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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele

2014. november

Rendkívüli közgyűlés!

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

Időpontja: 2014. november 5. (szerda) 17:00
Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Napirend:
1. Alapszabály módosítása, elfogadása
2. Egyebek

Ha  a  közgyűlés  a  meghirdetett  időpontban  határozatképtelen,  akkor  újra
összehívom ugyanazon a napon és helyszínen 17:15-re. A napirend változatlan.
A  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  napirendi  pontok  vonatkozásában  a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Saly Erika elnök

Elnökségi hírek
Kedves Társaim!

A rendkívüli közgyűlés meghívóját  olvashattátok.  A civil  törvényi megfelelés
miatt,  hiánypótlással  újra benyújtjuk az alapszabályunkat.  Sok eltérés nincs a
tavaszi közgyűlésen elfogadott változathoz képest. Pontos adatokat kértek (pl.
tagdíj  mértéke,  a  befizetés  határideje,  számlaszámunk,  a  jelenlegi  elnökségi
tagok  adatai).  Furcsa  nehezítésnek  tartom,  mivel  a  zárójelben  felsoroltak
mindegyike  változhat  akármikor,  vagy  legalábbis  az  éves  közgyűléseinken
dönthetünk ezek változtatásáról,  háromévente  meg nagy valószínűséggel  lesz
személyi változás is, hiszen új vezető testületet választunk. A nehezítés az, hogy
az  alapszabályunkat  újra  és  újra  be  kell  majd  nyújtanunk  a  bíróságra,  ha
változtatunk  valamit,  vagy  cserélődik  az  elnökség  összetétele.  Ezt  az
esztelennek tűnő feladatot most nem mozgatom örömmel.
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Más. A civilség nagyon nehéz manapság. (Már sokadszor állapítom ezt meg.)
Örülünk,  ha  stabilizáljuk  az  egyesületünk  létezésének  feltételeit.  Pénzügyi
munkatársunk negyedállásban  látja  el  munkáját  nálunk.  No,  nem azért,  mert
nincs több dolga, csak negyedállásnyi,  hanem azért, mert nincs több pénzünk
arra, hogy megfizessük. A túlóráit önkéntesen vállalja. Szeki már nem dolgozik
nálunk. Segít, ha van rá ideje, de szintén önkéntesen. Kérhetjük, de már nem
várhatjuk  el,  hogy  segítsen.  Gyurira  félállásban,  stabilan  lehet  építeni.  De
tudnotok  kell,  hogy  részben  már  maga  keresi  meg  a  fedezetet  ahhoz,  hogy
nálunk dolgozzon (egy projektben szakmai feladatot végez munkaidőben, ebből
van jórészt a fizetése). El kell néznünk ezért azt is, ha nem mindig találjuk az
irodában (lót-fut).

Tudjátok,  hogy „összebútoroztunk” a Rogers Akadémiával  tavaly nyáron.  Az
irodában kialakítottuk az együttélésünk közös szabályait, de többnyire ők töltik
be a „teret”. A költségeken osztozunk. Most azonban ők is anyagi gondokkal
küzdenek  (újra).  Jelezték,  hogy  jövő  év  júniusától  tovább  nem  látnak.
Megvallottuk  nekik,  hogy  sajnos  mi  sem.  Sőt.  Talán  addig  sem.  Hamarosan
leülünk  velük  arról  tárgyalni,  milyen  lehetőségeink  vannak,  hogyan  tovább.
Lehet,  hogy  bekövetkezik  az,  amit  Vásárhelyi  Tamástól  hallottunk  évekkel
ezelőtt: legyünk kicsik, hogy túléljük! (Nem pontosan ezt mondta, de most így
„fordítom”  magamnak.)  Kisebb  iroda  (vagy  otthonról  távmunka),  külső
helyszínen  tartott  rendezvények,  otthon  tartott  ülések…  Nem  az  egyesület
küldetése  van  veszélyben,  nem  a  tartalom,  a  szakértelem,  nem  a  közösség,
hanem  az  irodai  háttér  fenntartása.  Szükségünk  van  pénzügyi  szakértőre,
adminisztrációs  munkatársra,  könyvelőre,  informatikai  háttérre.  Ezek  mind
fontosak  a  létezésünkhöz,  a  projektek  biztonságos  vállalásához.  Projekteket
viszont  önrész  hiányában  nem  tudunk  vállalni.  Spórolni  önrészre  csak
bevételekből tudunk, s úgy, ha van megtakarításunk. Ördögi kör, amiből folyton
keressük a kiutat.

A fentiek miatt hálásan fogadjuk a felajánlott önkéntes munkákat. Nagyon szép
példája volt ennek legutóbb Hársas Oszkár kérés nélküli felajánlása – amikor
megtudta,  hogy  Szeki  nem  dolgozik  nálunk,  a  számítógépek  meg  javításra
szorulnak –, hogy az egyesületi gépeket karbantartja, életre kelti. Mindenki úgy
segít, ahogyan tud. Ki-ki a maga módján. Projektötlettel, egy-egy rendezvényen
való megjelenéssel, egy-egy projektbeli feladat önkéntes vállalásával…

Nagy  szükség  van  most  az  összefogásra,  az  „összesimulásra”.  Muszáj
közösségként erőt (belső erőt!) sugároznunk. Írom már évek óta, s bízom abban
– szintén évek óta -, hogy jobbra fordul egyszer minden…

Saly Erika
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Irodai hírek

Kedves Tagok!

Ismételten  fel  szeretnénk  hívni  a  figyelmeteket  arra,  hogy  postafiókunkat
szeptember  elejével  – a  megbízhatatlan  postai  szolgáltatás  miatt  –
megszüntettük, így erre a címre kérlek, már ne írjatok! 

Címünk, amelyre várjuk a leveleket: 1113 Bp., Zsombolyai utca 6.
Amennyiben személyesen szeretnétek az irodában ügyet intézni, akkor ezen a

számon (06204949469 06204949469) legyetek szívesek előzetesen időpontot
egyeztetni!

