Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2017. április
100. Kör, 25. születésnap
Lesz
Jubileumi közgyűlés
Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület közgyűlésére.
Időpontja: 2017. május 4. (csütörtök) 16:30
Helye: 1119 Budapest, Etele út 59–61. (206./AD terem)
Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra
összehívom – a 2016. évi CLXXIX tv. alapján min. 3, max. 15 nappal későbbi
időpontra – 2017. május 13. (szombat) 10:00-ra, ugyanarra a helyszínre,
változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés a
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Napirend:
0. Az FB javaslata alapján egy korábbi mulasztás pótlása
1. A 2016. évi közhasznúsági melléklet ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentése
3. A 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
4. A 2016. évi részletes tartalmi beszámoló
5. A 2016. évi elnökségi beszámoló
6. Felmentvényről döntés
7. A 2016. évi választmányi beszámoló
8. A Puli-díjak átadása

9. Személyi kérdések
10. Az egyesület jövője és lehetséges stratégiák (működtetés vagy megszüntetés)
11. A 2017. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása
12. 2018. évi tagdíj meghatározása
13. Tiszteletbeli tagra javaslatok
14. Az Egyesület Alapszabálya módosításának megbeszélése, elfogadása.
Tagjainkkal kötendő szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és
közgyűlési határozatok.
Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj,
asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozott finomságokat köszönettel vesszük. A saját
bögre használata javasolt most is!
A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és székhelyének címére
kiállított számla ellenében, igény szerint – megtérítjük. Kérjük, hogy a
menetjegyét mindenki őrizze meg!
A közhasznúsági melléklet, a 2017. évi munka- és költségvetési terv, a 2016. évi
részletes tartalmi beszámoló, valamint az alapszabály-módosítás munkaanyaga
2017. április 27-től kezdve megtekinthető lesz az egyesület honlapján
(www.mkne.hu), valamint az egyesület irodájában.
A (megismételt) közgyűlés napján, 15:00–17:00 között kötetlen együttlétre
(jubileumi ünneplésre, beszélgetésre) várjuk a megjelenteket.
Kecskés Ferenc
elnök

Elnökségi hírek
A civil szervezetek működését szabályozó újabb törvény életbelépésé után,
márciusban folytatódtak az ASZ módosításának munkái. Első lépésben, március
8-án Kelen Gábor, Kecskés Ferenc és Victor András a civil törvény
változásának megfelelően egyeztettek. Ez követte a vezető szervek
véleményezése, majd Victor András a javaslatokkal egységbe foglalta az
anyagot. A tervezetet a Választmány egy estébe nyúló délutánon megvitatta. Az
elkészült anyagot április 4-én elküldtük Berki Zsuzsanna (EMLA)
szakjogásznak jogászi kontrollra, a módosított Alapszabály bírósághoz való
benyújtásának előkészítésére.
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Márciusban személyi változások történtek az elnökségben. Halácsy Ágnes, az
elnökség tagja március 3-án lemondott, így az elnökség csonkán, négy fővel
működik tovább.
Nem hosszabbítottuk meg próbaidős pénzügyi munkatársunk, Hegyi Katalin
megbízatását, helyette Sztridáné Kurucz Krisztina látja el a pénzügyi teendőket
is, akinek munkaidejét 6 órásra módosítottuk. Pénzügyi és egyéb ügyes-bajos
kérdésekben olykor Pólyi Zsuzsa a távolból is segíti munkánkat.
Az egyesület irodai munkáiban márciustól egy szakmai gyakorlatos egyetemista,
Farkas Luca segíti Krisztát.
Idén tavasszal tovább folytatódott az Albert Judit által tavaly felvetett problémák
megbeszélése. A számos levélváltás, Judit kérdései és kérései sokszor a fontos
napi teendőktől vették el az elnökség tagjainak idejét és türelmét.
A tervezett 25. születésnap több mint 40 részvevővel – köztük a vezetőség
tagjaival – nagyon jó hangulatban lezajlott.
Kecskés Ferenc

Állatkerti Föld Fesztivál (április 21–25.)

Egyesületünk idén is részt vesz a Fővárosi Állat- és Növénykert Föld napi
programjában, ami idén egy ötnapos programsorozattá bővült, Föld Fesztivál
néven fut majd 2017. április 21–25. között.
Környezeti nevelő tagtársaink és az egyesületnél közösségi szolgálatot teljesítő
diákok a fenntarthatóságra nevelés jegyében játszanak kicsikkel-nagyokkal a
Szavannaházban található standjukon 2017. április 21–23-án, azaz péntek,
szombat, vasárnap.
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Viszünk érzékszervi játékokat (magtapogató, párosító), gyógynövény- és
fűszerszimatolót, állatnyomokat és agancsokat felismerésre, és állati kvízeket.
Várunk mindenkit szeretettel és az utolérhetetlen elefántházszaggal!

Gyerek Sziget

Idén is újra Gyerek Sziget és Gyerek Paradicsom! Ebben az évben is négy téma
köré fűzik fel a programokat.
Az első hétvégén (június 03–04.: Kiskertészek hétvégéje) a virágok és a
növénytermesztés, a vízvédelem, a természetközeli játékok kerülnek
középpontba, a másodikon (jún. 10–11.: Kofatér – jót enni, egészségesen – a
táplálkozásról) a zöldség- és gyümölcsfogyasztás kerül fókuszba, a harmadik
alkalommal az újrahasznosított anyagokól készült játékok (jún.17–18.:
Játékgyár – újrahasznosítás – játékok, miből is?), illetve az utolsó hétvége
(jún. 24–25.: Helló, természet! (állati jó hétvége)) szintén a természetről szól
majd, ez esetben elsősorban „állati” megközelítésben.
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület környezeti nevelői és az egyesületnél
közösségi szolgálatot teljesítő diákok a harmadik hétvégén (június 17–18.)
játszanak kicsikkel-nagyokkal a standjukon: Mit lehet tanulni Herman Ottótól?
(Ízelítő a Herman Ottó Vándortanösvény játékaiból, érzékszervi játékok
(magtapogató, párosító), tollfelismerő, gyógynövények, állatnyomok és
agancsok felismerése, újrahasznosítást segítő társasjátékok.)

