
K ö r
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
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Lesz

Közgyűlés

Szeretettel  meghívom minden kedves  tagtársunkat  a  Magyar  Környezeti  Nevelési
Egyesület közgyűlésére.

Időpontja: 2014. március 29. (szombat) 10:00
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Napirend:

1. A 2013. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A Felügyelő Bizottság 2013. évi jelentése
3. A 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. A 2013. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása
5. A 2013. évi elnökségi beszámoló elfogadása
6. A 2013. évi választmányi beszámoló elfogadása
7. A Puli-díjak átadása
8. A 2014. évi munka- és költségvetési terv elfogadása
9. Alapszabály módosítása
10.Egyebek

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra összehívom
ugyanazon  a  napon  és  helyszínen  10:15-re.  A napirend  változatlan.  A második
időpontra  összehívott  közgyűlés  –  Alapszabályunk  értelmében  –  a  megjelentek
létszámától függetlenül határozatképes.

Szerény  enni-  és  innivalót  biztosítunk  a  megjelenteknek,  de  a  „Terülj,  terülj,
asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozott finomságok gazdagabbá tehetik a kínálatot. A
bögréjét senki se felejtse elhozni!

A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és címére kiállított számla
ellenében – megtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze meg!



A  közgyűléssel  kapcsolatos  dokumentumok  2014.  március  17-től  kezdve
megtekinthetők lesznek az egyesület honlapján (www.mkne.hu). 

A  közgyűlés  napján,  15:00–17:00  óra  között  szakmai  programra,  majd  kötetlen
együttlétre  (közös  játszásra,  beszélgetésre,  dalolásra)  várjuk  a  megjelenteket.  
A szakmai rész programját honlapunkon (www.mkne.hu) tesszük nyilvánossá.

Saly Erika elnök

Országos Találkozó – előrejelzés!

Szeretettel  várunk  minden  érdeklődőt  az  idei  Országos  (Szakmai)  Találkozóra!

Helyszín: Szeged/Algyő
Időpont: 2014. szeptember 19–21. 
Szállás: Szeged
Házigazda: Iván Zsuzsanna 
Programterv címe: Egész-ség – úton a teljesség felé… 

Terveink szerint a szakmai program a címben jelzett téma köré épül, az „egész-ség”
és  a  fenntarthatóságra  nevelés  jegyében.  Meglátogatjuk  az  Algyői  Fehér  Ignác
Általános  Iskolát,  Iván  Zsuzsanna  ökoiskoláját,  ahol  testi-lelki  többletet  ad  a
tanulás-tanítás.  Hogy  miért?  Azt  a  résztvevők  saját  szemükkel  fogják  látni!  
A  szegediek  helyi  fenntarthatóságát,  testi-lelki  „egész-ségét”  is  igyekszünk
feltérképezni az ottlétünk idején, valamint kitérünk arra is, miért fontosak az emberi
kapcsolatok egyesületünk életében.

Az „egész-hez” várunk Titeket!

Saly Erika és Iván Zsuzsanna

A személyi jövedelemadó 1%-a

Kedves Tagjaink és Barátaink!

A tavalyi évben egyesületünknek 199 309 Ft-ja volt az 1%-ból, melyet az Országos
Szakmai Találkozó megrendezésére fordítottunk.

Idén is  –  mint  az  elmúlt  években  –  minden adózó  magánszemélynek módja  van
személyi jövedelemadója 1%-át felajánlani bizonyos szervezetek, köztük a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület számára.
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Kérjük,  támogassák  egyesületünket  –  és  rajtunk  keresztül  a  környezeti  és
fenntarthatóságra nevelés ügyét – adójuk 1%-ával! 

Adószámunk: 18043554-1-43

Köszönjük!
Pólyi Zsuzsa

Herman Ottó Vándortanösvényeket készít a Kör!

Idén van Herman Ottó halálának 100. évfordulója, és emlékévvel tiszteleg előtte az
ország. A szervező Nemzeti Környezetügyi Intézet egyesületünket bízta meg azzal,
hogy folytassuk eddigi munkánkat, és idén is lépjünk ki valami szokatlannal „a nagy
öreg” kapcsán.  Kiadtuk – a  múlt  században – A madarak hasznáról  és  káráról  c.
könyvét, faximile kiadásban, Schmidt Egon utószavával, 2006-ban pedig iskolák és
múzeumok együttműködésével készítettük el és adtuk ki a Nyitott szemmel Herman
Ottó útjain c. felfedező füzetet (www.muzeumokmindenkinek.hu). 

