Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele

2018. február
Lesz
KÖZGYŰLÉS
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület közgyűlésére.
Időpontja: 2018. április 28. (szombat) 10:00
Helyszíne: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra összehívom
2018. április 28. (szombat) 10:15- re ugyanarra a helyszínre, változatlan napirenddel.
A második időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes.
Napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
2. Napirendi pontok elfogadása
3. A 2017. évi közhasznúsági melléklet ismertetése
4. A Felügyelő Bizottság 2017. évi jelentése
5. A 2017. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
6. A 2017. évi részletes tartalmi beszámoló
7. A 2017. évi elnökségi beszámoló
8. Felmentvényről döntés
9. A 2017. évi választmányi beszámoló

10. A Puli-díjak átadása
11. SZMSZ megvitatása és elfogadása
12. A 2018. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása
13. 2019. évi tagdíj meghatározása
14. Tiszteletbeli tagra javaslattétel és szavazás
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 részletes tartalmi beszámoló, a 2018. évi
munka- és költségvetési terv és az SZMSZ 2018. április 13-tól kezdve megtekinthető
lesz az egyesület honlapján, valamint az egyesület irodájában.
A közgyűlés napján, 15:00–17:00 között további együttlétre, szakmai előadásra,
beszélgetésre várjuk a megjelenteket, melynek programját később tesszük közzé.
Kecskés Ferenc
elnök

Elnökségi hírek
November–decemberben kialakult az elnökségen belüli munkamegosztás. A
feladatok elvégzéséhez számos segítő kapcsolódott a választmányból. Az elnökség
egynapos elvonulást tartott 2018. január 28-án az éves munka- és költségterv
összeállítására.
Folytatódtak a NKNS megújításának munkái. A tervezett 5 workshop-ból három
lezajlott (2017. novemberében Nagykanizsán és Debrecenben, 2018. januárjában
Pécsett), további kettő februárban lesz (Szeged: 02.02.; Jászberény: 02.09.).
Zajlik az SZMSZ átalakítása is, a munkát szeretnénk a közgyűlésre befejezni.
Több pályázatot is beadtunk az elmúlt időszakban.
A Magnet Bank Kap pályázatunk nyert.
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Az Innomax digitális fejlesztési pályázat elbírálása folyamatban van, eredmény
februárban várható.
Pályáztunk a NEA–működési pályázaton és most adjuk be a NEA–szakmai
pályázatot.
A Zöld Zugoly 2018 megtartására és az NKNS tartalomfejlesztésére, megújítására az
FM egyéni keretre adunk be pályázatot.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Művelődési Központtal.
Kecskés Ferenc 2017. november 21-én „Fenológiai megfigyelések és klímaváltozás”
címmel tartott előadást a Budapest Klímastratégiája Konferencia „Jó gyakorlatok”
szekciójában.
Kecskés Ferenc
elnök

Az MKNE Országos Találkozóját
2018. szeptember 14-től 16-ig tartjuk a jászok fővárosában,
Jászberényben.
Részletekkel a következő számban jelentkezünk.
Gulyás Sándorné, Kati (helyi szervező) és Kunné, Margit (elnökségi felelős)

