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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület  hírlevele 

2016. május 
 

Lesz 

XXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ  

ÉS VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS 

A MECSEK ZÖLDÚTON 

 

2016. szeptember 16-18. Cserkút, Biobia Porta 

Péntek délután gazolunk, aztán megfőzzük, jókat beszélgetünk és várjuk a később 

érkezőket, hogy együtt elkölthessük batyus vacsoránkat. A tűz körül folytatjuk a 

beszélgetést, talán még dalolunk is. 

Szombaton jól bereggelizünk, és busszal eljutunk Sásvölgybe, Adorján Rita és 

Scheitler Adri csodás ökoházas, Mecsekerdő Zrt.-s erdei iskolájába. Ott 

kézműveskedünk, játszunk, és megismerkedünk ezzel az egyedülálló ökoházzal, 

egyenest az építésze – Koós Miklós – által. Találkozunk Tóth Attila famívessel, és 

megkóstoljuk a csodás pálinkáit (pl. berkenye, sajmeggy, vadkörte).  Eszünk friss, 

kemencés langallót medvehagymás házi tejföllel… Este visszamegyünk Cserkútra, 

eszünk egy jó gazlevest, meg amit találunk. Jöhet a tűz, ha bírjuk, spontán 

énekkarok, csillagok…  

Vasárnap közgyűlünk és megválasztjuk az új vezetőséget, FB-t, eszünk egy jó ebédet 

„Magyarország legízletesebb vendégváró úti célján”, az EDEN-nyertes Mecsek 

Zöldúton, majd mindenki hazautazik. Igény szerint az utazási költséget – a 

közgyűlésen való részvétel esetén – megtérítjük (telekocsi, illetve számla és 

menetjegy ellenében). 

 

Online regisztráció: http://mkne.hu/ot_2016.php 

A regisztráció határideje: július 1. 

A jelentkezéshez szükséges: 3000 Ft előleg utalása az MKNE számlájára július 1-

ig. 

Számlaszám: 16200151-00270519 

Az utaláskor fel kell tüntetni: OT 2016 – a résztvevő(k) neve 

http://mkne.hu/ot_2016.php
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A fennmaradó támogatási díj utalása: augusztus 10-ig 

Szállás: A Pajtaszállóban ömlesztve (sokan együtt, matracon): 1000 Ft/fő/ éjszaka, 

cserkúti vendégházban: 2500 Ft/fő/éjszaka.  

Várunk Benneteket szeretettel: Scheitler Adri, Németh Ibolya (Bia), Boros Éva, 

Adorján Rita és a többi baranyai tagtárs. 

 

Bia 

 

Zöld Zugoly 

 

Idén is lesz Zöld Zugoly a Művészetek Völgyében. 

Július 22-től 10 napon át változatos és színvonalas programokkal várjuk a látogatókat 

az MME-vel és a Bakony‒Balaton Geoparkkal közös Művészetek Zöldje nevű 

udvarunkban, a kapolcsi Faluházban.  

A fesztivál célcsoportjának érdeklődését szem előtt tartva, ezen a nyáron gyakorlatias 

megközelítéssel keressük a választ arra, milyen lépéseket tehetünk afelé, hogy 

fenntarthatóbbá tegyük az életmódunkat.  

Reggelente Újszászi Györgyi segítségével Fair trade kávéházban beszélgetünk a 

méltányos kereskedelem ágas-bogas témájáról. 

Néhány reggelen Botanikai sétára is lehetőség van Victor Andrással. Napközben a 

bevált gyakorlathoz híven „hulladékokból” kézműveskedünk; idén növényt is 

ültetünk és foglalkozunk a házi komposztálással. Mindemellett felfedeztető játékok 

nagy halmával és izgalmas kísérleti bemutatókkal szórakoztatjuk a vendégeinket és 

magunkat. Zárás előtt több estén is quiz-nightot rendezünk. 

Aki betér hozzánk, mindennap meghallgathat egy ígéretes előadást. Vásárhelyi 

Tamás több izgalmas témával is készül: Fenntartom a természetet, illetve Szeretem a 

rovarokat! , valamint Furfangos tudományos játszóház minden kisgyermekes család 

otthonában című előadásokkal érkezik hozzánk a fesztivál megnyitására. 

Victor András ugyancsak az első hétvégén látogat el hozzánk, és mesélni fog a 

vásárlói felelősségünkről: Gondolkodj többet, vásárolj kevesebbet! Jellegzetes, 

holisztikus szemléletmódját a Változatosság a sejtektől a kultúrákig  előadásában 

adja át.  

Kedd délután (szerda délelőtti ismétléssel) Sőnfeld Mátyás zeneterapeuta, az 

Ökojáték munkatársa hozza el zenebatyuját, amiben egy majdnem teljes szimfonikus 

zenekar hangszereinek majdnem pontos másolata lapul – természetesen hulladéknak 

tartott anyagokból. 
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A fiatalos tudománynépszerűsítést a Szertár nevű oldal egyik munkatársa, Hauptricht 

Tamás képviseli, aki az interneten terjedő áltudományok veszélyeiről világosít majd 

fel bennünket csütörtökön. 

