Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2012. szeptember
Elnökségi hírek
Kedves Társaim!
Remélem, hogy hamarosan találkozunk a konferencián. Ugye regisztráltatok már a
honlapon? Készüljetek szívvel-lélekkel! Nagyszerű lehetőség lesz ez a konferencia arra,
hogy
tanulhassunk
egymástól,
közösen
énekelhessünk,
gondolkozhassunk,
nosztalgiázhassunk... Mi is nagyon készülünk ám! Nincs olyan nap, hogy az előkészítést
vállaló bizottságok meg az iroda munkatársai ne foglalkoznának a konferenciával. A
lényeg már készen áll, de a „fűszerezés” még hátra van! Az egyesület 20. szülinapjára
hozzátok el a szívetekben-fejetekben őrzött szép emlékképeket, azokat az otthon tárolt
emléktárgyakat, melyek beszélnek az egyesületi múltunkról...
A konferencia előkészítése mellett lelkesen tesszük „egyéb” dolgainkat is. A
lelkesedésünknek szárnyat ad:
• Gond nélkül – Kelen Gábor által megtervezve, Török Ági által vezényelve, sokak
jókedvű segítségével – lezajlott nyáron az irodánk költöztetése. Még nincs minden a
helyén, de törekvésünket mutatja a szépen alakuló rend, a zöld irányelveknek
megfelelően... Nagy öröm ám, amikor betér hozzánk valaki, s csak úgy hoz valamit,
pl. szelektív hulladékok gyűjtésére tárolódobozokat, környezetbarát tisztítószert, fair
trade teát, kávét...
• Egyszerűen jó bemenni az alagsori irodánkba, s nemcsak azért, mert a kánikulai
hőségben lent kellemes a hőmérséklet, hanem mert mindig történik ott valami. A
„fiúk” jókedvűen, udvariasan fogadják a betérőket, végzik örömmel a tőlük kért
feladatokat... A csapat tagjai: Kelen Gábor, Szekeres Tamás, Tóth György, s
megbízott asszisztensként, távmunkában Török Ágnes.
• A munkamegosztás többnyire már kialakult az elnökség tagjai és az iroda
munkatársai között. Az operatív munka, a háttér biztosítása már az iroda „széles
vállát” nyomja...
• Nemcsak az iroda dolgozói töltik az idejüket az irodában, hanem bizony
rendszeresek az előkészítő megbeszélések, a projektcsapatok találkozói, az
eszközfejlesztő munkák is. Betérnek hozzánk tagjaink „csak úgy” beszélgetni is,
vagy segítséget kérni, kiadványt vásárolni... Mosolygós „nyüzsi” van odalenn.
Térjetek be hozzánk, majd meglátjátok!

