Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
hírlevele
2019 május
Gratulálunk Erika!

Saly Erika az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
pedagógiai fejlesztője idén megkapta az Erdei Iskola Egyesület által alapított
Lehoczky János-díjat, mellyel minden évben környezeti nevelőket jutalmaznak
elkötelezett szakmai tevékenységükért.

Közgyűlés
Május 18-án, szombaton találkoztunk, hogy tavaszi közgyűlésünkön eleget tegyünk
beszámolási kötelezettségünknek, s megválasszuk a következő 3 évre egyesületünk
vezetőségét. Az előzetesen kiküldött közhasznúsági beszámoló – idén PK 442
becenéven emlegetjük – és az összes testület beszámolója a napirendnek megfelelően
elhangzott, a felmerült kérdéseket megválaszoltuk, majd nyílt szavazással elfogadtuk.
Nagy falat, de sikeres volt az idei választás, amelyet a Jelölő Bizottság (Tóthné
Timár-Geng Csilla, Valentáné Gabi, Hársas Éva) készített elő. Köszönet a
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munkájukért! Több – kevésbé előtérben álló – tagunkat is sikerült megszólítaniuk,
vállalásra biztatniuk.
A 2019-es pénzügyi és munkaterv elfogadását hosszú egyeztetés előzte meg. Az
NKNS-A konferencia kapcsán a feladat prioritásáról és a ráfordítható összegről
többen is véleményt formáltak. A mindenképpen megvalósítandó kategóriában
maradt például az iroda fenntartása, bár az erre fordítható források szerények, és ez a
pénzügyi tartalékunk részbeni felhasználását is jelenti. A honlapot minél előbb meg
kell újítani, számtalan kommunikációs tevékenység „várja”, hogy fiatalos, lendületes
oldalunkon jelenjen/történjen meg.
5 órán keresztül értékeltünk, terveztünk, választottunk, ünnepeltünk kemény
munkával, olykor nevetve és könnycseppet morzsolva.
A munka után szakmai programként megismerkedtünk a Zöld Forrás projektben
fejlesztett digitális anyaggal, amely a fenntarthatósági célok tanítását segíti, és a
honlapunkról lesz letölthető.
A „Terülj, terülj, asztalkám” büfé jóvoltából még maradt energiánk és erőnk Varga
Attila avatott vezetésével beszélgetni a „Cselekvő környezeti nevelés mozgalom”
témáról.
Újszászi Györgyi

Vezetőségválasztás 2019 májusa
Kedves Pulis Társaim!
A Jelölő bizottság összegyűjtötte az általatok küldött ajánlásokat. A közgyűlésen a
jelenlévők javasoltak még 1-2 tagot, így alakult ki a végleges ajánlási sorrend. A
bemutatkozások után megtörtént a szavazás. A közgyűlés a következőképpen
szavazott:
Elnökség:
Bátyi-Földesi Dóra
Saly Erika elnök
Szűcs Boglárka
Tóthné Timár-Geng Csilla
Újszászi Györgyi
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A 17 fős választmány névsora:
Bárd Edit

Neumayer Éva

Devescovi Balázs

Tenk András

Grossmann Erika

Trescsik Angéla

Gulya Nikoletta

Valenta Ferencné

Gyalog Éva

Varga Attila

Hársas Oszkárné

Vásárhelyi Judit

Kecskés Ferenc

Vásárhelyi Tamás

Kun Lászlóné

Victor András

Nagy Andrea
Felügyelő Bizottság tagjai: Huszár Zsuzsa, Kelen Gábor, Németh Ibolya.
Köszönjük az egész tagság nevében a leköszönő Elnökségnek, Választmánynak és
Felügyelő Bizottságnak az eddig végzett munkáját; az újonnan megválasztott
vezetőségnek pedig eredményes és sikeres következő 3 évet kívánunk.
A Jelölő Bizottság nevében: Tóthné Timár-Geng Csilla

Puli díjasaink, 2019
Büszkék vagyunk idei Puli díjazottjainkra! Köszönjük munkájukat.
1.
Szász Éva – szürke puli díj: Régóta kedves tagunk. Több polihisztor életét
feldolgozta, köztük Xantus Jánosét, Dienes Valériáét is. Előadásain szívesen osztja
meg tudását másokkal, így pl. ökoestünkön, közgyűlésünkön is volt már előadó.
Évának köszönhetjük a jó hangulatú 2017-es zsámbéki Országos Találkozó
szervezését. Az NKNS Alapvetés „Egészségnevelés” fejezetének szerzője.
Biblioterapeuta. Többször felhívta már a figyelmünket nagyszerű programokra,
legutóbb a Műcsarnokban rendezett „Rejtett történetek – az életreform-mozgalmak és
a művészetek” c. kiállításra.
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2. Gulyásné Kati – fekete puli díj: Kati egy tündér! Rengeteget dolgozott a
2018-as jászberényi OT szervezésén, megvalósításán. Minden követ megmozgatott,
hogy jól érezzük magunkat! Sokakat bevont a szervezésbe, fiatalokat is, akik ma
már egyesületünk tagjai. A fiatalítás, a stafétabot átadása szívügye, tudatosan teszi.
Az NKNSA-ban az SNI terület szakértőjeként, lelki mestereként kértük fel
szerzőnek. Az egyik vidéki műhelyt is ő szervezte. A Jászberényi Szent István
Körúti EGYMI gyógypedagógusaként példaértékű munkát végez, többek között a
fogyatékossággal élő tanulók környezeti nevelése terén.
3. Könczey Réka – fekete puli díj: Réka régóta tagunk. A természetvédelem, a
környezeti nevelés az élete. Örömmel tanít minket, osztja meg tudását.
Egyesületünk Felügyelő Bizottságának tagjaként aktívan kísérte figyelemmel az
Egyesület munkáját több éven keresztül. Éleslátásával, iránymutatásával mindig
tökéletesebb lett, amibe belekezdtünk. Megtanultuk, hogy érdemes figyelni rá. Az
NKNSA Tartalmi Bizottságának tagja, ő a fő motorja a megújítás folyamatának. A
KEHOP projektben a Ferencvárosi Klímastratégiát megalapozó tanulmányt írja.
Aktívan részt vett több pályázat (ZF, NKA) elkészítésében.
4. Valenta Gabi – szürke puli díj: Gabi a Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű
Iskola nyugalmazott vezetőjeként rendkívül sokat tett és jelenleg is aktívan tesz a
környezeti nevelésért. Neki köszönhetjük a Herman Ottó tanösvény felújítását,
gondozását és bemutatását. A Zöld Forrás pályázat projektvezetőjeként is jelen volt
az Egyesület szakmai életében. Bármilyen rendezvényen számíthatunk segítő
jelenlétére.
Cselekvő környezeti nevelés mozgalom
Minden pénteken diákok és szimpatizánsok tüntetnek a Parlament előtt a Fridays for
Future Hungary mozgalom szervezésében – egy nemzetközi hálózat részeként –
azért, hogy a döntéshozók kezeljék súlyosságának megfelelően a klímaváltozás
kérdését. A mozgalom több érdekes és nehéz kérdést is felvet a környezeti neveléssel
kapcsolatban, ezért az MKNE 2019-es közgyűlését követően a résztvevők egy
szakmai beszélgetésen osztották meg egymással a mozgalommal kapcsolatos
gondolataikat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a környezetvédelem
eszköztárában helye van az utcai demonstrációknak, ugyanakkor a Fridays for Future
mozgalomnak több olyan vonatkozása is van, amellyel kapcsolatban nincs egységes
álláspont a környezeti nevelők között sem:
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1. Tényleg akkorák ma már a környezeti gondok, hogy a diákok jól teszik, ha
iskolaidőben tüntetni mennek, mert így több eredményt érhetnek el, és nagyobb
esélyük van egy élhető jövőre mintha az iskolapadban ülnének?
2. Hogyan viszonyuljon egy iskolai környezeti nevelő ahhoz, ha a diákja
péntekenként klímatüntetésre jár? Biztassa és segítse? Esetleg maga is csatlakozzon
hozzá? Vagy épp ellenkezőleg, próbálja meggyőzni, hogy maradjon az iskolában?
3. Igaza van a Fridays for Future mozgalomnak abban, hogy az iskolákban nem
tanítanak eleget a klímaváltozásról, így az iskolák maguk is probléma, és nem a
megoldás részei?
Fontos lenne megismerni az MKNE tagságának véleményét a fenti kérdésekben.
Kérjük, hogy gondolataitokat, véleményetek írjátok meg az MKNE irodájának a
címére mkne@mkne.hu, a levél tárgya legyen: „Klímatüntetés”.
Varga Attila