Pénteken a Pannon Egyetem környezetmérnök professzora a ház körüli 

újrahasznosításról fog beszélni.  

Szombaton az évek óta „slágervendégünk” Takács Feri bácsi mutatja be zánkai 

gyógynövénykertjét, és ismerteti az útközben szedett virágok és hajtások élettani 

hatásait. 

Az utolsó vendégünk Takács-Sánta András, az ELTE Humánökológiai Tanszékének 

alapítója lesz, aki előadásában a következő kérdést válaszolja meg: „Miért 

kulcsfontosságú a (kis)közösségek újrafelfedezése ahhoz, hogy valóban 

környezetkímélően élhessünk?” 

A részletes programterv lassan elérhető a fesztivál honlapján 

(https://www.muveszetekvolgye.hu/), további érdeklődőknek pedig szívesen állok 

személyesen a rendelkezésére! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Tegzes Marcsi és a Zöld Zugolyosok 

mariategzes@gmail.com 

 

 

Volt 

 

Közgyűlés 

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján 

áttekintette a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (Egyesület) elmúlt évi 

működését és gazdálkodását, beleértve a szakmai munkát, és a pénzügyi és ügyviteli 

tevékenységét is. Továbbá valamelyik FB-tag – ritka kivételtől eltekintve – mindig 

részt vett az elnökségi üléseken, így közelről láttuk az Egyesületet irányító szervezet 

munkáját. Konzultációt folytattunk továbbá Saly Erika elnökkel és Pólyiné Jekli 

Zsuzsával néhány, a szervezeti munkával, a gazdálkodással és az ügyvitellel 

kapcsolatos kérdés tisztázására. Megvizsgáltuk a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumokat (Egyesületi tartalmi beszámoló, Elnökségi beszámoló, 

Munkatervtervezet havonta, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, Beszámoló a választmány 

2015. évi munkájáról). Mindezek után az Egyesület működésével kapcsolatban az 

alábbi megállapításokat tesszük.  

 

A szakmai és szervezeti munka értékelése  

Annak ellenére, hogy az elmúlt évben megváltozott az Egyesület székhelye és a 

költözködés sok többletfeladatot jelentett, valamint személyi változások is történtek 

(ld. Elnökségi beszámoló), az egyesületi szakmai munka mértékét kiemelkedőnek 

ítéljük meg. A lebonyolított projektek és programok tartalmasak és igényesek voltak. 

Tekintettel az Egyesület létszámára, a megvalósult programok száma és minősége 

kiemelkedő volt. Az elmúlt évben az Elnökség számos új feladatot vállalt fel, amit 

sikeresen, eredményesen végre is hajtott (kiemelve a Hulladékhét projektet és az 

erdei iskolával, erdei óvodával kapcsolatos felméréseket). Az Elnökség igen aktív 

munkát végzett, amiért a Felügyelő Bizottság minden elnökségi tagnak köszönetét 

fejezi ki.  

Az elnökségi ülések alaposan előkészítettek, az elnökségi meghívó részletes, jól 

informál a megbeszélendő, eldöntendő kérdésekről. Az elhangzottakról részletes 

jegyzőkönyv készül, amelyek alapján az Egyesület működése folyamatosan nyomon 

követhető. Ezt az eljárást továbbra is jó gyakorlatnak tekintjük.  

A szervezeti munkát nehezítette a költözés és a romló gazdasági környezet, ami miatt 

nem tud az Egyesület állandó adminisztratív munkaerőt foglalkoztatni a rendszeresen 

és folyamatosan felmerülő feladatok ellátására. Ezért az Elnökség amúgy is túlterhelt 

tagjaira az elmúlt évben még több feladat hárult.  

 

A pénzügyi tevékenység és gazdasági helyzet értékelése 

A pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése során szabálytalanságot nem találtunk. Az 

Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek felhasználása rendeltetésszerű és a 

mindenkori előírásoknak megfelelő volt. A növekedő adminisztratív terhek ellenére a 

gazdasági adminisztráció jól működött. Ezért Pólyiné Jekli Zsuzsannának külön 

köszönetünket fejezzük ki.  

A 2015. év során az Egyesület pénzügyi helyzete stabil volt. Mivel a forgóeszközök 

értéke nőtt és a kötelezettségeké csökkent, az általános likviditás jelentősen nőtt az 

előző évihez képest, ami ugyan pozitív, de nem stabil fejlemény.   

