
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Tartalmi beszámoló – 2011-es év

1. NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEK 

1.1. Közgyűlések 

Az évi rendes közgyűlésünk ápr. 9-én volt, Budapesten, a TIT Stúdióban. A közgyűlés elfogadta az 
előző évi beszámolót és az adott évre szóló munkatervet. Átadtuk a Puli-díjakat: Victor András 
(Örökös Puli-díj, tiszteletbeli elnöki kinevezés), Bagi Éva (Szürke Puli-díj), Darvas Kata (Szürke 
Puli-díj), Fűzné Kószó Mária (Fekete Puli-díj), Di Giovanni Rita (Fekete Puli-díj), pótoltuk az 
előző évről elmaradt díjat: Labancz Györgyi (Fekete Puli-díj). Szilágyi Ákos elnökségi tagunk 
családi okok miatt lemondott, helyére a Választmány Újszászi Györgyit javasolta maga közül, aki 
elfogadta az új szerepet. Szilágyi Ákos a továbbiakban, mint választmányi tag dolgozott.

1.2. Elnökségi ülések

Az elnökség 11 alkalommal – július kivételével havonta – ülésezett.
Az elnökségi ülések állandó napirendi pontok alapján zajlottak, ekkor kértük az irodában dolgozók 
beszámolóját is Az egyesület sokszínű, tartalmas munkáját irányítottuk 2011-ben is. Döntéseket 
hoztunk, pályázatokat írtunk, beszámolókat készítettünk, több nemzetközi projektet fogtunk össze, s 
több hazai kicsit. Projektelőkészítő egyeztetéseket tartottunk több ízben. Részt vettünk szakmai 
fórumokon, képzéseken, képviseltük az egyesületet több alkalommal. Az egyesület stratégiai 
átalakulásának tervét kidolgoztuk, majd kerestük a megfelelő ügyvezetőt kétlépcsős interjúztatással. 
Tagjainkat igyekeztünk informálni, aktivizálni. Informatikai tudásunkat folyamatosan bővítettük, a 
megújulást segítő folyamatok kidolgozását folytattuk. László Ervin professzort tiszteletbeli 
tagunkká kértük fel. 
(Ld. Elnökségi beszámoló.)

Az elnökségi ülések meghívóját mindig elküldtük az Elnökségi tagokon kívül a Választmány és az 
Felügyelő Bizottság vezetőinek is. A Választmány elnöke és az FB elnöke rendszeresen részt is 
vettek az üléseken. Több alkalommal voltak mások is vendégeink egy-egy projekt, feladat kapcsán. 
Az ülésekről készült jegyzőkönyveket mindig elektronikus úton szétküldtük az Elnökség, a 
Választmány és a Felügyelő Bizottság minden tagjának. 

1.3. Választmányi ülések 

Elnöke: Darvas Kata
Társelnöke: Victor András
Ülések: január 28-29., ápr. 8., július 1-3. Bácshegyen, dec. 3.
Az elnökség tagjai is részt vehettek az üléseken. 
Főbb témakörök:

• Csapatépítés (Kamra Étterem).
• Etikai kódex készítésének átgondolása, tervezése.
• SzMSz módosítására javaslatok.
• Munkaterv megvalósításához elnökségi kérések alapján támogatás.
• Az egyesület új működési modelljéről való gondolkodás.
• Problémák felszínre hozása, megoldások keresése.
(Ld. Választmányi beszámoló.)

1.4. Szervezetfejlesztési és forrásteremtési ülések, megbeszélések
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• A projektekben való, együttműködésről szóló döntések meghozatalára projekt-előkészítő 
csapatot hoztunk létre. Szempontsort állítottunk össze, s több alkalommal egyeztettünk, 
tárgyaltunk egy-egy projekt vállalása kapcsán. Megvizsgáltuk, milyen egyesületi előnyökkel 
jár a projektben való együttműködésünk, mik a kockázatok. Pénzügyi tervet készítettünk. 
Két alkalommal - több egyeztetést követően - döntöttünk arról, hogy nem tudjuk vállalni 
szakmai vagy egyéb okból kifolyólag (pl. önrész, pénzügyi kockázat) a projektben való 
munkát. A csapat tagjai: Saly Erika, Victor András, Kelen Gábor, Újszászi Györgyi, Halácsy 
Ágnes.

• Kidolgoztunk egy projektvezetői képzést Kelen Gábor vezetésével, melynek megvalósítását 
2012-re tervezzük. Azt gondoljuk, hogy egyesületünk stabilitásához több, vállalható 
projektre, ezek összefogásához jól képzett projektvezetőkre van szükség.

• Elkészítettünk egy éves Cash flow táblázatot, hogy láthatóvá váljon pénzügyi helyzetünk a 
be- és kijövő pénzmozgások során. Szakmai irányító: Koller Zsuzsa, Kelen Gábor.

• A projektvezetőktől is következetesen kérjük a havi beszámolókat és a pénzügyi ütemtervet. 
A projektek elnökségi felelőse, Halácsy Ágnes tudatosan segíti a projektdokumentációk 
elkészítésének, összerendezésének folyamatát. Az egyesületi kb. 20% „megtartását” szem 
előtt tartjuk. 

• Az egyesület működési modell-átalakításának kidolgozására több alkalmat szántunk. 
Elnökségi és választmányi üléseink témája volt, majd egy munkacsoport állt össze, akik a jó 
iroda szempontjait (elvárásainkat), az ügyvezető-keresés, kiválasztás folyamatát, valamint 
az interjúztatás folyamatrendjét kidolgozták. Csapattagok: Kelen Gábor, Saly Erika, Victor 
András, Újszászi Györgyi, Halácsy Ágnes, Marsi Mónika.

1.5. Országos Szakmai Találkozó

Házigazda: Benke Ildikó
Helyszín: Csobánka
Időpont: szept. 16-18.
Résztvevők száma: kb. 50 fő
Program: A XIX. Országos Szakmai Találkozón gazdag program várta a résztvevőket. Baráti és 
szakmai beszélgetések, rendszergondolkodás kapcsán játék, kiállítás, tanösvényeken 
terepgyakorlatok, helyi civil szervezetek munkáinak megismerése, táncházak, Öko-teregetés 
(cserebere), filmvetítés az Oszoly értékeiről, kézműveskedés, Magosfa Alapítvány internetes 
projektjének bemutatója, Natural Europe projekt megismerése, az egyesület dolgairól való 
beszélgetés, Fair trade kávé, helyi vendéglátás, hozott falatok kóstolója. Sokan, sokfélén 
színesítették a programot tagjaink közül is.

1.6. Baráti összejövetelek

• A hagyományos kenuzás keretében június 18-án Czabán Dániel és Dávid vezetésével a 
Soroksári Dunán eveztünk. A vízi terepgyakorlaton megismerhettük a vízi- és vízparti 
élővilágot. Résztvevők száma: 6 fő.

• Zöld Zugoly „értékelő party”-t tartottunk augusztus végén a résztvevő fiatalokkal.