Zöld OT 2018
A zöld szervezetek 2018. évi Országos Találkozója – először az OT-k történetében –
„határainkon túl”, Kalotaszentkirály – Zentelke községben kerül megrendezésre.
A program időpontja: 2018. április 12-15.
A Találkozóra való regisztráció a szervezők tervei szerint február hónapban
kezdődik.
Telekocsik és telebuszok szerveződnek a lejutás megkönnyítésére.
Az OT-ról bővebben a saját honlapján tájékozódhattok:
http://zoldcivil.hu/2018/01/02/orszagos-talalkozo-2018/
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Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
Összesítő beszámoló az NKNS4 fejlesztésének állásáról
1. Kapolcson, a Zöld Zugoly programjának utolsó napján összeült a régi/új
Tartalmi Bizottság, hogy megállapodjon az NKNS4 létrehozásának kereteiről
A Tartalmi Bizottság (TB) tagjai: Könczey Réka, Saly Erika, Vásárhelyi Judit,
Vásárhelyi Tamás és Victor András. A javaslatok közt szerepelt felkérő levelek írása
a helyi csoportoknak, vajon vállalnák-e a műhely helyi szervezését, Kőrösi Csaba
megkeresése, az 1. műhely Zsámbékon, az OT-n való megrendezése, ott a vázlatos,
durva tartalmi struktúra, kialakítása, melynek egyes/kritikus részeit beszéljük meg
vidéken, profil szerint (pld. Nagykanizsa, Debrecen, Pécs, Jászberény stb.).
2. A zsámbéki OT-n, szeptember 18-án nyitó műhelyt tartottunk. A 2017.
november 17-én Nagykanizsán rendezett első régiós Műhely címe a „Mit kell
tudnia az NKNS4-nek, ha a helyi KN-t is szolgálni akarja?” volt. A műhelynek a
nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola adott helyet Benedek Miklós
szervezésében. A résztvevők száma 15 fő (13 óvónő és 2 ált. iskolai tanár) volt, a
műhelymunka kezdetén megjelent az iskola intézményvezetője is, támogatásáról
biztosítva azt. A tartalmi tervezésért és a műhelyen szerzett eredményekért
Vásárhelyi Juditnak jár köszönet. A műhelymunkán aktívan részt vett még Könczey
Réka.
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A 3 témában folyó páros beszélgetések főbb eredményeit utóbb közösen mérlegeltük.
A helyi közösséget, térséget leginkább foglalkoztató témák (melyekre majd külön
hangsúlyt kell fektetni a nemzeti/régiós/városi stratégiában) már a páros
megbeszélések hozadékát összegző munka során felmerültek, konkrét nagykanizsai
értékekhez és lehetőségekhez kötve ezeket.
Lehetségesnek látszik egy helyi stratégia kidolgozása Nagykanizsa megyei jogú város
települési környezetvédelmi programjának figyelembe vételével, amely a 6.14.
pontjában foglalkozik „A Környezeti ismeretek, környezettudatosság közvetítése,
felvilágosító programok” címen a műhely témájával. A munkaanyagokat
elektronikusan rögzítve a résztvevőknek kísérőlevéllel elküldtük, a további munkára
jelentkezőket feljegyeztük. Igyekezni fogunk az NKNS4 munkálatainak
előrehaladásáról a csoport érdeklődő tagjait informálni, velük kommunikálni.
3. A debreceni helyi csoport találkozója 2017. november 24-én volt, az Erdészet
újonnan felavatott oktatási központjában. Csapóné Tábori Hajni és dr. Budayné dr.
Kálóczy Ildikó szervezték be a résztvevőket, akik között óvodapedagógustól egészen
egyetemi oktatóig minden szinten dolgoztak az NKNS4-et segítő tanárok. A tartalmi
előkészítésért, levezetésért és összegezésért Vásárhelyi Tamás felelt, segítőként
dolgozott Vásárhelyi Judit.
A páros beszélgetések hozadékából idézünk: Mi a környezeti nevelő célja? Magot
ültetni és ápolni egy életen át, az élményszerzés, pozitív ráhatás, a természetszeretet,
az élő és az épített környezet megismerése, a világban az állandóság, folyamatosság,
következetesség, rendszeresség megteremtése, hitelesség, végül az egyensúly
megteremtése, a problémák megelőzése…
A „Milyen a jó környezeti nevelő?” kérdésre a válaszok: hiteles, tájékozott,
naprakész, példamutató, lelkes, együttműködésre késztet, ő is együttműködik, pozitív
élményeket nyújt, eljut a gyerekek lelkéig, szereti, akikkel dolgozik, bevonja a
szülőket is, hosszú távon gondolkodik, hatékony, kitartó, eredményes, innovatív, s
végül empatikus, toleráns.
Mindezek összegzéseképpen pedig: Szükségünk van-e a NKNS4-re? Igen, kell és
fontos. Mutasson irányt és adjon reális képet a környezet állapotáról. Meg lehessen
vele keresni a szakmapolitikusokat. Találják meg benne a döntéshozók, a különféle
