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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület  hírlevele 

2015. november 
 

ELNÖKSÉGI HÍREK 

 

Kedves Társaim! 

Jó híreim vannak: 

 A szeptemberi OT nagyon jó hangulatban, gyönyörű környezetben, 

kellemes időjárási viszonyok között lezajlott. A Magosfa csapatának 

kedves, figyelmes előkészítésének köszönhetően érdekes felfedezésekkel, 

találkozásokkal lettünk gazdagabbak. Volt időnk egymásra is, 

beszélgettünk, tüzet raktunk, énekeltünk, játszottunk, kirándultunk, forró 

csokit ittunk… Gazdag hétvégét töltöttünk együtt! Köszönet érte a 

házigazdáinknak. (Az élményekről majd a többiek visszajelzésében 

olvashattok a Kör további részében.) 

 Sok értelmes feladatot viszünk. A beszámolókból majd ezt is láthatjátok. 

A velünk való együttműködésre vonatkozó megkeresések száma is egyre 

nő. Tesszük a dolgunkat, ott vagyunk mások rendezvényein is, ha tudunk. 

Kapcsolatokat építünk. Örülünk, ha valaki jelzi, hogy aktívan is tenni 

vágyik. Öröm az is, hogy két fiatal, Grossmann Erika és Szilágyi Dani, a 

ZZ-ben „érlelődő” fiatalok képviselték az MKNE-t a parlamenti éghajlat-

változási konferencián. Önként akartak menni! 

 Jó hír az is, hogy bár egyre fáradtabban, de önjáróan is tesszük a 

dolgunkat, visszük a feladatokat, pedig nincs erős irodai hátterünk egy 

ideje! A költözködés idején is dolgoztunk, megoldottuk otthonról, amit 

kellett, nem álltunk le. Most azonban úgy tűnik, megteremtettük az erős 

pénzügyi megszorításoknak köszönhetően annak lehetőségét, hogy újra 

legyen egy részidős irodai és projektasszisztensünk (Nagy Barbara), aki 

segít az irodai munkák elvégzésében és az Otthon az erdőben projekt 

megvalósításában. (Ld. később Barbara bemutatkozását.) 

 Nyertünk a ZF 2015 pályázaton, és számtalan jobbnál jobb programot 

fogunk kínálni a jövőben ennek a pályázatnak köszönhetően. Persze már 

ebből a keretből zajlott le az idei Zöld Zugoly, meg az OT szakmai része 

is.  

 Mi fogjuk össze az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság – 

Európai Hulladékcsökkentési Hét projektjében a közoktatási 
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intézményeknél zajló hulladékmegelőzést segítő akciók tesztelését.  

A projektcsapat nagyon lelkes! 

 Az IKEA továbbra is támogat minket, sőt újabb ötleteinkben is látnak 

fantáziát… 

 A Facebookon egyre többen csatlakoznak hozzánk (szinte naponta van 

újabb tagfelvételi kérelem). Vagyis a híreinket, programjainkat érdemes 

ott is közzétenni. 

 A Humusz Nulla Hulladék Hálózatának pártoló tagságát őszinte 

elkötelezettséggel vállaltuk.  

 Egy aktuális felismerésre reagáló kezdeményezés Victor Andrásé. 

„Teremtésvédelmi nevelés” szakmai csoport megalakulására vonatkozó 

felhívását már megosztottuk a tagi levelezőlistán, s most is olvashatjátok. 

Ennyi örömhír megosztásán túl egy kérés: a Puli-díjra javaslatokat lehet tenni 

jan. 15-ig a Választmány, a helyi és szakmai csoportok képviselői és az 

Elnökség által. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem kaphatnak 

díjat! Reitli (Bartha) Cili várja a javaslatokat rövid indoklással jan. 15-ig: 

barthacili@gmail.com 

 

Köszönöm, hogy teszitek a dolgotokat, s ha kell, van kit megszólítani. 
 

Saly Erika 

 

Lesz 

Újbudai séták 

 

Kedves Tagtársaink! 