Tóth György

Lesz

Ökokarácsony a Bárdosban

Karácsonyi hangulattal várunk mindenkit a
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Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Lágymányosi Bárdos Lajos Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

közös rendezvényén

2014. december 13-án szombaton 10–14 óráig

(Budapest, Baranyai utca 16–18.)

Változatos ajándékokat készíthetsz a családodnak, barátaidnak. 

A belépődíj a foglalkozások önköltségi árát tartalmazza, 1 főnek 700 Ft, családi
kedvezmény – minden további gyermek vagy felnőtt 100-100 Ft kedvezményt

kap – 4 fős családnak csak 2000 Ft. 

Gyere el hozzánk barátaiddal, gyermekeiddel, ismerőseiddel! 

Csak természetes anyagokat használunk. 

(Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű Kör-társakat.
Jelentkezni lehet a 70/315-9990 telefonszámon Timár-Geng Csillánál.)

Pécs, kézműves nap

2014. NOVEMBER 29-én „ZÖLDKARÁCSONY”

CSALÁDI kézműves napot tartunk,

melyre minden családot sok szeretettel vár a Mecsekerdő Zrt.
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza. 

A program szombaton 9-től 14 óráig tart.

A belépődíj: 500 Ft/fő

Helyszín: MTESZ-székház

Pécs, Búza tér 6/b. (keleti bejárat)
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Amit készíteni lehet: 

 ajtó-  és  asztaldíszek  készítése:  csuhé,  rafia,  termések,  száraz
virágok felhasználásával

 képkeretek, képeslapok
 angyaldíszek
 karácsonyfadíszek
 karácsonyi ajándékdobozok fonalgrafika technikával
 gyertyamártás
 és még számos ajándékok készülhetnek a helyszínen

Egy pohár teára, vajas kenyérre vendégül látunk mindenkit.

Amit hozzál magaddal  : bögrét a teához, dobozt az elkészített kincseidnek,
esetleg lekvárt, mézet a közös uzsonnához.

Mindenkit sok szeretettel várunk

Adorján Rita Scheitler Adrienn

erdei iskola vezető erdei iskolai oktató

30/663-0940 30/663-0924

mokussuli@mecsekerdo.hu          www.mecsekerdo.hu 
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Volt

XXII. Országos (Szakmai) Találkozó

Szeged-Algyő, 2014. szeptember 19–21.

Az idei országos találkozó hétvégéjén hétágra sütött a nap, előre ígérve minden
jót. Házigazdánk Iván Zsuzsanna volt, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
(Örökös Ökoiskola) igazgatónője, régi kedves környezeti nevelő társunk.

A nagyon tartalmas, hasznos programon közel 30-an vettünk részt. Az érkezés
délutánján, a szálláshelyünkön, a Sport Hotelben próbáltunk ki a Herman Ottó-
emlékév  keretében  készített  vándortanösvény  játékai  közül  néhányat,  és
barkácsoltunk. Az este beszélgetéssel és a „Terülj, terülj, asztalkámra” otthonról
hozott falatok kóstolgatásával telt. 

Szombaton  Algyőt  fedeztük  fel.  A  település  alpolgármesterének  szívélyes
köszöntését követően nagyot sétáltunk, kis csoportokban feladatokat oldottunk
meg,  játszottunk.  Lenyűgözött  minket  a  falu  rendezettsége,  a  sokszínű
tevékenységek sora. Megnéztük a falu templomát, majd az Ezerjófű Egyesület
gyógynövényes  kertjét,  portáját.  A  szíves  fogadtatás,  az  egészséges  finom
falatok, itókák kínálata nagyon kedves gesztus volt. Utunk során, a gátról a régi
iskolaépületre  láttunk  rá,  melynek  előnyeire,  az  iskolában  eltöltött  évekre
emlékezett vissza röviden Iván Zsuzsa. Kiemelte a kert és a Tisza közelségéből
eredő  lehetőségek  előnyét.  Sétánkat  a  Tisza-parton,  a  tanösvény  tábláit
tanulmányozva  folytattuk,  majd  a  helyi  óvodát  látogattuk  meg.  Igaz,
gyerekekkel nem találkoztunk, de így is árulkodó volt, amit láttunk. Gazdag, jó
élete  lehet  az  algyői  óvodásoknak!  A  napelemekkel  felszerelt  épület,  a
külső-belső  terek  ápoltsága,  színessége  sokak  számára  minta  lehet.  A vezető
óvónő lelkes beszámolója elhivatottságról árulkodik. 

Mivel  az  algyői iskolával  többen többféle  kapcsolatban állunk,  így nem volt
kérdéses,  hogy  hatalmas  kíváncsisággal  érkeztünk  a  néhány  éve  átadott  új
iskolaépületbe. Először interaktív tábla és szavazógép segítségével vetélkedtünk
az Algyőn megfigyeltek alapján, majd bejártuk az épület minden zegzugát. Az
iskolacsoda  lenyűgözött  bennünket!  Olyan  volt  az  esztétikusan  berendezett
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épület a színes tereivel, tetőkertjével, világos aulájával, termeivel, ebédlőjével,
műfüves sportpályájával, aszalós kiskertjével, mintha egy jövőbeli időutazáson
vettünk  volna  részt.  Az  aulában,  a  termekben  tudatos,  sokszínű  munkáról
árulkodtak  a  poszterek,  képek,  kiállított  tárgyak.  Ám  az  épületnél  még
meghatározóbb  az  iskolaközösség  nagyszerűsége!  A  pedagógusok  és  az
iskolavezető  korszerű,  innovatív  munkája,  odafigyelése,  lelkes  és  lelkesítő
együttműködése.  E  nélkül  üres  lenne  az  épület!  Lelketlen.  Az  algyői  iskola
hitelesen közvetíti az értékeket. 

Vendégszeretetük is emlékezetes marad számunkra. Gyönyörűen terített asztal,
finom halászlé és túrós csusza, saját készítésű sütemények vártak minket, majd
ajándékul kaptunk egy-egy „aranyhalat”, melyre három kívánságunkat írhattuk. 

