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FIGYELEM!!!!

A MKNE XIV. ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
SOPRON, 2006. szeptember 14-17.

Gyorsan telik az idő! Nem is tűnt föl igazán, hogy a váci találkozó óta ennyire elröpültek a napok… 
Már akkor, ott gazdát találtunk a következő OT szervezéséhez Adorján Rita személyében. No, ő 
pécsiként is soproni lelkületű. Ott élt gyerekkorában, ismeri a város minden zegzugát, s rá is sokan 
emlékeznek. Hazajár még ma is… Házigazdának Szabó Miklóst kértük föl, a brenbergi tábor, „Az 
Erdő  Háza”  vezetőjét.  A találkozó  előkészületei  régóta  folynak,  s  immár  látszik,  hogy  ismét 
fantasztikus, tartalmas, színes program vár ránk. Éppen ezért nem is három-, hanem négynapos a 
programkínálat,  hogy lehetőségünk,  kedvünk szerint  akár már csütörtök délutántól  e varázslatos 
kisváros vendégei lehessünk. Persze a lényeg, hogy újra találkozzunk, együtt legyünk, gondolatokat 
cseréljünk! Ne habozzatok, gyertek!!!

A találkozó helyszíne: Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor, Az Erdő Háza (www.tabor.sopron.hu)
Cím: 9406 Sopron, Brenbergi út
Telefon: 06/99-313-116
Házigazda: Szabó Miklós 
Elhelyezés: hatágyas szobákban, közös fürdőszobával

Részvételi díj: 
• szept. 14-17. (4 napos, 3 éjszakás) 8000 Ft/egyesületi tag, 13000 Ft/ nem egyesületi tag
• szept. 15-17. (3 napos, 2 éjszakás) 6000 Ft/ egyesületi tag, 11000 Ft/nem egyesületi tag

Egyesületi tagokat csak akkor illeti meg az 5000 Ft/fő kedvezmény, ha rendezték éves tagdíjukat!

Jelentkezés módja: június 30-ig a jelentkezési lap és a részvételi díj befizetését igazoló csekk, ill. 
az átutalásról szóló igazolás másolatának visszaküldésével az egyesület postacímére (MKNE, 1397 
Budapest, Pf. 530.)
Befizetés  módja: átutalással  vagy  postautalványon  az  egyesület  számlaszámára  (11713005-
20415358), a közlemény rovatba jegyezve „OT részvételi díj, pl. két tag, egy vendég”
A jelentkezési lapot igyekezzetek pontosan kitölteni!!! (Megtaláljátok a KÖR-ben, de letölthető a 
honlapunkról is: www.mkne.hu.)

A táborba jutásról, arról, hogy mikor, honnan indulnak buszok Brenbergbe, a szeptember eleji  
KÖR-ben kapnak pontos információt a jelentkezők!

http://www.mkne.hu/


Programterv (még szervezés alatt):

Csütörtök: kézműveskedés, esti túra a brenbergi völgybe, egyesületi könyvek, pólók, pulis bögrék 
vásárlása, beszélgetés, otthonról hozott finomságokból vacsora.

Péntek: meghívott  vendégeink  köszöntője,  velük  való  beszélgetés,  egész  napos  műhelymunka 
„Környezetkímélő életforma” témában. Délelőtt  előadások, módszervásár (ki mit  hozott  ebben a 
témában?), délután csoportmunka: tábori gyógynövényösvény megismerése, építészet természetes 
anyagokból (fűzfaépítészet,  vályogkemence,  óceáni törzsfőnöki kunyhó bemutatása),  erdei  italok 
kóstolása, a tábor forrásának megismerése, forrás túra, az „Erdő Háza” megtekintése és programja, 
erdei termékek kóstolója, melléktermék bemutató. Este közgyűlés (közben a gyerekeknek a tábor 
területén felfedező program feladatlappal!), a kézműveskedés folytatása, majd táncház a Pendelyes 
Néptáncegyüttes baráti talpalávalójával. 

Szombat: egész napos terepgyakorlat forgószínpadszerűen (1.  Várhely–Tolvaj-árok túra 4 km, 2. 
Városnézés, 3. Borvidék a világörökség részeként), este borkóstolás, bordalok éneklése, tanulása.

Vasárnap: ismerkedés  soproni  iskolák,  egyesületek  környezeti  nevelési  programjaival  (Hunyadi 
János Általános Iskola, Róth Gyula  Erdészeti  Technikum, Ökoklub,  Castanea  Környezetvédelmi 
Egyesület).

Látjátok,  nem fogunk  unatkozni!  Ahhoz  azonban,  hogy  rendben  menjen  minden,  szeretnénk  a 
segítségeteket kérni. Kérjük, jelentkezzenek nálunk azok június 30-ig, akik szívesen segítenének,  
mint regisztrációs, mint árus, mint a „Terülj, terülj, asztalkám!” gazdasszonya, mint kenyérkenős,  
mint  jókedvre  fakasztós,  mint  furulyás  (ébresztő,  terelő,  összehívó),  mint  kézműves!  (Ha 
számíthatunk rátok,  akkor,  kérem,  a  jelentkezési  lapra  írjátok rá,  majd  jelezzétek  Ritának és  
nekem is e-mail-ben, ill. telefonon! Köszönjük!!!)

Mit/kit hozzatok?
• kényelmes cipőt, amiben túrázni is lehet
• esőkabátot, vizes palackot
• módszertani ötleteket „Környezetkímélő életforma” témában
• saját öreg, öblös, szép bögrét a szomjoltó iszogatásához
• fiatalokat utánpótlásnak!!! 
• jókedvet 
• „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra sok-sok otthoni finomságot, itókát

Ne feledkezzetek meg a jelentkezés határidejéről, módjáról! Gyertek minél többen!!!

Adorján Rita              Saly Erika
(rita@koos.hu, 30/663-09-40)              (salyka@freemail.hu, 66/483-881)
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KÖZGYŰLÉS!!!

Ezúton összehívom egyesületünk közgyűlését, melynek helye és időpontja: 
2006.  szeptember 15.  (péntek)  17.00;  Erdő  Háza  Sopron,  Brenbergi  út  (ez  megegyezik  az 
országos találkozó helyszínével).
Napirendi pontok:

1. Alapszabály-módosítás  (A  javaslatok  tervezete  szeptember  1-től  olvasható  lesz  az 
egyesület honlapján: www.mkne.hu . Aki nehezen jut így információhoz, kérje levélben az 
irodától, és postán megkapja.)

2. Egyebek

Ha a közgyűlés határozatképtelen, az új időpont ugyanazon nap 17.15. A hely és a napirend 
változatlan.

Minden kedves tagtársamat szeretettel várom!

Nyiratiné Németh Ibolya
elnök

Elnökségi hírek, elnökségi morzsák

A 2006-os év eleje igen mozgalmas volt, mert a Közhasznúsági jelentés és az Elnökségi beszámoló 
elkészítése mellett folyamatosan pályázatot írtunk, új projektek indítását terveztük és tervezzük – 
ami az irodán dolgozók, és a projektfelelősök érdeme.
Elkészült a 2006-os munkaterv, készen van a költségvetés-tervezet, és elszámoltunk a pályázatokkal 
is, ami szintén nagy feladat volt.
A könyvek, az iratok, a tárgyi eszközök számbavétele mellett jegyzőkönyvet készítettünk az átadás-
átvételről, hogy az új pénztárosunk és az új ügyvezető igazgató hivatalosan is át tudja venni a teljes 
ügyvezetést.
Sikeresen és eredményesen képviseltük az egyesületet a civil zöld szervezetek országos találkozóján 
Veszprémben,  ahol  a  Stratégia,  mint  a  környezeti  és  fenntarthatóságra nevelés  kiindulási  pontja 
szerepelt egy szekció munkájában.
Próbálkoztunk a pályázaton kívüli forrásteremtéssel is, egyelőre kevés sikerrel, de Bia készített egy 
forrásteremtő stratégia tervezetet, amit jó lenne, ha be tudnánk tartani. 
Az Iskolazöldítés  továbbképzés és a Cornell  műhelyek szervezése jelenleg is folyik, minél  több 
környezeti nevelőt várunk ezekre a programokra.
Ebben az időszakban felgyorsult  a  szeptemberi  soproni OT szervezése,  ami a felelősökkel napi 
kapcsolatot igényel. A főszervezőknek köszönhetően már elkészült a részletes program.
A „Tanulás a fenntarthatóságért” konferencián is képviseltette magát az egyesület; új bemutatkozó 
poszterek is készültek, amikből az érdeklődők megismerhetik a munkánkat.

Timár-Geng Csilla
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Megújítjuk az egyesület Alapszabályát

Kedves Tagtársaim!

Szeretnénk megújítani az egyesület Alapszabályát. Nem mintha rossz lenne, de sok kérdésben eljárt 
fölötte  az  idő.  Az  ASz  megújítása  azonban  kényes  egyensúlyozást  igényel.  Ugyanis 
megfogalmazódnak  benne  az  egyesület  alapelvei  (tehát  alapvetően  megszabja  és  befolyásolja 
mindazt,  ami az egyesületben történik, vagy történhet),  ugyanakkor – minthogy csak közgyűlési 
határozat  és  bírósági  folyamat  útján  módosítható  –  nem  célszerű  olyan  dolgokat  (vagy  olyan 
részletességgel) belefogalmazni, ami a körülmények, adottságok bármilyen későbbi megváltozása 
esetén megkötné a kezünket. Vagyis: az a jó alapszabály, amely világosan rögzíti, hogy mitől nem 
szabad eltávolodnunk, ugyanakkor inkább kereteket szab meg, mintsem részleteket.

Kidolgoztuk  a  folyamat  menetrendjét.  E  szerint  májustól  a  szeptemberi  Országos  Találkozóval 
együtt tartandó Közgyűlésig folyik a problémák megvitatása és a szövegezés, s a Közgyűlés hagyja 
jó az új Alapszabályt. 

Ezúton kérem, hogy aki kedvet és elkötelezettséget érez magában arra, hogy a folyamatot végig-
vivő  projekt-csapat  munkájában  részt  vegyen,  május  25-ig  jelezze  nekem  (victora@zpok.hu; 
30/288-0668) ezen szándékát. 

Aki  az  átdolgozásba  nem  kapcsolódik  be,  az  sincs  kizárva  a  vélemény-nyilvánítás  és  döntés 
lehetőségéből. Ugyanis az átdolgozott ASz szövegtervezete szept. 1.-től fent lesz a honlapon, s a 
tervezett változtatások nyomtatott szövegét kézbe kapják azok, akik eljönnek a szeptemberi OT-ra 
(és Közgyűlésre).

Victor András

Ez történt az előző szám óta

Bolondos kirándulás!

