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Papír-KÖR vagy e-KÖR?

Kedves tagtársaim!
Több ízben is  jeleztük már,  hogy – takarékossági  és  környezetvédelmi  szempontból 
egyaránt  –  szeretnénk  csökkenteni  a  „papír-termelésünket”.  És  ennek  egyik  (nem 
elhanyagolható) tétele lehetne, ha a KÖR-t és a Módszerkosarat a jelenleginél kevesebb 
példányban  nyomtatnánk  ki.  Aki  nem  ragaszkodik  a  kézbe  vehető  KÖR-höz  és 
Módszerkosár-hoz, annak a papíron való megjelenéssel egyidőben @-levelet küldenénk, 
mely levélben lenne egy szó, melyre rákattintva letölthetné a friss számokat (amelyek 
egyébként a honlapon is fent vannak, s onnan is letölthetők!).

Kérjük, hogy aki a jövőben is feltétlenül papíron szeretné kézhez kapni a  KÖR- és 
Módszerkosár-számokat,  az  levélben  jelezze  ezt  az  irodának.  Akitől  nem kapunk 
ilyen levelet, annak a 2008. januári szám után már nem postázzuk tovább a KÖR-t és 
a Módszerkosarat.

ÖKOKARÁCSONY

A „BÁRDOSBAN”
2007. december 8-án 10-15 óráig

Készülődés a karácsonyra, természetes anyagokból ajándékok készítése hozzáértő 
segítőkkel. Szeretettel hívunk mindenkit – kicsit, nagyot, felnőttet, gyereket, apukát, 
anyukát, nagymamát és nagypapát. Kínálatunk: mézeskalács-sütés, mandala készítés, 

érdekesnél érdekesebb ajándékok készítése.

A kézműves foglalkozásokhoz anyagköltségként 700 Ft-ot kell kérnünk, ami egyben 
belépő is. Családoknál minden további személy 100 – 100 Ft kedvezményt kap, négy 

fős családnak már csak 2200 Ft (700+600+500+400). 
Helye: Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. Bp., XI. ker. Baranyai u. 16-18.

Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű KÖR-társakat. 
Jelentkezni lehet a 70-315-9990 telefonszámon

Timár-Geng Csillánál



Ökokarácsony
a Baranyai csoport szervezésében is

December 1-én Pécsen a Búza tér 8-ban a Tudomány és Technika Házában, karácsonyi 
kézműves játszóház lesz 10-16 óráig. 
Minden tagot, családtagot és barátaikat sok szeretettel várjuk.
A szervezők nevében:

Adorján Rita

Elköszönés

Kedves KÖR tagok!

Egy éve írtam a beköszöntő soraimat, mint friss elnök, és most elnökként a 2005-ben 
megválasztott elnökség nevében elköszönök.

Az idén tavaszon körvonalazódott az a gondolat, hogy át kellene tenni a választásokat 
az őszi Országos Találkozóra. Ez a következő év tervezése, a pályázatok szempontjából 
is jó, valamint ezen a programon van ott a tagság legnagyobb része, így választhatnak a 
legtöbben. Mindez összecsengett azzal a helyzettel is, hogy az elnökség elfáradt, tagjai 
egy részének úgy alakult az élethelyzete, hogy nem tudta azzal az aktivitással végezni 
az elnökségi munkáját, amivel szerette volna.

A Közgyűlésen röviden elmondtam, hogy mit végeztünk a 2007-es esztendő első nyolc 
és fél hónapjában. Összegezve: Folytattuk azokat a tevékenységeket, amelyek évek óta 
jellemzik az egyesület életét. Önkényesen kiemelem az általunk szervezett januári ENSI 
konferenciát,  a  Zöld  OT-n  a  környezeti  nevelési  szekció  vezetését,  a  Jubileumi 
Közgyűlés  gazdag  programját.  Az  Iskolazöldítés  tanár-továbbképzési  program 
kiteljesedett,  több  felkérést  is  kaptunk.  Önálló  sátorral  vettünk  részt  a  Művészetek 
Völgye  programsorozatban.  Megkezdődtek  azok  a  beszélgetések,  lépések,  amelyek 
elindítják  az  egyesületet  a  mai  kor  kihívásait,  lehetőségeit  még  jobban  alkalmazó, 
figyelembe  vevő  szervezet  útján.  A  helyi  és  szakmai  csoportok  döntő  többsége  is 
nagyon tartalmas, aktív életet élt.

Természetesen  e  mögött  sok  ember  lelkes  munkája  van.  Ez  úton  is  köszönöm 
mindenkinek, aki az ügy és az elnökség mellé állt. Külön szeretném megköszönni az 
irodának  (Németh  Andrea,  Szekeres  Tamás,  Takács  Eszter,  Kolimár  Zsuzsa)  az 
odafigyelő  munkáját,  kiemelve  Eszternek  a  lelkiismeretes  ügyvezetői  tevékenységét, 
segítségét.

Az elnökség az OT-n átadta a stafétabotot.  Ez nem jelenti  azt,  hogy kivonultunk az 
Egyesület életéből, hiszen szinte mindenki a választmány tagja lett. 

Örömteli és sikeres munkát kívánok szeretettel az új elnökségnek. Számíthatnak ránk.

Schróth Ágnes
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Köszönet

Az egyesületi jubileumi év az elnökség választásában is újat hozott. Mozgalmas volt ez 
az év, sok fejtörést okozott.

Hogyan tovább? – tettük fel többször is a kérdést. 
Óvatosan, vagy bátran előre, álmodjunk merészet, 
vagy  esetleg  legyünk  visszafogottak?  Ezek  a 
kérdések  sokszor  felmerültek  bennünk.  Nehéz 
kérdések  ezek.  Sok akadályt  kellet  leküzdenünk, 
és  Schróth  Ági  alapossága,  következetessége, 
emberfeletti  munkavégzése  átsegítette  az 
egyesületet  ezeken  a  nehéz  pillanatokon.  Persze 
nem  oldódtak  meg  a  problémák,  de  a 
lehetőségeink  sem  rosszabbak,  mint  az  előző 
évben.  Ági  volt  az,  aki  napi  kapcsolatban  állt 
Eszterékkel,  az  irodával,  és  fáradságot  nem 
kímélve  szervezte  az  egyesület  életét,  saját 
projektet  is  vezetett.  Ha kellett,  akkor képviselte 
az  egyesületet,  ha  kellett,  akkor  kapcsolatot 
épített, ha kellett, akkor „CSAK DOLGOZOTT”. 
Igen ezt csupa nagybetűvel  és idézőjelben írtam, 
mert a legtöbb időt talán ez vette el tőle. Pedig a 

munkájában is helyt állt, pedagógusként nem is tehette volna másként.

Jó volt együttdolgozni vele, jobban megismerni, és további eredményes munkát kívánok 
Neki ezzel a szép sárga színben pompázó írisszel a leköszönt elnökség nevében. (Az 
újságban persze tudom, hogy nem látszik, de képzeljétek oda a színeket Ti is!)

…és persze most jön az új elnökség!
Victor András régi-új elnökünk előtt most nagy feladat áll. Egy teljesen új elnökséggel 
kezd  el  dolgozni,  akik  közül  már  többen  ismertek  a  tagság  előtt.  Nagy  –  a  civil 
szférában már régóta sikeresen tevékenykedő – nevekkel van tele az elnökség. Igazi 
ütős  csapat!  Persze  nem lesz  könnyű  dolguk,  egy  percig  sem irigyeljük  őket,  csak 
minden jót kívánunk a munkájukhoz.
Sok sikert!

Timár-Geng Csilla

Vezetőségválasztás

Az  idei  Országos  Találkozón,  eddigi  hagyományainktól  eltérve,  megtartottuk 
vezetőségválasztó Közgyűlésünket is. Az Egyesület megújulását szeretnénk elősegíteni 
azzal is, hogy kellő időben felkészülve kezdjük az új – a 2008-as – évet .A választást 
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megelőzően a 3 fős Választási Bizottság (Darvas Kata, Szilágyi Ákos, Treiber Zsuzsa) 
előírásszerűen  ellátta  feladatait,  összegyűjtötte  a  Tagság  levél-szavazatait  (többen  is 
küldhették  volna!),  beszélgetéseket  folytattak  a  jelöltekkel,  tájékoztatták  a 
Választmányt, Elnökséget. Végül összeállt a jelölőlista: a 7 tagú Elnökségre, a 15 tagú 
Választmányra és a 3 tagú Felügyelő bizottságra. A Közgyűlésen a jelölőlistán szereplő 
tagok előterjesztése,  az újonnan jelöltek bemutatása után a Tagság titkos szavazással 
döntött  a  jelöltek  elfogadásáról.  A  Szavazatszámláló  Bizottság  pontos,  korrekt 
számlálás után ismertette az eredményt, az új vezetőséget. 