Lesz
Zöld OT
Zöld Civil Országos Találkozó 2019
2019. Május 31-június 2. BUDAPEST
OT szekció pénteken
A május 31-i Zöld OT napon, az egyik helyszínen az MKNE az alábbi programot
kínálja civileknek:
Az MKNE koordinálja a civil környezeti nevelési stratégia (NKNS-A) megújítását.
Igény esetén bemutatunk félkész ajánlásokat.
Kíváncsiak vagyunk, hogy a már azonosított hazai változások (pl. fenntarthatóság
iránti elkötelezettség megnyilvánulásai sok szinten és módon, fenntarthatóságra
nevelési kompetenciák előírt értékelése, áradó- mainstreamelő egyetemi
tematika, soktárcás eszközpaletta és erőforrás) mellett milyen fontos trendeket hoztok
magatokkal?
Vajon a zöld civilek lehetőségei szűkülnek vagy bővülnek most, hogy normává válik
a globális/környezeti/fenntarthatóságra nevelés?
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A HUMUSZ vendégei vagyunk péntek este. Kvíz, nyeremények, batyus bál.
Szombaton 3 témakörben a Fonóban várja az OT az érdeklődőket. Este a Véletlen
Blues Band zenél.
Vasárnap a Rómain „pulis” (MKNE) akadályverseny, melynek rajtja és végállomása
ott lesz, ahol a Rómait Védők várnak Mindenkit!
A link, ahol minden információ megtalálható:
https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/
Újszászi Györgyi, Könczey Réka

Gyereksziget 2019
Idén is részt veszünk a Generali Gyereksziget rendezvényen
2019.06.15-én és 16-án, a Hajógyári-szigeten.
Szemléletformáló és újrafelhasznált anyagokból készült játékokkal várjuk a
családokat.
Sztridáné Kurucz Kriszta