Délután  meglátogattuk  a  szegedi  Tudástár  egy  részét  Ilosvay  György  lelkes,
pörgős  vezetésével,  majd  a  szálláshelyünkön  az  egyesületünk  ügyes-bajos
dolgairól beszélgettünk jóízűen, őszintén. A civilség szerepéről, az egyesületünk
demokratikus  jogok  melletti  kiállásáról,  annak  módjáról  is  hosszan  eszmét
cseréltünk. 

Vasárnap délelőtt a füvészkertben indiai lótuszok, érdekes üvegházi növények,
illatos  rózsák,  varázslatos  gyógynövények  és  fák,  cserjék  között  sétáltunk.  
A maradék  elemózsiát  elfogyasztva  búcsúztunk  egymástól  s  köszöntük  meg
vendéglátóinknak a figyelmes együttlétet, tartalmas programot, jó szót.

Köszönjük Iván Zsuzsának és társainak az élményeket!

Saly Erika

Gondolatok az Országos Találkozó után…

Algyőn először tanítónő, aztán kertész, majd óvodás vagy kisiskolás szerettem
volna lenni – végül annak örültem, hogy felnőttként látom ezt a sok lehetőséget
és lelkesedést, ami élhetőbbé teszi a világot.

Bárd Edit
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Az Interaktív Természetismereti Tudástár kincseit minden iskolai korosztálynak
érdemes  megnézni,  kiránduló  csoportoknak  különösen  jó  program  lehet
Szegeden. Elismerésem és gratulációm Ilosvay Györgynek és Csapatának! 

Futó Enikő

Betegen  indultam,  de  az  algyői  légkör,  az  élményben  gazdag  program és  a
„Körösök”  kisugárzása  meggyógyított.  Hálásan  köszönöm az  algyői
boszorkányos varázslatot!

Fűzné Kószó Mária

Az örömteli együttlét és a nagyon színvonalas programok koronája a csodálatos
Füvészkert volt. Köszönjük!

Hársas Éva

A „politikai” szerepvállalásról folytatott beszélgetés/vita olyan érdemi diskurzus
volt, amit régen hiányoltam az egyesületben, és a végeredménynek is örülök.

Kelen Gábor

Gyönyörű tanösvény, vidám társaság, súlyos kérdések. 

Lovranits Júlia

Nagyon  jó  volt  látni  az  algyői  iskolát,  hogy nemcsak  szép,  hanem élet  van
benne, és szeretik egymást a tanárok és a diákok. 

Neumayer Éva

Köszönet Iván Zsuzsáéknak az emlékezetesen kedves vendéglátásért, a tartalmas
programért, az OT résztvevőinek a finom falatokért és a nagyon jóízű, egyesületi
ügyes-bajos dolgainkról szóló beszélgetésért, örömteli együttlétért! 

Saly Erika
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Az OT legfontosabb üzenete számomra, hogy lehetséges olyan helyi összefogás,
ahol a polgármestertől az óvodán és az iskolán át az egyetemig és Füvészkertig
mindenki  közösen  dolgozik  a  cél  érdekében.  Az  algyői-szegedi  program ezt
100%-osan bizonyította.

Varga Attila

Az OT óta  arra  vágyom,  hogy az  én  telkemen is  találjanak olajat,  és  annyi
pénzem legyen, mint Algyőnek, de mostanra rájöttem, hogy a pénz nem elég.
Ahhoz,  hogy  ilyen  csodálatos  fejlesztések  történjenek,  ezek  az  emberek  is
kellenek, akik itt óvodát, iskolát, civil szervezeteket létesítettek és működtetnek
– és ehhez nyugodtan hozzávehetjük a szegedi múzeumot is! 

Vásárhelyi Tamás

Drága algyői  barátaim (tanárok,  ezerjófüvesek,  tudástárosok stb.),  „akik még
vagytok,  őrzőn,  árván”  ebben  a  szabad  nevelést  és  civil  függetlenséget
központosítással,  egyformásítással,  fenyegetéssel  csorbító  jelenben,
„vigyázzatok a strázsán”!

Victor András

Most lássunk néhányat a képek közül…

Algyőn,  az  alpolgármester  asszony
köszönti  az  Országos  Találkozón
megjelenteket

A  Herman  Ottó-vándortanösvény
játékaival való találkozáskor
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Az Ezerjófű Egyesület gyógynövényes 
kertjében

 Ismerkedés a falu templomával

Az új iskolában
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Tudástár, Ilosvay György vezetésével

A Füvészkertben  Csodálatos virágok között
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Hermann Ottó a Petőfiben

A  Herman  Ottó-emlékévet  a
vándortanösvényre  alapozva
ünnepeltük iskolánkban. A terveink már
nyáron  elkészültek,  a  foglalkozásokat
vezető kollégák pedig szeptember első
hetében  megismerkedtek  az  anyaggal.
Kiválasztottuk  azokat  a  játékokat,
melyek  2  x  45  percben  élvezetes
elfoglaltságot biztosítanak az osztályok
minden  tagjának.  Szeptember  8-tól
12-ig 14 osztálynak 2-2 tanítási órában
biztosítottunk lehetőséget  a  polihisztor
játszóház  feladatainak  megismerésére.
Erre az időszakra a kémia és a biológia
előadót úgy rendeztük be, hogy minden
padon játékot és tanulói lapot találjanak
az  órára  érkező  diákjaink.  Rövid
bevezető,  ismertető  után
megkezdődhetett a szabad „vándorlás”,
ismerkedés.  Az  épp  hogy  beérkezett
gólyák még kicsit görcsösen, a felsőbb
évfolyamosok  oldott  hangulatban,
örömmel  fogadták  a  lehetőséget.  A
gyerekek  tudták,  hogy  a  látottakból,
hallottakból  a  következő  héten
vetélkedőt rendezünk az osztályok 3 fős
csapatainak.
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A fészekodúk  és  az  óriás  puzzle  gyors  összerakásával  már  a  vetélkedőhöz
lehetett pontokat gyűjteni, és az osztályok előzetesen megkapták azt a feladatot
is,  hogy tervezzenek Herman Ottó-emlékművet.  Az elkészült  emlékművekből
azóta a zsibongóban kiállítás látható.

