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Volt
A közgyűlésről

2011  áprilisának  9.  napján  megtartottuk  éves  közgyűlésünket,  ami  jóval  több  volt  egy 
hivatalos találkozónál.

Sor  került  például  az  új  vezetőség  munkájáról  történő  első  számadásra,  és  ennek 
véleményezésére.

Szép  példája  volt  az  elnökség,  a  választmány  és  az  iroda  együttműködésének,  továbbá 
bemutatója a tagság tudásának és összetartásának, és végül, de nem utolsósorban egy nagyon 
kellemes baráti találkozó. 

A nap első fele a hivatalos rész volt. Az eddigi évekhez képest gyorsan és gördülékenyen 
fogadtuk el  a  beszámolókat  és  egyeztünk meg a  következő év  terveiről,  köszönhetően a 
remek  előkészítésnek.  Ezt  követte  a  Puli-díjak  átadásának  vidám  ceremóniája,  ahol  az 
elnökség felsorakozott, hogy egy emberként köszöntse a díjazottakat. Vicces 4 felvonásos 
komoly komédia keretében kapta meg Victor András az összes puli mellé azt a pásztorbotot, 
ami „örökös tiszteletbeli elnökségét” hivatott szimbolizálni. Jókedvű dalolással zártuk ezt az 
epizódot,  de csak miután megköszöntük Biának az emlékezetesen nagyszerű cserkúti  OT 
megrendezését.

A terülj-terülj asztalkám bőséges volt az idén is, köszönhetően a résztvevőknek, és nem kis 
részben  Újszászi  „Fair  Trade”  Györgyinek,  a  büféfelelősnek.  Sok,  méltányos 
kereskedelemből származó és bioétek volt a „fenntartható büfé” palettáján. Senki sem maradt 
éhes, a folytatásra csengetés csak a szintén ízes baráti beszélgetéseket szakította félbe. 

A gyűlés utáni szakmai program ezúttal tagságunk belső tudásából építkezett. Tagok adtak 
elő tagoknak, így sokan megismerkedhettünk tagtársaink eddig számunkra rejtett oldalaival.

Először Victor András feszegette a mű anyagok és a műanyagok közt elmosódó, valamint az 
úgynevezett „zöldszemlélethez” kapcsolódó határokat. Ezután Csapóné Hajni következett a 
sorban.  A  „Cselekvő  műemlékvédelem”  című  előadásában  megismerhettük  Debrecen 
városának kulturális  értékeit,  valamint  azt,  hogy a  helyi  diákok mit  tesznek értük.  Hajni 
magával ragadó lelkesedése felemelő volt a hallgatóság számára. Hajni után Dobóné Tarai 
Éva  „Boszorkánykonyhájába”  kaphattunk  betekintetést  egy  varázslatos  kémiai  bemutató 
keretében. Füst, porok, villanás meg egy csipetnyi humor, ezek voltak a kellékek.
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  Szentpétery Lászlóné pedig a Jane Goodall bázisiskola terveit és munkáságát mesélte el, 
bemutatva a városi  környezeti  nevelés egy olyan kiemelkedő példáját,  ahol a „lelkesedés 
nevű erősen fertőző betegség” tünetei nagyszerű dolgokat produkálnak.

Levezetésként a játék és dalolás került előtérbe (na meg a hegybíró bora).

Bia varázsolt minket önfeledt gyerekké egy órára. Játékai nemcsak mókát, hanem komoly 
gondolkodást  is  kiváltottak.  A  konklúzió:  együttműködni  szórakoztató,  de  nem is  olyan 
egyszerű.

Játékos kedvünket nem feledve beszélgetésbe merültünk Vásárhelyi Tamás vezetésével, aki 
az  MKNE  20.  szülinapjára  tervezett  konferencia  alapvetésére,  valamint  az  általános 
csapatépítésre irányította a figyelmünket, a maga viccesen komoly módján.

Mikor fellapoztuk a Pentaton daloskönyvet, már  a nap is búcsúzott tőlünk dalaink szárnyán. 
Nagyon szép nap volt!