Az FB tavalyi jelentésének értelmében az Elnökség rendbe tette a tagok adatbázisát 

és szigorított a tagdíjbefizetések ellenőrzésén, aminek következtében a befizetések 

mértéke megháromszorozódott. Ez a munka talán elősegíti a tagok aktivizálását. 
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Összefoglaló értékelés  

Megállapítjuk, hogy az Egyesület a jogszabályoknak megfelelően módosította az 

Alapszabályát. A módosításokat a bíróság elfogadta, így azok jogerőre emelkedtek. 

Az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően 

működött. A Felügyelő Bizottság a 2015. évi beszámolókban szabálytalanságot nem 

tapasztalt. Az Egyesület az elmúlt évben jól működött, és feladatait az érvényes 

jogszabályok és az Alapszabály szerint teljesítette, annak ellenére, hogy a civil 

szervezetek gazdasági környezete évről évre romlik és a szabályozások gyors és 

kiszámíthatatlan változásai a működést egyre jobban megnehezítik.  

A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2015. évi munkáját dokumentáló beszámolókat 

megfelelőnek tartja és a Közgyűlés által elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2016. 04. 16.  

Dr. Bakonyi Gábor FB-elnök 

 

Puli díjazottak méltatása 2016  

 

Bárd Edit (Fekete puli): Mosolya és lelkesedése szembetűnő. Friss ötleteket karol 

föl, jó társ az ötletelésben, mer másként gondolkodni. Vállalásait elvégzi, 

folyamatosan követi az egyesületben zajló eseményeket, folyamatokat. Sokat segít: 

hol a marketingben, hol egy-egy szórólap javításában, vagy éppen önkéntes munkát 

vállalva fesztiválokon, programokon (pl. Kalandtúrán), vagy egy-egy tárgyaláson, 

pályázatírásban. A Választmány vezetését sikeresen átvette Darvas Katától, s azóta is 

lelkiismeretesen vezeti azt. Egyesületünk székhelyéhez felajánlotta lakását. 

Elkötelezett környezeti nevelő, lelkes múzeumpedagógus. 

 

Bátyi-Földesi Dóra (Fekete puli): A jubileumi konferencián remek gondolataival 

járult hozzá a sikerhez. Kedves, szelíd, szerény, értékeket képviselő egyéniségével, 

véleményével mindig jó irányba vitte a dolgainkat. Többször élt építő kritikával, 

amikor pályázatot készítettünk, terelgetve, tanítgatva minket az egyértelmű 

fogalmazásra. Több szakmai feladatba bekapcsolódott, lelkesítő erő volt, jó 

ötletekkel, szakértelemmel segített pl. a városi séták tervezése során, valamint a 

hulladékos projektben. Kevés ideje van jelenleg, de átértékelte az életét, s 

tudatosabban osztja szét magát a család és a munka között. 

 

Devescovi Balázs (Fekete puli): Hitelesen képviseli a „Bringázz a munkába! 

Bringázz az iskolába!” című programokat. Elkötelezett környezetvédő. Biciklis 

felszerelésben jelenik meg köztünk legtöbbször, bicajjal közlekedik Szentendréről az 

ELTE Bölcsészettudományi Karára, tanítani. Gyerekeivel sokat kirándul, túrázik. Az 

egyesületbe a párja, Halácsy Ági által került.  
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Évek óta szervezi az ökoestek beszélgetéseit. Az idén általa tudtuk meg, mi az az 

ökokritika. Többször segített már rendezvényeinken önkéntes munkával. Az 

egyesületi Facebook oldal rendszeres töltögetője, megosztója. 

 

 

Kelen Gábor (Fehér puli): „Ha még nem lett volna föltalálva a gondolattérkép-

készítés, akkor ő biztos kieszelte volna” – írta róla Victor András. Rendszerező elme, 

mindent közeli-távoli-nagyon távoli összefüggéseiben vizsgál. Ezzel a 

rendszergondolkodással számtalan esetben segítette az egyesületet, például 

projekttervezés, vitás helyzetek elemzése, alapszabály-módosítás, alapértékeink 

folytonos újragondolása során.  

Mint ügyvezető tett egy kísérletet az egyesület ilyen szemléletű menedzselésére, és 

bár végül csak felemás sikerrel járt, sokat tanultunk belőle. 

 

 

Sólyom Barbara (Fekete puli): Neumayer Éva mellett a 2015-ös kismarosi OT 

egyik szervezője, házigazdája és programvezetője volt.  

Szintén egyik szervezője és vezetője volt az MKNE és a Magosfa közös „Kicsik és 

Nagyik” projektjének, ideértve a tábort és a továbbképzéseket is. Az RWL projektben 

a Kézmodell magyarra fordítását segítette.  

Decemberben csatlakozott az egyesület frissen alakult Teremtésvédelmi Nevelés 

Csoportjához. Reméljük, hogy aktivitására, mosolygós, kedves személyiségére, 

optimizmusára továbbra is számíthatunk. 