2. HELYI CSOPORTOK PROGRAMJAI 
(Ld. Helyi csoportok beszámolói.)

2.1. Baranya megyei Csoport

Vezetője: Adorján Rita

• Február 23. - Globális Nevelés Regionális Kerekasztal
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Február végén 2 globális neveléssel foglalkozó rendezvénynek is részesei lehettünk Pécsen. Február 
23-án a Globális Nevelés Regionális Kerekasztal rendezvénysorozat első, nyitóprogramján vettünk 
részt több baranyai környezeti nevelő társunkkal közösen. A rendezvényen, mely az Artemisszió 
Alapítvány és a HAND Szövetség közös szervezésében valósult meg, közel hetvenen vettünk részt.
Témakör:  a  globális  nevelés  magyarországi  helyzete.  A  bemutató  előadáson  és  kerekasztal-
beszélgetésen túl  tartalmas és izgalmas szekcióbeszélgetésekben vettünk részt.  Megismerhettünk 
„Jó gyakorlatokat” a régió iskoláinak és civil szervezeteinek előadásában, többek között a Zöld-Híd 
Alapítvány környezeti nevelőjétől, Valkó Kornéliától, aki a Baranyai csoportot is erősíti.

• Február 24. - Tükörben a Világ módszertani műhelynap
Február 24-én a ZION-ban (Zenész Ifjúsági Otthon) a pécsi Zöld Fiatalok Egyesület (ZöFi) és Az 
Emberiség Erejével Alapítvány közös szervezésében a Tükörben a Világ módszertani műhelynapon 
a globalizáció ránk gyakorolt hatásaival, valamint a szegénység kérdéskörével foglalkozó, annak 
diákokkal,  fiatalokkal  való  feldolgozását  segítő  módszerekkel  ismerkedtünk  meg.  A  18  fős 
műhelyfoglalkozáson nemcsak a megyéből, hanem Kecskemétről és Bajáról is érkeztek a téma iránt 
érdeklődő képzők. A jó hangulatú módszertani képzésen a két tréner, Galambos Attila és Nyirati 
András irányításával a globális nevelés módszertanába kaptunk betekintést. 

• Április 16. – húsvéti családi kézművesnap
Idén  is  megrendeztük  a  már  hagyományos  húsvétváró,  családi  kézműves  napunkat.  Nagy 
örömünkre sok környezeti nevelő társunk és érdeklődő család látogatott el a rendezvényre, mely 
kellemes hangulatban telt.

• Május 7. – A Dél-dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napja
A Dél-dunántúli Régió 5 erdészeti erdei iskolája (Gyulaj Zrt.  – Turisztikai és Természetismereti 
Központ Lengyel-Annafürdő, Mecseki Erdészeti Zrt.  Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő 
Háza, Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Sefag Zrt. Sziágyi Erdei Iskola Madárlátta Suli, Gemenc Zrt. 
Pörbölyi Ökoturisztikai Központ) már 4. éve rendezi meg közös regionális bemutatkozóját, ahol az 
érdeklődő  pedagógusok  megismerhetik  az  oktatóközpontok  munkáját  és  környezeti  nevelési 
programját. A program idei rendezője a SEFAG Zrt. Sziágyi Erdei Iskola Madárlátta Sulija volt. A 
rendezvényen 4 megye (Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun megye) pedagógusai vettek részt. A 
résztvevők  Sziágypuszta,  Nagysallér  és  Petesmalom  környékének  élővilágát,  erdő-  és 
vadgazdálkodását  ismerhették  meg,  valamint  közelebbről  a  sziágyi  Madárlátta  Suli  erdei  iskola 
szálláshelyét és programjait. Erről a programról a baranyai csoport tagjai külön értesítést kaptak.

• Október 3–9. - Erdők Hete program
2011 az Erdők Nemzetközi Éve volt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a 2010-es év után 2011-ben 
az erdők fontosságát,  azok fenntartható kezelését  és megőrzését  kívánta kiemelni  a  nemzetközi 
évvel, valamint arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy az erdők milyen jelentős szerepet töltenek be 
az emberiség életében, és hogy megőrzésük mennyire létfontosságú. Ehhez szorosan kapcsolódott 
az idén 15. alkalommal megrendezésre kerülő Erdők Hete is, melynek jelmondata: „A fa nemzeti 
vagyon”. A XV. Erdők Hetén a Mecsekerdő Zrt.  munkatársai 3 korcsoportban (3–4.; 5–8; 9–10. 
évfolyam) várták a megye általános és középiskolás diákjait, valamint pedagógusait erdőismereti 
vetélkedőre. Az erdőismereti verseny célja volt, hogy erdészek vezetésével terepen, valamint ezt 
kiegészítve feladatlap segítségével, otthoni kutatómunkával rávilágítson arra, hogy hazánk erdeinek 
faállománya  nemcsak  az  ökológiai  körforgás  része,  az  üvegházhatást  okozó  gázok  folyamatos 
megkötésével  a  klímaváltozás  ütemének  mérséklője,  hanem  fontos  –  a  tartamos  (fenntarható) 
erdőgazdálkodásnak  köszönhetően  folyamatosan  növekvő  mértékű  –  megújuló  természeti 
erőforrásunk is, mely a nemzeti jövedelem egy részének alapja. A versenyen 135-en vettek részt. A 
programról a baranyai csoport tagjai külön értesítést kaptak.

• Október 20–22. – „Fenntartható erdőgazdálkodás” pedagógus továbbképzés
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A Zöld-Híd Alapítvány és a Mecsekerdő Zrt. 20 órás, nem akkreditált pedagógus továbbképzést 
szervezett és tartott „Fenntartható erdőgazdálkodás” címmel Sás-völgyben az Erdő Házában.
A program központjában a fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás állt, melynek célja az volt, hogy 
a pedagógusok megismerjék a természeti környezettel való gazdálkodást, a hiteles erdőgazdálkodási 
gyakorlatot,  azért,  hogy azt továbbadhassák az általuk oktatott  tantárgyakon keresztül a tanulók 
felé,  ezzel  is  hozzájárulva  a  jövő  nemzedék  környezetbarát  magatartásának  kialakításához. 
Továbbképzésünk  témái:  elméleti  előadások  mellett  terepi  programok.  A  továbbképzésről 
értesítettük a baranyai csoport tagjait, és nagy örömünkre többen részt vettek a képzésen.

• December 4. - „Zöldkarácsony”
2011-ben is megrendeztük a már hagyományos karácsonyváró, családi kézműves napunkat. Nagy 
örömünkre sok környezeti nevelő társunk és érdeklődő család látogatott el a rendezvényre, mely 
kellemes hangulatban telt.

• Folyamatosan - híradás
A helyi  csoport  tagjait  értesítjük  az  erdészet,  a  Baranya  Megyei  Természetbarát  Szövetség,  a 
Természetismereti  Múzeum  és  más  civil  szervezetek  által  szervezett  környezeti  nevelési 
programokról.

