7. Karácsony előtt döntött az 1. kört interjúztatók csapata (Gábor, András, Erika), kiket hív
be a 2. körre, vagyis kik a továbbjutók. Egyéni rangsorokat állítottunk föl, melyeket
összesítettünk. Így 3 fő egyértelműen behívásra került, a többiek közül várakozásra kértünk
néhány embert, s a többiektől elbúcsúztunk, megköszöntük a részvételüket, s felkínáltuk
nekik a további együttműködést. (Közülük került ki aktív önkéntesünk, Tóth György!)
8. Marsi Móni január elején időpontokat egyeztetett a 2. körös interjúsokkal. A nevüket
fontos megemlíteni, mert mindegyikük értékes egyéniség: Jávorszky Iván, Németh Imre,
Trombitás Gábor.
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9. Közben előkészítettük a 2. körös interjút: menetrend, szempontok (elképzelésük a
jövedelemről, az iroda kialakításáról – milyen munkatársakra lenne szükségük, mely
területekre, az ügyvezető és az Elnökség szerep- és munkamegosztásáról, a munkába állás
lehetséges időpontjáról, az első hónapok feladatairól). A gondolkodnivalót előre megkapták
az interjúra behívottak, így felkészülhettek. Két feladatot is adtunk: a) Szituációs játék: az
egyesület bemutatása egy cégvezetőnek, szponzorkeresés céljából. (Nagyon sokat mondott
ez a helyzet!!!), b) Hogyan zöldítené az irodánkat, ha ő lenne az ügyvezető? (Az eredmény
árulkodott az illető környezettudatos gondolkodásáról, vagy éppen annak hiányáról...)
Mindkét feladat megoldásához szétnézhettek, időt kérhettek, kérdezhettek stb.
10. VÁLTOZÁS!!! Míg január elején a 2. körös interjút készítettük elő, kaptuk a hírt, hogy a
JNO-ban többek állása meg fog szűnni. A jelentkezők között Trombitás Gábor is a JNO
munkatársa volt, s tudtuk, hogy társaink közül, Kelen Gábor és Czippán Kati is a JNO-ban
dolgozik. A sors furcsasága, hogy Trombitás Gábort egyelőre Fülöp Sándor foglalkoztatja
még, de Gábor és Kati elvesztették az állásukat. Ebből a helyzetből fakadóan sejtettük, hogy
a legesélyesebb jelöltünket, Trombitás Gábort „elveszíthetjük”, ugyanakkor esélyt adhatunk
Kelen Gábornak, aki mindvégig benne volt a folyamatban, ismeri az egyesületet, „belső
emberünk”, s jól járhatnánk vele, ha vállalná nálunk az ügyvezetést. Gábornak felkínáltuk a
lehetőséget, pedig tudtuk, hogy a KIM-ben munkát ajánlottak neki, s más megkeresései is
voltak. Mégis így láttuk fairnek, s alkalmasságát az Elnökségből senki sem vonta kétségbe.
Gábor időt kért, s végül jan. 17-én jelentkezett az ügyvezetői állásra.
11. K. Gábor a továbbiakban nem vett részt az interjúztatásban s a döntéshozatalban.
12. Interjúztattuk jan. 18-án Trombitás Gábort, aki elmondta, hogy megmaradt az állása, és
addig, amíg feladata van, nem jön el a JNO-ból, de örömmel dolgozna velünk. Tervezzük,
hogy őt is bevonjuk projektekbe, s nem tévesztjük szem elől. Jan. 20-án lezajlott még a
másik két interjú is.
13. Kelen Gábort behívtuk interjúra jan. 21-én, utolsóként, mely interjúztatáson Györgyi,
Halácsy Ági, András és Erika voltak jelen.
14. Mindent összevetve meghoztuk döntésünket: Kelen Gábort bízzuk meg az ügyvezetői
feladatok ellátásával. Nem volt kérdéses számunkra – s ezt a többi interjúra behívottnak is
őszintén elmondtuk –, hogy Gábor esélye a legnagyobb, hiszen a szervezetet ismeri, az
elvárásainkkal tisztában van, s velünk együtt dolgozott eddig is a jobb irodai háttér
megteremtésén. Ráadásul tapasztalt szakember.
Gábor vállalja a kihívást. Érzi, hogy súlya van a szerepének. Velünk együtt lát neki
megvalósítani mindazt, amire régen vágyunk: egy erős irodai háttérre. Jelenleg a pénzügyi
tervünk minél pontosabb összeállításán dolgozunk, hogy lássuk, hogyan, miként tudnánk
megfizetni ezt a munkát. Az elképzelések szerint március 1-től állna hivatalosan is munkába
nálunk, de már addig is dolgozna.
Gáborral sok-sok egyeztetés után köttetik meg a szerződés. Bízom benne, hogy mindenki
támogató együttműködéssel segíti majd a munkát, s akkor mielőbb erős háttér mellett
végezhetjük egyre sokoldalúbb környezeti nevelési feladatainkat.
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Tudom azt is, hogy mindennek van kockázata. Annak is, hogy anyagilag hogyan bírjuk majd
az erős irodát fenntartani. De azt is látom, hogy rengeteg megkeresésünk, tervünk, feladatunk
van, s a tagság számít ránk, a háttérre. Kérlek Titeket, bizakodjatok velem, adjunk esélyt
Gábornak, s magunknak, az egyesületnek, hogy egy új stratégiával haladhassunk tovább!
Nagy lehetőség ez neki és nekünk is. (Neki, mert megvalósíthatja mindazt, amiről régóta
beszél, ami felé navigál bennünket, nekünk, mert épp az ő kezébe tehetjük a folyamat
irányítását.)
Az interjúztatásban részt vevőknek köszönöm a sok-sok időt, energiát! Jó, hogy „házon
belül” megtaláltuk végül, akit kerestünk.
Saly Erika
Dióhéjban örömeinkről
• Bartha Cili elnökségi tagunk anyuka lett! Kislánya Zóra Lili (Zorka) egészséges, jó
baba.
• A novemberi KÖR megjelenése óta eltelt időszakban is sokszínű munkát végeztünk.
Az önkéntes munkáért köszönet illeti tagjainkat, önkénteseinket. Németh Mari – nem
is sejti! – erőt adott azzal, hogy rávilágított arra a fontos elnökségi szerepre
nyilatkozatba adott mondatával, miszerint mi biztosítjuk sok környezeti nevelő
számára a hátteret…
• Többen bekapcsolódtak munkánkba: Tóth Gyuri (aki ügyvezetői pályázata alapján
került velünk kapcsolatba, s „ragadt” nálunk) rendezvényeink, projektjeink hűséges,
lelkes ifjú támogatója; Benke Cili, aki segíti majd frissíteni tagi adatbázisunkat; a 20.
évforduló kapcsán rendezendő konferenciánkat előkészítő csapatok (tartalmi bizottság,
szervezőbizottság) tagjai, köztük partnerszervezetek képviselői (mind-mind lelkes
odaadással, örömmel). Felajánlotta segítségét két új tagunk is: Sárdy Juli (geotúrák
vezetője), Szász Éva (Xantus János életéről előadás). Kunné Margit már a jeles napok
szervezői teendői felől érdeklődött nálam a minap…
• Két pályázatunk is nyert! Az egyik A magyarországi környezeti nevelés története című
tanulmány megírását támogatja a VM által (300 e Ft, témagazda: Vásárhelyi Judit), a
