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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
hírlevele
2020 február
Gratulálunk
Jantnerné Oláh Ilona,
paksi óvónő társunknak, aki
a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
LUSSONIUM díját vehette át
Ez nagyon rangos helyi elismerése a több évtizedes környezeti nevelői
munkájának.
Kívánjuk, hogy még sokáig legyen „őrzője” a paksi környezetnek!

Elnökségi hírek
Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére.
Időpontja: 2020. május 16. (szombat) 10:00
Helyszíne: 1119 Budapest, Etele út 59-61.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra
összehívom 2020. május 16. (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 2019. évi közhasznúsági melléklet ismertetése
4. A Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentése
5. A 2019. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
6. A 2019. évi részletes tartalmi beszámoló
7. A 2019. évi elnökségi beszámoló
8. A 2019. évi választmányi beszámoló
9. A Puli-díjak átadása
10. A 2020. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása
11. 2021. évi tagdíj meghatározása
12. 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 részletes tartalmi beszámoló és a 2020. évi
munkaterv 2020. május 4-től kezdve megtekinthető lesz az egyesület honlapján,
valamint az egyesület irodájában.
A közgyűlés napján, 13:10–16:00 között további együttlétre, szakmai előadásra,
beszélgetésre várjuk a megjelenteket. A részletes délutáni programról a
későbbiekben még hírt adunk. Ha valaki még az estét is együtt szeretné tölteni
velünk, csatlakozhat hozzánk egy kötetlen baráti sétára, tereferére.
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Lesz
Ökopedagógiai műhelyek
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületben folyik a Nemzeti Környezeti
Nevelési Stratégia megújítása, amely folyamatnak lassan a lezáráshoz érkezünk,
és hamarosan széles körben elérhetővé fogjuk tenni munkánkat. A Nemzeti
Kulturális Alapnál elnyert pályázat révén 2020. február 1. és március 6-a között
az ország különböző felsőoktatási helyszínein három Egyetemi Ökopedagógia
Műhelyt szervezünk, amin terveink szerint rövid előadásban bemutatjuk a
frissített Stratégiát, kicsit hosszabban beszélünk a fenntarthatóságról,
prezentálunk néhány a témához illő „barkácsolós”, a kutatásalapú tanulás
módszerét használó környezeti nevelési játékot, és nem utolsó sorban
meghallgatjuk a felsőfokú oktatásban aktuálisan résztvevők gondolatait a
tárgyban. A műhelyek közönségeként főként felsőoktatási hallgatókra
számítunk, de örömmel látunk természetesen a téma iránt érdeklődő oktatókat is.
2020. 02. 12. ELTE TÓK
2020. 02. 25. Győr
2020. 03. 02. Gödöllő
A tervezett program körülbelül 2x90 perces: Dr. Devescovi Balázs (egyetemi
adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Fenntartható Fejlődés Tanácsa
Elnöke) röviden bemutatja a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát, Dr.
Malatinszky Ákos (egyetemi docens, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar, a Stratégiának A fenntarthatóság helyzete a
felsőoktatásban című fejezete szerzője) tart előadást a fenntarthatóság felé
vezető szemlélet kulcspontjairól, a környezeti (ill. fenntarthatóságra) nevelés
alapismérveiről és a felsőoktatásban tapasztalható jelenlegi helyzetéről, konkrét
javaslatokat megvitatva a résztvevőkkel, s részint közben-közben, részint utána
Dr. Vásárhelyi Tamás (c. egyetemi docens, ELTE, Magyar Természettudományi
Múzeum, a Stratégia Tudomány című fejezetének társszerzője) vezeti az
„ökobarkácsolást”.
Devescovi Balázs
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Honlap
Honlapunk megújítására régóta készülünk; ez a folyamat a megvalósulás
szakaszába lépett. A fejlesztőnek átadtuk a különböző elemekre (statikus és
dinamikus) vonatkozó specifikációt. Készült egy javaslat a szerkezetre is. A
munka folytatódik: tárhelyet biztosítunk az új honlapnak, ott elkészül az új
szerkezet, amit meg fogunk tudni osztani véleményezésre. A régi honlap
mindaddig szolgálja az információ megosztást, míg az új készül. A honlap
megújítása prioritás, a következő KÖR-ben már bizonyosan az újat ünnepeljük.
Újszászi Györgyi

Beporzók
Miként azt az előző KÖR újságból tudhatjátok, pályáztunk a MagnetBank KAP
2020 keretében, és bekerültünk a támogatottak körébe. Ez nagy dolog! Kb. 200
pályázó közül idén 20-at választottak ki. (2020 van és 20 éves a bank, és !!!! a
környezet/fenntarthatóság a kiemelt téma!)