4

„Ki a tanteremből nap” 2017. június 9-én

A hosszú tél után viharosan megérkezett a tavasz, sőt a kora nyár, és egyre
nehezebb a gyerekekkel a tanteremben dolgozni. Ha máskor nem, most van itt
az ideje megtervezni, hogyan és hol lehetne kint tölteni velük időt – akár „csak
kint lenni”, akár tanulni.
Erre emlékeztet a Ki a tanteremből nap, ami idén június 9-re esik, és amelynek a
megünneplésére buzdítunk minden tanárt, diákot és szülőt!
A Ki a tanteremből naphoz készült honlapon (www.emptyclassroomday.eu)
további olvasnivalók találhatók arról, miért kellene több időt a szabadban
tölteniük a gyerekeknek. Érdekes ötleteket találhattok a szabadtéri
foglalkozásokhoz, valamint készült egy letölthető füzet is játék- és
tevékenységleírásokkal.
Figyelem! A szabadtéri tevékenységről készült max. 3 fotó az iskola és az
osztály megjelölésével és a program rövid leírásával kerüljön feltöltésre az
esemény Facebook oldalára június 16-ig!
https://www.facebook.com/events/198090054027130/
A 10 legizgalmasabb programot bemutató iskolát 1-1 terepi programot segítő
kiadvánnyal jutalmazza a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
(www.mkne.hu).
Várjuk az iskolák fényképpel ellátott beszámolóit a szabadtéri tantermekből!
Mondok Zsuzsa
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XXV. Országos Szakmai Találkozó Zsámbékon,
2017. szeptember 15–17.
Péntek délután beszélgetünk és játszunk a Zsámbéki Művelődési Házban, majd
„terülj, terülj asztalkám” ugyanott hozott anyagból. Este kötetlen beszélgetés az
Egyesület elmúlt 25 évéből (régi és újabb fotókból vetítés, slam poetry
bemutatók, aranyköpések, történetek, meg ami még eszünkbe jut).
Szombaton közösen reggelizünk az étteremben, majd megnézzük a Zsámbéki
Keresztelő János Iskolaközpontot. Ezt követően kirándulunk a közeli Nyakashegyre, ebédre pedig visszatérünk Zsámbékra. Ebéd után a Nemzeti Környezeti
Nevelési Stratégia műhelybeszélgetéseit tartjuk. A vacsorát követően folytatjuk
a 25 év ünneplését azzal, ami péntekről kimaradt.
Vasárnap reggel a helyi nevezetességekből válogatunk – töki pincesor, zsámbéki
romtemplom, lámpamúzeum, sváb tájház. Ezt követően még ebédelünk egyet, és
úgy utazunk haza.
Online regisztráció: http://mkne.hu/ot_2017.php
A regisztráció határideje: július 1.
A jelentkezéshez szükséges: 3000 Ft részvételi díj utalása az MKNE számlájára
július 1-ig.
Számlaszám: 16200151-00270519
Az utaláskor fel kell tüntetni: OT 2017 – a résztvevő(k) neve
A fennmaradó támogatási díj utalása: augusztus 10-ig
Szállás:
Zarándokszállás: 1800 Ft/fő/éjszaka – 10 hely van
Sváb tájház (matracos): 2000 Ft/fő/éjszaka – 15 hely van
Sváb tájház (szobákban): 3550 Ft/fő/éjszaka – 13 hely van
Egyéb szállás (szobákban) 4000 Ft/fő/éjszaka – 7-8 hely van (a fentiek betelése
esetén vesszük csak igénybe)
Figyelem! Amikor az egyes szállások beteltek, nem lehet már rájuk jelentkezni,
úgyhogy igyekezzetek!
Étkezés:
Péntek vacsora: „összedobjuk”
Reggeli: 1000 Ft/étkezés
Ebéd és vacsora: 1200 Ft/étkezés
Szeretettel készülve, várva a találkozást!
Szász Éva házigazda és Neumayer Éva elnökségi tag
Bővebb információ: szaszeva123@gmail.com
6