2.2. Debreceni Szellőrózsák

Vezetője: Csapóné Tábori Hajnalka

A csoport havi rendszerességgel találkozik. Tagjaink főként óvónők.
Főbb programjaink:

• 2011. január 28.  
Éves terv összeállítása

• 2011. február24.  
Farsangi összejövetel a Diószegi Sámuel Erdei Házban.
Farsangi jelmezekben, magunk készítette farsangi süteményekkel, aszalékokkal, jó 
hangulatban temettük a telet.
Dr. Csapóné Tábori Hajnalka élvezetes előadást tartott a hajdúsági népszokásokról.

• 2011. április 9.  
Családi túra a Nagyerdőn.
A túrát vezette Csetreki Ernőné, biológus.
Szép tavaszi időben 12 család részvételével megnéztük az odvas keltikét, a virágzó bogláros 
szellőrózsát, a kis tyúktaréjt.
Rácsodálkoztunk az ébredő természet szépségére.

• 2011. április 16.  
Föld Napja alkalmából túrát szerveztünk a Bánki erdőben lévő Hármashegyre. A Halápi 
Csárdáig autóbusszal, onnan pedig gyalogtúrával értük el az Erdei iskolát.
Kis pihenő után a Zsuzsi-vonattal jöttünk vissza a városba.
A túrát vezette: Csetreki Ernőné biológus.

• 2011. május 7.  
Városi Szavalóversenyt rendeztünk  Diószegi Sámuel Erdei Házban, amelyen 15 óvoda 
nagycsoportos gyermekei mondhatták el a természetről, az erdőről, állatokról szóló 
legkedvesebb verseiket.
A szülők és gyermekek örömmel jönnek erre az alkalomra, amely lehetőséget teremt az 
erdőben levő "Borostyán" Tanösvény megtekintésére is.

• 2011. július 29-31.  
Túra Erdélyben a Bihar-hegységben.
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Az esős idő ellenére csodálatos napokat töltöttünk Biharban. Szállásunk a Boga-völgyében, 
az Anett Panzióban volt.
Kirándulásunk során megnéztük a Medve-barlang cseppköveit, a biharfüredi csodaforrást is.

• 2011. szeptember 28.  
Rajzversenyt hirdettünk "Szeretem a Nagyerdőt" címmel nagycsoportos óvodás 
gyermekeknek.

• 2011. október 1.  
Családi túra a Nagyerdőn.
Eddigi legsikeresebb túránk volt! 60-nál több gyerek vett részt a túrán, melyet Csetreki 
Ernőné biológus vezetett.

• 2011. október 10.  
A Nagyerdő védetté nyilvánításának Napján a DEODEC - Óvoda nagycsoportosaival és a 
Debreceni Lycium-Kör tagjaival koszorúztunk.

• 2011. október 16.  
Hajdúhadházon vettünk  részt a Torzsás- Napok rendezvényein Enyedi Zsuzsánna  
meghívására.

• 2011. október 22-23.  
Két napos kirándulást tettünk a Mátrába. Szállásunk Mátraderecskén volt, ahol látogatást 
tettünk a Mofetá-ba, megnéztük a helyi nevezetességeket.
Gyöngyösön a Mátra- Múzeum csodálatos kiállításaiban gyönyörködtünk.
Hazafelé megmásztuk a siroki várat.

• 2011. november12.  
Dr. Lovass Márton előadását hallgattuk a Diószegi Sámuel Erdei Házban hagyományos 
libazsíros kenyér és hagyma fogyasztása mellett.

• 2011. december 12.  
Betlehemes Találkozón vettünk részt a Debreceni Kossuth-téren.

• 2011. december19.  
Karácsonyi ünnepség a Nagyerdőn, a Diószegi Sámuel Erdei Házban.
A Százszorszép Óvoda nagycsoportosainak kedves zenés műsorával, vidám tréfákkal, 
jókedvűen zártuk az évet.

2.3. Hódmezővásárhely: Zöld Kapocs 

Vezetője: Walterné Böngyik Terézia

Tagjaink és rendszeres segítőink száma összesen: 65 fő.
A szolgáltatást igénybevevők száma: 400-3500 fő óvodás, általános iskolás, valamint a 
programokon részt vevő tanulók és nevelők. Városi rendezvényeken a város diákjai, nevelői, 
szülők.
Eredmények: Minden évben olyan programokat hirdetünk meg, amely óvodától a középiskoláig 
vonja be a résztvevőket. A városvezetés is elismeri munkánkat. A média folyamatos érdeklődéssel 
figyel ránk, rendszeres tudósítást adnak tevékenységünkről a Zöld Magazin műsorban. Az elmúlt 
évben 400 diák vett részt levelező versenyen, 250 fő fotópályázaton és elkészült a város Zöld Pont 
térképe. Szakmai munkánk eredményét mutatja a 3. éve elindított ökoosztályok népszerűsége és a 
diákok –szülők lelkes munkája. Ökoiskolaként a környék lakosainak komposztálási ismeretekben, 
biokertészeti ismeretekben nyújtunk segítséget a diákokon keresztül.

Rendszeres, folyamatos oktató programok, tevékenységek:
• Projektek: Kukorica projekt, Ökologika projekt óvodásoknak, Erdei iskola - Mártélyi 

Kaland projekt 7. osztályosoknak
• Témahetek: Vásárhely megismerése, Kubikok élővilága, Egészségesebben!
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• Papírgyűjtés
• Zöld órák a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban
• Egy pohár tiszta víz! - vízprojektek az intézmények hétköznapi életében (EVP)
• Digitális tudásbázisba feltölthető anyag összeállítása
• Eledel E-betűk bűvöletében 
• Jeles napi ünnepségek, évfordulók, megemlékezések: 
- Autómentes Világnap a kubikokban
- Tisza Élővilágának Emléknapja Mártélyon
- Víz Világnapja - vízvizsgálatok - egy pohár egyészség
- Föld Napja - kubikok természeti értékeinek felfedezése
- Madarak és Fák Napja 
- Állatok Világnapja (Madármegfigyelés, -gyűrűzés a kubikokban)

• ÖKO-Pannon interaktív rendezvénykamionja
• Járdacsillagászat - Csillagos égbolt túra 
• Természetbúvár Kisokos Kör vegyes korcsoportban (tehetséggondozás): Természettudós 

kör, Levelező verseny (Mártélyi kaland), Zöld órák, Tanösvény-program (madarászat, 
természetjárás, csillagászat), Fotópályázaton való részvétel (Zöld pont térkép készítése)

2.4. Zala megyei csoport

Vezetője: Benedek Miklós

A csoportunk a megyében folyamatosan népszerűsíti a környezeti nevelési módszereket, szervezi a 
környezetvédelmi jeles napokat, megyei versenyeket, koordinálja a továbbképzéseket, segíti a Zala 
Megyei Pedagógiai Intézet munkáját.
Célcsoportunk: Nagykanizsa, Zalaegerszeg és a megye más településeinek óvodái, általános- és 
középiskolái.