Ezért  a  végén  szeretném megköszönni  annak  a  csapatnak,  akik  ezt  az  élményt  lehetővé 
tették:

Elsősorban az iroda dolgozóinak, akik a helyszínt otthonossá tették, és a háttérmunkát nagy 
alapossággal elvégezték. Ott és akkor pedig: Nóra a nap tündöklő háziasszonya volt, csinos 
ruhája, lankadatlan mosolya ünnepélyessé tették a légkört. Szeki, ahol kellett, mindenhol ott 
volt  technikai  kérdésekben,  beszerzésben,  és  fotózásban  is  lehetett  rá  számítani.  Laci  a 
pénzügyi beszámolónál rögtönözni is képes felkészültségével segített, valamint az esemény 
pénzügyeit is gördülékenyen koordinálta.

Saly Erika pedig az esemény szíve volt. A felkészüléstől kezdve a közgyűlési beszámolókon 
át az elpakolásig vállán vitte az irányítást, ő volt, aki minden részletre gondolt. Szívén viselte 
a megújulás közgyűlését, amit így csak siker koronázhatott. 

Marsi Móni sokat segített a tervezésben és persze a jegyzőkönyvírásban is (Németh Marival 
együtt).

Barta Cili a Puli-díjak ünnepségét tartotta kézben, sok örömet szerezve ezzel a díjazottaknak. 

Halácsy Ági nagyon sokat segített, főleg a kevésbé látványos háttérmunkák terén.

Újszászi  Györgyinek  pedig  nemcsak  a  már  említett  büfé  megszervezésért  mondok 
köszönetet,  hanem  azért  is,  mert  a  szükségben  felvállalta  az  elnökségi  tagság  hirtelen 
felkínált feladatát. Mentesítve ezzel és megnyugtatva e sorok íróját.

És  végül  mindenkinek  szeretném megköszönni,  aki  jelenlétével  hozzátett  e  naphoz,  ami 
megerősített minden ott lévőt: érdemes folytatni a már megkezdett utat!

Szilágyi Ákos, levezető elnök 
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Hírek dióhéjban

• Az áprilisi közgyűlésen Szilágyi Ákos lemondott elnökségi feladatköréről, mivel az 
otthonteremtés,  családalapítás  élvez nála most  elsőbbséget.  Ákos a választmányban 
segíti a továbbiakban az egyesületi munkát. Új elnökségi tagunk Újszászi Györgyi lett, 
aki eddig a választmányban dolgozott. Mindkettőjüknek köszönjük az eddigi munkát, 
s kívánunk sok apró örömöt a továbbiakban!

• Az  egyesület  munkáját  márciustól  Koller  Zsuzsa  segíti  könyvelőként,  valamint 
gazdasági tanácsadóként. Az első „belső képzésünk” május 4-én délután lesz.

• Méltányossági  kérelmünket elfogadta az „APEH”, így  visszamenőleg megkaptuk a 
2010-es  évben  nekünk  felajánlott  SZJA  1%-okat,  181  782  Ft-ot.  Köszönjük 
mindazoknak, akik egyesületünket ily módon is támogatták. 

• A  közgyűlésen  pontosított,  elfogadott  2010-es  közhasznúsági  jelentés,  valamint  a 
részletes  tartalmi  beszámoló  megtalálható  a  honlapon:  Bemutatkozunk  –  Éves 
beszámolók.

• Dr. Victor  András a közgyűlésen tiszteletbeli  tagnak László Ervinre tett  javaslatot, 
akinek a jelölését a tagság egyhangúlag elfogadta. A felkérés folyamatban van. 

