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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület hírlevele 

2017. február 

 

Lesz 

 

Közgyűlés 

 

Az elnökség az éves közgyűlést 2017. május 13-ra hirdeti meg. 

A közgyűlés helyszíne várhatóan a 1119 Budapest, Etele út 59−61. 

A pontos időpontról és helyszínről egy későbbi meghívóban értesítjük a tisztelt 

tagtársainkat. 

 

1%  

 

Kedves Tagtársaink, Támogatóink! 

Köszönjük az egyesületnek tavaly felajánlott SZJA 1%-ot!  

A felajánlásokból az egyesületünk 2016-ban 215 149 Ft-ot kapott. Ez láthatóan 

nagyobb összeg, mint az előző években volt. Az utóbbi években a civil 

szervezetek támogatása, támogatottsága évről évre csökken. Ezért nagyobb 

hangsúlyt kap a szervezetek fennmaradásában a felajánlott éves SZJA 1%. 

Kérnünk titeket, mint tagjainkat, hogy a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot 

idén is egyesületünk, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület részére ajánljátok 

fel. 

Adószámunk: 18043554-1-41 

A felajánlásból kapott összeget továbbra is az Országos Találkozó, a közgyűlés, 

és egyéb egyesületi programok megrendezésére fordítjuk. 
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Elnökségi hírek 

 

Az ASZ és így az SZMSZ átdolgozási, megújítási folyamatában − a munkában 

részt vevő jogi szakértő javaslatára − kis szünetet tartunk. Megvárjuk a civil 

szervezetek működését szabályozó újabb törvény életbelépését, így munkát, 

energiát és anyagiakat spórolunk meg. 

Hegyi Katalin új pénzügyes munkatársként segíti az egyesület életét, egyelőre 

próbaidőben.  

Megkezdtük az egyesület informatikai rendszerének frissítését, elsősorban az 

egyesület honlapjának megújítását segítő egyeztetéseket. 

Január 27-én elnöki csúcstalálkozót tartottunk, amelyen az egyesületünk eddigi 

elnökei vettek részt. A találkozó témája az egyesületünk 25. éves fennállásának 

méltó megünneplése volt.  

A „születésnapi party” időpontját 2017. április elsejére (nem tréfa) tűztük ki. 

Az elnökség részéről Kecskés Ferenc részt vett az UNESCO Magyar Nemzeti 

Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődés 

Tanulmányok Kabinet által szervezett, az UNESCO éghajlatváltozás etikai 

alapelvekről szóló nyilatkozattervezetéről szóló szakmai konzultáción.  

Egyesületünk idén is tagja marad a Nulla Hulladék Hálózatnak. 

Beadtuk a NEA működési pályázatot, és előkészítés alatt van a NEA szakmai 

pályázat is. 

Halácsy Ágnes és Labanc Györgyi képviselte egyesületünket az „Újbuda 

Környezettudatos Óvodája 2017” elnevezésű környezeti nevelési fejlesztési 

program 2. műhelyfoglalkozáson. A foglalkozás témája a partnerségi kapcsolatok 

kialakítása, annak lehetőségei voltak. Ági prezentációt tartott egyesületünk 

tevékenységéről. 

Mondok Zsuzsa részt vett az Autonómia Alapítvány által szervezett, 

érdekérvényesítésről szóló kétnapos workshopon. 

 

Kecskés Ferenc 
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Nem akármilyen év kezdődik most! 

Nem az amerikai elnökválasztásra gondolnék, nem is arra, hogy a 2017 törzsszám 

volna, vagy hogy a világ úszói jönnének hozzánk a nyáron. Egy negyed 

évszázados jubileumra gondolok. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek 

elején rengetegen aggódtak már a természetért, már olyan remek pedagógusaink 

voltak, mint Czabán Judit. 

