
Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról
 
 
A  2004.  év  egy  hároméves  ciklus  záró  éve  volt.  Nagy  általánosságban  elmondhatjuk,  hogy 
megfeleltünk az alapszabályunkban megfogalmazott célunknak: több módon is segítettük tagjaink, 
és általában a környezeti nevelők hatékonyságát. Eredményeit tekintve ez az év nagyjából azonos 
színvonalú volt, mint a megelőző évek. 

• 2004-ben kilenc pályázattal, azaz 9 269 eFt összegű pályázati támogatással számoltunk el. A 
pályázati  támogatásokból  kiadványok  láttak  napvilágot,  továbbképzéseket  tartottunk, 
gyerekeknek tábort szerveztünk, országos szakmai találkozót tartottunk stb.

• Hagyományos programjaink - Ökokarácsony, Madarak és fák napja,  Mocorgó puli tábor, 
országos találkozó - ebben az évben is megvalósultak.

• A tagságunk létszáma némileg nőtt; az aktivitás azonban továbbra is csak egy viszonylag 
szűk rétegre volt jellemző.

• Szakmai és helyi csoportjaink működése valamivel áttekinthetőbbé vált,  bár még mindig 
elég sok az adminisztratív és egyéb tisztázatlanság, bizonytalanság.

• Akkreditált pedagógus továbbképzésünk (Tantervkorrekció és környezeti nevelés) indítási 
engedélye lejárt; nagyon fontos lenne újabb továbbképzést akkreditáltatni.

• A tagság  -  és  a  külvilág  -  felé  való  kommunikációnk  javulásának  fontos  eleme,  hogy 
tartalmasabb, gazdagabb, kezelhetőbb lett a honlapunk.

• Saját  kiadásként  két  kiadványt  jelentettünk  meg;  s  közreműködtünk  egy  OM-kiadvány 
tartalmi kidolgozásában.

• Az  elmúlt  három  éves  ciklus  eredményeinek  és  hiányosságainak  összegzésével 
előkészítettük  azt,  hogy  a  következő  elnökség  minél  zökkenőmentesebben  vehesse  át  a 
teendők irányítását. 

 
 
Tagság
Az egyesületnek jelenleg 1260 tagja van; közülük tagdíjhátralék miatt - az SzMSz megfelelő pontja 
értelmében - 570 nem részesül a kedvezményekben, s nem kapja a KÖR hírlevelet.
 
Vezető testületek
Elnökség
A 8 tagú - tehát 1 fő hiánnyal működő /Vers Réka tisztségéről lemondott/ -  elnökség munkáját 
Marsi Mónika ügyvezető igazgató és Szekeres Tamás adminisztrátor segíti.
Az  elnökség  havonta  ülésezett.  Az  ülések  vezetését  az  elnök,  illetve  az  társelnökök  vagy  az 
elnökség  más  tagjai  felváltva  látták  el.  Az  elnökségi  üléseken  a  vezetőség  beszámolt  az  adott 
időszakban végzett  munkáról,  és  a  folyamatos  és  eredményes  munka érdekében 73  határozatot 
hozott. A határozatokat és azok teljesülését a Határozatok tárában vezettük, melyet Tóthné Timár-
Geng Csilla havonta frissített. 
Márciusban  tartottunk  közgyűlést,  novemberben  választmányi  ülést.  Ezek  szervezésében  Kun 
Lászlóné, Treiber Zsuzsa és Vásárhelyi Judit működött közre.
Az SZMSZ egyes  pontjait  átdolgoztuk,  pontosítottuk és megtárgyaltuk a  választmánnyal.  Ezt  a 
munkát Vásárhelyi  Judit  fogta  össze.  Behán Erzsébet és Victor András pedig az SZMSZ egyes 
mellékleteinek tervezetét készítette el.
A Puli-díj  szabályrendszerét  Saly  Erika  továbbfejlesztette,  és  az  ezzel  kapcsolatos  teendőket  is 
ellátta.
A szakmai csoportokkal Treiber Zsuzsa tartott folyamatos kapcsolatot, a helyi csoportokkal pedig 
Saly Erika.
A tagok státuszát felülvizsgáltuk, melynek munkálatait Tóthné Timár-Geng Csilla végezte.
Az egyesület  pénzügyeit,  a  szerződéseket,  a  bevételeket,  a  kifizetéseket,  a  tagdíjjal  kapcsolatos 
ügyeket,  a  pályázati  elszámolásokat  Behán  Erzsébet,  a  könyvelői  feladatokat  Csík  Sándorné 



végezte. A banki ügyek intézésében Victor András és Treiber Zsuzsa segített.
 
