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 A  Magyar  Környezeti   Nevelési  Egyesület
 hírlevele                 2004.               szeptember

MKNE ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Mátrafüred, 2004. 09. 17-18-19.

A találkozó helye: Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, 3232 
Mátrafüred, Erdész út 11.

A találkozó programja: 

2004. szeptember 17., péntek

14.00: Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása.
Ismerkedés erdészeti műszerekkel és az erdész technikus vizsga anyagával (rügy, 

termés, vadnyom …), a palóc ház megtekintése, lövészeti bemutató 
18.00: Ünnepélyes megnyitó 

Simon László, az iskola igazgatója,
Victor András, az MKNE elnöke,
Szabó Lajos, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskolai Szakosztálya

19.00: Terülj-terülj asztalkám hozott finomságokból, valamint babgulyás testre szabott 
adagokban való fogyasztása.

Tűz-ének, vagy tüzes ének?

2004. szeptember 18., szombat

05.30: Szarvaslesen
06.45: Reggeli és az ebédcsomagok átvétele

„A” program – Múzeumlátogatás
(Busztúra. Vezeti Ludányiné Maja. Kulacsot hozzatok!!!)

08.26: Mátrafüred alsóról indulás kisvasúttal a gyöngyösi Mátra Múzeumba
11.45: Indulás Parádfürdőre a Kocsi Múzeumba, utána kis séta az István-kúthoz
14.30: Kékestető

„B” program –Mátra-Erdőrezervátum
(Vezeti: Dobre Csaba. Max: 25 fő, gyalogtúra, túracipő ajánlott. Szintkülönbség: 500m.)

08.30: Indulás busszal Parádra a Hurok-kúti elágazáshoz, onnan gyalogosan 
14.30: Kékestető

„C” program –Kékestető meghódítása
(Vezeti: Dudás Béla. Nagyon jó lábú túrázóknak. Szintkülönbség: 610m.)

08.30: Indulás a szállás elől
14.30: Kékestető



14:30: „A”, „B” és „C” csoportok találkozása Kékestetőn
15:30: Buszokkal vissza a szállóhoz
16.30: Pihenés, erőgyűjtés, környezeti nevelési könyvek, kiadványok csereberéje, KÖR és 

egyéb kiadványok árusítása
18.00: Vacsora 
18.45: Filmvetítés: Gyarmathy Lívia: Táncrend
19.15: TÁNC, TÁNC, TÁNC (tangó, rumba stb.)

Fakultatív vetítés: Kocsis Tibor: Új Eldorádó

2004. szeptember 19. vasárnap

05.30: Szarvaslesen 
06.45: Reggeli és elutazóknak az ebédcsomagok átvétele
08.30: Molnár Tamás (Gyöngyösi Gimnázium): A regionális környezeti nevelés (előadás)
09:30: Az erdő és a környezeti nevelés. Módszervásár mindenkinek. Vezeti:

Vásárhelyi Judit 
(Családtagoknak a Kozmári-kilátó megtekintése)

12.00: Ebéd, hazautazás 

Hogyan jutsz el az OT-ra? 

Busszal: Budapestről a Stadionok állomástól Mátrafüred alsóra. 
Vonattal:  Budapest  Keleti  pályaudvarról  olyan  vonatot  kell  választani,  amely  megáll 
Vámosgyörkön, ott át kell szállni a Gyöngyös felé közlekedő vonatra, vagy buszra (elég rossz a 
csatlakozása), Gyöngyösről pedig kisvasúttal ill. busszal lehet megközelíteni Mátrafüredet.
Akár busszal, akár vonattal indulsz, a buszvezetőnek szólni kell, hogy álljon meg Mátrafüred alsón. 
Keresd a Pulit, odavezet az iskolához, kb. 250 m-re! A kisvonat megáll Mátrafüred alsón.)
Gépkocsival:  Az  M3-on  „Gyöngyös  nyugat”  kijáratnál  gyere  le  az  autópályáról,  hajts  be 
Gyöngyösre  a  JET-kútig,  onnan  pedig  már  mutatják  a  táblák  Mátrafüredet,  Parádot  stb. 
Mátrafüreden kövesd a Pulikat!!!

Vigyázz! AKI A BUSZT VÁLASZTJA, VÁLTSA MEG ELŐRE A JEGYÉT, MERT PÉNTEKEN 
SOKAN  SZOKTAK  A  BUSZON  LENNI!  MENETRENDEK:  vigyázzatok,  szeptember  1-től  
változik!!!

www. elvira.hu www.volan.hu www.matrafured.com

A találkozó részvételi díja 8.860 Ft. 