Hogy végül mennyi pénzt fogunk kapni, az azon múlik, hogy a bankot használó
magánszemélyek és cégek, vállalkozók mennyire tartanak minket érdekesnek,
anyagi támogatásra méltónak. Azért, hogy tájékozódni tudjanak a 20
pályázatról, egy 50 szavas szöveget kellett beküldenünk a MagnetBanknak.
50 szó nem túl sok, mi (a beporzók követei) agyaltunk, ízekre szedtük a
szövegeinket, és végül úgy döntöttünk, hogy megkérdezünk „jóérzésű”
kívülállókat (leginkább a felnőtt gyerekeinket), hogy ők „szeretnének-e” minket
a szövegünk alapján. Így született az alább szöveg.
A projekt, illetve a támogatási cél bemutatása:
„Hová lettek a fecskék? Hová lettek a rovarok?
Veszélyben vannak a rovarbeporzású növényeink termései: gyümölcsök,
zöldségek, fűszerek, édességek. Projektünk a beporzó rovarokat támogatja,
célunk a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, aktivizálás. Rovarszállókat készítünk a
városokba, segédanyagokat, taneszközöket az osztálytermekbe, hogy továbbra is
legyen paprika, paradicsom, gyümölcs, lekvár, pálinka.”
Szerintetek? Az eredményről majd beszámolunk!
Ne felejtsétek! Március 10-e a beporzók napja! Idén március 7-én délelőtt lesz
megint rendezvény a Természettudományi Múzeumban. Van külön méhek napja
is, de mi fontosnak tartjuk az összes beporzót – és nem csak a házi méhet.
Csatlakozzatok a kezdeményezéshez!
ZümZüm
Darvas Kata
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Zöld Zugoly
Lesz Zöld Zugoly 2020. július 17-26. között a Művészetek Völgyében,
Kapolcson. Sok szeretettel várunk minden KÖR-tagot, KÖR-rokont és KÖRbarátot!
A 2019-es ZZ-ben az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) előző évi
jelentése alapján állítottuk össze az előadásaink témáját. Ebben az évben már
nem a figyelemfelkeltés a cél, hanem az eltelt egy év alatt lezajlott események,
történések áttekintése, következmények levonása, a személyes felelősségvállalás
szerepének minden eddiginél fontosabb szerepe.
Előadások ismét lesznek, és a szokásos játékok, kézműves foglakozások,
tudományos játszóház a tavalyi csapattal. Előadások:
Victor András: Növényismereti séták
Vásárhelyi Tamás: Újra Beporzó buli Kapolcson, A Fa élőlény, táplálék,
nyersanyag és szimbólum
Saly Erika, Victor András, Könczey Réka: DeNaturált Föld? (Tud-e segíteni az
oktatás az ökológiai válság megállításában? Beszélgetés izgalmas emberek
bevonásával… még felkérés alatt.)
Bartholy Judit: Növekednek a hazai és globális időjárási szélsőségek. (Február
2. van, és 20 oC fok van a kertben; most, amikor írom ezeket a sorokat! Ijesztő!)
Takács Feri bácsi: Gyógynövény maraton (Feri bácsi 2009 óta minden évben!)
Lesz még:
Állati jogok – hazai állatvédelem
Klímasokk, klímadepresszió, klímahiszti pszichológus szemmel
Környezettudatos építés tegnap, ma, holnap
Bemutatkozik a 10 millió fa mozgalom
Hatha jóga; Papírmárványozás
Remélem ez étvágygerjesztőnek elég, és meglátogattok minket!
Darvas Kata

Ökoestek Békásmegyeren
(Békásmegyeri Közösségi Ház – Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)
2020. január 17-én volt az „Ökoestek Békásmegyeren” rendezvénysorozat első
előadása, beszélgetése. A téma a fenntarthatósági célok és fogyasztásaink
közötti összefüggéseket kereste. A rendezvényen 18 érdeklődő vett részt.
A második alkalom (február 14. 17 óra) témája a biodiverzitás és
fenntarthatósága lesz.
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A rendezvénysorozat további előadásai:
Március 13.: Ökoszisztéma szolgáltatások – egy fa „ajándékai”.
Április 17.: A klímaváltozás és az élővilág – változó életritmus, vándorlások.
Május 15.: Natura 2000 – közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek
Magyarországon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház, 1039 Budapest Csobánka tér 5.
Kecskés Ferenc

Ökoestek a Károli Református Egyetemen
A M. Református Egyház és az MKNE közös programjaként Victor András
„Földvédő” – teremtésvédelmi – témájú előadásokat tart 03.18.-án, 04.15.-én és
04.28.-án (mindig szerdán18h kezdettel). Helyszín: 1088 Bp. Reviczky u. 4.
(Károli Ref. Egyetem BTK).
Az előadások címét még nem tudjuk pontosan. Figyeljétek a honlapot
(www.mkne.hu)!