Egyesületünk – a kerületi önkormányzat együttműködésével – ismét 

programsorozatot indít Újbuda természeti és kulturális értékeinek 

megismertetésére. Ez a sorozat a tavaly nagy sikerrel lezajlott rendezvények 

folytatása, illetve megismétlése. Összesen hat alkalommal szervezünk látogatást, 

sétát a kerület más-más pontjára. A sétákat szombat délelőttre (a novemberi 

programot kivéve mindig a hónap harmadik szombatjára), 2‒4 órás időtartamra 

tervezzük.  

 

 

 

mailto:barthacili@gmail.com
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Időpontok és témák: 

Nov. 14.:  Újbuda értékei a Gárdonyi tértől a Feneketlen-tóig 

Jan. 16.:  Gellért-fürdő; fürdők, gyógyvizek Újbudán 

Febr. 20.:  Gellért-hegy 

Márc. 19.:  Budai Arborétum 

Ápr. 16.:  Sas-hegy 

Máj. 21.:  Kamaraerdő 

 

A további részleteket – a találkozás helye és pontos ideje, az esetleges előzetes 

tudnivalók stb. – mindig az egyes programoknál adjuk meg. Figyeljétek az 

MKNE honlapján a Programok fület! 

 

A részvétel regisztráláshoz kötött, amelynek határideje minden esetben az adott 

hét keddje. Regisztrálni csak elektronikus úton lehet: andras.victor@gmail.com 

(Akinek nincs internet-elérhetősége, olyanhoz csatlakozva jelentkezzen, akinek 

van.) 

Nem kérjük iskolás csoportok jelentkezését, viszont érdeklődő pedagógusokat 

szívesen látunk. Némelyik programnak korlátozott a létszáma, ezért célszerű 

minél hamarabb jelentkezni. Nyomatékosan kérjük, hogy az esetleges 

visszavonásokat, lemondásokat ugyanerre a címre küldjétek, s mindig minél 

hamarabb.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja és az Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően a sorozat minden sétája térítésmentes. 

 

Victor András 

 

Ökoest 

Kicsik és nagyik Ökoestje 

Gyerekek és idősebbek iskolaidőben egy asztalnál a környezeti nevelés kedves 

témáiról beszélgetnek, feladatokat oldanak meg, kreatívkodnak, egyszóval 

tanulnak. 
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Lehetséges egyáltalán? Hogyan működik? Hogyan érdemes szervezni? 

Mindezekre és saját felmerülő kérdéseidre választ kaphatsz a  

2015. november 12-én sorra kerülő Ökoestén. 

Helyszín: MKNE Iroda új helyszíne: ETELE Irodaház, 1119 Budapest, Etele út 

59-61., 203-as terem. 

Sólyom Barbara 

 

Ökokarácsony 2015. december 12-én a Bárdosban 

 

Szombaton 10–14 óráig tartjuk a szokásos 

ökokarácsonyi rendezvényünket a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület és a 

Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola közös szervezésében. 

(1117 Baranyai utca 16‒18.)  

Már több mint 15 éve 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 a belépés). 

Nagycsoportos óvodás kisgyermekeknek ingyenes a belépés. Gyere el hozzánk, 

hozd el barátaidat, gyermekeidet, ismerőseidet! Ígérjük, jól fogjátok érezni 

magatokat. (Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű Kör-

társakat. Jelentkezni lehet a timar.geng@t-online.hu e-mail címen Timár-Geng 

Csillánál. 

Timár-Geng Csilla 
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Madárkarácsony 

 

 

 

 
Az idei Madárkarácsonyt ismét a Bárdos suliban tartjuk. Olyan helyszín kell, 

ahol a kihelyezett „ajándékainkat”, a madáreleség díszeket a későbbiekben a 

diákok további etetéssel pótolják, miután azok elfogytak.  

Nagyon fontos, hogy ha kihelyezünk eleséget és a madarakat odaszoktattuk,  

egész télen biztosítani kell az ellátást, különben megtévesztjük őket és 

elpusztulhatnak a nagy hidegben. 

A ZölDÖK-ösök kreatív csapata készíti el a díszeket, és az iskola kertjében 

díszítenek majd fel vele egy fát a madaraknak. 