• Tanulmányi versenyek szervezése megyei szinten
• Víz világnapja: egyhetes rendezvénysorozat (nemzetközi rajzverseny, vízi sport, 

esszépályázat, szakmai találkozók)
• Föld napja: faültetés a város különböző pontjain és rajzkiállítás szervezése
• Interaktív előadások tartása több város oktatási intézményében klímavédelem, takarékos 

anyag- és energiafelhasználás, fenntarthatóság témában
• Áprilisban részt vettünk Pomázon a Klímabarát Települések Országos Találkozóján
• Sikeres Zöld Béka pályázati forrásból környezeti nevelési programok megvalósítása
• Környezetvédelmi világnap: Hód napi túra szervezése. A Zala megyei csapatok mellett 

szlovéniai diákok is részt vettek a programon.
• Nyáron ökológiai tábor szervezése Olaszországban, majd Balatonmárián
• Szeptemberben munkaterv készítése
• A nemzetközi LENA-projekt tervezésébe való bekapcsolódás
• Stájerországi szakmai továbbképzéseken való részvétel a fenntarthatóság jegyében

3. SZAKMAI CSOPORTOK PROGRAMJAI 
(Ld. Szakmai csoportok beszámolói.)

3.1. Múzeumi csoport

Vezetője: Németh Mária
Tagjai: főleg tanárok.
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• Szeptemberben a Múzeumi csoport tagjai a rendezvények egyre csökkenő látogatottságának 
okait keresték, levelezőlistán tervezték meg programjaikat. 

• Október: Aquincumi Múzeum. A kevés jelentkező miatt lemondtuk a programot. A további 
tervezésnél visszatérünk a szerda délutánokra.

• November 9-én a Budapesti Történeti Múzeumba látogattunk. A Restaurátor Osztály 
vezetője mutatta meg, mi történik a műtárgyakkal, mielőtt a látogatók szeme elé kerülnek.

• December 7-én a Magyar Természettudományi Múzeumba kaptunk meghívást Vásárhelyi 
Tamástól és Holler Judittól. Eltűnt világok nyomai után kutathattunk.

3.2. Vegy-Tan csoport

Vezetője: Benkőné Di Giovanni Rita
A 2011-es évben a csoport nem folytatott tevékenységet.

3.3. Forrás csoport

Vezetője: jelenleg nincs
A 2011-es évben a csoport nem folytatott tevékenységet.

3.4. ZölDök (Zöld Diákönkormányzat középiskolás tanulói) 

Vezetője: Darvas Kata
Tagjai: jórészt a Budai Nagy Antal Gimnázium és más középiskolák ZölDök diákjai.

• A Zöld Zugoly programok a Művészetek Völgyében, Taliándörögdön ismét nagyon 
sikeresek voltak.

• Nyári ausztriai vezetőképző táborban való részvétel
• Duna tisztítása: Mentori támogatással önállóan szervezték meg a diákok a nemzetközi 

eseményt, ami egyszerre zajlott négy dunamenti országban (az ausztriai tábor résztvevőinek 
országaiban). Felvették a kapcsolatot a XI. és XXII. kerületi önkormányzattal, 
megszervezték a szemét elszállítását. Meghívták a médiát is, hogy felhívják a figyelmet a 
Duna védelmének fontosságára. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk mindkét 
kerületből.

• Zöld diákszervezetek hálózatának kialakítása: Meghívtak a mi diákjaink öt gimnáziumból 
még két-három, a környezetvédelem iránt érdeklődő diákot azzal a céllal, hogy saját 
iskolájukban is hozzanak létre zöld diákszervezetet.

• Rajzverseny és kiállítás szervezése az Állatok világnapján.
• A Szén-dioxid Nyomozók projekt egyik rendezvényre a diákok prezentációt készítettek, s 

azt több pedagógusnak bemutatták.
• “Zöld percek” a Budai TV-ben
• Zöld Mikulás
• Táborozás Királyréten
• Önkéntesség tanulása, gyakorlása, tapasztalatszerzés

3.5. „Köröcske” (ifjak csoportja)

Vezetője: Egyelőre nincs
A 2011-es évben a csoport nem folytatott tevékenységet.

3.6. Önkéntesek csoportja

Vezetője: Bartha Cecília
Önkéntesként dolgoztak egyesületünknél többen, főleg fiatalok: Nemcsics Anna, Tóth György, 
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Koós Diana, Grúz Adrienn, Székelyi Renáta, Séra Vera. Rendezvényeinken rendszeresen lehetett 
rájuk számítani, jó visszajelzéseket kaptunk munkájukról. Ők maguk is örömmel vállalták nálunk a 
segítséget. Motiváltak, lelkesek voltak a feladatoktól, attól, hogy tanulhattak, tapasztalatot 
szerezhettek, idejüket hasznosnak tartott tevékenységre fordíthatták. Az önkéntes törvény kapcsán 
igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak. Ezt Albert Judit és Újszászi Györgyi segítette.

4. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK: PROJEKTEK, PROGRAMOK

(Ld. Melléklet: éves projektbeszámolók táblázatai.)

4.1. Saját hazai projektek, programok

A) 2011-ben megvalósított, befejeződött

4.1.1. „Körülöttünk él a világ”  -  programsorozat
PV: Halácsy Ágnes, Laskovics Katalin
Résztvevők: kb. 100 fő
a) Felnőttképzési szakanyagot állított össze szakértői csapatunk a biodiverzitásról.
Csapattagok: Fűzné Kószó Mária, Kecskés Ferenc, Vásárhelyi Tamás
b) Körülöttünk él a világ… c. programunkat folytattuk, sikeres foglalkozásokat vezettünk.
Csapattagok: Benke Ildikó, Devescovi Balázs, Gál Ildikó, Gergely Nóra, Goy Anna, Halácsy 
Ágnes, Koós Dia, Nemcsics Anna, Németh Mária, Orgoványi Anikó, Victor András
Eredmény: többek bevonása, az egyesület ismeretségének növelése, képzési anyagok, 
foglalkozástervek, melyeket a későbbiekben is felhasználhatunk képzéseinken.

4.1.2. Zöld Zugoly 2011
PV: Darvas Kata
Résztvevők: kb. 500 fő
A program ismét sikerrel zárult (júl. 22–31.). A ZölDÖK csoportunk (jórészt a Budai Nagy Antal 
Gimnázium diákjainak) közreműködésével szervezett fenntarthatóságra nevelési program szerves 
része volt a Dörögdi Fesztiválnak: Fenntarthatóság a hétköznapokban (előadások, kerekasztal-
beszélgetések), szemléletformálás játékosan minden korosztálynak, kísérletek, hulladékból 
ékszerek, vízen festés, növényfal, Hulladékból termék (Öko-Pack kiállítás), fotókiállítás, 
természetmegismerő séták.