A „régi” vezetőség munkáját megköszönve kívánunk az „új” vezetőségnek sok sikert, 
eredményes munkát!

Treiber Zsuzsa

Elnökség Választmány FB
Albert Judit
Bagi Éva
Bartha Cecília
Benkőné Di Giovanni Rita
Czippán Katalin
Fűzné Kószó Mária
Victor András

Adorján Rita
Csapóné Tábori Hajnalka
Darvas Kata
Emri Erika
Hársas Oszkárné
Kun Lászlóné
Marsi Mónika
Nádai Béla
Saly Erika
Schróth Ágnes
Szilágyi Ákos
Tatainé Dobcsányi Erzsébet
Tóthné Timár-Geng Csilla
Vásárhelyi Judit
Vásárhelyi Tamás

Benya László
Kelen Gábor
Tatai Zoltán

Bemutatkozunk

Az új elnök bemutatkozása
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Azzal kell kezdenem, hogy nem is igazán új elnök vagyok; inkább „újra elnök”. Az 
egyesület több mint 15 éves történetében végig az elnökség tagja voltam valamilyen 
funkcióban. Hat évig voltam elnök; ennél hosszabb ideig társelnök; és most megint úgy 
alakult, hogy a tagság bizalmából ismét az egyesület elnöke lettem. 

Bevallom őszintén, kicsit soknak tartom, hogy másfél évtizeden keresztül végig vezető 
beosztásban  legyen  valaki.  (Érdekes,  hogy még  nem untak  meg  a  vezető  társaim!) 
Abból a szempontból feltétlenül soknak tartom, hogy egy szervezet megújítását, friss 
lendületbe hozását elsősorban új emberektől lehet várni. Én (mint „öreg”) tehát inkább a 
megőrzést  és  az  összetartást  segíthetem.  De hát  lendületes  fiatal  társaim  vannak  az 
elnökségben, így nem kell félnem attól, hogy betokosodik az egyesület.

Ezúton is kérem tagtársaimat, hogy segítsenek tolni az MKNE szekerét. Sok-sok kéz 
kell hozzá, mert rengeteg a feladatunk.

Victor András

Az új elnökség tagjai

Bartha Cecília

1979-ben  születtem  Budapesten.  Általános  iskolámtól  –  jelenleg  Hermann  Ottó 
Környezetvédelmi  Oktatóközpont  –,  és  különösen  szeretett  tanárnőmtől,  Nagyné 
Horváth  Emíliától  rengeteget  tanultam  a  természet  szeretetéről  és  a 
környezetvédelemről. A Veres Pálné Gimnázium reál osztályából az ELTE Tanárképző 
Karára felvételiztem biológia-kémia szakpárosítással. Felejthetetlen négy év volt, ahol a 
hasznos szakmai tudás mellett megkaptuk a tanári pályához szükséges apró fortélyokat 
tartalmazó „batyut” is. 

Victor András egyik meghatározó személyiségű tanárom volt, aki megerősített, hogy jó 
úton járok, és beszervezett az egyesületbe az iskolazöldítő csapat tagjaként. Ezáltal az 
Iskolazöldítési projektben szinte az elejétől aktívan részt veszek.

Nem volt könnyű 2002-ben sem tanári állást találni, így egy év óraadás és félállás után, 
a káposztásmegyeri Szőnyi István Általános Iskolában „telepedtem le”. Közben férjhez 
mentem és elvégeztem az ELTE-n az egyetemi kiegészítőt kémiából. Osztályfőnökként 
és Zöld munkaközösség vezetőként is, úgy gondolom: kicsi lépésekkel, de jó irányba 
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tartottunk.  Tanítványainkat  példamutatással  és  nagy  odafigyeléssel  neveltük  a 
környezettudatos gondolkodásra. 

Sajnos a 2007-es év iskola bezárásai  a mi iskolánkat is érintették,  végül nem zárták 
teljesen be, egy alapítvány vette át az önkormányzattól. Az addigi értékrend, arculat és 
tanári kar széthullott.

Így  nyár  óta  a  MTA  Kémiai  Kutatóközpontjának  az  Anyag  és  Környezetkémiai 
Intézetében dolgozom egy nagyon klassz csapatban.

Aktív  tagja  vagyok  még  a  Vegy-Tan  csoportnak,  akikkel  megalkottuk  a  Kíméletes  
Kémia című kiadványunkat.

Versenyszerűen  teniszezem  a  budapesti  bajnokságban  és  nagyon  szeretem  a  vízi 
sportokat, főleg ha a Balatont kell keresztbe átúszni. 

Szerintem az emberi kapcsolatok ápolása az egyik legfontosabb dolog az életben, ezért 
vállaltam az egyesületben a belső kommunikáció szervezését. Nagy szeretettel várom 
azok  jelentkezését,  akik  ebben  szívesen  segítenének  nekem,  vagy  vannak  ötleteik, 
miként lehetne aktívabbá tenni a szunnyadó tagjainkat!?

Marsi Mónival pedig várjuk mindenfajta promóciós termékre az új ötletet.

Benkőné Di Giovanni Rita

Matematika és  kémia szakos tanár  vagyok,  jelenleg  a Budapesti  Fasori  Evangélikus 
Gimnázium tanára.

Hosszú  évek  óta  környezeti  nevelőként  tevékenykedem  erdei  iskolai  programok, 
környezetvédelmi  vetélkedők,  ökoiskola.  és  természettudományi  kisérettségik 
szervezésével. Diákjaimmal több éven át részt vettünk a Science Accross Word és más 
környezetvédelmi  programokban  (pl.  savas  eső  és  zuzmó  program),  és  számos 
környezetvédelmi versenyen, diákkonferencián szerepeltünk.

A „Fasorban” egy öko-munkacsoportot alakítottunk, amelynek tagjai szívükön viselik a 
környezettudatos  szemlélet  megvalósítását  az  oktatásban,  és  a  fenntarthatóságért 
igyekeznek tenni lokális szinten is. Jelenleg ennek a munkacsoportnak a tevékenységét 
igyekszem koordinálni.
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Az MKNE Vegy-Tan munkacsoportjában társaimmal a fenntartható fogyasztás egyes 
témaköreit dolgozzuk fel oktatási segédanyagként.

„Pulis” mivoltom mellett az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület oktatási bizottságát 
vezetem. Időnként akkreditált fogyasztóvédelmi pedagógus továbbképzést szervezek „A 
10-18 éves korosztály fogyasztóvédelmi oktatásának elméleti kérdései, és a gyakorlati 
megvalósítás lehetőségei” címmel.

Rendszeresen tartok konferenciákon előadásokat a fogyasztóvédelmi oktatás területén. 
Több környezeti  nevelési  és fogyasztóvédelmi oktatási  anyag kidolgozásában vettem 
részt. (Az Oktatási Minisztérium megbízásából alkalmam volt elkészíteni a „Segédlet a 
fogyasztóvédelemmel  összefüggő iskolai  feladatok végrehajtásához”  című kiadványt. 
KOMA pályázat keretében  elkészült  „Vevőtől a fogyasztóig” című tanári  segédanyag 
társszerzője  vagyok  A  „Fogyasztóvédelmi  oktatási  segédlet  13-14  éves  diákok 
tanóráihoz” című kiadvány egyik szerkesztője vagyok.)

Igen  megtisztelő  számomra,  hogy  az  idén  az  MKNE  új  elnökségébe  választottak, 
igyekszem e bizalomnak megfelelni. 

Albert Judit 

Az egyesületnek  1992-től  vagyok tagja,  bár  nem tartozom az  „alapító  atyák”  közé. 
Középiskolában  egy  kiváló  tanáromtól  fertőződtem  meg  a  környezeti  nevelési 
szemlélettel – holott ez a fogalom akkor még nem is létezett –, s máig hálás vagyok neki 
ezért.  Biológia-földrajz  szakos  hallgatóként  tudatosan  kerestem  azokat  a 
pedagógusokat, mestereket, akiktől tanulva, velük együtt gondolkodva tovább erősödött 
ezirányú elköteleződésem. Így találtam rá az egyesületre,  ahol úgy éreztem, társakra 
találtam, s velük együtt tehetek valamit  az „ügy” érdekében.  Korábban a különböző 
vezetőségi megbízatásaim mellett sok projekt szervezésében, vezetésében vettem részt, 
jelenleg az Iskolazöldítés csapatában dolgozom. 