Az előző KÖR-ben és a honlapon is olvashattátok felhívásunkat egy április elsejei bolondozásra, 
amit a Jakab-hegyen, illetve Cserkúton szerveztünk. Erről szeretnék most egy rövidke beszámolót 
adni  nektek.  A  túra  meghirdetése  igen  sikeresnek  bizonyult:  közel  70  gyerek  vett  részt  a 
bolondozáson. A találkozó Égervölgyben volt, ahol a gyerekeket rögtön sikerült teljes izgalomba 
hoznunk  Büdi  (a  vadászgörény),  Tapsi  (a  rókanyúl)  és  egy  kaliforniai  királysikló  segítségével. 
Miután  kitöltötték  a  hüllőkre  vonatkozó  totót,  és  mindenki  (néhány  tanár  néni  kivételével) 
megtapogatta a kígyó selymes, ellenben csöppet sem nyálkás testét,  a gyerekeket újabb akadály 
várta.  Adorján Rita és Zsuzsi  irányításával küzdhettek meg egymással  a csapatok az állatstaféta 
során. 
Mindezek után következett  csak a túra. Bia és a környezettan szakos hallgatók segítségével egy 
rémesen  rímes  verset  költöttünk,  mely  elvezette  a  csapatokat  egészen  Cserkútig.  Az  út  során 
igyekeztünk  versbe  foglalni  minden  érdekes,  figyelemre  méltó  szépséget,  amit  az  erdő  kínált 
nekünk. Engedjétek meg, hogy idézzek az útvonalversünkből egy keveset!
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Ez itten a menetlevél, / megmondja, hogy merre menjél! / Közben figyelmesen szemlélj!

Út mellett zöldül, pillants oda! Nini ez a csillag moha!
Ha van még szusz a begyedbe, a mászókát vegyed be!

Hogyha rajta átmásztál, a zöld csíkon tovább pásztázzál!
Az út mellett minden fele hunyor zöldül, mint a fene! Rajzold le a levelét!

Sárga bogyó talpad alatt, fagyöngy hullatja a magvakat.
Nini itt egy tavacska! Van-e benne halacska? Béka veled szembe néz, rajzold le a béka petét! 

Gyönyörű zöld gyepszőnyeg, tudod-e hogy, mik nőnek? Szakítsd le a levelét foghagyma szag száll 
feléd! ………………………………….

Eső után ugorj nagyot, mert a traktor nyomot hagyott!

Szóval a versikénk alapján mindenki megtalálta a helyes utat és eljutott Cserkútra. Kivéve Helga 
tanár  néni  és  csapata,  de  ők már  az  októberi  kiránduláson  is  elkeveredtek.  Az  elveszett  csapat 
története is jól végződött, ugyanis ők megspóroltak minden hegymászást, és a többieknél egy órával 
előbb sikerült beérniük a célállomásra. Mire mindenki megérkezett, mi már a Cserkúti Faluszépítő 
és Környezetvédő Egyesület lelkes tagjainak jóvoltából ropogós, kemencében sült bucikkal vártuk a 
fáradt vándorokat. Én még ilyen finomat soha nem ettem! 
Miután mindenki  megtömte a  hasiját,  kezdődhetett  a  munka.  A gyerekek batikoltak,  gyöngyből 
állatokat és virágokat fűztek, papírt merítettek, gitároztak, csuhéból nyuszit és szitakötőt készítettek. 
Mindez persze nem jöhetett volna létre a jó-fej és segítőkész környezettan szakos hallgatók nélkül! 
Minden kézműveskedés közül a legnagyobb sikert a köcsögduda készítés aratta; minden gyerek azt 
akart csinálni. Ám amikor meglátták a nyers disznó húgyhólyagokat, volt égbekiáltó fújjogás! Végül 
ez is megoldódott, mikor egy vagány kislány megfogta a hólyagot és közölte a többiekkel: „Nekem 
már úgyis teljesen mindegy, hiszen én ma már a kígyót is megfogtam!” Délutánra ott sorakoztak az 
elkészített dudák a többi alkotással együtt. 

Szabó Orsi

Tanulás a fenntarthatóságért 
tanácskozás 

Az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete  a 
2005–2014 közötti évtizedet a „Tanulás a 
fenntarthatóságért”  évtizedének 
nyilvánította.  Ennek  jegyében  zajlott 
2005.  október  29-én  Budapesten,  a 
Városmajori  Gimnáziumban  a 
tanácskozás.
Az  összegyűlt  mintegy  százötven 
résztvevőt  Szebedy  Tas,  az  iskola 
igazgatója  köszöntötte.  A  tanácskozás 
szerepéről,  fontosságáról,  a  téma 
aktualitásáról  Karlovits  Márta  (KvVM), 
Brassói Sándor (OM) és Gresiczki Péter (Magyar UNESCO Bizottság) mondta el gondolatait.
Havas  Péter  (Országos  Közoktatási  Intézet) „A fenntarthatóság  pillérei  és  az  oktatás”  című 
előadásában röviden elemezte az oktatás szerepének változását napjainkban, valamint áttekintette a 
„Tanulás a fenntarthatóságért” évtized nyolc fő témájának tartalmát.
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Czippán  Katalin  (ELTE  Fenntartható  Fejlődés  Programiroda)  és  Victor  András  (MKNE)  „A 
fenntarthatóság pedagógiája: kihívások és lehetőségek az iskolák számára” címmel interaktív közös 
gondolkodást „provokált” ki  a hallgatóságból a fontos tudástartalmak és a tanulói  kompetenciák 
témakörében. Témák, feladatok fogalmazódtak meg a következő találkozók számára. Jó lenne több 
ilyen lehetőség is.
A délutáni  szekciókban  az  ökoiskolák  egy  évéről,  az  erdei  iskoláztatás  jövőjéről,  valamint  a 
forrásteremtési  lehetőségekről  folyt  a  beszélgetés.  Albert  Judit  (MKNE)  sok,  jól  használható 
tanácsot adott a tanároknak a pályázással kapcsolatban.
A találkozó módszervásárral is segítséget nyújtott az iskolák munkájához. Egyesületünk könyveink 
árusításával, bemutatkozó poszterrel, szóróanyagokkal volt jelen. Az anyagot az Iroda alkalmazottai 
állították össze, és részt vettek az árusításban is. Ortmann-né Ajkai Adrienn több tanárnak is sikerrel 
mutatta be a MÉTA programot.

Sch.Á.

Választmányi ülés 
2006. április 7-8. Budapest

A „nagyhét” kezdetét jelölő „virágvasárnapra” meghirdetett parlamenti választásokat megelőző hét 
végén,  pénteken  és  szombaton  tartottuk  a  Választmány  tavaszi  találkozóját.  A Puli  kuckóban 
találkoztunk pénteken délután 14.00 órakor. A meghívóra érkezett visszajelzésekből kiderült, hogy 
ilyen mozgalmas hét végére nem szerencsés több napos találkozót szervezni.
Mégis  összejött  egy lelkes  kis  csapat,  még vidékről  is!  Ők részt  vettek az  Elnökség rendkívüli 
ülésén: ahol Vásárhelyi Judit tájékoztatott bennünket a Zöld OT-n a Környezeti  nevelés szekció 
sikeréről, Nyiratiné Bia pedig pedig – beszélgetés és kérdések megválaszolása formát választva – 
beszámolt  az  idei  év  eredményeiről,  a  megírt  és  beadott  pályázatokról,  -  amihez  szívből 
gratuláltunk,- és az év előttünk álló feladatait is körvonalazta.
Majd  fél  négykor  „átvergődtünk”  a  pénteki  csúcsforgalomban  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetemre, a Bosnyák tér közelébe, ahol már tartott a Jesenius konferencia.
A konferencia szervezői a természettudományok és a teológia párbeszédét kívánták előmozdítani a 
középiskolai biológiaoktatásra összpontosítva. Ahogy azt András is ajánlotta: „Fontosnak tartjuk azt, 
hogy a természettudományok és a teológia közös pontjaihoz, mint pl. evolúció és teremtés, - hit és 
ismeret - kérdéseihez a középiskolai tanárok és diákok ne szorongással, ne idegenkedéssel, illetve ne 
a  két  terület  párbeszédét  kizáró  érzésekkel  és  gondolatokkal  közeledjenek”.  Ezt  az  igényt 
magunkénak vallva mi elsősorban Victor András „Biológia és evolúció” című előadását  akartuk 
meghallgatni.  Lehetőségünk  volt  azonban  a  többi  előadást,  és  az  azokat  követő  –  többnyire 
Andráshoz intézett – kérdéseket is meghallgatni.
Számomra  nagy élményt  jelentett  még  Kézdy Edit  előadása,  aki  „A fogantatás  és  a  születés  a 
középiskolai biológiatanításban” címmel osztotta meg gondolatait velünk. Szinte természetes volt, 
hogy éltünk az ottani menzán való vacsorázás lehetőségével, és aki még tehette, a vacsorát követő 
szekció ülésen is részt vett.
Másnap  reggel  változatlan(!)  létszámmal  érkeztünk,  hogy  András  második  előadását  is 
meghallgassuk. Ez az előző napinál is izgalmasabbnak ígérkezett, mert egy számunkra ismeretlen, 
nézeteiért  20  év  „száműzetést”  szenvedő  francia  származású  szerzetes  munkásságát  mutatta  be 
„Teilhard de Chardin világképe, avagy Evangélium és tudomány” címmel. Izgalmas, új tanok, egy 
tudós elme töprengései és meggyőződése tárult  fel előttünk. Megerősítve bennünk azt az érzést, 
hogy  mindig  hallhatunk  új  világismereti  tanokat,  és  eltöprenghetünk  azon,  hogy  a  mindennapi 
rohanásban nem árt néha újra hallgatóvá, diákká válni.
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Azt hiszem, mindnyájukban ilyen érzések és gondolatok kavarogtak hazafelé. A magam részéről 
türelmetlenül várom azt, hogy András előadása írásban is megjelenjen, és elolvashassam. Ha bárki 
érdeklődik vagy fogékony a téma iránt, forduljon Andráshoz, bizonyára nagy halmaz irodalmat tud 
számára ajánlani. 
András,  köszönjük a  hallottakat,  és  köszönöm Saly Erikának, hogy felhívta  a  figyelmememet a 
Jesenius konferenciára.

Csapóné Tábori Hajnalka

Beregszászi kapcsolatunk

A Föld napja alkalmából, 2006.  április  20-án a  II.  Rákóczi Ferenc Kárpátaljai  Magyar  Főiskola 
Természettudományi  Tanszék diákjainak különleges  tanítási  napja  volt.  A hagyományos  tanórák 
helyett érdekes előadásokat hallgattak az ökológia és a természetvédelem témakörében. E program 
keretében tartott  előadást  Böddi  Béla  „Fotoszintézis:  megújuló energiaforrás”  és  Schróth Ágnes 
„Környezeti nevelés – nevelés a fenntarthatóságért” címmel.

A tavalyi Országos Találkozónkon kezdődött annak szervezése, hogy kárpátaljai magyar gyerekeket 
fogadjunk magyarországi táborokban. Összesen kilenc tábor szervezői vállalkoztak erre a nemes 
feladatra:
Göncöl  Szövetség,  Pangea  Egyesület,  Filó  Andrea  (Sündörgő  tábor);  Hajdúböszörményi  Ifj. 
Természetvédő Kör, Hődör István (Természetjáró és kézműves tábor); Magyar Madártani Egyesület, 
Tarján  Ambrus  (Ornitológiai  és  természetvédelmi  tábor);  MKNE,  Nyiratiné  Németh  Ibolya 
(Ökoépítészet); MKNE, Saly Erika (Mocorgó puli tábor); MKNE, Szabó Orsolya (Vándortábor); 
Molnár Lászlóné Kata (Természetismereti tábor); Novus Gimnázium Bp., Bornemissza György ig. 
és  Sajgál  Judit  (Életmódtábor);  Szent  Borbála  Cserkészcsapat,  Nádai  Béla  (Természetismeret). 
Nagyon köszönjük előre is munkájukat!