Az egyesületi törvény megszületése után, és részben a politikai túlnyomás 

kieresztésével egyetemben, sorra alakultak a környezetet féltő emberek 

szervezetei, egyesületei. Vásárhelyi Judit gründolta a Független Ökológiai 

Központot, Déri Andrea a Fiatalok Természetismereti Klubjához csatlakozva 

máig hálás fiatalokat indított terepre, Orgoványi Anikó szíve pirosán átütött a 

zöld, Ilosvay György Szegeden, Kárász Imre Egerben, és még sokan sokfelé 

gyűjtötték össze a hasonló gondolkodásúakat – kérem, ne sértődjék meg, aki hiába 

keresi a saját nevét itt, ez csak kis minta a nagyszerű közösségből, szívem szerint 

szerepelnének itt még jó néhányan! 

A Field Studies Council támogatta egy kiadványsorozat megindítását, és Victor 

András a tőle megszokott széles merítéssel, sok környezeti nevelő társaságában 

kezdte a Réce füzetek témájának tervezését a Nagyvillámon. Ott merült fel, hogy 

jó volna egy országos egyesület.  

És 1992-ben meg is alakult az egyesület 53 tag akarata szerint (névsor az 

irodában), és működni kezdett a Magyar Természettudományi Múzeum 

patronálásával.  

Szeptemberben Szentendrey Géza szervezte meg az első OT-t a Pilisben. 

Ősszel a TIT Stúdióban már végleges (azaz 3 évre szóló) vezetőséget 

választottunk. Treiber Zsuzsa vállalta a pénzügyek kezelését, és elkezdtük a 

Canossa-járást az adóhivatal, a bíróság, a KSH és egyéb hivatalok berkeiben. 

Fiatal titkárunk külföldre ment, és egy felhívásra egy másik fiatal titkárunk lett 

Albert Judit személyében, Makovecz Benjámin megrajzolta a pulinkat, a nevünk 

elejéből lett a Kör hírlevél neve, szerkesztésébe pedig beszállt a gondos Barabás 

Zoltán. 

Remélem, mindent felsoroltam, ami akkoriban szükséges volt egy egyesület 

megalapításához és szolid működésének megindulásához. Hát valami ilyesmi 

történt egy negyed évszázada, és ha azt is meg akarnánk írni, hogy mi mindent 

csináltunk azóta mi, és ki mindenki ez a mi, akkor oldalak százaira volna szükség. 
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A pulisok kifejezést Labanc Györgyitől hallottam először, megdöbbentett, de 

mára megszokottá, sőt afféle márkavédjeggyé vált. 

Azt, hogy Kör, magunkra értve, a hírlevél miatt kezdtük alkalmazni – és érezni is. 

Ma már sok minden van mögöttünk, nem egyformán változtunk az eltelt 

időszakban, sem mint egyének, sem mint kisebb-nagyobb közösségek.  

A stafétabot kézről kézre szállt, de a változásban is vannak változatlanságok, 

például olyan remek pedagógus az elnökünk, mint Kecskés Ferenc, olyan gondos 

szerkesztőnk van, mint Hársas Éva, és vagyunk elkötelezett, felkészült tagok is 

szép számmal. Utoljára a 15 éves évfordulónk alkalmából írtuk le a történetünket, 

a 20 éves születésnapot pedig, ha emlékeztek, ismét a TIT Stúdióban ünnepeltük, 

országos konferencia keretében. Most nem tudom, mit hoz az év. 

Remélem, hogy ünneplünk, mert ezt tényleg megérdemeljük. Remélem, hogy – 

ami engem illet – lesz alkalmam mindenkit megölelni, aki az én életemben 

meghatározó, az egyesület által pedig a sokféle jó esemény, munka, teljesítmény, 

eredmény és siker részese volt.  

Vásárhelyi Tamás  

(alapító elnök) 

 

Volt 

 

Megalakult az új választmány!  
 

A cserkúti közgyűlésen a választmányba is új tagokat szavazott be a tagság. Az 

új választmány első ülésén, decemberben nem sikerült megválasztani a 

választmányi elnököt: Bárd Edit nem vállalta az újabb ciklusban a vezetést, de 

más sem jelentkezett, így ezt a kérdést januárra halasztottuk. 

 A választmány tagjai több tevékenységben vállaltak közreműködést az elnökség 

által megajánlott „feladatlistából”. 

Januári ülésünkön pedig már új elnökünk is lett Bátyi-Földesi Dóra személyében.  