másik az NKA-tól kapott, 20. évforduló kapcsán szervezendő konferenciánk
megvalósítását szolgálja (1,7 millió Ft, összefogó: Vásárhelyi Tamás). A pályázatok
előkészítéséért, a lehetőségért köszönet Vásárhelyi Juditnak! A beadásban segített
Halácsy Ágnes és Séra Vera (önkéntesünk) is.
• Több megkeresésünk volt (projektek, lehetőségek), így nem szűkölködünk egyeztető,
előkészítő megbeszélésekben. Arra törekszünk, hogy 2-3 fő legyen jelen közülünk a
tárgyalásokon, hogy mind szakmailag, mind etikailag, ill. anyagilag is elfogadható,
egyesületünk számára előnyös megállapodások szülessenek. A tárgyalást segítik:
Kelen Gábor (pénzügyek), Halácsy Ágnes (projektek koordinálása), Victor András
és/vagy Újszászi Györgyi és Saly Erika (szakmaiság, egyesületi érdekek). Pl. LENAprojekt Benedek Miklóssal, a nyugat-magyarországi régióval és az osztrákokkal
(egyeztetés alatt); Hrabetz Györgyi Természetesen! projektje (KEOP-pályázat,
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egyeztetés alatt); az Országos Mezőgazdasági Könyvtár rendezvényén való segítő
részvételünk vidéki fenntarthatóság témában (előadások, foglalkozások tartása);
Újbuda Önkormányzata és a TIT Stúdió Egyesület megkeresésére továbbképzések
tartása a kerületben, fenntarthatósági képzés kályhaépítéssel (egyeztetés alatt);
Békéscsabán bemutatkozási lehetőség az egyesületünknek; a Mezőgazdasági Múzeum
kiállításán előadás, bemutatkozási lehetőség…
• Két országos ellenőrzés is sikerrel zárult nálunk: NCA működési pályázati forrás
szabályos elszámolása, valamint rehabilitációs foglalkoztatás dokumentációja. Ezek
előkészítése precíz munkát igényelt. Köszönet érte Jakócs Lászlónak, Gergely
Nórának, Albert Juditnak, Halácsy Áginak, Victor Andrásnak.
• Ezen idő alatt 7 projektünk „futott” sikerrel egymás mellett! Köszönet a
projektvezetőknek és Halácsy Áginak, aki koordinálja a projekteket.
• Sokat tanultunk az ügyvezető-keresés előkészítése érdekében Kelen Gábortól. Érdekes
csapatmunka volt az interjúztatás! Sok értékes emberrel ismerkedtünk meg, kapcsolati
hálónk bővült.
Dióhéjban nehézségeinkről
• Gyengébb irodai háttér mellett dolgozunk, amióta Gergely Nórának és Jakócs Lacinak
lejárt a szerződése. A Munkaügyi Központ elköltözött a régi helyéről, a velük
elkezdett tárgyalások elhúzódtak. Az újabb pályázati lehetőséget még nem tudtuk
kihasználni, így nincs új alkalmazottunk egyelőre.
• Az Elnökség tagjai nem tudták egyenletes munkamegosztás mellett végezni
feladataikat. A munkahelyi és otthoni gondok nem tették lehetővé az idekívánkozó
energiát, időráfordítást többeknél. Akik „átvették” mások feladatát is, azok elfáradtak,
kimerültek.
• A döntések, előkészítő munkák véleményezése szűk körben történt, gyakran nem
kaptunk visszajelzéseket, a határidőre kért feladatok nem készültek el időben, így
gátolták a továbbhaladását annak, aki dolgozott. A helyzet morcosságra adott okot,
rossz érzést szült.
• A TIT Stúdió épületének sorsa bizonytalan, olykor fölröppen a hír, hogy bezárás
fenyegeti.
• Az egyesület működési struktúrája átmeneti állapotban van, vagyis sok-sok egyeztetés,
beszélgetés árán lesz újra letisztult, stabil. Ehhez idő, energia szükséges. És
elgondolkodtató vélemények, jobbító szándékú aktivitás.
Mindenkire szükségünk van! Van, akinek a lelkesítő szavaira, van, akinek a mosolyára, van,
akinek a tapasztalatára, van, akinek a kételyt ébresztő beszédére… Éreznünk kell, hogy van
értelme együtt, egyesületként (is) léteznünk. Kérem támogatásotokat!
Saly Erika
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Országos konferenciára készülünk
Kedves Tagtársak!
Egyesületünk, az idén 20 éves, gazdag programú Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,
több hasonló profilú, aktív civil szervezettel együttműködve, az NKA jelentős
támogatásával, 2012. szeptember 20–23-a között országos konferenciát rendez Budapesten, a
TIT Stúdió épületében. Itt azonban nem a múltra, hanem inkább a jelenre és a jövőre akarunk
tekinteni. A konferencia célja annak körüljárása, hogy milyen tudást, készségeket kell
minden egyes személynek és a szűkebb-tágabb közösségeknek elsajátítaniuk ahhoz, hogy
megelőzhessük korunk megannyi környezeti vagy a környezettel kapcsolatba kerülő
problémáját vagy azok továbbterjedését. Közhely már (amelynek összetett voltát és mélyebb
hátterét gyakran szem elől tévesztjük), hogy az emberiség által a Földön létrehozott globális
vagy lokális környezeti károk és gondok kialakításában sokféle és sokrétű kölcsönhatásban
működő egyéni és társadalmi pszichés és szociológiai tényezők is nagy súllyal vesznek részt.
És az is közhely, de nem eléggé feltárt és elmélyített ismeret, hogy minden egyes embernek
szerepe és lehetősége van a folyamatban és a jobbításban is. A megelőzés eredetileg az
egészségügyből vett vezérelv. Mostanra már sokkal bővebb értelemben, általános gazdasági,
ökológiai és társadalmi, akár globális jelentéssel is bír a prevenció. A környezeti (avagy
fenntarthatóságra) nevelésnek ehhez lehetséges hozzájárulását szeretnénk a konferencián
felvázolni, és utóbb kiadvány formájában közzétenni.
A témának szellemi előzménye az egyesület szervezésében széles társadalmi részvétellel
kialakított, és 2010-ben másodszor frissített Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (elérhető:
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf). A mostani konferenciát
is úgy tervezzük, hogy kiemelkedő személyiségek plenáris előadásai és a résztvevők szekcióelőadásai mellett minden résztvevő aktív műhelymunkájával készülő, közzéadható
eredményeket hozzunk létre. Úgy érzem, ez igazán „ránk szabott” esemény lesz, miközben
szélesebb körű, mintha csak mi volnánk jelen.
Reméljük, sok tagtársunk akar részt venni ezen a konferencián, ami egyben a 2012. évi
Országos Találkozónk is. És reméljük, még többen szeretnének a szombat esti – kizárólag a
mi 20 éves születésnapunkat ünneplő – ünnepélyes és oldott eseményre eljönni. Egyelőre
írjátok be a naptárba, részletesebb meghívó nemsokára érkezik.
A szervezők nevében
Vásárhelyi Tamás

