Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2014. szeptember
Lesz
Országos Találkozó Szegeden, Algyőn
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az idei Országos (Szakmai) Találkozóra!
Helyszín: Szeged/Algyő
Időpont: 2014. szeptember 19–21.
Szállás: Szeged, Tisza Sport Hotel
Utazás: egyénileg (önszerveződéssel, telekocsikkal, vonattal)
Házigazda: Iván Zsuzsanna
Téma: Egész-ség – úton a teljesség felé…
Tervezett program:
1. nap:
Érkezés délután 16 órától a szálláshelyre.
Kézműveskedés (Pólyi Zsuzsa, ZölDÖK, Hársas Éva), közösségi játékok, beszélgetés
kötetlenül.
19 órától vacsora, „Terülj, terülj, asztalkám!”. Beszélgetés, dalolás, esti séta a
Tisza-parton.
2. nap:
Reggeli.
9–13 óra: Utazás Algyőre bérelt kisbusszal. Algyő örömei-bánatai (kis csoportos
felfedezés). A 2011-ben átadott iskola bejárása. Minta-menza program, egészséges
helyi termékek bemutatója.
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13–15 óra: Ebéd (bográcsos halászlé+túrós csusza).
15–15.30: Utazás Szegedre.
15.30–17.30 óra: SZTE Interaktív Tudástár felfedezése (tudaskapu.hu). Házigazda:
Ilosvay György.
17.30–19 óra: Az Egyesület ügyes-bajos dolgainak megbeszélése.
19 óra: Hideg vacsora a szálláson (szalámi, egészséges „kencék”).
20 óra: Kötetlen program (városnézés, séta).
3. nap:
Reggeli (kávé, tea, péksütemény).
9–12 óra: Füvészkerti felfedezés.
Ebéd egyénileg, hazautazás.
Iván Zsuzsanna