szinteken dolgozók azt, ami a továbbiakhoz kell. Tudatosabban dolgozhat vele a
környezeti nevelő. Legyen hivatkozható, megerősítő, mutogatni való. Adja meg a
„nem vagy egyedül” érzést, nyomtatásban oda lehessen állni melléje. Legyen
alkalmas közösségépítésre is, végül pedig erősítse meg a kollektív hagyományokat
(pld. Madarak és Fák Napja, Föld Napja).
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4. A 2018. január 19-én Pécsett rendezett NKNS4 műhelymunkának a pécsi Civil
Közösségek Háza adott helyet.
A szervezésért Adorján Rita, az MKNE helyi csoportjának vezetője, a Mecsekerdő
környezeti nevelője felelt, a tartalmi tervezésért és a műhelyen szerzett
eredményekért Könczey Réka. Az előkészítés a korábban megszokottak szerint, és a
korábbi műhelyek tapasztalatait figyelembe véve történt meg. A műhelymunkán a
pécsieken kívül Baranya megyéből is többen aktívan részt vettek. A résztvevők
száma 19 fő volt.
A korábbról megszokott páros beszélgetések egyik érdekessége, hogy a résztvevőket
a környezeti nevelői minőség (Ki a jó környezeti nevelő?) jobban foglalkoztatta, mint
a KN célja vagy az NKNS haszna.
A négyből három World Café asztalgazda (Adorján Rita, Ádám Bence, Pallos-Rózsa
Anita) felkészülés nélkül kellett ellássa feladatát – mindegyikük nagyon jó munkát
végzett. A csoportforgós munkában, utólag láttuk, szinte elkészült egy SWOT, leltár
a pécsi környezeti nevelésről. Jó, ha a települések vezetői tudnak a Stratégiáról. Jó, ha
a nagyobb térségek vagy a települések a Stratégia nyomán helyi környezeti nevelési
programot készítenek (ugyanez már Debrecenben is elhangzott). Fontos, hogy
megemlítsük azt is, ami működik, ami bevált, jó. Itt is előkerült, hogy kellenének
példák a stratégiai témákhoz (minden fejezet legyen személyes is), hogy kellene
valamiféle jegyzék a környezeti nevelői praktikus dolgokról, hogy legyen modernebb
(okos) a Stratégia, legyenek benne szöveghelyettesítésül is ábrák. Az átfogó
szempontok között hangsúlyt kapott a nem-növekedés, önfenntartás, a nemzedékköztiség, a komplex tanulásszervezés, az újfajta szabadidő-töltés. Vannak új jeles
napok (például túllövés napja, beporzók napja, környezeti nevelési világnap).
Életmód és helyi termékek fontosabbak lettek. A felsőoktatás és a pedagógusképzés
fejezet jelentősége is nagyobb most, mint 2009-ben. A „bio” jelző helyett, ha nem
tanúsított valami, inkább a vegyszermentes jelzőt használjuk. Az óvodai fejezetet
alapjaitól frissíteni kell, mert nagyon sok minden történt. Az „Ajánlások” blokkok
nyitott kérdésekkel végződjenek, hogy inspiráljanak. A fogalmazás legyen egyszerű,
következetes. A fejezet-bevezetők redundánsak egymáshoz képest – ne legyenek
azok. Javaslat a szerzők felé: gyakoroljanak önmérsékletet, írjanak keveset.
Hiányzó területek részletesebben: A szakpolitika, a stakeholder-ek és a szerepeik
azonosítása fontos. Kell összesítés az erdei iskolákról, NP bemutató helyekről, civil
kezdeményezésekről, rendezvényekről (pl. Zöld OT) és szakmai fórumokról,
honlapokról. A települési fenntarthatósági stratégiá(k)ba, települési
klímastratégiá(k)ba tudatosan integrálódjon a KN. Legyenek javaslatok arról, hogy az
osztálykirándulások célpontjává hogyan válhatnak gyakrabban a KN-helyszínek.
Hiányzik az EI-forrás – vajon miért? Hulladékok itthon és máshol,
hulladékhasznosítás, helyszíni megoldások. Nemzetközi kitekintés.
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5. Végül: A várható 2 újabb vidéki műhely munkája elébe tekintve a TB tagjai
igyekeznek az eddigi eredményeket a korábbi műhelyek résztvevőivel megosztani, és
felkészülni a máris kirajzolódó munkára: a rövidebb, megújult szövegű NKNS4
megtervezésére és a hozzá kapcsolódó interaktív, nyitott (vélemények, jó
gyakorlatok, esetek, módszerek stb. ismertetésére szolgáló) internetes fórumok
megszervezésére. Alighanem az előttünk álló közgyűlés idején is nyílik ablak
vélemények és munkaajánlatok befogadására.
Száznál is többen gyertek el! Emlékeztek-é arra, hogy az eddigi 3 NKNS változat
mindegyikének elkészüléséhez százon felül járultak hozzá az MKNE tagjai szerzői,
lektori, szekcióvezetői, javaslattevői és szervezői minőségben?!
Vásárhelyi Judit és Könczey Réka, a Tartalmi Bizottság tagjai