Volt
Ökokarácsony a Bárdosban
December 10-én, szombaton 14 féle foglalkozást tartottunk, melyre kicsiket, nagyokat,
iskolásokat, óvodásokat és felnőtteket is hívtunk. Betlehemes műsorral nyitottuk meg
Ökokarácsonyunkat.
A foglalkozásokon elsősorban természetes anyagokból készítettünk apró karácsonyi
ajándékokat és díszeket. Újrahasznosítottunk különféle papírokat, anyagokat. Évről évre új
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ötletekkel teszik izgalmassá a foglalkozást vezető kollégáink ezt a napot. Szívet melengető
látvány, ahogy az apuka vagy az anyuka a gyermekével, a nagyi az unokájával önfeledten
dolgozik egy-egy ajándékon.
Az érdeklődés igen nagy volt, közel 200-an vettek részt a változatos programokon.
Jövőre újból várunk minden érdeklődőt, és persze az új ötleteket is szívesen vesszük.
Timár-Geng Csilla

Bábozd Zöldre az Otthonod 2
A „Bábozd zöldre 1” már lezárult, de ugyanez lett a címe az Európalánta Egyesület által
vezetett másik (ezúttal KMOP-s) projektnek is. Most azonban már ez is a befejezéséhez
közeledik (február 6-án lesz a zárórendezvény.) A tartalma hasonló volt az előzőéhez:
szintén a kedves bábfigurák, Mimó és Csipek „környezeti kalandjaira” építve fejlesztette az
óvónők környezeti kultúráját. Ebben a projektben is elláttam környezeti nevelési tanácsokkal
a projekt szervezőit-vezetőit, s megtartottam a „Hogyan élünk – és hogyan kellene?” c. pptelőadásomat (a Pető intézetben) kb. 40 résztvevőnek. Az előadást követő interaktív játékba
bekapcsolódtak a Főv. Gyakorló Óvoda óvónői is. Ők a projekt keretében készülő CD
kidolgozásában is részt vesznek – velem együtt.
Victor András

Zöldi Ákos ökolábnyomprojekt az Egyszervolt.hu keretében
Az egyszervolt.hu honlapon több hónapon keresztül „küzdött” Zöldi Ákos és csapata az
ökolábnyom csökkentéséért. 6000 gyerek vett részt online a játékban és az azt követő,
regionális találkozókon. A mi feladatunk a játékok szakmai tartalmának és környezeti
nevelési szempontjainak a kidolgozása, figyelemmel kísérése volt. Egyesületünket (rajtam
kívül) Varga-Kocsis Anikó, Laskovics Kati és Wintsche-Mikesch Viktor képviselte.
A projekt – részünkről – lezárult. Már a záró hatékonyságmérés-elemzést is elvégeztük.
Nyereség, hogy nagy publicitást kapott az egyesület a honlapon is, a regionális
rendezvényeken is.
Victor András
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A Baranyai csoport téli hírei
December 4-én rendeztük meg a már hagyományos karácsonyváró, családi kézműves
napunkat a Zöldkarácsonyt. Nagy örömünkre sok környezeti nevelő társunk és érdeklődő
család látogatott el a rendezvényre, mely kellemes hangulatban telt.
December végén a baranyai csoport is megkapta az Ökosodj! információs kampány
kiadványait, melyet januárban és februárban juttatunk el a baranyai csoport tagjaihoz és a
pécsi általános és középiskolákhoz.
Januárban Saly Erika közreműködésével eljutott minden környezeti nevelőtársunkhoz a
Nyugat-Magyarországi Egyetem erdőpedagógus képzésének tájékoztatója. A képzés egy
felsőfokú szakirányú képzés, ahol a jelentkezők három féléves képzés során elméleti és
gyakorlati foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg az erdőkkel kapcsolatos
természetvédelmi, vadászati és erdőgazdálkodási témakörökkel, valamint az erdőpedagógia
módszereivel. Talán többen kedvet kaptak hozzá, hogy jelentkezzenek a képzésre.
Februártól a Mecsekerdő Zrt. honlapján (www.mecsekerdo.hu) olvashattok az év fájáról
(zselnice meggy), az év madaráról (egerészölyv), az év rovaráról (imádkozó sáska), és az év
vadvirágáról (tavaszi hérics). Jó szívvel ajánljuk minden környezeti nevelő társunknak a –
szintén az erdészet honlapján olvasható – TUDOD-E című havi megjelenésű információs
anyagot, melyben az erdőről, annak élővilágáról, a vadgazdálkodásról, az
erdőgazdálkodásról és a zöld jeles napokról olvashattok érdekességeket, melyek színesíthetik
az iskolai környezetismereti, természetismereti, biológia órai, valamint szakköri
foglalkozásokat.
Az érdekességek a következő linkről érhetők el:
http://www.mecsekerdo.hu/suli/0_tudode.html