A  gyerekeket  Nyíregyházáig  hozzák  Kárpátaljáról.  Innen  a  mi  feladatunk  az  utaztatásuk.  A 
táboroztatók vállalták,  hogy Budapestről  ők viszik el  a  gyerekeket  a tábor helyéig,  és  vissza is 
hozzák őket Budapestre. Több pályázatot néztünk, amivel fedezhetnénk a Budapest–Nyíregyháza 
vonatjegyek  árát,  valamint  csökkenthetnénk  a  táboroztatók  költségeit.  Sajnos  az  ilyen  típusú 
táboroztatásra nem volt pályázati kiírás. 

Gyűjtést  indítunk. Kérjük,  hogy  aki  megteheti,  az  Egyesület  számlájára  „Beregszász” 
megjelöléssel  utaljon  át  bármekkora  kis  összeget.  Az  így  összegyűlt  pénzt  a  vonatköltségekre 
fordítjuk.  Amennyiben  több  pénz  gyűlik  össze,  akkor  –  a  táboroztatókkal  egyeztetve  –  a 
táboroztatási  költségeket  csökkentjük,  vagy  könyveket  vásárlunk  a  Kárpátaljai  Magyar 
Pedagógusszövetség számára. Az Egyesület számlaszáma: 11713005-20415358. Mint kiemelkedően 
közhasznú egyesület,  a  naptári  év végén igazolást  állítunk ki  a  befizetésről,  amennyiben valaki 
megadja az igazoláshoz szükséges adatait.

Sch. Á.

Föld-napja a TIT Stúdióban

A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ hagyománya, hogy a kerület diákjai részére a TIT 
Stúdióban tartja Föld-napi programját. Így történt most április 21-én is. Nemcsak helyszínt, hanem 
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szakmai  programot  is  nyújtott  a  TIT,  amibe  az  MKNE  bekapcsolódott.  A  programok 
forgószínpadszerűen zajlottak, s ebben a színes kavalkádban a Puli-kuckó is egy állomás volt. 
A  nagyteremben  tartott  központi  ünnepélyen  Vásárhelyi  Tamás  „Zsivajgó  természet”  című 
rendhagyó előadásán győzött meg mintegy kétszáz diákot a Föld-adta kiváltságokról; arról, hogy 
mitől és miért kell megvédenünk bolygónkat? Egy másik terembe pedig Vásárhelyi Kriszta „Vizi-
móka” játéka csalogatta be a gyerekeket.
Egyesületünk  –  s  a  Puli  kuckó  is  –  jól  vizsgázott  e  jeles  napon.  Reméljük:  lesz  folytatása  és 
hagyománya a közös programoknak. Köszönet érte!

Treiber Zsuzsa

… és mi történt a Puli-kuckóban?

Itt Szabó Orsi, egy lelkes önkéntesünk (Zombori Juli), valamint alulírott Németh Andi tartották a 
szelektív  hulladékkezeléssel  kapcsolatos  foglalkozást,  melynek  során  a  papírgyártás 
környezetszennyező hatásán át egészen a mindennapi gyakorlatban megvalósítható környezetkímélő 
ötletekig sok téma előkerült. 
Az egyik csapat véletlenszerűen tévedt a Puli-kuckóba (mivel eltévedtek az állomások között), de 
ennek  ellenére  velük  is  nagyon  jó  hangulatot  sikerült  teremteni.  Kiderült,  hogy  sok  gyerek  a 
hétköznapokon is tesz  valamit  a  környezetért.  Reméljük mi  is  hozzájárultunk ahhoz,  hogy ez a 
szemlélet erősödjön bennük. 

Németh Andi

Tanulságos

Utolsó dörmögés

Izgatottan vettem kézbe a januári Kör-t (mint a többi vastag, tartalmas egyesületi postai csomagot 
is), és persze – bevallom – kedvtelve olvastam Prütsök újabb glosszáját, míg a végére érve ki nem 
derült,  hogy  kiderült.  Az  tudniillik,  hogy  ki  rejtőzik  e  régies  rovarnév  mögött.  Legott  tollat 
ragadtam, s még ma el is küldöm e levelet a szerkesztőknek.

Kedves András és Dávid!

Egy (újság)író (ahol az „újságírót” kérem idézőjelbe tenni) azért választ álnevet, mert vagy nem 
akarja,  hogy  tudják,  hogy  ő  írt  valamit,  vagy  nem  akar  szerepelni.  Amikor  a  „Dörmögések” 
sorozatot  elindítottam utóbbi  ok  volt  túlsúlyban,  minden  Kör-ben  többször  szerepelt  a  nevem. 
Túltengeni nem akartam, azt viszont szerettem volna előidézni, hogy mások is megnyilatkozzanak. 
Erre szolgált a későbbiekben az olvasók meg-megszólítása is, szinte eredmény nélkül. Aztán az első 
ok is, az inkognito, is fontossá vált. Olyan dolgokról és úgy (néha akár „viháncolósan is”) írhattam 
így, amelyek és ahogy nem illenek hozzám, de foglalkoztatnak. Máskor csak „beszóltam”, magamat 
is, titeket is, valamennyiünket figyelmeztetve valamire, amit rosszul csinálunk, ami a pulis világon 
kívül  történik,  de  minket  érint  (pl.  cikkismertetők  formájában,  amilyen  ez  a  januári  is  volt).  A 
távlatilag legizgalmasabb lehetőség az volt, hogy belehelyezkedhettem egy másik személyiségbe, s 
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egy  –  nyilván  hozzám,  a  rovarkutatóhoz  közeli  –  apró  népség  nézőpontjából  is  meg-
megszólalhattam. Sajnos nem éltem eléggé ezzel az ötlettel. Pedig az nagyon fontos volna, hogy 
újra és újra szembesüljünk vele: a Földet velünk megosztó lények többsége alig, vagy nem is látható 
a mi szemünkkel. Egészen más a világ az ő szemszögükből, az ő mérettartományukban. És ők is 
élnek,  szeretnek,  éreznek,  sorsuk  van,  ha  (úgy  hisszük)  nem is  tudnak  róla.  Egy  Tücsöknek - 
mindenki tudja, a mesék hegedűsének – a sógora is frakkot visel, s ha azon átmegy egy biciklikerék, 
hát rámegy az illető. Ezt helyénvalónak éreztem egy, a szabadidősportokkal foglalkozó glosszába 
becsempészni,  a  szerintem  engedékeny  emberi  szempont  („elfogadható-e  a  keréknyom”) 
véleményezéseként, kiegészítéseként. De nem szájbarágósan akartam. Ezért poént csináltam belőle, 
amit így elmagyarázni vétek, gyilkosság, akkor is, ha gyenge. Sajnos ezt a poént először, Kedves 
Szerkesztők,  ti  lőttétek  agyon,  azzal,  hogy  az  inkognitómat  felfedtétek.  Prütsöktől eltérően 
Vásárhelyi Tamás sógorainak nincs frakkja, s ha átmenne is rajta egy kerék, csak folt esne rajta, nem 
végzetes laposság. De így talán megmentettetek egy glosszasorozatot, vagy a Kör-t, a laposságtól. 
Részemről jó mulatság, hím imágó munka volt!

Prütsök

A szerkesztő dörmögi

Kedves Prütsök!

Szeretnék  ezúton  is  elnézést  kérni,  hogy  „agyonlőttem”  a  poént,  nem volt  szándékos.  Ígérem, 
legközelebb már okosabb leszek, a továbbiakban bárki inkognitóban ír levelet, nem rontom el a 
játékot! 

Czabán Dávid

A madár

Már régóta van egy madaram. Tulajdonképpen mindig is velem volt.  Soha nem tudtam szeretni 
igazán.  Kényszerűségből  többször  el  akartam fogadni,  de  soha nem tudtam. Sokszor  kívántam, 
bárcsak ne lenne az enyém. Bárcsak ne ő lenne az enyém. A többiek madara mind sokkal szebb. 
Rosszul  bántam vele.  Fázott,  éhezett,  hullott  a  tolla.  Egyre  betegebb és  boldogtalanabb lett.  És 
teljesen egyedül volt. 

Egyszer ezt a beteg, nyomorult madarat odaültettem magam mellé. Kényszerből, utálkozva. Kezdte 
magát egy kicsivel jobban érezni. Már nem félt annyira. Fényesedtek a tollai.  Egyre teltebb lett. 
Kezdett  megnyugodni,  néha  már  tudott  örülni.  Lassan  megtanult  játszani,  és  neki-nekiindulva 
megtanult sírni is.  

Egyszer csak észrevettem, hogy pár tolla kékes árnyalatban játszik. Nem is egy. Különböző színű és 
árnyalatú kékek jelentek meg a tollában. Ezerféle kék, ragyogók és mélyek. Szikráztak és csillogtak. 

A madár még most is visszavonul néha, de már tudom róla, hogy kék. És azt is tudom, hogy ő az 
enyém. Kék a madaram. Az enyém a kék madár. 

Pogány Anikó
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PARTNEREKET KERESÜNK!

A táj, amelyben élünk
Tájkutató műhelymunka

A MKNE környezeti nevelői és a MÉTA (MTA ÖBKI) tudományos közössége helyi diák tájkutató 
műhelyek létrehozásához partneriskolákat keres a 2006/2007 tanévben.  5-15 fős felsőtagozatos 
vagy  középiskolás  tanulói  csoportok  jelentkezését  várjuk,  elsősorban  a  Dél-Dunántúli  régióból 
(Baranya,  Tolna  és  Somogy),  valamint  Budapestről  és  környékéről.  Máshonnan  csak  külön 
egyeztetés után. 
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai  és Botanikai Kutatóintézete vezetésével 2000-2005 
között  létrehozott  Magyarországi  Élőhelyek  Térképei  Adatbázisa  (MÉTA: 
www.novenyzetiterkep.hu) kiváló, nemzetközi mércével is újszerű lehetőségeket kínál  természeti 
örökségünk megismerésére, megismertetésére, tevékeny védelme megalapozásához, hozzájárulva a 
helyi fenntarthatóság megteremtéséhez, az alábbiak szellemében: 

1. A környezeti nevelők régóta ismerik és hirdetik a közvetlen tapasztalatszerzés fontosságát, 
melynek legkézenfekvőbb színhelye a lakóhely közvetlen környéke. 

2. A helyi közösségek kialakulásának később nem pótolható színtere az iskolai közösség, 
melynek talán legfontosabb feladata és formáló ereje a közös lakóhely érdekében végzett 
munka. 

3.  Az Agenda21 célkitűzéseiben – a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv valóra 
váltásának  eszközeként  –  nagy  hangsúlyt  kap  a  helyi  fenntarthatósági  tervek  (LA21) 
készítése

4. Az ENSZ által meghirdetett „Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized” (2005-2014) egyik 
alapgondolata,  hogy  fokozni  kell  az  iskolai  KN/FN tevékenységnek  a  helyi  közösség 
egészére gyakorolt hatását. A helyi fenntarthatóság olyan terület lehet,  ahol az iskola a 
helyi döntéshozókkal együttműködve az egész közösség számára hasznos tevékenységet 
végezve „megmutathatja, mire képes”, visszaszerezve ezzel régi tekintélyét. 