Választmány
A Választmány csak novemberben tartott  ülést  (a  tavaszi  ülés  elmaradt).  Az ülésen az SZMSZ 
módosítása és a következő évre szóló tervek kialakítása volt a fő téma.
 
Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tagjai rendszeresen részt vettek az elnökségi üléseken, és kidolgozták saját 
Működési Szabályzatukat.
 
 
Projektek, programok
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
Ebben az évben a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megvalósításában tevékenykedtünk. 
Febr. 11-12. NKNS konferenciát szerveztünk Kelen Gábor vezetésével a KöNKomP-pal közösen a 
"Fenntarthatóságra  nevelés"  konferenciája  címmel.  Ezen  Victor  András  előadást  is  tartott  a 
"Környezeti  nevelés -  az NKNS helyzete" címmel.  A különböző területek megvalósítását  segítő 
tevékenységek összegyűjtését szekciókban végeztük, melyeknek vezetői egyesületünkből: Bakonyi 
Gábor, Tóthné Timár-Geng Csilla, Treiber Zsuzsa, Vásárhelyi Judit,  Vásárhelyi Tamás és Victor 
András voltak.
Az NKNS bemutatása előadás formájában 4 alkalommal is megtörtént: a Magyar Pax Romana-nak 
(áprilisban), a kárpátaljai magyar pedagógusok továbbképzésén (Beregszász, július 7-9.), a KÖT 
Háló  továbbképzésén  Márokpapin  október  7-én,  novemberben  pedig  Székesfehérváron  a  Fejér 
megyei pedagógusok találkozóján. Mind a négyet Victor András tartotta. 
Az NKNS projekt vezetése, lezárása, nyomdai kiadása, honlapon való megjelentetése Kelen Gábor 
feladata volt, ami igen nehéz munkát jelentett. A kötetek nagy részének célba juttatása még hátra 
van.
  
Jövőkép-tervezés
Az egyesület jövőképét formáló műhely-munkát tartottunk (dec. 11.). Ezen az elnökségből részt 
vett: Saly Erika, Vásárhelyi Judit és Victor András. (A választmányból és a Felügyelő Bizottságból 
Albert Judit, Bagi Éva, Darvas Kata és Vásárhelyi Tamás.) A műhely eredményeinek összegzését 
(azaz  a  facilitátor  összesítését,  valamint  a  résztvevők  által  megfogalmazott  kulcsmondatok 
gyűjteményét) szétküldtük a résztvevőknek, valamint az egyesület vezető testületeinek.
 
Fenntarthatóság évtizede
A projekt vezetője  Victor András,  és a munkacsoportban több érdeklődő tagunk dolgozik.  Ez a 
tevékenység majdnem teljes egészében áthúzódik 2005-re.
 Vásárhelyi Judit a projekten belül az NKNS megvalósításának és a fenntarthatóság fogalmának a 
kapcsolatán  dolgozott,  s  a  teológusok,  mint  célcsoport  megkeresésének  az  előkészítésével  is 
foglalkozott.
 
Iskolazöldítés 
Albert Judit szervezi és vezeti ezt a munkát (Victor András segítségével). Jelenleg az új kiadvány 
tervezése, szerkesztése, valamint a hozzá kapcsolódó továbbképzés tematikájának a kidolgozása és 
az  ősszel  esedékes  tanfolyam szervezése  folyik.  Összesen  18  egyesületi  tagunk  vállalt  munkát 
ebben a csoportban. 
A tanár-továbbképzés program tervezését,  akkreditációra való előkészítését Albert Judit,  Németh 
Mária, Nyiratiné Németh Ibolya és Victor András végezte.
Az iskolazöldítés  programot Victor  András  bemutatta  a  Fejér  megyei  pedagógusok találkozóján 
Székesfehérváron. 
 