• Sok-sok önkéntesünk, tagunk segített a nyáron. Pl. Szász Éva – aki könyvtáros és a
közgyűlésünkön tartott legutóbb előadást – kérésemre örömmel felvállalta, hogy
rendbe teszi az egyesületi kiskönyvtárat. Már el is kezdte a munkát! Gyalog Éva –
aki a Módszerkosarat töltögeti lelkesen – azért jött el hozzánk, hogy az ELTE
Ökoszeminárium
játékaiból
mazsolázhasson
a
„kosárba”
egyeztetést
követően.Dörögdön felemelő érzés volt látni a Zöld Zugolyt működtető csapatot!
Ennyi kedves, lelkes, értelmes fiatalt! Együtt az idősebb, tapasztalt környezeti
nevelőkkel... Bámulatos tanulási helyzet volt! Az esti tűz melletti beszélgetés,
dalolás, iszogatás is felejthetetlen emlék... Éjjelente jókedvű koncertlátogatás, séta...
Forrástúra látogatókkal, délidőben rádiózás, komposztkas építése a helybélieknek...
Sok-sok középiskolásnak kis csoportos felfedeztető játékok... És: Zorka, Cili
kislánya, aki egyszerűen lenyűgözött mindenkit. Kapkodtak érte szabadidőben az
ifjú önkénteseink. Darvas Kata, Németh Mari, Bartha Cili és a csapat kitett magáért!
A falu csak elismeréssel emlegette a pulisokat...
• A Zöld krajcáros fesztiválon való megjelenésünket Laskovics Kati és Tóth Gyuri
fogta össze. Mozgósították Biát és az önkénteseket, bevontak engem is... Az
eszközkészletünket fantasztikus kreativitással újították föl Laskáék! Bia meg hozta a
„biás” ötleteit (kóstolnivalóit, játékait), ahogyan tőle megszoktuk... Akkora sikere
volt az egyesületi megjelenésünknek (kb. 1500 látogatónk volt), hogy a nap végén
csak úgy fürödtünk a dicséretben... Nagyon büszke voltam a csapatunkra! Ld. fotók
a honlapunkon.
• Készülünk egy kalandtúrára is. Nem akármilyenre! Az Otthon az erdőben
projektünket az IKEA támogatja. Ők kértek minket arra, hogy áruházaikban
szólítsuk meg a vevőiket, készítsünk számukra érdekes feladatokat... Egy lelkes
csapat állt össze (16-an!), hogy több állomáson játsszon a vásárlókkal, fákkal,
erdőkkel kapcsolatosan.
• Közben a Decathlonnal is folytatódik egy egyeztetés, amit egy másik csapat vállalt
föl.
A szponzorálásunk fejében zöldítő ötleteket, a sport és környezeti nevelés
összekapcsolását várják tőlünk...
Hát nem unatkozunk! A legnagyobb öröm viszont az, hogy együtt tesszük a dolgunkat.
Saly Erika
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Lesz
AZ MKNE ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
Még tíz nap a nagy eseményig
Egyesületünk életében elérkezett egy pillanat – a 20. születésnap –, amikor érdemes egy
kicsit megállnunk. Letenni a szerszámot vagy tollat, hazaengedni a gyerekeket (vagy
ágyba dugni), lecsukni a notebook fedelét, félbehagyni a sosem befejezhető házimunkát,
és ellazulni. Elgondolkodni azon, hogy mit ért ez a 20 év, mit hozott neked és mit tudtál
másoknak átadni. Nyilvánvalóan van, akinek ez a gondolati játék rengeteg társat, eseményt
és eredményt hoz felszínre, másnak kevesebbet. Van, aki úgy érzi, sokat profitált, és van,
aki sokat tudott adni. A dolog nem egyenlősdi alapon megy. Nyilvánvaló, hogy aki a Kört
olvassa, annak vannak pozitív élményei, hiszen nem lenne köztünk. Méltányos és jóleső
tehát, ha most ezeket a jó élményeket megünnepeljük a többiekkel együtt, akikkel együtt
szereztük.
Egy évforduló alkalom arra is, hogy a jövőre tekintsünk, ha van kilátás a jövőre. A
környezeti nevelés lényegében emiatt született. Célja segíteni mindenkinek abban, hogy
lássa a jövőt, gyöngéden féltse, formálja.
Erika – bocsánat a pimaszkodásért: kicsi a bors, de erős – avval is robbant be új elnökként
az egyesület életébe, hogy nagy születésnapot álmodott. Egy konferenciát, amikor
másokkal, több környezeti nevelési egyesülettel együtt gondolkodhatunk a jövőről, a Föld,
kicsi országunk, egyesületeink, családjaink, tanítványaink és a magunk jövőjéről. Két év
alatt összejött az alkalom, és örömmel tudathatom, hogy szeptember 20-án megkezdődik
az
Utak a fenntarthatósághoz – a megelőzés tanulása
című országos konferencia, több szervezet közös szándéka szerinti tartalommal, a Kör
szervezésében, Budapesten a TIT Stúdióban. Érdemes a honlapra látogatni
(www.mkne.hu/konferencia/). Az egész program óráról órára ott van. Megnézhető, kik a
védnökök, kik a meghívott (plenáris) előadók és miért, és ki mindenki veszi a fáradságot,
hogy gondolatait, eredményeit, terveit megossza a többiekkel a szekciókban. Úgy tűnik,
megérett az idő, hosszabb csend után, hogy a környezeti nevelők összejöjjenek, együtt
legyenek, tanácskozzanak, viduljanak, mert nagyon gazdag tartalmat hoznak össze az
előadók, és a jelentkezők száma meghaladja a várakozásainkat.
A konferenciát úgy időzítettük, hogy egyben az ez évi Országos Találkozó is legyen. Kicsit
megkavartuk a napokat, de a program fő elemei ismerősek: lesz kézművesmunka és
módszerbemutató, lesz szakmai program, lesz közös vacsora és buli, és lesz terepséta.
Lesznek meglepetések is, de hiszen ezek akkor meglepetések, ha nem beszélünk róluk.
Most utoljára tudunk így szólni: ha szívesen lennél velünk ezen az ünnepi-komoly
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eseményen, regisztrálj vagy az egész konferenciára (szeptember 20–23.), vagy csak a
szombat-vasárnapi, kötetlenebb, és a születésnapi gyertyagyújtást is magába foglaló
részére. És persze gyere el.
Szeretettel várunk!
a szervezők nevében Vásárhelyi Tamás