Aki  pontosan  befizette  a  2003.  évi  tagdíját,  azt  a  MKNE 3.000.-  Ft-os  támogatásban  részesíti. 
Inkább  hozzátok  el  a  befizetési  szelvényt,  hogy  ne  lehessen  vita!  -  Ha  a  részvételi  díjat 
csekken/postán fizetted, okvetlen hozd magaddal az igazoló szelvényt.

Elhelyezés: 4 ágyas szobákban, zuhanyozó a folyosón. Erdei levegő mindenütt.

További tudnivalók:

Gyere el! Jó lesz!! - Fernengel András összes művei alapján, ha esik az eső, mindent ugyanúgy kell 
tenni, mint ha nem esne. De ehhez megfelelő esőcucc kell!!! Hozzál!

2



Hozzál hazait, emlékszem, amit tavaly hoztál, milyen finom volt!!! 

Vegetáriánus  fogások  kizárólag  előzetes  jelentkezés  esetén.  A  helyszínen  módosításra  nincs 
lehetőség.

Okvetlen hozd el,  ha van olyan modulod, foglalkozásod, módszered, anyagod, amely az erdővel 
kapcsolatos KN-ről szól! Vegyél részt a módszervásáron! Vétel és eladás!!

A gördülékeny regisztráció érdekében előre olvashatóan írd le egy papírra, ha számlát kérsz: kinek, 
milyen címre. A cédulát add annak a személynek, aki majd a számlát megírja neked: Berzsinek. Tőle 
kapsz majd ebédjegyet is.

Ismersz mátrai dalokat?

Ajándékot Te is vásárolhatsz, ne hagyd otthon a zsebpénzed: a palóc múzeumban maguk készítette 
babákat,  egyebeket  (nem  olcsó),  és  palackozott  tájjellegű  borokat  (kedvező  árfekvés).  Utóbbit 
felhozzák kedvünkért a szombati vacsorához. – No meg, persze vásárolhatsz az MKNE – és más 
szervezetek - által kiadott kiadványokból, pólókból, szatyrokból, stb. 

Jelentkezési  határidő:  szeptember  10.,  levélben,  postagalamb  nyakában,  faxon,  hajtás-pajtással, 
lovas futárral, avagy e-mailben az irodába (mkne@mail.datanet.hu)!!!

További információ: Kun Margittól a 06-30/33-58-861-es telefonszámon ill. a 
kunmargit@szherdeszet.hu e-mail címen, valamint a MKNE irodájában kapható. 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A szervezők és az elnökség nevében
Kun Margit

Mocorgó
Augusztusban  a  Természetes  Életmód  Alapítvány  táborában  Agostyánban  mocorogtunk,  azaz 
táboroztunk, túráztunk 6-15 éves lányokkal, akik a pályázatunkon nyertek.

Idén  négyen  voltunk  az  egyesületből  és  három  főiskolás,  illetve  egyetemi  hallgató  segített  a 
programokban. Az alapítványtól Labanc Györgyi vezette a foglalkozásokat, és a tábor hucul lován 
végiglovagoltatta az egész csoportot, aminek nagy sikere volt. A túrákon Zoli kísért minket. 

A tábori élethez hozzátartozott a táborban élő állatok etetése, a kecskék fejése. Nagy élmény volt a 
közöttünk félénken járó-kelő csüngő hasú kismalacok rohangálása a ketrecek közelében. 
A tábori kedvencek közé tartoztak Györgyi kutyájának a kicsinyei is. 

A kakukkfüves domb ritka élményt jelentett már tavasszal is, amikor telis tele volt apró lila virágos 
kakukkfűvel.  Ilyet  még nem láttam sehol  sem.  Most  többször  kint  aludtak  a  bátor  vállalkozók 
Andrással,  és  gyönyörködhettek  a  csillagos  égboltban.  Bár  a  szúnyogok támadását  is  el  kellett 
viselnünk, de erről Móni többet tudna mesélni.
Minden este tábortüzet gyújtottunk, énekeltünk, és új dalokat tanultunk Blabától illetve Andrástól.
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Sikere  volt  a  madárgyűrűzésnek,  de  az  igazi  izgalmat most  a  siklók és  kígyók jelentették.  Sok 
érdekes dolgot hallottunk róluk, és meg is foghattuk őket.

A szokásos ökoháború,  Blabá akadályversenye és  a  lánctalpas  játék  sem maradhatott  el,  persze 
mindegyiknek nagy sikere volt.