  

Darvas Kata 

 

Volt 

 

Országos Találkozó 

Kismagos 

A vendéglátók riportja: 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) tagjai 2015. szept. 18. és 20. 

között a Kismagosban tartották idei országos találkozójukat. A Magosfa 

Alapítvány három fővel képviselteti magát az Egyesületben. 

Az egyesületi ügyes-bajos dolgok megbeszélése mellett természetesen szántunk 

időt a kikapcsolódásra is: az MKNE logója nyomán készítettünk pulikutyát  
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fonalból, a Kismagos kültéri kemencéjében sütöttük meg a vacsorára és 

reggelire való kenyerünket, amire rákerülhettek az egyesületi tagok által hozott 

házi finomságok. 

 

                  

 

Játszottunk környezetvédelmi szerepjátékot, amelynek tétje a jegesmedvék 

utolsó jégszigetének megmentése volt. Raktunk tábortüzet, zenéltünk, 

énekeltünk, meglátogattuk Zebegényben a Pillekertet és a Babaparkot. 

Nagymaroson megismerhettük a Duna-part nevezetességeit és az őstermelői 

piacot, ahol sok-sok finomságot szereztünk be és kóstoltunk. Ellátogattunk a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Királyréti Látogatóközpontjába, ahol megnézhettük a 

Börzsöny élővilágát bemutató kiállítást és végigjárhattuk a Királyrét tanösvényt. 

A háromnapos találkozót egy váci városnéző kirándulással zártuk. Reméljük, 

hogy a találkozó jó hangulatát őrzi mindenki, aki ott volt! Köszönjük minden 

résztvevőnek! 

Neumayer Éva, Sólyom Barbara, Juhász Lilla 

S most szólaljanak meg a résztvevők, a vendégek! 

Bia: 

Nekem felszabadító volt. Jó találkozások, beszélgetések voltak benne, és persze 

a programok is hozzátettek a jóérzésemhez... és a finom étkek, a kemencés 

kenyér, a mogyoró... Gyerekkoromban volt mogyorónk, és mindig alig tudtuk 

kivárni, hogy megérjen... és most ez a friss mogyoró is hozzátett nekem... A jó 

séták, a szép természet, a jó vezetők ‒ a lányok is :), de az a fiatal, lelkes srác a 

tanösvényen a humorával, a kérdéseivel, a batyujával... Szóval jó volt, hogy 

volt, hogy családias volt. Szeretettel látlak benneteket jövőre Cserkúton!  
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Hársas Éva: 

Az a fiatal, lelkes srác a tanösvényen (Királyrét-DINPI), aki minden percet 

érdekessé is tett, az Sevcsik András volt. Mindenkinek kívánok ilyen vezetőt, 

ha bármikor tanösvényen jár. Az ékszerekért rajongóknak még a gránát drágakő 

lelőhelyét is megsúgta. 

Mosolygós vendéglátóink pedig a nagyon jól szervezett, érdekes és játékokkal 

teli programokkal mindannyiunkra felszabadítóan hatottak.  

Trescsik Angéla: 

A találkozó a szuper programokon felül két meglepetéssel is szolgált számomra. 

Az egyik meglepetés, hogy a Börzsönyben bárki találhat apró gránátokat, ha 

elég jó a szeme, és tudja, hogy hol kell keresni. Nálam sajnos az első feltétel 

nem teljesült. 

A másik rácsodálkozásom az volt, hogy András olyan ügyesen és profin tudta 

megfújni a kürtöt, hogy Lehel kürtje sem szólhatott szebben, jobban. 

Bárd Edit: 

Az esti tábortűz mellett ülni, reggel András furulyaszavára ébredni, beszélgetni 

és felfedezni a Dunakanyar szépségeit, együtt lenni, együtt nevetni, Éva és Barbi 

arcán látni a soha nem hervadó mosolyt; számomra ezek az idei OT 

legemlékezetesebb pillanatai. 

Victor András: 

Nagyon tetszett, hogy mindenhol olyan kalauzolt minket, aki az adott helyen 

otthon van; a táborban Éva, Nagymaroson Lilla, Zebegényben Barbi. Így sok 

érdekeset és – számomra legalábbis új – környezeti nevelési vonatkozást 

ismerhettünk meg. 