 

Zöld OT 2016 

Az idén április 29. és május 1. között Őriszentpéteren került sor a Környezet- és 

Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozójára, mégpedig a XXVI.-ra. A 

szervezők (Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Magyar Természetvédők 

Szövetsége, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő 

Egyesület) igazán kitettek magukért – nagy türelemmel segítettek a közel 500 

résztvevőnek eligazodni a programok és a szálláshelyek között. Szerencsére az 

időjárás is besegített, hogy mind az előprogramok, mind a Zöld Majális ragyogóan 

sikerültek. Ez utóbbin az MKNE és a Magosfa Alapítvány (NCTA által támogatott) 

közös Kicsik és nagyik projektjének utolsó eseménye is helyet kapott: a helyi hímző 

szakkör és egy kópickészítő mester segítségével ismerkedhettek a gyerekek (és a 

kicsit régebb óta gyerekek) ezekkel a mesterségekkel, valamint a festőnövényekkel 

is.  

A délutáni szakmai szekciókat egy hatalmas májusfa felállítása követte, majd 

osztatlan sikert aratott a Kajárpéci Vízirevü legújabb „háromdimenziós rádiójátéka”, 

A dzsungel könnye – avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel – tudományos-

fantasztikus vásári konzekvencia egy levonásban.  
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Vasárnap reggel még különböző helyszíneken lehetett ismerkedni az Őrség 

szépségeivel, vagy részt venni a záró plenáris ülésen.   

 

Köszönjük a szervezőknek! 

Neumayer Éva 
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Föld napja a Fővárosi Állat- és Növénykertben 

Kun Lászlóné Margit vezetésével önkénteseink: 

Halácsy Ágnes, Mondok Zsuzsa a családjával, Örleyné Futó Enikő, Tegzes Marcsi, 

Trescsik Angéla, 

és irodai munkatársunk, Sztridáné Kurucz Krisztina, 

valamint Dénes Eszter, Kecskés Nóra, Kovács-Oroszlán Dani és Márton, Müller 

Dóri, Horváth Laura, Landi Zsombor, Szipőcs Gergely közösségi szolgálatos diákok 

három napon át játszottak az érdeklődő látogatókkal az állatkert Elefántházában.  

Mint mindig, most is sikeres volt az MKNE által kínált program, melynek címe: 

„Harmóniában a környezettel” volt. A szombati napon sok száz pedagógus látogatta 

meg a kertet, és ismerkedett az MKNE játékaival, programjával és kiadványaival. Az 

állatkertben készült fotókat a honlapon a Képtárba tettük ki.  

 

Projektjeinkről 

 

Lezárult a Kicsik és nagyik projekt 

A Magosfa Alapítvány és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület több mint másfél 

éve tartó Kicsik és nagyik projektje április végén fejeződött be.   

A projekt generációk közötti tanulásról, idősek és gyerekek együttes környezeti 

neveléséről szólt.  

 

12 helyszínen, többek között Vácott tartottunk közös programot a két korosztálynak, 

az utolsóra április 30-án, Őriszentpéteren, a Zöld Civil Országos Találkozón került 

sor. A jó hangulatban zajló programok során mindkét korosztály rengeteget tanult 

egymástól, többek között újrahasznosítás, klímaváltozás, raktározás, madarak, méhek 

témakörökben. 

 

A programokon kívül hét helyszínen helyi szervezetek részvételével fórum is 

megszervezésre került, aminek célja az volt, hogy a programok önjáróan 

folytatódjanak. A visszajelzések szerint azóta több helyszínen is megkezdődött 

hasonló programok szervezése.   

Múlt nyáron 30 fő részvételével tartottunk Kicsik és nagyik tábort, ahol a nagyszülők 

és az unokák közösen fedezték fel a természetet. 

A tavasz folyamán három 30 órás képzésen összesen 88 pedagógus, idősek 

otthonában dolgozó és egyéb érdeklődő vett részt. A háromnapos képzéseken szó volt 

a fenntarthatóságról, a korosztályokról és a családról, a Kicsik és nagyik 

foglalkozásokról, valamint ezek szervezésének gyakorlatáról, végül a résztvevők 

saját programterveket készítettek. Sokan jelezték, hogy ki fogják próbálni saját 

intézményükkel ezt a fajta tanulási formát.  

http://mkne.hu/keptar.php?galeria=2015_hulladekcsokkentesi_het
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A módszer kipróbálásához ötleteket nyújt a nyáron megjelent „Generációk közötti 

tanulás a környezeti nevelésben – Kicsik és Nagyik” című foglalkozás-gyűjtemény is, 

mely letölthető a projekt honlapjáról:   

http://www.magosfa.hu/kicsikesnagyik/ 

Kisfilm rövid (2 perces) változat:  

https://www.youtube.com/watch?v=vXqAFL4qVms  

Kisfilm hosszabb (5 perces) változat:  

https://www.youtube.com/watch?v=MOTV7AQmc90  

 

Szintén itt találhatják meg az érdeklődők az „Amit nagyszüleink még tudtak, 

gyermekeinknek pedig meg kell tanítani!” című brosúrát is, ami a foglalkozások alatt 

az idősebb generációktól tanult fenntarthatósági ötleteket és praktikákat tartalmazza. 