Saly Erika

Bemutatkozik új elnökségi tagunk:

Újszászi Györgyi

Miskolcon  születtem  1960-ban,  itt  végeztem  általános,  közép-  és 
felsőfokú  tanulmányaimat.  Öt  éven  át  a  kohászatban  dolgoztam, 
mérnökként.  A  természet  iránti  szeretetemet  tájfutás  közben 
erősítettem,  amire  a  koronát  1990-es  finnországi,  két  hónapos 
tartózkodásom  tette  fel.  Ekkor  már  Budapesten  dolgoztam, 
irodavezetőként.  2000-től  egy  magyar–finn  vállalkozásnál,  amely 
környezetvédelmi  projekteket  menedzselt  (hulladékkezelés,  Agenda 
21).  Ez  késztetett  arra,  hogy  2001-ben  jelentkezzem  szakmai 
továbbképzésre. A San Franciscó-i Egyetem Master szakát végeztem 

környezeti  rendszerek  menedzsmentje  címen.  Diplomámat  2003-ban  kaptam.  A  civil 
szektorral a képzés során ismerkedtem meg, így 2004-ben a vállalkozói szektorban feladva 
munkahelyemet,  kezdtem el  önkénteskedni a Védegylet  Egyesületnél.  2005 tavasza óta a 
méltányos  kereskedelem  (fair  trade)  a  „szakterületem”.  Képzéseken,  oktatásokon, 
rendezvényeken,  kiadványokban  foglalkozom  a  témával.  2006-tól  a  HAND  Szövetség 
Globális Nevelés munkacsoportjában is tevékenykedem. Rövid választmányi tagság után az 
elnökségben folytatom munkámat, Szilágyi Ákostól átvéve feladatokat. 
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Idei önkéntesünk bemutatkozása

Az egyetemi  tanulmányaimhoz  (SZIE,  természetvédelmi  mérnök Bsc.)  szükséges  féléves 
gyakorlatomat  az  MKNE-nél  töltöm.  Két  hallgatótársam  javaslatára  kerültem  ide,  akik 
szintén itt az egyesületnél voltak gyakorlaton, és sok hasznos tapasztalattal gazdagodtak. 

Az eddig eltelt idő alatt úgy érzem, sok különböző tevékenységbe sikerült beletekintenem, 
illetve  bekapcsolódnom.  Már  gyakorlatom  kezdete  óta  hetente  járok  az  ELTE  Trefort 
Ágoston Gyakorlóiskolába, ahol a tanulók az iskolának és környékének környezetbarátabbá 
és „zöldebbé tételére” törekszenek. Ebbe a munkába kapcsolódtam én is be. Lehetőségem 
volt  továbbá  környezetmódszertan  órákon  részt  venni,  ahol  a  környezeti  neveléssel 
kapcsolatos módszertani ismereteket (pl.: oktatócsomagok) és más hasznos tudnivalókat (pl.: 
tájolóhasználat) sajátíthattam el. Részt vettem olyan Föld napi rendezvényeken, amelyeken 
az egyesület jelen volt (pl.: XI. kerület-Újbuda, Pálvölgyi-kőfejtő). Ezekre a rendezvényekre 
különböző játékokkal készültünk társaimmal. Ilyen, környezeti  nevelést segítő játékokat a 
továbbiakban is szeretnék készíteni az egyesület számára. 

A gyakorlatom ideje alatt a megkezdett tevékenységeimet szeretném tovább folytatni, és a 
későbbiekben  is  alkalmanként  szívesen  bekapcsolódom  az  egyesület  programjaiba  (pl.: 
Madarak és Fák Napja, Zöld Zugoly).

Nemcsics Anna

1%

Kedves tagjaink és barátaink!
A  személyi  jövedelemadó  bevallásának  határideje  idén  május 20-a.  Kérjük,  hogy  ha  
egyetértenek  céljainkkal  (és  másnak  még nem ígérték  oda),  támogassák  egyesületünket  
– és rajtunk keresztül  a környezeti  és fenntarthatóságra nevelés ügyét  – adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18043554-1-43

Köszönjük!
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Lesz

Országos Találkozó – előrejelzés!

Az OT pontos időpontja: 2011. szeptember 16–18. 

Helyszín: Csobánka

Házigazdánk: Benke Ildikó, Cili (Aranygyapjas szakértőink egyike)

Elnökségi segítője: Laskovics Katalin (Laska)

Kedves MKNE-tagok!