 

Nekem külön személyes tanulság volt a nagymarosi termelői piac. Vettem 

ugyanis egy pici üveg méregerős paprikaőrleményt; engedtem a csábításnak, 

hogy „ez százszor olyan csípős, mint az Erős Pista”. Vagyis áldozata lettem 

korunk „csúcs-szuper-hiper”-mániájának. Aztán itthon rádöbbentem, hogy ezzel 

az erővel vehettem volna akár kémiailag tiszta kapszaicin port is, hiszen ez az 

őrlemény valóban olyan erős, hogy csak egy belemártott fogpiszkálóra tapadó, 

alig látható mennyiség kell belőle egy tányér leveshez. Vagyis nem csípős 

paprikát teszek az ételbe, hanem csak a „mérget”. No, ezért volt tanulságos ez a 

piaclátogatás. S ugye, hogy ez is nevelési tanulság? 
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Boros Éva: 

Remek társaság, családias vendéglátás, jó hangulat. Sok érdekeset láttunk, 

hallottunk, a helybéliek idegenvezetésével a terület rejtett értékeit is 

megismerhettük. 

Köszönöm Nektek! 

Vásárhelyi Tamás: 

 

Csak részidőben tudtam ott lenni, de ezalatt is nagyon sokat láttam abból, 

milyen remek helyet és felszerelést hoztak össze a vendéglátók, és sokat 

tanultam is, új módszereket, új témákat. És van már egy pamutpulim! 

 

 8. Fenntarthatósági Nap 

 

 

 

A rendezvény nyolcéves történetében először, szeptember utolsó szombatján 

különösen nagy mennyiségű eső zúdult a helyszínként szolgáló Millenáris 

Parkra (is).  

A szürke, esős, hűvös időben a potenciális látogatók többsége otthon maradt, de 

mi  ‒ Újszászi Györgyi, Tegzes Marcsi és Bárd Edit ‒ az MKNE színeiben, a 

Védegylettel közös sátorban álltuk a sarat. A rendezvény „családias” jellegét a 
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kapcsolati hálónk erősítésére használtuk: a szemközti sátorban tanyázó 

zöldboltosok gyakori vendégeink lettek, és fellelkesültek gazdag 

kiadványlistánk láttán, a Madártani Egyesület munkatársát és önkéntesét pedig 

mi kerestük meg a madártoll-felismerő játék megoldókulcsának hiánya okán. 

Köszönjük azoknak a lelkes egyesületi tagoknak a bátorító szavait is, akik a 

főépületben zajló programok miatt jöttek, de minket is meglátogattak! 

Bárd Edit 

 

Éghajlatvédelmi konferencia 

Október 15-én, a Parlament felsőházi üléstermében került megrendezésre az 

országos konferencia, melyben az éghajlatvédelem volt a fő téma.  

A program késés nélkül, 10 órakor kezdődött. 

A konferencia során három szakaszban, szakaszonként 5-6 előadást hallgattunk 

meg olyan személyektől, mint Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal 

Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóságának vezetője, Pokorni Zoltán, 

Budapest XII. kerületének (Hegyvidék) Polgármestere, és még sok hasonló, a 

témában magas szakértelmet bizonyító személytől. Az előadás-sorozatok között 

kétszer volt szünet, amikor a helyszín biztosított enni- és innivalót a 

résztvevőknek. 

Fontos tudnivaló, hogy eme előadások az ENSZ Párizsban megrendezendő 

klímacsúcsának előzményei. 

Az előadások összegezve arra kívántak rávilágítani, hogy a modern 

energiafelhasználás súlyos hatással van a föld átlaghőmérsékletére. Mint 

ahogyan azt többen is tartalmas diasorokkal bemutatták, a föld kritikus 

átlaghőmérséklet-emelkedési küszöbe nagyjából 2 Celsius-fok, viszont a 

jelenlegi ipari fejlődéssel mi már a 4‒6 Celsius-fok felé közelítünk. 