Mit kínálunk a programba bekapcsolódóknak: 
1. Ismertető előadást a helyi fenntarthatóságról, a FN évtizedről és a MÉTA adatbázisban 

rejlő lehetőségekről. 
2. Szakmai  és  technikai  segítséget  a  lakóhely  környéke  természeti  érték  térképének 

elkészítéséhez a „MÉTA a világhálón” egyéni jelszó biztosította használatával.
3. Ennek alapján a helyi tájkutató műhely munkájának megtervezéséhez, lebonyolításához 

segítséget.
4. Tanulói kutatói programok (Kitaibel, TUDOK, Kaán Károly stb.) megtervezését, segítését.
5. Helyre szabott terepi programo(ka)t a helyi MÉTA szakértő vezetésével.
6. Helyi fenntarthatósági terv, természeti értékek kezelési tervének elkészítéséhez szakértő 

segítséget.
7. Természetvédelmi akciókhoz tervezési és pályázási segítséget.
8. Kapcsolódási lehetőséget országos és nemzetközi FN programokhoz.

Mit kérünk: 
1. Legalább egyéves aktív közreműködést a jelentkező pedagógus és a gyerekek részéről (pl. 

szakkör).
2. A MÉTA, illetve a helyi  lehetőségek, igények ismeretében egy helyi tájkutató műhely 

programjának kitalálását és véghezvitelét.
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3. A tapasztalatokról beszámolót a MKNE fórumain.
4. Ha megtetszik, folytatást a további években.

További részletek és jelentkezés: 
Ortmann-né Ajkai Adrienne aadrienn@dravanet.hu, 72/232230. 
Jelentkezésnél a következőket írd meg: név, elérhetőség (email), iskola neve, címe, csoport életkora, 
létszáma, miért szeretnél részt venni, esetleg téma-igény, egyéb elképzelés. 

Ortmanné Ajkai Adrienne

KN szekció a Környezet- és természetvédő Szervezetek veszprémi országos találkozóján
Ami már megvalósult a NKNS-ból, és ami még nem:

az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizede

A Nemzeti  Környezeti  Nevelési  Stratégia  I.  és  II.  változatát  20 szervezettel  együttműködésben, 
csaknem 100 szakember részvételével dolgoztuk ki.  Fejezetei – noha a munka szerényen „csak” 
környezeti stratégiát említ a címében – a fenntarthatóság-pedagógia jó néhány fejezetét átfogják. 
Angol változatára még olyan országokban – Ausztria, Hollandia – is rácsodálkoztak, ahol igencsak 
jól áll a KN. (A stratégia letölthető honlapunkról!)

A szekció  30  résztvevője  segítségével  számot  adtunk  arról,  mennyi  minden  megvalósult,  vagy 
folyamatosan gyakoroltatik ebből a stratégiából, amelynek „csak” önkéntes címzettjei és határidői 
vannak. A stratégia fejezeteit olykor összevonva 14 megcímezett csomagolópapírt akasztottunk ki, 
és arra kértük a résztvevőket,  hogy írják rá szervezetük nevét arra a 2-4 munkaterületre, ahol a 
legtöbb  munkát  végzik.  Szép  gyűjteményt  kaptunk,  a  legtöbben  az  „Iskolai  tanórán  kívüli 
környezeti nevelés” cím alá iratkoztak föl, összesen 18 szervezet.

Eddigi eredményeink áttekintése több célt is szolgálhat: 
• hogy megállapítsuk teendőinket, képet kapjunk a stratégia azon pontjairól is, ahol kevés vagy 

semmi sem történt, 
• hogy dokumentáljuk a környezetvédő civilek bajmegelőző közös tevékenységét szponzoraink 

és a zöldekkel vitában állók (őket gyalázók, kisemmizők, szívatók és intézményeiket elvevők) 
felé,

• és  végül,  hogy  a  stratégia  különféle  területein  dolgozók  valós  és/vagy  virtuális 
munkacsoportokban összetalálkozhassanak.  A szekció  járulékos  haszna újabb,  még fel  nem 
ismert tematikus kapcsolatok kialakulására is kiterjedhet.

A szekció  munkájának  eddig  két  írásos  eredménye van.  Az  első  a  hasonló  munkát  végező 
szervezetek listája. Ezt a listát – a szervezetek elektronikus vagy postai elérhetőségével együtt – 
megtalálhatjátok  honlapunkon,  és  bármikor  csatlakozhattok  hozzá.  Szorgalmazzuk,  hogy  e 
„munkacsoportoknak”  fizikai  lehetőséget  is  teremtsünk  módszertani  közös  munkát  végezni  év 
közben is,  és  2007.  márciusában Kecskeméten, a  Zöldek OT-ján visszatérünk az  azóta  született 
eredmények felmérésére.

Addig azonban itt a saját, a „pulis” OT-nk Sopronban, ahol a szakmai program a hírek szerint a 
fenntartható fogyasztással  függ majd össze.  Ez „stratégiául” a  Család,  háztartás,  életmód  címet 
viseli, és „mindössze” – a MKNE-vel együtt – hat szervezet ért el vagy törekszik teljesítményre:
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• Természetes Életmód Alapítvány
• Tudatos  Vásárlók  Egyesülete  (fenntartható  fogyasztás,  médiaismeret,  fogyasztók  oktatása) 

(tve@tve.hu)
• Rügyek és Gyökerek Egyesület
• Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű (www.gyurufu.hu)
• MKNE (ökokarácsony, kézműves foglalkozások)
• Kerekerdő  Alapítvány,  9700  Szombathely,  Petőfi  S.u.  24.,  Gyöngyössy  Péterné  Kemény 

Katalin (pumilis@freemail.hu).

A második eredmény a környezeti nevelési egyesületek lobbierejének „edzése” érdekében született: 
az OT-nak azon állásfoglalása, amely szakmánk lehetőségeinek biztosítását – különös tekintettel az 
erdei  iskolai  program  visszaállítására  –  tartja  elengedhetetlennek.  Ezt  az  állásfoglalást  is 
megtalálhatjátok honlapunkon.

A  szekciót  Hajtman  Ágnes  és  Vásárhelyi  Judit  animálta,  bármely  kérdésetekkel  vagy 
együttműködési  szándékotokkal  forduljatok  hozzájuk!  Jó  munkát  kíván  a  tavaszi  sziromeső 
közepette: 

Vásárhelyi Judit

Életünk minőségét a pillanatok öröme határozza 
meg.  Amikor odafigyelünk, ahelyett, hogy 
bezárkóznánk;
 - amikor találkozunk, ahelyett, hogy sorban 
állnánk -

Mese a Retek utcából
Hét előtt négy perccel érkezem a postára. Remek, időm, mint a tenger. Hétig van nyitva, ugyebár. És 
csak négy levelet kell feladnom. A nagyalakút ajánlottan, a közepeset elsőbbségivel, a simát simán, 
igaz, hogy azon nincs házszám. És Gábor ajándéka, a nagy József Attila emlékkönyv, aranyszín 
papírban.  Ehhez csak pukkasztós  műanyaggal  bélelt  borítékot kell  venni,  címezni  ízibe,  és  már 
menni is levél Amerika. Számla az egészről, semmiség. Igazán elégedett lehetek magammal. 
Az előttem álló nő két percet elhasznál értékes készletemből, mire sorrakerülök. Köszönök. Tagoltan 
vezetem elő a projekttervet, a kasszírnő szemrebbenés nélkül követ. Nagyalakú ajánlott, rendben. 
Közepes  elsőbbségivel,  karikacsapás.  A sima simán átcsúszik a  hiányos címzésével.  Pukkasztós 
műanyaggal  bélelt.  Izé.  Az,  tudja,  belül  a  műanyag  bogyókkal.  Hölgyem,  sehol.  Szomszéd 
kasszánál? Igen, még van egy. Azonnal, amint végez a körülbelül negyven darab csekkel. 
Ekkor  sandítok  először  oldalra.  Bőrkabátos,  mellettem  áll,  a  pultra  támaszkodik.  Nem  tűnik 
idegesnek.  Ránézek,  szándékaim  szerint  bocsánatkérően.  Visszamosolyog.  Meglepő.  Csekkek 
fogynak, borítékom jöhet.  Jöhetne. Műanyagbogyós nincs,  csak nagyalakú talpas.  Nem talpalok, 
elfogadom. Külön fizetni! Másodszor pislantok jobbra, félszeg sajnálom-ot rebegek. Félre, mint a 
színházban. „Nem tesz semmit” - mondja az én Hamletem - „örülök, hogy ideértem”. És megint 
mosolyog.  A kisasszony  nem boldogul  az  angol  névvel,  pár  betűnyit  küzdünk,  majd  feladjuk. 
Leírom egy cetlire,  lassan  pötyögi  be.  Ő sem ideges.  Számla kezemben,  esernyőt  fel,  indulás. 
Boldogan  köszönök.  Neki  is.  Kezétcsókolom,  nevet  vissza.  Nevetünk,  mi,  boldog  cinkosok. 
Találkoztunk, kapcsolódtunk, együtt voltunk, egészen pontosan négy percig, bár a kisasszonyok az ő 
leveleit is megvárták még a pult mögött, ez egészen biztos. 

Pogány Anikó
12



Programajánló

ÉLETRE SZÓLÓ TALÁLKOZÁS!

Még van néhány hely a gyűrűfűi Cornell-műhelyeken

Mint azt  a korábbi hírverésből tudod,  Joseph Cornell,  a Cornell-könyvként ismertté vált  alapmű 
(Kézenfogva  gyerekekkel  a  Természetben)  szerzője,  a  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület 
(MKNE) meghívására július 1-én és 2-án egynapos, 4-5-én kétnapos műhelyeket tart Gyűrűfűn.

A műhelyek tervezett programja: 

1. Joseph Cornell: Lélekkel a Természetben - Éld át mélyebben az Életet! – 1 nap (júl. 2.) 

2. Természetbeni játékok tanulása, a Természet új úton történő megtapasztalása – rövidített változat, 
1 nap – július 1.

3. Természetbeni játékok tanulása, a Természet új úton történő megtapasztalása – 2 nap – (júl. 4-5.)

 A műhelyek  részletes  programja  megtalálható  honlapunkon  (www.mkne.hu).  Meglátogathatod 
Cornell  honlapjait  is  (www.sharingnature.com,  www.learn-meditation.org).   Tolmácsolást 
biztosítunk.

A  program  családias  jellege  miatt  a  résztvevők  száma  programonként  max.  30  fő,  a 
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk. 

MÉG VAN NÉHÁNY SZABAD HELY!

Jelentkezni a név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a választott műhely/ek számának megadásával 
és  5  000  Ft/műhely  részvételi  díj-előleg  átutalásával  (MKNE  bankszámlaszáma:  11713005-
20415358) lehet az Ortmann-né Ajkai Adrienne, 7635 Pécs, Báránytető 2. , aadrienn@dravanet.hu 
címeken. A levél tárgyaként és az átutaláson írd be a nevedet és a következőt: Cornell műhely. A 
részvételi díjról számlát adunk. 

Részvételi díj: 
1 napos programok: MKNE egyesületi tagoknak: 17 000, kívülállóknak: 20 000 Ft/fő
2 napos program: MKNE egyesületi tagoknak: 30.000, kívülállóknak: 35 000 Ft/fő
Pályáztunk tagjaink részvételi díjának támogatására (OFA); ha nyerünk, jelentős csökkenés várható. 
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Szállás + teljes ellátás Gyűrűfűn: 
Ökoházban: 3500 Ft/fő/nap
Jurtában (10 személyes, hálózsákkal): 2500 Ft/fő/nap 

Az egynapos programok Budapestről aznapi indulással-érkezéssel elérhetők. A pécsi IC szentlőrinci 
állomásáról Gyűrűfűre szállítást biztosítunk. Július 3-án igény szerint helyi programot biztosítunk 
(Gyűrűfű megtekintése, kirándulás a környéken, ibafai pipamúzeum, Pécs). 