Most  arra  vállalkoztunk,  hogy  úgynevezett  vándortanösvényeket  készítünk  és
vándoroltatunk az országban. Új fogalomról van szó, de mindenkinek hamar ismerős
lesz a lényege. Képzeljünk el egy termet vagy folyosót, amiben a falak mellett áll 7
db 2 méteresre könnyűszerrel kihúzható állványon hét, vászonra nyomott plakát. A
plakátokon  Herman  Ottó  egy-egy  kiváló  képességét  mutatjuk  be,  a  gyermekeket
aktivizáló  stílusban:  pl.  Te  is  lehetsz  madarász,  Te  is  rajzolhatsz  szépen,  Te  is
gondolkodhatsz  önállóan.  A teremben,  asztalokon  és  esetleg  a  földön  is  játékok
vannak,  amelyekkel  a  fent  említett  tulajdonságokat  lehet  gyakorolni,  vagy  a
környezeti nevelés tárgykörébe eső témákban további ismereteket szerezni. A játékok
(játékos eszközök) elgondolkodtatóak vagy a felfedezés élményét nyújtják. Lesznek
az óvódásoknak, iskolásoknak, középiskolásoknak szóló játékok is, és lesznek benne
olyan játékleírások vagy eszközök, amelyekkel nem a teremben, hanem a szabadban
lehet játszani, ha erre van kedve és módja a pedagógusnak.
A  játékokat  most  szedjük  össze,  írjuk  le,  válogatjuk,  tízegynéhányan  a
Választmányból. Ha van kész ötleted, amit szívesen beleadnál, írj a cikk végén lévő
e-mail címre.
Hogy ez miért nem játszóház, és miért vándortanösvény? Három darab lényegében
azonos sorozat  készül,  és  ezek július  1-től  kezdve már  ki  is  állíthatók óvodában,
iskolában,  középiskolában,  múzeumban,  ifjúsági  házban,  művelődési  házban,
mindenütt,  ahol  azért  biztonságban  vannak.  Egyik  helyről  a  másikra  fognak
vándorolni,  néhány  napos,  legfeljebb  kéthetes  nyitva  tartás  után.  A  kölcsönzés
ingyenes lesz. A vándoroltatás útvonalait nekünk kell június 1-ig elkészítenünk, és
leadnunk az Intézetnek.
Amint  lehet,  részletesebb leírás  is  megjelenik az egyesület  honlapján.  Érdeklődők
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már  írhatnak  a  vandortanosveny@gmail.com címre,  ahol  Valenta  Gabi  vagy  én
olvassuk (egyelőre) a leveleket.
Jó szívvel kívánom, hogy kövessétek az emlékév eseményeit, amelyekre digitálisan
vagy  a  valóságban,  országosan  vagy  épp  a  ti  lakóhelyeteken  kerül  majd  sor.  A
Muzsikás  együttes  koncertje  csak  a  nyitó  esemény.  
A  további  rendezvények  a  www.hermanottoemlekev.hu (ha  jól  tudom)  és  a
https://www.facebook.com/HermanOttoEv címen is követhetőek lesznek majd.
Nagyon bízom benne, hogy a Kör vándortanösvényei méltóak lesznek Herman Ottó
újító szelleméhez, és az, hogy sokunk fogja látni, használni őket, az méltó lesz az
emlékévhez. Az a pezsgés, ami ezzel kapcsolatban beindult, tartalmas és eredményes
pulis évet ígér nekünk mindannyiunknak.

Vásárhelyi Tamás

Volt

Ökokarácsony a „Bárdosban”

December 14-én, szombaton a karácsonyra készülődés jegyében rendeztük meg az
iskolában  az  MKNE  és  a  Zöld  Forrás  támogatásával  a  már  hagyományos
ökokarácsonyi rendezvényünket. A programot meghirdettük az intézmény honlapján,
az egyesület hírlevelében, továbbá a meghívókat elküldtük a XI. kerületi óvodákba is.

A programot egy betlehemes előadással kezdtük, majd a foglalkozásokkal folytattuk.
Természetes  anyagokból  ajándékokat  készítettünk  hozzáértő  segítőkkel.
Karácsonyfadíszeket,  mécsestartókat,  díszdobozokat,  ékszereket,  faliképeket,
szalvétatartókat  készítettek a vendégek különböző technikákkal – fűzés,  ragasztás,
dekupázs technika stb. Az iskola konyhájában a mézeskalácssütést is kipróbálhatták a
résztvevők, aminek szintén nagy sikere volt. A nagy érdeklődést mutatja, hogy kb.
300  fő  vett  részt  a  foglalkozásokon:  gyerekek,  szülők,  nagyszülők,  egyszóval
mindenki talált magának kedvére való foglalkozást.