Leköszönő választmányi elnökként ezúton szeretném megköszönni az előző 

választmány valamennyi tagjának a közös munkát, az régi-új, illetve a friss 

választmányi tagoknak pedig jó munkát kívánok! 

 

 Bárd Edit 
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Ökoeste 

 
2016 második felére is jutott egy Ökoeste egyesületünk szervezésében.  

Még az ősz eleji cserkúti Országos Találkozóra utazva ajánlotta fel útitársunk, 

Szász Éva, hogy a „Példaképek nyomában” című ismeretterjesztő jellegű, 

prezentációs előadássorozata valamelyik témáját szívesen bemutatná egy Ökoeste 

keretében is. A felajánlott témák közül a Baktay Ervinről szólót választottuk. 

2016. december 13-án 17 órától tartotta meg Éva az előadását a megjelent 

érdeklődők előtt Baktay Ervinről orientalistáról, India-kutatóról, az univerzum 

gondolkodójáról.  

Hallhattunk az életrajzáról, munkásságáról, fordításairól, kutatásairól és 

utazásairól. Megismertük kicsit hivatalos múzeumvezető, kiállításszervező 

tevékenységét, de Éva kitért családi hátterére is. Természetesen nem maradt ki az 

előadásból a Baktay által szervezett nyári indián táborokra való kitérés, vagy 

kapcsolata neves emberekkel, pl. Mahatma Gandhival. Éva pedig többször 

felhívta a Baktay életútja és munkássága révén nyerhető fenntarthatósági 

ismeretekre is a közönség figyelmét. 

Az előadást a vetített képek mellett zenei aláfestés tette még hangulatosabbá. 

 

15. Ökokarácsony a Bárdosban 

 

A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban már több mint 

15 éve a Körrel együtt rendezzük meg az iskola, a kerület gyermekei, családjai és 

az egyesület tagjai számára az Ökokarácsonyt. A rendezvényt egy rövid kis 

műsorral kezdtük, majd következtek a kézműves foglalkozások, melyet idén az 

iskola pedagógusai vezettek. A foglalkozásokon természetes anyagból 

készíthetett minden résztvevő ajándékokat a szerettei számára. A foglalkozásokon 

színes kartonból, egyéb papírfélékből, fonalból, rafiából, agyagból és egyéb 

anyagokból különböző érdekes technikákkal készíthettek ajándékot a résztvevők: 

gyerekek, szülők, nagyszülők. Mindig nagy sikere van és a karácsonyi hangulatot 

is fokozta, hogy mézeskalácsot is süthetett mindenki az iskola konyhájában. 

Tizennégy foglalkozás volt, mindegyik nagy sikernek örvendett. A programot 
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szombaton 10 és 14 óra között tartottuk kb. 180-200 résztvevővel. A programnak 

ebben az évben is, mint a korábbi években, nagy sikere volt. 
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Projektek és képzések 

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Projekt zárás alatt 

Lezárult a projekt, hamarosan beadjuk a beszámolót a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság utódjának. A 2016-os projektet is sikeresen 

zártuk. A részt vevő iskolák fantasztikus lelkesedéssel vettek részt a 

programokban. Öröm volt olvasni a beszámolókat. 22 intézményből több mint 

4500 diák és pedagógus vett részt a programban aktívan, és még legalább ennyien 

találkoztak az akció üzenetével. A gyerekek festettek, rajzoltak, ragasztottak, 

előadást hallgattak, szemetet mértek, szelektáltak, csereberéltek, adományoztak, 

mindezt a hulladékcsökkentés, az újrahasználat és az újrahasznosítás jegyében. 

Egy hét alatt közel 5000 kg hulladékot sikerült megmenteni attól, hogy lerakóra 

kerüljön. 

A sok száraz adat helyett azonban jöjjön inkább néhány idézet a résztvevők 

beszámolóiból.  

„Ezekkel az akciókkal úgy formáljuk át a gyerekek szemléletét, hogy közben azt 

nem érzik feladatnak, hanem helyette játék és alkotás egyben.”  

(Móra Ferenc Általános Iskola, Bp.) 
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„A gyerekek nagy élvezettel díszítettek, újítottak fel. A lelkesedésből otthonra is 

jutott, nagyon sokan számoltak be arról, hogy otthon több dolgot szedtek elő, amit 

közösen a család újított fel.” 