Volt
Mocorgó Puli tábor – Táborozás a halastavak vidékén
A Biharugrai-halastavak a Kis-Sárrét területén helyezkednek el, a román határ
mellett. A területet szikes puszták, természetes mocsarak, telepített és őshonos erdők,
halastavak és szántók jellemzik. Tógazdasági haltenyésztés, nádgazdálkodás,
szarvasmarha- és juhlegeltetés, libatartás, szántóföldi gazdálkodás a legfontosabb
emberi tevékenységek.1
Ennyi tényszerű adat után nézzük meg egy kicsit alaposabban a környéket.
Szállásunk a Bihari Madárvártán volt. 21. század a természetben – ahogy a helyiek
emlegették. És igazuk volt, mert modern, új épület, internet-lehetőség fogadott
minket, s akár tévézhettünk is volna (bár nem vágytunk rá).
Biharugrát elhagyva, szántóföldek mentén, majd mocsarak között, de kiépített úton
lehet eljutni az oktatóközpontba. Olyannyira a határ közelében van, hogy a
szomszédos hegyeket is meg lehet pillantani, ha jó a szemünk. Az épület tornácán
körbe-körbe fecskefészkek, ahonnan a tábor végére éppen kiröpültek a fiókák.
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Hatalmas élmény volt ezt megfigyelni!
Kétszer háromágyas szobákban voltunk elhelyezve. Személy szerint nekem külön
tetszett, hogy az egyes helyiségeknek – beleértve a konyhát és a szobákat is – a
területre jellemző, állat- vagy növénynevük van. Az épület mellett egy fedett teraszos
kialakítású közösségi „kiülő” található, ami kiválóan alkalmas étkezésre és csoportos
foglalkozásokra.
Július 14-én délelőtt megérkeztünk. A táborvezető Saly Erika volt, őt segítette
felnőttként Victor András, Pólyiné Jekli Zsuzsa és Veréb Szilvia, mellettük pedig
Körömi Emese, Körömi István és Fejes Dóra (e sorok írója) bojtárkodott
középiskolásként.
Az ország különböző részeiből érkeztek a táborozók: Bagról, Gödöllőről,
Szentendréről, Gyomaendrődről, Dévaványáról. A gyerekeknek megmutattuk a
szobájukat, kipakoltak, és elköszöntek aggódó szüleiktől, biztosítva őket, hogy
minden rendben lesz a hat nap alatt.
Miután mindenki elfoglalta a helyét, egy ismerkedős játékkal indítottunk. Sokan
idegenek voltak a huszonkét fős társaságban, ezzel a kis játékkal oldani lehetett a
hangulatot és meg lehetett tudni néhány információt a társakról. Megalakultak a
csoportok, élükön egy-egy ifivel.
Az ebéd mindig délben érkezett, és mindennap az ügyeletes csapatnak kellett teríteni
és mosogatni. Ez kezdetben nehezen ment, de idővel belejöttek a gyerekek, és
kötelességtudóan segítették az asztal leszedését és az edények elmosogatását.
Ebéd után következett a kerékpárok ellenőrzése, ugyanis biciklitúrára indultunk. A
cél Biharugra volt. Megnéztük Szabó Pál népi író emlékházát és a falumúzeumot.
Ezután csapatokban kellett megismerkedni a településsel egy faluismereti játék
keretében. Visszaindulás előtt pedig mindenki kapott két gömb jól megérdemelt
fagylaltot.
Visszaérkezés után következett a vacsora. A vacsorát és a reggelit magunk
készítettük el az otthonról hozott lekvárokból, kolbászból, paprikából, paradicsomból
és egyéb finomságokból.
Ezután megnéztünk egy bemutatót a környék madárvilágáról Bíró István
előadásában.
Amint besötétedett, elindultunk a várva várt éjjeli bátorságpróbára. A gyerekek
izgatottan haladtak előre a sötétben, néha kissé félve, de ügyesen teljesítették a
próbát.
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Másnap délelőtt felfedeztük a táj élővilágát. Bíró István vezetésével bejártuk a közeli
tavakat, keresztül-kasul mentünk – szó szerint. Délután nádhajót készítettünk,
valamint a szalma- és vesszőfonást gyakorolhattuk. Eközben a nap során
összegyűjtött gyógynövényekből növényfal készült.
A szerdai program a halastavak madárvilágának megtekintése volt. A gyalogtúra
során nagyon sok nagykócsagot láttunk, meg egy sasfészket távcsővel. Ebéd után
újabb kézműveskedési lehetőség várt a táborozókra, ezúttal csuhézás és gyöngyfűzés
formájában. Vacsora előtt a pásztorélettel ismerkedtünk meg: előadónk
beöltöztetéssel és a karikás ostor kipróbálásával fűszerezte a programot.
A következő nap egy kicsit pihentetőbb volt, nem hagytuk el a táborhelyet. Közös
környezeti nevelési játékokkal és kézműveskedéssel töltöttük a nap nagy részét.
Lehetett gyöngyöt fűzni, famedált és nemezlabdát készíteni. Délután lovas kocsival
és biciklikkel bementünk a faluba, s megnéztük a biharugrai református templomot, s
annak tornyába is felmásztunk.
Este pásztortűz mellett népdalokat énekeltünk, figyeltük a csillagokat, a fiúk pedig
kiélhették tüzeskedő vágyaikat.
Pénteken délelőtt Boldog Gusztáv vezetésével madarakat gyűrűztünk. Ez néhány
gyereknek annyira tetszett, hogy azt mondták, ezzel akarnak felnőttként foglalkozni.
Késő délután, mikor már kezdett besötétedni, ökoháborúztunk a megismert növényés állatnevekkel. Mindkét csapat sikert aratott a játék folyamán.
Az utolsó nap reggelén a pakolásé és rendrakásé volt a főszerep. Mindenki
összeszedte a saját kezűleg készített kincseit, melyet később örömtől sugárzó arccal
mutattak meg a szülőknek.
Utoljára körbeültünk, értékeltük a tábort, előadtuk a tábori életről szóló bemutatókat,
majd végigénekeltük az összes kedvenc népdalunkat. Így búcsúztunk el egymástól.
Véleményem szerint ez egy kiváló alkalom volt a gyerekeknek a tapasztalatszerzésre.
Megismerték a természet értékeit, élővilágát és szépségét, az együttlét örömeit,
nehézségeit. Egyes táborozók még soha nem voltak távol szüleiktől ilyen hosszú időn
keresztül.
Számomra remek lehetőség volt visszatérni ide – Erika néni volt diákjaként –, mert
kellemes emlékek jutottak eszembe arról, amikor én voltam olyan idős, mint a kis
táborozók és az osztállyal együtt fedeztük fel Biharugrát.
Köszönöm, hogy egy ilyen remek nyári élménnyel gazdagodott emlékeim tárháza.
Fejes Dóra
(közösségi szolgálatos középiskolás)
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Forrás: http://mme.hu/biharugrai-halastavak