A többi műhelyvezető tollából…
Debrecen, 2018. november 24.
Helyszín: Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete (nagyon szépen felújított) székháza,
Debrecen, Kartács u. 25.
A műhelymunkán 23-an vettünk részt, ketten (Vásárhelyi Judittal) az előkészítő
bizottság tagjaiként, a többiek helyből. Csapóné Tábori Hajnalka és Budayné Kálóczi
Ildikó vállalták a helyi szervezést, az erdészet pedig a helyet adta, az
infrastruktúrával. A részvevők közt óvónő, általános és erdei iskolai, illetve
középiskolai tanár, valamint egyetemi oktató is volt, többen a „Szellőrózsák” helyi
csoportból. Ez a vegyes összetételű csoport szeretetteljesen emberi és igen
konstruktív hangulatban dolgozott az NKNS megújításának néhány kérdésén:
• Melyek azok a témakörök, amelyeket – akár új fejezetként is – be kell
emelnünk az új Stratégiába? Például: legyen állami szerepvállalás a stratégia
elkészítésében és megvalósításában, legyen szó a felgyorsult fejlődésről,
legyen egy adatbázis a környezeti nevelőket és nevelést segítő, támogató
szervezetekről, intézményekről, honlapokról.
• Mi az, amit sikerként könyvelhetünk el mi, környezeti nevelők? – itt nemcsak
konkrétumok hangzottak el (pl. hogy a környezeti nevelés a pedagógiai
program része lett), hanem emberi dimenzióban, a családban vagy
Debrecenben történt változások is.
• Melyek azok a legfontosabb kompetenciák, amelyekre a 21. század emberének
szüksége van, hogy az emberi élet fenntartható legyen? A minden ember
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számára szükséges kompetenciák sorában a természettudományos
problémamegoldást emelném ki, és azt a régi bölcsességet, ami magáról a
fenntarthatóságról szól: „Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!”
• Melyek azok a helyi (debreceni) közösséget, térséget leginkább foglalkoztató
témák, amikre külön hangsúlyt kell fektetni a nemzeti stratégiában; illetve ha
lenne régiós KNS, akkor abban? Számos javaslatuk nemcsak Debrecenre
érvényes, pl. az, hogy a helyi médiumokban legyen nagyobb tere a környezeti
nevelésnek, környezeti kérdéseknek. Az is ötletedó lehet másoknak is, hogy
szívesen létesítenénk kapcsolatot a határon túli testvér-óvodákkal, -iskolákkal
közös ünnepek, közös feladatok, szakmai napok formájában is.
A műhelymunka elején párban beszélgettek a résztvevők néhány kérdésről, ezek közt
arról, hogy szükséges-e a Stratégia újabb, 4. kiadása. A megállapításokból néhány:
• kell és fontos, irányt mutat,
• reális képet ad a környezet állapotáról,
• az NKNS-sel meg lehet keresni a szakmapolitikusokat, a döntéshozókat,
• tudatosabban dolgozhatnak vele a környezeti nevelők,
• nyomtatásban oda lehet állni melléje,
• alkalmas közösségépítésre is,
• „érzed, nem vagy egyedül”.
Ezt az utolsó véleményt a műhelymunka zárásakor többen is említették, mint fontos
hozadékát az együtt töltött délutánnak. Megerősítették, hogy szeretnének újra
találkozni, dolgozni közös feladatainkon.
Vásárhelyi Tamás (TB-tag)
Pécs, 2018. január 19.
A Civil Közösségek Házában tartottuk a Nemzeti Környezeti Nevelés Stratégia
megújítását előkészítő regionális műhelyt.
Nagy örömünkre sok helyről érkeztek környezeti nevelők és a környezettudatosság
mellett elkötelezett emberek az együtt gondolkodásra.
A műhelymunka résztvevői (tizenheten) a következők voltak:
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a pécsi Állatkert zoopedagógusai, a Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatóközpontjának
vezetője, az Ököváros-ökorégió környezeti nevelői, a Zöld-Híd Alapítvány
Ökokuckójának vezetője és önkéntese, a Mecsekerdő Zrt. erdészeti erdei iskoláinak
erdőpedagógusai, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, a Pécsi Tanuló
Fesztivál programsorozat koordinátora, a pécsi Zöld Óvodák munkaközösség
vezetője, a BIOKOM Kft. (a pécsi önkormányzat városüzemeltetési vállalata)
esélyegyenlőségi programjában résztvevő mozgássérült munkatárs, a sérült
gyerekekkel foglalkozó speciális általános iskola egyik tanára és olyan – ugyan
versenyszférában dolgozó, de – a környezettudatos életmód mellett elkötelezett
fiatalok, akik szívesen vállalták a közös munkát.
A munkához Bia svédasztalos finomságai adták az energiát.
Adorján Rita, Könczey Réka
A műhelymunka következő állomása Szegeden lesz.
Időpont: 2018. február 02. 14 órától 18 óráig.
Helyszín: Szegedi Dózsa György Általános Iskola, 6721 Szeged Szent György tér 7.
Kapcsolattartó, helyi szervező: Iván Zsuzsanna (ivanzsuzsa.26@gmail.com, 30/3369848)
Műhelyvezető: Saly Erika (TB-tag)
A Stratégia jászberényi regionális műhelyét 2018. február 9-én tartjuk.
Kapcsolattartó, helyi szervező: Gulyás Sándorné, Kati (gulykati@freemail.hu,
30/556-3707)
Műhelyvezető: Victor András (TB-tag)