Zöld OT 2020
Alant olvashatjátok Lajtmann Csaba (Reflex) üzenetét, melyet az OT szervezés
kapcsán írt 2019. december 20-án. Megosztom veletek, mert zöld történeti
szempontból is jó áttekintés, mindamellett olvasmányos is.
Újszászi Györgyi
„A jelenlegi – reméljük végleges – állás szerint a 2020-as Zöld Civil Országos
Találkozó Keszthelyen lesz 2020. május 22-24. Egyelőre ennyi a lényeg. Akinek
ideje engedi így az adventi készülődésben, olvassa el az alábbi részt, és tartson
velem a harmincadik Zöld OT szervezésének kanyargós és buktatókkal teli
ösvényén.
0. lépés – Ezredforduló – Először hároméves mozgalmi tapasztalattal 2000-ben
szerveztem Országos Találkozót Győrött. Tök jó volt, de azért jó sok munkával
járt. Így, bár mindig is úgy láttam, hogy a zöld mozgalomban az együttműködés
az egyik legjobb elem, nem gondoltam, hogy még egyszer belevágnék...
1. lépés – 2012-2014 – Tíz évvel később a mozgalmi együttműködés kicsit
leépülőben volt, néhányan úgy gondoltuk, ráférne egy frissítés a rendszerre.
Kiskunhalason 2012-ben elhatároztuk a Koordinációs Tanács létrehozását, és ha
már aktívan szerepet vállaltam ebben, a Reflex nevében bevállaltam a 2014-es
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OT szervezését. A 2013-as zöld találkozóra (Gödöllőre) három helyszínes –
Komárom, Pannonhalma és Győr – javaslatcsomaggal érkeztünk. A
szimpátiaszavazáson Pannonhalma 2 szavazattal maradt le a komáromi erőd
mögött. Így 2014-ben a Monostori Erőd dunai bástyájának rendhagyó
helyszínén találkoztunk.
2. lépés – 2018 tavasz – Az elmúlt években több programunk volt
Pannonhalmán az apátság Szent Jakab házában. Mindig is úgy láttam, hogy a
helyi közösségék fenntarthatósága szempontjából mintaértékű munka folyik itt.
2018 elején aztán az a Hortobágyi Cirill váltotta Várszegi Asztrikot a főapáti
székben, akivel a Reflex az elmúlt évtizedekben többször dolgozott együtt, és
akiről bizton tudtam, hogy szívén viseli környezetünk ügyét. Az együttműködés
lehetőségét látva vittem Kalotaszentkirályra a 2020-as pannonhalmi találkozó
ötletét. Szinte konszenzusos támogatást kaptunk. Jó időben, nagy tervekkel
vágtunk bele az előkészítésbe.
3. lépés – 2018 ősz, 2019 tavasz – Még 2018 kora őszén levélben kerestem meg
a főapáti titkárságot találkozót kérve Várszegi Asztriktól. Mivel nem jött válasz,
megint küldtem levelet, meg telefonáltam is. „Főapát úr nagyon sokat utazik.
Meg a találkozó is még jócskán később lesz, így keressem majd őt 2019
tavaszán” – szólt a titkárság válasza. 2019 késő tavaszán így újabb levelet
küldtem, majd megint újabbat, amire már az a válasz jött, hogy inkább a
gimnáziummal egyeztessek, hiszen úgyis az lenne a fő helyszín. Levél ment,
nyári szünet jött, válasz nem jött...
4. lépés – 2019. szeptember vége – Végül összejött. Mármint a találkozó
Várszegi Asztrikkal. Köszönhetően a mozgalmi segítségnek, illetve a segítő
főtitkári ismeretségének. Nemhiába, a kapcsolati hálók mozgatják világunkat...
Örök élmény marad, ahogy kísérőnkkel az apátság évszázados folyosóin haladva
az égig érő ajtószárnyak maguktól tárultak előttünk szélesre kísérőnk beléptető
kártyájától. A találkozón minden biztatónak tűnt. A főapáti támogatás hamar
megvolt, a nagy határidőnaplóból pedig az is kiderült, hogy március elején és
júniusban látszanak lehetséges időpontok a találkozóra. Az OT lehetséges
helyszíneit végigjárva már láttam lelki szemeim előtt, ahogy benépesítjük az
igazán inspiráló tereket.
5. lépés – 2019. október – Első lelkesedésben gyorsan el is készítettem az OT
eseményét a közösségi hálón. Kóstolgattam a kora tavaszi találkozó gondolatát
nőnapi virágos tizenéves „otés” emlékekkel. Néhány nap alatt összeállt a
találkozó hely-, szállás- és étkezési igénye is, amit el is küldtem a
kapcsolattartónknak. Aztán vártam a választ. Nem nagyon akart jönni. Telefon.
Még kis türelmet. Telefon újból. Sajnálkozás, hogy a március sajnos nem megy.