A foglalkozásokba és azok hátterébe nyújt betekintést a projekt során készült 

népszerűsítő kisfilm is, melynek hosszabb és rövidebb változata is megtekinthető a 

projektoldalon. 

A projekt megvalósításában az Egyesület tagjai közül Saly Erika, Victor András, 

Sólyom Barbara, Kurucz Márta és Neumayer Éva vett részt.   

 

A projekt a Norvég Civil Támogatási Alap hozzájárulásával valósulhatott meg. 

Neumayer Éva 

 

      Otthon az erdőben projekt 

Biró Marianna és Molnár Zsolt szerzők segítségével poszteren mutatkozott be a 

Természetességmérő – és általa a projekt is – az Egerben 2016. április 26–27-én 

megrendezett I. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencián. 

 A poszter itt látható. 

 

Iskolai foglalkozások, témanapok 

Az Otthon az erdőben programunk keretében foglalkozásokat, témanapokat 

szerveztünk és szervezünk a nyertes iskolák diákjai részére azzal a céllal, hogy a 

diákok élményekben gazdag programon vehessenek részt, illetve a pedagógusoknak 

új módszertani ötleteket mutassunk. Persze nem csak mi adunk, ugyanúgy tanulunk is 

a kollégáktól, társainktól.  

Mint ahogyan a jászberényi Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola két pedagógusától, Gulyás Sándorné Kati nénitől és Nagy Lászlóné 

Tecától tanultam, amikor közösen játékos foglalkozást tartottunk egy csapat 

gyereknek a Zagyva-parti Ligetesben. Tanultam nyitottságot, elfogadást, 

következetességet és szeretetet.   

http://www.magosfa.hu/kicsikesnagyik/
https://www.youtube.com/watch?v=vXqAFL4qVms
https://www.youtube.com/watch?v=MOTV7AQmc90
http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/index/TM_poszter_03.pdf
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Jártunk Rákoscsabán, ahol a Rákos-patak és partjának életével foglalkoztunk Balázs 

Ágnes tanárnővel és a hetedikeseivel. Dunaújvárosban Méhes Dóránál és osztályánál 

voltunk a Dunaparton. Szigetújfaluban a Herman Ottó- vándortanösvénnyel 

mutatkoztunk be. Megyünk még a kőbányai Szent László iskolába, Pilisre 

iskolakertezni, és Gyömrőre, ahol az iskola által létrehozott vízparti tanösvénnyel és a 

vízi élővilággal ismerkedünk majd.  

 

Kalandtúra a budaörsi IKEA áruházban 

Az idei első játékfolyam sikeres volt. 

2016. április 29-én mutatkozott be az egyesület a vásárlók előtt a 6 állomásra 

tervezett játékokkal, feladatokkal. Visszatérő érdeklődők is voltak közöttük, akik 

kisgyerekeikkel idén is kipróbálták a feladatokat. Az esemény fotóit az 

mkne.hu/otthonazerdoben weboldal képgalériája őrzi.  

A visszajelzések pozitívak voltak, az áruház további kéréssel, megjelenési 

lehetőséggel kereste meg egyesületünket egy közelgő, fenntarthatósághoz kapcsolódó 

rendezvényen.  

 

A Herman Ottó-vándortanösvény Kárpátalján 

A Herman Ottó Intézet (www.hoi.hu) jóvoltából egy sorozat utazhatott Kárpátaljára, 

jó sok Herman Ottó életrajzzal és munkafüzettel együtt. Az egyesületünknél lévő 

sorozat is utazott erre a hétre, Vásárhelyi Judittal kísértük és mutattuk be. A távolsági 

utazást a Beregszászon lévő magyar konzulátus jóvoltából tettük meg, ott pedig a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezte meg a bemutatásokat 

(köszönet érte régi ismerősünknek, Kohut Erzsébetnek és a biológiatanítás 

módszertanát is tanító Jakab Nórának). Négy nap alatt hat helyszínen lettek ezek 

felállítva, mindegyik program más lett. Ezt a kárpátaljai körutat a Kárpátaljai Magyar 

Cserkész Szövetség támogatta. 

Beregszászon egy hatalmas kiállítási teremben volt az egész anyag (1. kép), itt 

„tanultak be” azok a leendő pedagógushallgatók, akik később is segítettek a 

bemutatásban, amikor óvónőjelöltek serege vagy általános iskolások érkeztek. 

Jancsika azzal távozott: „máskor is hozzanak ilyent”. 