A  szeptemberi  közgyűlésen  a  jelenlévők  bizalmat  szavaztak  nekem  is,  hogy  az 
egyesület nehéz helyzetében összeálló elnökség munkájában vegyek részt. Igyekszem 
megfelelni az elvárásnak, remélem közösen, a tagság aktív segítségével együtt (Kedves 
Olvasó, Téged is beleértve!) tovább tudjuk „nevelni”, segíteni a „kamaszkorában” lévő 
MKNE-t. Segítsetek Ti is!
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Czippán Katalin

Az  ELTE-n  végeztem  matematika-fizika  tanárszakon,  utána  egy  olyan 
munkacsoportban  dolgoztam,  melynek  célja  az  volt,  hogy  természettudományos  és 
műszaki kultúra teret kapjon a művelődési házak kínálati palettáján. 1986-tól a Göncöl 
Természettudományi Stúdió munkatársaként  majd 1990-től  az Alapítvány elnökeként 
számos  környezet-  és  természetvédelmi  programot  szerveztem,  irányítottam.  Többek 
között egyik elindítója voltam a Süni-tábori mozgalomnak. 

Elnökként kiadója voltam a Természet, majd a Vadon és Süni magazinoknak, és ez idő 
alatt  készült  a  kerékpárút  Budapest  és  Szob  között,  a  környezetvédelmi  törvény 
társadalmi  egyeztetése,  a váci  ártéri  tanösvény.  Aktívan vettem részt  a környezet  és 
természetvédő szervezetek képviseleti és pályáztatási szabályainak kialakításában és a 
Zöld  Pók  hálózat  megszervezésében.  A  Göncöl  oktatóközpontjának  vezetőjeként  a 
KOKOSZ  alelnökének  választottak,  ahol  Lehoczky  Jánossal  és  Kosztolányi  Edittel 
közösen kezdeményeztük egy Erdei iskola program elindítását. 

2000-től 4 éven át vezettem az oktatási és környezeti tárca támogatásával létrehozott 
Környezeti  Nevelési  és  Kommunikációs  Programirodát  (KöNKomP),  ahol 
szakmapolitikai  tervezés,  kutatás  és  kommunikáció,  valamint  projektmenedzsment  a 
köz- és felsőoktatásban, informális és non-formális oktatásban, a tárcaközi programok 
kidolgozása és menedzselése, oktatás a fenntarthatóságért hazai programfejlesztés volt a 
feladatunk.  Irodavezetőként  a  több tárca  együttműködésében  támogatott  erdei  iskola 
programot vezettem. 

Ezután  két  évig  dolgoztam  az  ELTE  Tudományszervezés  Pályázati  és  Innovációs 
Központjában,  ahol többek között  a Felsőoktatás  a fenntarthatóságért  program egyik 
vezetője voltam. Jelenleg a Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért alapítvány, SOL–
Magyarország ügyvivőjeként dolgozom. Tagja vagyok a Világ Természetvédelmi Unió 
(IUCN)  Környezeti  nevelési  és  Kommunikációs  munkabizottságának,  és  a  Magyar 
UNESCO  Bizottság  oktatási  munkabizottságának.  A  „Lehoczky  János  díj” 
kuratóriumának elnöke vagyok. 

Az MKNE-hez több szálon kötődöm. Jelen voltam a megalakulásakor, és a KöNKomP 
vezetőjeként több közös projektet valósítottunk meg: kiadtuk a segédletet „Az iskolák 
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környezeti  nevelési  programjainak  elkészítéséhez”,  megszerveztük  a  Tanulás  a 
fenntarthatóságért konferenciát.

Az elnökségi tagságot azért vállaltam, mert meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő 
időben nagyon sok feladat hárul a civil szervezetekre a környezettudatosság erősítése, a 
fenntarthatóság megértése, és az arra való törekvés terén, és ennek az MKNE az egyik 
zászlóvivője hazánkban. Tudásommal, kapcsolataimmal szeretnék hozzájárulni ahhoz, 
hogy ez a szerepe megerősödjön. 

Fűzné Kószó Mária

1957-ben születtem Mórahalmon. Az általános iskolai tanári  diplomámat 1980-ban a 
Juhász  Gyula  Tanárképző  Főiskolán,  a  középiskolait  pedig  a  József  Attila 
Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem Szegeden 1987-ben. 27 éve 
pedagógusi munkakörben dolgozom, 13 évig általános iskolában tanítottam, jelenleg a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán tantárgypedagógiát és 
környezeti nevelést tanítok docensi kinevezéssel. 

Az MKNE-nek 1994 óta vagyok tagja. A jelenlegi elnökségi tagok közül én vagyok a 
legtávolabbról  bejáró,  ennek  ellenére  igyekszem  munkámmal  elősegíteni  az 
egyesületünk jövőjét.

Köszönöm tagtársaim megtisztelő bizalmát! 

A MKNE XV. ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA

Visegrád, 2007. szeptember 14-16.

 

A Puli-gazdaságos visegrádi Országos Találkozó megszervezése
avagy a Nagy OT Csapat

Miért én írom ezt a cikket? – Mert átvállaltam a szervezést Saly Erikától, aki a 2007. 
évi OT előkészítése idején felelős lett volna a találkozóért, és aki akkor éppen minden 
tanár, (környezeti) nevelő legfontosabb feladatával küzdött és küzd: hogy álljon, legyen 
iskola Dévaványán. Áll, van. 
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Miért  a  Nagy  Csapat?  Mivel  közösen  úgy  határoztunk,  hogy  visszamegyünk  a 
tetthelyre, első találkozónk színhelyére, Visegrádra, ahol viszont nem volt olyan tagunk, 
aki – szokás szerint – helyi házigazdája tudott volna lenni az eseményeknek. Távolról 
kellett  ezt  a  „helyi  házigazdát”  eljátszani,  és  ehhez  mennél  több  tettestársra  volt 
szükségünk. Továbbá, mert az Elnök, az iroda az OT hagyományainkat átlépő többlet 
feladattal,  a  tisztújító  közgyűlés  megszervezésével  voltak  elfoglalva.  És  mert  az 
önkéntes időadományok nagy búvárharangjában nagyon jó volt együtt dolgoznunk. – 
Összesen  22  tagja  volt  ennek  a  Nagy  Csapatnak,  és  5  hírlevele  jelent  meg 
elektronikusan, hogy a negyvenfokos hőségben is mindnyájan képben legyünk az éppen 
időszerű fejleményekről…

Köszönet Nektek mindenért, amit a jubileumi OT-ért tettetek!