Mert, hogy a konyhásoknak olyan ritkán van szabadnapjuk és a kollégiumi
szobák sem okésak, mert nincs aki előttünk és utánunk takarítson és
huzatoljon... Akkor esetleg június eleje? Pár nap türelem. Akkor sem. De azért
ajánlat jön. Olyan mátyáskirályos mesebeli, mikor a lányka visz is ajándékot,
meg nem is... A megbeszélt termeket használhatjuk, szálláslehetőség a Szent
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Jakab házban 67 főnek, étkezési lehetőség a Viátor étteremben. Igazi gurmé
állófogadás személyenként ötezerkettőötvenért.
6. lépés – 2019. november – Akkor hát Pannonhalma nem. Fogyatkozó kedvvel
vizsgálgatjuk a győri lehetőségeket. A Széchenyi Egyetem nagyon átalakulóban
van, és sajnos nincs jó kapcsolata a legfelsőbb körökhöz. Itt biztosan nem
jutnánk gyorsan egyezségre. Laki Gyuri kajárpéci polgármester, az
Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke veti fel az Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpont ötletét, ahol szinte minden igény egy helyen kielégíthető és ahol
polgármesteri széke előtt ő is tanított. Az őszi szünet után már ott is ülünk az
igazgató irodájában, aki lelkesnek tűnően hallgat bennünket, naptárjában
nézegeti a lehetséges tavaszi hétvégéket. A szóban röviden ismertetett igényeket
– megegyezésünk szerint – következő napon írásban is elküldjük. Két napon
belüli választ ígér. A napok telnek. Válasz sehol. Egy hét múlva telefon.
Kiderül, az egyik címet elgépeltem, a másik cím meg annyira nem is jó. Levél
újból azonnal, ezt most már látja is, válasz legkésőbb két nap múlva. A napok
telnek. Egy hét múlva telefonálok. Titkárnő türelmet kér: „Levélben jön a válasz
legkésőbb holnap”. Két nap múlva telefon; a titkárnő türelmet kér: „Levélben
jön a válasz legkésőbb holnap”. Három nap múlva telefon. Titkárnő türelmet
kér: „Levélben jön a válasz legkésőbb holnap”. Végül aztán tényleg jön a
válasz: ők ezt sajnos nem vállalják,
- merthogy a kollégiumot nem csak az ő iskolájuk használja, a többi iskolást
meg nem tudják hazaküldeni hétvégére. (Győrben nyilván rengeteg kollégiumi
férőhely van, így az igények leírásánál kiemeltük, hogy annyi szálláshelyet
kérünk, amennyit adni tudnak, hiszen várhatóan másutt is tudunk lehetőséget
biztosítani)
- merthogy hogy’ gondoljuk, hogy a menza konyháján vegán ételeket tudnak
készíteni. (Nem is kértük. Annyit kértünk, hogy egy-egy alkalommal legyen
húsmentes kínálat is. Például péntek vacsorára a húsos pörkölt nokedli mellé
alternatívaként gombapöri is.)
- és különben is, az iskolaközpont földszinti termében az alsós osztályok
vannak, akiknek aprócska székeit mi nem tudjuk használni... Az emeleti
termeket meg sajnos nem tudják kiadni, mert nincs, aki takarítson... Pakoláshoz
meg végképp nincs elég kéz. (Mi jó sok önkéntest ígértünk...)
Négy hét telt el feleslegesen, hiszen ha tényleg ezekért nem, ezt már az
irodájában megmondhatta volna. Vagy talán nem csak ezekért nem... Ki tudja...
7. lépés – 2019. december – Segélykiáltás. Levelet küldök a találkozó
társszervezőinek és az Éghajlatvédelmi Szövetség tagszervezeteinek, kérve őket,
segítsenek lehetséges helyszínt találni. Másnap kis balatonparti
tagszervezetünktől, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesülettől jön válasz:
Keszthelyt javasolják. A mozgalomban kevésbé ismert szervezet helyben aktív
és jó kapcsolatokat ápol. Egy héten belül érkeznek az ajánlatok:
- fő helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar, D épület (Keszthely, Festetics u.
7);
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- étkezés: az egyetem melletti épületben;
- szálláshely: Keszthelyi Vendéglátó Szakközépiskola Kollégiuma 256 ággyal,
(Keszthely Mártírok útja 1. - 15 perc séta az egyetemi épületektől).
Telefonon mindhárom szolgáltatóval fixáljuk a 2020. május 22-24. közötti
időpontokat és kezdeményezzük az írásbeli megállapodásokat.
Így állunk most, a karácsonyi mézeskalács illatába mintha a késő tavaszi
langyos Balaton vizének illatát keverné valami mesebeli légáramlat. A kis Jézus
lassan újra megszületik és advent utolsó napjaira kisimulnak a szervezés
ösvényének bukkanói is. Jövő év elején sok munka vár ránk, és ha minden jól
megy, februárban, márciusban indul a találkozó regisztrációja!