PEA2 
(PEA = Pályázat Előkészítő Alap) Az előző évben beadott PEA pályázat (azaz az EU-pályázatok 
megírásához  segítséget  nyújtó  Alaphoz beadott  pályázat)  folytatását  Kelen  Gábor  vezetésével  a 
korábbi munkacsoport továbbgondolta, hogy adódó pályázati lehetőség esetén könnyebben tudjunk 
pályázni.
 
TIOK
A HEFOP  3.1.2  (Humán  Erőforrás  Operatív  Program)  felhívására,  a  seregélyesi  iskola  által 
kezdeményezett  "TIOK  konzorcium"  (Térségi  Iskola-  és  Óvodafejlesztési  Központ) 
oktatásfejlesztési pályázatának szakmai előkészítésében Kelen Gábor, Victor András és Albert Judit 
vett részt. Végül az egyesület sajnos az előírások alapján nem lehetett konzorciumi tag.
 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottságában végzett munka
A  Környezet-  és  Természetvédő  Szervezetek  2003.  évi  OT-ja  egyesületünk  képviseletében 
Vásárhelyi  Juditot  delegálta  ebbe  a  bizottságba.  A  bizottsági  munka  mellett  az  Operatív 
Programokban  dolgozó  civilek  hálózatában  és  Egyeztető  Fórumán  a  fenntartható  fejlődéssel 
foglalkozó KvVM  előterjesztések, és a 6 pályázati területre kidolgozott környezeti fenntarthatósági 
útmutatók értékelésében vett részt. 
A MEH  soproni  konferenciáján  az  irányító  hatóságok  és  közreműködő  szervezetek  számára, 
másokkal  együtt  képzést  tartott  a  környezeti  fenntarthatóság  érvényesítéséről  a  pályázatok 
előkészítése és értékelése terén. Részt vett ugyanebben a témában a zöld európai lobbisták brüsszeli 
megbeszélésén, továbbá 2 konferencián és 1 megbeszélésen.
 
 
Együttműködés már szervezetekkel
NOE
A Nagycsaládosok  Országos  Egyesületével  hosszú  évekre  nyúlik  vissza  az  együttműködésünk. 
Ebben az évben ez az együttműködés vékonyabb volt a kelleténél. A Hírlevelük "zöld" oldalaihoz 
nem találtuk meg a megfelelő "gazdát". Átszervezés és vezetőségváltás miatt átmenetileg ők sem 
értek rá szorgalmazni a kapcsolatot.
 
Cartographia
A Cartographia-val áprilisban együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek értelmében a C. 
alapítványa kiadványokkal segíti az egyesületet annak rendezvényein, az MKNE eljuttatta a Földi 
környezetünk atlasza c. kiadvány szórólapját  a tagjainak,  s tervezi az atlasz környezeti  nevelési 
szempontból való továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozását.
 
Pulszky-társaság
Ebben az évben együttműködési szerződést kötött az egyesületünk a Pulszky-társasággal, mert már 
eddig  is  több  közösen  szervezett  rendezvényünk  volt,  és  tagjaink  közül  többen  aktívan 
tevékenykednek a társaság munkájában.
 
Civil szervezetek
Hat  környezeti  neveléssel  foglalkozó  civil  szervezettel  való  kapcsolattartást  is  felvállaltuk,  és 
közösen  dolgoztunk  a  Stratégia,  és  az  iskoláknak  elkészített  Környezeti  nevelési  programok 
kiadványa kapcsán.  ("Segédlet  az iskolák környezeti  nevelési  programjának elkészítéséhez" OM 
kiadvány)
 
 
Továbbképzések
Erdei iskola témájú tanártovábbképzés
Az egyesület  általános iskolai  tanároknak márc.  5-7. és április  2-4. Gödön, majd május 7-9.  és 