Miben különbözött ez a tábor mégis a többitől?
Megtanultuk a szelíd energiaprogram kapcsán a lehetőségeket, az energiával való spórolást, hiszen 
pl.  fürödni  meleg  vízben  csak  kint  lehetett  a  szabadban.  Itt  a  kútból  „felpumpált”  vizet  a  nap 
melegítette  fel,  amit  csövön  vezettek  egy  bokrokkal  körülvett  kinti  zuhanyozóhoz.  Egyébként 
nagyon hamar megszoktuk, és ez senkinek sem okozott problémát. Az ivóvizet is máshonnan kellett 
hozni. Villany is csak a nagy házban volt, ahol a többség aludt, de itt is a szél energiáját használták 
fel.
Csodálatos  volt,  ahogy reggel  a  táborban  reggelizés  közben  a  Gerecse  távolabbi  hegyeire  és  a 
közelben  lévő  kakukkfüves  dombra  ráláttunk.  Egész  nap  kint  voltunk  a  szabadban,  még  az 
étkezések is ott történtek.
Igazán jó tábort zártunk, a gyerekekre is büszkék lehetünk.

Timár-Geng Csilla

Jane Goodall levele

Jane  Goodall 2003.  december  17-én  saját  kezűleg  írt  levele  a  Magyar  Környezeti 
Nevelési Egyesületnek (azután, hogy magyarországi előadásán Vásárhelyi Judit felkérte, 
legyen tiszteletbeli tagunk). A képeslapon csimpánz anya tartja karjában kicsinyét.
Látható az interneten is:  www.janegoodall.org

„Csodálatos volt Önnel találkozni. Nagyon köszönöm a csoportjuktól kapott kitüntetést. 
Nagyszerű volt magyarországi látogatásom – csak túl rövid, csupán két nap! Ebből is 5 
órát az úton töltöttem (Pécsről Budapestre és vissza), s ez még csökkentette az ott töltött 
időt.  Azonban  kiváló  emberekkel  találkoztam,  és  azt  remélem,  hogy  a  Rügyek  és  
Gyökerek  mozgalom Magyarországon is  növekedni  fog,  partneri  kapcsolatokat  teremt, 
továbbá, hogy lehetőségem nyílik gyakrabban visszatérni Önökhöz. Maradjunk egymással 
kapcsolatban Berthold Erzsébet útján. Még egyszer köszönöm, sok szerencsét, az Önök 
Jane Goodall-ja.”

Toborzó
avagy közhírré tétetik…,
…hogy  az  Iskolazöldítési  projekt  új  fázisba  lépett.  A KvVM  által  támogatott  pályázatban  az 
Iskolazöldítési  módszertani  kiadvány  megjelentetésére,  akkreditált  pedagógus  továbbképzési 
program kidolgozására és egy továbbképzés megtartására kaptunk felhatalmazást.

4



A projektet 2005. augusztusig kell befejezni, így ez év szeptember végétől kezdődne a közös munka. 
HA:

o tele vagy ötlettel, tenni akarással, gyakorlati tapasztalattal és 
elvárással, (ki nem?)

o szívesen kipróbálnád magad egy alkalmi projektcsapat tagjaként, 
(hát persze!)

o rászánsz egy kis időt (ajjaj!), 

oszd meg velünk, tervezni- és tennivaló akad bőven. A csatlakozó KÖR-tagokat örömmel várjuk az 
alakuló csapatba, amelybe eddig Darvas Kata, Victor András és Albert Judit jelentkezett. Ne sokat 
gondolkozz,  postafordultával  –  legkésőbb  szept.  20-ig!  –  várjuk  jelentkezésedet/válaszodat  az 
irodába  faxon,  telefonon,  e-mailen!  (Ne  felejtsd  el  megadni  az  elérhetőségedet!)  Tanuljunk 
egymástól!

Jelszó: „… és zöldüljenek az iskolák” 

AJÁNLÓ
A KukaBúvár 2004. nyári számában jelent meg egy gondolatébresztő eszmefuttatás a hulladékos  
fronton  használt  fogalmakról,  azaz  mikor,  mit  használunk,  s  egyáltalán:  ugyanazt  értjük-e  a  
kifejezéseken.  A sokszor  rokon értelmű szavak bizony mást  takarnak,  s kívánatos volna,  ha egy 
nyelvet beszélnénk mind környezeti nevelőként, mind szülőként, civilként. Az alábbiakban ebből az  
írásból csak az ajánlott konkrét fogalmi leírást „ollóztam ki”; akit az egész cikk érdekel, keresse a 
HuMuSZ-nál, vagy a www.kukabuvar.hu honlapon.
(Az „egy nyelvet beszéljünk” óhaj életünk más területére is vonatkozhatna. Én szívesen olvasnám,  
ha valakinek van egy másik jó gyűjteménye!)