Üdvözlettel: L. Csabi (Lajtmann Csaba, Reflex Környezetvédő Egyesület)”
MKNE Országos Szakmai Találkozó
Szigetvár – Sasrét (Mecsekerdő Zrt., Kikerics Erdészeti Erdei Iskola)
Időpont: 2020. szept. 18-20.
Ha Zselic, akkor csillagos égbolt.
Benne Sasrét egy csodás színfolt.
Szeptemberben ide várunk szeretettel,
Hogy együtt legyünk, újra tele jókedvvel!
Felnőttesre fordítva: Nagyon sok szeretettel várunk a Kikerics Erdészeti Erdei
Iskolába szeptember 18-án a MKNE találkozójára! Kényelmes faházakban
aludhatsz, de ha több csillagra vágysz, akár a szabad ég alatt is kipróbálhatod. 4
faházban 42 hely van, 3 illetve 6 fős szobákban.
A sokféle program között lesz kisvonatozás zselici túrával összekötve,
kincskeresés az ősbükkösben, erdőfürdőzés, természetismereti játékbörze,
éjszakai csillagles és még sok egyéb érdekesség. Jó lenne újra találkozni,
beszélgetni, kirándulni és örülni egymásnak! A szállásról
részletesebben: https://www.mecsekerdo.hu/kikerics-erdeszeti-erdei-iskola
A viszontlátás reményében:
Fridrich Ági
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Volt
Ökokarácsony 2019
A hosszú évek óta a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában rendezett Ökokarácsony idén is megújulva kínált remek programokat
az iskola diákjainak, családjaiknak és leendő kis tanítványainak az adventi
időszakban.
A rendezvény célja a kellemes együttléten túl – mint minden évben – a
szemléletformálás is.
A hagyományos, elmaradhatatlan nyitóműsor, a mézeskalácssütés és különböző
anyagok újrahasznosítása mellett új színfolttal gazdagodott az idei program. A
beporzók védelme érdekében új foglalkozásokat terveztünk be a kínálatba. Itt a
gyerekek összeállíthattak egy kis méhes-mézes könyvecskét fincsi mézes
receptekkel, érdekességekkel a beporzó rovarokról, cselekvési tervekkel és más
izgalmas témával, gyönyörű képekkel. A borítót mindenki maga tervezhette
meg. Nagy volt a lelkesedés, annál is inkább, mivel a munka végén mindenki
kapott ajándékba egy üvegcse mézet egy parafa méhecskével a tetején, ami
szintén helyben készült. A foglalkozást két lelkes fiatal önkéntes, egy
középiskolás diák és egy egyetemi hallgató irányította. További két helyszínen
dugóból és dióból készültek méhecskék.
A kezdetek óta töretlen az érdeklődés mind a vendégek, mind a saját diákjaink
körében. A felső tagozatos diákok főként szervezőként kapcsolódtak be a
tevékenységekbe. Besegítettek a foglalkozások előkészítésében és levezetésében
is.
A foglalkozásokat az iskola pedagógusai és az MKNE tagjai vezették.
A programot használt könyvek börzéje színesítette.
Az idei ökokarácsonyon is nagy élményt, feltöltődést jelentett az együttlét.
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***
Választmányi ülés volt 2019.12.12-én.
A Beporzók munkacsoport beszámolt arról, hogy látvány-rovarszállók
elhelyezését tervezik több kerületben (X., XI., XII.) olyan pontokon, ahol több
ember találkozhat velük. Tárgyalások folynak ezen kerületek
Önkormányzataival. Felmerült, hogy az iskolai technika órákon is lehetne
rovarszállót készíteni tervrajz alapján. Az Ökokarácsonyon is jelen volt a téma,
pl. Valenta Gabi kis üvegekbe mézet töltött, rajta kis parafa méhecske csábította
a gyerekeket a mézzel és méhekkel kapcsolatos ismerkedésre. A Hársas Éva
által összeállított kis könyv ismeret- és receptanyaga, ennek kreatívan saját
arculatra formálása szintén közelebb hozta a témához a lelkes gyerekeket és
felnőtteket. Egy oktatócsomag is készül iskolák számára.
Elhunyt tagunk, Barna Panni családja által készített kis emlékkötetet megkapta
az MKNE. Meghatódtunk. A kis könyvet az irodában lehet elérni, s ott lehet
elolvasni.Vásárhelyi Tamás jelezte, hogy megjelent Nádai Magda legújabb
könyve. A MKNE 30 példányt kap belőle. Saly Erika Orgoványi Anikó
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könyvének megjelenéséről számolt be, és hozott is egy példányt, hogy
megismerhessük a kiadványt.