Volt
Gratulálunk!
Tóthné Timár-Geng Csilla kapta 2017-ben a Lehoczky-díjat.
2017. március 18-án a Mezőgazdasági Múzeum támogatásával, annak
épületében, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban került sor a díjátadó
ünnepélyre.
A díjat 2005-től minden évben egy ember
kaphatja meg. Egy olyan ember, aki a
környezetvédelem és az erdei iskolázás területén
végzett munkásságával felhívja a figyelmet
mindarra, amire a névadó tette haláláig.
Tóthné Timár-Geng Csilla igazgatóhelyettesként
és tanítóként immár 1975 óta dolgozik a Bárdos
Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
Nagyon elkötelezett környezeti nevelő, sokféle
tevékenységet folytat a fenntarthatóságra nevelés
terén.
Környezeti nevelésből posztgraduális képzésen vett részt. 1997 óta tagja és
iskolájában vezetője a Párácska Oktatóközpontnak. A központ fő célkitűzése a
komplex környezeti nevelés megvalósítása mind a tanítási órákon, mind az
órákon kívüli foglalkozásokon.
Sokat tett azért, hogy iskolája elnyerje az Örökös Ökoiskola címet és
környezetbarát megoldásokat valósítsanak meg az iskolai élet minél több
területén. Iskolakertet, iskolatavat létesített lelkes diákok és tanárok
bevonásával, és rendszeresen tart itt órákat tanítványainak.
A XI. kerületben, Újbudán évről évre egyre elismertebb iskolájának a környezeti
nevelés területén végzett munkája, melyben folyamatosan vezető szerepet vállal.
Az erdei iskola mozgalom lelkes támogatója, állandó szervezője, résztvevője
diákjaival. Sokat tesz azért, hogy iskolája valamennyi 2., 3. és 4. évfolyamos
tanulója minden évben eljuthasson erdei iskolába. Szakértői képesítése alapján
rendszeresen felkérik erdei iskola pályázatok bírálására is.
A környezeti nevelés iránt elkötelezett civil szervezetekben is lelkesen
tevékenykedik. Megalakulása óta tagja a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesületnek. A környezeti és ezen belül a múzeumi nevelést szívügyének
tekinti, ezért rendszeresen jár diákjaival múzeumokba, ahol gyakran tesztelik a
múzeumi kiadványokat. 2011-ben részt vett az „Év kiállítása” pályázatot bíráló
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bizottságban is.1993 óta dolgozik a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban, a „Múzeumok Mindenkinek” program kialakításában.
Sokat tesz a Környezeti Nevelési Központok Országos Szövetsége, a KOKOSZ
programjainak a sikeres megvalósulásáért is. Környezeti nevelési témában
gyakran tart előadást pedagógus-továbbképzéseken. Az erdei iskola terepi
módszertanában több tanártovábbképzést szervezett és vezetett.
A projektmódszer alkalmazását és minél szélesebb körben való ismertté válását
fontos feladatának tekinti. Rendszeresen tart előadásokat ebben a témakörben, és
mindennapi munkájában is alkalmazza ezt a módszert. Iskolájában elkészítette
az „előminősített referenciaiskola” pályázatot. Az iskolai minőségbiztosítás
vezetője, az országos pedagógusminősítési rendszer szakértője. Munkáját eddig
miniszteri dicsérettel és Újbuda gyermekeiért díjjal ismerték el.
Tóthné Timár-Geng Csilla munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatos
gondolkodásának és magatartásának a kialakításáért, a fenntartható fejlődés
népszerűsítéséért. Hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak a
megerősítéséhez. Az erdei iskola mozgalom kiterjesztését publikációkkal,
előadásokkal, továbbképzések tartásával segíti.

Tájékoztatás az Alapszabály módosításáról
* 2016. okt.: Az elnökség felkérte Victor Andrást, hogy indítsa el az ASZ-

módosítás folyamatát és vegye fel a kapcsolatot Berki Zsuzsanna szakjogásszal
(EMLA).
* okt.–nov.: Egyeztetés BZs-val a szeptemberi közgyűlésen hozott döntéseknek
megfelelően.
* dec.: Tájékoztató levél küldése a tagságnak arról, hogy csúszik az SZMSZ
átdolgozása, ugyanis azt csak az ASZ véglegesítése után lehet befejezni.
* 2017. jan. 5.: Az elnökségi ülés elfogadta BZs javaslatát, miszerint nem
érdemes most beadni a módosított ASZ-t, mert márc. 1.-től változni fog a
törvényi háttér.
* márc. 8.: Kelen Gábor, Kecskés Ferenc és VA a civil törvény változásának
megfelelően egyeztetnek.
* márc.: A vezető szervek tagjai véleményezik az ASZ-módosítás előkészített
nyersanyagát, majd a javaslatokat VA bedolgozza, ill. megjegyzésekkel látja el
az anyagot.
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* márc. 31.: Kibővített választmányi ülésen hosszú egyeztetés és vita a
módosításokról.
* ápr. 3.: A vita eredményeit VA bedolgozta a szövegbe, s előkészítette a
szakjogász számára az ASZ-tervezetet.
* ápr. 4.: Elküldtük BZs-nak a kérdéseinkkel, javaslatainkkal kiegészített
nyersanyagot.
* ápr. 5.: A tagság tájékoztatása levélben a folyamatról.
* ápr. 5–6.: Információk kérése az ASZ-t érintő kérdésekről (iratbetekintési jog,
az ismételt közgyűlésre vonatkozó szabályozás).
* ápr. 6.: Elnökségi határozat: megbízzuk Berki Zsuzsát, hogy ápr. 24-ig
készítse el az ASZ-módosítás Közgyűlés elé terjeszthető szövegét.
* A tervek szerint személyes egyeztetést követően, a jogász által megerősítve,
kiegészítve, javaslatokkal ellátva visszük a tavaszi közgyűlés elé a tervezetet.
A közgyűlés által elfogadott ASZ-módosítást várhatóan május végéig benyújtjuk
az illetékes bíróságnak.
Victor András