Albert Judit

Fogalmi zűrzavar
…Mert hát a helyzet az, hogy hulladékos fronton pillanatnyilag némi zűrzavar uralkodik a különféle 
kifejezések  között.  Hol  szemét,  hol  hulladék,  aztán  van  újrafeldolgozás,  újrahasználat  meg 
újrahasznosítás… de elvétve akad egy-egy házilag összetákolt újrafelhasznosítás is. Fából vaskarika. 
Manapság egyre több szinten egyre többet beszélünk a környezetvédelemről – sőt, időnként már 
teszünk is érte… – de néha úgy tűnik, nem találjuk azokat a szavakat, melyek az adott pillanatban, 
az adott témával kapcsolatos gondolataink kifejezésére leginkább alkalmasak lennének. S mi több, a 
szóban  forgó  jelenség  ugyanúgy  megfigyelhető  mind  „hétköznapi”  társalgások,  mind  szakmai 
berkeken belül folyó eszmefuttatások esetében…

Ha tehát röviden és egyszerűen fogalmazva végigvesszük a hulladékos problémákkal kapcsolatos 
leggyakoribb kifejezéseket és értelmezéseiket, véleményünk szerint – ami nem mindenben egyezik 
az aktuális jogszabályok szószedetével – a következőket kapjuk:
Megelőzés  :   Olyan (tervezési, gyártási, szervezési) eljárás illetve fogyasztói magatartásforma, mely 
bizonyos  hulladékok  keletkezésének  kiküszöbölésével  az  összességében  keletkező  hulladék 
mennyiségét csökkenti (pl. piacon, csomagolóanyag nélkül vásárolt gyümölcs).

5



Újrahasználat: Az  egyszer  már  felhasznált  termékek  –  lényegi  változtatás  nélküli  –  ismételt 
felhasználása (pl. betétdíjas üvegcsomagolás).
Újrafeldolgozás: Az  egyszer  már  felhasznált  termékek  anyagának  technológiai  (fizikai  illetve 
kémiai átalakítások) segítséggel történő feldolgozása. A feldolgozás során elkészülő új termékek 
funkciója a kiindulási termékhez képest módosulhat, sőt.
Ártalmatlanítás: Hulladékkezelési eljárás, mely a hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával 
(pl.  égetés),  illetve  a  hulladéknak  a  környezettől  való  elszigetelésével  (pl.  lerakás)  mérsékli  a 
környezetkárosítást.
Mindent összevetve úgy tűnik, hogy a hulladékos problémák jóval gyorsabb ütemben és mértékben 
jelentek meg az életünkben, mint ahogy azt nyelvi fejlődésünk követni tudta volna. A felmerülő 
hiányosságok pótlása nyilvánvalóan szakértők tömegét fogja megmozgatni az elkövetkező években. 
Mostanában  új  szavak  vannak  kialakulóban  vagy  esetleg  külföldön  már  létező  kifejezések 
„magyarosításán”  dolgozunk  gőzerővel,  össznépileg.  Talán  ez  lenne  a  legmegfelelőbb  pillanat 
ahhoz,  hogy  a  hulladékgazdálkodás  különféle  területein  dolgozó  szakemberek  közös  fórumon 
egyeztessék nézeteiket… és fogalmaikat.

Mukácsy Béla, Lugosi Bea, KukaBúvár

Eltávozott közülünk Barabás Zoltán, korábbi szerkesztőnk 
és elnökségi tagunk 
Barabás Zoltánnal akkor kerültem kapcsolatba, amikor Az Élet és Tudományban egyszer egy dél-
amerikai kéregpoloskáról írt. Bámultam hogy milyen sok témához volt affinitása. Egyéniségének 
azonban voltak más oldalai is.  Ismeretterjesztő vénája nyilvánult meg a Kitaibel Pál tanulmányi 
verseny  szervezésében,  a  döntő  vetélkedő  lebonyolításában  pedig  műsorvezetőként  végzett 
munkájában is. Az önkéntes és önkéntelenül módszeres szerkesztő volt az, aki a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület alkalmi tájékoztatójából rendszeresen megjelenő hírlevelet faragott, e Kör-t. Se 
szeri se száma az általa szerkesztett, alkotóan készített könyveknek, kiadványoknak.