Ortmann-né Ajkai Adrienn
a Cornell-könyv fordítója 
és a program szervezője

A Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület táborozási ajánlata:

Mocorgó Puli Tábor!

A tábor időpontja: 2006. július 23-28.
Helyszíne: Gyűrűfű

(A Dél-Zselic gyönyörű lankái között, természetvédelmi területen fekszik hazánk egyik első 
ökológiai faluja.)

Várjuk minden olyan gyerek jelentkezését, aki szereti a természetet, szeretné azt jobban megismerni, és kedve 
van egy vidám, érdekes programokkal és kirándulásokkal teli hét eltöltéséhez.
A tábor ára  18 000 Ft, ami tartalmazza a szállás árát, a napi négyszeri étkezést és a programok 
költségeit. Nem tartalmazza viszont az oda- és a hazautazás kiadásait! (A gyerekcsoportok egy 

napkollektoros vályogházban és
 két hajópadlós jurtában kapnak szállást.)

Hogy mikkel fogunk foglalatoskodni a hét során?
Megismerkedhetsz az erdők, mezők állataival és növényeivel!

Mini „vályog művész” lehetsz!
Bepillantást nyerhetsz a honfoglalás korába (lovaglás, íjászat, rovásírás, 

tűzrakás mesterségének kipróbálása)!
Kézműveskedhetsz természetes alapanyagokból (nemezelés, agyagozás, kákakézművesség, 

vesszőfonás, levél-lenyomat készítés)!
Éjszakai bátorság-túrán is részt vehetsz!

A távolabbról érkező gyerekeket Budapesten a Déli pályaudvarnál várjuk július 23-án a 
12:40-kor induló pécsi vonatnál. (Keresd a pulis táblát!) 

Őket Gyűrűfűről vissza is kísérjük Budapestre. 
A többieket Pécsen vesszük fel, és oda kísérjük vissza őket. 
Minden egyéb részletről a jelentkezőket külön tájékoztatjuk.

Táborvezetők: Saly Erika, Victor András és fiatal környezeti nevelők
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Jelentkezés és további információ Szabó Orsinál 
a 06 20 513 5346-os telefonszámon 

vagy e-mailen: isro_szabo@freemail.hu
Jelentkezési határidő: június 30.

(A jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a max. 25 főt.)

Múzeumi Kör

Csoportunk ebben az évben minden hónap harmadik szerdáján találkozik, kivéve a nyári hónapokat. 
Természetesen a rendkívüli programokat sem hagyjuk ki. 
Aki volt már a KÖR OT-ján, az el tudja képzelni, hogy a múzeumok házigazdái milyen lelkesen és 
felkészülten várnak minket  egy-egy foglalkozáson.  Gyakran csoportunk tagjai  vezetnek végig a 
kiállításon, s így nemcsak megismerjük munkájukat, hanem otthonosabban is érezhetjük magunkat. 
(Darvas  Panni  a  Magyar  Mezőgazdasági  Múzeumban,  Tettamanti  Zsófi  a  Szépművészeti 
Múzeumban, Németh Csaba a Magyar Természettudományi Múzeumban tartott nekünk tartalmas, 
igényes tárlatvezetést.)
Csoportunk több tagja is aktív munkát vállal egy Herman Ottó projektben. Május 17-én, délután 3 
órakor  a  Magyar  Természettudományi  Múzeumban  minden  érdeklődő  tagunk  megismerheti  az 
eddigi munka eredményét.
Természetesen nem tud mindenki minden programunkon részt venni, ezért egyre fontosabb szerepe 
van ez e-mailes kapcsolattartásnak, amelyben már majdnem mindenki részt vesz.

Tatainé Dobcsányi Erzsébet

Energia kicsiben, nagyban – Az Energia Klub oktatási segédanyagai

A környezettudatos  gondolkodás,  a  környezetért  érzett  felelősség kifejlesztése  a gyermekkorban 
kezdődik,  s  ebben  a  környezeti  nevelőknek,  tanároknak  döntő  szerep  jut.  Ők  azok,  akik 
hivatásszerűen  átadják  mindazt  a  tudást,  amivel  a  felnövekvő  nemzedékek  képesek  lesznek 
megőrizni a környezet- és a természet értékeit.  A környezetvédelem kulcskérdése az energetika, 
hiszen energia mindenhez szükséges.  S ma már a legtöbb ember számára nyilvánvaló,  hogy az 
energiaszektor  elképesztő  mennyiségű  szennyezőanyagot  bocsát  ki,  nagymértékben  rontva ezzel 
környezetünk állapotát. Köztudomású az is, hogy a klímaváltozás egyik legfontosabb oka, az ipari 
tevékenységgel,  közlekedéssel  együttjáró  CO2 kibocsátás.  Az  Energia  Klub  Környezetvédelmi 
Egyesület  mindezt  felismerve  évek  óta  oktatási  segádanyagok készítésével  is  foglalkozik.  Ezek 
elsősorban  a  12-18  éves  korosztálynak  készültek,  de  az  őket  tanító  szaktanároknak,  környezeti 
nevelőknek  is  segítséget  nyújtanak  a  fenntartható  energiagazdálkodás  témakörében.  Oktatási 
anyagainkat  környezetvédelmi  oktatóközpontoknak,  erdei  iskoláknak  is  ajánljuk,  vagyis  minden 
olyan helyen kitűnő segédeszközökként használhatók, ahol a gyerekek tanórán kívüli foglalkozások, 
környezetvédelmi szakkörök keretében ismerkednek a környezettudatos gondolkodással .

Ismeretterjesztő plakátsorozat 

Plakátaink gyermekközpontúak, hiszen színesek, érdekesek és lényegretörőek. A plakátok 100 x 70 
cm  méretűek,  képi  elemei  megmozgatják  a  gyermeki  képzeletet,  és  a  különböző  feldolgozási 
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módszereknek tág teret adnak. A plakátok remek segédanyagok lehetnek az iskolák szaktermeiben 
kifüggesztve,  az  energia  témájú  tanórákon  (egyaránt  jól  kapcsolódhatnak  a  fizika,  földrajz, 
környezetismeret, biológia, kémia, technika órák anyagához). A színes grafikák és a könnyen érthető 
nyelvezet megkönnyíti az anyag elsajátítását. 
A plakátsorozat első eleme A nukleáris üzemanyag-út és Az atomreaktorok működése címmel az 
atomenergia témakörének ismertetéséhez,  illusztrálásához nyújt  segítséget.  A plakát bemutatja az 
uránnak,  mint  az  atomerőművek  üzemanyagának  útját  a  bányászattól  a  feldolgozáson  és 
felhasználáson keresztül a hulladék képződéséig, valamint az atomerőművek felépítését és működési 
alapjait.

A Megújuló  és  Nem-megújuló  energiaforrások  című  plakátpár  a  megújuló  és  a  fosszilis 
energiaforrásokat, illetve a velük járó negatív és pozitív környezeti hatásokat mutatja be. 
Az Otthon az energiában című plakátunk – ahogy a neve is mutatja – a háztartásban felhasznált 
energiát teszi szemléletessé.  Aki alaposan tanulmányozza a rajzokat, képet kap arról, mi módon, 
hányféleképpen használjuk fel az energiát otthonunkban, hogyan szökik el a meleg a házból, és mit 
tehetünk azért, hogy ne pazaroljuk az energiát.

Játékos interaktív poszterek

Színesek, mozognak és még hangot is adnak! Ezek az Energia Klub interaktív poszterei, 
melyek sok hasznos információt tartalmaznak a megújuló és nem-megújuló energiaforrásokról. 
Míg az egyik olyan megújuló energiaforrásokról informál, mint a nap, a szél vagy a biomassza; 
addig a másik a nem-megújuló energiaforrásokat (mint a szén, a kőolaj, a gáz) és az általuk okozott 
problémákat mutatja be.

Mire jók a szélmalmok? Milyen veszélyekkel kell számolnunk, ha olajfinomítót üzemelünk? 
Hogyan lesz az uránércből áram? Milyen hőmérsékletű a Föld belseje és honnan jön ez a hő? Igaz-e, 
hogy a járművek égetik el a termelt nyersolaj egyharmadát? A kérdésekre válaszra lelhet bárki, aki 
bebarangolja  a poszter virtuális tájait.

A megújuló energiaforrásokat bemutató poszter leírja a nap-, a szél, a biomassza-, a 
geotermális energia, a bioüzemanyagok, a biogáz és a vízierőművek (kis és törpe) mibenlétét és 
felhasználásukat Európában, illetve Magyarországon.
A  nem-megújuló  energiaforrásokkal  foglalkozó  poszteren  pedig  a  diákok olvashatnak  a 
hőerőművekről,  az  atomerőművekről,  a  közlekedés  hatásairól,  a  mélyművelésű  és  a  külszíni 
bányákról,  a  nyersolaj-  és  gáztartályokról.  A megfelelő  helyekre  kattintva  láthatjuk a  bányában 
dolgozókat, az utakon hömpölygő forgalmat, esőzéseket és még sok érdekességet.
Az Otthon az energiában című plakát interaktív változata is hamarosan elkészül.

Oktatócsomagok

Az  éghajlatváltozás  az  egyik  legkomplexebb  környezetvédelmi  probléma,  amivel  az 
emberiségnek  a  21.  században  szembe  kell  néznie.  Az  Éghajlatváltozás  Oktatási 
Segédanyag az  éghajlatváltozás  okait,  jeleit,  folyamatát,  következményeit,  valamint  a 
mindennapokban  is  megvalósítható  éghajlatvédelmi  lépéseket  mutatja  be.  Az 
oktatócsomag  írásvetítő  fóliákból és  a  hozzájuk  tartozó,  a  tanár  munkáját  segítő 
magyarázó anyagból áll. 
A Hol  az  energia?  -  oktatócsomag egy olyan  feladatlap-gyűjtemény,  amely játékos, 
rajzos  megjelenésével,  feladataival  nagymértékben  támaszkodik  a  közvetlenül  megélt 
élményre,  a  gyakorlati  tevékenységre.  A kiadvány három fő  részből  tevődik  össze:  a 
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gyerekek létszámának megfelelően sokszorosítható játékos feladatlapokból; a tanároknak 
szóló  kiegészítésekből,  szakmai,  módszertani,  feldolgozási  segítségből;  valamint 
mellékletekből (kísérletek, térképek, ábrák, táblázatok, tesztek, témahét minták játéktár). 