Jubileumi, 25. születésnap

Alapító tagok voltak
A 25. éves jubileumi alkalom az egyesületi létre való visszatekintés mellett
megerősítő, közös élményt és tartalmas kikapcsolódást is jelentett.
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A rendezvény koncepcióját és konkrét programját kidolgozó és előkészítő csapat
remek munkát végzett!
Az egyesületi múltra való
visszatekintés és értékelés
strukturált, játékos keretek között
történt, kiegészülve a
tevékenykedtető, aktív tanulás
tantermi és szabadtéri elemeivel.
A program 8–13 fős csapatok kialakításával indult. A csoportok véletlenszerű
kialakításhoz az egyesület életéből vett fotók szolgáltak. A csapatok számának
megfelelő képek összevágott darabjaiból mindenki húzott egyet, és annak
alapján kerültünk egyik vagy másik csoportba, hogy hova illik a nála lévő
képrészlet. A csapatnevek a képeken dokumentált egyesületi eseményekhez
kapcsolódtak. Hogy hány csapat volt összesen?
Összesen 4 csapatban játszottunk. Név szerint: Baranya Aranya, Pók Panni,
Mosóház ázott ürgéi, Arborétum díszvirágai.
A programon 50 fő vett részt (a gyerekekkel együtt).
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Az egyes csapatok a nap folyamán különböző állomáshelyeken oldottak meg
embert próbáló feladatokat. A forgószínpadszerű megoldás tette lehetővé, hogy
minden csapat minden állomáshelyre eljusson, és ott megfelelő idő álljon a
rendelkezésére.
A menetleveleinken az alábbi elnevezéssel szerepeltek az egyes feladatok:
Szabadulószoba, Dobozolás, avagy ha Herman Ottó ezt látná…, Zsákbamacska
Bla’bá módra…
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Öröm-bánat Puli-térkép készítése

Fűzfapoéta kerestetik…

Békamentés

…
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A feladatok közül több kedvencem is lett. Sokért nem adnám, ha máskor is
vonulhatnék feldíszített ágakkal a városban! A szabadulás művészetében örök
tanulság marad, hogy nézőpontot váltani is időben kell tudni.
Az egyesületi tagok által elkészített „terülj, asztalkámról” sem tudok
elfogulatlanul nyilatkozni: a medvehagymás túró vidító zöldje már a látványával
is megbabonázott! A „Kétszer teszem a sütőbe, de csak egyszer sül ki, mi az?”
találós kérdés nem is nehéz azokak, akik ismerik az összefüggést Lackfi János
költészete és a konyhai munkák biztonságos elvégzése között.
Summa summarum, a 25. jubileumi alkalmat emlékezetes nappá tették a
szervezők és a lelkes jelenlévők, nemkülönben a remek helyszín, amit a Bárdos
Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosított számunkra.
Külön örömmel és bizakodással tölthet el bennünket, hogy több gyermek is
megtisztelte aktív jelenlétével, a csapatok tagjaiként programunkat, és meg kell
mondani, hogy akadtak a nap folyamán próbatételek, amelyek megoldásában
nélkülük bajosan boldogultunk volna. Nemcsak a csapatok „totemeinek”
hordozásából és az ügyességi feladatok megoldásából vették ki a részüket,
hanem éles megfigyelőképességük és kreativitásuk is nélkülözhetetlennek
bizonyult.
A jubileumi rendezvény a személyes találkozások örömét is hozta, és reméljük,
sokakban megerősítette az Egyesülethez tartozás érzését és motívumait, és az
elköteleződést az előttünk álló további tennivalók végzéséhez.
Huszár Zsuzsanna
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A jubileumi rendezvényen született alkalmi dalainkat/verseinket szívesen
tesszük közzé:
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Pók Panni
Ágnév: Kányafa
Hármat tojott a fekete kánya,
ügyeljünk a biodiverzitásra!
refrén:
Kikityembe, kukutyomba
Gyere rózsám a pajtámba!
Menjünk el egy jó gazvacsorára,
figyeljünk a NATURE szavára!
refrén:
Kikityembe, kukutyomba
Mondjunk nemet az invazívra!
Zöldítéssel járjuk a világot,
használjunk-e hozzá indikátort?
refrén:
Kikityembe, kukutyomba
Gyere rózsám be a KÖR-ba!

Mosóház ázott ürgéi
Óda az összefort lábú szerelmesekhez
Ó, te bátor indikátor;
nem vagy gonosz invazív,
hanem Kör-ös, érző szív!
Lelkem még a bánat marja,
távol van a Bia-pajta,
hol vár a gazlakoma.
Zöldítésben forrjunk össze!
Nincs az életben öröm már,
csak a biodiverzitás.
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Arborétum virágai

Ma 25 éve történt, hogy a radványi sötét erdőben halva találták Fűzfa Benőt.
Zöldmozgalmakban kifejtett, évtizedeket átívelő áldozatos munkájára
emlékezünk költészetének egy eddig ismeretlen gyöngyszemével.

Fűzfa Benő: Zöldítés
(Óda helyett ars poetica)

Tudom, hogy fontos a

Testem erős, lelkem bátor,

biodiverzitás,

mondhatsz bármit, indikátor.

élet-halál ura

Önazonos vagyok:

az ember, nem vitás.

Fűzfa Benő vagyok!

De csak addig fogja

Hálóhelyem hűvös pajta,

ezt hinni magáról,

itt vár este gazlakoma.

amíg közénk nem áll –

Ne mondd rám, hogy invazív,

legkésőbben mától!