A debreceni helyi csoport, a Szellőrózsák hírcsokra
1. Rajzverseny: szept. végén rajzversenyt hirdettünk a nagycsoportos óvodásoknak,
Szeretem az őszi erdőt címmel.
okt. 17-ére 11 óvoda küldött be rajzokat, 17-én zsűriztük, 27-én adtuk át a díjakat a szülők
jelenlétében.
2. Családi nap a Nagyerdőn:
okt. 1-jén Szülők-gyerekek és nagyszülők-unokák címmel erdőjárást, erdei sétát hirdettünk
minden debreceni óvodában. 60 fő jött el, akikkel nagyon szép délelőttöt töltöttünk el,
tekintve, hogy az időjárás is csodálatos volt.
3. Nagyerdő napja:
Ezen a megemlékezésen nemcsak résztvevők voltunk, hanem a DEOEC nagycsoportosai
énekeltek és szavaltak is, mi pedig vendégül láttuk és megjutalmaztuk őket.
4. Őszi erdőjárás a Mátrában:
okt. 22–23-án kétnapos tanulmányi utat szervezünk a Mátra vidékére. Gyöngyösön a Mátra
Múzeumot, Gyöngyöspatán a római katolikus templomot és a Jessze fáját néztük meg.
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Iskolazöldítés
Már az előző Körben beszámoltam arról, hogy az Iskolazöldítés program keretében október
közepén befejeződött a Teleki Blanka Ált. Iskola (Bp., XI. ker. Bikszádi út 61.)
tantestületének továbbképzése (a megújított akkreditálás alapján). A foglalkozásokat (rajtam
kívül) Albert Judit, Bartha Cili és Schenkerik Zsuzsa tartotta. A képzésen részt vevő kollégák
közül 12 fő aspirált a tanúsítványra; ők el is készítették a záródolgozatot, s megkapták a 40
óráról szóló tanúsítványt.
Nem örömteli a továbbképzéssel kapcsolatban az, hogy a program részét képező öröm-bánat
térkép készítésére és annak elemzésére senki sem jött el az önkormányzattól és a helyi civil
szervezetektől, pedig többeket is hívtam.
Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni kedves tagtársaim figyelmét arra, hogy ha bárhol az
országban sikerül megszervezni 16-nál több (fizetős) kolléga részvételét, akkor csak időpontegyeztetés kérdése, hogy ott mikor indítjuk az Iskolazöldítés képzést. Kérem, hogy akinek ez
ügyben ötlete, javaslata van, lehetőséget lát a körzetében a képzés indítására, jelentkezzen.
Victor András