Csobánka  hangulatát  ősszel  nem  tudnám  nektek  lefesteni.  Ezért  érdemes  ide  eljönni.
Festői környezetben, kitűnő programokról kitűnő előadóktól értesülhettek. Megismerhetitek 
a környék természeti és épített látványosságait. Feltöltődhettek a szubalpin klíma levegőjét 
szippantva a Margitligetben. Építhetjük csapatainkat, összegezhetünk és jövőbe tekinthetünk 
a környék tanösvényeit járva.
Szállásunk az Élet Háza kastély alatti épületben lesz. „Cserkészekhez illően” többnyire 10 
ágyas szobákban kapunk elhelyezést cserkész árakon.

Tervezett program: (szervezés alatt)

1. nap: Érkezés délutántól. „Terülj, terülj, asztalkám!” Beszélgetés. Táncház, dalolás.

2. nap: Tanösvények, terepgyakorlat. Délután 16 órától szakmai munka, konferencia (pl. 
Magosfa internetes módszertani gyűjteményének megismerése). Táncház.

3. nap: Séta a faluban, civil szervezet bemutatkozása. Ebéd után hazautazás.

Szállásdíj  2300  Ft/fő/éj.  Házias  ételekre  lehet  számítani,  naponta  egyszer  meleg  étellel.
A szállás foglalására 30% előleget kell fizetnünk, melyet az egyesület megelőlegez. Tagok 
részvételi  díja  a  teljes  hétvégére  (szállás,  étkezés,  programok  stb.):  10 000  Ft/fő.  Nem 
tagoktól 12 000 Ft/fő díjat kérünk. 

Telekocsit szervezünk az utazás lebonyolításához.
Jelentkezési határidő: 2011. július 1. 

Jelentkezés  módja:  www.mkne.hu  honlapon  az  OT jelentkezési  lap  kitöltésével,  s  az 
átutalt részvételi díjjal. Az átutalással befizetett díj közlemény rovatába feltétlenül írjátok 
be a neveteket és az „MKNE OT 2011 részvételi díj” szöveget! 

Számlaszám: 17000019-11704959

Mindketten lelkesen tervezzük a találkozót: zoldag8@gmail.com (Laska), b_cili@yahoo.com 
(Benke Cili).
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Zöld Zugoly harmadszor…

Ezen a nyáron, 2011. július 22. és 31. között kerül sor a 21. Művészetek Völgyére!

Ezen belül újra megrendezésre kerül a Művészetek Zöldje program, aminek ismét mi leszünk 
a Zöld Zugollyal a taliándörögdi helyszíne.

A 10 napos program előadásaival főleg a fenntarthatóság témáját fogjuk körüljárni, de ismét 
készülünk foglalkozásokkal minden korosztálynak. 

Lesz az elmaradhatatlan vízenfestés (papírmárványozás), hulladékból ékszerkészítés stb…

A helyszínünk az iskola lesz megint, ami egyben a szállásunk is. (polifóm)

Szeretettel várunk benneteket látogatónak vagy zöld „völgymunkásnak”.

Aki  természetközelibb  szállásra  vágyik,  annak  van  sátrazásra  lehetőség  a  kertünkben, 
kilátással a klastromromra (hideg víz, villany van).

Legalább 3 nap önkéntes munkavégzés után kifizetjük az útiköltséget, és szeretnénk napi egy 
tál meleg ételt biztosítani. A fesztiválirodától napijegyeket kaphattok.

Szóval jó helyszínen, jó ügyért, jó társaságban, jó programokkal vár a Völgy!

Várjuk a jelentkezőket!

Darvas Kata (és Bartha Cili, Laskovics Kati, Wincsi)

Újra lesz! Módszerkosár!    

Ha Ti is akarjátok.

Kedves Tagtársaim!

Sokat töprengtünk azon, hogyan lehetne a Módszerkosár 
tartalmát  kiegyensúlyozottabbá,  kiszámíthatóbbá  tenni. 
Hogy ne legyen teljesen bizonytalan a megjelenés előtti 
hetekben: megtelik-e a kosár?

Ezért  nagyon  örültünk  egyik  tagtársunk,  Barna  Panni 
ötletének: vállalja fel egy-egy helyi vagy szakmai csoport 
az anyagok összegyűjtését és továbbítását.