kényes vagyok, ki hogy hív!
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Baranya aranya
Ágak közt ágak ága,
„Fityisz” ennek netovábbja.
Göcsörtjei száma az új indikátor,
plusz, mínusz három tört fa a fa holnaptól.
Egész télen türelmetlenül várja,
Hogy elindulhasson a zöldítés árja!
„Fityisz” alatt tobzódunk gazlakomába’,
Lábunk se tesszük be a pajtába!
Invazív itt a Danone bébipapi,
Bár abból is alakul némi kaki.
Fityisz! Te!! Velünk vagy a biodiverzitásba’
Mégsem építünk be téged a pajtába.
Fityisz bio, de nem elég diverz,
Jó lesz, ha mellé más fát ültetni mersz!
Biodiverzitás a célunk, nem vitás,
Ebbe segít a KÖR, még ki más?
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Továbbképzés
Természetfürkészet
Előző beszámolómat ott hagytam abba, hogy a továbbképzés majd
februármárciusban folytatódik. Február 13–14.-én megtartottuk az elméleti
képzést egy további óvónői csoportnak, majd márc. 16–17.-én egy iskolai
pedagógusokból álló csoportnak. Az eredeti tervek szerint még „belefért volna”
egy második tanárcsoport is, de – bár személyes előadással is „reklámoztam” a
kerület igazgatóinak a továbbképzést – csak egy csoportnyi kolléga jelentkezett.
Jelenleg folyik a tényleges terepen, a Tétényi-fennsíkon teljesítendő terepi
képzés előkészítése, szervezése. A munkában közreműködő társaim most is
ugyanazok voltak: Gergely Attila (SZIE), Mester Andrea (Hétszínvirág Óvoda),
Saly Erika és Végvári Ágnes (XXII. ker. Önkorm.).
A továbbképzés ősszel, a második terepi képzéssel végződik. Akkor fogjuk
átadni a továbbképzést sikerrel elvégző kollégáinknak a 16 óráról szóló
tanúsítványt.
Victor András

Ökosodj!
Környezeti nevelés a köznevelési intézményekben című 30 órás
továbbképzésünket február 23–25. között tartottuk Budapesten, 14 résztvevőnek.
Ez alkalommal Mondok Zsuzsa és Tóthné Timár-Geng Csilla voltak a
képzőtársaim. Ismét pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami mindannyiunkat
erősít abban a hitben, hogy a pedagógusképzések szervezése rendkívül fontos
feladata az egyesületnek. Ehhez értünk, így tudjuk átadni a tapasztalatot, tudást.
A képzéseken kialakuló jó hangulat, az egymástól tanulás élménye minden
résztvevőnek sokat nyújt. Nekünk is.
A tanítóknak, tanároknak szóló képzési anyag kidolgozásán túljutva (a
folyamatban rajtunk kívül részt vettek még: Saly Erika, Iván Zsuzsa és Victor
András is), még egy örömhírről számolok be: Labanc Györgyi és Jantnerné Oláh
Ilona elkészültek az óvodapedagógusoknak szóló képzési tervvel. Reményeink
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szerint ki is próbálhatjuk még ezen a tavaszon. Az óvodapedagógusoknak szóló
képzésfelhívást ezen a felületen (http://mkne.hu/index.php) olvashatjátok.
Hamarosan szeretnénk a többi képzésünkről és konkrét időpontokról is
tájékoztatást adni a honlapunkon.
Halácsy Ágnes

Ökoest

„Káoszból rend”
Beszélgetéssorozat környezetünkről és felelősségünkről című ismeretterjesztő
rendezvénysorozatunk első alkalmát 2017. jan. 26-án tartottuk. A programsorozat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület által hagyományosan
szervezett „Ökoestek” rendezvénysorozatba illeszkedik, de most két életre
hívója is van. A másik a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti
Mozgalma.
Az előadó dr. Victor András, az MKNE korábbi és tiszteletbeli elnöke, az
Ökogyülekezeti Tanács tagja, mindkét szervezet aktív munkatársa. Közérthető
nyelvezetű, színes előadásai mindig élvezetesek, legyen szó a
természettudományok bármely aktuális kérdéséről. Különösen érdekes, hogy
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jelen előadássorozatban az emberi felelősséget a keresztyén világképhez fűződő
kapcsolatrendszerben is értelmezi.
Az előadó az alábbi témákat bontotta ki: a káosz és rend szavak jelentésrétegei.
A káoszelmélet néhány eleme. Az aranymetszés érdekességei. Kaotikus
mozgások bemutatása. Rendezetlenség, entrópia. A rendeződés alapjai. Entrópia
és negentrópia komplementaritása. Komplexifikáció az élettelen és élő
rendszerekben.
A programnak az Adna Cafe adott otthont Budapest belvárosának szívében
(Török Pál u. 3.) Az előadásról hang- és videofelvétel, valamint sok fotó készült.
Az eseményt számos felületen (a Facebookon is) hirdettük. A gördülékeny
lebonyolításban hangtechnikus, operatőr, fotós és középiskolás önkéntesek
voltak segítségünkre.
Szűcs Boglárka