B) Futó projektek

4.1.3. Konferencia 2012
PV: Vásárhelyi Tamás
Egyesületünk 20. évfordulója alkalmából országos konferenciát szervezünk Utak a 
fenntarthatósághoz – a megelőzés tanulása címmel. Megalakult, majd elkezdte munkáját a Tartalmi 
Bizottság és a Szervező Bizottság. A TB-ba több társszervezet képviselőjét is meghívtuk. Örömteli 
munka kezdődött. A konferencia tartalmi vázát kialakítottuk, a teendőket megterveztük, feladatokat 
vállaltunk. Pályázatot írtunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ahonnan forrást nyertünk. A védnököket 
felkértük (László Ervint, Pálinkás Józsefet, Hoffmann Tamást).

4.2  . Szakmai   együttműködés mások   hazai projektjeiben,   
programjaiban

A) 2011-ben megvalósított, befejeződött
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4.2.1. Vörösiszap Oktatóközpont tervezése
PV: Varga Attila
Az OFI megkeresésére, a vörösiszap-katasztrófával (Kolontár) kapcsolatos oktatóközpont 
tervezésében részt vett, majd szakmai-tudományos cikket készített Victor András (nemcsak 
kémikusok számára), melyet honlapunkon „Olvasnivalók” fül mögött közzétettünk. Az 
oktatóközpont végül nem jött létre.

4.2.2. Föld napja
PV: Kun Lászlóné és Victor András
Résztvevők: kb. 500 gyerek
a) A Pál-völgyi-kőfejtőnél Kun Lászlóné, Gergely Nóra, Grúz Adrienn, Nemcsics Anna tartott 
foglalkozásokat.
b) A XI. kerületben Victor András, Nemcsics Anna, Székelyi Renáta a kerületi Pedagógiai Szolgálat 
szervezésében – a TIT Stúdió közreműködésével – gyerekfoglalkozásokat vezetett a Feneketlen-tó 
partján, valamint a Stúdióban a kerület általános iskolai csoportjai számára.
Eredmény: önkénteseink bevonása, elismerés, gyermekmosoly.

4.2.3. Madarak és fák napja
PV: Kun Lászlóné
Csapattag: Gergely Nóra, Laskovics Katalin
Résztvevők: 200 fő
Május 8-án volt a hagyományos (játékos) vetélkedő a Budakeszi Vadasparkban.

4.2.4. Sérült Gyermekek Napja
PV: Victor András
Csapattagok: Németh Mária tanítványai, Gergely Nóra
Szept. 13-án az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) felkérésére 
játékos érzékszervi és természetmegismerő foglalkozásokat tartottunk enyhe és középsúlyos értelmi 
fogyatékosok számára az Állatkertben.

4.2.5. Bábozd zöldre az otthonod - 1.
PV: Victor András
Csapattag: Csicsák Antalné
Résztvevők: kb. 120 óvónő
Az Európalánta Egyesület megbízásából óvónők és óvodások számára, a fenntarthatóságra nevelést 
célzó programokhoz kidolgoztuk a szakanyagokat és az e-learning tananyagát, majd felkészítő 
előadásokat tartottunk.
Eredmény: megbízható együttműködő partnert találtunk, PR.

4.2.6. Bábozd zöldre az otthonod - 2.
PV: Victor András
Csapattag: -
Résztvevők: kb. 60 fő
Az Európalánta Egyesület megbízásából óvónőknek szakanyagot dolgoztunk ki egy interaktív 
oktató DVD-hez, majd felkészítő előadást tartottunk a Pető Intézetben.
Eredmény: PR-értéke számottevő.

4.2.7. OMÉK
PV: Gergely Nóra
Résztvevők: kb. 400 fő
Csapattagok: Szikoráné Tóth Anna, Laskovics Katalin, Kun Lászlóné, Szekeres Tamás és Benkő 
Bernadett.

9



A Vidékfejlesztési Minisztérium megkeresésére a Hungexpo-n (Budapest), az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon foglalkozásokat tartottunk szeptember végén, október 
elején (4 napon) gyerekcsoportoknak, érdeklődő családoknak. A gyerekeknek vezetett környezeti 
nevelési játékok mellett barkácsoltunk az érdeklődőkkel, játékos feladatlapokkal készültünk, 
közben bemutattuk egyesületünket.

4.2.8. Öko gyereknap a REC-ben
PV: Halácsy Ágnes
Résztvevők: kb. 20 fő
Csapattagok: Koós Diána, Grúz Adrienn, Saly Erika
A Kreatív Zöld Kör meghívására gyerekeknek tartottunk foglalkozást ősszel a szentendrei REC-
ben. Interjút adtunk a helyi tévének.

B) Futó projektek

4.2.9. Ökolábnyom - Zöldi Ákos és a Földvigyázók
PV: Victor András
Csapattagok: Varga-Kocsis Anikó, Laskovics Katalin, Wintsche-Mikesch Viktor
Résztvevők: kb. 6000 gyerek, aki regisztrált a program honlapján
Az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Alapítvány megbízása alapján kidolgoztuk a 
www.egyszervolt.hu honlapon 2011. februárjában induló on-line játék szakmai anyagát, amely 
gyerekek számára az ökolábnyom csökkentéséről szól.  A hatásosság mérésére kérdőívet 
készítettünk.
Eredmény: tanulási folyamat, PR-érték.

4.2.10. „ELTE zöldítése” - Fenntarthatósági szemléletformáló kampány
PV: Schróth Ágnes
Csapattagok: Reök Cecília, Halácsy Ágnes, Devescovi Balázs, Horgas Judit
Segítőtársak egy-egy résznél: Saly Erika, Victor András, Újszászi Györgyi, Bakonyi Gábor, 
Könczey Réka, Wintsche-Mikesch Viktor, Tímár-Geng Csilla, Hársas Éva
Résztvevők: kb. 150 fő
Az ELTE Bölcsészettudományi- és Természettudományi Karon Fenntarthatósági szemléletmód 
terjesztése az egyetemi polgárok között címmel olyan kampány folyt júniustól, amely a fenntartható 
és környezettudatos életmód fontosságát közvetítette az egyetem polgárai felé. A kampány 
keretében szervezendő programokhoz az MKNE szakmai hátteret adott.
Alapos előkészítés zajlott sokáig: logót terveztünk, megterveztük egy-egy alkalom felépítését, 
játékos feladatokat készítettünk minden alkalomra, minden témakörhöz. Öt Ökoszemináriumot 
(kerekasztal-beszélgetésekkel) szerveztünk, valamint két Karácsonyi ajándékbörzét. Az 
Ökoszeminárium szervezésében a beszélgetők felkérése, a tartalom kidolgozása, valamint a játékok 
összeállítása volt az MKNE területe. A Zöld tanszékverseny megtervezésén is elkezdtünk 
godolkozni.
Eredmény: kialakult az Ökoszemináriumok rendje, sikeresek a programok, törzsközönségünk van, 
az egyesületet egyetemi körökben is megismerték többen, PR.

4.3. Saját nemzetközi projektek, programok

A) 2011-ben megvalósított, befejeződött
Ilyen nem volt 2011-ben.