Persze az, hogy melegebb lesz, elsőre nem mindenkit ijeszt meg eléggé, viszont 

előadóink arra is rávilágítottak, hogy a hőmérséklet-változás közvetlen pénzügyi 

hatásokkal is jár, mivel az ipar nagy része nagyon is függ az 

átlaghőmérséklettől. A korábbi számokat felhasználva, 2 Celsius-fok emelkedés 

esetén a globális vagyonvesztés akár 4,7 milliárd USD (kb. 1,3 millió Ft) lehet, 

5 Celsius-fok esetén meg ez a szám 7 milliárd, 6 foknál meg 14 milliárd USD.  

Tovább rontja a helyzetet a késlekedés, ha figyelembe vesszük azt, hogy minél 

később születik közös megegyezés a fosszilis energiahordozók és egyéb 

környezetterhelő folyamatok visszafogásáról, annál drasztikusabb változásokra 

van szükség, hogy időben csökkenthessük az anyagi veszteségeket. 

A második szakasz egyik előadója Pokorni Zoltán polgármester volt, akinek az 

előadása mintaként szolgálhatna Budapest összes kerületének környezetvédelem 
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terén. Habár mind elhelyezkedésben, mint anyagilag előnyt élveznek más 

kerületekkel szemben, mégis a megfelelő területek szabályozásával, és a 

környezetbarát megoldások (zöldtetők, ciszternák) támogatásával egy átlagnál 

magasabb szintet ütöttek meg. Tevékenységüknek köszönhetően a XII. 

kerületben a boltok nem árusíthatnak palackos ásványvizet. 

A polgármester úr előadásában olyan ötletek is elhangzottak, mint a városszéli 

parkolók létesítése, mellyel nagymértékben csökkenteni lehetne a belváros 

forgalmát, tekintetbe véve, hogy a belvárosba mindennap bejáró dolgozók, 

tanulók teszik ki a forgalom és így a légszennyezés nagy részét. 

Különleges előadó volt a Peruból érkezett Teresita Irene Antazu López, az 

Esőserdei Őslakosok Regionális Szövetségének tagja, aki a hazájához hasonló 

elmaradottabb területekről tartott előadást, amiben természetesen tolmács 

segítette. 

Mondanivalója abban kapcsolódott a témához, hogy a bányászat, kőolaj-

kitermelés és a kiirtott esőerdők helyén végzett mezőgazdasági tevékenységek 

közvetlenül kihatnak az ott lakók megélhetésére, pl. nem tudnak elég élelmiszert 

termeszteni (mint a jukka), és a fejlett államok által megváltoztatott éghajlat a 

folyók gyakoribb áradását is okozza. 

Előadásában bemutatta azonban azt is, hogy az általa képviselt szövetség nagy 

hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre és a helyi őslakosok ilyen irányú 

oktatására. 

 

A konferencia mondanivalóját úgy lehetne összefoglalni, hogy a klímaváltozás, 

mint a jelenlegi ipari berendezkedésünk mellékterméke, komoly fenyegetést 

jelent mind a természet, mint a mi számunkra. Habár Párizsban ezeket magasabb 

körökben is megvitatják majd, fontos tudatni az átlagemberrel is, hogy az a 

szennyezés, amit ma nem veszünk figyelembe, a jövő nemzedékeinek lesz 

hatalmas teher, és lehet, hogy ők már nem lesznek képesek visszájára fordítani a 

mi hibáinkat. 

Szilágyi Dániel 

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Az Európai Bizottság LIFE+ programja által részfinanszírozott Európai 

Hulladékcsökkentési Hét (LIFE12 INF/BE/000459) projekt keretében 2015. 

november 21‒29. között kerül megrendezésre Magyarországon is az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét, melynek fő céljai közé tartozik, hogy felhívjuk a 

figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, a termékek újrahasználatának, 

valamint a hulladékká vált anyagok újrahasznosításának a fontosságára. 
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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ehhez kapcsolódóan előre kidolgozott 

akciók tesztelését végzi néhány közoktatási intézményben az Európai 

Hulladékcsökkentési Héten. A tesztelések alapvető célja, hogy olyan célcsoport- 

specifikus akciókat népszerűsítsünk a jövőben, melyek Európa bármely 

országában jó eredménnyel megvalósíthatók. 