Környezeti nevelés múzeumokban
2012. november 10. Esztergom, Duna Múzeum
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Környezeti nevelés a múzeumokban címmel szakmai rendezvényt szervez 2012. november
10-én, az esztergomi Duna Múzeumban. Az egész napos találkozó lehetőséget teremt a
múzeumi és közoktatási szakemberek közötti tapasztalatcserére, egymás igényeinek
megismerésére és az együttműködések elősegítésére. A délelőtti – tanítók, tanárok és
múzeumi szakemberek által tartott – előadásokat követően a résztvevők egy közös
helyszíni gyakorlat keretében szerezhetnek tapasztalatokat, gyűjthetnek ötleteket ahhoz,
hogyan használhatók a múzeumok a természettudományos tárgyak és témakörök
tanításában.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információ és jelentkezés:
bardedit@dunamuzeum.hu.
A Környezeti nevelés múzeumokban című rendezvényre a Múzeumi csoport nevében
egy rövid beszámolóval készülök. Az iskolák múzeumlátogatási szokásairól szeretnék
összeállítást készíteni. Kérem, segítsetek, hogy minél több konkrét adatra építhessek, és
töltsétek ki az alábbi linken található kérdőívet.
http://goo.gl/bDHjW
Akkor tudok csak hiteles képet bemutatni, ha sok-sok választ kapok, ezért kérem, hogy
biztassátok kollégáitokat is a kérdőív kitöltésére.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Németh Mária
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Volt
Végre megint volt „Mocorgó puli” tábor!
Dévaványán – pontosabban Réhelyen, a Körös-Maros Nemzeti Park látogatóközpontjában
–július első hetében (2–6.) volt a tábor. Pénzügyi, családi, szervezési és egyéb okokból
mindössze egy tucatnyian voltunk: a gyerekeken kívül Saly Erika (a tábor vezetője),
alulírott Victor András (vezetősegéd), két helybeli ifi: Kiss Gyöngyi (aki tíz évvel ezelőtt
még Erika osztályába járt) és Horváth Izabella. A legidősebb gyerek 11 év körüli volt, a
legfiatalabb pedig még csak most kezdi az iskolát. Jött volna még Újszászi Györgyi is a
táborba, s néhány percre le is jött Dévaványára, de azonnal fordult haza, mert nagyanyává
válásánál jelen akart lenni.
Részben a gondos előkészítésnek (S. E.), részben a családias hangulatnak – és persze a
szép helynek és jó technikai háttérnek – köszönhetően tartalmi és hangulati szempontból is
kitűnő volt a tábor. A szálláshely elfoglalása után együtt fogalmaztuk meg közös
szabályainkat (amelyeket nagyjából a gyerekek is betartottak), illatazonosítással
megalakítottuk a két kis csoportot, s rábíztuk őket az ifikre. (Akik még a várakozásokon
felül is felelős, jó gazdái voltak a táborban a gyerekeknek.)
A program igen gazdag volt. Végigjártuk a réhelyi tanösvényt. Két kedves solymász
segítségével megismerkedtünk egy európai és egy afrikai alfajhoz tartozó
kerecsensólyommal (akik békésen ültek gazdáik bőrkesztyűs kezén). Voltunk hajnali
madárlesen (ahol ráadásként még küzdő bivalybikákat is megfigyelhettünk a magaslesről).
Megnéztük (este, nagyon álmosan) Széll Antal lenyűgözően szép természetfilmjét.
Madárgyűrűzéshez asszisztáltunk, s a frissen gyűrűzött madárkák a gyerekek kezéből
hussantak el a szabadba. Szélné Sándor Katalin segítségével megismerkedtünk a szűkebb
és tágabb környezet gyógy- és fűszernövényeivel (aki játékos ízfelismerési rejtvénnyel is
vizsgáztatott minket). És közben sokat énekeltünk (és tanultunk is békési – közeli
településeken gyűjtött – népdalokat), kézműveskedtünk (nemezlabdák készültek, merített
újrapapírlapok és különböző faágakból fűrészelt, fényesre csiszolt medálok), lovagoltunk
(Fazekas Viktória fiatal lovasoktató mutatta meg, miként lehet szelíd kapcsolatban lenni a
lovakkal, hogyan kell bátorságot meríteni lóháton ülve).
Folyamatosan készítettük, gazdagítottuk a növényfalat, ahol egymás mellett lógó
kémcsövekben kis helyre összegyűjtve gyönyörködhettünk a környék éppen virágzó
növényeiben, valamint a szép (és néha érdekes) növénynevekben.
Különösen emlékezetesek voltak a biciklikirándulások. Először csak egy viszonylag közeli
kunhalomhoz kerekeztünk (melynek tetején gyakoroltuk az iránytű használatát és az
égtájak szerinti tájékozódást). Következő alkalommal azonban Ecsegpusztára, a
Templomzugba mentünk, ami bizony 15–18 km volt oda is, vissza is (bár visszafelé
többnek tűnt). És mindezt országúton és fátlan földúton, 36 oC-ban, tűző napon. Kemény
kihívás volt. (Legfiatalabb tábori társunk kemény legénynek bizonyult, mert egyetlen
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zokszó nélkül teljesítette az egész túrát.) A Templomzugban kanyarog a Berettyó. A gyötrő
hőségben nagyon csábító volt a víz, a társaságot azonban visszatartotta a fürdőzéstől az,
hogy egyrészt élővíz (ismeretlen és esetleg mély), másrészt az, hogy sodrása is van (még
ha nem is nagy), de legfőképpen talán az, hogy a nagy hőség miatt bizony óriási döglött
kagylók úsztak a víz felszínén. Mindezek ellenére voltak „bevállalók” is; jómagam
kezdtem, majd – igen hosszú öngyőzködés után –Erika folytatta a sort. A többiek csak a
szélibe merészkedtek be lábat áztatni.
A tábor megvalósításában anyagi és tárgyi eszközökkel partnerünk volt a dévaványai
zöldszíves iskolaépületet működtető Manófalva Oktatási Alapítvány.
Az információs technikának köszönhetően a tábornak utóélete is volt a számomra:
hazajöttünk után nem sokkal négyen is barátnak jelöltek be a Facebookon.
Victor András