Először is Saly Erikának, amiért előkészítette az ambiciózus KÖVICE pályázatunkat, 
egy tejjel-mézzel folyó OT kedvéért.  Bagi Évának és Takács Eszternek,  akik a nyár 
elején feljöttek velem Mogyoróhegyre, az előkészítő látogatásra. - Az irodának, amiért 
megrendelte  és  lefoglalta  mogyoróhegyi  jó  kis  helyünket,  végül  rendezte  a  számlát, 
elveszett kulcs után nyomozott, mindent lektorált, árudát és irodát tartott fenn a hegyen. 
-  Takács  Eszternek az  áttekintésért,  előkészítésért  és  elvarrásokért.  -  Kolimár 
Zsuzsának, hogy állta a pénzügyi sarat, e hálátlan de annyira fontos dolgot! - Besenyei  
Marának, amiért készen állt a telekocsik megszervezésére, és ezernyi kis résben segített 
készségesen. – Szekinek, aki felrakta a honlapra az OT információkat, és irányította a 
Szállítási  Projektet.  -  Schróth  Ágnesnek,  aki  komoly  protokollt  próbált  szervezni 
számunkra.  Megtisztelők voltak mindazoknak a sorai,  akik köszönettel mondták le a 
részvételt.  Jó  volt  hallani  a  visegrádi  polgármester  és  a  PP  ZRt.  képviselőjének 
szakmailag  hozzánk  közeli  szavait,  együttérzésüket.  -  Nyikos  Katinak, a  Terülj 
asztalkám háziasszonyának, amiért mindent átlátott, beszerzett, önállóan megoldotta a 
szállítási  kérdéseket  és  főleg,  mert  bátran  magasra  tette  a  vitaminszintet,  biztosítva, 
hogy mindenki  egészségesebben  jött  le  a  hegyről,  mint  ahogy felment  (ez  igaz?).  - 
Mindazoknak, akik gondolkodtak és próbálkoztak az OT megjelentetésén a médiában. - 
Hársas Évának és Trescsik Angélának nyári kísérleteikért, a sikeres beszerzésekért és 
bátorításokért  a  reneszánsz  fejdíszeinkhez,  amelyeket  a  reneszánsz  bálon  viseltünk. 
Csodásak lettek! -Tatai Lillának a reneszánsz táncokra és zenékre vonatkozó hosszas és 
felelősségteljes  kánikulai  stúdiumaiért,  amelyeket  mind egyetlen este  próbált  nekünk 
megtanítani. Továbbá a Tatai család minden bálközeli ténykedéséért! (Jártatok-e azóta 
pavane-t??) –  Az erdőgazdasági támogatást szerzőknek: Schróth Áginak és  Adorján 
Ritának.  –  Természetbeni  támogatás  szervezéséért  Bíró  Eszternek és  Takács 
Eszternek,  a jóféle könyvekért, szakmai anyagokért (még a polgármester is örömmel 
szedte meg magát közöttük!). - „Rita Blabával játékos fejtörővel készül a számunkra.” 
Ezt üzenték, de nem volt játék, nagyon is komoly dolog volt, és lehetett volna, ha a 
kellő időt rá lehetett volna szentelni. – Az állandó időszűke azonban nem fog ki rajtunk, 
remélhetőleg  az  anyag  majd  megjelenik  a  Módszerkosárban,  a  hozzávaló  tárgyak 
(koponyák,  tollak,  tobozok,  magvak,  lábnyomok,  tárgyak  stb.)  kb.  15  évig  tartó 
gyűjtését  (Blabá  közlése)  pedig  máris  megkezdhetjük!  -  Vásárhelyi  Tamásnak  és  
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Zsóka  lányának,  akik  a  tavaszi  megújulás  jeleit  segítettek  megtalálni.  -  Szilágyi  
Ákosnak, amiért vállalta, hogy a busz kísérője lesz a MKNE nevében, továbbá, hogy 
éjszakai  pihenéséből  oly  sokat  áldozva  külön  is  szépséges,  jóságos  együttléteket 
teremtett  a  Köröcskéknek,  no  meg  a  vendég  ifjoncoknak!  -  Darvas  Katának,  
kollegájának és a nyolcaknak meg az iskolának, akik komolyan és odaadóan rendezték 
be  a  szelektív  hulladékgyűjtést  az  OT  idején,  és  a  frakciókról  visszacsatolást  is 
nyújtottak  (v.ö.  a  Túró  Rudi  pöttyös  borítója  NEM  veszélyes  hulladék…  stb.).  A 
rendszert  pedig  be  is  zárták,  minden  hulladékunkat  oda  juttatván,  ahová  az  való, 
mindnyájunk,  az  őzeket  is  beleértve,  hasznára.  -  Táboriné  Csapó  Hajninak,  hogy 
társadalmi  tőkéjét  működtetve  végül  alternatív  és  ingyenes,  tartalmas  és  rendkívül 
élvezetes  múzeumi  programokat  biztosított  az  OT  résztvevőinek.  -  Szentendrey 
Gézának a támogatásért, a jó humoráért, az írásvetítőért és a vizsláért!! - Mindazoknak, 
akik  hamarabb  feljöttek,  és  az  előkészítő  munkálatokban  (regisztráció  berendezése, 
tartása, könyvek, pólók, egyebek szállítása, rendezése, a terülj asztalkám elrendezése, 
stb.)  segédkeztek.  -  Végül  pedig Mindnyájatoknak  a  csodás  és  érdekes  étkekért  és 
italokért. 

És  miért  Puli-gazdaságos?  Mert  az  Egyesület  épp  nem  a  leggazdagabb,  és  mert 
átrendeződnek  a  civil  támogatások  sorai,  takarékos  szervezésre  volt  szükség.  Ehhez 
olcsó  (de  jó!)  helyszínt  választottunk,  kedvezményekről  tárgyaltunk.  Sajnos, 
csökkentenünk  kellett  a  szokásos  egyesületi  hozzájárulás  mértékét  is.  A  fiatalabb 
egyesületi tagok – és a ZÖLDÖK-öt képviselő ifjú vendégek a legolcsóbb szállást is 
szívesen foglalták el. – A környezetineveléstudatos (nincs ilyen szó, tudom) erdészetek 
(Mecseki, Pilisi) támogatták a közös busz és a terem bérleti költségeit. Sikerült barter 
(egyesületikiadványcserealapú,  igenigen)  múzeumi  vezetést  kapni,  ingyen  is  értékes 
ajándékokra szert tenni. Sokat használtuk az e-kommunikációt és keveset a papírost. – 
Mindent  megettünk.  Egymást  láttuk  vendégül  a  „Terülj  asztalkám!”  varázsszót 
követően. És mert a Nagy Csapat maga is Puli-gazdaságos

Vásárhelyi Judit

Gondolatlánc az MKNE XV. Országos Szakmai Találkozójához

Kedves Tagtársaim! 

Miután  minden  érdeklődő  elolvasta  a  honlapunkon  a  programot,  azt  hiszem, 
egyetértetek velem, hogy rendkívül változatos és élménydús rendezvényt biztosítottak a 
szervezők.  Köszönjük  mindenkinek  a  munkáját,  aki  elősegítette  ezt  a  színes 
rendezvényt! A szakmai program első felében 2 csoportban túrázhattunk Visegrádon: a 
Fellegvárba,  vagy a Mátyás Király Múzeumba és Királyi Palotába. Én a Fellegvárba 
igyekvők  csapatában  élvezhettem  a  lelkes  vezetőnk  által  irányított  sétát  és  a 
menetközben szolgáltatott lebilincselő történeti bemutatót. Az időjárás,  a csapattagok 
társasága is elősegítette, hogy nagyszerű hangulatban teljen ez a napom.
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A  szakmai  program  teljes  vertikumának  felsorolása  nélkül  (megérdemelné,  mert 
tanulságos  volt,  de  a  terjedelmi  okok miatt  ezt  most  nem részletezem)  kiemelem a 
„Tanulás  a  fenntarthatóságért”  programból  a környezetegészséghez  kapcsolódó részt, 
mert ahhoz szeretnék gondolatfűzért kapcsolni. „A rák ellen az emberért, a holnapért!” 
Társadalmi  Alapítvány  vezetője  és  kutató  asszonya,  Farkas  Ilona  dr.  nagyon  jól 
áttekinthetően összefoglalta a környezetünk okozta terheket, amelyekkel mi magyarok 
naponta  szembesülünk.  Természetesen  a  megelőzés  lehetőségeiről,  a  terhelés 
csökkentéséről is beszélgettünk. Elemeztük, hogy mi, pedagógusok mit tehetünk ebben 
a prevenciós munkában. Engem személy szerint a rákellenes alapítvány szóróanyagán 
bemutatott „Egészségvirág” érintett meg a legjobban, mert ennek a szirmai tartalmazzák 
mindazon  tényezőket,  amelyek  az  egészségünk  megóvásához,  azaz  a  testi-lelki 
egyensúly,  a  harmónia  megtartásához  szükségesek.  A  szirmok  között  szerepelnek  a 
boldogságérzést elősegítő elemek is. 

Ehhez kapcsolódik egy könyv, amelyre fel szeretném hívni tagtársaim figyelmét. Ezt a 
könyvet  a  napokban  olvastam,  és  nekem  sokat  segít  abban,  hogy  a  rám  zúduló 
környezeti terheket jobban fel tudjam dolgozni. Azzal a szándékkal ajánlom az olvasók 
figyelmébe ezt a nagyon hasznos kiadványt, hogy mások számára is segítség lehet.