Nincs Wienerberger családi nap Zöld Zugoly nélkül!
Ebben az évben hangsúlyosan felkértek minket a dolgozóik szemléletformálására a
fenntarthatóságra fókuszálva. Eddig a kézműves foglalkozásainkat és tudományos
játszóházat vittük, de idén előadást is kérnek tőlünk.
Nem csak ez a változás! A Völgyben ott lesznek velünk, előadást tartanak a XXI.
század elvárásainak megfelelő családi ház építéséről, és ingyenes tanácsadást
tartanak, hogyan lehet közelíteni a 0 emisszió eléréséhez.
Darvas Kata
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Volt
Választmányi ülés
Márciusban megtartottuk a jelenlegi Választmány utolsó ülését. Így az utolsó
alkalomról szóló beszámoló kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy akár le is
írhatnám, miért lesznek olykor kurták-furcsák a választmányi beszámolók. Sokszor
elég nehéz írni az ott elhangzottakról. Az üléseken sok felmerült kérdésről
beszélgettünk, vitatkozunk az elmúlt években. A legtöbb esetben azonban nem ott
születik meg a végső döntés/szöveg, amit könnyen be lehetne mutatni. Sokkal inkább
újabb kérdésekkel egészítjük ki az eredetit, majd elhangoznak vélemények,
javaslatok, amiket tolmácsolok az Elnökség, vagy a témán dolgozó munkacsoport
felé. Aztán egy másik cikk, vagy egy levelezőlistára küldött levél formájában
találkozhattok a végeredménnyel. Más esetekben feladatokról beszélünk és keresünk
hozzájuk felelőst, segítőt vagy éppen az éves munkatervet véleményezzük. Ezért
nézzétek el nekem, hogy most sem tudok érdekes beszámolóval szolgálni, csak
leírom, hogy mely témákkal foglalkoztunk.
A márciusi ülésen áttekintettük és kiegészítettük a 2019-es munkatervet, beszéltünk a
közelgő jelöltállításról, majd hosszasan beszélgettünk a tagi lista rendezésének utolsó
előtti fázisáról. Utóbbi téma tipikusan az volt, amiről sokat beszéltünk, de nem
jutottunk el a megoldásig. Így most csak annyit írnék, hogy szóba került a
Tiszteletbeli Tagság és az Aranygyapjasok kérdése, valamint felmerült az örökös
tagság bevezetésének lehetősége, de a témát nem zártuk le, így majd még hallotok
róla. A választmányi ülések eredményeiről minden esetben tájékoztatjuk az
elnökséget, ahol tovább folytatódik a munka, vagy megszületik a döntés az egyes
témák kapcsán. Így történt ez most is. Az eredményekkel pedig később jelentkezünk.
Ezúton is szeretném megköszönni a Választmánynak az elmúlt évek munkáját; és
remélem, hogy a többség valamilyen formában folytatja ténykedését az Egyesületnél!
Bátyi-Földesi Dóra
Kibővített választmányi ülés
Márciusban egy projekttervező alkalommal folytattuk a januári nagy ötletelést. Mivel
kisebb létszámban gyűltünk össze, így a csoportos tervezés helyett közösen
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dolgoztunk néhány aktuális témán, figyelembe véve a közelgő pályázatbeadási
határidőket is. Alapvetően a tervezett NKNSA konferenciáról, a tagság bevonásának
alternatíváiról, a Zöld Zugoly finanszírozási lehetőségeiről és a kiírt pályázatokról
(NKA, Zöld Forrás) beszélgettünk. Végül pedig felmerült egy nyári tábor
szervezésének lehetősége Budapesten. A tábor szervezése gyors ütemben elkezdődött
Ivánné Vidra Máriának köszönhetően, de idén sajnos mégsem sikerül összehozni. Ez
a felvetés megmarad a következő nyárra.
A fent említett témák és a pályázati lehetőségek alapján végül két projekt
fogalmazódott meg, melyek részletei már a választmányi ülést követően, az
elnökséggel egyeztetve alakultak ki.
A Zöld Forrásra került beadásra az NKNSA országos konferencia, melynek témája az
Alapvetés megújítása.
Az NKA-tól pedig az Alapvetést népszerűsítő műhelyekre kértünk támogatást,
melyek az ország pedagógusképző egyetemein (pl.: Eger, Pécs, Szeged, Nyíregyháza,
Veszprém) kerülnének megvalósításra. A műhelyek szervezésében és
népszerűsítésében számítunk a helyi tagságra. Az elkészült anyag népszerűsítésén túl
szeretnénk, ha ez a program sok-sok találkozásra és közös munkára adna lehetőséget
a jelenlegi és leendő tagjainknak között. A fenti projektek megvalósulásuk esetén
segíthetnek, hogy olyanok is aktívan részt vegyenek az Egyesület életében, akik
eddig ezt valamiért nem tudták megtenni, valamint mindannyiunk számára
lehetőséget adnak új kapcsolatok kialakítására, a régiek ápolására, egy kis
inspirálódásra és a vidéki programjaink számának növelésére.
Nagy köszönet Könczey Rékának és Sztridáné Kurucz Krisztának a pályázatokba
fektetett sok munkáért és a projekttervezős alkalom résztvevőinek a sok jó ötletért és
lelkesedésért! Az ott elhangzottaknak szerintem lesz még folytatása, de mindenről a
maga idejében.
Bátyi-Földesi Dóra
„Újbudai séták” – 2019
A sétasorozat tavalyi eseményeiről már beszámoltam az előző KÖR-ben. Idén a
következő séták valósultak meg:
Gellért-fürdő (02.23.) Ránk csak a szervezési munka hárult, a tényleges vezetést a
fürdő szakemberei végezték. A látogatók megismerkedhettek a fürdő történetével, a
szecessziós épület értékeivel, valamint a föld alatt lévő műszaki építménnyel,
alagutakkal, forrásokkal.
Gellért-hegy (03.23.) A sétát egy eddig „csendes” tagtársunk, Tenk András vezette
az előző Gellért-hegyi séták tapasztalataira támaszkodva, de saját tervezésű, gazdag
programmal.
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Sas-hegy (04.13.) Minthogy itt egy hivatásos látogatóközpont működik (a DunaIpoly Nemzeti Park fenntartásában), az ő szakemberük vezette a sétát. A séta
résztvevői ugyan nyertek vele, de mégis baj, hogy a jelentkezők közül sokan nem
jelentek meg.
Rupp-hegy (04.27.) Ez a helyszín eddig nem szerepelt a séta-sorozatban. A kerületi
önkormányzat illetékeseinek javaslatára került a séták listájára. Azért
szorgalmazták, mert a Gazdagrét melletti dombokon nemrégen létesítettek egy
tanösvényt. A hely – viszonylag kis méretéhez képest – meglepően gazdag
élővilággal rendelkezik. Ezt a sétát is egy eddig „néma” tagtársunk, Oswald Gábor
vezette felkészülten és érdekesen.
Mire ez a KÖR az olvasók kezébe (illetve a honlapra) kerül, addigra talán már a
sétasorozat utolsó programpontján is túl leszünk, hiszen a Budai Arborétum séta
időpontja 05.18.
Továbbra is érvényes, amit az előző KÖR-ben is jeleztem: várjuk a konkrét
javaslatokat, hogy ilyen városi sétákkal hol, mely kerületekben gazdagíthatnánk
tovább az egyesület szolgáltatási kínálatát. De természetesen olyanok javaslatainak
örülnénk, akik egyúttal azt is jelzik, hogy szívesen lennének gazdái azoknak a sétasorozatoknak.
Victor András
„Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon” továbbképzés
Ahogy az előző, februári KÖR-ben már írtam róla, ebben az évben Budafok-Tétény
XXII. kerületi Önkormányzat megbízása alapján ismét meghirdettük ezt az eredetileg
pedagógusok számára szóló továbbképzést. Minthogy a kerület iskoláiban dolgozó
pedagógusok közül kevesen jelentkeztek, úgy döntöttünk, hogy cserkész ifi-vezetőket
is meghívunk. Ők ugyan nem pedagógusok, de környezeti nevelési téren partnereink
lehetnek.
Január 12.-én meg is tartottuk a továbbképzés tantermi („elméleti”) részét, s május
25.-re időzítettük a továbbképzés tavaszi terepi gyakorlatát. Ennek az előkészítése
tehát éppen aktuális feladat. A terepi képzés vezetői lesznek: Saly Erika, Schneider
Zoltán és jómagam. A képzés ezen részének lényege, hogy gyakorlatilag is
felkészüljenek a résztvevők a „Természetfürkészet” kiadvány-sorozat – Munkafüzet,
Módszertani segédlet, Szakmai segédlet – helyszínen való pedagógiai alkalmazására.
Ezen a tavaszi találkozón fogjuk kiválasztani az őszi gyakorlat időpontját is. Azzal
zárul majd a továbbképzés.
Victor András
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ÖKO7 Békásmegyeren
2019. április 8-12.
Azt is írhattam volna címnek, hogy Ötből négy, ugyanis a Békásmegyeri Közösségi
Ház ötnapos rendezvénysorozatának négy (!) napján képviseltük az MKNE-t.
A Csobánka utcai intézmény honlapján erről a következő volt olvasható:
„A kerületi oktatási intézmények tanulóinak részvételével zajló, hagyományos
játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedő.”
A felkérést a közreműködésre Kecskés Ferenc továbbította az egyesületi tagok felé
február 22-én. Ebben már szerepelt az is, hogy mely korosztályoknak melyik napon
kellene foglalkozást tartanunk. A jelentkezések – és kisebb módosítások – után a
végleges „felállás” így alakult:
április 8. hétfő – Hársas Éva és Valenta Gabriella – 5-6. osztályos csapatok
április 9. kedd – Darvas Kata és Gyalog Éva – 7-8. osztályosok
április 10. szerda – Kecskés Ferenc (előadás)
április 11. csütörtök – Gulya Nikoletta és Kosztyó Károly – 3-4. osztályosok
Mindhárom „játékos” napon segített nekünk 2-3 IKSz-es diák, akik a BGSzC Budai
Középiskolájának tanulói.
Azt is kérték a szervezők, hogy küldjünk egy vázlatos foglalkozástervet és valami jó
kis felhívó szöveget. Én hirtelen ezt fogalmaztam meg, mert úgy gondoltam, nem
csak a mi foglalkozásunkhoz (ápr. 9.), hanem mindháromhoz illik:

A VIZEK (B)IRODALMA
Többet tudsz, mint gondolnád!
Vízről, folyókról és tavakról – és persze a Balatonról☺
Ha van kedved tanulva játszani és játszva tanulni, itt a helyed!
•
•
•
•
•

csapatépítő játékok
ökobingó
víz-kvíz
rímfaragás és szórakodás (!)
játékkészítés
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„Félúton” március 22. és április 22. között legyen ez is jeles nap!
∞∞∞∞∞
Kezdődhetett a felkészülés. Gondolom, ezt a többiek nevében is írhatom:
mindannyian többféle játékot, feladatot, kérdéssort gyűjtöttünk össze, hogy aztán a
helyszínen a körülmények (és az időjárás:) függvényében alakíthassuk a programot.
Április 9-én három iskolából 5 csapat gyűlt össze. Ragyogó idő volt, így amit
lehetett, kint a szabadban játszottuk. Ezután az aulában folytattuk, ahol pont ennyi
résztvevő ( 24 fő) számára volt alkalmas a helyszín. (Négy ötfős és egy négyfős
csapat jött össze aznap.) Mivel a szervezők azt kérték, hogy olyan kézműves
foglalkozás legyen, amit értékelni is lehet, mi a társasjáték-készítést választottuk.
Mondhatom, nagyon szép kivitelű, kreatív munkák születtek! A szükséges kellékeket:
színes kartont, filctollakat, ollót, vonalzót, ragasztót stb. az iroda biztosította.
Köszönet érte Krisztának, aki összekészítette, és Ferinek, aki odaszállította a H.O.dobozokkal együtt.
Amíg a gyerekek dolgoztak, az önkéntes diákok javították a teszteket, Kata pedig
fotózta a munkafolyamatot és a kész alkotásokat.
Mi nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, a gyerekek is.
Gyalog Éva
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Április 8. hétfő
A szervezők nagyon segítőkészek és kedvesek voltak. A tanárok hálásak, s a segítő
diákok nagyon ügyesek, lelkesek, összepakoláskor nekik is kedvük támadt játszani, s
mondták, hogy milyen sokat tanultak ők is.
Öt csapat volt, három késve érkezett, ezért aztán egy órával hosszabb lett a program.
Szerencsére a benti helyszín mellett döntöttünk, mert du. órási zuhé volt.
Összességében jól sikerült a hosszúra nyúlt délután.
Hársas Éva és Valenta Ferencné
A Békásmegyeri Közösségi Házban rendezett Öko7 keretében Kosztyó Károly
földrajz szakos kollégámmal vettünk részt a 3-4. évfolyamos gyerekek számára
szervezett szemléletformáló foglalkozáson.
Csapatunkat négy nagyszerű önkéntes középiskolás lány segítette. Közel 50
érdeklődő, csillogó szemű kisgyerek érkezett hozzánk, akik nagy lelkesedéssel vettek
részt a különböző feladatokban.
A foglalkozások a víz témakör köré épültek, játékos formában, a csapattagokat
aktívan bevonva ismerkedtünk meg a Balaton élővilágával. A gyerekekkel kézműves
foglalkozás keretében képet készítettünk a vörösszárnyú keszegről, volt Activity
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foglalkozás, játékos kvíz a Balaton élővilágáról, és sok-sok izgalmas mozgásos
feladat: egy tápláléklánc elrejtett tagjainak megkeresése és annak összeállítása,
békaugratás verseny, puzzle kirakás, ökofogó és sok-sok móka, kacagás.
Hamar eltelt a két óra, amely alatt kötetlen „ökotudatos” beszélgetésekre is maradt
idő. Reméljük, hogy a gyerekek sok színes élménnyel és használható, megvalósítható
ötletekkel, ismeretekkel tértek haza, amely aktivitásra sarkallja őket a hétköznapok
szintjén.
Gulya Nikoletta