A visszajelzésekből:
• Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm. Jövőre 2 hét tábor legyen!
Ábel (táborozó)
• Nagyon szépen köszönjük a gyermekem, Gergő és jómagam nevében az elmúlt
hetet és a lehetőséget, hogy részt vehetett a táborban, illetve részese lehetett.
Nagyon nagy élmény volt neki, rengeteget tanult, és rengeteg tapasztalatot
szerzett.
Köszönjük szépen, hogy a szervezők és táborvezetők áldozatos munkájának
köszönhetően ők is részesei lehettek, lehetnek az igazi és régi, hagyományos
tábori életformának és hangulatnak. Köszönjük, hogy tanították, okították,
szórakoztatták őket, és vigyáztak rájuk.
Nagy-nagy ölelés Családunk nevében Önöknek a szervezésért, a természet
szeretetéért és a remek hangulatért! Szívesen vennénk jövőre is, ha lehetőség
lenne Gergő (Csani) számára a részvétel!
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• Mi tartozunk köszönettel Önnek (Önöknek), hogy ebben a rohanó világban
megmutatják a gyerekeknek a természet, élővilág szépségét. Külön köszönöm
azt a kedves, közvetlen, lelkes hozzáállást, amit a kislányom
élménybeszámolói meséltek el. Nagyon remélem, hogy jövőre is sikerül
megszervezni a tábort! Dóri biztosan megy! :-)
• Nagy örömöt szereztél nekünk a képekkel, Enikő nagyon jól érezte magát a
táborban, azóta sincs olyan nap, hogy ne emlegetné. Gondoltam az előzetes
programismertetőből, hogy jó lesz, de azért a várakozást ez felülmúlta. Az a
véleményem, hogy a gyerekeknek elsősorban erre van szükségük, a természet
közvetlen közelségére, mert ez az ő igazi élőhelyük. Hálásan köszönöm,
hogy ilyen felejthetetlen élményben részesítettél bennünket!
• A gyerekek nagyon jól érezték magukat, Csenge bevallotta, még maradt volna
vagy két hétig, annyira élvezte. Meg kell hogy mondjam, nagyon jó hatással
volt rájuk a tábor (ami ugye a ti hatásotok, gondoskodásotok hatása is), és
szinte kicserélődve jöttek haza. Olyan nagy szeretettel egymás iránt, amit egy
szülő nagy boldogsággal nyugtáz. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget,
hogy részt vehettek ebben a csodálatos élményben, és reménykedünk a
folytatásban.

Zöld Zugoly 2014
Művészetek Völgye, Taliándörögd
Ebben az évben hatodszor szerveztük meg a
Zöld Zugolyt Taliándörögdön, a Művészetek
Völgyében.
Idén sok volt a változás a szervezésben,
mert egy új, főleg fiatalokból álló profi
csapat vette át a fesztivál szervezését, és
ettől pikk-pakk ment minden. Március 15-én
már nyomdakész volt a programfüzet, és a
netes médiamegjelenés nagyon hatékony
volt. Fantasztikus programok voltak,
színvonalas, sokszínű zenei kínálat a metál
rocktól a komolyzenéig.
Mi befogadott helyszín voltunk ebben a szervezésben, ami azt jelentette, hogy
semmilyen anyagi támogatást nem kaptunk, de teljes jogú partnerként benne voltunk
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a programban, megtalálhatóak voltunk a műsorfüzetben, a weboldalon, és értékelték a
jelenlétünket.
Mit is tudtunk nyújtani idén?
Minden évben igyekszünk megújulni (többek között, hogy magunkat se unjuk), és
ebben az évben ismét Vásárhelyi Tamás hozta a változást a Herman Ottóvándortanösvénnyel. Közel 700 látogatónk volt, volt olyan látogató, aki jelezte, hogy
beugrik 10 percre megnézni, mi van a helyszínünkön, és másfél óra múlva
feltöltődve, jókedvűen távozott. Családok különböző korú gyerekekkel órákat
töltöttek nálunk.
Victor András gondolatébresztő előadásai sokakat vonzottak, izgalmas beszélgetések,
viták kerekedtek egy-egy téma után.
Hortobágyi Julcsi hivatalos dörögdi videós tudósítóvá lépett elő, kamerájával követte
az eseményeket, pár perces filmjei a fesztivál honlapjára kerültek fel.
Egy kis ízelítő a programunkból:
A körülöttünk lévő világ – játékosan, érdekesen
Ebben az évben a Zöld Zugoly környezetünk
komplexitását,
helyünket
a
természetben
igyekezett
bemutatni
foglalkozásokon,
előadásokon, kiállításokon keresztül. A látogató
megtapasztalhatta, hogy világunkban minden
mindennel összefügg, és nem utolsósorban
ráébredhetett, hogy a természettudományokat is
lehet szeretni!
Kémia:
Németh Mária, Grossmann Erika
„Konyhakémia” – Segítőink a mérgeink?
Nem varázslat, kémia! Egy kis bűvészkedés
Zseblabor – Te is lehetsz kémikus – alapanyagokkal a hűtőből!
Fizika:
Dr. Vásárhelyi Tamás, Szilágyi Dániel, Nemes Gergő, Tegzes Marcsi, Németh Mária
A levegő áramlása, hogyan repülnek a madarak
Öveges prof. nyomában – talán a fizikát is lehet szeretni?
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Hétköznapi tárgyainkkal, vízzel, levegővel szellemes kísérletek – a Herman
Ottó-tanösvény egyik állomásán. Mottó: Próbáld ki magad! Keresd magadban a
kíváncsi gyereket!