Fűzné Kószó Mária

Könyvajánló

Csíkszentmihályi  Mihály:  Flow  -  Az  áramlat  –  A  tökéletes  élmény  pszichológiája. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

A boldogság keresése az ember alapvető törekvése; az ideális életről való elmélkedés 
egyidős a filozófiai gondolkodással. Az erdélyi származású Csíkszentmihályi Mihály 
professzor,  aki  a  Chicagói  Egyetem pszichológiai  tanszékét  vezette,  több  évtizedes 
kutatásával arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi is az, ami az embert boldoggá 
teszi. Ennek a tudományos munkának az eredménye az a könyv, amelyre felhívom a 
figyelmet.

Kívánom  minden  tagtársunknak,  hogy  teljesítse  minden  kitűzött  célját,  és  minél 
többször élje meg a Flow-t, azaz az áramlat-élményt! 

(A könyvről részletesebben majd a következő számban olvashattok.)

Beszámolók

„Szervezetfejlesztés” műhely (workshop) Nagykovácsiban

Immár kezd hagyománnyá válni, hogy intenzíven foglalkozunk (a mindenkori elnökség, 
választmány és még néhány aktív tag) a minket foglalkoztató (és nemcsak minket, de 
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majd minden civil szervezetet érintő) problémákkal. A szervezetfejlesztés nem igazán 
találó név, frappánsabb híján használjuk. 

Az utóbbi időszakban ilyen volt a forrásteremtési „tréning” januárban, sok megbeszélés 
a Puli kuckóban februártól májusig, a kecskehegyi délután júniusban, a perbáli délután 
augusztusban. Újabb alkalom volt a szeptember 28.-i hétvégén, Nagykovácsiban.

Péntek délutántól vasárnap délelőttig kb. 20-an jöttünk össze, azzal a fő céllal, hogy az 
újonnan  megalakult  elnökséget  segítsük  elindulni,  támogassuk  azzal,  hogy  együtt 
gondolkodunk velük aktuális kérdésekről, égető problémákról.

Egybehangzó  elvárása  volt  a  résztvevőknek,  hogy  kézzelfogható,  minél  konkrétabb 
eredménnyel zárjuk az együttgondolkodást, a hétvégét.

Azt  hiszem,  elértük  ezt  a  célt:  sikerült  rendszerezetten  áttekintenünk  egyesületünk 
életének tevékenységi és felelősség-köreit, az elnökség e felelősség-körökhöz kijelölte 
az elnökségben azokért felelős személyeket, a választmányból pedig sokan jelentkeztek 
e  felelősök  mellé  segítőknek.  Átgondoltuk  az  irodával  kapcsolatos  kérdéseket  is, 
gondolkodtunk az irodával és az ügyvezetővel szembeni elvárásokról is.

Mindemellett jó hangulatban töltöttük az időt, őszintén beszélgettünk egymással.

Reméljük, ezen eredmények segítik majd az elnökséget, hogy a nem csekély terhet, amit 
felvállaltak,  hatékonyan,  minél  kisebb  személyes  áldozatvállalással  tudják  vinni, 
végezni.

Kelen Gábor

Gondolatok
a szervezetfejlesztésről Nagykovácsiban

Újdonsült  elnökségi  tagként  először  vettem részt  többnapos együttgondolkodáson az 
egyesület  legaktívabb  tagjaival  Nagykovácsiban.  Bár  ott  voltam  Kecskehegyen  és 
Perbálon  is,  amikor  késő  estébe  nyúlóan  –  küzdve  a  fogaink  vacogásával  – 
beszélgettünk az egyesület jövőjéről és a legnagyobb problémákról, konkrét nevek és 
felelősök nélkül. 

Ehhez  képest  úgy  gondolom,  hogy  a  nagykovácsi  hétvége  sokkal  aktívabb  és 
hatékonyabb volt. Kelen Gábor határozott és nagyon precíz vezetésével vitattuk meg az 
egyesület  jövőjének  alternatíváit,  az  SZMSZ-ből  kiindulva  bővítettük  és 
csoportosítottuk a feladatokat,  majd személyes vállalásokkal teltek meg az oszlopok. 
Nagyon  jó  volt  ebben  a  hangulatban  dolgozni,  hogy  mindenki  azon  gondolkozott: 
miben  tudna  a  legszívesebben  és  leghatékonyabban  segíteni  az  elnökségnek.  Sajnos 
kiderült, hogy igen kevesen vagyunk arra a sokrétű feladatlistára, ami összegyűlt, ezért 
több aktív tag bevonására van szükség az optimális felosztáshoz.
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Számomra kiderült, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak, hogy egyesületünk nem 
csővégi  feladatokat  végez,  illetve  milyen  buktatói  vannak  az  önkéntes  munkának. 
Abban mindenki egyetértett, hogy az emberi arculatunkat és szakmaiságunkat nagyon 
fontos befele és kifele is megőriznünk, miközben a célok mögött ne egy-egy szakember, 
hanem csapatok legyenek.

Nekem, mint belső kapcsolatokért felelős elnökségi tagnak, a legjobban megszívlelendő 
tanács,  amit  nem  fogok  soha  szem  elől  téveszteni,  hogy  szeretettel,  türelemmel  és 
önzetlenséggel  forduljunk  mindig  egymás  felé  és  ne  felejtsük  el  egymás  munkáját 
megköszönni! Ismét rengeteget tanultam tőletek a szűk három nap alatt, köszönöm.

Bartha Cecília

Csoportjaink életéből

ZölDök az OT-n

A Budai  Nagy  Antal  gimnázium ZölDök csoportja  az  első iskolán  kívüli  projektjét 
valósította  meg  az  OT-n.  A  szokásos  tavaszi  táborunkban  született  az  ötlet,  hogy 
tanuljunk projekttervezést és a mintafeladat az OT-n a szelektív hulladékgyűjtés legyen. 
Engem évek óta bosszantott a sok műanyag pohár és vegyes szemétbe kidobott PET 
palack a rendezvényeinken.  Albert  Judit  és Victor András segítségével  nekiálltunk a 
projekttervezésnek,  majd  tanév  végén  a  lelkes  csapattal  felmentünk Mogyoróhegyre 
ismerkedni a tereppel. Moór Györgyi nagy szeretettel fogadott minket, és az erdészet az 
OT idején extra gyűjtőket biztosított a válogatáshoz. 

Az OT elején a diákok bemutatkoztak, és ismertették a gyűjtőedények használatát. Az 
iskola  szelektív  hulladékgyűjtését  pályázati  pénzekből  vásárolt  színes  edényekkel 
oldjuk  meg és  az  OT idejére  párat  az  iskolából  kölcsönvettünk.  A  diákjaim színes 
figyelemfelkeltő feliratokat készítettek és így gyűjtöttünk papírt, PET palackot, üveget, 
komposztot, veszélyes és vegyes hulladékot. Kértük a résztvevőket, hogy hozzák a saját 
poharukat  és így dicséretesen kevés hulladék keletkezett.  A komposztgyűjtőbe került 
almacsutkákkal és szendvicsmaradékokkal az erdő állatait kínáltuk meg a bokrok alján, 
az  üvegeket  a  visszaváltóba  vagy  a  PET  palackokkal  együtt  a  budapesti  szelektív 
gyűjtőkbe vittük. 

A projektet  a lebonyolítása után értékeltük,  és megállapítottuk, hogy sikeres  volt.  A 
gyerekek  jól  érezték  magukat,  nem  gondolták,  hogy  a  rendezvény  ilyen  jókedélyű, 
érdekes  lesz  számukra;  valami  unalmas,  száraz  dologra  számítottak  és  kellemesen 
csalódtak.  Sokat  segítettek  a  rendezésben  és  szívesen  vállalnak  további  feladatokat. 
Jókedvükkel, humorukkal, lendületességükkel és munkájukkal sokban hozzájárultak az 
OT jó hangulatához.

Darvas Kata
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A múzeumi csoport 2007. év végi programjai:

November 21. 15 óra
Látogatás a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba.
Szervező: Trescsik Angéla

December 5. 16 óra
Évzáró összejövetel a KÖR irodában.

Program: Éves munka értékelése
Vezetőségválasztás
Jövő évi programtervezés

(Ha nem tudsz eljönni, akkor telefonon, levélben vagy e-mailen várom javaslataidat. 
1082 Bp. Nap u. 37. tel: 06-1-333-7723, e-mail: tataide@freemail.hu

Tatainé Dobcsányi Erzsébet

Az Iskolazöldítés program hírei

Az augusztusi KÖR megjelenése óta:

1) megtartottuk okt. 4-7. Nagykovácsiban a saját tagjaink számára hirdetett akkreditált 
továbbképzést  (melyet  egy  sikeres  OFA-pályázatból  finanszíroztunk),  s  ebbe 
beleépítettünk egy olyan kiegészítő képzést, amelynek „képzők képzése” volt a lényege. 
Az ezen résztvevők fölkészítést kaptak arra, hogy saját városukban (körzetükben) bátran 
belevágjanak egy Iskolazöldítés továbbképzés szervezésébe.