Ökoestek
Ez a cím lényegében egy környezetünkről és felelősségünkről szóló beszélgetéssorozatot takar, melyet a református Ökogyülekezeti Mozgalom és az MKNE
közösen szervez. A sorozat legutóbbi alkalmán – 2019. április 11.-én – Victor András
tartott előadást „Megújuló energiaforrások” címmel a Károli Gáspár Református
Egyetem BTK (1088 Bp. Reviczky u. 4.) 100-as termében.
Sorra vette a magfizikai, kémiai, gravitációs, geotermikus és lelki energia-forrásokat,
s mindegyiket következetesen és kritikusan elemezte abból a szempontból, hogy
melyik közöttük az, amelyik egyáltalán valóban lehet megújuló. A legfontosabb
tanulsága az lett ennek az elemzésnek, hogy amely energiaforrásokat emberi
szemmel, emberi léptékben megújulónak mondunk, igazából nem azok. Kozmikus
léptékben ugyanis folyamatosan fogynak. S a mi emberi céljaink szempontjából is
csak egy másik energiaforrás segítségével „újulnak meg”.
Csak a szeretet ereje, energiája az, amely valóban folyton megújul, de ez már nem a
természettudományok területe.
Victor András nyomán
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A Baranyai csoport hírei – 2019. tavasz
Március 29-én 12. alkalommal került megrendezésre a Dél-Dunántúli Erdészeti
Erdei Iskolák Regionális Nyílt Napja, melyen 4 megye több mint 100 pedagógusa
vett részt. A program házigazdája idén a Gyulaj Zrt. Annafürdői Turisztikai és
Természetismereti Központja volt. Délelőtt a résztvevők megismerték a
Természetismereti Központot, valamint ismerkedhettek a régió erdészeti erdei
iskoláival, majd délután erdő- és élménypedagógiai tanártovábbképzésen vettek részt.
Biáék Cserkúton tovább zöldítik magunkat és a környékbelieket a Mecsek Zöldút
Egyesülettel. Idén már hatodszor ünnepelték meg májusban a Madarak és Fák
Napját egy Jakab-hegyi túrával a Mecsekben. Továbbra is nagy népszerűségnek
örvendnek Holdtölte túráik is, amit minden hónapban meghirdetnek a megyében.
A KerekMecsek kerekes székes csapattal és segítőikkel továbbra is keresik azokat a
túraútvonalakat, amelyeken a mozgáskorlátozottak is ki tudnak jutni az erdőbe.
A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük a
Baranyai Csoport tagjait.
Scheitler Adrienn

Búcsúzunk Kun Lászlótól

Emlékét megőrizzük!
„Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek
De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben
Tovább élhetek.”
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Kun Laci - kedves egyesületi tagunk - örökre elment...
Mindig jó volt vele beszélgetni. Mindig mosolygott. Hatalmas szívű, önzetlen, jó
ember volt.
Egyesületünk közreműködésével szervezett „ökokarácsonyokon” örömmel osztotta
meg kosárfonó, szalma - és gyékényfonó képességét, bőrkarkötő készítésével a
bőrdíszművességben való jártasságát is.
Rendezvényeken való megjelenésünkkor gyakran a maga által készített Sport
szelettel lepett meg bennünket.
Nemcsak mi, hanem munkatársai is szerették. Nagyon jó szakember, elhivatott
vasutas volt. Vasutasnapokon íjászversenyeket szervezett, bemutatókat tartott.
Számtalan kirándulást szervezett Visegrádra. Jeles évfordulókra saját maga készített
kis ajándéktárgyakat, melyeket szívesen ajándékozott szét barátai, ismerősei között.
Szeretetteli családban élt. Imádott kis unokájával sokat foglalkozott. S most a család
nélküle maradt...
Hársas Éva

Programajánló
Országos találkozó
Helyszín, szállás: Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. )
http://www.ketegyhazisuli.hu/
Szervezők: Kisföldiné Tóth Lívia 20/2400730, Schenkerik Zsuzsanna, Szabó István)
Utazás: Budapest- Kétegyháza (járatok a 120-as Budapest- Lőkösháza vonalon)
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/120_0321.pdf
Programterv:
Péntek
17 Vendégvárás: megérkezés, szállás elfoglalása
18-19 Terülj–terülj asztalkám (vacsora, amit hoztunk)
19 -20 dr. Rákóczi Attila: Kétegyházi kungármező (Szent István Egyetem, Tessedik
Campus Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet adjunktusa)
20- Kötetlen beszélgetés és éjszakai túra a kastélykertben
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Szombat
7.45-8.15 Reggeli
8.30 Kirándulás Gyulára (külön buszokkal)
9.00-10.00 Vár és környéke
1848-49-es emlékséta. 170 éve történt a fegyverletétel, ennek helyszíne volt
Gyula városa.
10.00-10.45 Erkel Ház (interaktív kiállítás), rendhagyó történelem óra (tárlatvezetés)
Ebben az évben 175 éve annak, hogy nemzeti imánk, a Himnusz – megzenésített
formájában – elindult nemzetegyesítő útján. Himnuszunkat tehát 175 éve
énekeljük.
11.30-13.00 Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, tárlatvezetés
1849-ben a 13 aradi tábornok közül tízen ebben az épületben tették le a fegyvert
augusztus 23-án, s a kastély kertjéből indultak el az aradi vesztőhely felé.
13.30-14.30 Ebéd
14.30-15.30 Dr. Tirják László (Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója)
16-18 Közgyűlés (az iskolában)
18.30 SZIL tanya (Szabó István &Lívia), a szállástól 10 perc gyalog
19- Vacsora (bográcsos és kemencés; „menteseknek” is helyben készítve)
4 szögletű kerek erdő (meglepetés program)
Énekeljünk együtt: „Tiszta forrás település”. Gyulán gyűjtött dalok
http://www.zti.hu/tisztaforras/gyula.htm
Vasárnap
7.45-8.15 Reggeli, hideg ebéd átvétele
8.30-9.30 Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény
9.30-10.00 Andrássy-Almásy kastély és kápolna, Szent Anna kápolna és Wenckheim
kripta
10.15-11.30 Lakóház; Román nemzetiségi életmódtörténeti múzeum, Faluház,
Ortodox templom
11.30- A szállás elhagyása, hazautazás
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FIGYELEM! A részvételi díjról, a jelentkezés és befizetés módjáról, határidejéről
az egyesületi levelezőlistán, valamint a honlapon tájékozódhattok majd. Kérjük,
figyeljétek a híreket!