Biológia:

Lovranits Júlia, Kovács Gábor, Endrédi Tamás
Te is lehetsz madarász!
Madarat tolláról… és persze fészkéről
A madarak eszköztára – mit tanulhatunk tőlük?
Természetismereti játékok:
Varga János, Endrédi Tamás

Kinek a koponyája?

Hamupipőke ki tudná válogatni? A babok és magok sokfélesége és sok más
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Komplex természettudomány:
Dr. Vásárhelyi Tamás, Németh Mária, Hársas Éva,
Tegzes Mária, Nemes Gergő, Szilágyi Dániel
A Herman Ottó-vándortanösvény hét állomása
Gombasarok: Egészséges életmód – gyógygombák
élettani hatása és házi termesztése
Kézműves foglalkozások:
Moravecz Martina, Takács Viki, Hegedűs Andrea,
Nemes Réka, Hársas Éva
Re-Art
Ami másnak szemét, nekünk értékes alapanyag!
Sörösdobozból ékszerek, kavics- dekupázs, hajfonat, karkötő, nyaklánc, dísztárgy stb.
készítése
Szellemes barkácsötletek:
Utálod, hogy lóg a telefonod a konnektorból a töltőjén? Itt a megoldás!
Előadások:
Lovranits Júlia:
Rigó mesél – Tündérszárnyon, madárszárnyon 6–99 évesig
Júlia kézjelekkel, úgynevezett indiai mudrákkal és más jelekkel mesél, a műsora
interaktív, a gyerekek és felnőttek vele együtt játszhatják el a mesékben szereplő
állatokat. Meséit főleg természeti népek történeteiből válogatja.
Dr. Victor András:
Az oldószertől a szenteltvízig
A víz ezer arca, azaz a) fizikai és kémiai sajátosságai (köztük azok az egészen
kivételesek is, amelyek csak azért nem feltűnőek, mert megszoktuk azokat); b) a víz
biológiai, tisztálkodási, táplálkozási, egészségügyi szerepei; c) a víz néprajzi, vallási
és kultúrtörténeti arcai.
Változatosság a sejtektől a bioszféráig
A változatosság, a sokféleség (diverzitás) a világ alapjellegzetessége, s egyben az élő
rendszerek stabilitásának záloga. Ez a változatosság az élő rendszerek minden
szintjén megjelenik, a sejtek, a szövetek, az egyedek, a fajok, az életközösségek, az
ökoszisztémák, a tájak szintjén egyaránt.
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Káosz és rend
A rend szó sok-sok jelentése és értelmezése. Rendetlenség és rendezetlenség. Mi a
káoszelmélet káosza, ha nem összevisszaság? Sok dolog van az életünkben,
amelynek (a törvény ismeretében) előre látjuk a folytatását. Van-e olyan, ami –
akármilyen pontosan ismerjük – mégis előre megmondhatatlan, hogy mi lesz a
kimenetele? Szétesési és rendeződési tendenciák komplementaritása a
világegyetemben.
Takács Ferenc
Fűben, fában orvosság
Feri bácsitól, a zánkai füvesembertől megtanulhatjuk, hogy drága gyógyszerek
helyett az erdő-mező virágai lehetnek segítségünkre egészségünk megóvásában.
Dr. Vásárhelyi Tamás
A 100 évesen is fiatal Herman Ottó – az utolsó magyar polihisztor
Demonstrációkkal tarkított előadás a résztvevők bevonásával, pókbuborékról,
vércseszitálásról…
Kiállítások:
Herman Ottó-vándortanösvény

Képek a Zöld Zugolyban felállított vándortanösvényről és a látogatóiról
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A kiállítás és egyben a Zöld Zugoly mottója egy idézet Herman Ottótól:
„ …értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a
természethez…”
2014 a Herman Ottó-emlékév a neves polihisztor halálának 100. évfordulójára a
Nemzeti Környezetügyi Intézet gondozásában
„A vándortanösvény a környezeti nevelés egy
A hagyományos kultúra örökségét ötvözzük a felfedezéses
Így szeretnénk óvodáskortól a felnőttkorig mindenkinek
amelyen keresztül a múltról, a természetről, a természet
magunkról is új ismeretekhez juthat.”