Negyedik Zöld Zugoly (ZZ) a Művészetek
Völgyében 2012 nyarán
Ez a ZZ volt a legek rendezvénye! Még sosem voltunk ennyire összeszedettek, a stáb az
előkészületekben, a csapat a helyszínen, a természetismereti játékaink a csapattagok
kreativitásának köszönhetően tartalomban és kivitelezésben szuperek lettek, az ifjak a
helyszínen a vendégeket profi módon fogadták, a falunak nagy érdeklődés közepette
építettünk egy komposztkast, a Muzsikusrádióban a Közös hullámhosszon minden
adásunk jó hangulatban, érdekes tartalommal ment ki, szóval minden nagyon jól ment. A
négy év munkája meghozta gyümölcsét, egy remek csapat állt össze! Az előadókat is
beleszámolva 32 önkéntes dolgozott a ZZ-ben.
Két dologgal sikerült (nem csak) a helybéliek elismerését végleg kivívni, a
komposztkassal és Victor András előadásával a magyar népdalok szimbólumrendszeréről.
Sajnos legről negatív irányban is beszámolhatunk: a négy év során most volt a
legkevesebb látogatónk. Költséghiány miatt nem volt Csigabusz Kapolcsról, és Dörögdön
kevés volt a rendezvény. Látogatóink kb. 250-en voltak, ami a tavalyinak a negyede. No
de nem a mennyiség, a minőség számít! Minden rosszban van valami jó, nem kellett
tolongania annak, aki bejött hozzánk. Maximális figyelmet kapott, és volt, aki hosszú
órákat töltött nálunk.
A pozitív legekre visszatérve, volt egy négyéves kisfiú, aki az összes koponyát,
madártollat(!) és a legtöbb termést felismerte. Egy házaspár minden tevékenységet
végigcsinált, és az előadásainkat is meghallgatták.
A programot, az önkéntesek névsorát és a képeket a honlapon találjátok (itt).
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Köszönet a ZZ-csapat minden tagjának a munkájáért, Erikának, az elnökségnek, az
irodának a támogatásért!
Külön köszönet két embernek: Cilinek, amiért a hét hónapos Zorkával bevállalta a
részvételt, sőt igen népszerű spontán babasarkot hozott létre. Arról nem is beszélve, hogy a
számítógép mellől profin végezte az előkészületeket. Kelen Gábornak, amiért a helyszín
kialakításában oroszlánrészt vállalt (megint), a házunkban tartotta a frontot, és bevállalta a
babafelügyeletet, amikor Cilit vittük magunkkal a kedvenc fesztiválprogramjainkra.
Jövőre visszavárnak minket!

. „Learning by doing/Tapasztalati tanulás” Nem lehet elég korán kezdeni: a 7 hónapos
Zorka - Cili kislánya - és Erika.

. Ez a fotó Vásárhelyi Tamás „A természet
kincsestára, életnyomok” című sétáján készült.

. Esti beszélgetés a polgármester dicsérő
szavaival.