Tagjaink írták
Kedves Környezeti Nevelő Társaim!
A Módszerkosár hosszú évek óta segíti munkánkat. Múltjáról, küldetéséről az
MKNE honlapján ezt olvashatjátok, idézem:
A Módszerkosár 1996-ban indult, és évente négy alkalommal jut el
Egyesületünk tagságához nyomtatott formában. Tartalmát a tagság biztosítja,
sokan küldenek be játékleírásokat, ötleteket a hatékony résztvevőközpontú
tanítás segítésére, gondolatokat lelkünk, recepteket testünk építésére. Rendkívül
gazdag anyag gyűlt össze, amit szeretnénk a jövőben a környezeti nevelők
szélesebb körével megosztani.
Tehát épp tavaly volt húszéves! Ez idő alatt több szerkesztője is volt, így
stílusában, formájában is változott, folyamatosan megújult. Indulásakor
„papíralapon” kezdte működését. (Személyes emlék: a belépésem utáni első kis
„ötletmorzsáimat” 1997-ben még gépelve, postán küldtem el Biának Cserkútra!)
Ezt hamarosan felváltotta a digitális változat: 2004-től – a Kör hírlevéllel együtt
– bármelyik szám tartalma elérhető az interneten!
És most ismét szintet lépünk: többen úgy gondoltuk, itt az ideje az update
változatnak. Erről szintén a honlapon olvashattok: Változás! 2016 májusától a
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Módszerkosár blogon lesz elérhető. A bloghoz módszertani anyagokat, jó
minőségű fotókat továbbra is várunk. Folyamatosan töltjük föl a régebbi kosarak
tartalmát is.
„Természetesen arra törekszünk, hogy a Módszerkosár a személyes hangvételét,
egyesületi közvetlenségét tartsa meg. Ebben minket ne zavarjon az internet
nyilvánossága, hiszen eddig is letölthetők voltak az anyagaink a Kör
honlapjáról.” (Vásárhelyi Tamás – Módszerkosár, 2016. február)
Az eddigi munkát: korábbi és újabb anyagok válogatását, rendszerezését,
feltöltését, megjelenítését Bárd Editnek és Mondok Zsuzsának köszönhetjük.
A „hagyományos” Kosár utolsó szerkesztőjeként (2011–2016), kis kihagyás
után felajánlottam a segítségem az új változathoz – bár ez számomra is komoly
kihívás lesz!
E kis bevezető után következzen az érdemi rész:
1.) Olvasgassátok az oldalt, nézelődjetek, keresgéljetek! Még az is lehet, hogy
kellemes meglepetés fog érni, és „magatokra találtok” az olvasnivalók közt!
https://mknemodszerkosar.wordpress.com/
2.) Használjátok bátran az itt található információkat, ötleteket, módszereket!
3.) Küldjetek hasonlókat részletes leírással, fotóval! Hiszen így tud működni az
adok-kapok elve mindenki hasznára: minél többet/többen teszünk bele, annál
gazdagabb lesz a választék! Várjuk tehát a blogunkra szánt írásaitokat a
gyalog.eva@gmail.com címre!
Gyalog Éva