A oktatási segédanyagaink a honlapunkpon - www.energiaklub.hu - letölthetőek.
A plakátok ára egyenként 1000 Ft + postaköltség, az éghajlatváltozásról szóló oktatócsomag CD 
melléklettel  5000  Ft  +  postaköltség.  A  Hol  az  energia?  -  oktatócsomagot  térítésmentesen, 
postaköltség  ellenében  bocsátjuk az  érdeklődők  rendelkezésére.  (A  közeljövőben  az  anyagot 
átdolgozzuk,  frissítjük  és  újra  kiadjuk.)  Akciós  csomagunk tartalmazza  a  4  plakátot  és  az 
éghajlatváltozásról szóló, valamint a Hol az energia? - oktatócsomagot, ára 7000 Ft.
Bármely oktatási segédanyagunk megrendelhető az  oktatas@energiaklub.hu e-mail címen, vagy a 
411-3520 telefonszámon.  A befolyó  összeget  korábban  elkészült  oktatóanyagaink  utánpótlására, 
illetve újak fejlesztésére fordítjuk. 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület táborozási 
ajánlata:

MECSEKBŐL ZSELICBE VÁNDORTÁBOR!

10  ÉS  18  ÉV  KÖZÖTTI  FIATALOK  JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK EGY KALANDOS VIDÁM HÉT ELTÖLTÉSÉRE! A TÁBORT EGYETEMISTÁK 
ÉS FIATAL TANÁROK SZERVEZIK  FIATALOKNAK.  A TÁBOR SORÁN SOK-SOK 
FELFEDEZÉSSEL  SZERETNÉNK  KÖZELEBB  KERÜLNI  A  TERMÉSZETHEZ,  ÉS 
MINÉL TÖBBET MEGTUDNI RÓLA.  MINDEZT  PERSZE  RENGETEG JÓKEDVVEL, 
KALANDDAL ÉS KACAGÁSSAL FŰSZEREZVE.

Útvonal: Cserkút►Hetvehely►Gyűrűfű►Terecseny►Bőszénfa ►Bánya
A tábor időpontja: 2006. július 30.- augusztus 5. 

A  tábor  ára:  24 000  Ft.  Ez  tartalmazza  a  szállások  árát,  a  teljes 
étkezést és a belépődíjakat! (A Cserkútra és a Bányáról hazautazás 
költségeit az ár nem tartalmazza !)
A táborozókat július 30-án 18 órától várjuk Cserkúton. 
Jelentkezési határidő: június 30.
(A jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a max. 25 főt.)

• A  szálláshely  naponta  változik.  A  gyerekek  holmiját  autóval  visszük  át  a 
következő  szálláshelyre.  Cipelni  csak  egy  kis  hátizsákot  kell  az  aznapi 
elemózsiával.
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• A távolabbról érkező gyerekeket Budapesten a Déli pályaudvarnál várjuk július 
30.-án a 14:40 kor induló pécsi vonatnál. (Keresd a pulis táblát!) 
Őket  Bányáról  visszakísérjük  Budapestre.  A  pécsi 
jelentkezőket szintén hazakísérjük Bányáról Pécsre. 

• Hogy  mit  is  kell  magaddal  hoznod  egy  vándortáborba?  A 
jelentkezők egy külön listát kapnak majd azokról  a dolgokról, 
amiket feltétlenül nem szabad otthon felejteniük!

Akkor találkozunk?

Jelentkezés és további 
információ Szabó 

Orsinál a 06 20 513 5346-os 
telefonszámon vagy e-mailen: isro_szabo@freemail.hu  

Az Egyesület egyéb programjai a www.mkne.hu oldalon olvashatók!

Budapesti jelentkezőket keresünk IKEÁ-s foglalkozások tartására

Egyesületünk a közelmúltban együttműködést kezdeményezett az IKEÁ-val, melynek lényege az, 
hogy az MKNE foglalkozásokat  tart  az IKEÁ-nál,  s  cserébe a megtartott  foglalkozások után az 
IKEA jóváír nekünk egy meghatározott összeget, melyet áruházában levásárolhatunk. 

Az egyesület budapesti  munkatársainak jelenleg minden idejét  leköti az ügyintézés,  szervezés, a 
pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok, de semmiképpen nem szeretnénk, ha veszendőbe 
menne ez a lehetőség. Ezért arra gondoltunk, hogy felajánljuk Nektek a lehetőséget, hátha lenne 
néhány  lelkes  jelentkező,  aki  heti  vagy  havi  egy  alkalommal,  kapacitásától  függően  szívesen 
kitalálna és tartana valamilyen környezetvédelmi témájú, esetleg kézműves foglalkozást az IKEA 
áruházban. A foglalkozásokhoz az eszköz és anyagköltséget az IKEA és az MKNE biztosítaná, a 
levásárolható keret egy részét pedig a munka jutalmaként átengednénk a foglalkozástartóknak. 

Nos, mit szóltok? 
Várjuk (az iroda elérhetőségein) azon budapesti  tagok jelentkezését,  akik szívesen belevágnának 
ebbe a munkába!

Németh Andrea és Takács Eszter

Terepezés Pilisszentivánon

Kellemes vasárnap ígérkezik azok számára, akik úgy gondolják, hogy szívesen (és ruganyosan) részt 
vesznek  a  Blabá  (azaz  Nádai  Béla  bá’)  és  barátja  (Fábry  Pál)  által  szervezett  terepfutáson. 
(„Idősebbek abbahagyhatják” alapon lehet terepgyaloglás is!) 
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A vonzó paraméterek:
• Valószínűleg éppen virágzik itt a pilisi len. A világon összesen 4 vagy 5 „endemikus reliktum 

faj” létezik [olyan növény, amely egy adott helyen bennszülött, s ráadásul helyben átvészelte a 
jégkorszakokat], s ezek közül az egyik a pilisi len.

• A kijelölt pálya mindössze 4 km (tehát némi terepi tehetetlenkedéssel együtt is csak kb. 1 óra), 
s nehézségi foka „képzetlenekre” van méretezve.

• A terepezés után Blabá telkén tetszés szerint lehet beszélgetni, borozgatni, szalonnát csurdítani, 
húst sütögetni stb. 

Akinek ezekhez kedve támadt, az
• legyen május 21.-én (vasárnap) 10h-kor Blabá pilisszentiváni telkén,
• húzzon a futáshoz edzőcipőt,
• hozzon magával tájolót (vagy iránytűt), sütni-, enni- és innivalót.

Blabá telke többféleképpen is megközelíthető:

Autóval: Hűvösvölgy – Pesthidegkút – Solymár – Pilisszentiván. Itt az orvosi rendelőtől a falu 1. 
utcáján (Jóreménység u.) balra; Y elágazásnál a bal ágon tovább; a kis kőhíd után balról temető, 
utána a derékszögű kanyaron jobbra; bal oldalt az utolsó telek, az elágazás sarkán, zöld kapuval.

Busszal: Az Árpád-hídi Volán pályaudvartól 9:00-kor induló busszal Pilisszentiván 1. megállójáig, 
az orvosi rendelőig (9:34). Az orvosi rendelőtől… (Ld. fent! Kb. 800 m)

Vonattal:  A Ny-i pályaudvartól 8:25-kor Esztergom felé induló vonattal Pilisvörösvárig (9:08). A 
vasútállomástól előre a sorompóig, ott balra (lépcsőn indulva) a pilisszentiváni templomig (kb. 1 
km), a templomtól balra az orvosi rendelőig. Innen… (Ld. fent!)

EVEZÉS!!!

Idén is meghirdetjük, a már hagyományosnak számító kenuzást  a Soroksári-Dunán! Jó hangulat 
garantált! Időjárásnak megfelelő öltözék szükséges!

Időpont: 2006. június 17. (egy szombati nap)
Találkozó: Boráros tér, 23-as busz megállója, 8.00-kor
Telephasználati díj: 500 Ft

Érdeklődni lehet nálam: 20/247-33-21

Czabán Dániel

Pályázatfigyelő

Hirdető:  Zengővárkonyi SZALMA-KINCS-TÁR, a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ 
és a nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Téma  :   Gyermekvilág - játékok a természetben található fonható anyagokból

19



Pályázhatnak:  Hazai  és  határon  túli  amatőr  és  hivatásos  kézművesek,  népművészek, 
iparművészek, műkedvelő alkotók.

Részletek: Pályázni a természetben található bármilyen fonható anyagból készült új, kiállításon még 
nem bemutatott,  hagyományos  és  új  stílusú  alkotásokkal  (maximum három darab,  illetve  kettő, 
legfeljebb  öt  darabból  álló  tárgy  együttessel),  játékokkal  lehet.  Beküldési  cím:  Fülep  Lajos 
Művelődési Központ, 7722 Pécsvárad, Kossuth u. 31. További felvilágosítást és az alkotótáborba 
való jelentkezési lapot Tüskés Tündétől lehet kérni: (1131 Budapest, Futár u. 6. 3/9. Tel.: 359-8434, 
email: tuskes_tunde@freemail.hu)

Határidő: 2006. június 22.

Hirdető: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Téma: Kerékpárosbarát Munkahely 2006 Díj

Pályázhatnak  :   A pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 
• kis, közép- és nagyvállalat 
• közintézmény  
• non-profit szervezet

Részletek: A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat veszik figyelembe: 
• kerékpárok biztonságos tárolása, őrzése, 
• munkahely esetében a kerékpárral közlekedők számára öltöző, tisztálkodási lehetőség biztosítása, 
• olyan események, programok szervezése, amelyben a kerékpározás jelentős szerepet kap.
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag letölthető az alábbi honlapról:  www.gkm.gov.hu 
vagy www.lendulet.hu . 
A pályázatról további információ kérhető Tóth Judit (Tel: 06 1 374-29-73), szovivo@gkm.gov.hu

Határidő: 2006. június 30.  16.00 óra

Hirdető:  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Téma:  ROP  3.1.  „A területfejlesztésben  érintett  intézmények,  valamint  a  civil  szereplők 
kapacitásépítése”

Pályázhatnak:  
-  Önkormányzati képviselők, választott tisztségviselők:
- Területfejlesztési intézmények alkalmazottai:  (Megyei területfejlesztési  ügynökségek, regionális 
fejlesztési ügynökségek alkalmazottai, kistérségi megbízottak, kistérségi menedzserek)
- Önkormányzati szervezetek alkalmazottai:
- Vállalkozókat támogató szervezetek alkalmazottai:
- Civil szervezetek (alapítványok vagy egyesületek) munkatársai
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Részletek:
A képzési lista európai uniós, területfejlesztési, regionális fejlesztési, menedzsment, közigazgatási és 
horizontális  témájú  képzéseket  tartalmaz.  A listán  csak  akkreditált  vagy  minősített  képzések 
szerepelnek. A képzési lista megtekinthető a www.vati.hu/rop31 honlapon.

Határidő: folyamatos

Pályázati felhívás
középiskolai, felsőoktatási tanároknak és trénereknek

Szeretnénk  a  „Csoportmunka  ötletek  a  fenntarthatóságért  neveléshez.  Módszertani  kézikönyv 
pedagógusoknak és trénereknek” munkacímű kiadványt létrehozni.

Célunk  egy  olyan  módszertani  kézikönyv  összeállítása  és  megjelentetése  a  fenntarthatóságért 
nevelés terén, amely segíti a csoportmunka, mint módszer mindennapos használatát, s gyakorlatban 
kipróbált  foglalkozástervek gyűjteményét  kínálja  a  pedagógusok széles  körének.  Ez a  kiadvány 
elsősorban  a  12-18  éves  korosztállyal  foglalkozó  pedagógusok,  valamint  a  felnőttképzésben 
tevékenykedő trénerek munkáját könnyíti meg azzal, hogy a részletes leírások alapján már kevesebb 
időráfordítással  és  előkészülettel  tudjanak  hatékony  tanulást  biztosító  foglalkozásokat  tervezni, 
lebonyolítani és értékelni.