Volt
Lezárult a
„Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon”
pedagógus-továbbképzés
Nyomdakész állapotban van egy kiadvány – „Természetfürkészet a Tétényifennsíkon” –, amely tanulóknak szóló munkafüzetből, valamint pedagógusoknak
szóló módszertani segédletből és szakmai segédletből áll. Ennek a kiadványnak a
kéziratára alapozva folyt egy 16 órás (nem akkreditált) továbbképzés, amelynek az
volt a célja, hogy felkészítse a kerület pedagógusait – óvónőket, tanítókat és tanárokat
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– a kiadvány használatára, s ezen keresztül a Tétényi-fennsík megismerésére,
gyerekekkel való megismertetésére, megszerettetésére.
A továbbképzés tematikáját a kiadvány szerkesztője, Victor András állította össze, s
lényegében két részből áll: tantermi foglalkozásból, amely elméleti felkészítést nyújt
a résztvevőknek; és terepi foglalkozásból, amely a helyszínen mutatja meg a
munkafüzet, a módszertani és szakmai segédlet védett területen történő, tényleges
alkalmazási lehetőségeit.
A továbbképzés megtartásával Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzata az
MKNE-t bízta meg. A tervekben összesen maximum száz fő (60 óvónő és 40 iskolai
pedagógus) képzése szerepelt. A képzési sorozat 2016 novemberében kezdődött; nov.
21-én és 24-én kétcsoportnyi óvónő vett részt a tantermi képzésen. Számukra itt
tájékoztatást adtak, valamint szakmai előadást, illetve foglalkozást vezettek: Gergely
Attila, Mester Andrea, Saly Erika, Végvári Ágnes és Victor András.
Február 13-án és 14-én a harmadik óvónői csoportnak is megtartottuk az elméleti
képzést, majd márc. 16-án és 17-én egy iskolai pedagógusokból álló csoportnak is.
Az eredeti tervek szerint még „belefért volna” egy második tanár-csoport is, de csak
egy csoportnyi kolléga jelentkezett. Ennek valószínűleg az is oka, hogy az iskolák
már nem az önkormányzathoz tartoznak, ezért velük szemben nem volt „elvárás” a
továbbképzésen való részvétel.
A terepi foglalkozásokat 2017. május 5-én és 10-én, valamint október 5-én és 6-án
tartottuk meg a Tétényi-fennsík Tanösvény területén. A terepi képzést szándékosan
bontottuk kétfelé, hogy így a résztvevők a Tétényi-fennsík tavaszi és őszi aspektusát
is megismerjék. A terepi foglalkozásokat Mester Andrea, Saly Erika, Schneider
Zoltán és Victor András vezették.
A képzés zárásakor – a szabályoknak megfelelően – „Elégedettségi kérdőívet”
töltettünk ki a résztvevőkkel. Ebben 10 kérdést tettünk fel a továbbképzés
megfelelőségével kapcsolatban. A kapott „osztályzatok” átlaga: 4,97 lett, ami
egyértelműen jelzi, hogy a továbbképzés résztvevői magasra értékelték a képzés
tartalmát, módszertani gazdagságát, használhatóságát és hangulatát.
Összesen 63 fő regisztrált a képzésre, de menet közben – munkahelyváltozás, családi,
egészségügyi és más problémák miatt – 8 fő fokozatosan lemorzsolódott. Végül tehát
55 pedagógusnak adtunk ki hivatalos Igazolást a 16 órás képzés sikeres elvégzéséről
.
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Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a ténylegesen részt vett csoportok
száma alapján kapott az MKNE pénzt. Így összesen 2.804 eFt érkezett be. Ebből
minden személyi és dologi kifizetés után tisztán az egyesületnél maradt 1.210 eFt.
E mellett nagy nyereség az is, hogy tapasztalatokat szereztünk hasonló
továbbképzések megtervezésére, megszervezésére, megtartására.
Victor András projektvezető