 

Szeptember 18-án tartottuk a vetélkedőt,  melyen 12 osztály képviselői  vettek
részt.  
A  feladatok  összeállításában  nagy  segítséget  jelentett  a  vándortanösvény
letölthető  kézikönyve,  de  rákérdeztünk  a  vízzel  és  levegővel  kapcsolatban
elvégzett  kísérleteikre  is.  Elmélyült  munka  és  vidám  pillanatok  váltották
egymást,  és  amit  addig  nem  tudtak  a  csapatok,  talán  itt  még  sikerült  az
emlékezetükbe vésni.
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Az eseményeket természetesen dokumentáltuk is. Minden információ, fénykép
és film megtalálható egy szabadon látogatható blogon:
http://hermanotto-psg.blogspot.hu/.   
Toró  Csilla  kolléganőm  tanítványai  a  füzeteikben  is  megörökítették,  mit
végeztek az órákon.

  

Voltak olyan napok, hogy hat HO-s órát tartottunk, és meg kell mondani, sokkal
fárasztóbb, mint a „hagyományos” tanítás. De a kellemes légkör, a mosolygó
diákok és  a  következő hét,  mikor  a  tanítványok még várták a  folytatást,  azt
igazolták, hogy megérte. Büszkék vagyunk, hogy több mint 400 tanítvány aktív
bevonásával tehettük emlékezetessé ezt az időszakot. 
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Az itt látható filmmel lezártuk a HO-emlékévet az iskolánkban.

http://goo.gl/dEo923

A blogunkon fotók és más filmek is láthatók.

http://hermanotto-psg.blogspot.hu/

Németh Mária

Harkály a Millenárison

Egész  nap  kopácsolt  a  harkály  a  Millenárison.  Tessék?  Harkály  a  város
közepén? A válasz határozott igen! Margit és Gyuri jóvoltából a fenntarthatósági
napra  kilátogató  gyermekek  és  szüleik  megtapasztalták,  hogyan  működik  az
odvas fák „vizsgálata”. No persze az egyesületről is kérdeztek a látogatók az
egész napos rendezvény során. A kiállítói helyet megosztották a Védegylettel.  
Jó volt együtt!

Fenntarthatósági nap 

Szervező: Telekom

Budapest, 2014. szeptember 27.

Újszászi Györgyi  
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Tagjaink írták 

Nyílt levél a Wienerberger családi nap kapcsán

Kedves Kata!

Még zúg a fejem a nekem túl hangos, megállás nélküli zenétől és konferálástól,
de  szeretném  leírni  neked,  milyen  nagyszerű  volt  ismét  részt  venni  a
Wienerberger családi napon. Félreértés ne essék, nem reklámírás ez, én nem a
cégről  vagy a termékeiről,  hanem a résztvevőkről  szeretnék írni.  De előbb a
bemutatóról valamit. Tavaly a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület életében
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is  valami  újjal,  fizikai  kísérletekkel  rukkoltunk  ki,  Öveges  professzor
szellemében,  és  a  nap  értékelésekor  kiderült,  hogy  a  családi  nap  résztvevői
között ennek nagy sikere volt. Ez persze eleve pozitívan állítja be az embert.
Ráadásul  idén  elkészült  a  Herman  Ottó-vándortanösvény,  a  tavalyi  ösztönös
kísérletek  tudatosabb  továbbfejlesztése.  Ez  most  „interaktív  polihisztor
játszóház”,  természetrajzi,  néprajzi,  történelmi  tanulságokkal.  Ebben  nekem
ismét fizikai és kémiai kísérletezés jutott (olyan kísérletek, amelyek a pókok,
halak, madarak életének megértéséhez visznek közelebb). 

És jöjjön a főszereplő, a közönség!

Az apuka, aki a gyerekeivel számos kísérletet végigcsinált, elmentek, és megint
visszajöttek, tovább kísérletezni.

A helyes könyvelőnő, aki már mosolyogva köszöntött,  szinte ismerősként,  és
háromszor jelent meg a nap során, mindig csak néhány kísérletet végigcsinálva.
Önzetlen  volt,  amikor  két  kisgyerek  befutott,  akkor  ő  is  rájuk  figyelt,  és
javasolta,  hogy  melyik  korábbi  játékkal  lehetne  őket  megörvendeztetni,
megértetni velük egy rejtvény megoldását. A nap végén még odajött, és kiderült,
közös bennünk, hogy jó fizikatanárunk volt. Ő volt az első, aki úgy búcsúzott,
hogy reméli, jövőre ismét találkozunk.

Megjelent  ismét  a  targoncás  úr, akinek kedvesen évődő természetére,  tavalyi
emelkedett jókedvére többen emlékeztünk. Kiderült, hogy ő is készült az újbóli
találkozásra,  új  rejtvényeket  kért,  fogadta  az  én  évődő  stílusomat,  és  egy
megjegyzésével segített, hogy hogyan lehet a megdöbbentő mágneses jelenséget
ennél jobban bemutatni. Kiderült az is, hogy mindketten sokat kerékpározunk.
Hívott nagy, 200 kilométeres túrára (amihez én már öregnek érzem magam, de
jólesett).  A végén odajött,  hogy melegen kezet  rázzunk, abban a  reményben,
hogy jövőre találkozunk.

Ott volt egy kisfiú, akinek a tűző napsütés miatt aggódó anyukája idővel egy
baseballsapkát húzott a fejére, és aki a sapka védelmében minden kísérletet még
egyszer  meg akart  csinálni.  Szerette  volna ő megmagyarázni  a  többieknek a
megoldásokat,  és  három  óra  elteltével  is  ott  csellengett,  bele-belemélyedt
valamelyik  feladat  türelmes  próbálgatásába.  Kérdéseiből  az  derült  ki,  hogy
szívesen folytatná szakkörben, nyári táborban, bárhogyan. (Nekem személyesen
az  ilyen  gyerekek  kedvenc  partnereim:  belőlük  talán  kutató,  talán  nem,  de
mindenképpen kreatív felnőtt lesz.)