. Komposztkas készül.
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Projektjeinkről
Az én Szemináriumom
Egy jó évvel ezelőtt hívott Erika (Saly), hogy Ági (én), lenne egy neked való projekt, légy
szíves, vállald el. Mint mindig, akkor is a fejem búbján felül voltam tennivalókkal, de ha
Erika így gondolja, nézzük meg.
Ez a projekt volt az ELTE „Fenntarthatósági szemléletmód terjesztése az egyetemi
polgárok között” című kommunikációs kampánya, ahol az MKNE partnerszervezetként
vett részt.
A kampány egy ELTE KMOP-pályázat keretében a Bölcsészettudományi és a
Természettudományi Karon 2011. június 1. és 2012. május 31. között folyt.
A www.okoszeminarium.hu honlap még most is aktív.
Júliusban és augusztusban gyötörtük egymást (Erika, Devescovi Balázs, Horgas Judit,
Laskovics Katalin – helyét később Reök Cili vette át –, Bősze Balázs és jómagam), hogy
mi is legyen a kampány tényleges megvalósítása, kinek mi a tennivalója, feladata,
felelőssége. Nagyon furcsa helyzet volt, hogy tulajdonképpen egy koncertsorozat mellé
rendeződött a környezettudatos magatartás és a fenntarthatóság gondolatköre, azaz az
Ökoszeminárium. Ennek oka az volt, hogy a pályázati pénz döntő része a koncertekre
szólt. Ennek a szemléletnek és helyzetnek a feldolgozása volt számomra az első új és
megértendő dolog.
Az Ökoszeminárium legkiemelkedőbb programja az ELTE Ökoesték sorozat (12 alkalom)
volt. Ezek az esték a fenntarthatóság különböző témaköreit foglalták magukban és
egymással is összekapcsolódtak. Az Ökoesték központi elemét a kerekasztal-beszélgetések
adták.
A beszélgetésben a közönség is interaktív módon részt vehetett. Ezen a téren több mindent
is tanultam a saját kis szemináriumomon.
Az egyik, hogy remek emberek vállalták, hogy részt vesznek a beszélgetéseken, amik este
7-kor kezdődtek. Nagyon sokan fel is ajánlották tiszteletdíjukat az egyesületünk
környezeti nevelési munkája támogatására. Köszönet érte. Az egyesület tagjai közül
bekapcsolódott beszélgetőként a projektbe: Victor András, Könczey Réka, Vásárhelyi
Tamás, Varga Attila, Varga Péter, Újszászi Györgyi, Bakonyi Gábor.
Igazi nagy tanulság és újdonság számomra a közönség volt. Sok vajúdás után az ELTE
BTK Könyvtárklub adott otthont az Ökoestéknek. Lelkesek voltunk, hiszen ott mindig sok
a fiatal, és mi érdekes programot viszünk, gondoltuk. Viszont rá kellett jönnünk, hogy a
fiatalok jövőjét is meghatározó témákat érintő beszélgetések, érdekes játékok sem
mozdították meg azokat a hallgatókat, akik sörözni, biliárdozni stb. jöttek a klubba.
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Egyetlen percre sem hallgattak bele a programjainkba. Persze jöttek egyetemisták
kimondottan az Ökoeste programjára, és sok nagyon jó beszélgetés volt, kialakult egy kis
törzsközönség is.
A végére hagytam a legnagyobb vállalásunkat, a beszélgetések előtti játékos feladványok
készítését. Ez nem szerepelt a pályázatban, de úgy gondoltuk, hogy színesebbé teszi a
programot. Ráadásul a felajánlásoknak köszönhetően értékes könyveket is lehetett nyerni.
Horgas Judittal ketten állítottunk össze minden alkalomra 10–15 „feladatot”, ami lehetett
például totó, kvíz, ábra, keresztrejtvény, szövegkiegészítés, irodalmi mű stb. Ezek
megalkotása szintén a szemináriumi tanulásom része volt. Köszönet Saly Erikának, Victor
Andrásnak és Reök Cilinek a feladványötletekért. Hamarosan fel is kerülnek ezek az
egyesület honlapjára. Sok fiatal, lelkes önkéntes hallgatót ismertem meg, akik mindvégig
szervezték a játékok menetét az Ökoesték alatt.
Két embernek szeretném megköszönni, hogy a teljes projekt alatt élvezhettem a korrekt,
egymásra biztosan számítható közös munka élményét. Ők Horgas Judit és Devescovi
Balázs.
Schróth Ágnes

Zöld krajcáros termelői piac és fesztivál
2012. július 21. Millenáris Park
Résztvevők: dr. Németh Ibolya, Laskovics Katalin, Saly Erika, Goy Anna, Grúz Adrienn,
Kende Zoltán, Tóth György.
Szervező: Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
A Zöld krajcáros termelői piac és fesztivál 10 környezetvédő, illetve fenntartható
fogyasztást népszerűsítő civil szervezet közreműködésével valósult meg az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület szervezésében. A Zöld krajcáros ökopiac és fesztivál egész
nyáron érdekes programokkal várta a látogatókat a Millenáris Park területén. A fesztiválon
szerepet kaptak a környezettudatos életmód fő témakörei, mint például:
energiahatékonyság, környezetbarát közlekedés, élelmiszer, tudatos vásárlás,
hulladékmegelőzés és a lehetséges alternatív megoldások, praktikus, gyakorlati tanácsok.
A fesztivál különlegessége, hogy minden napnak más-más civil szervezet volt a
házigazdája, így garantált volt az egyes környezettudatos témakörök színes, érdekes és
rendhagyó feldolgozása. A fesztivál játékos formában közvetítette üzenetét: volt
labirintusjáték, zöldkrajcár-gyűjtés, gasztronómiai bemutatók, zenei programok és
gyermekeknek való elfoglaltságok.
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MKNE a fesztiválon:
Egyesületünk július 21-én, a fesztivál első napján vett részt. Standunkon különböző
játékok kaptak helyet. Aznapi jelmondat: Ízleld meg a természetet! Nem csak az ehető,
aminek szavatossági ideje van!
A feladatunk részét képezte az egész napos aktív jelenlét biztosítása, valamint 2 szakmai
program (délelőtt és délután) lebonyolítása. A délelőtt főszereplője így dr. Németh Ibolya
(alias BioBia, egyesületünk volt elnöke, aki rengeteg jobbnál jobb játékot és egy
közönségkedvenc mumifikálódott patkányt is magával hozott) lett, aki fantasztikus
„Élmények ízekben” című kóstolással egybekötött előadást tartott a hazai vidék ízeiről és
lehetőségeiről, ezenfelül azt is megtudhattuk tőle, hogy „Mi az az „ökocsali?”! A
manapság már sokunknak „hazai egzotikumnak” számító ízek hatalmas sikert arattak!
Kisgyerekek és felnőttek egyaránt hatalmas lelkesedéssel kóstolgatták a finomabbnál
finomabb teákat, lekvárokat és olajos növényi feltéteket, és mindeközben aki kérte, az kis
természetgyógyászati tanácsokat is kapott volt elnökünktől. A programmal egy időben
Saly Erika részt vett az esemény sajtótájékoztatóján (a rendezvényen szerepet vállaló
szervezetek közül csak mi kaptunk erre lehetőséget), melyen többek között az egyesületről
és az aznapi programokról számolt be a sajtónak!
A délután fő programját Újszászi Györgyi kapta (fair trade témában), de sajnos betegség
miatt le kellett mondania, így ismét BioBiára világított a reflektor, aki Györgyi témáját a
hazai vidék helyzetébe beillesztve beszélgetett más, a témában járatos szakemberekkel.
Végezetül a szervezők visszajelzése alapján az egész napi részvételünk nagyon sikeresnek
mondható! Bátran állíthatom, a közönség és szervezők egyaránt megszerettek minket!
Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki részt vállalt a fesztiválnap
ilyen sikeres megvalósításában!
Tóth György