FUTÓ PROJEKTJEINKRŐL
Otthon az erdőben
projektünk szépen halad a maga útján. November folyamán megtartottuk a módszertani
börzét erdőpedagógia, erdők és fák témakörben. Jól éreztük magunkat, jól sikerült a
rendezvény. Több egyesületi tagunk, illetve társszervezetek (Magosfa, Erdei Iskola
Alapítvány) bevonásával előadásokat, foglalkozásokat tartottunk; a Duna-Ipoly és a BalatonFelvidéki Nemzeti Parkok részéről több előadó is részt vett; valamint 3, fákkal, erdővel és
természetes élőhelyekkel kapcsolatos kiállításnak is helyt adtunk. A 20 fő körüli „külsős”
résztvevő belepillanthatott az egyesületi munkába, és a tagok és nem tagok az egymástól
tanulás élményével térhettek haza.
Megtartottunk egy módszertani képzést is. A második képzést elnapoltuk, a jelentkezési
határidő rövidségére való tekintettel. Az új időpont 2012. február 11. 9.00–14.00 óra.
Helyszíne Timár-Geng Csilla iskolája, a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált. Isk.
és Gimn. Budapesten, a XI. kerületben. A képzők: Biró Mariann (ÖBKI, Vácrátót), Kecskés
Ferenc (Budai Középiskola, Bp.), Vásárhelyi Tamás (MTTM, Bp.) és Timár-Geng Csilla.
A képzés tematikája az élőhelyek természetességének mérése, illetve a biodiverzitás oktatása
az egyesület által (e projekt keretében) kiadott terepi segédanyagok segítségével, valamint a
projektmódszer témáját is érintjük. A képzés nyilvános, nem csak a projektben részt vevő
iskolák tanárai jelentkezhetnek, akit érdekel, szívesen látjuk!!!
A börzéről és a képzésről készült képes beszámolót honlapunkon megtekinthetitek.
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A december 15-i határidőre 34 Budapest és Budaörs környéki iskola adta be pályázatát. Az
elbírálás
után
egy-egy
rövid
összefoglaló
és
fotó
került
ki
a
www.veledkozosen.hu/szavazas honlapra. Itt az IKEA Family tagok szavazhatnak
a szerintük legjobb projekttervre. Az első 25 iskola nyeri el az egyenként 165 500 Ft-os
támogatást. A végeredményt február 9-én tudhatjuk meg. Szurkolunk mindenkinek!!
Szén-dioxid Nyomozók
Lezajlott a regisztrált iskolák egyenkénti megkeresése. Nagy munka volt, több fiatal lelkes
tagunk, önkéntesünk bevonásával sok információhoz jutottunk.
Január 20-án tartottunk egy módszertani börzét energia témakörben. A 25, elsősorban
pedagógus résztvevőtől jó visszajelzéseket kaptunk. Meghívott előadó volt Berezvai Zoltán
(XI. kerületi Önkormányzat), Lohász Cecília (Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ, Bp.) Dr. Munkácsy Béla (ELTE), Schuchmann Júlia és Szuppinger
Péter (Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar Iroda, Szentendre) és Vadovics Edina
(Greendependent Egyesület, Gödöllő). Darvas Kata tagunk vezette fel a napot egy összegző
előadással a klímaváltozásról, illetve diákjai aktív részvételével bemutatta a Szén-dioxid
Nyomozók projekt eddigi eredményeit és azt, hogyan zajlott az ő iskolájában a tavalyi évben
a nyomozói munka, hogyan vonták be a diákok társaikat az energiatakarékossági akciójukba.
Ismét egy olyan alkalom, amikor sok egyesületi tagunkat sikerült bevonni a közös élménybe,
sőt két résztvevő be is lépett tagjaink sorába. Legközelebb gyertek minél többen, sőt ha
ötletetek van, milyen témában is tarthatnánk módszertani rendezvényt, jelezzétek, segítsetek
a megszervezésében!!!
Február folyamán több alkalommal tartunk felkészítő képzést. Ezek időpontjairól a
www.carbondetectives.hu és a mkne.hu honlapokon tájékozódhattok. A
képzésekre várjuk jelentkezéseteket, függetlenül attól, hogy részt vesztek-e a projektben,
vagy csupán a téma iránt érdeklődtök.
Még lehet csatlakozni a Szén-dioxid Nyomozók versenyéhez. A benevezés folyamatos, az
iskolai akciókról készült dokumentumokat legkésőbb március 25-ig kell a honlapra feltölteni.
Részletek mindkét honlapon olvashatók.
Green Sweden
A programsorozatba egyesületünk is bekapcsolódott, mint ahogyan arról folyamatosan hírt
adtunk. A szeptemberi budapesti Ökojátszótér átadása után, decemberben jött ki a
nyomdából az Ökosodj! című brosúra, mely elsősorban Saly Erika elnökünk, Victor András
és Néder Katalin munkája nyomán született meg, szinte önkéntes alapon.
A brosúrából az MKNE hatalmas példányszámot kapott, és helyi csoportjainkhoz
(Nagykanizsa, Pécs, Hódmezővásárhely, Debrecen) is eljutott jó pár dobozzal. Az ingyenes
brosúrából akár osztálynyi mennyiséget is igényelhettek. Keressétek, használjátok tanórákon,
zöld jeles napokon!
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Az ELTE-n folytatódik az Élj kislábon! Ökoszeminárium, tagjaink (Schróth Ágnes, Reök
Cili és Devescovi Balázs) közreműködésével. Már az 5. kerekasztal-beszélgetést
bonyolították le. Erről, időről időre hírt adunk a honlapunkon is. Figyeljétek, és ha
érdekelnek a témák, feltétlenül vegyetek részt ezeken! A neves szakértők bevonásával zajló
beszélgetések előtt a résztvevők nyereményjátékon vehetnek részt, utána pedig egy-egy
koncert zárja az eseményt. A legközelebbi kerekasztal-beszélgetés a városökológia témában
2012. február 9-én lesz az ELTE Trefort Kert Könyvtárklubban este 6-tól. Meghívottak:
Ertsey Attila (autonomhaz.eu), Magyarósi Csaba (Egy nap a varosban), Rosta
Gábor, Városi Kertek Alapítvány (a varosi tanya)
A www.okoszeminarium.hu honlap igazi kincsesbánya, rengeteg információval,
játékokkal és a projekt naprakész eseményeivel. Látogassátok!
A Youth in Action program keretében egyesületünk is részt vett a WWF Ausztriával közös
táboroztatásban még a nyáron. Ide olyan fiatalok jutottak el, akik felelősséget éreznek a jövő
generációinak nevelése, illetve a környezeti, természeti és fenntarthatósági témák iránt.
A táborban részt vevő fiatalok megtanulták, hogyan fogjanak hozzá környezetvédelmi
programok szervezéséhez és további szemléletformáló akciók kitalálásához,
lebonyolításához. A magyar fiatalokat (Darvas Kata ZölDÖK-ösei) a táborban az MKNE
részéről Wintsche-Mikesch Viktor vezette. A projekt részeként három utótevékenység
megvalósítását vállalták: Duna-tisztítás, Szüreti nap Taliándörögdön (ökoprogram
kicsiknek), Ökokarácsony a Bárdosban (részvétel). Mindhárom program megvalósult, sőt
egy királyréti hétvégét is szervezett a menet közben bevont diákok (Németh Mari tanítványai
a Petőfi Gimnáziumból) részére Darvas Kata és Németh Mari. A Duna-tisztítási akcióban
Kecskés Feri tanítványai vettek részt.
Halácsy Ágnes
Real World Learning Network (RWL)
2011. decemberében indult a Comenius program által támogatott Real World Learning
Network projekt. A 3 éves munkában az egyesült királyságbeli Field Studies Council
irányításával Csehország, Szlovénia, Németország, Olaszország egy-egy környezeti nevelési
szervezete mellett az MKNE is részt vesz. Összeállt a magyar csapat (Suhajda Virág, Varga
Attila, Varga Péter, Victor András), elkezdtük a közös gondolkodást, és január közepén
lezajlottak az első, projektindító megbeszélések a csehországi Olomouc melletti, lenyűgöző
Slunákov oktatóközpontban (http://www.slunakov.cz/eng/virtualtour/).
Mi is a Real World Learning (RWL)?
Valós környezeti tanulás a magyar munkaelnevezés egyelőre (magyarítási ötletekre nyitottak
vagyunk), hisz a real world = való világ fordítás a mai magyar környezetben egészen mást
jelent. A valós környezeti tanuláson e projektben az iskolai tantervhez kapcsolódó, tantermen
kívül zajló tanulást/oktatást értjük, ahol a diákok maguk tapasztalják a (z elsősorban
természetismereti) tananyagot, ahelyett, hogy csak olvasnának, hallanának róla.
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Az iskolás korosztály tantermen kívüli tapasztalati tanulását elősegítő projektet az a
felismerés indította el, hogy a természettudományoknak a diákok által kézzel foghatóan
megtapasztalható oktatása/tanulása még mindig nem kap elég hangsúlyt az oktatásban. Pedig
ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a felnövő diákok valóban tevékenyen cselekedjenek a
fenntartható fejlődés érdekében. Környezetünk állapotának romlása ugyanis gyorsabb
ütemben zajlik, mint a fenntartható világ kialakítására tett lépések és akciók által kiváltott
változás. A felnövekvő nemzedékeknek környezetbarátabb életvitelre és egy zöld
gazdaságban új, a munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciákra lesz szüksége a fenntartható
fejlődés érdekében.
A projekt az osztálytermen kívüli oktatás helyzetének és a létező minőségi kritériumok
felmérésével kezdődik, majd a szakértők 4 munkacsoportban dolgoznak több mint egy évig.
Munkájuk végén
• ajánlásokat tesznek a valós környezeti tanulás minőségi kritériumrendszerének helyi
kidolgozásához,
• útmutatót készítenek ahhoz, hogy a tantermen kívüli tanulás/tanítás hogyan segíti a
természettudomány alapjainak és a fenntartható fejlődésnek a megértését,
• gyakorlati oktatási módszereket gyűjtenek és ajánlanak, hogy a valós környezeti
tanulás valóban elősegítse a fenntartható fejlődést,
• útmutatót készítenek, hogy a zöld gazdasághoz és a fenntartható környezettudatos
életmódhoz milyen képességek, kompetenciák szükségesek, valamint
• a jó gyakorlatot bemutató részletes esettanulmányokat gyűjtenek a
partnerországokból.
Ebbe a munkába külső szakembereket, érdeklődőket is bevonnak, összesen 3 európai RWLszeminárium megszervezésével.
Nagy hangsúlyt kap a projekt eredményeinek minél szélesebb körben történő megosztása:
készül projekttájékoztató füzet és saját honlap, ahol majd minden anyag 6 nyelven elérhető
lesz; létrehoznak egy Európai RWL-hálózatot, amelyhez majd bárki csatlakozhat; helyi
konferenciákat szerveznek, és segítségül hívják a médiát is. Dolgozni fogunk azon, hogy a
projekt eredményei a pedagógiai szolgáltatók mellett az oktatási vezetőkhöz is eljussanak
majd. Szándékunk, hogy a munkák egy részébe érdeklődő tagokat is bevonjunk, lehetőséget
adva ezzel mind a projektmunkával, mind a megszülető eredményekkel való ismerkedésre.
Mondok Zsuzsa
projektvezető