Nagy Andrea „A rovarok a környezeti nevelésben” című, illetve az óvodákban
és általános iskolákban megvalósítható beporzó napi projekteket tartalmazó
szakmai anyagai felkerültek a MKNE honlapjára, a Beporzók munkacsoport
felületére. Vásárhelyi Tamás jelezte, hogy hozzá már érkeztek „külsős” pozitív
jelzések az anyaggal kapcsolatosan.
Andi Újpesten tart több előadást komposztálás témakörben; nagy az érdeklődés,
az előadásokon minden korosztály képviselteti magát. Fontos a komposztálás!
Általa a hulladék „életté változtatható”. Andi filmet is ajánlott, „A mérgezett
föld” címmel.
A beszámolókat követően a tervek kerültek meghatározásra. Átgondoltuk, ki
miben tud/szeretne feladatot vállalni 2020-ban. Victor András vállalta, hogy
összefogja és aktívan részt is vesz a kiadványok népszerűsítésére szolgáló
ismertetők megírásában. A Facebook-on is igyekszünk jobban láthatóvá válni.
Szerkesztői jogot az Elnökségtől lehet kérni. Devescovi Balázsnak (aki admin
joggal rendelkezik) kell jelezni az eseményeket jó előre (totnes@gmail.com),
hogy kiposztolhassa. Utólag rövid beszámolót, néhány fotót érdemes küldeni
Balázsnak. Kérés még, hogy lehetőleg „LIKE”-oljunk, de még inkább
kommenteljünk.
Köszönöm szépen a sok munkát!
Gulya Nikoletta

Programajánló
Újbudai séták, 2020
Tavaly, 2019-ben 3 séta valósult meg: Rupp-hegy, Kamaraerdő és Sas-hegy. Ez
év tavaszán tehát még 5 séta van előttünk. A sorban következő a Gellért-fürdő
meglátogatása – beleértve a mélyen a föld alatt lévő kutakat, gépeket és alagutat
is. Ezt a sétát a fürdő hivatott szakemberei vezetik. Majd egy olyan séta-útvonal
következik (a Szabadsághídtól az Info parkig), amely eddig nem szerepelt a
listán. Ezt – reményeink szerint – egyesületünk eddig kevésbé aktív tagja
(Pamlényi Csilla) fogja vezetni. Nem lesz könnyű dolga, hiszen neki kell
feltérképeznie az útvonalon található természeti és kulturális értékeket, s
felkészülnie az érdekességekből és tudnivalókból.
A további sétákról – és általában sétákra való jelentkezés módjáról – a
honlapunkon tudtok tájékozódni.
Victor András
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„EvolúciJó” játék-műhely (workshop)
A műhelyen az MKNE-berkeiben felnőtt oktatók segítségével a résztvevők
kipróbálhatják az evolúciós és ökológiai témájú játékokat. A műhely célja, hogy
a résztvevők később magabiztosan és hatékonyan tudjanak hasonló játékokat
vezetni. Elsősorban gimnáziumi tanároknak, tanárszakos hallgatóknak és
szakkört vagy foglalkozásokat tartó felnőtteknek ajánlott, másodsorban
bárkinek, akit érdekel. A részvétel ingyenes, a résztvevőknek egyszerű, hideg
ebédet biztosítunk. Regisztrálni ezen a linken lehet: https://tinyurl.com/ufxnzo8.
Részletek: 2020. április 18. szombat 10:00-17:00; ELTE TTK Lágymányosi
Campus, http://www.evolutionisfun.hu/workshop.html
Könczey Réka

Pályázatok, projektek
Ferencvárosi klíma-program
Klímatudatos iskolai projektek
Az előző KÖR-ben írtunk részletesen az iskolai projektekről. Most az
előrehaladásról szeretnék beszámolni.
Január 10-11.-én lezajlott a felkészítő műhely, ahol az 5 résztvevő iskola 3-3
pedagógusa vett részt. Péntek délután a résztvevőket Reiner Roland
alpolgármester úr köszöntötte, majd az éghajlatváltozással kapcsolatos
előadásokat hallgathattak meg a résztvevők Könczey Rékától, Taksz Lillától
(MBFSZ), Tömör Miklóstól (VALYO), Vásárhelyi Tamástól és Kecskés
Ferenctől.
A szombati nap témája az „iskolai projekt” mint komplex tanulásszervezési
forma volt.
A nap trénerei: Saly Erika, Tóthné Timár-Geng Csilla, Sáray Szilvia, Parti
Krisztina és Victor András voltak, akik – miután bevezették a tanárokat a téma
rejtelmeibe – sok inspiráló ötletet adtak a klímás projekttervek kialakításához. A
kevésbé izgalmas, de a pályázat megvalósítása miatt fontos dokumentálási
kötelezettségekkel jómagam „szórakoztattam” a résztvevőket.