Real World Learning Network Projekt
A projekt első, legrövidebb munkaszakasza május közepén lezárult: elkészültek a
partnerországok alapállapot-jelentései, az angol fordítások, majd ezek alapján a cseh
partner készített egy összefoglalót.
A júliusi partnertalálkozón a jelentések alapján próbáltuk a munkacsoportok munkáját
tervezni, hisz a témák óriásiak, és 6 ország tapasztalatát és igényeit kellene megcélozni. A
4 téma, amelyeken a munkacsoportok a következő 2 évben dolgozni fognak:
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1. A tanítási/tanulási folyamat sikerére és a tanárok diákok általi értékelésére
(assessment for learning) vonatkozó minőségi kritériumok kialakítása
2. Terepi tudományok (outdoor science) és a fenntarthatóság
3. A tantermen kívüli tanítás/tanulás pedagógiai megközelítései
4. Az RWL és a karrierkompetenciák kialakítása
A végső céljuk szakmai ajánlások és jó gyakorlatot bemutató esettanulmányok
összegyűjtése. A munka során nemcsak maguk között, a munkacsoportokban dolgoznak a
szakértők (a 2. és a 4. munkacsoport szakértői első alkalommal novemberben, az Egyesült
Királyságban találkoznak), hanem megpróbálnak külsősöket és az ő tapasztalataikat is
bevonni: erre szolgál 3 ún. Európai RWL Szeminárium.
Az elsőt „Hatékony terepi tanulás” címmel 2013. január 21–24. között tartjuk a
csehországi Slunakov oktatóközpontban. A projektstáb mintegy 30 résztvevője mellett
kb. 60 érdeklődőre számítunk, akikkel a 2. és a 4. munkacsoport témáit járjuk körbe
előadók és szekciófoglalkozások segítségével.
A konferencia díja (330 EUR), valamint a szállás, étkezés díja (245 EUR) teljes
egészében megpályázható a Tempus Közalapítványnál (www.tka.hu).
Pályázati jelentkezési határidő: 2012. szeptember 17.
További információk:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=33340
www.rwlnetwork.org
www.mkne.hu
mondok.zsuzsa@mkne.hu

Az elmúlt időszak fejleménye, hogy elindult a projekt honlapja (www.rwlnetwork.org),
egyelőre angolul, részleges információkkal, de folyamatosan töltjük fel és magyarítjuk.
A honlapon, egyéb projektinformációk mellett, az alapállapot-tanulmányok is
hozzáférhetőek lesznek.
Továbbra is várjuk az ötleteket a projekt nevének (Real World Learning) magyarítására.
Mondok Zsuzsa
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Tagjaink írták
Barangolások kenuval
Több mint 15 éves hagyomány, hogy a nyár elején egynapos kenutúrára megyünk Czabán
Dani vezetésével.
Az idei evezés is nagy élmény volt, remek szórakozás és közös mókázás.
Fiatalok, gyertek Ti is!
Czabán Dániel