B) Futó projektek
Nem volt saját kezdeményezésünk nemzetközi projektre.
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4.4. Szakmai együttműködés mások nemzetközi projektjeiben, 
programjaiban

A) 2011-ben megvalósított, befejeződött
4.4.1. WWF - European Youth Taking Action for the Earth/ Európai fiatalok akcióban a Földért 
PV: Bartha Cecília (leadta), Wintsche-Mikesch Viktor
Csapattagok: Németh Mária, Darvas Kata
Résztvevők: 6 fő táborozó, 31 fő Duna-tisztítás, 29 fő tábor
A WWF Ausztriával történt közös táborozás során olyan fiatalokat juttattunk el egy ausztriai 
táborba, akik továbbadták a tanultakat a környezeti, természeti és fenntarthatósági témák iránt 
érdeklődő többi fiatalnak. Az ausztriai táborban megszerezték a szükséges kompetenciákat az 
utóprogramok szervezéséhez és további szemléletformáló akciók kitalálásához, lebonyolításához. 
A projekt része volt egy hazai tábor megszervezése (Királyréten), és továbbá három 
utótevékenység: Duna-tisztítás (együttműködés és szervezés), Szüreti nap Taliándörögdön 
(ökoprogram kicsiknek), Ökokarácsony a Bárdosban (részvétel).
Eredmény: az egyesület fiatalítása (lelkes fiatalok), média sikeres bevonása, nemzetközi kapcsolat.

4.4.2. Green Sweden projekt - Ökojátszótér, környezeti nevelési brosúra
PV: Saly Erika
Csapattagok: Néder Katalin, Holler Judit, Victor András
Résztvevők: svéd cégek, Fővárosi Önkormányzat, Green City Mozgalom munkatársai
A Svéd Kereskedelmi Kirendeltség megkeresésére szakmai munkát vállaltunk egy ökojátszótér 
létrehozásában a Margitszigeten, majd egy környezeti nevelési brosúra összeállításában 8-18 éves 
korú gyerekek számára. Megterveztünk 5 db magyarázó (játékleíró) táblát a játszótérre, majd 
megírtuk az Ökosodj! című brosúrát. Szeptemberben az ökojátszótér átadása megtörtént. December 
elején megjelent az Ökosodj brosúra 60 000 pld-ban.
Eredmény: PR (nagy hírverés az egyesület nevével), helyi csoportjaink bevonása a terjesztésbe 
(kaptak is valamit tőlünk), tanultunk a céges „világban”, jó kapcsolatépítés.

B) Futó projektek
4.4.3. Carbon Detectives (Szén-dioxid Nyomozók)
PV: Halácsy Ágnes
Csapattagok: Bartha Cili, Darvas Kata, Gergely Nóra, Kelen Gábor, Wintsce-Mikesch Viktor
Résztvevők: kb. 300 iskolával kapcsolat, 210 pedagógus képzése, 7 bevont egyesületi és más 
szakértő
Képzőink: Heszlényi Judit, Schróth Ági, Fridrich Ági, Molnár Lászlóné Kata, Nagyné Grecs Anita
Két képzést tartottunk (Kecskeméten, Budapesten), a honlapra feltöltött versenyanyagokat 
befogadtuk, értékeltük, megszerveztük a díjátadót, a díjakat kiosztottuk az ünnepélyen (15 
versenyanyag, 10 csapat jutalmazása). Időközi riportot készítettünk, majd a nyári, litomericei 
(Csehország) 3 napos nemzetközi tábor programjának létrehozásában vettünk részt. A felsős nyertes 
csapat kiutazását megszerveztük. Részt vettünk a nemzetközi projekttalálkozón (Litomerice), 
szeptemberben pedig meghirdettük a versenyt.
Eredmény: Több egyesületi tag bevonása, partnerszervezetekkel való együttműködés, irodai 
alkalmazottunk fizetésének kiegészítése, iskolákkal való kapcsolataink bővülése, MKNE 
ismertségének növekedése, projektvezetési, projektmunka tapasztalatok.

4.4.4. RWL - Real World Learning Network
PV: Mondok Zsuzsa
Csapattagok: Victor András, Varga Attila, Varga Péter, Suhajda Virág
A Comenius forrásból támogatott FSC-projekt célja, hogy jó terepprogramokat keressünk Európa-
szerte, valamint a sikeres iskolán kívüli tanulás kritériumrendszerével megismerkedjünk (német és 

11



angol példa), majd saját rendszert dolgozzunk ki. Modell órákat és esettanulmányokat kell 
készítenünk, melyek népszerűsítik a természetről való tapasztalati tanulást, továbbá hálózatot kell 
építenünk jó gyakorlatokkal rendelkező központok, oktatók részére, végül nyitott, európai szintű 
szemináriumot rendezünk, és online és nyomtatott publikációkat jelentetünk meg. A csapat 
decemberben elkezdte a tervezést.

4.4.5. Otthon az erdőben
PV: Halácsy Ágnes (kezdetben: Néder Katalin)
Csapattagok: (volt tagok: Csörsz Katalin, Hermanovszki Szilvia)
Berényiné Parti Kriszta, Holler Judit, Kecskés Ferenc, Kelen Gábor, Saly Erika, Séra Vera, Sólyom 
Barbara (Magosfa), Szentpétery Marianne, Szekeres Tamás, Tímár-Geng Csilla, Újszászi Györgyi, 
Vásárhelyi Tamás   
Résztvevők: 25 nyertes iskola diákjai (több ezren)
A Csehországban működő TEREZA megkeresésére kapcsolódtunk be az IKEA által támogatott 
projektbe. A projekttervet kidolgoztuk, tárgyalásokat folytattunk, a pénzügyi hátteret megterveztük, 
forrást növeltünk. Kétféle terepi határozó készült el: Milyen természetes az élőhelyed? (szerző: Biró 
Mariann), Fa az élet szigete. Kiírtuk az Otthon az erdőben pályázatot az IKEA vonzáskörzetében 
lévő általános- és középiskolák számára. Projektindító módszertani börzét tartottunk a TIT 
Stúdióban novemberben. Az egyesületünkből és a társszervezetektől, a nemzeti parkoktól érkeztek 
előadók, foglalkozásvezetők. Kiadványokat, szóróanyagokat lehetett a szakmai munkához 
beszerezni. Az első képzést megtartottuk 15 pályázónak a Bárdos Lajos Általános Iskolában 
novemberben. A beérkezett 34 pályaművet befogadtuk, értékeltük december végéig, majd az 
anyagot átadtuk az IKEA-nak.
Eredmény: Módszertani börze, kétféle terepi határozó kiadása 1000-1000 pld-ban, együttműködés a 
Magosfa Alapítvánnyal, sok MKNE tag megmozdulása, együttműködés a csapattagok közt.