Tiszakeresztúron egy osztályteremben a falhoz húzták az asztalok és székek egy 

részét, ami befért, mindent kiraktunk (2-3. kép). „Ilyen órák kellenének” – mondta 

egy kisgyerek! Visken az iskola dísztermében a színpadhoz tolták össze a széksorokat 

a gyerekek, Técsőn éppen hogy az első sorok előtt és a színpadon fért el az anyag (a 

színpad eleje is jól használható volt, pl. madárodú-építéshez, többféle puzzle 

kirakásához) (4. kép). Munkácson 5., 6. és 7. osztályosok látták, Szolyván pedig, ahol 

szórvány magyarság él, Nórának már két nyelven kellett bemutatnia. (Útközben még 

Nagyszőlősön, Bartók Béla szülőhelyén is megfordultunk.) 

../../halacsya/Documents/MKNE/mkne.hu/otthonazerdoben
http://www.hoi.hu/
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Nagyon jól vizsgázott egyesületünk szellemi terméke, ilyen változatos körülmények 

között is jól variálható és használható volt, harmadikosoktól középiskolásokon át 

főiskolásokig mindenki használta és örült neki.   

A fentiekhez hasonló véleményeket gyerekektől is, pedagógusoktól is kaptunk. 

Mindenhol kiraktuk a nagy Kárpát-medence térképből készült „óriáspuzzle-t”, és a 

foglalkozás végén röviden megbeszéltük, merre élt Herman Ottó, hol mivel 

foglalkozott, és az egyes játékok melyik tudományához kapcsolódnak. 

Kiderült, hogy Beregszászból most először fognak indulni a Herman Ottó 

Biológiaversenyen, hát épp a legjobbkor jöttek az életrajzi könyvek. A főiskola a 

Géniusz tehetséggondozó programjához szeretné újra elkérni a vándortanösvényt, 

körbe vinni abban a nyolc városban, ahol ezt fenntartják. 

 

Nagyon remélem, hogy sikerül nekik. Remélem, hogy a Kör és a Főiskola kapcsolata 

újra aktívabbá válik, és azt is, hogy én is visszajövök még, mert igen kedves és 

értelmes gyerekekkel találkoztam, a pedagógusok elkötelezettsége pedig nagyon 

imponált. És akkor a csodaszép tájakról, történelmi épületekről, emlékekről nem is 

volt szó… 

Beregszász, 2016. április 28. 

Vásárhelyi Tamás 

Teremtésvédelmi Nevelés Csoport eseményei 

A csoport januári alakuló üléséről már beszámoltam a februári Körben. Azóta a 

csoport kétszer is összejött. Február 12-én – azon túl, hogy jót beszélgettünk az 

elmúlt hetek ránk vonatkozó történéseiről – elkezdtünk azon gondolkozni, hogy az 

alakuló találkozón feldobott 26 témakör (vagy más lehetséges témák) közül ki 

melyiknek vállalná a „felvezetését” egy későbbi ülésen. (Ha valakit érdekel ez a 26-

os lista, jelezze, s külön elküldöm neki.) 
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Április 8-án (minthogy más egyelőre nem vállalkozott témafelvezetésre) én voltam az 

„előénekes” a Mélyökológia (Deep Ecology) témájával. Alaposan végigelemeztük a 

mélyökológia 8 alapelvét, s e közben sok tanulsággal járó, a lélek mélységébe vezető 

beszélgetések, elmélkedések formálódtak. 

A csoport vezetőjének hivatalos megválasztásával kapcsolatban az a javaslat 

született, hogy Örleyné Futó Enikő szervezzen meg ez ügyben egy internetes 

szavazást. Ennek eredményeként 13 igen szavazattal (más jelölés és ellenszavazat 

nélkül) a csoport „jogilag” is engem választott meg vezetőnek.  

Következő találkozónkat június 10-re tűztük ki, s minthogy ez a nap új (részben 

MKNE-s) kezdeményezésre „Ki a tanteremből!” nap (Empty Classroom Day) lett, 

úgy döntöttünk, hogy mi is kimegyünk; méghozzá Vácrátótra, ahol megismerkedünk 

a passzív házzal. 

Victor András 

Zöld Forrás 

Zöld Forrás 2015 projekt: Változzunk, hogy változtathassunk! (A megújulás, az 

alkalmazkodás képességének tanulása – a főnix nyomában) 

 

Műhelymunkák 

A Zöld Forrás 2015 pályázata 4 alkalmat biztosított számunkra olyan 

műhelyfoglalkozások megtartására, amelyeken akár egy egész tantestület is részt 

vesz. Ha a képzők mennek az iskolába, kevesebb az útiköltségünk, és az iskolában 

elérhető tudatformáló hatás sokkal nagyobb. 

3 témát kínáltunk (projektmódszer, terepi módszertan és a kézmodell), ezekből az 

első kettő témára volt érdeklődés 2-2 alkalommal. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 

helyek nagyon gyorsan beteltek: úgy látszik, lenne igény ilyen képzésekre a jövőben 

is. Jártunk Rákoscsabán projektmódszer műhellyel, Dunaújvárosban terepi 

módszertani képzéssel, és hamarosan megyünk még Kőbányára, valamint 

Székesfehérvárra is. 