A  szerkesztést  továbbra  is  szívesen  vállalom!!!  Mint  a  szőnyegszövésben  a  láncfonalak 
felvetését (ebben otthonosabb vagyok, mint a kosárfonásban:), nektek „csak” a szép, színes 
vetülékfonalakat kell hozzáadni. (Ami egyébként is a birtokotokban van! )
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Nem szaporítom a szót: azt tervezzük, hogy „körbeadjuk” az üres 
kosarat.

Ki kéri?

A következő, szeptemberi számhoz augusztus közepéig kellene 
anyagot küldeni.

Ki vállalja?

Lehet mindjárt a novemberire, jövő februárira is pályázni!  

Kelt: Bagon, 2011. április 18-án, 

amikor a Holddal együtt a májusi kosár is megtelt!  

Gyalog Éva

gyalog.eva@gmail.com 

Volt

Beszámoló a Zöld OT-ről

Baja, 2011. március 18–20.

Első alkalommal voltam egy ilyen rendezvényen. Nekem, gyakorló óvónőnek kicsit 
furcsa  volt,  hogy  nem  csak  a  környezetei  nevelésről  volt  szó,  hogy  kevés  gyakorlati 
szakmaisággal  találkoztam.  Ugyanakkor  jó  volt  belelátni  a  környezetvédelem  más 
területeibe,  érdekes  volt  hallani  a  politikusok  stratégiáit,  ami  néha  lelkesített,  néha 
elgondolkodtatott,  vagy  épp  meglepett.  Eddig  is  tudtam,  hogy  sok-sok  civil  szervezet 
dolgozik  a  környezetvédelemben,  mégis  meglepődtem,  amikor  a  különböző  szekciók 
témáinak gazdag választékát olvastam, mennyire sokan, s milyen széles körben lépkednek 
együtt ezen az úton. Ugyanis egy valami elmondható, hogy minden civil szervezet, minden 
résztvevő  egyetértett  abban,  hogy  a  jelen  alkotmánytervezet  „környezettudatossága” 
igencsak hiányos,  az  elmúlt  30 év civil  és  egyéb környezetvédelmi munkája,  a felépített 
rendszer egy tollvonással fog összedőlni, ha nem lépünk fel elég hatékonyan és határozottan.

Csütörtökön terepi programok voltak,  amiken én nem voltam, s ezt  sajnálom, mert 
érdekesnek tűntek.

Pénteken  először  Dr.  Ángyán  József  államtitkár  úr  az  új  vidékstratégia-tervezetről 
beszélt, ami társadalmi vitára lesz bocsájtva április végéig, s a minisztérium honlapján lesz 
elérhető. Halmos Gergő a természetvédelem jelentőségéről beszélt a magyar EU-elnökség 
időszakára vonatkozóan. Nagyon jó gondolata volt: „A természetvédelem azért fog működni, 
mert az ember meg akarja védeni a természetet, s nem pedig azért, mert kell!” 
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A civil szektort érintő változásokkal kapcsolatosan (Dr. Latorczai Csaba munkatársnője –
sajnos a nevét nem írtam fel) ismertették azokat a problémákat,  amik a hatékonyságot,  a 
működést  hátráltatják.  Majd  megfogalmazták  azokat  az  elérni  kívánt  célokat,  amik 
eredményessé tehetik a későbbi munkát az adminisztráció, a gazdálkodás területén (bírósági 
eljárás,  hatékony  információs  rendszer  kiépítése,  a  beszámolás,  a  pályázati  eljárások 
egyszerűsítése…).  Ezért  elindult  már  a  munka  a  civil  törvény  előkésztése,  az  NCA 
felülvizsgálata, a Kárpát-medencei civilháló létrehozása terén.

Volt  egy  látványos  prezentáció,  melyben  a  SPAR  üzletlánc  szelektív  hulladékgyűjtési 
rendszerét mutatták be, mindazt a fejlesztést, ami az üzletlánc kisebb-nagyobb egységeiben 
elérhető  és  megvalósul.  Konkrét  számadatokkal  mutatták  be  a  rendszer  hatékonyságát, 
valamint a kapcsolódó, szemléletformálást segítő, támogató információs rendszert, mellyel a 
vásárlóik szemléletét, ismeretét akarják formálni.