„Ajándékok is készültek így. A kollégák is kedvet kaptak az újrahasznosításhoz, 

sok jó ötlettel álltak elő, amit még idén vagy jövőre meg is fogunk valósítani.” 

(Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola) 

„Örömmel alkottak a tanulók, nagyon örültek a kapott eszközöknek: 

akrilfestéknek, szalagoknak, csipkéknek, szalvétaragasztónak. Sokan egyben már 

karácsonyi ajándékot készítettek. Közkívánatra, kreatív pedagógiai 

asszisztensünk közreműködésével hetente alkotószakkört indítottunk.” 

(Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola) 

„A gyerekek nagyon lelkesen csereberéltek, a kicsik is nagyon ügyesek voltak a 

cserénél. Sokan mondták, hogy legyen jövőre is ilyen akció.”  

(Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola) 

Köszönet a Megbízónak (NHI) a bizalomért, az iskoláknak a lelkesedésért és a 

sok munkáért, az Elnökségnek a háttérért és a szervező csapatnak a kitartó 

munkáért! Külön köszönet tagunknak, Gulyás Sándorné Katinak, aki töretlen 

lelkesedéssel alakította át a programot, hogy az megfeleljen az ő speciális igényű 

diákjainak is. Élmény volt hallgatni a beszámolóját! 

Az EHH szervezőcsapata (Sztridáné Kurucz Kriszta, Pólyiné Jekli Zsuzsa, Kunné 

Margit, Újszászi Györgyi, Eleőd-Faludy Gabi) nevében, 

Bátyi-Földesi Dóra 

projektvezető 

             

 

Kulacs és uzsonnás doboz festése                               Újrahasználat workshop 
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Természetfürkészet továbbképzés 

 

Sok évvel ezelőtt négy akkori főiskolás tanítványommal (Farkas Zsuzsanna, 

Holler Judit, Kurucz Márta és Néder Katalin) együtt írtunk egy gyerekeknek szóló 

munkafüzetet és tanári segédletet „Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon” 

címmel.  

Az ötletadó Végvári Ágnes volt, a megbízó pedig Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. 

Önkormányzata. 

Az önkormányzat most azzal a feladattal bízta meg a (Katus Magdolnával, 

valamint két szakértővel: a botanikus Gergely Attilával és a zoológus Merkl 

Ottóval kibővült) szerzőcsapatot, hogy frissítse fel és bővítse ezt a kiadványt. Az 

új kézirat már közel van a nyomdakész állapothoz.  

Ehhez az új kiadványhoz egy 16 órás (nem akkreditált) továbbképzés is társul, 

amelynek az a célja, hogy felkészítse a kerület pedagógusait – óvónőket, tanítókat 

és tanárokat – a kiadvány használatára, s ezen keresztül a Tétényi-fennsík 

megismerésére, gyerekekkel való megismertetésére, megszerettetésére. A 

továbbképzés tematikáját a kiadvány szerkesztője, Victor András állította össze, 

s lényegében két részből áll: egy tantermi foglalkozásból, amely elméleti 

felkészítést nyújt a résztvevőknek, s egy terepi foglalkozásból, amely a helyszínen 

ismerteti meg a munkafüzet, a módszertani és szakmai segédlet védett területen 

történő, tényleges alkalmazási lehetőségeit. 

Egyesületünk ott jön képbe, hogy a továbbképzés megtartására az önkormányzat 

minket kért föl és bízott meg. A tervek szerint összesen száz fő (60 óvónő és 40 

iskolai pedagógus) képzése a feladatunk. A képzési sorozat elkezdődött. 

November 21-én és 24-én 40 óvónő már részt vett a tantermi képzésen, ahol 

tájékoztatást, szakmai előadást, illetve foglalkozást vezettek: Gergely Attila, 

Mester Andrea, Saly Erika, Végvári Ágnes és Victor András. 