Zoli  nem volt  könnyű partner mint  szerzeményeink szerkesztője:  nemigen ment át  a kezén írás 
változtatás, néha súlyos belenyúlás nélkül. (Azonban a szerző, ha érzékeny is, sokszor hálás lehet a 
lektorálásért,  a  javításokért.)  Ugyanez  az  eltökéltsége  és  határozottsága  segítette  az  Élet  és 
Tudomány levelezési  rovatának szerkesztőjeként.  Itt  néha akár bántóan szókimondó tudott  lenni 
laikus vagy egyenesen bosszantó véleményekkel, tudománytalan állításokkal szemben. Erős kézzel 
tartotta kézben ezt a rovatot. És erős kézzel az evezőlapátot, a síbotot, a biciklikormányt is. Kereste, 
habzsolta a mozgást,  a természettel  való találkozást,  tapasztaltuk ezt több Kör-körben szervezett 
síelésen, Szlovákiában. Kissé féktelenül, szilajul viseltetett az elemekkel szemben is, ugyanígy nem 
akart tudomást venni betegségéről sem. Nem illett  volna egyéniségéhez, ha csendesen sétálgatva 
szerkesztget  –  de  azért  nagy  kár,  hogy  nem vigyázott  magára  jobban.  A magyar  tudományos 
újságírás,  tudományos  ismeretterjesztés,  környezeti  nevelés,  környezetvédelem  egy  markáns 
színfoltja fakult el távoztával. És egy jó barát tűnt el közülünk.

Vásárhelyi Tamás
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Kedves (Múzeumbarát) Tagtársak!

Nagy pillanat érkezett el a Magyar Természettudományi Múzeum életében. Szeptember 
10-én megnyitjuk új közönségforgalmi terünket (melyet félig kész állapotban már sokan 
láttatok). Ezúttal sok helyen reklámozzuk az eseményt, két okból is. Egyrészt maga az 
épületrész egy csoda. Olyan földalatti térség, melyben felemelkedhet a lélek. Ez már egy 
jó pont az épített környezetnek. Másrészt pazar kiállításokat készítettek a munkatársaim és 
hoztak  ide  a  Londoni  Természettudományi  Múzeumból  és  máshonnan.  A kiállítás  is 
épített környezet, de a tárgyak a  természeti környezet válogatott részei. És ha vidám és 
emelkedett élet van a múzeumban, akkor ott a  társadalmi környezetünk is éppen jó. Az 
épület  és  az  ingyenesen látogatható új  állandó  kiállítások  önmagukban  megérnek  egy 
látogatást,  de  komolyan  mondom,  a  belépődíjas  időszaki  kiállításokra  is  érdemes 
befizetni.

Más kérdés a reklámkampány, amit először van módunk csinálni... Környezetvédőként és 
szülőként  ellenzem.  Muzeológusként  kénytelen  vagyok  máshogy gondolkozni,  megint 
csak két okból is.  Egyrészt meg kell keresnünk a drága külföldi kiállítások árát, és az 
alapműködtetés  finanszírozásának  hiányait.  Másrészt  most  egy  európai  ország 
közönségéhez  méltó  és  egy  európai  szintű  múzeum  gyűjteményeihez  illeszkedő 
létesítmény nyílik meg, és ezt minden magyarnak szeretnénk büszkén a tudomására hozni. 
És a virágok sem csak úgy tarkállanak, hanem versengenek a rovarok kegyeiért. Nekünk 
is  sajnos  versengenünk  kell  az  egyre  nagyobb  kommunikációs  lármában.  Próbáljuk 
ízléssel, humorral, jó szándékkal.

Két eseményre is invitálom azt, akit érdekel: 

Szeptember  16-án  18  órakor  és  azután  december  9-ig  még  négyszer  a  Mindentudás 
Egyeteme klubestet tart az új térségben. Téma: a múzeumok ismeretátadó szerepe a 21. 
században,  gyűjteménylátogatással,  neves  előadókkal  A  program  az  MTM 
(www.mttm.hu) és a ME (www.mindentudas.hu) honlapján is látható, regisztrálni náluk 
kell.

Október  5-én  kedden  10-16  óráig  Múzeumpedagógiai  évnyitó lesz  nálunk, 
kiállításnézéssel  és  szakmai  konferenciával,  múzeumpedagógiai  expo-val  körítve. 
Érdeklődők keressék a honlapunkat vagy Beöreöndy Ritát a 303-6193 telefonszámon.

Ezekre a programokra korlátozott létszámban lehet eljönni, érdemes sietnie annak, akit 
érdekel.  Ám a múzeum eseménynaptára (a honlapon látható) igen gazdag idén ősszel, 
lesznek más, családi, tudományos stb. rendezvények is.  Minden csütörtökre és minden 
hétvégére jut valami. Reméljük, tele leszünk, de nektek azért mindig jut hely.