A délután folyamán aztán a tanárok elkezdték kidolgozni saját iskolai
projektjüket. Izgalmas tervek kezdtek kibontakozni. A szervezők és mentoraik
január első hetében véglegesítik projektterveiket. Kíváncsian várjuk, mi áll
össze. Május végéig kell lebonyolítaniuk a programokat, majd júniusban egy
közös projektzárón osztják meg munkájuk eredményét egymással és az
érdeklődőkkel.
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Nem feledkezhetünk meg a műhely technikai és adminisztratív hátterét és az
ellátását biztosító csapatról sem: Sztridáné Kurucz Kriszta, Bátyi-Földesi Dóra
és két IKSZ-es önkéntes: Sztrida Emília és Bagyinszky Noémi. Kriszta most
sem hazudtolta meg önmagát, az ellátás látványos, bőséges és finom volt! A
műhely fényét András furulyaszója emelte tovább, mely barátságosan hívogatta
munkára a résztvevőket.
Köszönet a sok-sok előkészületért és a figyelmes, segítőkész jelenlétért minden
szervezőnek, előadónak és trénernek! A folyosói pletykák szerint a tanárok is jól
érezték magukat. :-)
Klímastratégia
Ugyan egyelőre még a háttérben, csendesen, de Könczey Rékának köszönhetően
már készül a ferencvárosi klímastratégia. A stratégia „személyre szabásához”
elengedhetetlen, hogy megismerjük a helyiek véleményét, becsatornázzuk
ismereteiket. Ennek az „ismerkedésnek” a második eleme egy online kérdőív,
mely jelenleg is kitölthető. Kérjük, terjesszétek a hírét! (A linket lásd a cikk
végén.) Első eleme szintén egy online véleményvizsgálat volt még a pályázat
előkészítési szakaszában. Februárban már a személyes konzultációk vizére
evezünk és megtartjuk az első ferencvárosi klímaplatform ülést. Jelenleg ennek
előkészítése zajlik. Ezután elkészül a stratégia első változata, mely
önkormányzati, majd társadalmi egyeztetésre kerül. Ennek során további 2
klímaplatform ülést hívunk össze, 4 műhelyt szervezünk az érdekeltek
bevonásával és lefolytatunk egy online társadalmi egyeztetést is. Mindezek után
véglegesítésre kerül a Ferencvárosi Klímastratégia.
Fentiek mellett természetesen beindulnak majd a további szemléletformáló
programjaink is: előadások, beszélgetések és szemléletformálás a klímás
vándortanösvénnyel. A vándortanösvény tervezése most kezdődött el. Ha valaki
szeretne bekapcsolódni, jelezze nekem a foldesid@gmail.com címen!
Együttműködéseink a projekt kapcsán
Az őszi választásokon új vezetés került Ferencváros élére. Nagy örömünkre
fontosnak tartják a témát, az első testületi ülésen rögtön klímavészhelyzetet
hirdettek. (Ez még nem a mi hatásunkra történt.) A projekt fogadtatása tehát
kedvező, nagy nehézség azonban, hogy az új vezetés miatt sok a változás a
polgármesteri hivatalban, ami jelentősen megnehezíti és lelassítja a munkánkat.
Reméljük, hamarosan gördülékenyebbek lesznek a folyamatok!
A pályázat megvalósítása során derült ki számunkra, hogy van egy másik klímás
projekt is a kerületben. Nevezetesen az Energiaklub német támogatásból
megvalósuló Berlin-Budapest klímaadaptációs párbeszéd című projektje. Több
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találkozás után – nagy örömünkre – végre körvonalazódnak az együttműködés
lehetőségei és keretei. Kíváncsian várjuk, mi sül ki belőle! :-)
Kérjük, terjesszétek a Ferencvároshoz kötődő – ott élő, dolgozó, tanuló –
ismerőseitek körében a kérdőívet: https://tinyurl.hu/81Sp/
Köszönettel: Bátyi-Földesi Dóra

NKNSA – helyzetjelentés
Az őszi szerzői és szerkesztői munkák a szeptemberi Országos Környezeti
Nevelési Konferencia révén kapott vélemények feldolgozását jelentették. A
szerzők a vélemények és javaslatok nagy részét beépítették a kéziratokba. A
tervezési folyamat következő szakasza, a második lektorálás –forráshiány miatt
– állt. Január során a tavaly beadott pályázataink egy része kedvező döntést
kapott, melyért köszönettel tartozunk. Így februártól további lektorokat tudunk
bevonni a szöveg értékelésébe, jobbításába. Kérjük a tagság türelmét, illetve
javasoljuk, hogy már most bátran használják a kéziratként közzétett NKNSA-t
(ld. a honlapon). Ugyancsak javasoljuk, hogy az NKNSA-ra épülő egyetemi
műhelysorozat valamelyik eseményén vegyenek részt tagjaink.