Tervek egy projektvezetői képzési rendszerhez
Az MKNE egyik legalapvetőbb tevékenysége a projektekben végzett munka. És az egyik
legfontosabb is. Azért ilyen fontos, mert főleg – és egyre inkább csak – innen van pénze az
egyesületnek. Na meg azért is, mert az, hogy hogyan szerepelünk projektjeinkben, jelentős
mértékben meghatározza a rólunk kialakuló képet.
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Ahhoz, hogy projektjeink sikeresek legyenek (azok, amelyeket mi vezetünk) az is kell, hogy
legyenek olyan tagjaink, akik tudnak (jól) projektet vezetni (és vállalnak is projektvezetést).
A projektvezetés mára egy szakma. Nem elvárás persze, hogy projektjeinket e szakma
mesterei (pl. nemzetközi projektvezetői vizsgával rendelkezők) vezessék, de mivel minden
projektvezetőnk e szakma művelője, üdvös lenne, ha tudásuk e téren, és ezzel kapcsolatos
készségeik minél magasabb színvonalúak lennének.
Ennek érdekében javasoltam az elnökségnek egy képzési rendszert, amelyben azon tagjaink,
akik már projektet vezetnek, és azok, akik szeretnének, vehetnének részt. Három lépcsősnek
képzeltem el:
1. egy bevezető, alapozó (elsősorban a szemléletre, az együttműködésre fókuszáló) egynapos
képzés, amit én megterveznék és meg is tartanék (ezt akár a projektekben nem projektvezetői
szinten részt vevők is látogathatnák),
2. egy középfokú, a szakma technikáinak, fogásainak ismertetését (is) célzó, felkért külső
szakértő által összeállított és tartott 2-3 napos képzés követné, szintén „házon belül” (azaz
MKNE-szervezésben),
3. egy felsőfokú képzés, amire projektmunkában már tapasztalt, nagy projektjeink vezetését
vállaló vagy arra kiszemelt tagjaink mehetnének el (kisebb számban), ilyeneket tartanak
szakosodott cégek, általában kéthetesek.
Az 1. és 2. szintet időnként megismételve biztosítanánk lehetőséget mindenkinek, akinek erre
szüksége van, vagy ebbe az irányba szeretne fejlődni.
Az első alapozó egynapost már február vége felé szeretnénk megszervezni, megtartani.
Előzetesen lehet már mostantól jelentkezni (nálam: kelen.gabor@mkne.hu)!
Kelen Gábor