Pályázatok, projektek
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetés – Együtt okosabbak
vagyunk, mint külön
A 2019. március 2-i műhelymunka sajtóközleményét Tagjaink figyelmébe ajánlom
(http://mkne.hu/index_reszletek.php?reszletek=239). A nagy nyilvánosságnak szánt
összefoglalóban nem szereplő néhány további érdekességet szeretnék megosztani
veletek.
A műhelyt Kecskés Ferenc, az MKNE elnöke nyitotta meg. Csonka András, korábbi
szerzőnk, kulturális menedzser, jelenleg a Zeneakadémia programigazgatója adta meg
a felütést a munkához, megkérdezve, hogy kinek kell ma egy civil stratégiai mű. Mivel
a megelőző két évben tartott stratégiai műhelyeken is felmerült a kérdés, fel tudtuk
sorolni a várható érdeklődőket. Az egyesület tagjait, a terepi és intézményi környezeti
nevelőket (civileket, pedagógusokat, programszervezőket, erdészeti és nemzeti parki
munkatársakat, szakértőket és laikusokat), a pedagógus-hallgatókat (akik néha
vizsgáznak az NKNS-ből ☺), a közszféra középvezetőit és ügyintézőit. Amennyire
érzékelhettük a közszférában, róluk van szó: oktatási, művelődési, gazdasági,
nemzetközi, jogi, hulladékgazdálkodási, agrár, klímavédelmi, energiaügyi,
egészségügyi, vidékfejlesztési hivatalnokokról. Összefoglalva:
Inspirációként és reflexióként is hat az NKNS.
A műhely eredményeképpen módosult az „átívelő szempontok” (az általánosan
érvényesítendő értékek) listája. Ezek azok az értékek, amelyeket környezeti
nevelőként mindig szem előtt tartunk:
✓ viselkedésváltozás és cselekvés elérése legalább az egyértelműen
fenntarthatatlan magatartásformák és folyamatok terén,
✓ felelősség vállalása,
✓ a meglévő értékek, eredmények iránti tisztelet és megerősítés,
✓ objektivitás a stratégiai fejezetben, miközben lehet szubjektív a jó gyakorlat
leírása,
✓ nemzetközi kitekintés az adott témában; és általában is: cselekvés helyben ÉS
globális megértés,
✓ intergenerációs közegben is kell gondolkodni (pl. fiataltól is tanulunk),
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✓ informatikai forradalom – annak előnyeivel és veszélyeivel,
✓ megelőzés, mérték és mértékletesség a fejezetek környezeti mondanivalója és
eredménye értelmében is, valamint külön a következő tematikában is:
éghajlatváltozás, energia, hulladék, víz, biodiverzitás, nem-növekedés,
Fenntartható Fejlődési Célok,
✓ a reflektivitás, az innovativitás és a reziliencia támogatása (alkalmazkodás a
mindig új helyzetekhez, mindig erőforrás-takarékos módon), egyensúlyban a
fenntarthatósági szempontból helyes hagyományok továbbvitelével,
✓ kooperativitás, valamint kölcsönös egymásrautaltság (a szerzői munka
folyamata és eredménye, vagyis az ajánlások tartalma értelmében is), békeigenlés, szolidaritás,
✓ inkluzivitás és sokféleség az emberek között és a fejezetekben,
✓ a társadalmi (hozzáférési) egyenlőtlenség; következményei, csökkentése,
feladataink.
✓ a tanulásszervezés megfelelő (komplex) módjai,
✓ egészintézményes megközelítés (valamely intézmény tartalmi és működtetési
szempontjaiban kongruensen, valamint rövid- és hosszú távú céljaiban is
érvényesülő fenntarthatósági értékkör),
✓ a természetben való jelenlét, a természettel való közvetlen találkozás,
érintkezés, élmény és öröm semmivel sem pótolható.
Felmerült az NKNS-A nevének, a stratégia címének kérdése a műhelyen. Többféle
javaslat is született: Nemzeti Fenntarthatóságra Nevelési Stratégia, Ökológiai
Stratégia, Nemzeti Ökológiai Nevelés Össztársadalmi Stratégiája, Fenntarthatóság
Kultúrájának Stratégiája, Fehér Könyv a Fenntarthatóságra Nevelésért, Ajánlások a
Környezeti Nevelés és Fenntarthatóságra Nevelés Keretrendszeréhez. Az Elnökséghez
továbbított ötletek közül végül egyik sem nyert támogatást, azonban a kérdést nem
tekintjük lezártnak.
Mindenki komoly, fárasztó munkát végzett a márciusi műhelymunka során, melyért
köszönet jár! A szervezési és háziasszonyi feladatokat Sztridáné Kurucz Kriszta
vállalta. Bárd Edit, Gulya Nikoletta, Gyalog Éva, Tegzes Mária és Trescsik Angéla
jegyzőként segítették a munkát. A Tartalmi Bizottság tagjai (Victor András, Vásárhelyi
Tamás, Vásárhelyi Judit, Saly Erika és Könczey Réka) vezették a csoportmunkákat.
Kimerülő fizikai erőforrásaink feltöltéséről BioBia és Újszászi Györgyi gondoskodott,
ezúttal Kurucz Kriszta, Kunné Margit, Pintér Tibor, Fürtös Natália, Nagy Lili, Hársas
Éva, ifj. Újszászi Györgyi (azaz követőik és neveltjeik) segítségével, hiszen
mindketten szerzők is a készülő stratégiában.
A legnagyobb elismeréssel a résztvevőkről kell szólnunk: ők végig intenzív és
egymásra figyelő alkotómunkát végeztek. Álljon itt nevük, hogy sose felejtsük:
Bakonyi Gábor, Bátyi-Földesi Dóra, Béres Tamás, Csonka András, Czippán Katalin,
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D. Babos Zsuzsánna, Dúll Andrea, Fidrich Róbert, Herner Kati, Gellér Zita, Gulyás
Katalin, Huszár Zsuzsanna, Iván Zsuzsa, Jantnerné Oláh Ilona, Juhász Ágnes, Könczey
Réka, Kövecsesné Gősi Viktória, Lippai Edit, Malatinszky Ákos, Megyeriné Runyó
Annamária, Molnár Zsolt, Móra Veronika, Neumayer Éva, Németh Ibolya, Pallag
Andrea, Pataky Gabriella, Pilinger Zsuzsanna, Saly Erika, Sarkadi Péter, Sevcsik
András, S. Nagy Andrea, Szandi-Varga Péter, Szász Éva, Tóthné Timár-Geng Csilla,
Újszászi Györgyi, Varga Attila, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András, Z.
Karvalits László.