Szombaton  délelőtt  a  különböző  szekcióülések  voltak.  Én  először  az  erdei  iskola, 
óvoda szekcióban voltam. A szekcióvezető elmondása szerint azért indították a környezeti 
nevelési szekciótól külön, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, legyen idő róla beszélni. Utána 
volt  a  környezeti  nevelés  szekció,  ahol  a  környezetegészségről,  az  egészségnevelésről,  a 
családi  életre  nevelés  kérdéseiről  volt  szó  tagtársunk,  Dr.  Benya László  felvezetésében.  
A szekciók állásfoglalást fogalmaztak meg, melyet az OT elé terjesztettek elfogadásra. (Az 
állásfoglalás  az  OT  honlapjáról  letölthető.)  Vasárnap  délelőtt  fogadtuk  el  a  szekciók 
állásfoglalásait, javaslatait. (Nem minden állásfoglalást fogadtunk el egyhangúan.)

Délután a külföldi előadók (Pendo Maro–Christian Schaible) a klímaváltozás XXI. századi 
hatásairól és az átalakuló Seveso irányelvekről beszéltek. Utánuk Bencsik János államtitkár 
úr a kormány energiastratégiáját mutatta be, ami korszerű és logikus volt, néha kissé erős, de 
sok jó gondolatot tartalmazott: A megújuló energiaforrások tekintetében a hazai „piacra” kell 
építenünk, hogy ne legyünk kiszolgáltatva.

Folyamatosan  zajlott  az  előadások  mellett  a  delegáltállítás,  -választás,  ami  rendre 
megtörtént, s szombaton este kihirdetésre került az eredmény.

A  szállás  korrekt  volt,  az  étkezés  gazdag,  tartalmas  és  finom,  a  szabadidős 
programokra sajnos már nem jutottam el. Voltak kiállítók, akikkel új kapcsolatokat lehetett 
építeni. Jómagam is találtam támogatókat a saját óvodai konferenciánkhoz: szemléletformáló 
szórólapokat, kiadványokat kaptunk a Humusztól és a Csalán Egyesülettől.

Klein Ibolya, választmányi tag
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Föld napja 2011

Idén is  felkérést  kapott  egyesületünk,  hogy részt  vegyen a  XI.  kerületi  pedagógiai 
szolgáltató  által  iskoláknak  és  óvodáknak  szervezett  Föld  napi  programsorozat 
megrendezésében. Ennek keretén belül András, az idei gyakornokunk, Nemsics Anna és én 
szerveztünk játékokat a gyerekeknek. András és Anna a Feneketlen-tónál zseblaboroztak, én 
pedig  fent,  a  TIT  épületében  csináltam  a  már-már  hagyománnyá  váló  Puli-kuckós 
játékfoglalkozást. 

Szegény Annát egyből a mélyvízbe dobtuk, mivel Andrásnak egy óra után el kellett 
mennie,  így  egyedül  kényszerült  odalent  zseblaborozni,  de  végül  minden  rendben  ment, 
nagyon ügyes volt és jól is érezte magát. Egy kicsit és is tartottam a Puli-kuckótól, mert bár  
én már harmadik éve veszek részt ennek a programnak a lebonyolításában, idén viszont nem 
volt  segítségem,  egyedül  kellett  állnom  a  gyerekek  rohamát.  Eddig  minden  évben 
osztályokban érkeztek a gyerekek, sokszor annyian voltak egyszerre a kuckóban, hogy alig 
fértünk be.  Idén viszont  szerencsére  inkább több kisebb csoportban érkeztek a gyerekek, 
akikkel így jobban tudtam egyedül foglalkozni.

Én eddig is mindig nagyon jól éreztem magam, és ez idén sem volt másképp. Annával 
kitaláltunk jó pár új játékot, de sokat vittünk a régebbi jól bevált típusokból is. Idén is nagy 
sikert aratott a tapogatós, magfelismerős és illatozós játék, de szívesen játszottak a gyerekek 
a természetes tárgyakból összeállított memóriával és tapogatóval is. Talán a legmeglepőbb az 
a nagycsoportos kislány volt, aki szakácsokat megszégyenítő módon sorolta tapintás alapján 
a különböző alapélelmiszereket, terméseket, magokat.