2) Sok újabb adatot szereztünk a „Tanácsadói–szakértői  adatbázisba”,  így már közel 
vagyunk  ahhoz,  hogy  érdemes  legyen  a  honlapunkon  valóban  működtetni  ezt  az 
adatbázist.

Emlékeztetőül:  ennek  az  adatbázisnak  az  a  lényege,  hogy  tagjaink  (vagy  a 
honlapunkon  bóklászó  más  környezeti  nevelők)  tudjanak  kihez  fordulni,  ha 
segítségre,  tanácsadásra  –  esetleg  szolgáltatásra  –  lenne  szükségük  valamely 
környezeti  kérdés  megoldásában.  Mi  a  honlapon  csak  a  tanácsadó  (szakértő) 
témakörét és elérhetőségét adjuk meg; a többi a felek dolga.
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3) Fölvettük a kapcsolatot  a XI.  kerületi  önkormányzat  új  – a környezeti  nevelésért 
felelős – munkatársával, ezért már látunk a reményt arra, hogy egyrészt folytatódik a 
megkezdett  kerületi  projektünk,  másrészt  további  együttműködést  is  kialakíthatunk 
Újbuda önkormányzatával.

Iskolazöldítés továbbképzés Nagykovácsiban
2007. október 4-6.

Az ország több városából is érkezetek kollegák, akikkel egy jó hangulatú és tanulságos 
hétvégét töltöttünk együtt. 

A  szállás  elfoglalása  után  mindenki  elmondhatta,  hogy  mit  vár  el  ebben  a  három 
napban,  és  mit  hozott  magával,  ill.  azt  is,  hogy milyen szabályok szerint  folyjon le 
ennek  a  hosszú  hétvégének  a  menete.  A  délután  az  ökoiskola  kritériumrendszer 
megbeszélésével  folytatódott,  ahol  minden  résztvevő  a  saját  iskolája  Pedagógiai 
Programjával és Környezeti Nevelési Programjával dolgozott. Azt vizsgáltuk, hogy a fő 
kritériumok mennyire jelennek meg az egyes iskolák PP-jében.

Több  komplex  tanulásszervezési  formával  is  foglalkoztunk,  úgymint  a 
projektpedagógia, az erdei iskola és a témanap. Ezeket a módszereket több iskolában is 
használják,  így  megoszthattuk  egymással  a  pozitív  tapasztalatainkat.  Mi  magunk  is 
elkészítettük  egy  témanap  menetét,  ami  a  színekkel  foglalkozott  és  adtunk  még 
egymásnak  témanap  témákat,  mint  például  ritmus,  tűz,  felhő,  érzések,  tapintás, 
szimmetria stb.

A pénteki nap délelőttje Nagykovácsi öröm-bánat térképének elkészítésével  telt, amit 
aztán  megoszthattunk  a  helyi  önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  egy-egy 
képviselőjével,  akik  nagyon  felkészültek  voltak.  Minden  bánatpontról  tudtak  és 
mindegyikre  volt  már  megoldási  javaslatuk  (több  már  folyamatban  lévő 
problémamegoldás  zajlott  a  településen).  Nagyon  pozitív  élmény  volt,  hogy  az 
önkormányzat  minden  általunk  felvetett  problémával  foglalkozni  akart.  Ez  nagyon 
érdekes  feladat  volt,  amit  aztán  mindenki  kipróbálhat  a  saját  iskolájában,  annak 
környékén vagy a saját lakóhelyén. 

Az egyes tantárgyak zöldítése is napirenden volt, ahol olyan tárgyak zöldítése kapta a 
főszerepet, amelyek zöldítését nehezebbnek gondoltuk, de természetesen a már zöldebb 
tantárgyakat  sem hanyagoltuk el.  Érdekes  volt,  hogy a  nem szakos  kollegák  ötletei 
nagyon jók voltak egy-egy tantárgy esetében, míg a többieket meglehetősen kötötte a 
tantárgyuk napi gyakorlata.

A helyi iskolát, az FVM Szakképző Intézetét is végigjártuk ökoiskolás szemmel. Ez az 
oktatási intézmény egyébként már megkapta az ökoiskola címet. Ezek után igyekeztünk 
megtervezni egy tetszőleges ökoiskola arculatát. 

Végül,  de nem utolsó sorban olyan,  a tanulási  folyamatban is  használható  játékokat 
ismerhettünk meg, amelyek a környezeti neveléssel is kapcsolatosak.
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Összességében  elmondható,  hogy  nagyon  hasznos  és  szakmailag  sokat  nyújtó 
továbbképzésen vehettünk részt  egy olyan környezetben,  amelyről  minden ökoiskola 
álmodhat. Köszönjük az iskola igazgatójának és dolgozóinak, hogy vendégszeretetükkel 
biztosították  számunkra  a  megfelelő  feltételeket,  és  persze  köszönjük  a  képzés 
vezetőinek, hogy eddigi tapasztalataikat megosztották velünk és lehetővé tették, hogy 
mi is megoszthassuk a tapasztalatainkat egymással.

Hajdu Katalin
Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimnázium

Puli-kuckó helyzetjelentés

Augusztusi felhívásunkra, miszerint tagjaink aktív segítségével szeretnénk a Puli-kuckó 
égisze alatt környezeti nevelési foglalkozásokat szervezni 8-18 éves diákoknak, többen 
is jelentkeztek.

Lelkes  segítő  munkájuknak  köszönhetően  október  15-én  Bartha  Cili  jó  hangulatú, 
eredményes Zseblabor-foglalkozást  tartott  a  Puli-kuckóban negyedikes  kisdiákoknak, 
akik a Gárdonyi Géza Általános Iskolából érkeztek. Ennek folytatásaként novemberben 
újra ellátogatnak hozzánk.

Ezen  kívül  még  2  iskolából  érkezett  megkeresés,  velük  az  egyeztetések  jelenleg 
zajlanak.

Várjuk továbbra is azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a programba!

Besenyei Mara

Felhívás – Csatlakozz Te is az MKNE fenntartható fejlődés kampányához

Az  egyesület  az  NCA  Civil  Szolgáltató,  Fejlesztő  és  Információs  Kollégiumának 
pályázatán  1,5  millió  Ft  támogatást  nyert  egy  fenntartható  fejlődés  kampány  2007. 
őszétől 2008. tavaszáig tartó lebonyolítására. 

A projekt rövid leírása: 
Projektünk  célja  az,  hogy  a  fenntarthatóság  értékei  és  elvei  elterjedjenek  a  hazai 
közgondolkodásban,  különösen  a  helyi  (települési,  kistérségi,  megyei)  döntéshozók 
körében.
A kampány keretében háromféle tevékenységet valósítunk meg.

I. Egy rövid, közérthető brosúra összeállítása, melyben gyakorlati példák segítségével 
mutatjuk  be  a  fenntarthatóság  értékrendszerét,  érvekkel  alátámasztva  ezek 
érvényesítésének  előnyeit.  Célja,  hogy háttéranyagként  szolgáljon a  helyi  szintű 
lobbytevékenységekhez,  és  segítsen  a  döntéshozói  figyelem  felkeltésében.  A 
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kiadvány  várható  megjelenése  2008.  február,  tervezett  tartalmi  elemei  a 
következők:

1. milyen egy fenntartható társadalom, milyen emberek képesek kialakítani, 
kinek dolga az erre való felkészülés, felkészítés?

2. együttműködés,  társadalmi  részvétel,  partnerség,  gyakorlati  példák  az 
oktatás és a kistérségi közösségi tervezés területéről

3. gazdaságos intézmény-üzemeltetés, zöldbeszerzés 
4. tudatos fogyasztás, helyben maradó értékek, helyi termelés
5. szempontok döntéshozóknak: rendszergondolkodás – felelős döntéshozatal 

– élő közösségek
II. Az  érdekképviseleti  munka  támogatására,  és  a  társadalmi  tudatosság  erősítése 

céljából  rádiós  riportokat  szeretnénk  készíteni,  egyrészt  olyan  hazai  „jó 
gyakorlatok” bemutatása által, amelyek a fenntarthatóság értékrendszerén alapuló 
előremutató kezdeményezések,  másrészt  az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” 
Évtized tematikájához kapcsolódó témakörök feldolgozásával.