5. TOVÁBBKÉPZÉSEK

5.1. Általunk tartott képzések
5.1. 1. SCA - képzés
PV: Kelen Gábor
Csapattagok: Victor András, Darvas Kata, Czippán Katalin, Karas László (felkért szakember). 
Résztvevők: kb. 60 fő
Az SCA vevőszemináriumot a cég beszállítóinak és munkatársainak tartottuk. 
Az egynapos szeminárium megtartását megelőzték a céggel való tárgyalások, a szeminárium 
tervezése, az előadások elkészítése. Eredmény: megfeleltünk a cég elvárásainak, sikerült jó partneri 
viszonyt kialakítanunk, tudást és tapasztalatot szereztünk céges képzésekkel kapcsolatosan.

5.1.2. Iskolazöldítés 
PV: Victor András
Csapattagok: Albert Judit, Bartha Cecília, Schenkerik Zsuzsa
Résztvevők: 30 pedagógus, Teleki Blanka Általános Iskola, XI. kerület (Bikszádi utca 61.)
Az akkreditált továbbképzést 6 alkalomra bontva tartottuk meg. A záródolgozatokat értékeltük, 
átadtuk a tanúsítványokat 12 kollégának.
Eredmény: Kipróbáltuk az IZ újonnan akkreditált tematikáját. Megismertünk egy érdemleges 
ökoiskolát.

5.2. Részvételünk képzéseken

5.2.1. Januárban Civil képzésen vett részt Gergely Nóra, irodánk munkatársa.
5.2.2. Márciusban Felnőttképzési akkreditációs tájékoztatót tartott Rettegi Zsolt szakértő 
egyesületünkben, melyen többen részt vettünk Albert Judit szervezésében. Résztvevők: Victor 
András, Saly Erika, Halácsy Ágnes, Bartha Cecília, Treiber Zsuzsa, Szentpétery Marianne, Schróth 
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Ágnes, Németh Mária.
5.2.3. Májusban Koller Zsuzsa, pénzügyi tanácsadónk, könyvelőnk belső képzést tartott Cash flow 
(pénzügyi ütemterv) témában. Az elnökség tagjai, a FB vezetője, valamint a Választmány vezetője 
is részt vett a „képzésen”. Kelen Gábor segítségével igyekeztünk átlátni az általa készített, 
folyamatosan töltögetett egyesületi Cash flow-t.
5.2.4. Szeptemberben rendszergondolkodás témakörben vettünk részt többen Meadows előadásán és 
tréningjén. Résztvevők: Victor András, Újszászi Györgyi, Kelen Gábor, Albert Judit, Schróth 
Ágnes, Bartha Cecília, Darvas Kata, Halácsy Ágnes, Saly Erika.
5.2.5. Helyi csoportjaink tagjai is több képzésen vettek részt. (Ld. külön beszámolók.)

6. MEGJELENÉS RENDEZVÉNYEKEN 
6.1. Január: Klímatalálkozó Szentendrén, a REC-ben 
Képviselőink: Halácsy Ágnes, Albert Judit
6.2. Március: A Környezet- és Természetvédelmi Szervezetek 2011. évi Országos Találkozója, Baja
Képviselőink: Vásárhelyi Judit, Benya László, Klein Ibolya 
6.3. Április: Globális Nevelési Konferencia
Képviselőink: Bartha Cecília, Laskovics Katalin, Wintsce-Mikesch Viktor
6.4. Május: Kárpát-medencei magyar környezet- és természetvédő szervezetek találkozója (KÁM), 
Nyárádszentlászló
Képviselőink: Vásárhelyi Judit, Benke Ildikó
6.5. Június: Ökoiskola díjátadó
Képviselőink: Halácsy Ágnes, Gergely Nóra, Szekeres Tamás, Jakócs László
6.6. Június: Európai Civil Találkozó
Képviselőink: Újszászi Györgyi, Vásárhelyi Judit
6.7. Június: Zöld Kéz Konferencia (tele-presence) - nagy cégek HR-munkatársaival
Képviselőnk: Victor András
6.8. Június: TIT Stúdió Egyesület közgyűlése
Képviselőink: Laskovics Katalin, Jakócs László, Gergely Nóra
6.9. Július: Természettudományos Muzeológusok Találkozója, Esztergom
Képviselők: Németh Mária, Saly Erika
6.10. Július: Duna-box oktatócsomag kapcsán szervezett, három napos nemzetközi találkozó a 
Dunán
Képviselőink: Halácsy Ágnes, Saly Erika
6.11. Augusztus: ELTE Nemzetközi szeminárium magyarul tanító tanárok számára
Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan
Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. Előadást tartottak: Vásárhelyi Tamás 
(múzeumpedagógia), Kecskés Ferenc (BEAGLE), Poszter: Bartha Cecília (Carbon detectives)
A szervezőbizottság tagja, valamint a környezettudomány szekció szervezője Schróth Ágnes volt. 
Képviselőink: Bartha Cecília, Di Giovanni Rita, Németh Mária
6.12. Szeptember: Margitszigeti ökojátszótér átadása
Képviselőink: Néder Katalin, Holler Judit, Victor András, Saly Erika
6.13. Október: Learning to Change for Sustainability workshop
Képviselőink: Darvas Kata, Victor András, Czippán Katalin, Kelen Gábor, Wintsce-Mikesch Viktor, 
Neumayer Éva
6.14. November: Fenntarthatósági Csúcs Konferencia
Képviselőink: Darvas Kata

7. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
ÜGYÉBEN
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7.1. Vidékfejlesztési Minisztérium
Résztvevők: Vásárhelyi Judit, Neumayer Éva, Saly Erika
Egyesületünk a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseivel kapcsolatokat ápolt a környezeti 
nevelés  érvényesítéséért, védelméért. 2011. október 22-én az MKNE két másik civilszervezettel  
(Magosfa, FÖK) egyeztetve küldött 3 oldalon konkrét szöveges észrevételeket a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény tervezetéhez a környezeti nevelés érvényesítése szempontjából.

7.2. Társadalmi Megújulás Operatív Program Monitoring Bizottság
Képviselőnk: Vásárhelyi Judit  
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 2011. évi országos találkozóján a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program Monitoring Bizottságban (TÁMOP MB) delegált tagként  dolgozott 
tovább. Részt vett az MB delegáltakból álló Zöld fejlesztéspolitikai munkacsoportban és az 
Egyeztető Fórum  évi négy ülésén is.  2011-ben  a TÁMOP  Monitoring Bizottsága három ízben  
ülésezett, márciusban, júniusban és novemberben.  Mindhárom ülésen, továbbá az MB tagok 
számára rendezett képzésen és a Roma Albizottság  egy ülésén  is részt vett. 

7.3. Fenntartható Fejlődés Bizottsági „kerekasztal”
Képviselőnk: Victor András
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának kezdeményezésére környezeti nevelési 
„kerekasztal” munkájában vett részt több alkalommal.

8. TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK

8.1. Kör hírlevél 

Az Egyesület lapja, a Kör – miként az eddigi években – négy alkalommal jelent meg: februárban, 
májusban, szeptemberben és novemberben. Szerkesztője Hársas Éva, korrektúrázza Marsi Mónika, 
tördeli Szekeres Tamás. Segíti a folyamatot Saly Erika és Bartha Cecília. Igyekeztünk tudósítani az 
egyesület életében történő eseményekről, projektekről, tervekről. Kb. 15 embernek küldjük ki 
papírra nyomtatva, postán a Kör-t, a többiek e-levelet kapnak az egyes számok megjelenésekor, s az 
abban található link segítségével tölthetik le a Kör legfrissebb számát a honlapunkról.

8.2. Módszerkosár 

A Módszerkosarat Gyalog Éva indította újra, ő szerkesztette, gyűjtötte össze a kosárba valót, a 
tagok által küldött módszertani anyagokat. Szekeres Tamás technikai és Victor András szakmai 
segítségével májusban, szeptemberben és novemberben jelent meg.
A Módszerkosár-számok is letölthetők az egyesület honlapjáról. A benne található ötletek, 
tapasztalatok segítséget jelentenek a pedagógusoknak, környezeti nevelőknek.

8.3. Honlap     

Az egyesületi honlapot próbáltuk folyamatosan frissíteni. Működik az on-line könyvesbolt, nyomon 
követhetők a futó projektjeink és eseményeink, az új Olvasnivalók fül mögött érdekes írások 
találhatók, letölthető minden Kör és Módszerkosár. A Kapcsolataink fül mögé több 
társszervezetünk, együttműködő partnerünk logója felkerült. A Képtárunk fotóanyaga jól követi a 
főbb eseményeket. A honlapunk teljes megújítása még nem történt meg.

8.4. Kiadványok

• Milyen természetes az élőhelyed? (  határozó)
Szerző: Biró Marianna
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• Fa, az élet szigete   (határozó)  
Szerző: a Beagle csoport szakértői 

• Ökosodj! (brosúra)
Összeállította: MKNE
Kiadó: Svéd Kereskedelmi Kirendeltség

8.5. Civil Rádió

PV: Laskovics Katalin
Mutasd magad! című nyertes pályázat útján lehetőséget nyertünk a rádiózásra. A honlapunkon 
megtalálhatók és meghallgathatók az adások.

8.6. Tagi levelezőlista

A levelezőlistán keresztül kb. 350 regisztrált, érvényes e-címmel rendelkező társunkhoz juttattunk 
el információkat egyesületünkről, valamint a bennünket megkereső társszervezetek, ill. tagjaink 
által küldött rendezvényekről, programokról, lehetőségekről. Jövőbeli feladatunk annak 
átgondolása, hogy jó-e, elegendő-e ez a tájékoztató szerep.

8.7. Facebook

A Facebook-ot kevesen használták tagjaink közül. Ezt a lehetőséget szántuk fórumra, 
gondolatcserére.

9. KAPCSOLATTARTÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL

9.1. Hazai szervezetek

9.1.1. Országos Mezőgazdasági Könyvtárral való együttműködést készítettük elő.
9.1.2. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel folyamatosan együttműködünk.
9.1.3. TIT Stúdió Egyesület pártoló tagjai vagyunk.
Föld Napi rendezvényeket szerveztünk a TIT Stúdióban. Az Egyesület az irodáját a TIT Stúdió 
épületében bérli. Újbuda Önkormányzatához közös munkatervet adtunk be. 2012-es konferenciánk 
helyszínének a TIT Stúdió épületét kértük. A konferencia Szervező Bizottságában Juhász Nagy 
Ágnes, a TIT Stúdió Egyesület vezetője is részt vesz.

9.1.4. A BOCS Alapítvány együttműködést kért képzéseikről szóló tájékoztatásban.
9.1.5. A Magyar Természettudományi Múzeum szakmai partnerséget kért tőlünk az OT-n való 
projektbemutatásra, helyszínt biztosítottak az ökojátszóteret tervező műhelymunkához.
9.1.6. A Magosfa Alapítvánnyal folyamatos szakmai együttműködésünk van: kiadványok, képzések, 
kölcsönös benner-csere, képviselet.
9.1.7. Referencia-intézményi hálózatokkal (Dél-Alföld, Közép-Magyarország) együttműködési 
megállapodást kötöttünk szakmai segítségnyújtásra.

9.2. Határon túli és nemzetközi szervezetek

9.2.1. Ausztria
Projektelőkészítő (LENA) megbeszéléseket folytatunk egy osztrák szervezettel 
(UmweltBildungWien), Benedek Miklós, Nagykanizsai helyi csoportunk vezetőjének jóvoltából.

9.2.2. Nemzetközi projektek
A négy nemzetközi projekt révén több külföldi szervezettel állunk kapcsolatban: FSC, TEREZA, 
WWF, UmweltBildungWien.

9.2.3. Erdély
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A KÁM (Kárpát-medencei magyar környezet- és természetvédő szervezetek évi találkozója) 
tervezése kapcsán vettük föl a szálakat erdélyi szervezetek vezetőivel, Vásárhelyi Judit és Benke 
Ildikó közvetítésével. 

9.2.4. Kárpátalja
Forráshiány miatt nem volt közös hallgatói programunk.
Előadóként részt vettünk a KMPSz által szervezett Kölcsey Pedagógusakadémia tanár-
továbbképzési programján, Beregszászon: Schróth Ágnes, Böddi Béla.

10. ÖSZTÖNDÍJAK

Egyesületünk 2011-ben nem hirdetett meg pályázatot, nem adott ki ösztöndíjat.

11. IRODA, ADMINISZTRÁCIÓ

Az iroda három alkalmazottal működött december 31-ig. 
Mozgáskorlátozott  munkatársunk  (Jakócs  László)  és  személyi  segítője  (Gergely  Nóra) 
foglalkoztatását a területileg illetékes Munkaügyi Központ támogatta az év végéig.  A támogatás 
megszűnt, az egyesületi struktúraváltás is indokolta, hogy két, eddig a Munkaügyi Központ által 
támogatott munkatársunktól megváljunk. A feladatok átadása rendben megtörtént. Gergely Nórát 
még 2012-ben alkalmazzuk, mert betegállományba került. Az év folyamán kétlépcsős interjúztatás 
során kerestük az egyesület számára legmegfelelőbb ügyvezetőt, hogy vele alakítsuk ki az erős, új 
irodai hátteret 2012-ben. Az előkészítésben, interjúztatásban részt vettek: Kelen Gábor, Újszászi 
Györgyi,  Victor  András,  Saly  Erika,  Halácsy Ágnes,  Marsi  Mónika.  Könyvelőváltás  volt  az év 
elején. A gazdasági szakember, Koller Zsuzsa külsős tanácsadóként is segíti munkánkat. Az NCA 
működési pályázat felhasználását ellenőrizték, s minden elszámolásunkat, beszámolónkat rendben 
találták.  Az  előkészítésben  segédkezett:  Gergely  Nóra,  Jakócs  László,  Halácsy  Ágnes,  Victor 
András, Saly Erika.

Budapest, 2012. április 28.
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