újfajta eredménye.
tanulás módszertanával.
olyan élményt kínálni,
működéséről és rólunk
(Dr. Vásárhelyi Tamás)

Ég, Föld és Víz
Darvas László fotókiállítása
„A Balaton-felvidék, a víz, a föld és a levegő sok csodája számomra az a világ,
amivel nem lehet betelni. Minél többet látok belőle, annál nagyobb a vágyam, hogy
még alaposabban megismerjem, új és új titkait fedezhessem fel. Remélem, sikerül a
kiállított képekkel kaput nyitni másoknak is, hogy e táj varázslatában
elmerülhessenek.”
Séták:
Lovranits Júlia, Kovács Gábor
• 29-én „lusta” madarász túra Dörögdön Lovranits Júliával
Találkozó 9:00-kor a művelődési háznál
• 31-én hajnali csikung meditáció a klastromnál Kovács Gáborral 4:30-tól
5:30-ig
Utána 5:30-tól hajnali madárles Lovranits Júliával
Victor András
• Gyom vagy gyógynövény? Ismerkedés Taliándörögd flórájával úton, útszélen,
a falak repedéseiben (augusztus 1-jén)
Találkozás 8 órakor a Petőfi utca és a Klastrom utcája sarkán, érkezés a
művelődési házhoz (a séta időtartama kb. 2 óra)
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Ha június, akkor Gyereksziget!
Idén az árvíz miatt nem kellett helyszínt módosítani, újra
a K-hídon keresztül értem el a helyszínt, ahol fák
árnyékában kapott egyesületünk lehetőséget, hogy
szülőknek, gyermekeknek tartalmas időtöltést kínáljunk.
Környezetbarát közlekedési módomat figyelembe véve, a
molinót és egy bevásárlótáskát vittem magammal szombat
reggel, mivel gyalogosan közelítettem meg a „tetthelyet”.
Fotók, a fotókon lévő növények terméseit tartalmazó
kémcsövek és a számomra legfontosabb megoldókulcs
alkotta eszközeim tárházát. Szombat-vasárnap tíztől hatig.
Legnagyobb örömömre a szülők is élvezték! Sajnos
nekem még mindig szükségem van a súgóra, de sebaj, lesz
jövőre is Gyereksziget a szigeti fák alatt!