Választmányi ülés
Budapest, 2017. november 18.
November közepén ismét összeült a Választmány, hogy végiggondolja, miként tudná
segíteni a megújult Elnökség munkáját. Áttekintettük a feladatköröket, kiemeltünk
néhány többek számára is fontos területet, amelyekre nagyobb hangsúlyt kellene
fektetnünk, majd megtettük vállalásainkat.
Bár felelősi szerepkörre kevesen vállalkoztak, sok területen vállalnak aktivitást a
választmányi tagok, így több témánál kis szervezőcsapatok kezdtek alakulni.
A KÖR és a Módszerkosár elkészültében például kisebb-nagyobb mértékben ugyan,
de 5 tagunk is érintett. Az iskolákkal való kapcsolattartás és a rendezvényeken való
standolás hasonlóan sok embert mozgat meg. Régóta húzódó feladat a honlap
megújítása, melyhez remélhetőleg idén már meglesz a lendület és a kitartás is.
A tavalyi évben sok energiát lekötött a válsághelyzetek kezelése. Reméljük, idén
megújult erővel sikerül nekilátnunk a szakmai munkáknak! Amint az a vállalásokból
is látható (a témakörök vezetését kevesen vállalják, inkább „csak” segítő, résztvevő
szerepkört) mindenkinek sok a dolga, viszont örömtelien sok a segítő szándék. Az
Egyesületen kívül is nagyon leterhelt Elnökség mellett szükségünk is van az aktív
emberekre. Itt említeném meg, hogy a részvételhez nem kell választmányi tagnak
lenni, az Egyesület többi tagjától is várjuk a kezdeményezéseket és a programokhoz
való csatlakozást.
Az Elnökség mellett a Választmány is nagyon fontosnak tartja, hogy élénkítsük a
kapcsolatot a tagsággal, tegyük láthatóvá – a KÖR-ön kívül is – a testületekben zajló
munkát. Igyekszünk minél több információt eljuttatni hozzátok. Szívesen vesszük a
Ti beszámolóitokat is, hogy látszódjunk egymás számára.
A választmányi ülésen szó volt még a tagsági adatbázis frissítéséről. Sok olyan
tagunk van, akik évek óta nem fizetnek tagdíjat és kilépési szándékukat sem jelezték.
Egyetértettünk abban, hogy ideje tisztázni, hogy ki szeretne tag lenni és ki nem, és
törölni azokat, akik nem reagálnak megkereséseinkre. Ez nem döntés volt, csak
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megerősítés az Elnökség számára, hogy valóban itt az ideje folytatni a tagi adatbázis
frissítését (ami nyáron már elkezdődött), akkor is, ha nagy létszámcsökkenéssel jár.
Ezzel tudunk megfelelni az Alapszabályban leírtaknak is: „...ha a tag kétévi tagdíjjal
hátralékban van, és igazolt felszólítás ellenére sem rendezi tagdíját, a tagsági
jogviszonyát az Egyesület 30 napos fizetési határidő eredménytelen elteltével
törléssel megszünteti”.
Az ülésen beszélgettünk még az Aranygyapjasakról és az Örökös puli díjasokról.
Kiderült, hogy mindenki mást gondol róluk, így röviden leírnék két lényegi
különbséget, hátha másnak sem tiszta.
Az Aranygyapjasok az alapszabály szerint: Az Elnökség tanácsadó testülete. Tagjait
az Elnökség hívja meg munkájának segítésére az Egyesület tagjai sorából. Ez a cím
egy adott elnökségi ciklus alatt él.
Az Örökös puli a legmagasabb puli díj, erkölcsi elismerés, mely határozatlan időre
szól.
Az utolsó fontos témánk az SzMSz frissítése volt, melyet Újszászi Györgyi
koordinál. Megkezdődött a munka, melynek előkészítésében egy kisebb csoport vesz
majd részt. Miután az Elnökség is véleményezte, a 2016 őszi közgyűlésen
megbeszéltek szerint a tagságnak is kiküldésre kerül. A tagsági észrevételek beépítése
után a tavaszi közgyűlés dönt az új SzMSz- ről. Számítsatok rá és írjátok meg
észrevételeiteket!
Örömteli, lelkesítő sok szép munkát kívánok mindenkinek!
Bátyi-Földesi Dóraa Választmány elnöke