A könyv alapfilozófiája a holisztika, a világ egységes egészként szemlélése és a nevelés során az 
egészből  való  kiindulás,  a  rendszerben  való  gondolkodás  erősítése.  Másik  alapvetésünk,  hogy 
tanulni  csak  érdeklődésből,  saját  felelősségvállalással  lehet,  ezért  a  tanuló-központú  –  azaz 
résztvevő- (kliens-)központú – pedagógia elveivel értünk egyet, mely szerint a tanuló aktív részese a 
tanítás-tanulási folyamatnak, vagyis: sajátélményt szerez, kutat, felfedez, egyéni álláspontot vállal és 
megvitat, tevékenykedik, együttműködik, cselekszik, tanítja a társait… 

Ez  a  pedagógiai  gondolkodás  segíti  az  élethosszig  tartó  tanuláshoz  szükséges  kompetenciák 
kialakítását. Egyetértünk az UNESCO jövő oktatására vonatkozó négy alappillérével: megtanulni 
tanulni, dolgozni, együtt élni és ÉLNI.

A  környezeti  nevelést,  fenntarthatóságért  nevelést  a  Nemzeti  Környezeti  Nevelési  Stratégia 
alapvetéseivel egyezően értelmezzük, „a minden mindennel összefügg” jegyében végezzük pozitív 
szemléletmóddal, a fenntartható jövőbe és a változásba vetett hittel,  az állampolgári cselekvésre, 
döntésre és kezdeményezésre való képesség kialakításával, hogy a diákok képesek legyenek TENNI 
saját jövőjükért és a világ jövőjéért. 

Minthogy a  csoportmunka az  egyik  leghatékonyabb  módszer,  amivel  ez  a  fajta  magatartás  és 
kultúra  formálható,  szeretnénk  minél  több  pedagógust  megnyerni  az  ilyen  fajta  pedagógia 
alkalmazásának. Ez a könyv is ezt szolgálja!

Várjuk  azok  jelentkezését,  akik  szívesen  vennék,  ha  az  ő  csoportmunka-foglalkozástervük  is  
megjelenne a kiadványban!
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Pályázás módja:
A foglalkozásterv (max. 3 oldal) feladása/beadása elektronikusan és levélben az MKNE irodába 
(1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.; mkne@mail.datanet.hu) 2006. augusztus 22-ig. (Kérjük, hogy a 
pályázatban adjátok meg telefonos és elektronikus elérhetőségeteket is!)

Honorárium:
A kiválasztott  pályázók  ajándék  könyvcsomagot  kapnak  15  000  Ft  értékben  a  Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület és az Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért már 
kiadott  munkáiból.  A könyveket  a  kiadvány-listáról  választhatják ki,  amely megtalálható  a 
www.mkne.hu honlapon.

Javasoljuk, hogy a foglalkozástervek a következő pontok kidolgozását tartalmazzák: 

• Téma
A fenntarthatóságért nevelés körébe tartozó témák

• Háttér információ
Rövid összefoglalás a témáról, alapfogalmak értelmezése, a foglalkozási terv összefoglalása, 
ajánlott irodalom és más források.

• Kapcsolódás a NAT-hoz
A téma  és  a  NAT képzési  szakaszra  vonatkozó  fejlesztési  feladatainak  kapcsolata,  pontos 
hivatkozás.

• Kiknek szól?
A csoportmunka lehetséges résztvevőinek bemutatása, létszáma.

• Cél
A foglalkozás konkrét céljai, amelyek az elvárható változást, tanulási eredményt tartalmazzák. 
Kiterjednek mind az ismeretek, készségek, képességek/kompetenciák és attitűd változásaira.

• Szükséges előzetes tudás
Azon  konkrét  ismeretek,  készségek,  képességek,  attitűd-jellemzők  felsorolása,  amelyek 
megléte szükséges ahhoz, hogy a foglalkozás sikeres legyen a résztvevők számára. (Ha nagyon 
eltér a résztvevők előzetes tudása, gondolni kell a tervezés során a differenciálásra.)

• Időkeret
Az  a  szükséges  időmennyiség,  amely  alatt  a  csoportmunkás  foglalkozás  biztonsággal 
megvalósítható.

• Szükséges előkészületek
Azon előkészületek, amelyeket a pedagógusnak és a résztvevőknek a foglalkozást megelőzően 
a „feltételek” megteremtéséért el kell végezni.

• A foglalkozás menete
A foglalkozás leírása lépésről lépésre a csoportalakítástól az értékelésig.

• Anyagok, eszközök
A foglalkozáson felhasználandó konkrét anyagok és eszközök felsorolása. 

• Mellékletek
Mindazon  feladatkiírás,  feladatlap,  szövegmásolat,  újságcikk,  modelltervezési  segédlet, 
Internetes címlista stb., amit a foglalkozáson használunk. 

• Továbbfejlesztési lehetőségek
Példa arra, hogy a foglalkozásterv írója hogyan illesztette a saját éves tantervébe a foglalkozást, 
és milyen egyéb ötletei vannak a téma továbbvitelére más foglalkozásokon (Csak vázlatosan!).
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Tudományos-kreatív versenyfelhívás diákok számára

A Tempus Közalapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti:

I) Fémhulladékból tárgykészítő verseny
Pályázók köre: 14-25 éves fiatalok
Pályázati határidő: 2006. július 31.

II) A tudomány lencsevégen – fotópályázat
Pályázók köre: 18-25 éves fiatalok
Pályázati határidő: 2006. június 9.

III) Szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő plakátverseny
Pályázók köre: általános és középiskolások
Pályázati határidő: 2006. június 9.

További részletek a www.tka.hu honlapon (Hírek / Aktuális hírek)

Összefoglaló az MKNE 2006-ban eddig beadott pályázatairól

A Nemzeti  Civil  Alapprogram  tavalyi  maradék  keretének  felosztására  januárban  pályázatokat 
hirdetett, ezek közül 3 témára adtunk be pályázatot:
1. Működési támogatásra 2006. január 1. - május 31. között.

Eredménye még nem ismert.
2. A Nemzetközi együttműködési keretbe Schróth Ágnes kezdeményezésére beregszászi és hazai 

egyetemi/főiskolai hallgatók közötti tapasztalatcserére. 
Erre 500 ezer Ft támogatást nyertünk, amit május 31-ig kell felhasználnunk. 
Beregszászról  május  10-14  között  8  hallgató  és  2  tanár  lesz  vendégünk,  akik  az  ELTE 
hallgatóinak  szakmai  gyakorlatához  csatlakozva,  illetve  Puli-kuckós  és  biopiacos 
foglalkozásokon, és más programok keretében ismerkedhetnek a hazai környezeti neveléssel és 
az MKNE-vel. 

3. Honlapunk továbbfejlesztésére és elektronikus szolgáltatások kialakítására.
Ez a pályázatunk sajnos nem kapott támogatást.

A Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium Zöld  Forrás  kiírására  két  pályázatot  adtunk  be, 
mindkettőre kaptunk támogatást.
4. A Puli-kuckó  berendezésére,  és  Biopiacos,  illetve  budapesti  Ökokarácsony foglalkozásokra 

mindösszesen 300 ezer Ft-ot ítéltek meg részünkre.
5. Az MKNE Országos Találkozó szakmai programjára (fenntartható fogyasztás témakörben) 500 

ezer Ft-ot kaptunk.

Az Apáczai Alapítványhoz 
6. februárban Albert Judit és Schróth Ágnes kezdeményezésére adtunk be egy 

képzési  pályázatot;  határon  túli  magyar  pedagógusoknak  szeretnénk 
Iskolazöldítés továbbképzést tartani. 

Eredménye még nem ismert.
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A Mobilitáshoz márciusban két pályázatot írtunk.
7. Az iroda és a Pulikuckó, mint közösségi tér fejlesztéséhez eszközökre és 

bútorokra.
Ez a pályázatunk sajnos nem kapott támogatást.

8. Táborainkra:  a gyűrűfűi Mocorgó Puli  táborra,  és a Mecsekből Zselicbe 
vándortáborra. 

Eredménye még nem ismert.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, ahogy tavaly is, idén is lehetőségünk volt könyvek kiadására 
pályázni. 3 kiadvány megjelentetéséhez kértük az NKA támogatását:

9. Joseph  Cornell:  Kézenfogva  gyerekekkel  a  természetben  c.  könyvének 
újrakiadására

10. Ken Webster: Rethink, Refuse, Reduce: Gondold meg: nem kell, kevesebb 
is  elég  -  tanulás  a  fenntarthatóságért  a  változó  világban  c.  könyvének 
magyar kiadására

11. Csoportmunka a környezeti nevelésben c. új kiadvány megjelentetésére a 
Réce  sorozat  keretében,  az  Alapítvány  a  Magyarországi  Környezeti 
Nevelésért-el közösen

Az NKA-hoz beadott pályázataink eredménye még nem ismert.

Az Országos Foglalkoztatási Alapítvány pályázatai közül két témában voltunk érdekeltek, melyekre 
1-1 pályázatot adtunk be.

12. A  „Civil  szervezetek  foglalkoztatási  támogatása”  c.  programban  egy 
főállású alkalmazott bérének támogatására pályáztunk, és mint azt május 3-
án  megtudtuk,  a  teljes  kért  összeget:  2  940  000,  azaz  kétmillió-
kilencszáznegyvenezer forintot el is nyertünk rá!

13.
14. A  „Civil  szervezetek  humán  erőforrás  fejlesztése”  c.  programban  az 

MKNNE  alkalmazottainak  s  tagjainak  szóló  következő  képzések 
támogatására pályáztunk: 

- Joseph Cornell műhelyei
- Iskolazöldítés 30 órás továbbképzés - 1 helyszínen
- Erdei iskola 60 órás továbbképzés - 1 helyszínen
- Pályázatírás - 3 helyszínen
- Projektmenedzsment - 3 helyszínen

Eredménye még nem ismert. Amennyiben az OFA kuratóriuma támogatja képzési terveinket, a 
képzésekről  és  a  részvétel  lehetőségeiről  részletes  információkat  fogunk  megjelentetni  a 
honlapon és a KÖR hasábjain.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2006-os kiírásai közül két témára adtunk be pályázatot:
15. Működési támogatásra 2006. január 1. - december 31. között.

Eredménye még nem ismert.
16. A KÖR és Módszerkosár 2006-os megjelentetésének költségeire. 

Eredménye még nem ismert.

17. Az Európai Unió forrásaiból is próbálunk támogatáshoz jutni. A Socrates 
Program  Minerva  Alprogramjához  márciusban  beadtunk  egy  olyan, 
nemzetközi  együttműködésen  alapuló  pályázatot  (finn  és  szlovén 
partnerekkel),  melynek  eredményeképpen  egy  európai  többnyelvű 
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természetismereti  honlapot,  és  a  honlap  használatához  kapcsolódó 
regionális  és  kistérségi  oktató  programokat  szeretnénk  kidolgozni  és 
megvalósítani. Eredménye még nem ismert.

18. Partnerként veszünk részt  az „Ökocsali” INTERREG pályázatban, amely 
ha  sikeres  lesz,  a  dél-dunántúli  erdei  iskolai  programokat  segíthetünk 
fejleszteni.