Vásárhelyi Tamás
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Tisztelt Pedagógus Kolléga!

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Természettudományi Múzeum tisztelettel 
meghívja Önt a Múzeumok Mindenkinek Program keretében  2004. október 5-én megrendezésre 
kerülő Múzeumpedagógiai évnyitóra és szakmai rendezvényre, amelynek címe:

Sikeres iskola – sikeres múzeum

A program helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum szeptemberben nyíló, új kiállítótere 
(Budapest, VIII. Ludovika tér 2-6.).
A  résztvevő  iskolák  és  múzeumok  lehetőséget  kapnak,  hogy  múzeumpedagógiai  kínálatukat, 
programjaikat  posztereken  (70  X  100  cm)  is  bemutassák,  valamint  a  programhoz  kapcsolódva 
megrendezzük  az  I.  Múzeumpedagógiai  Expo-t,  ahol  a  témához  kapcsolódó  ötleteket, 
vállalkozásokat, kiadványokat és termékeket mutatunk be, vásárlási lehetőséggel.

Program:
  9.00 Regisztráció
10.00 Múzeumpedagógiai évnyitó
11.00 Az új kiállítótér és az időszaki kiállítások megtekintése
13.00 Ebéd

14.00-16.00 Konferencia a Múzeumok Mindenkinek Programról és a sikeres múzeum–iskola 
együttműködésről
A szakmai konferencia részvételi  díja személyenként 1500.-Ft.,  amely összeget a mellékelt postai  
utalványon,  illetve  a  helyszínen  lehet  befizetni.  Kérjük,  hogy  a  jelentkezési  lapot  szíveskedjen  
szeptember 20-ig elfaxolni a múzeumba a 1-303-6194-os számra. További információkkal, illetve a  
poszterkiállítás  és  az  expo-ra  való  jelentkezéshez  szükséges  tudnivalókkal  Beöreöndy  Rita  áll  
rendelkezésükre  a  1-303-6193-es  számon,  vagy  keressék  a  www.nhmus.hu honlapon.  Felhívjuk  
figyelmüket,  hogy  a  jelentkezési  lap  visszaküldése  a  regisztráció,  azaz  a  rendezvényen  történő  
részvétel  feltétele.  A  részletes  programot  a  jelentkezési  lap  beérkezése  után  küldjük  el  a 
résztvevőknek.  

Kérjük, amennyiben van rá lehetősége, ezt a meghívót fénymásolva továbbítsa minden érdeklődő 
kollégának, hogy minél többen tájékozódhassanak az országos múzeumpedagógiai eseményről, és  
hozzájuthassanak  a  résztvevőknek  kiosztandó,  múzeumpedagógiai  kiadványokat  tartalmazó  
csomagokhoz. 
Segítségét  előre  is  köszönjük  és  reméljük,  hogy  üdvözölhetjük  majd  rendezvényünk  látogatói 
között.

Budapest, 2004. július 8.

Tisztelettel:
Magyar Természettudományi Múzeum

Amennyiben  részt  kíván  venni  a  Múzeumpedagógiai  évnyitón,  kérjük,  hogy az  alábbi  kitöltött 
űrlapot részünkre szeptember 20-ig faxon (303-6194) szíveskedjen visszaküldeni. Ez a regisztráció 
feltétele.
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Név:………………………………….................................................................................

Munkahely neve:……………………....................................................................................................

Elérhetőségi cím:……………………....................................................................................................

Telefon:…………………………….. Fax:…………………………………

E-mail:……………………………….............

Jelentkezem a Múzeumpedagógiai évnyitóra és vállalom, hogy a részvételi díjat befizetem.

Dátum:…………………………….. Aláírás:………………………………

Dörmögések...