Ott volt a göndör fürtű, nyolc-kilenc éves forma kislány, aki még jó nagynak
ható, új elülső fogaival bűbájosan mosolyogva kérdezte: „Ugye Ön tavaly is itt
volt?  Mert  én  igen.”  „Én  is  emlékszem  Önre!”  –  válaszolhattam  belül  is
mosolyogva. Neki ez fontosabbnak tűnt, mint a fizika. Jó ez így is!
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Nem  véletlenül  sorolom  ezeket  az  eseteket.  Az  újratalálkozások  különösen
kedves alkalmak azoknak, akik tudományos ismeretterjesztéssel  foglalkoznak.
Aki emlékszik egy évvel korábbi kísérletezésére, annak nem volt hiába. Akire
mi emlékszünk egy év távolából,  avval  jó volt  együtt kísérletezni.  Most  már
erősen remélem azt, hogy ismét találkozni fogok az utolsó említendő személlyel
is, a kohómérnök apukával, aki két személyiségében, mohó kisgyermekként és
példás apukaként is feltűnt. Kíváncsi gyermekként kezdett a mágneses eszközzel
foglalkozni, újra és újra beleejtette a kis mágnesdarabot a rézcsőbe, és figyelte
annak viselkedését. Nem csoda: ahelyett, hogy a kis fémdarab leesne, a csőben
kóvályogva,  imbolyogva,  forogva  lebeg  lefelé.  Ketten  összetettük  a
szakértelmünket,  és  kikerekedett  belőle  a  jelenség  magyarázata.  Azután
kíváncsian, illetve lenyűgözve, legalább még negyvenszer leejtette a mágnest,
amíg  be  nem  futott  a  fia.  A legszebb  események  egyike,  amikor  szülő  és
gyermeke együtt tanul (és milyen fontos ez ma, amikor a szülőket a munka, a
gyermekeket az iskola vagy a facebook köti le, és nincs idejük egymásra). Az
apuka türelmesen, többször is elmagyarázta a jelenséget, a fiú ismeretszintjén.
Aztán  befutott  a  lánya  is,  akit  ez  nem érdekelt.  Mentünk  tovább,  a  felületi
feszültséghez  és  a  vízipók-csodapók  hálójához,  és  ezek  a  kísérletek  már
lekötötték őt is, amíg el nem kellett menniük. Már csomagoltunk este, amikor
ismét feltűnt a férfi, és egy kis festett kavicsot keresett, amit a kisfia felejtett itt,
de  nagyon  áhítozott  utána.  Megőriztük,  szerencsére  (a  szerencse  talán  nem
csoda,  hiszen  négylevelű  lóherét  festett  a  kavicsra).  Apukája  Csepelről  jött
vissza  érte!  És  talán  azért  is  jött  megint,  hogy  négyszemközt  nyugodtan
elmondja, mit szűrt le a sok mágneses leejtés tapasztalatából.

Ilyen  kisebb-nagyobb  emberi  események  tették  ezt  a  mai  bemutatót
csodálatossá. A mi sarkunkból, az én „játszó-asztalom” felől nézve így vált a nap
emlékezetessé. Hálás vagyok mindenkinek, aki ezt lehetővé tette.

Tamás 

(Szervező: Darvas Kata

Levélíró: Vásárhelyi Tamás)
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Projektek
Hogy áll a Herman Ottó-projekt?

Áll  is  meg  nem  is.  Áll  annyiban,  hogy  a  vándortanösvényeket  létrehoztuk,
jobbára az elszámolások is megtörténtek már. Nem áll, mert az alkotó pihenhet,
de a  mű forog.  Valenta  Gabi gondos szervezésében közkézen forog a három
vándortanösvény, amikor az egyik Turán van, a másik Komáromban, a harmadik
ki tudja, épp hol. Nyáron elsősorban tagtársaink kölcsönözték ki. Egy példány a
Herman Ottó életében oly fontos Kolozsváron is felbukkant a Magyar Napokon,
augusztus végén.

Lassan csordogálnak az értékelések is,  így többet  tudunk arról,  hogy amikor
nem  mi  használjuk,  hogyan  működnek.  Mert  más,  amikor  egy  kulturális
fesztiválon ráérő családok tévednek be (és ragadnak le vagy fordulnak ki), helyi
gyerekek vissza-visszatérnek valamilyen szellemi gravitáció hatására,  és más,
amikor egy óvoda állítja fel és próbálja a játékokat a gyerekek tudásszintjére
lehozni. Más, amikor tapasztalt munkatárs demonstrál, és más, amikor rá van
hagyva  arra,  aki  kikölcsönözte.  Nemcsak  a  mieink  szokták  segíteni  a
játszva-felfedezve tanulást – Gabin kívül elsősorban Albert Judit, Hársas Éva,
Németh  Mari  –,  hanem  Darvas  Kata  gimnazista  és  az  én  egyetemista
tanítványaim is, akik közül Szilágyi Dánielt és Guba Pétert, Simó Szabolcsot,
Tegzes Máriát említeném, mint az eddig legtöbbet „bedolgozókat”. A magam
részéről nagyszerű dolgokat tanultam a bemutatások során, részben a látogatók
és a többiek tudásából, részben a felmerülő kérdésekre megkeresett válaszokon
keresztül.  A legutolsó  kihívás  az  volt,  amikor  Herman  Ottót  Öveges  József
szellemében lehetett bemutatni a Trefort Ágostonról elnevezett gimnáziumban.

Reméljük,  sikerül  támogatást  szereznünk  arra,  hogy  a  vándortanösvény
példányait  kísérhessük,  bemutathassuk  mennél  több  kölcsönzési  helyszínen,
karbantarthassuk  két  helyszín  között,  és  mindezt  ne  csak  ebben  a  félévben,
hanem e tanév második félévében is végezhessük. 