Az akciók tesztelését 5 téma köré csoportosítva végezzük: 

 A konyhától a kertig: Mindent a komposztba, amit lehet! 

 Egy hét az újrahasználat jegyében 

 Légy Te is Hulladékdetektív! 

 Irodák a papírfelhasználás csökkentéséért 

 Légy Te is válogatós! Gyűjtsük szelektíven a hulladékokat! 

 

Az akciók tesztelésének lebonyolítására egy csapat vállalkozott, melynek tagjai: 

Bátyi-Földesi Dóra, Sztridáné Kurucz Krisztina, Pólyiné Jekli Zsuzsanna, 

Somogyi Péter és Újszászi Györgyi. 

A projekt előkészítése 2015 szeptemberében indult, és 2016 januárjában zárul. 

Reményeink szerint több száz általános és középiskolás fogja hulladék 

szempontból tudatosabban folytatni hétköznapi tevékenységeit. 

Újszászi Györgyi 

 

Vidéki csoportjaink 

 

A Baranyai csoport hírei – ősz, tél – 2015 

 

Idén 19. alkalommal került megrendezésre az Erdők Hete rendezvénysorozat 

(szeptember 28. – október 4.) az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei 

Iskola Szakosztály tagjainak szervezésében.  

A Mókus Suliban mi is nagy lendülettel készültünk az Erdők Hetére. 

Október 3-án sok szeretettel vártuk Sás-völgybe a megye alsó és felső tagozatos 

tanulóit, érdeklődő családjait, baráti társaságait egy erdőjárással egybekötött, 

vidám és tanulságos játékos túraversenyre. A programon 80 fő vett részt. 

Nagy örömünkre több környezeti nevelő társunk is szervezett csapatokat a 

programra. 
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Az erdészet fontosnak tartja, hogy gazdasági feladatai mellett közjóléti szerep 

vállalásáról, valamint az ezen a területen elért eredményeiről is tájékoztassa a 

térség lakóit.  

 

Idén november 28-án rendezzük meg a már hagyományos karácsonyváró 

kézműves napunkat, a „Zöldkarácsony”-t a Civil Közösségek Házában, melyre 

az érdeklődő családokat várjuk. 

 

A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük 

a Baranyai csoport tagjait. 

 

Scheitler Adrienn 

 

Mecsek Zöldút 

 
 
 

 A Mecsek Zöldút lett „Magyarország legízletesebb vendégváró úti célja”. Ez 

egy érdekes EU-s pályázat, az EDEN eredménye. Írtunk egy jó pályázatot, hat 

faluból 42 partnert egyeztetve. Őstermelők, önkormányzatok, kézművesek, 

étterem, civilek, iskola... mindenféle falusi népek összefogását mutattuk be, és 

turisztikai ajánlatokat készítettünk. Ezt értékelték, és kiválasztották a 

legjobbakat, ezt követően egy zsűri meglepetéslátogatásokat csinált, hogy 

megtapasztalják, igazat írtunk-e. Ennek alapján kiválasztottak öt pályázót, és 

akkor jött a harmadik felvonás. Az OMÉK-on egy konferencián az öt régió 

előadást tartott, amit egy újabb zsűri értékelt, és a végén eredményt is hirdettek. 

Megnyertük.:-) Harmincnégy lelkes emberrel utaztunk oda, és csináltunk egy 

formabontó „performance”-t, vittük a rengeteg finom kóstolnivalót, nemcsak a 

gazosakat, hanem kolbászt is, kemencés csülkös babot is, jóféle kecskesajtokat 
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is, mindent, mi szem-szájnak ingere. Nem tudtak másképp dönteni, nem 

hagytunk rá felületet. Az ellenfelek nem kispályások voltak, csupa profik, pl. a 

Hortobágy. Szóval úszunk a nagy örömben, meg a megnyert sok feladatban. Ne 

feledjétek, jövőre Magyarország legízletesebb helyén találkozhatunk! 

Bia 

 

Tagjaink írták  

 

Kedves Tagtársaim! 