Timár-Geng Csilla
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Ökokarácsony – Madárkarácsony

A  Bárdos  Lajos  Általános  Iskola  és  Gimnáziumban  ismét  jó  pár  gyereknek  és
szülőnek  sikerült  örömet  okozni  a  kézműves  asztalunkkal,  miközben  mi  is  jól
szórakoztunk. Ékszerek, karácsonyfadíszek, mécsestartók készültek aludobozokból,
apró  ajándékok  Duna-kavicsokból.  Apró  karácsonyi  minták  kerültek
szalvétatechnikával a „kacsakövekre”.
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Ezúttal  nemcsak  a  budais  ZölDÖK-ösök  vettek  részt  „mesterekként”  ebben  a
kézműves  forgatagban,  hanem  a  hálózathoz  csatlakozott  iskolák  diákjai  közül  is
többen. Így a házigazda iskola diákja, Grossmann Erika is.
Délután  az  iskolában  saját  ZölDÖK-hálózatos  karácsonyt  tartottunk,
szendvicsekkel, teával, szaloncukorral, játékkal, nevetéssel.
Hagyományosan nem díszítünk kivágott fát! Mi egy pici, kiültetésre váró fát ültünk
körül.

.

Már hagyomány, hogy feldíszítünk egy fát a szabadban, a díszek eleséggolyók kis
tollas barátainknak. Egész télen gondoskodunk az utánpótlásról!

Jó  ötletnek  tűnt,  hogy  utána  együtt  látogassunk  meg  egy  karácsonyi  vásárt  a
belvárosban. Életre szóló „élmény” lett belőle! Az, hogy majd megfagytunk, az egy
dolog, télen a hideg az normális, de az egymást letaposó, tömött sorokban vonuló
tömeg megrázó volt!  Az árusok portékáját  nemigen láttuk.  Egyrészt  mert kevesen
voltak, másrészt mert nem fértünk hozzájuk. A Vörösmarty tér egy nagy szabadtéri
büfé volt, csillagászati árakkal. A tanulság: ez nem karácsony, ez csak üzlet, felejteni
való!

Darvas Kata
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Zöldkarácsony – Pécs

Az adventi kézműves napot családoknak hirdettük meg, hogy a szülők a gyerekekkel
együtt készüljenek a szeretet ünnepére, és saját kezűleg készítsenek apró ajándékokat.
Ajtókopogtatók  és  adventi  koszorúk  készültek,  fonalgrafikával  hímzett
ajándékdobozokat  varrtak  ki,  karácsonyfadíszek  születtek  csuhéból,  papírból,
szalmából. Az ügyesebbek gyertyát mártottak, amelyekhez gyertyatartót hajtogattak.

A  résztvevőket  teával,  szörppel,  vajas  és  lekváros  kenyérrel  vendégeltük  meg.  
95 fő vett részt ezen a nagysikerű rendezvényen.

Adorján Rita
Baranyai csoport

 

 

7



Választmányi ülés 

Az új Választmány megtartotta második ülését január 18-án. Ismerkedünk egymással,
keressük a csapatban rejlő lehetőségeket, hogy ki miben tud részt venni az egyesület
munkájában. 

Sok a lelkes fiatal közöttünk! Például Kun Margit lánya, Prücsi (a megkülönböztetés
kedvéért), aki a szemünk előtt nőtt fel, de már az utánpótlás is ott volt, Bartha/Reitli
Cili fia, a pár hónapos Vince. 

Wincsi,  Kecskés  Feri,  Bárd  Edit,  Vásárhelyi  Tamás  felvillantotta  a  jelenlegi
munkáját,  projektjét,  ötleteket  adva  a  csatlakozásra.  Újszászi  Györgyi  csapatépítő
játékai és a globális nevelés interaktív elemeinek felvillantása felejthetetlen perceket
szerzett. 

Vendégeink  is  voltak,  a  kultúrAktív  Egyesülettől  hárman  eljöttek  bemutatni  a
tevékenységüket. Az épített környezeti neveléssel foglalkoznak, jó lenne a jövőben
együttműködni velük. 

Elkezdtünk azon dolgozni,  hogy a  belső  kommunikációnkat  jobban megerősítsük.
Vagyis egy amolyan informális felületre vágyunk, ahol frissiben megtudhatjuk, mi
zajlik az egyesület berkeiben, kinek mi a feladata, miben kér segítséget, ki hogy van,
kinek  született  gyereke,  unokája,  ahol  megoszthatjuk  örömeinket,  bánatainkat  –
mindezt  lazán,  akár  képekkel.  Mondhatjátok,  hogy ott  van a  weboldalunk,  de  az
olyan hivatalos, ott pl. nem mondhatom el, hogy a májusban érkező ötödik unokám
megint fiú lesz, és nem nézhetitek meg Schróth Ági ikerunokáit. És a levlista sem
erre való. 

A külső kommunikációnkra is ráfér egy kis frissítés. 

Ha van valami ötleted, hogyan, keresd Bárd Editet vagy engem! 