  Én  jobban  örültem  neki,  hogy  idén  kevesebben  voltak  egy  csoportban,  így 
mindenkire jutott  időm, hogy végigjátsszuk a játékokat,  megvizsgáljuk és megfigyeljük a 
dolgokat, minden gyerek nagyon érdeklődő és lelkes volt, és ezt nagyon élveztem. Jó volt 
látni,  hogy milyen  szívesen  játszottak  a  játékokkal,  és  mennyire  örültek  egy-egy kitalált 
feladatnak.

Székelyi Renáta

A Föld napja 2011. április 17.

Kun  Margit,  Nemcsics  Anna  és  én  (Grúz  Adrienn)  képviseltük  a  Magyar  Környezeti 
Nevelési  Egyesületet  a  Pál-völgyi-barlang  előtti  völgyben  megrendezett  Föld  napja 
rendezvényen.  
A programok 10 órától kezdődtek, de már hamarabb elkezdtek jönni az emberek. 10 órától 
13 óráig folyamatosan érkeztek a látogatók, és nagyon sokan jöttek játszani. Pontokat kellett 
gyűjteni  feladatok  megoldásával,  hogy ajándékot  kaphassanak.  A mi  asztalunknál  6  féle 
játékból választhattak. Volt játék óvodásoknak, iskolásoknak, de még a felnőttek is találtak 
olyat, ami érdekelte őket. Ahogy láttam a tapogatós játékok (tapizsák és tapogatós doboz, az 
utóbbi  4–8 éveseknek volt  izgalmas)  voltak a  nagy kedvencek,  de a  magfelismerés  és  a 
nemzeti parkok címereinek felismerése is sokaknak tetszett. 13 óra körül tudtunk egy kis 
szünetet tartani, de utána egészen 16 óráig jöttek játszani, bár akkor már kevesebben, mint a 
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reggeli órákban. Több civil szervezet és árus is kint volt. Ezenkívül voltak egyéb programok, 
mint  koncert,  állatbemutató,  állatsimogatás,  kiegészítők  készítése,  és  a  gyerekek 
felmászhattak  egy  kiállított  vadlesre  is.  A  programok  17  óráig  tartottak,  akkor  volt 
eredményhirdetés. Szerencsére szép volt az idő, bár kissé szeles. Nagyon sokan jöttek ki, és 
vettek részt a programokon. Jó volt látni, hogy ilyen sok embert érdekelt ez a rendezvény, és 
részt is vettek a feladatokban.

Grúz Adrienn

Tagjaink írták 

A MKNE Baranyai Csoport 2010-es évi beszámolója

Április 23-án Erdészeti Erdei Iskolák regionális bemutatkozása

A résztvevők a kisvasutas kirándulás során megismerhették Gemencet, a Nyéki Holt-Duna 
élővilágát  és  tradicionális  gazdálkodását,  valamint közelebbről  az  Ökoturisztikai  Központ 
erdei iskolájának szálláshelyét és programjait. Erről a programról a Baranyai Csoport tagjai 
külön értesítést kaptak.

Május 14. Erdő Háza átadása

A  ház  33  fő  befogadására  alkalmas.  A  szálláshely  kiváló  helyszíne  erdei  iskolai 
programoknak, osztálykirándulásoknak, baráti összejöveteleknek, csapatépítő tréningeknek. 
Bővebb információ a házról: www.mecsekerdo.hu. 

Május 27–29. Erdőpedagógiai szakmai nap 

20 órás, nem akkreditált „Erdőpedagógiai szakmai műhelymunkát” szerveztünk és tartottunk 
óvópedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, erdészeknek és erdei iskolában oktatóknak.