III. Tervezzük továbbá a helyi közösségekbe tartozó környezeti nevelők (MKNE, EIE 
és  KOKOSZ  tagok,  Ökoiskolák  aktív  pedagógusai)  felkészítését  a  helyi 
érdekképviseleti  tevékenységre  –  segítve  őket  (Titeket!)  szakmai  tevékenységük 
kiteljesítésében  és  a  fenntarthatóság  elveinek  hiteles  képviseletében.  Erre  régiós 
műhelymunkák  keretében  2008.  március-április  hónapban  kerül  majd  sor,  a 
műhelymunkák  helyéről  a  következő  KÖR-ből,  illetve  az  egyesület  honapjáról 
tájékozódhattok. 

Amiben  már  most  a  segítségeteket  szereznénk  kérni,  a  következő:  ha  tudtok  olyan 
kezdeményezésről,  együttműködésről,  jó  gyakorlatról,  ami  szerintetek  érdemes  arra, 
hogy azt  a kitalálói/résztvevői  e kampány keretében bemutathassák akár  a rádióban, 
akár a tervezett kiadványban, írjatok erről nekünk. 

Hogy konkrétan milyen témában keresünk ilyen gyöngyszemeket, abban a kiadványterv 
lehet  számotokra  mankó,  de  ha  valamilyen  más  szempontból  kiemelkedő 
munkáról/partnerségről  tudtok,  adjatok  hírt  arról  is  bátran,  biztosan  van  olyan  jó 
gyakorlat,  vagy  közösségi  kezdeményezés,  amiről  csak  Ti  tudtok,  amire  még  nem 
irányult rá a figyelem, pedig érdemes lenne rá. 

A projekt koordinálását Takács Eszter végzi, munkáját az elnökségből Czippán Katalin 
segíti.  Észrevételeiteket  folyamatosan,  a  kiadványhoz  és  a  rádiós  riportokhoz  való 
ötleteiteket november végéig várjuk! Ahova írhattok nekünk:
- e-mailt a zoldkerek@gmail.com címre, a tárgyba írjátok bele: FF kampány.
-  postai  úton az MKNE címére:  1397 Budapest,  Pf.  530. A borítékra írjátok rá:  FF 
kampány. 

A kampány tervezésében és megvalósításában együttműködő partnereink:
Erdei Iskola Egyesület, KOKOSZ, Varga Attila (OFI) és mindazok, akiket még most 
igyekszünk bevonni, köztük Te is!

Takács Eszter projektvezető
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Bővül a „Gyertek velem…” sorozat!

Talán ismeritek az Egyesület  által  korábban kiadott  „Gyertek velem múzeumba!” és 
„Gyertek velem erdei iskolába!” c. – Treiber Zsuzsa által készített – munkafüzeteket. 
Használata sikeresnek bizonyult, s ezen felbuzdulva,  a tokaji OT-n – immár 4 évvel 
ezelőtt  –  egy  munkacsoport  ötletelni  kezdett  további  lehetséges  „Gyertek  velem…” 
füzetek  témáiról.  Rengeteg  javaslat  akadt,  s  ami  a  fontos,  vállalkozó  szerzők  is 
jelentkeztek. Hozzá is láttunk a kiadáshoz szükséges forrás kereséséhez, és pályázatot 
adtunk  be,  több  ízben  is.  Ebben  az  évben  végre  sikerrel  járt  az  NKA-hoz  beadott 
pályázatunk.

Két munkafüzet kiadásához tudjuk felhasználni a támogatást, melyek már készülőben is 
vannak. Parti Kriszta a „Gyertek velem felhő-lesre”, Schmidt Emese a Gyertek velem 
madarászni” c. interaktív munkafüzeten dolgozik. Reméljük, ezt a két füzetet a tanév 
második  félévében  már  kézbe  is  vehetik  az  érdeklődő  környezeti  nevelők,  s  a 
folytatásban  is  bizakodunk.  A  munkafüzetek  célja,  hogy  használóik  elmélyítsék 
ismereteiket,  átéljék élményeiket  és  az  ember  felelősségére  irányítsák  figyelmüket  a 
biodiverzitás megőrzése, a fenntarthatóság elősegítése érdekében. 

Treiber Zsuzsa

Tagjaink írták 

Szeretném elmesélni…

…a minap reggel munkába menet a metrón az Élet és Tudományt olvastam, abban is 
Bakcsi  György  írásában  egy  mondatot:  „Tragikus,  hogy  már  a  XIX.  századi 
remekíróink is nehezen olvashatók a mai diákok számára, de az idősebbek számára oly 
kedves  szavakat  nem  tudjuk  visszahozni,  a  probléma  csak  szeretettel  –  meg 
lábjegyzettel – oldható meg.” 
A metróalagútból  kijőve  egy  kopasz  fiatalember  türelmetlenül  felbontotta  a  csomag 
cigarettáját és a celofánt a járdára dobta. 
Ne dobja el, itt a szemetes! – mondtam neki, mire
- Mi köze hozzá? – így ő, és
- Ha nem tetszik, vegye fel! – mondta szürke társa.
Pocsék pillanat.  Aztán eszembe jutott:  „…a probléma csak szeretettel  oldható meg”. 
Felvidultam.

Z.M.
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Pályázatfigyelő

Pályázati lehetőségek – 2007. október
(A  www.pafi.hu honlapon  közölt  felhívásoknak  itt  most  csak  a  címeit  közöljük. 
Amelyik felhívás részletei más honlapon találhatók meg, azt külön jelezzük.)

• Kedvezményes táborozási, nyaralási, erdei iskolai lehetőség
• Az OKM által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése
• Középiskolai osztálykirándulások támogatása
• Diákcsoportok kirándulásainak részbeni támogatása (www.kirandulunk.hu)
• Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban – ifjúsági vetélkedő
• Karácsonyi rajzpályázat
• Felhívás a GLOBE Program Országos Bázisintézmény cím elnyerésére
• Helyi kezdeményezések támogatása 2007/2008
• Rajzverseny 5-10 éves gyerekek számára
• Fogalmazás verseny 10-15 éves gyerekek számára
• Felhívás földrajz-, történelem- és irodalomtanárok részére
• Harkányi Tom-Túra őszi-téli erdei iskola-pályázat
• Drogmentes Magyarországért Költészeti Verseny
• Oktatási intézmények egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenysége (KAB-IPP-07)
• Fiatalok  érdekében  tevékenykedő szervezetek programjainak támogatására  kedvezményes 

szálláshely és étkezés biztosításával. (www.nonprofit.hu; www.kristalyalap.uw.hu  )  
• Tavaszi 15 millió forintos erdei iskola pályázat. (www.polyver.hu)

Versek, szépségek

Az alábbi verset  Takács Esztertől kaptuk búcsúzóul. A legszebb ajándék, amikor az 
egyik ember megnyitja a szívét egy másik ember előtt. Ő most ezt tette. Saját versét 
bízta ránk. Tudjuk, hogy azért, mert úgy érezte, megteheti. Sejtette, hogy érteni-érezni 
fogjuk,  hiszen  rólunk,  nekünk  szólnak.  Eszter  elmegy  bár,  mégis  velünk  marad. 
Köszönünk mindent, Eszter!

Búcsú társaimtól

Orsi, Adri, Andi, sorban mind elmentetek,
s lelkemből egy-egy darabot magatokkal vittetek.
Távozástok nyomot hagy(ott) az egyesület testén
kiszakadt a csapatból egy-egy kedves testvér.
Sok ez így együtt, komoly tanulság:
hinni bármit lehet, de más az álom, s más a valóság.
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Nem akarok búcsúzni, mégis emlékezem, 
kedves vonásitok magamban sorra veszem:
Orsika, te kedves, vidám, vagány csaj!
Ha itt voltál, tele volt az iroda a hangoddal.
Nagyon bírtam a városi laza szövegedet,
erőt adtál mindig, s lendületet.
Vagy aki vagy: bolondos, s bátor,
szomorún kiált majd utánad a pulitábor.
Adrikám, te szabályok szabálytalanja,
lelkes, kicsit szétszórt, de megbízható munka,
mi jellemez, ha jellemez.
Szívemnek kedves, szeretnivaló jellem ez.
Ha küzdöttünk is néha, fedje fátyol, homály,
a Méta-túra óta én Rád nem tudok haragudni már.