Darvas Kata 
Mert együtt lenni jó…
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ZölDÖK-hálózat 

Lassan közeleg a második táborunk Királyréten, ahol végre megismerkedhetünk a
projektbe  bekerült  másik  hét  iskola  diákjaival.  A  tanáraikkal  többnyire  már
találkoztunk az ősszel, minden bemutatkozó iskola nagyon komoly munkát végez a
környezeti  nevelésben.  A  blogunk  hosszas  vajúdás  után  használható  lesz,  hála
Németh Mari kolléganőjének, Toró Csillának. 

Az állandóan kütyüket nyomkodó diákjaim vagányul bevállalták, hogy készítünk egy
blogot, de beletört a bicskánk. Kiderült, hogy ha egy csomó elvárásunk van, hogy a
blog mi mindent tudjon a céljaink eléréséhez, akkor ez nem is olyan könnyű feladat,
és  egy  külön  szakma.  Két  segítő  kezet  kaptam,  egyet  az  induláshoz,  egyet  a
feltöltéshez, a működéshez. 

Íme az eredmény, itt megtekinthetitek: www.zoldokhalozat.wordpress.com 

Folyamatosan fejlődik, érdemes időnként ránézni. 

NAGYON VÁRJUK AZ ÚJABB CSATLAKOZÓ ISKOLÁKAT! 

Írjatok nekem, küldjetek egy bemutatkozást, és felkerülhettek az iskolák közé! 

Darvas Kata 
kata.darvas@gmail.com 

A Baranyai csoport téli hírei

Tavaly november 30-án rendeztük meg a már hagyományos karácsonyváró, családi
kézműves napunkat, a „Zöldkarácsony”-t, melyre a város érdeklődő családjain kívül
több környezeti nevelő társunk is eljött. A jól sikerült rendezvényen 95 fő vett részt.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a lelkes, évek óta visszajáró segítőink munkáját is. 
A Mecsek  Zöldút  szervezésébe  bekapcsolódtunk  Németh  Ibolya  (Bia)  munkája
során. Helyi közösségépítő tréningek, túrák és ökoturisztikai rendezvények kapcsán
„környezeti szemléletformáltunk”.

Az  Erdei  Iskola  Egyesülettel  együttműködve pedagógus-továbbképzést,
tehetséggondozó erdei iskolai programot, kiállítást szerveztünk az erdei iskolázásról.
Decemberben segítettük ismét lendületbe hozni  az MTA Pécsi Területi Bizottság
Környezetvédelmi, Oktatási és Nevelési Munkabizottságát. 

A 2014-es évet január 12-én, vasárnap egy kellemes, tavaszhangú és -illatú túrával
kezdtük, ahol kicsi és nagy együtt járta az erdőt, mászta a hegyet, és csodálkozott
azon, hogy már nyílik a kankalin és az illatos hunyor.

Elhatároztuk a Környezeti Nevelési Klub újraindítását a Pécsi Civil Közösségek
Házában.  (Az  MKNE  megalakulása  körüli  időben  rendszeresen  tartottunk  itt
programokat).  Áprilisi  programunkon  környezeti  nevelési  témában  szakdolgozó
hallgatók mutatkoznak be.

Február 2-án a vizes élőhelyek világnapja alkalmából túrát szervezünk a Mecsek
Zöldúttal Abaliget – Husztót – Kovácsszénája (A Herman Ottó tónál megemlékezve)
– Orfű útvonalon. Szívesen látunk minden érdeklődőt.

 https://www.facebook.com/events/511022225680160/ 

Április 6-án újabb kirándulásra várjuk az érdeklődőket. A Közép-Mecsekben fogunk
barangolni, ahol megnézzük a Kőlyuki-barlangot, a melegmányi mésztufa lépcsőket,
és iszunk az utunk során érintett számos forrás vizéből.

Április 25-én 7. alkalommal kerül megrendezésre a Dél-Dunántúli Erdészeti Erdei
Iskolák  regionális  nyílt  napja  és  a  hozzákapcsolódó  Velünk  élő  értékeink című
tanártovábbképzés. A program szervezői és házigazdái a Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli
és Kikerics Erdészeti Erdei Iskolái. A program helyszíne Hetvehely-Sásvölgyben az
Erdő Háza. A pedagógus-továbbképzés a bennünket körülvevő természeti és épített
környezet értékeinek, kincseinek felfedezéséhez és megőrzéséhez nyújt módszertani
ismereteket. A képzés előadásból és a hozzákapcsolódó műhelymunkából áll, melyről
8 órás tanúsítványt kapnak a résztvevők. A programot Somogy, Tolna és Baranya
megye  pedagógusainak  szervezzük,  de  szívesen  látjuk  a  más  megyéből  érkező
érdeklődő kollégákat is. A programról részletesebb információ a www.mecsekerdo.hu
honlapon olvasható.