Újszászi Györgyi

Folyamatban lévő (zölDÖKös) ügyeink:
A Wienerberger téglaipari cég tavalyi családi napján olyan sikeresek voltunk a zöld
zugolyos dolgainkkal, hogy idén visszahívtak minket!
Természetesen megyünk, ismét augusztus utolsó szombatján. Az örömben van egy
kis bánat, ui. Újszászi Györgyi fair trad-es csokibulija is aznap van, így kölcsönösen
nem leszünk ott egymás rendezvényein. 
A ZölDÖK-hálózat építése ugyancsak sok sikerélményt hozott a tavalyi tanévben.
Szeretnénk folytatni a hálózatosodást annak ellenére, hogy a pályázási lehetőségek a
táboroztatásra eléggé lehangolóak.
A Víz összeköt projektben részt vevő iskolák is jelezték, hogy szívesen vennének
részt hasonló projektekben a jövőben, így hát azon is dolgozunk, és tervben van a
nemzetközi ökoiskola-hálózattal a kapcsolatfelvétel. Együttműködést tervezünk!
DK
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Tagjaink írták
A Baranyai csoport hírei
Tovább bővült a horvát Baranja és Baranya megye településeit összekötő Mecsek
Zöldút útvonala. A Zöldút mozgalomhoz kapcsolódik a terület értékeit bemutató,
saját felfedezésre és megismerésre építő Kincs projektek megalkotása a Jakab-hegy
környéki települések lakóinak és iskolásainak bevonásával, melynek fő motorja
Németh Ibolya, Bia.
Augusztus 8–10. között került megrendezésre a II. Porcsin Piknik Cserkúton, a
Mecsek Zöldúton. A program a Mecsek Zöldút Egyesület, a Dél-Dunántúli
Lovasturizmus Egyesület és a Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület
támogatásával valósult meg. Biának és lelkes társainak köszönhetően a program
résztvevői számos érdekes programon vehettek részt: holdfénytúrán a Jakab-hegyen,
illatos kincsvadászaton, porcsinos íz- és biobor-vadászaton, madárlesen a Pellérdi
halastavaknál, megtekinthették a Herman Ottó interaktív vándorkiállítást, lovas
kocsikázhattak Cserkúton, és számos módon elkészítve megkóstolhatták a piknik
névadójából – a kövér porcsinból – készült ételeket.
A Mókus Suli idén nyáron is 4 gyerektábort szervezett Baranya megye iskolás
diákjainak a festői környezetben fekvő sás-völgyi Erdő Házába. A táborban a
természet megismerését és megőrzésének lehetőségeit sok játékon és érdekes
felfedezéseken keresztül tehették meg a gyerekek. A bakancsos túrák, a kis tó
unkakoncertje, a csillagképek történetei, a tűzrakás fortélyainak elsajátítása, a
kézműves foglalkozások, az erdei tornapálya ügyességi feladatai, a kreatív
csapatjátékok, a kerékpáros túrák, a kemencében sült langalló, a bográcsban közösen
főzött paprikás krumpli és a tábortűz melletti éneklés számos felejthetetlen
élményhez juttatta a tábor lakóit. Mindezek mellett a közösen eltöltött egy-egy hét
arra is lehetőséget adott a gyerekeknek, hogy fenntartható módon,
környezettudatosan, vízzel és árammal takarékosan bánva éljenek. Bízunk benne,
hogy az itt megszerzett tapasztalatok egy részét otthon is alkalmazzák majd.
A programok megvalósításában részt vettek a helyi kézművesek, a civil szervezetek
képviselői (MME, BMTSZ) és lelkes pécsi pedagógusok.
A táborokban a PTE környezettanos és környezetmérnök szakos hallgatói töltötték
szakmai gyakorlatukat.
Ezúton is ajánljuk minden kedves környezeti nevelő társunk figyelmébe a
Mecsekerdő Zrt. erdei táborhelyeit – a Mecsekben Sás-völgyben, a Zselicben
Sasréten –, ahol a táborok szervezéséhez és programjainak megvalósításához
szívesen nyújtanak segítséget a helyi szakemberek. További információk:
www.mecsekerdo.hu
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Már nagy lendülettel készülünk az őszre is. Idén szeptember 29. és október 5. között
kerül megrendezésre a XVIII. Erdők Hete programsorozat, melyre a Mecsekerdő Zrt.
munkatársai nagy szeretettel és számos programmal várják a megye diákjait,
pedagógusait, a családokat és a turistákat. Az erdészet fontosnak tartja, hogy
gazdasági feladatai mellett a közjóléti szerep vállalásáról, valamint az ezen a
területen elért eredményeiről is tájékoztassa a térség lakóit.
További baranyai program: KOKOSZ 19. Vándorközgyűlése, melyet idén a
Mecsekerdő Zrt. erdészeti erdei iskolái szerveznek.
Programjainkról folyamatosan értesítettük, értesítjük a baranyai csoport tagjait.
Scheitler Adrienn

Pályázat
Otthon az erdőben
Negyedik alkalommal írunk ki pályázatot a Budapesten és 100 km-es körzetében
működő általános és középiskolák számára fákkal, erdőkkel kapcsolatos iskolai
projektek tervezésére és megvalósítására. Várjuk pályázataitokat!
A program célja,
•

hogy a projektet vállaló iskolai csoportok (osztályközösség, szakköri csoport

vagy akár az egész iskola) minél több időt töltsenek örömtelien az iskolájuk,
településük közelében található erdei (fás) környezetben,
• hogy a választott területtel való ismerkedés során gazdagodjon a diákok
természeti környezettel kapcsolatos tudása: ismerjék fel az erdők
életközösségének sokszínűségét, komplexitását, legyen ismerős a
természetesség fogalma, illetve értsék az erdők és a klímaváltozás közti
kapcsolatot,
• hogy fejlődjenek a célirányos, problémaközpontú gondolkodással kapcsolatos
kompetenciáik és környezettudatos szemléletük,
•

hogy megéljék, megtapasztalják a csoportos erőfeszítés, együtt-dolgozás
örömét, az egészséges, természetes környezet pozitív hatásait, hogy felismerjék
ezek értékeit.
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A pályázat részleteit az mkne.hu/otthonazerdoben honlapon olvashatjátok.
Örömmel írom, hogy elkészült a természetességmérő online adatgyűjtő felülete, a
termeszetessegmero.hu. Látogassátok meg és használjátok bátran.
Nem állom meg, hogy ismét felhívjam a figyelmeteket a Beagle
(www.beagleproject.org) és a Szén-dioxid-nyomozók (www.carbondetectives.hu)
honlapokra. Még működnek, de már lehet, hogy nem sokáig. Ez az utolsó év, hogy
biztosan számíthattok rájuk. Tanítási, szakköri munkába beépíthető a fenológiás
adatfeltöltögetés, a szén-dioxid-kalkulátorral az iskola CO 2 lábnyoma becsülhető, de
ha csak azt szeretnétek, a tanári segédanyagok letölthetők, szabadon felhasználhatók.
Ajánlom szeretettel.
Halácsy Ágnes