 

Javaslom, hogy az MKNE keretein belül alakuljon meg egy „Teremtésvédelmi 

nevelés” munkacsoport, amely a Földgolyó megvédésének a vallásokhoz is 

kapcsolódó nevelési kérdéseivel foglalkozik. Ez a munkacsoport fórumot 

biztosíthat azon tagtársainknak, akik bármilyen értelemben hívőnek vallják vagy 

gondolják magukat. Mindazoknak, akik keresztények vagy más vallásúak, „a 

maguk módján hisznek”, vagy akár csak érdeklődnek a vallások iránt, de abban 

egyetértenek, hogy a Föld megvédése lelkiségi kérdés is.  

 

*** 

 

Indoklás 1 (A külső körülmények) 

A környezeti nevelés ügye – persze nagyrészt sajnos csak a környezet gyorsan 

romló állapota miatt – az utóbbi időkben előtérbe került. Nagyléptékű dolgok 

történnek ezen a téren: pl. az ENSZ 193 tagországa tavaly elfogadta az előttünk 

lévő másfél évtizedre szóló Fenntartható Fejlesztési Célrendszert. És talán még 

ennél is nagyobb horderejű, hogy Ferenc pápa (aki Assisi Szent Ferencre utal a 

névválasztásával!) nemrégen megjelentette Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű 

enciklikáját, amely egyértelműen az „ökológiai megtérés” szükségességéről 

szól. Alaposan kidolgozott, a társadalmi, tudományos, gazdasági és politikai 

szempontokra is figyelmet fordító enciklikáról van szó. A mi 

szóhasználatunkkal élve: ez a pápai üzenet tiszta környezeti nevelés! Azt kell 

mondanom, hogy eddig talán még senkitől sem kaptunk akkora „hátszelet”, mint 

most Ferenc pápától. 
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Indoklás 2 (Személyes háttér) 

A Magyarországi Református Egyház zsinatának meghívására évek óta tagja 

vagyok az Ökogyülekezeti Tanácsnak, amely azt a feladatot kapta, hogy segítse 

a református (és más) gyülekezeteket a „zöldülésben”. (Ld. 

www.okogyulekezet.hu!) Itteni tapasztalataim is megerősítenek abban, hogy 

gyönyörűen együtt tudnak dolgozni a Föld-védelemben azok, akik ökológiai 

törvények alapján (ésszel) dolgoznak a bioszféra védelmén, s akik a Földet Isten 

szerethető ajándékának tartva (szívvel) ténykednek ugyanazért.  

 

2015. október 

 

Victor András  
 várja (nov. végéig) a munkacsoportba való jelentkezéseket, 

 és várja (bármeddig) a jelzést, ha valaki „beszélgetni” szeretne erről. 

andras.victor@gmail.com 

 

ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, 2016–2030 

 

Az ENSZ szeptember végén fogadta el a Fenntartható Fejlődési Célokat (SDG), 

a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja” című 

dokumentumot, amely a következő tizenöt évre meghatározza a fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos, a világ minden országára vonatkozó cselekvési 

irányokat, célokat és az azok eléréséhez szükségesnek tartott nemzetközi 

együttműködési feladatokat. A program megvalósításában Magyarországnak is 

tevékeny szerepet kell vállalnia. 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a HAND Szövetség, a Magyar 

Természetvédők Szövetsége által szervezett szeptemberi konferencián több mint 

200-an vettek részt, ahol áttekintették a Fenntartható Fejlődési Célokat (SDG) és 

a sikeres magyarországi megvalósítás lehetőségeit, feltételeit. Jó volt látni, hogy 

döntéshozók, a tudomány képviselői, a civil szervezetek képviselői együtt voltak 

jelen.  