Andi, Andi, legmélyebb fájdalom,
hagytuk, hogy elmenj, nem kényszer 
szülte alkalom ez, hanem valódi távozás.
Marad utánad üresség, gyász.
Mindennapjaim társa: kedves, karcsú alak,
jaj, mit mondjak rólad? - meg ne bántsalak!
Kötelességtudás, mi legelöl eszembe jut,
néha tőled tanultam helytállást, kaput,
amin át az ember egyről kettőre jut.
Kincs voltál az egyesületnek, s személyes kincs nekem,
ha te nem vagy, meg nem teszem, mit itt eddig kellett tennem.

2007. január 31.

Várom továbbra is a lélekszépítő gondolatokat! Keressetek, írjatok! 

Saly Erika
erika.saly@gmail.com

Közérdekű

Álláshírdetés

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület  Bp.  XI.  kerületi  irodájába  középfokú 
végzettséggel  rendelkező  munkatársat  keres  számviteli  ügyintézői,  pénzügyi 
asszisztensi, pénztárosi feladatok ellátására heti 20 órás munkaidőben. Közgazdasági, 
pénzügyi jellegű végzettség előnyt jelent. 

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet az mkne@mail.datanet.hu e-mail címen.
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Hirdetés

TermészetBÚVÁR

Keresse a játékos kedvű delfint – a legfrissebb számot!
Néhány cím: Kiszolgáltatott delfinek; Védőpajzsunk és mérgünk – az ózon; Honosodó 
madaraink;  Virágszínek kémiája;  A Sajó völgye;  Búvárhajóval  az Okinawa-árokban; 
Piciny kezekkel a Földért; Bükkábrányi mocsárciprusok.

A TermészetBÚVÁR ára 420 Ft. Éves előfizetés: 2100 Ft (ötöt fizet – hatot kap).
www.termeszetbuvar.hu

Őszinte  örömmel  hirdetjük  a  TermészetBÚVÁR-t  tagtársainknak,  hiszen  a  
környezeti nevelésben kicsiknek és nagyoknak egyaránt sok segítséget nyújthat.  
(Arról nem is beszélve, hogy amiként a mi egyesületünk is anyagi gondokkal  
birkózik, úgy ez a lap is a fennmaradásáért küzd.)

Süni

Közel  negyedszázados  fennállása  óta  a  Süni  magazinon  generációk  nőttek  fel,  sok 
pedagógus,  szakkörvezető  használja  fel  oktatási  segédanyagként.  A  lap  játékos 
formában tárja  a  gyerekek  elé  az állatok és  növények,  kövek és  vizek  titkait.  Nagy 
hangsúlyt  helyez  a  felelősségérzet,  a  helyes  viselkedésminták  kialakítására  olyan 
területeken,  amelyekkel  a  gyerekek  mindennap  szembetalálkoznak,  mint  pl.  a 
hulladékkezelés vagy a társállattartás. 

Vadon

A több mint  száz  évvel  ezelőtt,  Lendl  Adolf  által  elindított  A  Természet  című lap 
jogutódja, a Vadon a nagyközönség számára is érthető és élvezetes stílusban ír Földünk 
élővilágáról,  mindenekelőtt  a  veszélyeztetett  fajokról  és  élőhelyekről.  Rendszeresen 
beszámol  a  hazai  és  nemzetközi  környezetvédelem  eredményeiről,  valamint  a 
természettudományos  nevelés  színtereként  alkalmazható  magyar  állatkertek 
eseményeiről.

A  Sünit  és  a  Vadont  a  Göncöl  Alapítvány  adja  ki,  megjelenik  kéthavonta. 
Megrendelhetők  a Süni/Vadon  szerkesztőség  postacímén:  1242  Budapest,  Pf  455., 
illetve  email-en  (szerk@vadon.hu),  vagy  telefonon  a  266-5449  ill.  a  0620-7727976 
telefonszámon Kovács Gyulánál A kedvezményes megrendelő lapok megtalálhatók az 
újságokban,  valamint  csoportos  kedvezményes  előfizetésre,  terjesztésre  is  van 
lehetőség.
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Az 1 % felhasználásáról

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik az szja 1 %-át a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesületnek ajánlották fel. A 2006. évben ezúton kapott 325 ezer 
forint  támogatást  az Egyesület  aktuális híreiről  szóló KÖR hírlevél  és Módszerkosár 
című  mellékletének  megjelentetésére,  valamint  a  www.mkne.hu honlap  tartalmi 
fejlesztésére fordítottuk. Reméljük, a megjelentetett információkat hasznosnak találják, 
és  ezután  is  támogatják  tevékenységünket.  A  továbbiakban  is  várjuk  mindazok 
felajánlását,  akik  fontosnak  érzik  a  környezeti  tudatosság  fejlesztését,  az  emberek 
gondolkodásának és életmódjának környezetbaráttá alakítását. 

Adószámunk: 18043554-1-43
Számlaszámunk: 17000019-11704959

A következő KÖR és Módszerkosár 

Következő  számunk  előreláthatólag  2008.  január  végén  fog  megjelenni.  Ezért  a 
megjelentetésre  szánt  írásokat  január  15.-ig kérjük  elküldeni  Hársas  Évának 
(eharsas@hotmail.com).

TAGDÍJ!!!

Kedves Tagtársaim!

Részben az egyesület rossz gazdasági helyzete miatt, részben egyszerűen azért, mert ha 
az ember tagja egy szervezetnek, akkor illik fizetnie a tagdíjat, ezúton is kérem minden 
kedves tagtársamat, hogy 

1. pótolja (ha van) tagdíjhátralékát, 
2. feltétlenül fizesse be (ha még nem tette meg) az idei, 2007. évi tagdíjat, 
3. és lehetőleg már most, előre fizesse be a 2008. évit. 

• A közgyűlés határozata értelmében 2008-ban 2000 Ft a tagdíj. (2005 és 2007 között 
1200 Ft volt.)

• A 25 év alattiak és a nyugdíjasok tagdíja mindig az alap-tagdíj fele (vagyis 2008-
ban 1000 Ft)

• A családi tagdíj – függetlenül az  egy háztartásban együtt élő tagjaink számától – 
mindig  az  alap-tagdíj  másfélszerese  (vagyis  2008-ban  3000  Ft).  [Ettől  még  a 
családi tagdíjat fizetők is mindannyian, személy szerint, teljes jogú tagjaink!]

Az alábbi keretbe ragasztott címkén ki-ki megtalálja, hogy van-e elmaradása az előző 
évekből, s hogy az idei tagdíjat már befizette-e. I = befizetve; N = nem; – = tárgytalan. 
(Vagyis csak az I és N betűket kell figyelni!)
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Ide
ragasztandó be

a személyenkénti 
tagdíj-fizetési 

kimutatás!

Abból kiindulva, hogy
1. tagjaink többsége pedagógus, akiknek van bankszámlája (hiszen a fizetését is 

bankszámlára utalja a fenntartó),
2. a  sárga  csekken  való  tagdíj-befizetés  a  posta  és  a  bank  levonásai  miatt 

számottevő veszteséggel jár az egyesület számára,
mindenkit kérünk, hogy BANKI ÁTUTALÁSSAL fizesse be a tagdíját. Az utalást erre 
a bankszámlára kérjük (ELLA-Bank): 17000019-11704959

Kérjük,  hogy  az  átutalás  „Közlemény”  rovatában  szerepeljen,  hogy  „tagdíj  +  az 
évszám(ok)” és (ha szükséges) a megfelelő jelzés: „25 év alatti” vagy „nyugdíjas”, Ha 
családi tagdíjról van szó, akkor név szerint jelezzék, hogy kiknek a tagdíja. (Ez utóbbi 
azért szükséges, mert a név alapján nem mindig azonosíthatók a családtagok.)

Aki végképp nem tudja megoldani az átutalásos tagdíjfizetést, az a jövő januári KÖR-
rel sárga csekket fog kapni, hogy azon fizesse be.

Üdvözlettel és köszönettel

Victor András

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
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:  Hétfő–péntek:  10-12h  és 

14-16h (előzetes egyeztetés alapján)
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