Projektek
RWL – Valós Környezeti Tanulás Hálózat Projekt
Mára a projekt utolsó, legmozgalmasabb szakaszába ért.
2014 februárjában a munkacsoportok minden tagja találkozott Németországban, hogy
egyeztessenek a projekt végéig (2015. február), de legfőképp a 2014. novemberi
konferenciáig tartó teendőkről. Pár hónappal korábban pár kolléga, köztük Széger
Katival, a német partner vezetésével, jóféle kreatív energiák szabadon engedésével
egy új környezeti nevelési tervezési modellt vagy segédeszközt mutatott be a
partnereknek, ami nagy sikert aratott. Miközben ők tovább dolgoztak a
„kézmodellen”, amit Kati a márciusi közgyűlésen itthon is megosztott, a
munkacsoportok a készülő anyagaikat a modellhez igazították.
A 4 munkacsoport 6 országból 24 jó gyakorlatot bemutató esettanulmányt gyűjtött
össze, ezeket átnéztük, átdolgoztuk a modell logikája alapján. Kiválasztottunk
országonként 1-1 „még jobb gyakorlat esetet”, amelyet –lehetőleg a gyakorlat
„gazdáját” meghívva – minden partner bemutat a novemberi szemináriumon,
Angliában.
Mi 3 jó gyakorlat esettanulmányt készítettünk: a lágymányosi Bárdos Lajos
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium „Fa” projektjéről, a Márokpapi Erdei
Iskola tanösvényéről és a Pangea Egyesület Süni táboráról. Utóbbi lett a mi „még
jobb gyakorlatunk”, és mostanra végleges lett, hogy a Süni tábor 3 lelkes önkéntese:
Bundai Zsófia, a tábor vezetője, Bundai Andrea és Stépán Ágnes jönnek Angliába
gyakorlati ízelítőt adni arról, miért is jó a Süni tábor (ketten közülük Angliában
élnek).
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Júniusban a projektvezetők találkoztak egy újabb egyeztetésre, és itt számos kreatív
ötlet merült fel a publikációkkal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy egy könyvecske
helyett egy A3-as poszteren fogjuk bemutatni a „kézmodellt” és a kapcsolódó
háttér-információkat, ami novembertől egy izgalmas felületen, a projekt honlapján
(www.rwlnetwork.org) magyarul is megtalálható lesz. Véglegesítettük a szeminárium
programját, és pontos menetrend készült a teendőkről. A munkacsoportoknak
különböző mértékű utómunkálataik voltak, ezek mostanra nagyrészt befejeződtek.
Az RWL projekt 3. konferenciájára november 6. és 8. között kerül sor a Field Studies
Council észak-angliai oktatóközpontjában (http://mkne.hu/index_reszletek.php?
reszletek=152). A konferencia költsége 250 euró. Sajnos ezúttal, az előző 2
alkalommal ellentétben, nem áll rendelkezésre pályázati lehetőség a költségek
mérséklésére, így kevés kelet-európai résztvevőre számíthatunk.
A konferencia facilitálási feladataira felkérést kaptunk a projektcsapattól, a feladatot
Suhajda Virág vállalta.
További jelentős munka a kész anyagok fordítása lesz, várhatóan október második
felétől.
A projektvezető a szemináriumra utazó magyar csapat szervezésével és pénzügyi
jelentés elkészítésével is töltötte az augusztust.
A projektbéli feladatunk a projekt eredményeinek terjesztése (disszemináció). Ezt
teljesítendő és egyben önrész kiegészítése céljából júniusban pályáztunk a Visegrádi
Alaphoz egy szeminárium megrendezésére. Pályázatunkat forráshiány miatt
elutasították, de szeptemberben, egy másik kiírásra, újra próbálkozunk. Ennek
keretében 40–50 fő, köztük lengyel, cseh és szlovák résztvevők részére egy 2-3 napos
szemináriumot tartanánk. Ezen elsősorban a „kézmodellel” ismertetnénk meg a
résztvevőket, és az észrevételeikre lennénk kíváncsiak a módszer hazai, ill.
kelet-európai alkalmazását illetően. A pályázat erdményéről és a remélhető
megvalósulásról legközelebb adunk tájékoztatást.
Mondok Zsuzsa
projektvezető
Real World Learning Project Network