Az iroda hírei

Új irodai munkatársunk, Tóth György bemutatkozása
Tóth György vagyok, végzett környezetmérnök, mérnök-tanár. Mérnöki/pedagógiai
tanulmányaimat a Nyugat-magyarországi Egyetemen végeztem, jelenleg az Óbudai
Egyetem „gazdálkodás és menedzsment” szakos levelezős hallgatója vagyok
vállalkozásszervező szakirányon.
Hosszú távú célom, hogy a környezetvédelem területén helyt álljak, és jó szakember
váljon belőlem. Manapság egyre nagyobb figyelem terelődik környezetünk megóvására,
de sokszor ez egyszerű marketingfogásnak bizonyul a cégek részéről. Nagyon szeretnék
tenni azért, hogy az így elhangzott vállalások tettekké is váljanak! Ezenfelül nagy
örömmel részt veszek olyan környezetvédelmet szolgáló létesítmények, intézkedések és
programok tervezésében és megvalósításában, mely az egyén és a társadalom egésze
számára is hasznos.
Az MKNE-vel kevesebb mint egy évvel ezelőtt ismerkedtem meg az ügyvezetői
interjúztatáson. Azóta folyamatosan kapcsolatban állunk, először önkéntesként segítettem,
ma már irodai asszisztensként dolgozom Veletek!
Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat.
Tóth Gyuri
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Irodai fejlemények
Az egyesület irodájának életében jelentős változások történtek idén.
Az első, hogy majdnem a teljes stáb lecserélődött: Szeki maradt csak a régiek közül.
Március elején én vettem át az irányítást mint ügyvezető, és hoztam magammal régi
kolléganőmet, Kocsis (most már Török) Ágit asszisztensnek.
Ági óriási erőfeszítéssel feldolgozta a múlt maradványait, közösen kialakítottuk az iroda
működési rendjét. Azóta Ági félig-meddig itt hagyott minket – hazaköltözött Kecskemétre.
Új asszisztensnek Tóth Gyurit vettük fel, aki már az előző félévben önkéntesként sokat
dolgozott az egyesületben.
A második nagy változás, hogy az irodát leköltöztettük az alagsorba, oda, ahol évekkel
ezelőtt is volt, míg egy beázás menekülni nem kényszerített minket. Ez a hely egyrészt
nagyobb, másrészt külön bejárattal rendelkezik. A költözés, a berendezkedés persze nagy
hercehurca volt, de már túl vagyunk rajta (a végleges berendezkedés, a rend kialakítása
persze még sokáig feladat lesz). A nagyobb helyet kihasználva igyekeztünk olyan tereket
kialakítani, hogy betérő tagjaink, önkénteseink, vendégeink jól érezhessék magukat, hogy
le lehessen ülni beszélgetni, egyénileg vagy csoportosan dolgozni, böngészni a
könyvtárunkban.
Mindenkit hívunk, várunk, hogy benézzen, megnézze az új irodát, találkozzon velünk.
Fontos: a bejárat a Bocskai útról nyílik, a pulis logónkkal jelölt kis kertkapun keresztül!
Kelen Gábor

Pályázatok
Igyekszem átfogó képet nyújtani, hogy lássátok, hogyan állunk jelenleg:
NEA: idéntől az NCA helyét a NEA veszi át, új szabályokkal. Lehetőség volt beadni
működési és szakmai pályázatot, mindkettővel éltünk. A működési pályázatban majdnem a
maximálisan kérhető összeget kértük (5 millió Ft-ot), a szakmai pályázatban – amely több
tervezett programunkhoz kér támogatást – kevesebbet (2,4 millió Ft-ot). A pályázatainkat
befogadták (formailag megfeleltek a követelményeknek), azonban a tartalmi kiértékelés, a
döntés csúszik. Sajnos várhatóan nagyon sok pályázó között kell a nem túl magas keretet
szétosztaniuk.
VM: a korábban a miniszteri keretből ígért 300 000 Ft támogatást, amit a Környezeti
nevelés története Magyarországon c. tanulmány elkészítéséért adtak, a sikeres teljesítés és
elszámolás után már meg is kaptuk. Utána rögtön beadtunk egy újabb kérést a konferencia
megtámogatására, ezt is pozitívan értékelték, kaptunk 300 000 Ft-ot (utófinanszírozásban).
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A konferencia: korábban megnyertük az NKA támogatását (1 760 000 Ft-ot), ez már be is
folyt a számlánkra, és most ehhez jön a VM támogatása. Azonban még ezzel együtt is
nagyon függ a megrendezés (a költségvetés) attól, hogy sokan fizessenek részvételi díjat (a
jelentkezések jól állnak, csak a fizetések nem).
A Zöld Forrás pályázaton idén nem indultunk, egyszerűen erőforrások hiányában – a nyári
programok, a költözés mellett nem volt, aki megírja a pályázatot.
Bár nem pályázat, de említeném, hogy az IKEA-val megkötöttünk egy a tavalyihoz
hasonló szerződést a következő tanévre is (és a szándékuk az, hogy ezt évről évre
megújítjuk); és hogy tárgyalásokat folytatunk a Decathlon áruházakat üzemeltető Tízpróba
Kft.-vel hosszabb együttműködés kialakításáról.
Kelen Gábor