Tagjaink írták
Zöldiroda közbeszerzéssel
Még ha régóta elkötelezett környezetvédők, régi iskolazöldítők is vagyunk, alighanem úgy
véljük: ennek megvalósítása lehetetlen. A zöldirodaszerek, ahogy a bioélelmiszerek, natúr
tisztítószerek általában drágábbak a megszokott áruknál, ráadásul legfeljebb néhány, az
elkötelezett zöldvásárlók által ismert forrásból szerezhetők be. A közbeszerzési eljárásokat
közelebbről ismerőknek az is eszébe juthat: esélytelen, hogy ezek a kisebb zöldboltok a
közbeszerzési tendereken jelen legyenek, főként nyertesként. Közbeszerzéssel például
újrapapírt vásárolni elsőre teljesen reménytelen vállalkozásnak tűnik: hiszen nyilván drágább
a hagyományosnál, ismeretlen márkájú, és amúgy sincs rajta a közbeszerzéssel vásárolható
áruk listáján.
Talán többeknek feltűnt, a szolgáltató cégek, a közüzemi vállalatok kétoldalasan nyomtatják
a szolgáltatást igénybe vevőknek írt leveleiket, manapság pedig egyre több állami hivatalos
14

levél, sőt talán mindegyik így érkezik. Az üzleti szférában négy-öt éve történhetett meg a
váltás, az államiban úgy egy-másfél éve. És ma már lehet közbeszerzéssel is zöldirodaszereket vásárolni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem két legnagyobb karán az Új Széchenyi Terv
támogatásával az idei őszi és a következő tavaszi szemeszterben fenntarthatósági
szemléletformáló kampány folyik. Igyekszünk a fenntarthatóság eszméjének a lehető
legszélesebben megfelelni, így magától értetődő, hogy plakátjaink újrapapírból vannak, és
elhatároztuk, hogy a szükséges irodaszerek is környezetbarátok lesznek. Meg kellett tehát
tudni, lehet-e közbeszerzéssel környezetbarát irodaszereket, papírárut vásárolni, és ha igen,
drágábban-e a hagyományosnál.
Projektvezetőként örömmel értesültem róla, hogy lehet, és körülbelül a hagyományos
irodaszerrel, papírárukkal megegyező áron, olykor akcióban még olcsóbban is azoknál.
„A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság több éve támogatja a közbeszerzésekben is
megjelenő környezettudatos beszerzési kultúra elterjedését, melyben fontosnak tartja a
központosított közbeszerzés példamutató szerepvállalását.” – olvasható Kónya Enikő
főosztályvezető 2011. április 5-én keltezett, intézményeknek írt tájékoztatójában a KSZFportálon.
Ennek megfelelően mindhárom aktuális KSZF-szállítócég kínálatában találhatók
környezetbarát termékek, a listák mellett pedig rövid magyarázat szerepel arról, miért zöld az
adott termék. A filcek, ragasztók vizes bázisúak, a mappák újrapapírból készülnek, a tollak
cserélhető betétesek, a toll, fűzőgép, lyukasztó lebomló műanyagból készül. Újrapapírt is
rendelhetünk A/4-es méretben, 80 g-os változatban.
„Környezetünk megóvása érdekében kérjük, hogy amennyire az lehetséges, szíveskedjenek
beszerzéseik során a környezetbarát termékeket előnyben részesíteni.” – zárul a
főosztályvezetői tájékoztató, és remélem: a hír szélesebb körben való publikálása még
többeket vesz erre rá.
Devescovi Balázs
projektvezető
okoszeminarium.hu
A hír itt érhető el a közbeszerzési portálon:
http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?
content=WebParts%5cBasicServices%5cNews
%5cCANewsItem.ascx&articleID=371
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Programajánló
Múzeumi csoport
Kedves Csoporttársaim!
Múzeumi évadunk harmadik rendezvényéről szeretnélek tájékoztatni Benneteket. Az alábbi
meghívót kaptuk:
Az előző évben megbeszéltekhez híven szeretettel várom a múzeumi csoportot
(családtagokat és érdeklődőket is) a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba egy kis
együttgondolkodásra, az intézmény specialitásainak megismerésére.
Néhány téma:
•
•
•
•
•
•

Hogyan találkozik a paleontológia és a haditechnika?
Mi is az a lóding, és ki volt Csínom Palkó, na meg Jankó?
Mi az egyik legszorosabb kapocs a főzés és a háború között?
Fegyverek fizikája, kémiája és biológiája
Van-e a fegyvereknek ujjlenyomata?
Hogyan lett szurony a bajonettből?

Ennyit az érdeklődés felkeltésére, no meg annyit, hogy tárgyakat adok kézbe (nem is
keveset). Remélem felcsigázó a kínálat.
Bízom benne, hogy meglátogatjátok az intézményt, és maradandó élményekkel töltekeztek.
Minden jókat:
Németh Csaba
Ha Te is úgy érzed, hogy ilyen kedves meghívásnak nem tudsz ellenállni, akkor találkozzunk
2012. február 9-én 15 óra előtt néhány perccel a Múzeum bejáratánál.
Várlak szeretettel:
Németh Mária
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Táborozás!!!!
Harmadik Tengerecki tábor Tatán
2012. július 10–15.
Közös tábor óvodásokat és kisiskolásokat nevelő családoknak
A TÁBORRÓL
Családi tábor óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek.
6 nap egyedi és különleges program, melyet
csoportbontásban, tematikus napokon élvezhetnek a részt
vevő CSALÁDOK. Kikapcsolódásukat pedagógusok,
művelődésszervezők segítik. Ez azt jelenti, hogy délelőtt
9–12-ig és délután 15–18 óráig a pedagógusok felügyelnek
és foglalkoznak a gyerekekkel, ugyanúgy, mint egy
óvodában vagy iskolában. Ez idő alatt a szülők saját
döntésük alapján részt vehetnek ezeken a foglalkozáson a gyermekükkel együtt, vagy részt
vehetnek alternatív, felnőtteknek szervezett programokon, illetve egyénileg is elfoglalhatják
magukat.
RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS JELENTKEZÉS
Felnőttek számára: 49.000 Ft
Gyermekek számára: 41.000 Ft
Visszatérő táborozóinknak kedvezmény!
A tábori férőhelyek száma korlátozott, ezért azok betöltése a jelentkezés (és az 50% előleg
befizetésének) sorrendjében történik.
További információkat, fotókat, jelentkezési lapot, a www.tengerecki.hu oldalon, az
info@tengerecki.hu címen, vagy a 70/606-3379 telefonon Tolmácsi Ágnestől kaphat.
Kérdésed van? Hívj vagy írj!