Ha Ökokarácsony, akkor Bárdos!
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Már évtizedes múltja van annak, hogy a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola ad otthont a hagyományőrző és szemléletformáló karácsonyi
programnak.
Nem csak a helyszín, hanem a szépen feldíszített tornaterem, a gyertyák meleg fénye
az ablakpárkányokon, a kisiskolások hangulatot megalapozó nyitó karácsonyi
műsora, az épületet belengő mézeskalács illat is elválaszthatatlan a rendezvénytől.
A kínálat sem maradt el az előző évekétől, mindenki találhatott kedvére valót.
Hosszú éves kihagyás után idén újra lehetett gyertyát mártani. A gyerekek kígyózó
sorban várták türelmesen, hogy újra és újra parafinba (sokak szerint, de tévesen:
viaszba) márthassák és hizlalhassák gyertyáikat.

De lehetett fonalgrafikával képeslapot
is készíteni,
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Kávékapszulából
karácsonyfadíszeket, angyalkákat,

fenyődíszeket természetes anyagokból.

A kézműves foglalkozások közül három anyagigényét a ZF projekt támogatta.
(gyertyamártás, kávékapszula díszek, hóember és Mikulás papírból).
A foglalkozásokat az iskola tanárai és az MKNE tagjai vezették.
Az iskola diákjai körében a segítő feladatokért is szinte versengés folyik. 30 fő vett
részt a rendezvény lebonyolításában (berendező, hosztesz, ruhatáros, büfés és
kézműves segítő).
A programot használt könyvek börzéje színesítette.
Trescsik Angéla

A Baranyai csoport hírei – 2018. tél
Németh Ibolya – Bia – a Baranyai csoport tagjaként Cserkúton tovább zöldíti a
környékbelieket.
Továbbra is nagy érdeklődés mellett mennek Telihold túráik és más kirándulásaik a
Mecsekben, ahol mindig adódik valami ökogasztronómiai élmény is. Egyre bővül a
Mecsek Zöldút facebook csoportjuk is; már 1300 tagnál járnak. Nagyon örülnek
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annak, hogy már többen osztanak meg rendszeresen környezeti szemléletformáló
tartalmakat és eseményeket.
Részt vesznek a Gyeregyalog.hu Egyesület ökoturisztikai minőségbiztosítási
rendszerének kialakításában és egy vadnövényes szakácskönyv létrehozásában is.
2017-ben is – november 25-én – megrendeztük a már hagyományos karácsonyváró
családi kézműves napunkat. A programra családokat vártunk. Ezen a délelőttön a
szülők a gyerekekkel együtt közösen, saját kezűleg készítettek apró ajándékokat:
ajtókopogtatókat, adventi koszorúkat, festett famikulásokat, fonalgrafikával hímzett
ajándékdobozokat, csuhé, papír, szalma díszeket. A résztvevőket teával, szörppel
vajas és lekváros kenyérrel vártuk.
A baranyai csoport márciusra tervezi a „Fenntarthatóságra nevelünk! – a 25 éves
MKNE a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításáért” című, a Földművelésügyi
Minisztérium által támogatott Zöld Forrás Pályázatból megvalósítható, 6 órás
műhelymunkát, melynek „Környezeti nevelési módszerek a terepen és a teremben” a
címe.
A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük a
Baranyai Csoport tagjait és a megyei pedagógusokat, valamint a környezeti
neveléssel is foglalkozó civil szervezeteket.
Scheitler Adrienn