Ki a tanteremből nap – kedvcsináló módszertani képzés 

A fenti miniprojektben a másik 3 visegrádi országgal arra vállalkoztunk, hogy 

szélesebb körben megismertetjük a szülőket, pedagógusokat a Ki a tanteremből nap 

célkitűzéseivel, ami lényegében annyi, hogy vigyük ki a diákokat a szabadba tanulni, 

minél többször. Elkészült a projekt honlapja (www.emptycalssroomday.eu), ahol 

magyarul is hozzáférhetőek szabadtéri foglalkozásokra való ötletek és egy letölthető 

kiadvány, amely a játékokon túl szakértőkkel folytatott beszélgetéseket tartalmaz a 

szabadban töltött idő fontosságáról. Lehetőséget kaptunk egy módszertani képzésre 

is. Erre május 6-án, Szentendrén került sor, ahol a várost átszelő Bükkös-patak és 

annak tanösvénye, valamint a legtöbb városi iskola patak közeli elhelyezkedése 

remek helyszínként szolgált. Terepi játékok mellett tantárgyakhoz kapcsolható 

http://www.emptycalssroomday.eu/
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tevékenységötleteket is vittünk: pl. a patakvíz sebességének mérése, vagy vízi 

élőlények utáni „kotorászás” a patakban. 3 órát sétáltunk a gyönyörű patakvölgyben, 

és játszottunk, tanultunk. Reméljük, sikerült inspirálni a pedagógusokat, és minél 

többen próbálnak kinti tevékenységeket tervezni a diákoknak.  

Mondok Zsuzsa 

Újbudai séták 

Az Újbuda természeti és kulturális értékeit megismertető sétasorozatunk – a Zöld 

Forrás pályázat és az Újbudai Önkormányzat támogatásával – folytatódott. Az előző 

Körben már beszámoltam a sorozat első két alkalmáról (nov. 14.:  

A Gárdonyi tértől a Feneketlen-tóig, jan. 16.: Gellért-fürdő). Azóta megvolt a Gellért-

hegyi séta (febr. 20., vezette: Reitli Cili), a Budai Arborétum meglátogatása (márc. 

19., vezette: Sütöriné Diószegi Magdolna, az arborétum munkatársa), valamint a Sas-

hegyi séta (ápr. 16., vezették a DINPI munkatársai).  

Már csak a kamaraerdei tanösvény végigjárása van hátra (máj. 21., vezeti: Berezvai 

Zoltán, az Önkormányzat szakértője).  

A séták kifejezetten nagy érdeklődést váltottak ki; némelyik séta esetében számottevő 

túljelentkezést kellett kezelnünk. Sok – főleg kerületi – lakos lelkes, visszatérő 

résztvevője volt a sétáknak.  

Forgatjuk a fejünkben a séták továbbfejlesztésének gondolatát. Ez jelenti egyrészt a 

sétákat tartalmilag gazdagító nyomtatott (vagy csak alkalmanként sokszorosított) 

írásos anyagok kidolgozását, s jelenti másrészt a főváros más kerületeinek irányába 

való hasonló célú fordulásunkat is. 

Victor András  

Ökoesték 

2016 tavaszán is folytatódtak a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás 

programja támogatásával az ökoesték. Az idei első félévben összesen öt alkalommal 

hallgathatott meg előadást (és egyszer lehetett aktív résztvevője is a folyamatnak) az 

érdeklődő közönség. 

 

2016. január 27-én rendhagyónak is mondható módon a bölcsészettudomány egy 

fenntarthatósági vetülettel rendelkező tudományából kaptak ízelítőt a megjelentek. 

Devescovi Balázs, az ELTE BTK fő kutatási területe szerint klasszikus magyar 

irodalommal foglalkozó adjunktusa (egyesületünk aktív tagja) révén nyílt mód az 

irodalom és a környezet kapcsolatát vizsgáló tudományággal való ismerkedésre. Az 

ökológiai irodalomtudomány tevékenységeinek, érdeklődési horizontjának rövid 

bemutatása után Petőfi Sándor Alföld-leírásait vizsgáltuk meg, összehasonlítva a 

jeles költő Hortobágyról szóló úti levele részletét A Kiskunság című verssel. 
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2016. február 4-én Victor András moderálásával beszélgettünk és gondolkodtunk a 

közelmúlt és talán a jelen, illetve a közelebbi jövő egyik fontos kérdéséről, a 

migrációról. E-migránsok és in-migránsok cím alatt tekintettük át bolygónk több 

fontos migrációját az állatok és a növények vándorlásától kezdve az emberi népek 

migrációjáig, mind a történelmi, mind az újabb és a jelenlegi időszakban. 

 

2016. március 31-én  a globális neveléssel foglalkoztunk elnökségünk két tagja 

segítségével. Ezt a játékkal fűszerezett beszélgetést Halácsy Ágnes és Újszászi 

Györgyi vezette elő. 