Következő lépések
A stratégiai fejezetek első változatai elkészültek, jelenleg a lektorálás zajlik. A Jó
gyakorlatok rész – forrás hiányában – még majdnem üres. Kérjük és javasoljuk, hogy
gyakorló környezeti nevelő, fenntarthatóságra nevelő Tagjaink a megosztott
mappában (https://tinyurl.hu/7dcf/) található sablon szerint – azaz a sablont letöltve,
átnevezve, és kitöltve – osszák meg velünk jó környezeti nevelési gyakorlatukat.
Kérjük, hogy a máshonnan ismert, például a Módszerkosárban, vagy a magyar nyelvű
környezeti nevelési kiadványokban szereplő módszerek ismétlése helyett új, saját
módszereket osszatok meg a szerkesztőkkel (velünk), s rajtunk keresztül az NKNSA
majdani olvasóival. Cselekvésre ösztönző, viselkedésváltozást ténylegesen elérő,
bevált tanulási-tanítási, nevelési gyakorlatokra van szükség. Terveink szerint a jó
gyakorlatok az mkne.hu honlap egy új felszínén, részletes keresővel segített módon
kerülnek közzétételre, melyhez a tagok korlátozás nélkül férnek majd hozzá.
Szerkesztési és minőségbiztosítási okok miatt fontos, hogy a sablonban dolgozzon, aki
a saját gyakorlatát alkalmasnak tartja a környezeti nevelési stratégia fejezeteinek
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illusztrálására. Az elkészített anyagokat ide lehet feltölteni: https://tinyurl.hu/4AG3/
(A felhőből naponta letöltjük a beérkező jó gyakorlatokat azok szerzői joga, épsége és
biztonsága érdekében.) Kérjük és várjuk a felelős közreműködést.
A Tartalmi Bizottság, mivel a tartalomjegyzék és a szerzők köre nagyjából összeállt,
Szakmai Tanácsadó Testületté alakul, segítve a szöveg alakulását, a nyilvános
megvitatást, majd a stratégiai alapvetés érvényesülését.
Az NKNS-A véglegesítése előtt konferenciát szeretnénk tartani, mint ahogy a
stratégia két korábbi kiadása esetén is tartottunk. A konferencia mérete, de az elkészülő
Stratégia technikai minősége és publikálás-típusa is forrásfüggő. Optimális esetben
2019. szeptember 28-án 200 fős konferenciát tartunk Budapesten. Ezt követően 2000
példányban nyomtatott NKNSA-t, intelligens digitális tartalomként közzétett,
korlátozott elérésű jó gyakorlatokat és tudástárat (forrásokat és fogalomjegyzéket)
publikálnánk. Minimális esetben is szükséges az mkne.hu honlap megújítása az
egyszerű digitális publikáláshoz.
Az egyesület várja az érdeklődőket és a támogatókat – anyagi támogatókat is! –
külső körökből, tagjaink kapcsolataitól is. Az immár 21 éves szakmai
kezdeményezésnek – a világ, a társadalom és a tanulástámogató rendszerek jelentős
átalakulása miatt sürgető – megújulását anyagilag támogató számla száma: 1620015100270519. A közlemény rovatba kérjük, írják be: NKNSA.
A konferenciát Tóthné Timár-Geng Csilla egyesületalapító tagtársunk, elnökségi
tagunk szervezi. A tervezett Országos Környezeti Nevelési Konferencia (Budapest,
2019. szept. 28.) célja – a két évtizedes hagyománynak megfelelően – a széles szakmai
nyilvánosság részvételével a kéziratok és ajánlásaik megvitatása. Ebbe beleértjük,
hogy a szerzők bemutatják fejezetüket, a jelenlévők pedig véleményezik és lehetőség
szerint javítják azt. Várjuk tagjainkat is a konferenciára, hogy hozzászóljanak a
témakörökhöz, és azért is, hogy a csatlakozó ökobarkács-műhelyen egy jó
hangulatú, tartalmas, közös ügyködésen vehessünk részt!
Távlatok
Bízunk abban, hogy összes tagunk haszonnal forgatja majd az NKNSA-t, vagy
legalább a jó gyakorlat gyűjteményt. Amint megjelenik, megkezdhetjük annak
terjesztését, felhasználását, alkalmazását más körökben is, a tagok és közreműködők
segítségével. Az NKNSA sok szervezet közös tudásából és közös munkájából születik.
A széleskörű kapcsolatrendszerre építve sokféle felhasználási ötletet már most
elképzeltünk. Ökopedagógiai Műhelykonferenciákat® tervezünk 2019 végétől
folyamatosan, az összes pedagógusképző intézménybe, illetve többféle szakmai
helyszínre. Az NKNSA értékelése mellett a műhelykonferenciák (a záró
ökobarkácsolást vagy villámcsődületet beleértve) az ökopedagógia tartalmának,
módszertanának, és rendszerének megújulását is szolgálják. Kérjük és várjuk tagjaink,
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helyi és szakmai csoportjaink ötleteit, terveit 2020-ra, a stratégia hasznosulására, saját
csoportjaink és szakmánk így indukált megújulása érdekében!
Könczey Réka

Meghívó – Zöld Zugoly
Szeretettel várunk mindenkit a 11. Zöld Zugolyba! Akár egy napra is érdemes
hozzánk ellátogatni. Minden korosztály számára kínálunk programot a többi 10
szervezettel együtt a Művészetek Völgyének Zöld udvarában!
Idén a most már nagyon sokak számára nyilvánvalóvá vált klíma krízishelyzet
megoldásához keressük közösen a megoldásokat meghívott szakértő előadóink
segítségével. Nézzétek meg, melyik téma érdekel titeket a legjobban és
csatlakozhattok az előadások utáni beszélgetésekhez.
Művészetek Zöldje, Zöld Zugoly programja
2019. július 19-28.
Reziliencia/Felkészülés a globális klímaváltozás okozta problémákra,
veszélyekre 2019-2050
Ebbe a témába szinte minden belefér, az előadások erre a szálra vannak felfűzve.
Előadások után irányított beszélgetések lesznek: Mit tehetünk egyénileg, hogyan
tudunk másokat is rávenni a változtatásra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnyitó - Globálistól a lokálisig – Lokálistól a személyesig (dr. Victor
András)
Időjárás anomáliák és következményeik – Mit tehetünk? (Dr. Bartholy Judit)
Kánikula és az emberi szervezet – Miért veszélyes számunkra a klímaváltozás?
(dr. Victor András)
Le tudjuk hűteni? (Dr. Ürge-Vorsatz Diana)
Tányérunkon a jövő: hogyan mentsük meg a világot? (Komáromy Gergő, „G
Ras”)
A Föld vízkészlete – Magyarország vizei, várható kilátásaink – rossz
szokásaink (dr. Kovács Zsófi, Pannon Egyetem)
A biodiverzitás és az emberiség diétája. Tegyen jót, egyen jól! (Dr. Vásárhelyi
Tamás)
Makrótól a mikróig, a műanyagok haszna v kára. A PET katasztrófa – rossz
szokásaink (Bordó Gábor Wessling Hungary Kft.)
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9.