június 4-6. Nagykátán tartott 2-2 alkalommal erdei iskola témában akkreditált továbbképzést. A két 
képzésen 12 előadó (Darvas Kata, Déri Andrea, Emri Erika, Horváth Kinga, Kurucz Márta, Marsi 
Mónika,  Tóthné  Timár-Geng  Csilla,  Treiber  Zsuzsa,  Varga  Attila,  Vásárhelyi  Judit,  Vásárhelyi 
Tamás és Victor András) tartotta az előadásokat, vezette a terepgyakorlatokat, műhelymunkákat.
A tanfolyam elindítása  sok nehézséggel  járt;  sikere egy igen rövid idő  alatti  komoly szervezés 
eredménye volt. A kurzust 26 pedagógus végezte el. 
A tevékenységeken és a játékon alapuló tanulás, mint a korszerű környezeti nevelés alapja az erdei 
iskolában,  volt  a  továbbképzésünk  központi  témája.  Nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  holisztikus 
természetmegismerő  módszerektől  kezdve  a  tananyagok  zöldítésének  a  technikájáig  minden 
lehetséges módszerre, ami eredményesen hasznosítható ilyen tanulási szervezési formában.
A pedagógusok a képzés során két házi dolgozatot nyújtottak be, amit Victor András és Treiber 
Zsuzsa bíráltak és értékeltek. A tanfolyamnak lejárt az akkreditációja, így azt 2005-ben már nem 
hirdethetjük meg.
 
Nagyszülők környezeti nevelése
Április  2-4.  között  szervezte  meg Tiszadobon Gadnai  Gáborné,  Saly  Erika  és  Victor  András  a 
továbbképzést.  A továbbképzésen tizennégyen vettek részt,  s a téma - a közelgő Húsvét miatt - 
elsősorban az ünnepek megülése és a helyi hagyományok megőrzése volt.
 
Erdei iskola továbbképzés a szolgáltatóknak
A KöNKomP felkérésére az egyesület tréninget szervezett erdei iskola témában 10 szolgáltatónak. 
Ennek szervezői Marsi Mónika és Szekeres Tamás voltak, a tréningvezető Nyiratiné Németh Ibolya 
volt. Több előadást tartott Victor András, és egy alkalommal Tóthné Timár-Geng Csilla is.
 
Kiadványok
Nyiratiné  Németh  Ibolya  Módszertani  kézikönyv  (nemcsak  környezeti  nevelőknek)  c.  kéziratát 
korlátozott példányszámban megjelentettük.
Megjelent Vásárhelyi Judit és Nagy Tamásné munkája: Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság 
védelmében. 
Treiber  Zsuzsa  a  további  füzetek  leendő  szerzőivel  tervet  készített  a  Gyertek  velem  sorozat 
folytatására, és beadtak a kiadás segítéséhez egy pályázatot.
Az  iskolai  Környezeti  nevelési  mintaprogramok  kidolgozása  (Kelen  Gábor  és  Victor  András 
vezetésével) már 2003. decemberében elkezdődött, a végleges OM kiadvány, valamint az ezt segítő 
(Albert Judit és Pálosi Katalin által gondozott) KvVM CD 2004 márciusában került az iskolákba. A 
kéziratok  begyűjtését,  az  elszámolásokat,  a  kifizetéseket,  a  honlapon való  megjelentetést  Kelen 
Gábor végezte.  Az egyes fejezetek kidolgozásában Ádám Ferencné, Bánfalvy Antalné, Budayné 
Kálóczi Ildikó, Darvas Katalin, Gulyás Sándorné, Gyulainé Szendi Éva, Hollósy Eszter, Horváthné 
Papp  Ibolya,  Juhászné  Szlovák  Mariann,  Kertészné  Szabó  Erzsébet,  Menráth  Réka,  Nagyné 
Horváth Emília, Orgoványi Anikó, Rádi Rózsa, Saly Erika, Schróth Ágnes és Szászné Heszlényi 
Judit vettek részt.
A különböző rendezvényeken, konferenciákon a könyvárusítást minden alkalommal Marsi Mónika 
és Szekeres Tamás szervezte és végezte.
Kiadványaink árusítása több szinten is folyt, Labanc Györgyi a Természetes Életmód Alapítvány 
továbbképzésein és a "Környezeti nevelés a helyi pedagógiai programok tükrében" konferencián is 
terjesztette könyveinket, így igen jelentős számban juttatta el azokat a pedagógus kollégáknak. A 
Baranyai  csoportban  pedig  Nyiratiné  Németh  Ibolya  és  Adorján  Rita  az  akkreditált  képzésein 
népszerűsítette és árulta a kiadványainkat.