A Magyar Természetvédők Szövetsége és a HAND Szövetség összefogásában 

elkészül egy javaslatcsomag, mely konkrét lépéseket vár és ajánlásokat tesz a 

célok sikeres magyarországi megvalósítása érdekében. A javaslatcsomagot 

szeptember végén, az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan hozták nyilvánosságra: 

http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/a2030_hand_mtvsz_javaslatok.pdf 
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A „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-

programja” az emberiség eddigi legátfogóbb szegénységellenes, valamint 

ember- és környezetbarát terve. Fontos üzenete, hogy a problémákat 

rendszerszemléletben, az okokat keresve, közösen kell megoldani. A 17 fő célon 

belül meghatározott 169 részcél mindegyikének elérése nem kötelező, de 

minden ország önként vállalta.  

A Fenntartható Fejlődési Célok (17) a következő témakörökre térnek ki: (1) a 

szegénység felszámolása, (2) az éhezés megszüntetése, (3) az egészséges élet és 

jólét biztosítása, (4) az oktatás általánosan elérhetővé tétele, (5) a nemek 

egyenlőségének megvalósítása, (6) a vízhez történő hozzáférés, (7) a 

fenntartható energiához való hozzáférés, (8) fenntartható gazdasági fejlődés, 

teljes foglalkoztatás, (9) megfelelő infrastruktúra és fenntartható iparosítás, (10) 

az egyenlőtlenségek csökkentése, (11) fenntartható települések, (12) 

fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek, (13) a klímaváltozás és 

hatásainak leküzdése, (14) a tengeri erőforrások fenntartható használata, (15) a 

szárazföldi ökoszisztémák, az erdők fenntartható használata, a sivatagosodás 

leküzdése, a talajromlás megállítása, a biológiai sokféleség csökkenésének 

megállítása, (16) békés és befogadó társadalmak megteremtése, hatékony 

intézmények kiépítése, (17) a végrehajtási eszközök és a globális partnerség 

megerősítése.  

(Forrás: MTVSZ anyagai) 

Saly Erika 

 

Pályázatok 

 

Zöld Forrás 2015 pályázat 

 „Változzunk, hogy változtathassunk! 

 (A megújulás, az alkalmazkodás képességének tanulása – a főnix 

nyomában)” 

 

A pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium támogatja.  

A pályázat lebonyolításához szükséges segítő anyagok (a témavezetők 

munkájához szükséges dokumentumsablonok, kommunikációs táblák) 

összeállítása, a témák meghatározása megtörtént, és ezután a vezetőség felkérte 

a témavezetőket egy-egy témakör levezetésére. 
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Zöld Zugoly – Darvas Kata 

OT – Neumayer Éva 

Témanapok – Halácsy Ágnes 

Képzés – Mondok Zsuzsa 

Városi séták – Victor András 

Ökoesték – Devescovi Balázs 

„Jeles napok” (fesztiválok, rendezvények) – Újszászi Györgyi 

A Zöld Zugoly és az OT sikeresen lezajlott, mint az olvasható külön cikkben is. 

Már részt vettünk két rendezvényen is – Sziget Fesztivál és Fenntarthatósági 

nap. 

A többi program szervezés alatt van, és hamarosan indulnak. 

 

Pólyiné Jekli Zsuzsanna 

projektvezető 

 

 

Közérdekű 

 

Új irodai asszisztensünk: Nagy Barbara 

„Nyelvtanári szakon végeztem, majd ezután egy környezetvédelmi szervezetnél 

helyezkedtem el, ahol tíz évig dolgoztam irodavezetőként. Ez idő alatt sok 

mindent megtudtam a környezetvédelemről, nagyon sok embert megismertem, 

és gyakorlatot szereztem az irodavezetés, a pályázati és pénzügyi adminisztráció 

területén. Szeretek új dolgokat megismerni, olvasni. Lételemem a mozgás, a 

futás, és igyekszem mindenhová kerékpárral menni. A környezettudatos és 

egészséges életmód híve vagyok.” 

 

Irodai „ügyelet” jelenleg: hétfő és szerda délelőtt 9–12 óra között, egyéb 

esetben előzetes telefonos egyeztetés szükséges. 

 

 

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke 

Szerkesztő: Hársas Éva 

Tördelés: Szekeres Tamás 

Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Honlap: mkne.hu 

 Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel: 321-4796, 06-20/4949-469 

E-mail: mkne@mkne.hu 

Fogadóórák: Előzetes egyeztetés alapján 

 