19. Egyetemi  hallgatóknak  segítettünk  pályázatot  írni,  akik  két  egyesületi 
programra  (Puli  kuckós  foglalkozások,  Köröcske:  fenntarthatóság  és 
ökoépítészet) nyertek Pro Renovanda K. H. alapítványi támogatást.

Köszönjük  Albert  Juditnak,  Németh  Andreának,  Ortmann-né  Ajkai  Adrienne-nek,  Schróth 
Ágnesnek,  Szabó  Orsolyának,  Victor  Andrásnak  a  sokszor  éjszakába  és  hétvégébe  nyúló 
pályázatírói segítséget!

További pályázatok beadását is tervezzük, várjuk hozzá ötleteiteket, segítségeteket!

Nyiratiné Németh Ibolya és Takács Eszter

Vers

Az alábbi verset egy kedves tagtársunk küldte, mert nagyon találónak érezte. Igaza van. Akárha ma 
is  írhatta  volna  a  költő.  (Vagy inkább  arról  van  szó,  hogy  az  érzékeny  költő-lélek  már  akkor 
megérezte, meglátta a fenyegető jövőt?)

Ezúton is bíztatni szeretnénk kedves tagtársainkat, hogy továbbra is küldjenek olyan verseket, rövid 
írásokat, amelyek művészi módon fejezik ki környezeti nevelési gondolatainkat, érzéseinket.

Weöres S.: A tájrongáló

Ez pedig itt senki más:
fasorok irtója,
mesebeli fanyüvő
késői utóda,
csillog-villog keziben
a hatalmas balta,
s hol jegenyesort talál:
uccu neki rajta!
Nem kell nékünk bükk, se tölgy,
legyen az út széles,
modern világforgalom
roppant terebélyes,
vágtasson a gépkocsi
fátlan sivatagba,

úgyse néz a bent-ülő
se jobbra, se balra.

Saly Erika (salyka@freemail.hu)
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Közérdekű

Nekünk is öröm és megtiszteltetés

Persányi  Miklós  környezetvédelmi  miniszter  a  Föld  Napja  alkalmából  kitüntetéseket  adott  át 
azoknak,  akik  az  utóbbi  években  sokat  tettek  földi  környezetünk  védelméért,  megóvásáért.  A 
díjazottak között sok ismerős név van. Pl. Budayné Kálóczi Ildikó, Czippán Katalin, Csörgő Tibor, 
Fersch Attila, Horváthné Papp Ibolya, a Magyar Természetvédők Szövetsége, Péchy Tamás, Széll 
Antal stb. Örvendetes szempont a környezeti nevelők számára, hogy sokan vannak a listán, akik 
nevelési, szemléletformálási tevékenységükért kapták a kitüntetést. 

A  legnagyobb  öröm  azonban  számunkra  az,  hogy  egyesületünk  társelnöke,  Saly  Erika  is  a 
kitüntetettek között van. Elismerő oklevelének szövege a következő:
„Saly Erikának, a dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola környezeti nevelőjének, sokoldalú  
környezetvédelmi  nevelői,  pedagógusi  tevékenysége,  az  ifjúság  természet  szeretetére  nevelése  
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.”

Ennek  személy  szerint  is  minden  mondatával  egyetértek.  Sőt:  munkáját  közelről  ismerve  azt 
mondom, hogy még nagyobb kitüntetést érdemelt volna. De nem baj! A legértékesebb kitüntetés 
úgyis a tanítványai mosolya és fejlődése, amit pedig minden nap megkap. 

És talán a mi együtt-örülésünk és rá való büszkeségünk sem megvetendő.

Victor András

PULI DÍJASOK 2006-BAN

• Örökös puli díjat  kapott  Albert  Judit  elkötelezett  környezeti  nevelési  munkájáért,  az 
Iskolazöldítés  projekt  beindításáért,  szervezéséért,  sikeres  lebonyolításáért,  a  sok-sok 
segítségért, a kritikus látásmódért, mely mögött mindig jobbító szándéka állt.

• Fehér puli díjasunk  Czabánné  Tarnói  Judit,  a  Múzeumi  Csoport  volt  vezetője,  aki 
töretlen lelkesedéssel, kitartó munkával dolgozik a kezdetektől.

• Kun  Lászlóné a  szürke  puli díjat  az  előző  elnökségben  végzett  kitartó,  önzetlen 
munkájával érdemelte ki.

• Fekete puli díjat adtunk Tatainé Dobcsányi Erzsébetnek, aki a Múzeumi Csoportba új 
lelket lehelt.

• Marsi  Mónikának fekete  puli díjjal  köszöntük  meg  egyesületi  munkáját,  melyet 
ügyvezetői teendőin túl végzett.

Köszönjük munkátokat, s tiszta szívből gratulálunk mindnyájatoknak! 

                                                                                    A Vezetőség nevében: Saly Erika
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Kedves Tagtársak!

Modernizálódó világunkban – bár meg szeretnénk őrizni hagyományainkat – néha nem árt, ha a 
technikai újításokból betesszük tarisznyánkba azt, ami segítheti munkánkat, életünket. Ilyen dologgá 
vált mára az e-mail, az elektronikus levelezés. Bár a KÖR-Hírlevél hosszú évek óta jól szolgálja 
egyesületünkben a tagok közötti információáramlást, tapasztalatcserét, úgy érezzük, néha két KÖR 
szám között  is  annyi minden  történik,  amiről  jó  lenne tudatni  egymást,  hogy jól  jönne valami 
gyorsabb  kapcsolattartási  lehetőség.  Ezért  júniusban  szeretnénk  beindítani  egy  MKNE-s 
levelezőlistát,  amelyen minden olyan tagtársunk, aki erre igényt tart,  rajta lehetne, s olvashatna, 
cserélhetne  a  többiekkel  infókat,  híreket.  Ennek  előfeltétele,  hogy  ismerjük  az  aktuális  e-mail 
címeteket,  amelyre  az  első,  meghívó levelet  kiküldhetjük.  Ezért  kérünk Mindenkit,  írja  meg az 
irodának az e-mail címét, ha ezt belépésekor nem tette meg, vagy azóta lett e-mailje, vagy amit 
megadott, időközben megváltozott. 

Tehát hamarosan elektronikusan – környezetkímélőbb módon – is jelentkezünk!:)

Környezetbarát üdvözlettel:
Victor András és Takács Eszter

2005. évi közhasznúsági jelentésünk

terjedelmi  okból  nem  került  bele  a  KÖR-be,  de  megtekinthető  az  Egyesület  honlapján 
(www.mkne.hu). A pénzügyi és szakmai beszámolót is tartalmazó – az Egyesület 2004. február 25-i 
Közgyűlése  által  kisebb módosításokkal  elfogadott  –  jelentést  a  Bemutatkozunk menüpont  Éves  
beszámolók almenüjéből érhetitek el. Jó böngészést!

Akinek nincs módja a honlapon megtekinteni, kérje az irodától másmilyen, számára hozzáférhető 
formában.

Éves programnaptár

Az  irodába  eddig  beérkezett  tervek,  információk  alapján  összeállítottuk  az  egyesület  éves 
programtervét.  Akit érdekel,  megtalálhatja a honlapon (www.mkne.hu).  Várjuk újabb terveiteket, 
programjaitokat, ezeket, és az esetleges változásokat kérjük az irodának küldjétek meg!

Takács Eszter

Még lehet jelentkezni a nyári táborainkba!

Kérünk Benneteket, hogy másoljátok, terjesszétek, adjátok oda az érdeklődőknek
• a gyűrűfűi Mocorgó Puli Tábor felhívását 
• és a Vándortábor felhívását.
Mindkettőt megtaláljátok ebben a KÖR-ben.

Köszönettel: a táborok szervezői
(Saly Erika és Szabó Orsi)
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Kedves Tagtársak!

Köszönjük, hogy komolyan vettétek a tagdíjak befizetésével kapcsolatos kérésünket!
Örömmel meséljük el most Nektek, hogy idén már április végéig több tagdíjbefizetés érkezett az 
irodába,  mint  tavaly egész  évben!  Akadtak olyanok is  szép  számmal,  akik 2,  vagy akár  5  évi 
elmaradást rendeztek az idén. 
Mint tudjátok,  a  csekkek kiállításakor azt  a  gyakorlatot  követtük,  hogy Mindenkinek személyre 
szólóan,  az  irodában  vezetett  nyilvántartás  szerinti  hiányzó  összeget  írtuk  a  csekkre.  Sajnos 
előfordult,  hogy  a  korábbi  OT-ken,  vagy  más  KÖR-ös  rendezvényeken  készpénzben  befizetett 
tagdíjak nem kerültek bele a nyilvántartásba, és így helytelen összeggel mentek ki csekkek, de így 
legalább lehetőség adódott az érintett tagok és az iroda közti egyeztetésre, helyesbítésre. 
Mindenesetre  a  hasonló  félreértések  elkerülése  végett  az  idei  évtől  már  csak  csekken,  vagy 
átutalással fizethető be a tagdíj!  
Mivel a KÖR postázásakor nem állt megfelelő mennyiségű csekk rendelkezésre az irodában, nem 
mindenkinek  került  a  borítékjába  ilyen  személyre  szóló  csekk.  Ezt  a  hiányt  a  mostani  szám 
postázásakor pótoljuk. Aki átutalással  szeretné rendezni  a tartozását,  kérjük,  hogy tüntesse fel  a 
közlemények  rovatban  a  nevét  és  a  tagdíj szót  (évszámmal  együtt,  amelyik  évre  vagy  évekre 
szólóan befizeti), hogy egyértelműen be lehessen azonosítani, ki miért küldi az adott összeget. 
Az MKNE számlaszáma, ahova az átutalásokat várjuk: 11713005-20415358.

Köszönettel: Bia és Eszter

Kedves KÖR-ös Társaim!

Ahogy arról az előző számban már szó esett, személyi jövedelemadó bevallásaitok elkészítésekor 
adótok 1 %-ának felhasználásáról idén is szabadon rendelkezhettek egy civil szervezet javára. Az 
egyéni  adóbevallás  határideje  idén:  május  20.,  ezért  az  MKNE  javára  szóló  Rendelkező 
Nyilatkozatot  a  KÖR-el  együtt  ismételten  postázzuk  részetekre.  Ismerőseiket,  barátaikat  is 
megkérhetnétek,  hogy  támogassanak  ezzel  bennünket,  mert  nagyon  jól  jönne  minden  pici 
támogatás! Mivel az APEH nem árulja el, hogy a befizetett összeg kitől származik, nem fogjuk tudni 
Nektek személyesen megköszönni ezeket az adományokat, de abban biztosak lehettek, hogy közös 
céljainkra, gondosan használjuk majd fel a Tőletek kapott összegeket.

Üdvözlettel: Bia
Figyelem!

A következő  KÖR  és  Módszerkosár  szám  a  tervek  szerint  szeptember  elején  jelenik  meg.  A 
megjelentetni  szándékozott  írásokat  legkésőbb  augusztus  23-ig kell  elküldeni  Czabán  Dávidnak 
(czabi@freemail.hu), illetve Victor Andrásnak (victora@zpok.hu)

Victor András

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Czabán Dávid
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1397 Bp. Pf. 530.
Honlap: www.mkne.hu

Iroda: 1113 Bp. Zsombolyai u. 6.
Tel/Fax: 321-4796
e-mail: mkne@mail.datanet.hu 
Fogadóórák:  H-Cs: 9-12h, 13-16h
                             P: 9-12h
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