Könczey Réka
A 2020-as év ünnepelt élőlényei, és a kezdeményező szervezetek
2020. év madara: erdei fülesbagoly, ld. http://www.mme.hu/2020-ev-madaraaz-erdei-fulesbagoly . Az MME rajzpályázatot is hirdetett, melynek határideje
február 24.
2020. év rovara: a tavaszi álganéjtúró,
ld: https://www.rovartani.hu/category/ev-rovara/
2020. év emlőse: vidra, ld. http://www.hermanottointezet.hu/801508
2020. év vadvirága: nemes májvirág,
ld. https://mttmuzeum.blog.hu/2019/12/11/az_ev_vadviraga_2020-ban
2020. év fája (fafaja): tatárjuhar, ld. https://www.oee.hu/hirek/egyesuletihirek/tatar-juhar-ev-faja-2020
2020. év fája (egyede): kaposvári Szabadságfa (kocsányos tölgy a kaposvári
Berzsenyi Dániel Tagiskola udvarán) ld. https://evfaja.okotars.hu/
2020. év gombája: csoportos csészegomba, ld. http://www.gombanet.hu/
2020. év hüllője: keresztes vipera, ld. http://www.mme.hu/khvsz/2020-evhulloje-keresztes-vipera. Évente váltakozva hirdetnek hüllőt vagy kétéltűt, 2019ben a foltos szalamandra volt az év kétéltűje.
2020. év hala: süllő, ld. http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
Könczey Réka
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Szakmai gyakorlaton az MKNE-nél
Popovics Lilinek hívnak, 23 éves vagyok, Budapesten élek, a szakmai
gyakorlatomat töltöm a Magyar Környezeti Nevelés Egyesületnél. Alapszakos
diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem szociológia szakon.
Kulturális antropológia levelező képzést végzek a kolozsvári Babes-Bolyai
egyetemen, illetve jelenleg az ELTE humánökológia mesterszakán tanulok.
Varga Attila, aki az egyetemen környezeti nevelést tartott, ajánlotta nekem az
egyesületet szakmai gyakorlati helyként. Saly Erikától két típusú feladatot
kaptam, az egyik a személyes jelenlétet igénylő feladatok, a másik az otthonról
elvégezhető munka. Személyesen részt vettem eddig az Egyesület vezetőségi
ülésein, ahol megismerkedtem a tagokkal, bepillantást nyertem az ügymenetbe,
a futó projektekbe, és az aktuális sikerekbe és kihívásokba. A másik nagyobb
volumenű személyes jelenlétet igénylő feladat az volt, hogy az Újbudán
található Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
ökokarácsonyán részt vettem. Itt az volt a feladatom, hogy a jelenlegi
diákoknak, illetve a leendő elsősöknek segítettem összeállítani egy beporzókról
szóló füzetet. Két otthoni feladatot kaptam. Először véleményeznem kellett az
Egyesület honlapját, hogy hogyan lehetne felhasználóbarátabbá és modernebbé,
könnyen kezelhetővé tenni az oldalt. A nagyobb otthoni feladat keretein belül
egy Excel táblát kellett szövegkódolnom. Ez egy olyan felmérés, melyet
megközelítőleg 740 ökoiskolában tanító tanár töltött ki. Rövid szöveges választ
kellett adniuk 4 kérdésre. Nekem az volt a dolgom, hogy egyesével értelmeznem
kellett a tanárok által adott rövid szöveges választ, majd tartalom alapján egyes
problémakategóriákba besorolni azt.
Nem búcsúzom, mert még tavasszal önkéntesként segítem az egyesületet.
Akinek szüksége van rám, keressen! (lilu.popovics@gmail.com)
Popovics Lili

Versek, szépségek
„A fák arra is megtanítanak, hogy ne akarj mindig rohanni; olykor tudj megállni
is.”
(Boldizsár Ildikó)
***
Van egy fantasztikus – és nagyon nekünk való – könyv, amely mesékbe
öltöztetett vallomás a Földért érzett felelősségünkről és a Természettel való
szeretet-teli együttélésünkről. Cseppentett környezeti nevelés a maga
eszközeivel!
Keressétek tehát ezt a könyvet:
Boldizsár Ildikó (szerk.): Mesék a csodakertről – az egyetlen Földért. 2019,
Magvető
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Közérdekű

Kedves Tagjaink!
2020-ban Egyesületünk éves tagdíjai továbbra is a következők:




4000 Ft egyéni,
2000 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas)
6000 Ft családi.

A befizetéseket továbbra is az alábbi bankszámlaszámra lehet 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 2020-as évre vonatkozó tagdíjat 2020. március 31-ig kell rendezniük a
tagoknak.

Kedves Tagjaink!
A 2020-as 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
Hálásan köszönjük Tagjainknak és Hozzátartozóiknak, hogy az eddigi években
is 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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