A Baranyai csoport hírei – 2017. tavasz
Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy március 7-én a Mecsekerdő Zrt. sás-völgyi
Erdő Háza elnyerte a fenntarthatóság és az energiahatékonyság egyik
legrangosabb nemzetközi díját, az Energy Globe díjat a „Jövő generációja”
kategóriában.
A díjra 2016. december közepéig 3 kategóriában adhatták be pályázataikat a
résztvevők: a vállalkozások, az önkormányzatok, valamint programjaikkal a
fiatalokat is bevonó civil, oktatási és diákszervezetek. A közel száz pályázóból
egy független szaktekintélyekből álló bíráló bizottság választott ki előzetesen,
kategóriánként 3 döntős pályázót. A végső győztesekről közönségszavazás
döntött. Nagyszerű lehetőségként éltük meg, hogy országos megmérettetés
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keretében is bemutatkozhattunk, és ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki szavazatával és a hír megosztásával támogatta az Erdő Házát.
Az E.ON által felajánlott 3 millió forintos projekttámogatást erdei iskolai
fejlesztésekre fordítja az erdőgazdaság, továbbra is elhivatottan vállalva a „jövő
generációja” környezettudatos szemléletformálásával járó küldetést és kihívást.
A Mecsekerdő Zrt. közös erdészeti sikerként tekint a díjra, hiszen sok kollégánk
kitartó munkájának köszönhető, hogy az Erdő Háza a mai formájában és
funkcióival, magas minőségű programmal és kínálattal látja el feladatát. Az
E.ON Energy Globe Magyarország díj zsűrijének elnökét, Ürge-Vorsatz Diána
klímakutatót idézve: „Azok, akik erre a versenyre jelentkeztek, megértették a
változás fontosságát, és úgy döntöttek, saját kezűleg akarják alakítani a közös
jövőnket. Büszkék lehetünk rájuk!” A díjátadó gálán az erdészetet Adorján Rita
és Scheitler Adrienn képviselte. Büszkén vettük át az energiavilág „Oscar-díját”.
Németh Ibolya – Bia – Cserkúton a Mecsek Zöldút Egyesülettel tovább zöldítik
magunkat és a környékbelieket.
Továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek az egyesület holdtölte túrái, amit
minden hónapban meghirdetnek a megyében. A résztvevők érdeklődését és
lelkesedését a változatos időjárás sem csökkenti.
Az egyesület tagjai zöldútbejáró túrákat szerveznek, és további útvonallal –
Pécs–Vasas–Hosszúhetény – bővítették ki a Mecsek zöldúthálózatát.
Hódítanak a helyi termékekből és vadon szedhető növényekből készülő
svédasztalos fogadások. Bia március 2–4. között a zoopedagógiai konferencia
résztvevőit és ízlelőbimbóit varázsolta el finom étkeivel.
Március 11-én a Pécsi Kulturális Központ által szervezett zöld családi napon
vettek részt, melynek idén központi témája a biológiai sokféleség volt. A
rendezvényre a szervezők számos városi és megyei zöld szervezetet, intézményt
hívtak meg, akik egy-egy standon játékos feladatokkal várták a résztvevőket,
megidézve a régi akadályversenyek hangulatát.
Biáék ehető vadnövényekkel és gyógynövényekkel ismertették meg a hozzájuk
látogatókat. Mivel ekkor már kezdetét vette a medvehagymaszezon, így nem
maradhatott ki a nyers levelek, a medvehagymás pogácsa és a
medvehagymabigyó kóstolása, kóstoltatása sem. Az érdeklődők azt is
megtudhatták, hogy hogyan lehet ezt a növényt tartósítószer nélkül télire is
elrakni.
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Szemléletformáló játékaik közül a párkereső játék tetszett a náluk járóknak a
legjobban, ahol a régi falusi használati eszközöket kellett összepárosítani
azokkal a tárgyakkal, amik feldolgozásához azt régen használták. (Pl. mángorló
– szennyes ruha, krumplinyomó – burgonya, kolbásztöltő – kolbász.) Aki
elakadt, annak az egyesület egyik nyugdíjas nagypapája segített beazonosítani a
tárgyakat és azok felhasználási módjait.
A Kerek Mecsek kerekes székes csapatával és segítőikkel Biáék keresik azokat a
túraútvonalakat, amelyeken a mozgáskorlátozottak is ki tudnak jutni az erdőbe.
Március végén a Flóra-pihenőnél jártak, ahol megnézték az akkor nyíló
leánykökörcsineket.
A „Város is ehető” címmel tart kurzust Bia a Civil Közösségek Házában, ahol a
résztvevők hétről hétre tanulnak az ehető vad- és gyógynövényekről. Bia nagy
örömére a kurzus látogatói között sok a fiatal, akik tudatosan igyekeznek az itt
megszerzett ismereteket beépíteni életmódjukba.
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az egyesület
gyümölcsoltást szervezett Cserkúton, ahol egy Nógrádból érkezett gyümölcsész
szakmai vezetésével – a városból kitelepült „gyütt-mentek” és a lokálpatrióta
falusiak közösen – helyi alanyokra oltottak tájfajta gyümölcsöket. Reméljük
gyümölcsöző lesz a közös munka!
Az egyesület legújabb közös pályázatán a rövid távú elosztási láncok
megvalósítását szeretnék megszervezni, hogy a helyi termelők portékája a
legrövidebb úton és a legkevesebb kereskedelmi áttétellel, hatékony módon
juthasson el a fogyasztókig.
Március 22-én a Baranyai csoport megfiatalítására hívtunk Pécsre, a Civil
Közösségek Házába minden lelkes környezeti nevelő, természet- és
környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógus és civil szervezeteknél
tevékenykedő kollégánkat. Nagy örömünkre sokan – harmincnál is többen –
jöttek el hívó szavunkra. Külön örültünk annak, hogy a gyakorló pedagógusok –
óvónők, tanítók, tanárok – és civil szervezetek képviselői mellett egyetemi
oktatók és egyetemisták is részt vettek ezen a közös együttléten. Az
összejövetelen mindenki röviden bemutatkozott, elmondta, honnan jött, és miért
szeretne csatlakozni a csoporthoz. Majd dr. Németh Balázs (egyetemi docens –
PTE Tanuló Város-Régió Programiroda) röviden ismertette a „Pécs Tanuló
Város” projektet.
Magyarországon először Pécs nyerte el az UNESCO által a 2017-es évre kiírt
Tanuló Város-díjat (Global Learning City Award). Az UNESCO 2017-ben
tizenhat városnak ítélte oda a díjat, amelyet Magyarországon elsőként városunk
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viselhet. A nemzetközi zsűri ezzel a díjjal azokat a városokat ismerte el,
amelyekben „kimagasló és kézzel fogható a fejlődés az oktatás és az élethosszig
tartó tanulás területein”. Az UNESCO közleménye Péccsel kapcsolatban
hangsúlyozta: a város olyan platformot hozott létre, amely jelentősen
hozzájárulhat az oktatás és tanulás területeinek további fejlesztéséhez. A projekt
jól kapcsolódik a város és az egyetem közös, Pécsi Tanuló Város – Régió Fórum
elnevezésű, 2015-ben megvalósult projektjéhez, mely jó példája a „partnerségalapú tanulási innováció modelljének”. (A projekt műhelyeiről, munkájáról, „Jó
gyakorlataikról” a http://www.tanulo-varos-regio-pecs.hu/ honlapon olvashattok
bővebben.)
S mivel a játék remek eszköze a környezeti nevelésnek, így ezen az alkalmon is
játszottunk. S bár nem volt teljesen egyértelmű a játékszabály minden lépése,
ennek ellenére sokat nevettünk. Az idő szűkössége miatt sajnos nem jutott arra
elég időnk, hogy mindenki elmondhassa, mivel tud hozzájárulni a közös
munkához és mit szeretne megtanulni a többiektől, mit szeretne kapni a további
közös összejövetelektől. Ezért arra kértünk mindenkit, hogy egy válasz emailben küldjék el ezt nekünk. A későbbiekben szeretnénk olyan fórumokat
szervezni, amelyek segítséget nyújthatnak minden résztvevőnek a különböző
korosztályok, valamint foglalkozásúak megszólításához. Szeretnénk, ha minél
többen – nagy öröm, hogy sok a lelkes fiatal is – csatlakoznának és tagjai is
lennének az egyesületnek. A találkozást a Bia kosarából előkerült finomságok
elfogyasztásával zártuk.
Április 7-én 10. alkalommal került megrendezésre a dél-dunántúli erdészeti
erdei iskolák regionális nyílt napja, melyre 4 megye 80 pedagógusa látogatott el.
A program házigazdája idén a Zalaerdő Zrt. Nyitnikék és Zakatoló Erdészeti
Erdei Iskolái voltak. Délelőtt a résztvevők megismerhették a régió erdészeti
erdei iskoláit és oktatási-nevelési programjait, majd terepi bemutatón, délután
pedig ismeretterjesztő előadásokon vettek részt.
A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük
a Baranyai csoport tagjait.
Scheitler Adrienn

A Debreceni Szellőrózsák 2017. évi tervezett programja
Márciusban séta a Diószegi Sámuel Botanikus Kertben. (A kedvezőtlen időjárás
miatt április hónapban kerül rá sor.)
Április 22.: Nagyrábé – Szent György napi program: Sárrét íze fesztivál.
Május 6. (szombat): versmondó verseny – a helyszín pontosítás alatt.
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Június 10–11. (szombat–vasárnap): Cégénydányád – ez lehet egynapos program
is!
Június: levendulaszüret, telekocsival megyünk Nagylétára.
A szedett levendulából készítjük a karácsonyi ajándékokat egymásnak.
Július: Bodaszőlő – Csapóné Tábori Hajniék kertjében.
Október eleje: Erdők Hete – Kartács u. – erdei séta.
November 9.: Márton napi összejövetel – Bajcsy Óvoda.
December: karácsony – Debreceni Egyetem Óvodája.
Csapó József és Csapóné Hajni

Projektjeinkről
Bemutatkozik az MKNE és a Herman Ottó Vándortanösvény

Berendezve a helyszín

Vajon mi történik?