Mit tehetünk a jól-létünkért? Gyógyszerek helyett a természet patikája!
(Takács Feri bácsi, a zánkai füvesember)

10.

Az emberi gondolkodás, szemléletmód versenyfutása a technikai fejlődéssel –
Mennyire vagyunk lemaradva? Fel tudunk zárkózni? (Könczey Réka)

11.

Modern városi családi ház építése téglából (Vidóczi Árpád, Wienerberger Zrt)

12.

Városok életminősége. Térképen a környezetünk. (Domokos Endre, Pannon
Egyetem)
Környezettudatos építés tegnap, ma, holnap (Józsa Tamás, Győri Műszaki SZC
Hild József Építőipari Szakgimnáziuma)

13.

Ezen kívül lesznek
o növényismereti séták három reggel (dr.Victor András)
o Magyar Természettudományi Múzeum (Jókuthy Emese)
o reggeli jóga (Berec Krisztina, Taliándörögdön a klastromnál)
o tudományos és játszóház (MKNE, Pannon Egyetem KMI)
o öko kézműveskedés: Sztridáné Kurucz Kriszta, Trescsik Angéla, Hársas
Éva, Gyalog Éva (MKNE) és az ifjak

Klímaprojekt
Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés
A bürokrácia malmai lassan őrölnek ugyan, de 11 hónap után végre megjött az
eredmény és a támogatói okirat. Ezzel március végén elindult a klímaprojektünk.
A projekt lényege: klímastratégia készítése Ferencvárosra és ehhez kötődő
szemléletformálás a kerületben. A projekt teljes költségvetése 20M Ft és két év alatt
3300 főt kell aktívan elérnünk.
A projektben az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani:
Klímastratégia írása és társadalmi egyeztetése
- Online kérdőívezés helyzetelemzéshez
- Klímaplatform létrehozása
- Stratégia írása és lektorálása
- Társadalmi egyeztetés szakmai műhelyeken
- Online társadalmi egyeztetés
Szemléletformáló programok a kerületben
- Médiakampány (cikkek, interjúk, kisfilmek) (nagyrészt az önkormányzat
munkatársa végzi)
- Microsite készítése a ferencvárosi önkormányzat honlapján
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- Fotópályázat
- Klímatudatos iskolai projektek 5 intézményben
- Klímás vándortanösvény létrehozása és bemutatása iskolákban (10 alk.) és helyi
rendezvényeken (4 alk.)
- Lakossági előadások helyi klubokban (5 alkalom)
- Szemléletformáló előadások helyi szereplőknek (4 alkalom)
- Kiadvány készítése
A program az előkészítő fázisában tart. Hamarosan jelentkezem a bekapcsolódási
lehetőségekkel.
A klímastratégia írását Könczey Réka már megkezdte. A szemléletformáló
programok jelentős része csak jövőre valósul meg, hiszen a programok üzenetének a
stratégiára kell épülnie, a helyi problémákat, cselekvési lehetőségeket kell bemutatni
a lakosság széles körének.
Bátyi-Földesi Dóra, projektvezető

Múzeumi együttműködés másképpen
Tovább bővül a KÖR kapcsolati hálója!
Új múzeumi együttműködési kapcsolat kiépítése kezdődött el ebben az évben a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és az Egyesület között, személyes
jó kapcsolatoknak köszönhetően.
A múzeum igazgatója, Kiss Imre egy előzetes beszélgetés alapján találkozót készített
elő az intézmény múzeumpedagógusa és az Egyesület érdeklődő tagjai között. A
februári, jó hangulatú beszélgetés során sok kapcsolódási pontot találtunk
munkánkban. A késő estébe nyúló találkozót egy rendhagyó tárlatvezetés követte.
Mi többek között környezeti nevelési programokat, múzeumpedagógiai tanácsadást,
vadon termő növényekről fotóverseny és kiállítás szervezését, könyvbemutatót,
kézműves foglalkozások lebonyolítását, önkéntes munkát ajánlottuk fel. A múzeum
segíteni tud nekünk pl. rendezvényeinkhez helyszín biztosításával. Igazán remek
ajánlat! Aki még nem járt itt, feltétlenül látogasson el a múzeumba (1036 Korona tér
1.)! Különleges atmoszférája van.
És ha már Óbudán jártok, figyelmetekbe ajánlom a szomszédban található remek
vendéglőt, ami Krúdy törzshelye volt.
Trescsik Angéla
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Versek, szépségek
Gyomnak azokat a növényeket nevezzük, amelyek ott nőnek, ahol az ember nem
akarja, hogy nőjenek. /…/ Ha a pitypang ritka volna és kényes, az emberek boldogan
fizetnének 14,95 dollárt egy cserépért, saját kezűleg, üvegházban nevelgetnék,
pitypangegyleteket alapítanának stb. De a pitypang mindenütt él, semmi szüksége
ránk, és azt csinál, amit akar. Ezért aztán gyomnak tituláljuk, s irtjuk, ahol csak érjük.
Fulghum, R.: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes

Közérdekű

Kedves Tagjaink!
2019-ben Egyesületünk éves tagdíjai továbbra is a következők:
• 4000 Ft egyéni,
• 2000 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas)
• 6000 Ft családi.
A befizetéseket továbbra is a következő bankszámlaszámra lehet utalni, vagy
személyesen irodánkban is lehetőség van befizetésre:
Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000
Pénztári befizetés: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 1. emelet 113/A iroda
Aki még nem tette, kérjük, hogy az 2019-es évre vonatkozó tagdíjat mielőbb
rendezze!
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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