Nomád Jurta tábor
a Balaton-felvidéken
Barangolások keresztül-kasul a Káli-medencében
Szeretettel várja az aktívan pihenni, kikapcsolódni vágyó felnőtteket, baráti társaságokat,
örökmozgó gyerekcsapatokat, osztályokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb
részén, a Káli-medence kapujában immár második éve működő Jurta tábor..
tábor
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A tábor több mint 3000 m2-es, rövidre nyírt füves terület, természet adta határai erdők, az
Ecséri szőlőhegy a középkori templomrommal, és egy saját forrás.
Nevét a központi részén felállított eredeti mongol jurtáról kapta.
A 6 méter átmérőjű jurta tágas belsőjével zordabb
idő esetén (is) a táborozók közösségi életének
központja, megvéd a hidegtől és az esőtől,
varázslatos és autentikus környezetet biztosít
családok, baráti, iskolai közösségek, gyerektáborok
számára, akár csak egy hétvégét, akár hosszabb időt
kívánnak együtt tölteni.
A tábor területe gyakorlatilag korlátlan mennyiségű
sátor befogadására alkalmas.
Áramvételi lehetőség a terület 3 pontján biztosított.
Főzési lehetőség: szabad tűzön, üstházban, bográcsban.
Tisztálkodási lehetőség – mosakodás a tábor területén 1000 literes, csappal ellátott tartályból
(e célra kialakított sátorban), illetve zuhanyzás a strand zuhanyzójában.
WC: 2 db kerti WC
• Szívesen hagyod magad mögött az otthon komfortját egy kis időre, a szabadság és a
természet közelsége kedvéért?
• A strandolás mellett kíváncsi vagy a Balaton környéki hegyekre, patakokra, állat- és
növényvilágra is?
Ha egy különleges élményre vágysz, ebben a táborban megízlelheted, milyen örömteli érzés
könyvek és média helyett közvetlenül a természetben, örömmel, szórakozva tanulni.
A Káli-medence geoparadicsomának kövei és sziklái kaput nyitnak a beavatásra váróknak,
hogy a Föld mélyén rejtőző titkokig is ellássanak. Missziónk az országban újdonságszámba
menő GEOTÚRÁZÁS népszerűsítése és megszerettetése.
A táborokkal, geotúrákkal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Gáborné Sárdy Julianna
Tel.: 06-20-962-3378
E-mail:
youlee2011@gmail.com
gabordas1@gmail.com
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Versek, szépségek
Orbán Ottó: Napkérlelő

Somlyó Zoltán: Hóvirág

Süss ide, süss ide,
édes nap,
addig jó, míg
fényes vagy!

Második hó: február van,
hócsillagok a határban;
fényes puska csöve: durr!
Szedd a lábad, róka úr!

Múlik a vígalom,
oda az ünnep,
lombok, sugarak
semmibe tűnnek.

Tiszta kék az égi pálya,
füstölg a házak pipája,
talpas szán a hóba vág,
csörg a fán a száraz ág.

Ücsörgünk a házban,
erdő-mező gyászban,
jéghideg lázban:
havazik, havazik.

Odalenn a rőt berekben,
jég páncélja rengve rebben,
prímet furulyál a szél,
peng a korcsolya-acél.

Szívünket is
beborítja
tavaszig!

Havas bundán hosszú öltés:
szürke sávba fut a töltés:
hej, de messzire szalad,
most robog rajt a vonat.
Bakterháznak ablakába
hóvirág van egy nyalábba,
hóvirág... hóvirág...
Hej, de hideg a világ.

Zelk Zoltán: Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág zúzmarás a fán az ág.
Ám télutón egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.
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Közérdekű
Tagdíj!!!
Kedves Tagtársaim!
A tavalyi évben örömteli volt látni, hogy megnőtt a tagdíjat befizetők száma (ill. azok száma,
akik nem feledkeztek meg erről a tagságot megerősítő, jelképes elköteleződésről), s többen
még visszamenőleg is rendezni igyekeztek elmaradásaikat. Nagyon köszönjük!
A 2011-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 most is az lenne a legjobb az egyesületnek, ha a tagdíjakat nem
postán, hanem átutalással fizetnénk be. (A sárga csekkek után ugyanis a posta sok pénzt
levon a befizetésekből!) Számlaszámunk: 17000019-11704959.
2012-ben 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 tagdíjfizetéssel.
Akár csekken, akár átutalással történő befizetés esetén fontos annak jelzése, hogy tagdíj
befizetéséről van szó, s hogy ez mely év(ek)re vonatkozik. Ezenkívül fontos a befizetett
tag/tagok nevének feltüntetése is a közlemény rovatban, hogy minden esetben azonosítható
legyen a befizetésre kerülő összeg forrása.
Az egyesület működéséhez elengedhetetlenül fontos a tagdíjak pontos és mielőbbi befizetése.
Kérjük, most se feledkezz(en) el róla!
Köszönettel:
Saly Erika

Új tagunk bemutatkozása
Bemutatkozó új tagunk:
Mondok Zsuzsa: biológia–földrajz szakos középiskolai tanár, környezetvédelmi szakember.
Bemutatkozását a honlapon olvashatjátok itt:
http://mkne.hu/uj_tagok_bemutatkozoi.php

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1397 Bp. Pf. 530.
Honlap: mkne.hu

Iroda: 1113 Bp. Zsombolyai u. 6.
Tel/Fax: 321-4796
e-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: Hétfő – péntek: 8-14h
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