Július 5–9. Határon túli magyarok tanártovábbképzése

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja felkérésére 
egyhetes programot állítottunk össze és szerveztünk a határon túli, magyar pedagógusok 
részére.
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Szeptember 17–19. Országos Szakmai találkozó Cserkúton

Németh Ibolya szervezésével és vezetésével, a Baranyai Csoport tagjainak segítségével egy 
nagyon jól sikerült szakmai találkozón vehettek részt az egyesület tagjai. Az idő ellenére 
minden  betervezett  programot  sikerült  megvalósítani,  és  jó  hangulatban,  baráti 
beszélgetéssel, sütéssel, főzéssel telt el a két nap. Megmászhattuk Jakab-hegyet, városi sétára 
invitáltuk az érdeklődőket, avattunk mosóházat, és egy fenntarthatósági előadáson is részt 
vettünk. Búcsúzóul mindenki egy kis üveg helyben készített szilvalekvárt kapott ajándékba. 
Én még őrzöm a kamrámban az enyémet, a következő találkozóra viszem magammal, hogy 
ott majd együtt elfogyasztva felidézzük Cserkút ízét.

Scheitler Adrienn

 

Programajánló

Meghívás múzeumszeretők részére

A  Kör  Múzeumi  csoportja  2011.  május  12-én,  csütörtökön  15  órától  a  Magyar 
Természettudományi  Múzeumban  találkozik  (Budapest  VIII.  Ludovika  tér  2–6., 
Vetítőterem).  Két témánk biztosan lesz:  rövid ismerkedés  a Natural  Europe projekttel  és 
hosszabb  ismerkedés  a  Sokszínű  élet  című,  most  megnyílt  állandó  kiállítással.  Ha 
vezetőségválasztás is lesz, azt e-mailen még közöljük a levelezőlistán lévőkkel.

A  projekt  célja,  egyebek  között,  hogy  a  természettudományi  múzeumok  digitális 
könyvtáraiban meglévő (vagy oda újonnan bekerülő)  anyagokkal  a  közoktatást,  illetve  a 
környezeti  nevelést  segítse.  Ezen  túl,  oktatási  csomagokat,  „tanösvényeket”  (Educational 
Pathways Patterns) lehet kidolgozni a múzeumi, az iskolai, a természetben való és a webes 
tanulás  megkönnyítésére.  A  tartalom  jelentősen  fejlesztődik  majd  a  pedagógusok  által 
hozzáadott tudással  és adatokkal.  Az érdeklődők további (és egyre bővülő) információkat 
találhatnak a www.mttm.hu vagy a www.naturaleurope.com honlapokon.

A  kiállítás  célját,  üzenetét  fejtsétek  majd  meg  ti.  Csak  annyit  mondunk,  hogy  nagyon 
érdemes megnézni és ízlelgetni.

Holler Judit és Vásárhelyi Tamás

Hagyományos egyesületi kenutúra a soroksári Dunában

Találkozás: június 18-én szombat reggel 8 órakor a Boráros téri buszmegállóban (vagy
kint a vízitelepen fél 9-kor).

Czabán Dani vár mindenkit, aki eddig is vele egy hajóban evezett, és azokat is,

akik az utána lévőben ültek.
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Versek, szépségek

Reviczky Gyula: Egy pillangó története

Hideg volt még s a föld kopár,
Pacsirta még nem énekelt.
Az ibolya se bújt elő
S egy lepke máris szárnyra kelt.

Bekarikázta a mezőt,
Enyhet keresve, társtalan',
S mégis tavaszrul álmodott,
És úgy örült, hogy szárnya van.

Fáradtan olykor megpihent
Kórón vagy száraz ágakon,
És várta a derült tavaszt,
Merengve a felhős napon.

Remélt és várta, leste, hogy
Mikor lesz végre már meleg.
Oly sápadt volt a nap neki,
S oly dermesztők az éjjelek.

Fázott szegény, de víg maradt;
A tavasz álma volt vele;
Jól tudta, hogy lesz kikelet,
És rózsa lesz a kedvese.

Lett is tavasz; volt ibolya;
Volt rózsa, fény és napsugár;
De nem a pillangónak; ő
A tavaszt meg nem érte már.

Egy-egy „jó szó” mindig ajándék… Reménykeltő tavaszt kívánunk mindenkinek! Várjuk a 
„jó szót”…

(erika.saly@gmail.com)

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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