Nehéz választani…
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A hatodik kerületi Katolikus Pedagógiai Intézet a Faludi Ferenc Akadémiával
együttműködve módszertani műhelyt szervezett a „Fenntarthatósági Témahét
2017” bemutatására.
Ezen a szakmai napon a Magyar Környezet Nevelési Egyesület – mely ebben az
évben ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját – lehetőséget kapott a
bemutatkozásra a Naphimnusz Egyesület és a Faludi Ferenc Akadémia előadói
mellett.
Mondok Zsuzsa az egyesület képviseletében tömörem összefoglalta a 25 év
kiemelkedő eseményeit a megalakulástól napjainkig. Tájékoztatott a
folyamatban levő projektekről és részletesen beszélt a továbbképzésekről,
melyekre jelentkezni lehet.
A szakmai nap egyik kiemelt programjaként ismerkedtünk a Herman Ottó
Vándortanösvény elemeivel, interaktív tárlatvezetésen vettünk részt, melyet
Valenta Ferencné tartott, majd a résztvevők kipróbálták az eszközöket a
gyakorlatban a segítségével.
Mondok Zsuzsa és Valenta Ferencné ppt-vel tették szemléletesebbé előadásukat.
A képzés alatt a résztvevők megvásárolhatták vagy megrendelhették az MKNE
kiadványait, melyet Sztridáné Kurucz Krisztina árusított. A szállítást és a
szervezést is Kriszti bonyolította.
Nagyon örültünk a felkérésnek, mert célunk, hogy az egyesületi H. O. V.-t és
kölcsönzési lehetőségeit megismertessük a kollégákkal, és ne csak az
érdeklődés, hanem a kölcsönzések száma is növekedjen.
Valenta Ferencné projektvezető

Pályázatok
A NEA 2017-es szakmai pályázathirdetésére beadtuk egyesületünk
emblematikus produktumának, a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiának a
megújítási tervét.
Az átdolgozást több szempont is szükségessé teszi:
* Már a Stratégia legelső kiadásakor hangsúlyoztuk, hogy időnként fel kell
frissíteni, hiszen „naprakésznek” kell lennie. 2010 óta pedig sok minden
változott, ezért a helyzetképet is újra kell fogalmazni, s nyilván a fejezetek
végén felsorolt feladatok is mások lettek.
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* Az elmúlt években világszerte mélyreható társadalmi változások – az oktatás
területén egyenesen paradigmaváltások – mentek végbe.
* Szükségessé vált kormányzati szervek – pl. minisztériumok – és civil
szervezetek bevonása; többek között azért, mert egyre többen látják meg, hogy a
környezeti problémák perspektivikus megoldása alapvetően szemléletformálási
kérdés.
* 2015-ben megjelent két fontos dokumentum – az egyik az ENSZ „Világunk
átalakítása” (Transforming our World) című munkája, a másik Ferenc pápa
„Laudato si’” kezdetű enciklikája –, amelyekhez viszonyulnunk kell.
Ugyan még nem döntöttek a pályázatunkról, de a beadott terv szerint már el is
kellett volna kezdenünk a munkát. Vannak ugyanis olyan lépések is, amelyeket
akár „önkéntesként” is jó szívvel elvégezhetünk. Pl. javaslatokat
fogalmazhatunk meg arra vonatkozóan, hogy milyen témájú fejezetek
kerüljenek még be a Stratégiába (vagy éppenséggel törölhetők), s hogy mely
alapelvek mentén történjen az átdolgozás, stb.
Victor András

Versek, szépségek
Géczi János: A hárserdőn túl
A házamat dombnyival a múlt felemelte,
a hárserdőn túl tette le, hol nem jár csizmában a szél,
nem nő páfrányaival az idő tovább.
Az avarban mohaburkú kövek,
némelyikre ráül egy árva levél,
az elkószált perc. Csendes
napsütés. Fáradt, hát nincs színe.
Ahonnan rókaként almából a rőt bú jő elő,
a nincstelen bokor a hír terhét hordozza, oly csupasz,
hiszen sejti a jövőt:
az összes angyal kilép és elsiet. A házból,
a hársból, a kőből, a fényből, a vadból, a vadonból,
a bokorból kimegy mind az angyal, és a maga
urához számot adni elsiet. De hova menjek én,
Domine?
Forrás: Géczi János: Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz. Gondolat Kiadó, Budapest. 2013.
187. o.
A sorok tördelése a kiadványban közölttel megegyezik: Huszár Zsuzsa
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Közérdekű
Irodai nyitva tartás:
Hétfő, szerda, csütörtök 9–15 óráig, de előzetes egyeztetés szükséges a
következő telefonszámon: 06-20-494-94-69.

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59–
61.
Honlap: www.mkne.hu

Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59–61.
Tel./fax: 321-4796
E-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: hétfő, szerda: 9–12h
(egyéb esetben előzetes egyeztetés
alapján)
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