 Honlap
Már  két  éve  működik  a  honlapunk  és  egyre  tartalmasabb  lesz.  Technikailag  Szekeres  Tamás 
gondozza  és  bővíti;  az  elnökség  részéről  Treiber  Zsuzsa  a  honlap  felelőse.  Elkészült  a  honlap 
szerkesztésének "szabályzata". 



 Egyesületünk által szervezett rendezvények, akciók
1. Az egyesületi farsangot a TIT-ben a Báli Bizottmány szervezésében rendeztük meg (Behán 

Erzsébet, Treiber Zsuzsa, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás). 
2. A Föld napját helyi csoportok szervezésében tettük emlékezetessé. 
3. A  Madarak,  fák  napja  (május  10.  körül)  a  Budakeszi  Vadasparkban,  Nádai  Béla 

szervezésében már rendszeres programunk, ahol Kun Lászlóné állomásvezető is volt. 
4. A  Mocorgó  puli  környezeti  nevelési  tábort  18  gyermek  számára  idén  Agostyánban 

szerveztük  meg.  A helyi  programokat  Labanc  Györgyi  biztosította  és  szervezte.  A többi 
program  szervezői,  vezetői  (három  főiskolás  és  egyetemi  hallgató  segítségével)  Marsi 
Mónika, Nádai Béla, Tóthné Timár-Geng Csilla és Victor András voltak. 

5. Az  Országos  szakmai  találkozót  idén  Mátrafüreden  szervezte  meg  Kun  Margit  és  Kun 
Lászlóné  igen  eredményesen.  Vásárhelyi  Judit,  Behán  Erzsébet  az  elnökség  részéről 
ellenőrizte az előkészületeket. A találkozón 83 fő vett részt. 

6. Az  Állatok  világnapján  makkgyűjtő  túrát  szervezett  a  vadasparki  állatok  javára  Kun 
Lászlóné 

7. Külföldi  tanulmányutat  szervezett  Kárpátaljára  Marsi  Mónika  13  egyesületi  tag 
részvételével. 

8. Az Ökokarácsonyt Budapesten a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban Trescsik 
Angéla szervezte ebben az évben is, és több KÖR társunk tartott ott színvonalas kézműves 
foglalkozást (Hársas Oszkárné, Kun László és Kun Lászlóné, Trescsik Angéla, Tóth Mária, 
Németh Andris, Baróti Dániel, Baróti Tamás, Lengyák István). 

 
Az egyesület képviselői a következő programokon, rendezvényeken vettek részt:

1. A Zöldek  Országos  Találkozóján  Vásárhelyi  Judit  volt  az  egyesület  küldötte,  és  Kun 
Lászlóné mint mandátumvizsgáló tevékenykedett. 

2. Labanc Györgyi az OT-n a környezeti nevelési szekciót vezette, állásfoglalás tervezetet és 
beszámolót készített az ott folyó munkáról. 

3. Az Egészség és környezet konferencián Saly Erika képviselte az egyesületet. 
4. A MTA Európai Fenntarthatósági Konferencia sorozaton részt vett Kun Lászlóné 
5. Tapolcán,  a  kistérségi  konferencián  "Környezeti  nevelés  a  helyi  pedagógiai  programok 

tükrében" címmel Labanc Györgyi tartott előadást mint az egyesület vezetőségi tagja. 
6. A  Nimfea  Egyesület  túrkevei  oktatóközpontjának  építkezés  utáni  rendbe  tételében 

segédkezett Kun Lászlóné. 
7. A Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozóján Gödöllőn Vásárhelyi Judit tartott előadást az 

NKNS 2-ről, ajánlotta használatát a polgármestereknek és önkormányzati vezetőknek. 100 
db-ot ki is osztottunk soraikban. 

8. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal rendezvényén Darvas Kata képviselte az egyesületet. 
9. A Herman  Ottó  iskolák  országos  találkozóján  (márciusban)  Treiber  Zsuzsa,  Vásárhelyi 

Tamás és Victor András képviselte az egyesületet. 
10.Az Ökotárs  által  szervezett  szervezeti  fenntarthatóság tréningen Marsi  Mónika és  Kelen 

Gábor vett részt. 
11. A NOE rendezvényén Victor András, Nádai Béla és Kun Lászlóné szervezett játékokat a 

családoknak. 
12.A Sziget Fesztiválon két napig a Zöld udvarban dolgozott Kun Lászlóné, ahol az egyesületet 

és az NKNS-t népszerűsítette. 
 