LENA
2014. augusztus 15.: hivatalosan befejeződött a LENA projekt.
Eredmények: két módszertani füzet: Erdőélmény és Ökovasút, melynek szerzői
Halácsy Ágnes, Saly Erika, Victor András. Az elkészítésben részt vett még Povics
Noémi a Zalaerdő Zrt.-től, Németh Veronika a Reflex Egyesülettől, az MKNE
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színeiben Kelen Gábor és Újszászi Györgyi, ötletgazda Benedek Miklós, Kaán
Károly Egyesület.
Magyar diákok táboroztak 3 nyáron a Bécs melletti Camp Lobau-i táborban, osztrák
gyerekek a csömödéri kisvasút mellett. Pedagógusok ismerkedtek többek között a
német környezeti nevelés innovatív elemeivel. A környezeti nevelés megújításához
kérdőíves felmérés készült, melyet több mint 200 érintett töltött ki. Victor András és
Benedek Miklós dolgoztak a válaszok feldolgozásán, ajánlás kidolgozásán, melyet
aztán az osztrák vezető partner, Gerhard Höfer (Umweltbildung Austria) gondolt
tovább. A projekt lebonyolításában együttműködtünk az IMRO-DDKK Kft.
ügyvezetőjével, Musits Róberttel és kolléganőivel. Nagykanizsa városa
projektpartnerként, Csömödér a projekt támogatójaként vállalt szerepet a
megvalósításban. A pedagógiai intézetek (bécsi, Zala, Győr-Moson-Sopron és Vas
megyei) szakmai tanácsaikkal járultak hozzá a projekt sikeréhez.
Külön és nagy köszönet illeti Pólyi Zsuzsát, Szekeres Tamást, Tóth Györgyöt.
Hátra van a harmadik szakasz pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítése, így
még nem dőlhetünk hátra, a munka dandárját azonban elvégeztük, nem kis sikerrel.

Köszönet mindenkinek!
Újszászi Györgyi

HERMAN OTTÓ projekt
A projekt első szakasza az ősz folyamán a végéhez ér, így aktuálissá vált a
folytatásról való gondolkodás. A tárgyalások a NEKI-vel (Nemzeti Környezetügyi
Intézet) már megkezdődtek, folyamatban vannak! Remélhetőleg a következő Körben
már részletekkel is tudunk majd szolgálni.
Tóth György
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Versek, szépségek
Kányádi Sándor versei
Még süt a nap…
Még süt a nap, még sütöget,
csak reggelente van hideg,
csak estelente kéldegél
újra és újra föl a szél.
Csak az éjszakák, csak azok
hűvösek, mint a csillagok.
Napközben meleg van, meleg.
Sütkéreznek a verebek.
Duruzsolnak a darazsak.

Napfényben fürdik a patak.
Gúnárok, gácsérok, tojók
élvezik még az úsztatót.
De a reggeli hideget
feledni többé nem lehet,
sem az esték, sem a sötét
éjszakák csillag-hűvösét;
tudják mindezt a levelek,
s a fáknak búcsút intenek.

Jön az ősz
Jön immár az ismerős
széllábú deres ősz.
Sepreget-kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne.
Úgy kél a nap és
úgy jön az este,
Mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már

bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.
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Közérdekű
Az iroda életében bekövetkezett változások:
• Fontos!!! A megbízhatatlan postai szolgáltatás miatt szeptember végével
megszűntetjük postafiókunkat, így ezentúl csak a 1113 Bp., Zsombolyai utca
6. címen tudjuk fogadni a leveleket. Kérünk mindenkit, aki postai úton szeretne
elérni minket, hogy ezt a címet használja!
• Ahogy biztosan hallottatok már róla, a nyár folyamán a KEHI (Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal) elkezdett vizsgálódni azon civil szervezeteknél, akik a
Norvég Civil Támogatási Alap pályázatain sikeresek voltak. Sajnos ebből a
körből mi sem maradtunk ki. Több napi plusz munkaidő ráfordítással, de
minden dokumentumot a hivatal rendelkezésére bocsátottunk, tartva az
esetleges „nem együttműködés” következményeitől. A folyamat jelenlegi
állapota, hogy minden hiánypótláson átestünk, és várjuk a vizsgálat
eredményét.
• Az Egyesület bizonytalan anyagi helyzete miatt ebben a hónapban
búcsúztattuk Szekeres Tamás kollégánkat (barátunkat), aki a jövőben
önkéntesként segíti munkánkat.
Tóth György
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