Május  10-én  felelevenítjük  a  régi  madarak  és  fák  napi  falutalálkozókat.  
A Mecsek Zöldút Egyesület szervezésében a Jakab-hegyre megy minden környező
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településről  egy  kiránduló  csoport,  és  közösen  tölti  el  a  napot.  Az  iskolások
(Kővágószőlős,  Hetvehely, Abaliget,  Pécs)  pedig kis  ünnepi  műsorral  köszöntik  a
Természetet. Szívesen látunk minden érdeklődőt!

Május 11-én a Mecsekerdő Zrt., a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a
Magyar  Madártani  Egyesület  közös  szervezésében  a  Balokány-ligetbe  várjuk  az
érdeklődőket  az  Amiről  a  Balokány-liget  fái  mesélnek című  városi  sétára.  
A ligetben Adorján Rita mesél majd a résztvevőknek az ott élő fákról és a hozzájuk
kapcsolódó mesékről, érdekességekről.

Programjainkról folyamatosan értesítjük a Baranyai csoport tagjait.

Scheitler Adrienn

Tagjaink Írták

Herman Ottóról a Vándortanösvény kapcsán

Herman Ottó

Breznóbánya, 1835. június 26. – Budapest, 1914. december 27.

Herman Ottó több okból is méltó arra, hogy amikor kerek évfordulója érkezik el,
megemlékezzünk róla.  Ezek közül  előre  kívánkozik az,  hogy élete,  személyisége,
munkamódszere, hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra.

„Az  utolsó  magyar  polihisztor”  címet  több  mindenkire  ráakasztották,  ő  avval
érdemelte ki, hogy – autodidakta módon, mivel tanulmányait középfokon meg kellett
szakítania – maradandó munkásságot fejtett ki az alábbi területeken:

 természetrajz (sáskák, pókok, madarak, madárvonulás, halak kutatása),
 néprajz (halászat, pásztorkodás, amelyeket ősmesterségekként fogott fel),
 ősrégészet  (a  bükki  ősemberlelet  felismerése  és  az  elismertetéséért  folyó

küzdelem),
 a nyelvészet (a nyelvújítók túlkapásai elleni harc, a népnyelv kifejezéseinek

beemelése a tudományos nyelvbe, a halászat és pásztorkodás nyelvkincsének
felgyűjtése),

 a tudományos ismeretterjesztés, a publicisztika,
 a  tudományos  igényű,  sokszor  művészi  színvonalú  természetábrázolás

(rajzban).
 Mindemellett  szabadságharcos,  fényképész,  majd  pályája  csúcsán  politikus

volt, tudományszervező, közéleti személyiség, igazi véleményformáló.
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Breznóbányán (ma Brezno, Szlovákia) született felvidéki német (cipszer) családba.
Carl  Otto  Herrmannként  anyakönyvezték,  de  később  magyarnak  tartotta  magát.
Hétéves korától kezdett magyarul tanulni, magyarosította nevét, egy r-rel és egy n-nel
írta. Édesapjától tanulta el a természet és a madarak ismeretét, szeretetét.

Szakmai  pályafutását  a  Kolozsvári  Múzeumban  kezdte  mint  konzervátor.  Brassai
Sámuel mellett hamar a város kulturális életének egyik központi szereplője lett. Itt
gyöngéd szerelem szövődött közte és Jászai Mari között.

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat ösztöndíján megírta a Magyarország
pókfaunája című  3  kötetes,  magyar  és  német  nyelvű  könyvét,  ami  a  szakmai
elfogadtatást hozta meg számára. 

Budapesten a Nemzeti Múzeumban kapott állást mint zoológus. Egy véletlen révén,
halkutatási  kérdés  miatt  utazott  a  Balatonra,  ahol  felismerte  a  halászok
munkamódszereinek,  eszközeinek,  kifejezéseinek  ősiségét  és  veszélyeztetettségét.
Attól a pillanattól fogva érdeklődése a halászat felé fordult, és megírta két kötetben a
majdnem  ezer  oldalas,  A  magyar  halászat  könyve című  munkáját.  Később  a
pásztorkodás eltűnő mesterségének örökségét is gyűjtötte, újabb alapozó kötetekkel
járulva hozzá a magyar néprajz irodalmához.

Politikusként  független párti  volt,  nagy tisztelője  Kossuthnak,  akit  kétszer  meg is
látogatott  emigrációjában.  Mai  szóval  liberálisnak  is  nevezhetnénk,  aki  a  nemzet
érdekében sosem volt rest szót emelni. Ikonikus, hosszú szakállas alakja ekkor már
ismert volt, karikatúrák céltáblája is lett, amit bölcs humorával fogadott el – maga is
jeleskedvén mások karikírozásában. 