Megnyílt  már  a  www.vandortanosveny.hu honlap,  ahol  bővebb  információ
található a bemutatásokról, képekkel, videókkal, és ahol újabb, örömből készült
játékok  olvashatók.  Készülőben  van  egy  rövidfilmsorozat,  amelyik  a
felfedezéses  tanulás  módszerét  állítja  a  középpontba  a  Vándortanösvény
játékainak  felhasználásával,  és  talán  készül  egy  szakdolgozat  is  a  szakszerű
értékeléséből.

Köszönet minden szerzőnek, demonstrálónak, szervezőnek, kölcsönzőnek. Jó 
lenne, ha más is írna itt a véleményéről, benyomásairól, tapasztalatairól, de ha 
csak a vandortanosveny@gmail.com címre ír, annak is örülünk.

Vásárhelyi Tamás
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Kedves Tagjaink!

Örömmel számolhatunk be róla,  hogy együttműködésünk a NEKI-vel  tovább
folytatódik! 
A Herman  Ottó-emlékév  és  -vándortanösvény  második  része  már  a  konkrét
feladat-  és  költségtervezés  szakaszában  van,  bár  a  szerződéskötés  még  nem
történt meg.
Így terveink szerint a következő Körben fogunk részletesen beszámolni a projekt
keretében megvalósuló programokról! 

Tóth György 

RWL projekt – Valós Környezeti Tanulás Projekt

Az RWL projekt újabb fontos és majdnem utolsó szakaszához érkezett.
Nov. 6. és 8. között Észak-Angliában rendezi a projekt 3. konferenciáját.
Itt  bemutatjuk  a  projekt  egyik  legfontosabb  „eredményét”,  a  kézmodellt,  és
remélhetőleg számos visszajelzést kapunk majd a csaknem 100 (!) résztvevőtől,
amelyekkel gazdagítani, továbbfejleszteni tudjuk azt.

A partnerországoknak lehetőségük lesz,  hogy egy 2 x 2 órás  műhelymunkán
bemutassanak  egy  „jó  gyakorlatot”,  kint,  terepen,  számos  gyakorlati
tevékenységgel. Magyar részről a Süni tábort ismertetjük meg a résztvevőkkel.
Bundai  Zsófia,  Bundai  Andrea  és  Stépán  Ágnes,  a  tábor  vezetői,  a  Pangea
Egyesület tagjai, nagy lelkesedéssel készülnek a műhelyre.

A konferenciáról és a várható további eseményekről  a következő alkalommal
számolunk be.

Mondok Zsuzsa
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Otthon az erdőben

Az idei évben 25 pályázat érkezett a felhívásra. Közülük 16 iskola már korábban
is  pályázott  (14-en nyertek is  az  előző években).  Ez mutatja  az  érdeklődést,
lelkesedést azok körében, akik ráéreztek a pályázat kínálta lehetőségekre.

Az,  hogy  beépítették  iskolai  programjaik  körébe,  számon  tartják  évről  évre
mindenképpen iskolai környezeti nevelési tevékenységük javára válik. Mi pedig
örülünk ennek.

A pályázat  értékelése  október  végén  zárul.  Ebben  a  tanévben  is  lesz  IKEA
Family szavazás, mégpedig a szokásos januári időszakban. A veledkozosen.hu
felszínen  lehet  majd  a  voksokat  leadni  azokra  a  pályázatokra,  amelyek
szimpatikusak  (többre  is  lehet  szavazni).  Vegyetek  részt  a  játékban!  
A nyeremény egyelőre még sajnos titok, de az előző év nyertese pl. egy 30 fős
osztálykirándulás utazási költségét kapta, s így eljutottak a Kiskunsági Nemzeti
Parkba. Nem mindegy.

Kövessétek  az  eseményeket  az  mkne.hu és  az  mkne.hu/otthonazerdoben
felszíneken!

Halácsi Ágnes

Közös NCTA-pályázat a Magosfa Alapítvánnyal

A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány „Kicsik és nagyik”
c. pályázata támogatást nyert a Norvég Civil Támogatási Alap közepes projekt
kategóriájában. Az Alapítvány 2010 óta foglalkozik idősek és gyerekek együttes
környezeti  nevelésével.  Egy  nemzetközi  pályázat  keretében  indultak  a
programok: a holland Veldwerk Nederland ötlete alapján a Váci Idősek Otthona
és Klubja, valamint váci iskolák bevonásával tartottunk több mint 10 környezeti
nevelési programot Vácon. Ezek célja, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a két
korosztály, tanuljanak egymástól, az idősek érezzék, hogy szükség van rájuk, a
gyerekek pedig ne csak a tankönyvekből tanuljanak, hanem tapasztalat útján és
idősebbekkel folytatott beszélgetésekből is. Egy-egy alkalom 2-3 óra hosszáig
tart,  és  egy  adott  témakört  dolgoz  fel  (pl.  madarak,  újrahasznosítás,  mosás,
húsvét,  farsang).  A programok során csoportokban dolgozunk,  a  csoportokon
belül természetesen mindkét korosztály képviselői jelen vannak. Általában egy
képsorozattal  vagy  kérdéssorral  kezdünk,  ezek  segítségével  beszélgetés
kezdődik a két korosztály között.  Majd a csoporttagok közösen oldanak meg
feladatokat, amik eredményét megosztják a többiekkel. Végül közös alkotással,
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kézműveskedéssel zárunk – ezek termékét általában a csoporttagok egymásnak
ajándékozzák.  A  programokat  áthatja  a  fenntarthatóság,  minden  témában
lehetőségeket keresünk a környezetbarát megoldásokra.

A  programoknak  nagy  sikere  volt  Vácon,  ezért  tartjuk  fontosnak,  hogy  a
módszer  terjedjen,  hiszen  nagyon  egyszerű,  szinte  minden  településen
megvalósítható.  Mivel  az  MKNE-nek  szintén  nagy  tapasztalata  van  a  két
korosztály  együttes  környezeti  nevelésében,  a  pályázatban  partnerként  vesz
részt. A projekt megvalósítása során közösen dolgozunk ki és valósítunk meg
képzést  pedagógusok  és  idősotthonok  dolgozói  részére;  valamint  szintén
közösen  tartunk  egy  nyári  tábort  idősek  és  gyerekek  számára  a  Kismagos
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központban, Kismaroson. 