Nagy  öröm  ért,  amikor  L.  megtanított  arra,  hogyan  kell  az  üres  tejes,  illetve 
gyümölcsleves dobozt úgy összehajtogatni, hogy egészen kicsi helyet foglaljon el.
Vegyünk  kézbe  egy  üres  dobozt.  (Tényleg,  mert  elméletben  úgysem  megy.)  Először 
teljesen  ellapítjuk,  úgy,  hogy  két  oldala  hosszában,  középen  megtörik.  Azután  a 
többszörösen ragasztott fenékrészt magunk felé hajlítjuk (látjuk az egész fenekét – nem 
szexi!). Legyen ez a rész a „színe”. A két oldalsó, ellapított részt most a „fonákja” felé 
hajlítjuk,  lenyomogatjuk.  Így  a  feneke  mellett  kétoldalt  kis  zsebszerűség  keletkezik, 
amelybe a fonák felé visszahajtott eredeti tetejének a két csücske bedugható. Ekkor jöhet a 
„tapossa laposra” akció, s a végén az egész elfér(ne) a zsebünkben.
Hogy miért  a  dörmögés?  Mert  később eszembe jutott,  hogy lám,  örülök  annak,  hogy 
kisebb  lett  a  baj,  amit  az  eldobható  csomagolóanyag  használata  okoz,  mert  kisebb  a 
szemét térfogata,  kisebb a szemétdíj,  ha pedig palántázásra, más effélére teszem félre, 
kevesebb helyet foglal a lakásban. Nem ennek, hanem annak kellene örülni, ha nem lenne 
eldobható (egyutas, egyszer használatos) csomagolóanyag.
Később azt mesélte K., hogy Taliándörögd faluban csak dobozos, tartós tejet lehet kapni. 
Akkor mégiscsak jó, hogy legalább a szeméttérfogat kisebb?
De aztán újra a kétség tör fel: ezek a belenyugvások tartósítják a tartós tej árusítást egy 
faluban, másutt is, nemcsak Taliándörögdön! Ördögi kör. 
Ti hogyan lépnétek ki belőle?

Prütsök
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Készítsétek lelketeket, avagy
JÖN! JÖN!! JÖN!!!  a Választmány novemberi ülése

A Választmánynak novemberi ülésén legalább két feladattal kell megbirkóznia: állást kell 
foglalnia az Elnökség által előterjesztett 2005. évi munkatervvel kapcsolatban, valamint 
dolgoznia kell az MKNE Szervezeti és Működési Szabályzatának további csiszolgatásán. 
Cserébe érdekes,  sőt  csábító  szakmai  programot  tervezünk számukra:  meglátogatjuk a 
Magyar  Természettudományi Múzeum új  kiállításait  (szárnyas  dínók,  korallzátony),  és 
nemzetközi  szakmai  horizontunkat  tágító előadót  is  hívunk:  Déri  Andreát.  –  Kérjük a 
Választmány  tagjait,  hogy  amíg  a  névre  szóló  végleges  meghívókat  kiküldjük, 
gondolkodjanak  el  az  Egyesület  munkáját,  terveit  illető  saját  észrevételeiken, 
szempontjaikon. Viszontlátásra az üde, ködös, hűvös novemberben!

Vásárhelyi Judit

Mindennapi örömeink

Egy hódmezővásárhelyi óvónőtől (Szabóné Szatmári Évától) jött a napokban egy levél. 
Levelet  kapni  persze  mindig  öröm,  de  ezt  a  levelet  most  különösen  nagy  örömmel 
olvastam,  mert  olyan  gyönyörűen  szól  a  természet  szépségéről,  s  a  szépség 
megismeréséről,  mintha  költemény  lenne.  Az  alábbiakban  bemutatom  a  levél  egy 
részletét:

Victor András

„(Gyermekkoromban)  száraz  időben  osontam  az  őzek  csapásán,  megriogatott  a 
felberregő fácán, ami egy méterre bevárt, lekottáztam a cseresznye-lopni járó, de az 
erdőszélen trillázó sárgarigó „refrénjét” és komponáltam hozzá egy dalt is (akkoriban 
zongoráztam). Mélyeket szívtam a májusi, páratelt, zöld erdő-illatból épp úgy, mint a 
felfordított korhadó fatörzsek gombás illatából. 14 éves koromban háromnegyed órát 
másztam egy eső utáni tocsogós réten térden, guggolva, és sokszor hasalva, mert egy 
darucsapatot vettem észre. Arcomnál, 10 cm-es langyos vízben ebihalak fickándoztak. 
Rajongva cserkeltem be őket, a nagy szürke tömeget csodálattal néztem, mert akkor 
láttam először darut.  Őrszem-gólyák figyeltek engem, és jó 50 m-re engedtek csak, 
majd megindították az egész rajt. Én kicsit csalódva álltam talpra, ruhámból folyt a víz. 
Épp a cél előtt  hiúsult  meg nagy tervem. Ma mégis másként gondolok erre vissza. 
Egyszerűen boldoggá tesz, hogy ilyet láthattam.”
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 "Otthon a Természetben"
Sokatmondó cím. Azt ígéri, hogy ennek a CD-nek a segítségével egy kicsit jobban otthon lehetünk a 
természetben. De mit is jelent az, hogy "otthon vagyunk"? Azt nevezzük otthonnak, ahol szeretünk 
lenni,  ahol  jól  és  biztonságban érezzük magunkat.  Otthon megszokott  a környezet,  ismerősek a 
dolgok.  Igen:  valóban  ebben  segít  ez  a  CD.  Abban,  hogy  jóízűen  ismerős  legyen  otthonunk, 
Magyarország természeti világa a maga szépségével és sokszínűségével. Abban, hogy megszeressük 
- vagy még jobban szeressük - a természet kimeríthetetlen változatosságát.     Ez a CD lényegében 
kettős feladatra vállalkozik. Egyrészt bemutatni a természet - elsősorban a hazai természet - végtelen 
szépségét, s ugyanakkor alkalmat nyújtani azoknak, akik pl. ökológiai tudásukat vagy fajismeretüket 
szeretnék  fejleszteni.  Egyforma  "haszonnal"  nézegethetik  tehát  azok  is,  akik  egyszerűen  csak 
gyönyörködni  akarnak  Zsila  Sándor  szebbnél  szebb  természetfotóiban,  s  azok  is,  akik  a  szó 
legszorosabb értelmében véve növény-  vagy állattant  akarnak tanulni.  Ennek a kettős célnak az 
elérését az teszi elérhetővé, hogy ez a CD a művészet és a természettudomány szerencsés ötvözete. 
A képeket ihletett művész készítette, a hozzájuk tartozó szöveget pedig avatott szakemberek írták. A 
szakmai  használhatóságot  külön  emeli  az,  hogy  a  fotók  biológiai-ökológiai  témakörök  szerint 
vannak fejezetbe rendezve. 

Victor András
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke

Tartalom:
A CD 444 db természetfotó között enged tallózni, különféle kategóriák között. Pl.: állatok, 
növények,  gombák,  élőhelyek,  évszakok,  színek,  víz,  ember  és  környezet,  időjárás, 
napfogyatkozás, galéria és a fotósuli, ahol néhány kép segítségével megtudhatunk valamit 
a műfaj nehézségeiről. Az alkategóriák tovább színesítik válogatás, keresés lehetőségeit. A 
képek nagy része több helyen is felbukkan, hogy még többet mondhassunk el róluk. A 
könnyed tanulás érdekében játékokat találtunk ki, melyek vonzóbbá teszik a CD-t minden 
korosztály számára:
 
Totó, Memória, Kitakaró, Lehet egy kérdéssel több, Faj és Hangfelismerő 

A CD tervezett ára (bruttó): 3 990.-Ft

Gratulálunk!
Lengyák István, egyesületünk választmányának tagja, az "Ollóvágta" villámkezű mestere 
Köztársasági Bronz Érdemkeresztet kapott.
Szerintünk is megérdemelte.

az egyesület tagjai
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Ez itt a reklám helye

•

•Szűk helyen is 
elfér 
•Ellenáll a külső 
környezeti 

hatásoknak is 
•Szorosan zárodnak egymáshoz az összekapcsolható kocsik 
•Tetők 5 színben kaphatóak a szelektív gyűjtés érdekében 
•Megerősített perem

No. 
3541 
3540 
3554 
2673 
2688 
2692 
2703 
3551 
9W15

Megnevezés 
„SlimJim” konténer kicsi 
„SlimJim” konténer nagy 
„SlimJim” konténer fogantyúval 
„SlimJim” tető 
Fogantyús tető 
Tető dobozokhoz, üvegekhez 
Tető papírokhoz 
„SlimJim” gurulós kocsi 
„SlimJim” konténer tetővel

Méret 
60 L 
87 L 
87 L 
51,8*29*12,1cm 
51,8*28,7*7cm 
51,8*28,7*7cm 
51,8*28,7*7cm 
136 kg 
87 L

Bruttó ár 
9059 
13127 
14405 
6890 
6890 
6890 
6890 
17790 
35640

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Labanc Györgyi
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacímünk: 1397 Bp. Pf. 530.
E-mail: mkne@mail.datanet.hu

Irodánk: 1077 Bp. Almássy u. 6. fszt. 4.
Tel/Fax: 321-4796
Az iroda az alábbi időpontokban üzemel: 
Kedden 15 – 18 óráig
Csütörtökön 9 – 12 óráig

BOSESO KFT. 
Végh Borbála 
1095. Bp. Soroksári út 24. 
Tel/Fax: 061-215-1670 
Mobil: 06 30-311-9126

SlimJim” szemetesek 
a szelektív hulladékgyűjtéshez
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