A millennium forgatagában nagysikerű pavilonban mutatta be a magyar halászatot
mint ősfoglalkozást, ebből nőtt ki a mai Magyar Mezőgazdasági Múzeum.
Megalapította  a  Magyar  Ornithologiai  Központot,  a  későbbi  Magyar  Madártani
Intézetet,  támogatta  a  madarak  vonulásának  kutatását,  sikeres  nemzetközi
kongresszust  szervezett.  Legismertebb  ismeretterjesztő  munkáját,  A  madarak
hasznáról és káráról című könyvet 1901-ben adták ki először, életében még többször,
és az utóbbi évtizedekben is újra és újra megjelenik. Tökélyre fejlesztett, szép magyar
nyelven,  közérthetően  szól  az  emberek  barátairól,  a  madarakról  –  és  persze  az
emberekről is.

79 éves korában, halála évében jelent meg A magyar pásztorok nyelvkincse című, 800
oldalas kötete,  méltó zárásaként egy emberfeletti  teljesítményt mutató életnek.  Ha
nem csak magyar nyelven publikálta volna fő munkáit, világhírű lehetett volna, bár a
maga korában így is elismerték a nemzetközi szakmai körökben is (egyebek között a
francia becsületrend lovagja lett).
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Hagyatéka 14 könyve (együtt 5940 oldalt tesznek ki), mellette mintegy 1140 cikk,
tanulmány,  közzétett  előadás,  számtalan  illusztráció,  folyóirat,  emellett  civil
szervezet,  tudományos központ,  múzeum – és  egy máig  ható  példás  személyiség
emléke.

Budán,  a  Herman  Ottó  úton  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  intézetei  vannak.
„Utcája”  van  Répáshután,  Keszthelyen,  Győrben,  Miskolcon,  Szekszárdon,
Kaposváron, Pécsett  és ki tudná még sorolni.  Miskolcon a múzeumot nevezték el
róla,  számos  városban  áll  szobra  vagy  emléktáblája,  kitüntetések,  középiskolai
biológiaverseny viseli a nevét.

Vásárhelyi Tamás

Programajánló

Újbuda természeti és kulturális értékei projekt

A  projekt  kezdő  gondolata  az  volt,  hogy  valószínűleg  az  itt  (Budapest  XI.
kerületében) lakók sincsenek igazán tudatában annak, hogy milyen sok érték veszi
körül őket. Ezért elhatároztuk, hogy – jó környezeti nevelőként – segítünk nekik (és
persze  más  érdeklődőknek  is)  abban,  hogy  felismerjék  és  tudatosítsák  magukban
ezeket az értékeket.

A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  Zöld  Forrás  pályázata  keretében  némi  pénzt  is
nyertünk ehhez, így belefogtunk a megvalósításba. Hatékony és támogató partnerre
találtunk  ebben  a  munkánkban  a  kerületi  önkormányzat  környezetvédelmi
munkatársaiban is (ld. alább!).

A  program  tartalmának  lényege:  februártól  júniusig  10  alkalommal  szervezünk
látogatást, sétát a kerület más-más pontjára. A programokat szombat délelőttre, 2–4
órás  időtartamúra  terveztük,  ezzel  is  segítve  a  családok  és  magánszemélyek
részvételét. Minthogy bizonyos foglalkozásoknak objektív okok miatt korlátozott a
lehetséges létszáma, egyrészt előzetesen regisztrálni kell (tessenek sietni!), másrészt
nem  fogadjuk  iskolás  csoportok  jelentkezését  (viszont  érdeklődő  pedagógusokét
igen). 

Az első 4 alkalom már biztos:
febr. 8.: Környezetvédelmi fejlesztések Újbudán
febr. 22.: Újbuda értékei a Gárdonyi tértől a Feneketlen-tóig
márc. 8.: Fürdők, gyógyvizek Újbudán
márc. 22.: Egyetem és környéke Újbudán
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A további alkalmak sorrendje és időpontja még nincs rögzítve, de várhatóan az alábbi
lesz: 
áprilisban: Civil szervezetek a kerületben; Gellért-hegy
májusban: Budai arborétum; Sas-hegy
júniusban: Kőérberki keserűvíztelepek; Kamaraerdő

A további részletekért érdemes ellátogatni az egyesület honlapjára (www.mkne.hu),
ahol mindjárt a címoldalon könnyen megtalálhatóak a pontosabb információk és a
regisztrálási lehetőség is.

Az Újbuda Értékei csapat tagjai: Albert Judit, Bátyi-Földesi Dóra, dr. Berezvai Zoltán
(önkormányzat), Dunayné Limbek Andrea, Hégli Imre (önkormányzat), Juhász Nagy
Ágnes, Reitli (volt Bartha) Cili, valamint

Victor András

Ökoesték

Egyesületünk  februártól  júniusig  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  Zöld  Forrás
programja  támogatása  révén  hat  alkalommal  előadásból  és  beszélgetésből  álló
ökoestéket szervez. A beszélgetések különböző fenntarthatósági témaköröket járnak
körül, azokat irodánk helyszínére, a XI. kerületre szabva. Alkalmanként két-két neves
zöld  vendéget  hívunk,  ők  rövid  felvezető  előadást  tartanak,  majd  közösen
beszélgetünk a témáról.