 A továbbképzés február−márciusban folytatódik, amikor egyrészt további 20 

óvónő és (várhatóan) 40 tanító és tanár kapja meg a tantermi felkészítést, másrészt 

elindulnak a tavaszi terepi képzések is. A terepi képzések őszi fele minden 

résztvevő számára szeptember−október folyamán lesz, s akkor zárul is majd a 

továbbképzés. 

 

Victor András 
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Ökosodj! 

 

2017. február 23−25. között ismét Ökosodj! képzést tartunk, ez esetben is tanítók 

és tanárok részére. A képzési felhívást a www.mkne.hu honlapon lehet elérni. 

Örömmel jelzem, hogy a 30 órás akkreditált továbbképzést Jantnerné Oláh Ilona 

és Labanc Györgyi óvodai szakértőink segítségével óvodapedagógusok részére is 

hamarosan meg tudjuk hirdetni. 

Mivel az egyesületi iroda továbbra is a XI. kerületben működik, fontosnak 

érezzük, hogy az itt dolgozó pedagógusokat meg tudjuk szólítani. Ez év 

januárjában meghívást kaptunk a  Polgármesteri Hivataltól, hogy vegyünk részt a 

kerület óvodáinak szóló műhelyen. Labanc Györgyivel együtt mutattuk be az 

érdeklődőknek az egyesületi programokat, tevékenységet. 

Szeretnénk remélni, hogy 2017-ben több képzést tudunk majd hirdetni, pl. terepi 

környezeti nevelés, komplex tanulásszervezés és módszertan témában, de 

kínáljuk a korábban is népszerű Emberi kapcsolatok tréninget vagy zöld 

praktikákkal foglalkozó tanfolyamot is. 

Képzési kínálatunkat hamarosan a honlapon is hozzáférhetővé tesszük. 

 

Halácsy Ágnes 

 

Jó gyakorlatok, módszertani segédanyagok 

 

Az utóbbi évek során az egyesület több projektje eredményeként olyan 

weboldalak készültek, ahonnan hasznos pedagógiai, módszertani segédanyagok 

tölthetők le, ötleteket meríthetünk a biodiverzitás vagy a klímaváltozás témájának 

feldolgozásához, hazai és külföldi jó gyakorlatokkal ismerkedhetünk, és muníciót 

kaphatunk a terepi környezeti nevelésünk megújulásához.   

Íme a projektek weboldalai: 

 

www.beagleproject.org 

www.carbondetectives.hu 

www.emptyclassroomday.eu 

www.le-na.eu 

www.mkne.hu/otthonazerdoben 

www.rwlnetwork.org 

http://www.mkne.hu/
http://www.beagleproject.org/
http://www.carbondetectives.hu/
http://www.emptyclassroomday.eu/
http://www.le-na.eu/
http://www.mkne.hu/otthonazerdoben
http://www.rwlnetwork.org/


11 

 

 

Reméljük, a tavasz beköszöntével ismét működik majd 

a termeszetessegmero.hu honlap, mindannyiunk örömére.  

Jó böngészést és felkészülést a következő időszakra! 

 

Halácsy Ágnes 

Herman Ottó-vándortanösvény felújítása 

Közeledett a karácsony, amikor november végén felkérést kapott az MKNE a 

Herman Ottó Intézménytől, hogy az elmúlt években országot járó Herman Ottó-

vándortanösvényt újítsuk fel, hogy a további vándorlásra is alkalmas legyen. 

Megbízást kaptunk egy új sorozat elkészítésére is. 

Nagyon rövid határidő volt – karácsony előtti – a kivitelezésre, de szívesen 

vállaltuk a munkát. 

Örültünk annak, hogy a 2014 óta országot járó 7 sorozat Herman Ottó-

vándortanösvény bemutatására a kollégák folyamatosan igényt tartanak, így sok 

gyerek kezében vált eddig valósággá az a sok nagyszerű ötlet, melyet Herman 

Ottó inspirációjára az egyesület csapata kidolgozott. 