Versek, szépségek
Az itt olvasható vers prózai aktualitása, hogy a szokásos nyári doboz-, polc- és
fiókrendezés során került elő. (A nyárnak igen, de az említett munkának nem lett vége.)
Az Élet és Irodalomban jelent meg 1988-ban(!), akkor kivágtam, jól eltettem – és most is
nagyon szépnek találom.
Görgey Gábor:
Eszkimó nyár
Lessük háromszázhatvannégy napig
a derengő opál golyót az égen,
várjuk a csontmelegítő nyarat
dideregve a jégkunyhó ölében,
s egyszercsak itt van, ránkcsordulva áttör
az égbolt jégfalán egy napsugár,
egy percig tart – s mi ujjongunk a télben:
„Micsoda nyár volt! Ó, micsoda nyár!”
Küldte: Gyalog Éva, Bag
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Közérdekű
Hírek dióhéjban
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke, dr. Györgyi Erzsébet jelezte szándékát
felénk, miszerint szeretne egyesületünkkel együttműködni. Honlapjuk:
www.kamjt.hu, melyen gazdag anyag található. Forgó c. hírlevelük legutóbbi
számait figyelmünkbe ajánlotta.
• Vásárhelyi Juditot delegáltuk a Svájci–Magyar Civil és Ösztöndíj Alap Kisprojekt
Irányító/Elfogadó Bizottságába. Judit a feladatot tisztelettel elvállalta.
• A magyar környezeti nevelés története a civil törekvések fényében című kéziratunk a
Vidékfejlesztési Minisztérium egyedi támogatásával, Vásárhelyi Judit alkotószerkesztő irányításával elkészült május végére. Közreműködött: Czippán Katalin,
Darvas Kata, Déri Andrea, Horváthné Papp Ibolya, Neumayer Éva, Saly Erika,
Treiber Zsuzsa, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András. Köszönet illeti
mindenki munkáját!
• Új projektben vállaltunk szakmai együttműködést. A LENA – Tanulás a
természetben projekt célcsoportja a Nyugat-magyarországi régió lakossága
(gyerekek, pedagógusok). Partnerséget vállaltunk Nagykanizsa Város
Önkormányzatával, valamint a vezető projektirányítóval, az Unwelt Bildung Austria
– Grüne Insel (Ausztria, Bécs) szervezettel.
•

Otthon az erdőben

Kihívás volt az első év, de a döccenők ellenére sikeresnek érezzük, és örömmel
számolhatok be arról, hogy az IKEA áruházzal egy hosszú távú megegyezésünk született.
Folytatjuk tehát az Otthon az erdőben programunkat. A tavalyi tanévben 34 pályázatot
kaptunk, melyek közül nem is kevés egyesületi tagunktól vagy iskolájából érkezett!!!
Közülük 25 iskola nyert egyenként 165 000 Ft-os támogatást saját projektje
megvalósítására, s végül 24 megvalósult iskolai projektről számolhatunk be.
Sok tapasztalatot szereztünk, illetve rengeteg megerősítést, kedves bátorításokat és
konstruktív visszajelzéseket kaptunk a részt vevő pedagógusoktól. Köszönjük ezeket.
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Sok (közel 20) egyesületi tagunkat sikerült a munkába bevonni. A nyitó- és
zárórendezvény programját – az erdőknek, illetve a biodiverzitásnak szentelt módszertani
börzéken – neves egyesületi, illetve egyesületi életünkhöz közeli szakértők, pedagógusok
bevonásával tettük sokszínűvé; a képzéseken, a pályázatok elbírálásában, a kiállítás és a
kalandtúra lebonyolításában, a kiadványok szerkesztésében elsősorban egyesületünk tagjai
dolgoznak. Két terepi határozónk született: az Élet szigete, és a Természetesség mérő,
melyek önmagukban is nagyon alkalmasak iskolai terepi foglalkozásokon való
munkálkodásra. Elkezdtük az egyesületi terepi eszközparkunk fejlesztését azzal a céllal,
hogy magunk számára is lehetőséget teremtsünk iskolán kívüli foglalkozások vezetésére,
de tervezett képzéseinken is tudjuk majd használni ezeket. Létrehoztuk a projekt saját
weboldalát (www.mkne/otthonazerdoben), ahol egyre bővülő tartalommal jelentkezünk.
Hamarosan megnyitjuk az IKEA áruházakban a tavalyi év megvalósult projektjeinek
bemutatóját, s egy hétvégi kalandtúra keretében megmozgatjuk az IKEA vásárlóit.
Kiadványt készítünk a beszámolók alapján, mely módszereink, ötleteink tárházának
bővítését szolgálják majd. Mert jó egymástól tanulni.
Ebben az évben második alkalommal hirdetünk meg pályázatot a budapesti és Budapest
100 km-es körzetében működő általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal
kapcsolatos iskolai projektek tervezése és megvalósítása témakörben. A részletekkel a
projekt honlapján jelentkezünk, kísérjétek figyelemmel a munkánkat, és pályázzatok!
mkne.hu/otthonazerdoben
facebook.com/OtthonAzErdoben
veledkozosen.hu/otthonazerdoben

Halácsy Ágnes
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