Az ökoesték programjai a következők:

2014. február 14.: A fenntarthatóságról általában
2014. március 6.: Városökológia
2014. március 27.: Épített környezeti nevelés
2014. április 24.: Közlekedés
2014. május 15.: Fenntartható közösségek
2014. május 30.: Biodiverzitás

A február 14-i beszélgetés 16:30-kor kezdődik.

Címe:  Mi az a fenntarthatóság, és miért olyan nehezen valósul meg? Vendégünk
Gyulai Iván (Ökológiai Intézet) és Varga Attila (OFI) lesz.

Helyszín: TIT Stúdió, Klubterem, 1113 Budapest, Zsombolyai út 6.

A kiváló  előadók mellett  a  Világ  Bolt  Kft.  jóvoltából  fair  trade  teával  is  várunk
mindenkit sok szeretettel, gyertek beszélgetni!

Devescovi Balázs
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

Barátsággal meghívjuk 2014. április 25-én (péntek) a Dél-Dunántúli Régió Erdészeti
Erdei  Iskoláinak Nyílt  Napjára,  és  a  hozzá kapcsolódó  Velünk élő értékeink  című
tanártovábbképzésünkre.

A program  helyszíne a Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és
Erdő Háza, Hetvehely-Sásvölgy.

10:00–17:00 között gazdag oktatási és erdészeti terepi programmal, a tanórákhoz és
tanórán  kívüli  környezeti  neveléshez  kapcsolódó  együttműködésre  építő,
tevékenységorientált módszerek bemutatásával várjuk az érdeklődőket.
A  8  órás  nem  akkreditált  képzésről  –  a  277/1997.  Korm.  rendelet  alapján  –
tanúsítványt adunk.

A továbbképzés a bennünket körülvevő természeti  és épített  környezet  értékeinek,
kincseinek felfedezéséhez és megőrzéséhez nyújt módszertani ismereteket.
A képzés előadásból és hozzákapcsolódó műhelymunkából áll.

Továbbá célunk, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék a Dél-Dunántúli régió
erdészeti erdei iskoláinak a mindennapos oktatásra épülő, minősített erdőpedagógiai
és  szabadidős  programkínálatát,  valamint  szeretnénk  bemutatni  Sásvölgy  és
környékének erdő- és vadgazdálkodását, erdeinek és vizeinek növény- és állatvilágát,
kultúrtörténetét, illetve a környék nyújtotta kirándulási lehetőségeket.

Elsősorban  azon  oktatási  intézmények  képviselőit  várjuk,  akiknek  pedagógiai
programjukban  kiemelt  szerepet  kapott  a  környezeti  nevelés  és  az  erdei  iskolai
program,  valamint  minden  osztályfőnököt és  szabadidő-szervezőt,  akik
osztálykirándulásokra, táborokra a szabadidő élményekkel teli eltöltésére helyszínt és
programlehetőséget keresnek.
A  tanártovábbképzés  és  a  programon  való  részvétel  ingyenes.  A  program
résztvevői kiadványcsomagot kapnak.

A rendezvényen bemutatkozó erdészeti erdei iskolák:

 Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ, Pörböly
 Gyulaj Zrt. Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő
 Mecsekerdő Zrt. Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Sasrét
 Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, Árpádtető
 SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Sziágyi Erdei Iskola
 Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ,

Somogyszob
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Jelentkezés: 2014. április 11-ig a mellékelt jelentkezési lapon.
A kitöltött  jelentkezési lapokat a feltüntetett  elérhetőségekre várjuk  postai  úton az
alábbi  címre:  7628  Pécs-Árpádtető,  Mecseki  Erdészeti  Zrt.  Mókus  Suli  Erdészeti
Erdei Iskola

E-mailen:  adorjan.rita@mecsekerdo.hu, scheitler.adrienn@mecsekerdo.hu
Faxon: 06-72-518-122

A jelentkezési lapok és a program letölthető a www.mecsekerdo.hu honlapról. 

Pályázatok

Kedves Kollégák! 

Az alábbi  nemzetközi  projekt  szervezésére kért  meg minket  a  WWF Ausztria,  és
szeretnénk, ha minél többen csatlakoznátok! 

A címe:  Waters  Connect /  A vizek  összekötnek!  Ez  része  a  BMW Tiszta  víz
projektjének. 

Kb.  30  iskolát  várunk,  és  a  legjobb  projekt  készítője,  5  diák  és  a  kísérő  tanára
Szlovéniába, Bledbe utazhat június 19–21. között. 

Jelentkezés: február 15-ig, projekt beadása: április 25-ig. 