A projekt keretében sor kerül egy norvégiai tanulmányútra, amit a mangfoldi
Arbeidslivet alapítvány szervez, és több norvég környezeti neveléssel foglalkozó
szervezetet ismerünk meg. Ezenkívül minden régióban legalább egy fent vázolt
szerkezetű  idős-gyerek  programot  tartunk;  elkészül  egy  ötleteket  tartalmazó
foglalkozásgyűjtemény, egy népszerűsítő kisfilm, valamint egy fenntarthatósági
ötleteket  tartalmazó  internetes  kiadvány  is.  Ez  utóbbit  az  idősek  gondolatai
alapján kívánjuk összeállítani. 

Neumayer Éva

ZölDÖK-hálózat: továbbgondoltuk!

Az  előző,  Norvég  Civil  Támogatási  Alaphoz  beadott  sikertelen  és  korábbi
sikeres pályázatunkon felbuzdulva (a kudarc is motiválhat, de még mennyire!) a
Kör elnöksége a korábbi hálózat-/projektépítők bevonásával úgy döntött, idén is
pályázatot  ad be,  ráadásul  közepes projekt  kategóriában.  Bennünk volt,  hogy
nem  állhat  meg  az  a  jó  folyamat,  amit  elkezdtünk,  és  ez  annyira  jól
összeilleszthető  az  Egyesületben  lévő  tudással,  hogy  nem  engedjük  meg
magunknak a jó ügyben való előrelépés elszalasztását.  E-mailes  egyeztetések
sora  mellett  személyesen  egyeztettünk  a  pályázatot  lebonyolító  Ökotárs
képviselőivel, majd egy végső ötletelésre gyűltünk össze – az áramszünet miatt
– romantikus félhomályt biztosító Repülő Puliban (a helyszínválasztás a névből
fakadóan nem véletlen ). Az egyeztetés végére mi is „repültünk” a sok ötlettől,
és  egyetértettünk  abban,  hogy  ennek  a  projektnek  nagyot  kell  durrannia.
Ösztönöznünk kell a fiatalokat az aktív állampolgári részvételre. Álljanak oda
ők is a jó ügy mellé, és hallassák a hangjukat! Találják meg együtt az utat a
tanulásra és a közös ügyek előmozdítására! Nem hiszünk abban, hogy minden
fiatal magába fordulva otthon várja az élete elmúlását, hanem igenis a legtöbb

22



fiatalban benne van a cselekedni akarás, ezért a ZölDÖK-hálózat tapasztalatait
alapul véve segítjük a helyi kezdeményezések egymást erősítő kibontakozását.
Amikor  a  szinergia  szó  valódi  jelentését  keressük,  akkor  a  hálózatban  jól
megérthetjük,  miként  leszünk  együtt  többek.  Egyéni  kezdeményezésektől
indulva,  később több iskolát  bevonva látjuk,  hogy országos  szinten  is  igény,
illetve lehetőség van az Egyesület jó gyakorlatának továbbvitelére. Közösségben
lenni jó, és a közösséget a jó cél hajtja előre. 

Ha nyerünk: megmutatjuk a hozzánk csatlakozóknak, hogy miként működnek a
ZölDÖK-ök,  hogyan  érdemes  ezt  csinálni,  képezzük  őket  és  a  tanáraikat  is,
illetve  helyi  civil  szervezeteket  is  vendégül  látunk,  hogy  erősítsük  a  helyi
kezdeményezéseket, és még rengeteg dolgot biztosítunk, hiszen ezen a pályán
otthon  vagyunk.  A  ZölDÖK-hálózat  kiterjesztésével,  tanárok  és  civilek
bevonásával  sikeres  út  áll  a  fiatalok  előtt  az  önszervez(őd)és  és  a  közösség
megteremtése  felé.  Izgatottan  várjuk,  hogy  az  ötletet  további  kidolgozásra
érdemesnek  tartják-e  a  döntéshozók.  Nagy  öröm  volt  a  „rutinos  rókákat”
összeszervezni  és látni,  hogy minden mozdulattal egyre jobb lesz a pályázati
anyagunk. Mi bízunk a sikerben, szurkoljatok!

W.-Mikesch Viktor /Wincsi/   

Programajánló

Újbuda értékeit bemutató sorozat 2014

Egyik legkedvesebb helyem Budapesten – a Kamaraerdő
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A Budaörs határában elterülő Kamaraerdő már évek óta kedves hely számomra.
Amióta egy munkatársam ajánlotta nekem mint lehetséges helyszínt madarász
foglalkozásra, rendszeresen járok oda civilben is, és minél több ott szervezett
túrán igyekszem részt venni. 

Ezért is örültem meg annyira, hogy a Magyar Környezeti  Nevelési Egyesület
egyik,  Újbuda  értékeit  bemutató  túráját  éppen oda  szervezték  június  21-én.  
A túrát dr. Berezvai Zoltán vezette, neki köszönhetően számos új, eddig általam
be  nem  járt  részét  ismerhettem  meg  a  tanösvénynek.  Zoltán  igazi,  jó
házigazdaként a terület alapos ismerőjének mutatkozott: sokat mesélt a terület
földtani, botanikai és állattani értékeiről is. 

Nem meglepő módon az MKNE más megjelent munkatársai is hozzáadtak az
élményhez, egy-egy lepke, kabóca vagy növény megismertetésével meg a remek
nagyítós  rovargyűjtő  dobozzal,  amivel  közelebbről  szemlélhettük  meg  a
lepkekabócát, az álcsüngő lepkét vagy a rózsabogarat. 