Tagjaink írták
Beporozók napja, március 10.
Kedves Tagtársak!
Az ELTE Tudománykommunikáció szakán végzős Györfy Borival kezdeményeztük,
hogy március 10-e legyen a beporzók napja. Az erről szóló felhívásunkat Elnök úr
körbeküldte; akit érdekelt, mostanra már utána is nézhetett, hogy tényleg olyan nagy
problémáról van-e szó.
Igen.
Gondoljatok csak a sok lekvárra, süteményre – köztük, szerényen említve, a
bácshegyi diós sütire is – amelyek az OT-ken és újabban más összejövetelünkön is az
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asztalra kerülnek. Ezeket is veszélyezteti a beporzók számának csökkenése. Azaz
minket is érint.
Bori készíti az esemény honlapját és fészbúk (brrr!) oldalát. Csak hát vizsgaidőszak
van. Lassabban, de majd elkészül.
Darvas Kata évek óta mutatja Kapolcson az ő szép „darázsgarázsát”. Ennek a nevét, a
sok laikus darázs-félelem miatt mi nem használjuk, hanem rovarszállót, rovartanyát,
méhpanziót, ilyesmiket próbálunk kiötölni és népszerűsíteni. (Ha valakinek jó névötlete volna, írjon a beporzoknapja@gmail.com címre!)
Németországban évek óta nagy divatja van a hatalmas rovartanyák építésének (lásd a
felhívásban a német linket). Köztéren is elhelyeznek ilyeneket, hogy más is lássa, ne
csak a tulajdonos. Ilyet el tudok képzelni a Kör irodája környékén is – de ez elég sok
munkát igényel, talán pénzt is, hogy szép is legyen.
Frekot Erika az újpesti Ady Endre Gimnáziumban évek óta fejleszt egy madár- és
rovarbarát kertet, a társadalmi munkában készült egyszerű rovarszállót az oktatási
munkába ágyazva. Timár-Geng Csilláék a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában szintén évekkel ezelőtt hozták létre madárbarát kertjüket,
tervezik, hogy idén ez bővül rovartanyával. Azaz ilyen építményt nemcsak a
méhekért, rovarokért, hanem a tudatformálásért is lehet készíteni.
Mindenki otthon is elkészítheti a maga rovarbölcsőjét, kiteheti, legelőnyösebben egy
délelőtti napot kapó, feltűnő – legalább a rovaroknak feltűnő – helyre.
Tavaly életre szóló élményem volt a nálunk nyüzsgő kis fali méhek hangos
szorgoskodása, amint virágporral és nektárral tömték meg a nádszálak, a fába fúrt
lyukak mélyét, és egy adag után lefalazták sárral.
Persze előbb bele egy petét! Aztán jött a következő bölcső, majd a harmadik,
negyedik, amilyen hosszú volt a cső. Az eredményt láthatjátok a képen.
(Most nagyon kíváncsi vagyok: elkapom-e idén a pillanatot, ahogy ezekből kifejlett
vadméhecskék – nem szúrnak! – kelnek ki. És azok betartják a sorrendet? Mi van, ha
nem? És jó arra gondolni, milyen sok virág-páros szerelme teljesedhet be majd
általuk.)
A szebbik rovartanyánk tavaly március végén. Csak két lyuk nem telt be a fatörzsben.
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Idén januárban készült ez a kép. Ők is várják a tavaszt – odabent.
Idén én a Magyar Természettudományi Múzeumban készítek rovarbölcsőket a
vendégeinkkel ezen a szombaton. Sem a múzeum, sem én nem akarunk költséges
programot csinálni, ezért aztán nagy tere lesz az újrahasznosításnak, a kézimunkának,
az erdei és mocsári „melléktermékek” begyűjtésének, kreatív felhasználásának. Aki
odajön, mindenki jó ember. (Aki a virágot szereti, rossz nem lehet!) A jó hangulat
mindezekért garantálható! Remélem: másutt is lesznek más rendezvények, szintén jó
hangulatban.
Elnézést, hogy ilyen kicsit bolondos lett ez a hívogató, de nagyon jó kedvem van.
Sorra jönnek a támogató levelek, a felhívásban említetteken túl is, úgy látszik, sok
mindenkiben ott van a jó szándék, csak kellett egy pöccintés, hogy kibuggyanjon,
felszínre jöjjön. Segítsetek, hogy jókedvű tettrekészséggel párosuljon ez a saját
köreitekben, és a mi Köreinkben is!
Vásárhelyi Tamás
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Versek, szépségek

Áprily Lajos: Virág-ének
Odalent a folyón szakadoz már
roppanva a téli palást.
Jöjj le a füzfa-berekbe,
nézd meg a jég-rohanást.
Hullámot a mélybe szorítva,
a lelkemen áll a palást.
Ülj le a lelkem partján,
várd meg a rianást:
Arany-fejszés tavasz jön
gátolhatatlanul.
A part virága halni
szabad hullámba hull.
Te ringó rózsa-szirmot
szelíd kézzel kifogsz.
Vizemben, karcsú asszony,
megint fürödni fogsz.
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Közérdekű

2018-as tagdíj

A 2018-as évtől egyesületünk éves tagdíjai a következőképpen VÁLTOZNAK:
• 4000 Ft egyéni,
• 2000 Ft kedvezményes (nyugdíjas, vagy 24 év alatti),
• 6000 Ft családi.
A befizetéseket továbbra is a következő bankszámlaszámra kell utalni, de irodánkban
személyesen is van lehetőség befizetésre:
Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000
Pénztári befizetés: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 1. emelet 113/A iroda
A 2018-as évre vonatkozó tagdíjat 2018. március 31-ig kell rendezniük a tagoknak.
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SZJA 1%
A 2017-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások elkészítésekor ismét
lehetőség lesz 1%-os felajánlásokat tenni. Nagyon köszönjük, ha ez úton is
támogatjátok egyesületünket.
Adószámunk: 18043554-1-41
Köszönjük a 2016-os évre vonatkozó SZJA 1% felajánlásokat is, melyet az
adóhatóság már az Egyesület rendelkezésére is bocsátott. A felajánlott SZJA összege
166 367 Ft volt.
Hálásan köszönjük Tagjainknak és Hozzátartozóiknak, hogy gondoltak ránk és
Egyesületünket jelölték meg kedvezményezettként!
Sztridáné Kurucz Krisztina

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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