 

Végül ennek a tavaszi időszaknak a két utolsó ökoest rendezvényét a 2016. április 26-

i egyesületi közgyűlés szakmai programjaként valósítottuk meg.   

A közgyűlés hivatalos teendői elvégzését követően a még maradt tagok előbb a 

gazdagréti lakótelep gombavilágáról élvezhettek remek diákkal kísért és mi több, 

szemléltető anyagokkal gazdagított előadást Schenkerik Zsuzsától.   

A nap zárásaként pedig igencsak gyakorlati tevékenységet végeztek a még mindig 

kitartóak: eleink egyik tartósítási praktikájáról és annak szervezetünkre gyakorolt 

jótékony és fontos hatásáról beszélt egy kisfilm segítségével Mondok Zsuzsa 

elnökségi tagunk, majd ezután magunk is káposztát, répát és egyéb zöldségeket 

vágtunk fel, sóztunk, gyömöszöltünk és raktunk üvegekbe, hogy ki-ki munkája 

gyümölcsét hazavíve, otthon savanyíthasson, és élvezhesse az étel eme kissé 

elfeledett ízét és hasznát.  

 

Devescovi Balázs 

 

Programajánló 

 

Gombász csoport létrehozását tervezzük! 

Gombák nemcsak az erdőben, mezőn bújnak elő, hanem a játszótereken, a 

parkokban, a bölcsődék, az óvodák, az iskolák udvarán, vagy akár saját kertünkben 

is.  

Célszerűbb, ha félelem helyett inkább ismerkedünk velük!  

Várom azon tagtársaink jelentkezését, akiket érdekel a gombák csodálatos világa!  

Kellő létszám (10-12 fő) esetén a csoport megalakulását az őszi országos találkozóra 

tervezzük, melyet ugyanakkor egy alkalmi gombatúrával is szentesítenénk.  

Addig levelezés útján tartjuk a kapcsolatot, és összeállítjuk a tematikát – hogyan 

tovább?  

Jelentkezési cím: senkizsu@digikabel.hu  

Jelentkezési határidő: június 15.  

Kezdeményező: Schenkerik Zsuzsanna (06/30/279-8075) 

mailto:senkizsu@digikabel.hu
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Kenuzás 

Tervezünk egy kellemes dunai kenuzást a Czabán fiúkkal, valamikor júniusban. 

Szerencsére nagyon lelkesek, de legalább ilyen elfoglaltak. 

Arra kérnek mindenkit, aki kenuzni szeretne, hogy figyelje a postaládájában az 

erről szóló hírt, mert nem tudnak most biztos időpontot ajánlani. 

Időben fogunk mindenkit értesíteni. 

Hársas Éva 

Dávid és Máté nevében  

Versek, szépségek 

 

Glázer Attila versei 

 

Sosem-mindig 

 

Holnaptól leszel. 

Sosem vagy mától. 

Jelenem gátol. 

Hiányod ölel. 

 

 

Bettee 

 

Fényed árnyékát 

takargató alakod 

felkiáltójel! 

 

Szád a sok kimondatlan 

szótól duzzad és 

kunkorodik vidáman köréd. 

 

Sivatag 

 

Elkésett, s patakot fájva a 

sivatag homokjába, 

a már halott fa mellől tovább 

ballagott. 

 

 

Így végül 

 

Olyan vagyok, mint a kezdő pillanat, 

ki még félve, a végtelen horizontra lépve, 

önmagáról lemaradt.Érintkezem 

 

 

Érintkezem 

Merítkezem 

Imádkozom 

Reménykezem 
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Közérdekű 

 

Bemutatkozás 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

irodai asszisztens 

 

AZ ELTE TTK-n végeztem matematika–fizika szakon 1996-ban. Tanulmányaim 

utolsó két évében a Csodák Palotája időszakos kiállításain dolgoztam, majd az 

állandó kiállítás létrehozása után 2012-ig a Csodák Palotája Nonprofit Kft. és a 

Budapest Science Centre Alapítvány pénzügyi és személyzeti munkatársaként (néha 

eszközfejlesztőként). 

2011-től 3 éven keresztül tanítottam matematikát a Kodály Zoltán Ének Zenei 

Általános Iskola és Gimnáziumban. Közben 2013-tól az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézetben dolgoztam pedagógiai fejlesztőként. A Gyakorlati életre nevelés téma 

csapatával a Storyline (kerettörténet) módszer iskolai bevezethetőségét, nemzetközi 

tapasztalatait és hazai kipróbálását koordináltuk. 

2015 októberétől az MKNE Hulladék Hét 2015 projektjének asszisztenseként 

dolgozom, 2016 februárjától általános irodai asszisztensként. 

Férjemmel és két lányommal Budapesten élek. 
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Honlap: www.mkne.hu 
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