Helyi csoportok
Pécsett, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Nagykanizsán működő helyi csoportjaink külön is 
szerveztek a tagoknak programokat. A helyi csoportok elnökségi felelőse Saly Erika.
 
Baranyai csoport, vezetője: Adorján Rita
Februárban az iskolák környezeti és egészségnevelési programját segítő műhelymunkát szerveztek



Márciusban Nyuszi ül  a  körben húsvéti  kézműves napot  tartottak Árpádtetőn,  az  erdészet erdei 
iskolájában.
Szeptemberben  Természet  képekben  című  kiállítást  szerveztek  a  Pécsi  Természettudományi 
Múzeumban, ahol Molnárné Lénárd Éva akvarelljei, gyerekek munkái és erdészek természetfotói 
voltak láthatóak 2 hónapon át.
Októberben a Zene világnapja alkalmával Családok és családfák (Zenében a természet)  címmel 
három művészcsalád hangversenyére hívták meg a KÖR tagjait és a pécsi érdeklődőket. 
Decemberben Ökokarácsonyt szerveztek pécsi helyszínnel.
 
Szellőrózsák - Debrecen, vezetője: Dr. Csapóné Tábori Hajnalka, Csetreki Ernőné
A csoport 5 éve működik óvónők részvételével. Programjaikat úgy szervezik, hogy családtagjaik is 
részt vehessenek azokon. A hagyományápolás kiemelt feladatuk.
Január:  madáretetés,  téli  séta,  nyomolvasás  óvodásokkal  az  Erdei  Ház  tanösvényén,  szánkózás 
Erdőspusztán.
Február: Családi farsang finomságok készítésével, ünnepi műsor a Vizes élőhelyek napján, vizes 
játékok.
Március:  "Monet  és  barátai"  c.  kiállítás  megtekintése  Budapesten,  vetélkedő  szervezése  a  Víz 
világnapján.
Április: Gyalogtúra a zeleméri romtemplomhoz, majd Bodaszőlőn slambucfőzés bográcsban.
Május: Szavalóverseny rendezése óvodásoknak a Madarak és fák napja alkalmából, akadályverseny 
szervezése szülők és gyerekek részére.
Június: Kirándulás Bátorligetre (ősláp).
Július: Egyhetes családi táborozás a Balatonfelvidéken.
Szeptember: Gyalogtúra a Nagyerdőbe az óvodások és szüleik számára.
Október: Kirándulás szervezése Egerbe, Noszvalyra, Egerszalókra, a Nagyerdő napjának ünneplése 
az óvodások műsorával.
November: Betlehem készítése, felállítása, Madárkarácsony szervezése.
December:  Madáretetés,  betlehemes  műsor  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park  dolgozóinak  és 
gyerekeiknek.
 
Nagykanizsai csoport - Vezetője: Benedek Miklós, Lengyák István
Egyik legrégebb óta dolgozó csoportunk. Bár most nem küldték el  éves beszámolójukat,  mégis 
tudjuk róluk, hogy lelkesen, aktívan, folyamatosan teszik dolgukat.
 
Zöld Kapocs - Hódmezővásárhely, vezetője: Walterné Böngyik Terézia
A csoport  2002-ben  alakult,  mint  Környezeti  Nevelők  Munkaközössége.  Az  egész  szervezet 
kapcsolódott egyesületünkhöz.
Ebben az évben a Magyar Madártani Egyesülettel továbbra is szoros kapcsolatot tartottak fenn, 
diavetítéssel  egybekötött  előadás sorozat (madarász-suli)  indult,  kiállítást  szerveztek,  folyamatos 
volt  a  madárbarát  kert  kialakítása,  a  madárles,  madármegfigyelés  a  Kubikoknál.  Látogatásokat 
szerveztek különböző helyszínekre: Szeméttelep, Szennyvíztisztító, Víztorony 
A Föld napján zöld vetélkedőt tartottak, és elindították a szelektív szemétgyűjtést az intézmények 
épületeiben (zöld-kuka akció)
Hulladék-suli programot dolgoztak ki a helyi lehetőségeket figyelembe véve.
Szeptemberben pedagógus továbbképzést szerveztek
Labanc Györgyi 2 alkalommal is tartott előadást a helyi csoport rendezvényein.
Novemberben Zöld hétvégét rendeztek alsó tagozatos diákoknak 
December  Zöldkarácsonyt  szerveztek,  és  a  város  intézményeinek  egy akcióprogramot  hirdettek 
"Szeretettel  betekerve" címmel  (a  karácsonyi  csomagolóanyagok összegyűjtése,  lemérése  volt  a 
cél).
 