álcsüngő lepke

A  konkrét  állattani,  botanikai  megfigyelések  mellett  Zoltán  megtanított
bennünket  a  tanösvény  interaktív,  szintén  növényes-állatos,  ökológiai
rendszereket  és  földtani  értékeket  is  bemutató játéktábláinak használatára.  Ez
szerintem különösen hasznos ismeret, mert gyerekcsoportot vezetve jó, ha nem
kell  azzal  tölteni  időt,  hogy  a  felnőttnek  is  meg  kell  értenie,  hogy  hogyan
működik a játék. Jobb, ha a pedagógus rögtön el tudja mondani a gyerekeknek
is, tud segíteni nekik játszani. A táplálékláncok összeállítása meg a lepkék és
hernyóik összepárosítása egy egész osztálynak lehet jó móka és még érdekes is. 
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A táblák egyelőre budapesti tanösvényekhez képest elég jó állapotban vannak,
de az is igaz, hogy nem olyan régiek. A graffitiket kivédik a speciális letörölhető
borítással, de sajnos olyan is volt, aki az egyik táblát egyszerűen légpuskával
szétlőtte. 

Elgondolkodtató és ötletes volt a tanösvény másik szakaszának táblasora is, ami
a különböző hulladékok lebomlási idejét mutatta be: megtippelhettük, mennyi
idő alatt bomlik el a papír zsebkendő (ami érdekes módon nem a jegyzetlappal,
hanem  az  eldobható  pelenkával  tartozik  egy  kategóriába),  az  üveg,  vagy  a
fémdoboz. Victor András pedig felhívta a figyelmünket, hogy néha nem is olyan
egyszerű  a  döntés  vásárláskor:  ha  az  üveg súlyát  hozzászámoljuk  a  szállítás
költségeihez,  illetve  az  újrahasznosításának  szintén  energiaigényes  módját  is
figyelembe vesszük, akkor már nem is olyan könnyű kitalálni, hogy inkább a
dobozos vagy az üveges italt vásároljuk-e meg. 
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Egy nagy tisztáson a tanösvény kialakítói berendeztek egy egész játszóteret is,
ahol  a  fa  mindenféle  tulajdonságait  próbálhatják  ki  a  gyerekek:  ha a  hosszú
fatörzs egyik végét kopogtatjuk, a társunk a másik végén azt kiválóan hallja, így
„telefonálhatunk”.  De  számolhatunk  évgyűrűket,  különböző  fákból  készült
xilofonon  is  zenélhetünk.  Az  ugróiskolában  pedig  azt  próbálhatjuk  ki,  hogy
tudunk-e akkorát ugrani, mint például egy egér vagy egy béka. 
A tisztáson  áll  egy gyönyörű házikó,  amit  szintén  évek óta  nézegetek,  most
megtudtam, hogy itt  az erdész lakik. Őt is meglátogattuk, egy döbbenetes és
szomorú dolgot tudtunk meg tőle: a területen a sok kóbor kutya erősen tizedeli
az őzeket. Zoltán hozzátette, hogy kóbor macskából is akad elég. Ez pedig a
földön  fészkelő  vagy  a  röpképtelen  fiókáit  a  földön  nevelő,  őshonos
madarainkra, a fülemülére, a feketerigóra jelent óriási veszélyt. Nem utálom én a
kutyákat,  macskákat  a  maguk  helyén,  de  a  felelőtlen  állattartókra  viszont
mérhetetlenül haragszom, akik beengedik az erdőbe vagy egyszerűen magukra
hagyják  az  állataikat.  Magának  a  kutyának,  macskának  se  jó  persze,  de
fájdalmasan nagy kárt tesznek az őshonos élővilágban is. 

Az MKNE kirándulócsapatától elbúcsúzva, a párommal még madarásztunk egy
keveset,  és  a  Kamaraerdő közelében  lévő remek vizes  élőhelyen egy csomó
vízityúkfióka között kis lile párt láttunk az iszappadon. Ugyanitt cankót, csörgő
récét is láttam már. Alacsonyabb vízállásnál Budapesten ritkábban látható parti
madarak is megjelennek itt,  vonuláskor mindenféle kacsák. Egy szép, pöttyös
kendermagos hím pedig vonulási időszakon túl is hosszasan tanyázott a közeli
nádasban a tőkésréce-csapattal. 

Szerencsére még mindig van, lenne mit, miért védeni. Jó lenne, ha minél többet
tudnánk tenni érte! 

Lovranits Júlia
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További képek, érdekességek:

Az erdészet táblájáról származó kép :)

Ezen a táblán lehet kirakni a
táplálékláncokat:

Mennyi idő alatt bomlik el a flakon?
Ha felhúzod a tábla alját, megtudod!
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Fa xilofon

Ugróiskola: különböző állatok ugrási
távolsága.

Számold az évgyűrűket!
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A kép belsejét forgatva megtaláljuk, hogy
melyik lepkének milyen a hernyója! :)
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Versek, szépségek

Balla Zsuzsanna: Hegyvidék 
 

Széles horhosokban tapogat a hajnal
Az omladékos parttal versenyt szalad.
A mélyben elidőz, oszlat árnyékokat.
A teknők alján keskeny vízmosás
Sodorja a szelídített felhőszakadást.
Álmosan nyújtózik a nyereg,
Kúpok között utat terelve szendereg.
A gerincen kőcsipkék peremén
Egyensúlyoz, szökken, aláhull a fény.

Kányádi Sándor: Novemberi verselő

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtől nem kelepel
kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud November,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák s a varjak.

30



Szabó Lőrinc: Hajnal

Legyek a hajnal, ha nincs többé álmod,
Sötétben az égő gyertyafény,
Holnap is én legyek a láthatárod,
Szívedben vigasz, ha nincs remény.
Legyek a napfény a felhőtlen égen,
Az éjszakában a csillagod,
Találjam meg a lelked a szélben, 
Ha időnként bárhol elhagyod.

Legyek az ölelés, perzselő vágyad,
Nekem szánj minden csókodat,
Legyek a hullám, a tenger, ha árad,
Könny, ha már mindenki megtagad.
Szíved örökre enyémbe zárom,
Nem leszek sohasem délibáb,
Árnyékod vagyok, a Te utadat járom,
S kimúlok, ha fény nincs tovább.

Közérdekű

Postafiók megszűnése, lásd a hírlevél elején.
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