Kiírás: mkne.hu/projektek.php?projekt=25

Jelentkezési lap: mkne.hu/fajlok/projektek/jelentkezesi_lap_magyar_angol.docx

Jelentkezni e-mailben nálam: kata.darvas@gmail.com 

Darvas Kata 

Könyvajánló

A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága

 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában, 2012-ben megjelent 
A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága című könyv, mely a nemzeti park 
természeti értékeit bemutató sorozat első kötete. 

http://www.kmnp.hu/_user/browser/File/honlap_konyv05_31.pdf
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Versek, szépségek

Radnóti Miklós : Téli napsütés

Az olvadt hó beroskad
és szertesündörög,

kondérok gőzölögnek,
mint bíbor sült tökök.

A jégcsap egyre nyúlik,
a csöppje már nehéz,

egy-egy kis tócsa pattan
s szelíden égre néz.

S ott fönn az égi polcon
hátrább csúszott a hó,
kevés beszédű lettem

s ritkán vitatkozó.

Ebédre várok-é, vagy
talán meg is halok?

lélekként szálldosom majd
horzsolván éjt s napot?

Árnyékom rám tekint, míg
borong a téli nap.

Kincstári sapka rajtam,
a nap fején kalap.

Kosztolányi Dezső - Szerenád

A kormos égből lágy fehérség
szitálja le üres porát.

Dideregve járok ablakodnál
a hófehér nagy úton át.

S amint megyek itt éji órán,
lépésem mégsem hallható,

mert zsongva, súgva, és zenélve
halkan szitál alá a hó.

S körülvesz engem, zordon árnyat
egy hófehér, szelíd világ:

angyalpárnáknak tollpihéje,
zengő, szelíd melódiák,

habpárna selymén szunnyadó arc,
mit angyalok fényszárnya ó,

minek szelíded altatóul,
halkan zenél a tiszta hó.

Oly mély a csend, a város alszik,
mind járjatok lábujjhegyen!

Pihék, zenéljetek ti néki,
hogy álma rózsásabb legyen.

Egy hófehér hálószobává
változz át csendes utca, ó!

Fehér rózsákként hullj az éjben
reá, te szálló, tiszta hó!

Fövényi Sándor : Csodát keresve 

Valami fény kéne a szemekbe
kék, zöld, barna, fekete tűz

egy kéz kéne a kezekbe,
mely mindent összefűz.

Valami csoda kéne
mit annyian várunk
Valami új hit felé

mert omlik már régi házunk.
Valami, valami fény kéne…
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Közérdekű

Tagdíjfizetés

Kedves Tagjaink!

2014-ben továbbra is 2000 Ft az éves tagdíj. (A 25 év alattiaknak, a diákoknak és a
nyugdíjasoknak 1000 Ft. A családi tagdíj pedig 3000 Ft.) Aki regisztrálta már magát a
honlapunkon, az betekinthet a saját adataiba, s ott is megnézheti, hogy hogyan áll a
tagdíjfizetéssel.

Annak, akinek ismerjük az e-mail címét, hamarosan küldünk egy személyre szóló
elektronikus  levelet  is  a  tagdíj-információkkal,  s  tájékoztatjuk,  hogyan  áll,  van-e
elmaradása. 

Átutalással kérjük a tagdíjak befizetését. Az utaláskor is fontos annak jelzése, hogy
tagdíj befizetéséről van szó, s hogy ez mely év(ek)re vonatkozik. Ezen kívül fontos a
befizetett  tag/tagok  nevének  feltüntetése  is  a  közlemény  rovatban,  hogy  minden
esetben azonosítható legyen a befizetésre kerülő összeg forrása. 

MAGNET bankos számlaszámunk: 16200151-00270519

Az egyesület működéséhez elengedhetetlenül fontos a tagdíjak pontos és mielőbbi
befizetése. Kérjük, most se feledkezzen el róla!

Köszönjük, hogy tagdíjfizetéssel is támogatják az MKNE-t!

Zsuzsa, Gyuri, Szeki
(irodai munkatársak)
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Iroda

A  Rogers  Akadémiával  folytatott  együttélés,  a  közös  helyiséghasználat  egyre
természetesebbé válik.  Mostanra  sikeresen belaktuk a  rendelkezésünkre  álló  teret,
továbbá folyamatban van a közös helyiségek csinosítása is!

Természetesen a megváltozott körülmények ellenére mindenkit szeretettel látunk!

A megváltozott nyitva tartás:

H: zárva
K: 8:00–18:00
SZ: 15:00–18:00
CS: 14:00–18:00
P: 15:00–18:00

(Az iroda nyitva tartását érdemes a honlapon figyelni, adott esetben telefonon 
érdeklődni!)

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1519 Bp. Pf. 392.
Honlap: mkne.hu

Iroda: 1113 Bp. Zsombolyai u. 6.
Tel: 1-321-4796
Fax: 1-782-8089
E-mail: mkne@mkne.hu 
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