Szakmai csoportok
A hasonló érdeklődésű tagok szakmai csoportokat hoztak létre. Jelenleg három ilyen csoportunk 
van. A szakmai csoportok elnökségi felelőse, a kapcsolattartó: Treiber Zsuzsa
 
Forrás csoport - vezetője Nyiratiné Németh Ibolya
A csoport az emberi kapcsolatok minőségének javítását tűzte zászlajára. A 2004-es évre tervezett 
program forráshiány miatt elmaradt.
 
Múzeumi szakmai csoport - vezetője Czabánné Tarnói Judit és Tatainé Dobcsányi Erzsébet
A csoport tagjai ebben az évben is folytatták munkájukat a Múzeumot mindenkinek programban 
(Vásárhelyi  Tamás,  Tóthné  Timár-Geng  Csilla),  és  a  tagok  a  Természettudományi  Múzeumban 
megrendezett Sikeres múzeum, sikeres iskola konferencián is részt vettek. Ebben az évben két igen 
jelentős  kiállítás  megtekintését  szervezte  meg  Czabánné  Tarnói  Judit  a  csoportnak  szakmai 
vezetéssel - a Monet és a Giacometti kiállítást a Szépművészeti Múzeumban.
 
Vegy-Tan csoport - Vezetője: Lomniczy Kinga
A csoport  200  iskolába  küldött  ki  veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  kérdőíveket,  melyek 
értékelése még folyamatban van.  Tanulmányi  kiránduláson vettek részt  Százhalombattán: kőolaj 
finomító, vízélettani laboratórium, halomsírok megtekintése.
A "Kíméletes kémia" c. didaktikai kiadvány megjelentetése kémia tanárok részére folyamatban van.
 
Pályázatok:
2004-ben  az  alábbi  pályázatokkal  számoltunk  el:  OM költségvetési  támogatás  (2003-ra),  Helyi 
fenntarthatóság, egy pályázaton belül: Módszertani olvasókönyv - Gyertek velem erdei iskolába - a 
Magonc c. kiadványok újrakiadása, a NKNS új kiadása, MEH működési támogatás, Nagyszülők 
környezeti  nevelése,  Mocorgó  Puli  tábor,  Országos  Szakmai  Találkozó  (2003.  évi), 
Tantervkorrekció és környezeti nevelés erdei iskola témában továbbképzés.
Ezeken kívül még a következő pályázataink vannak folyamatban: 

• Környezetharmonikus iskolák. Az iskolák környezetbaráttá alakulását segítő projekt.
• Fenntarthatóság évtizede. Továbbképzés szervezése 
• Kommunikáció. A Kör, a Módszerkosár és a honlap megjelentetése, illetve fejlesztése

Ebben  az  évben  11  sikertelen  pályázatunk  volt.  Visszajelzést  egyik  esetben  sem  kaptunk  az 
elutasítás okáról.
 
KÖR
2004-ben 4 alkalommal jelent meg a KÖR, melyet Labanc Györgyi  és Victor András szerkesztett. A 
Módszerkosarat továbbra is nagy sikerrel Nyiratiné Németh Ibolya állítja össze, szerkeszti a tagok 
által beküldött anyagokból. 
A KÖR postázásában Marsi Mónikának és Szekeres Tamásnak Kun Lászlóné is besegített.
 
Puli-díjasok
2004-ben Puli-díjat nem adtunk ki.
 
Tiszteletbeli tagok
2004-ben tiszteletbeli tagot nem választottunk.
 
A beszámolót összeállította:
 

Tóthné Timár-Geng Csilla
titkár