A felújítás – tisztítás, mosás, pótlás, javítás –, nem beszélve az új sorozat 

elkészítéséről, igen sok feladatot jelentett. A korábbi alkotótársak, készítők közül 

Hársas Éva, Hársas Oszkár és Valenta Ferencné vállalták a munka oroszlánrészét, 

melyet segített Vásárhelyi Tamás, aki a gyártásban is közreműködött, valamint 

Tegzes Marcsi, aki a varrás mellett olyan munkát is felvállalt, hogy tartani tudjuk 

a határidőt, amit nem ő készített az eredeti tanösvényhez. A famunkákat Misik 

Károly és fia, Balázs és az MME-bolt készítette, ahol a speciális madárodvakat 

rendeltük meg. Szénási Lucával, a Herman Ottó Intézet munkatársával jól tudtunk 

együttműködni, segített a szállítások szervezésében. 

A munkát egy lakásban végeztük, ahol a harminc banános doboz átmeneti 

raktározása, az újak festése, előkészítése is történt. 

Szeretnénk, ha az egyesület tulajdonában lévő játékarzenált is minél 

hatékonyabban tudnánk használni a jövőben. 

Valenta Ferencné projektvezető 

http://termeszetessegmero.hu/
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Az alábbi kis képes „riport” ízelítőt mutat a munka folyamatáról. 

 

 

             
 

  Ez a piros gyönyörűűűű!            A lift előtti pinceben                  Hú, ez a zöld tanösvény  

                                                       talán nem leszünk útban.                 kék lett! 

 

  
 

21 doboznyi H.O.vándortanösvény karácsony előtti napokban a lakásban, mi lesz ebből???? 

 

 

 
 

Úgy tűnik, hogy sikerült! 
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e-School4S: INTERAKTÍVAN A FENNTARTHATÓSÁGÉRT 

 

E-iskola a fenntarthatóságért a Duna-régióban 

 

Nyolc ország részvételével készült el az az e-learning tananyag, amely elsősorban 

középiskolás diákok számára segít megismerkedni a fenntarthatóság 

gondolatkörével. A számos interaktív feladatot tartalmazó tananyag az 

országhatárokon túlnyúló kommunikációt és kapcsolatteremtést is szem előtt 

tartva, angol nyelvű. Ingyenesen, bárki számára hozzáférhető, elsősorban azonban 

biológia-, földrajz- és angolórákon lehet eredményesen felhasználni a 

középiskolai oktatás színesítésére. A modern szemléletű, teljes értékű e-tananyag 

a moodle felületbe ágyazva működik, tartalmaz tanári segédletet, könnyedén 

lehetővé teszi a tanári értékelést és iránymutatást is. Hazánkból a Nyíregyházi 

Egyetem vett részt a kidolgozásában. 

További információ: www.nye.hu/eschool4s 

Projektinformáció:  

Az e-School4S egy nemzetközi e-learning platform az együttműködő és interaktív 

tanulásért. 

Az e-School4S alapötlete, hogy egy olyan országokon átívelő és többszintű 

együttműködést hozzon létre a programban részt vevő oktatási intézmények, 

iskolák, tanárok és diákok között, amely kifejleszti, teszteli, megvalósítja és végül 

terjeszti az interaktív tanítás újszerű koncepcióját a dunai régió középiskoláiban.  

Tíz alapító partnerintézményt egyesít Német-, Magyar-, Horvátországból, 

Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából, Bulgáriából és Romániából. Minden 

partner különböző területnek a szakértője, akik együtt valósították meg a 2016. 

nov. 17-én Stuttgartban hivatalosan is átadott, szabadon hozzáférhető e-learning 

tananyagot. A tananyag kiemelt célja „elhozni a Fenntartható Fejlődés és az 

Európai Integráció gondolatait az iskolákba”.  

Az elkészített tananyagot a hivatalos átadást megelőzően 123 középiskolás diák 

és 14 középiskolai tanár tesztelte, akik mind hasznosnak ítélték azt az általuk 

választott témák megértésében, illetve a tanárok az átadásban. A projekt keretében 

felmért országspecifikus háttéradatok tükrében a hazai középiskolások számára 

elérhető, járható út lehet az oktatásban az e-learning tananyagok használata. Az 

e-tananyagokban rejlő interaktivitás, pl. videók, játékok, más iskolák vagy 

országok diákjaival történő kommunikáció vagy feladatok közös megoldásának 

lehetősége jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok élményszerűen 

tanulhassanak meg fontos tartalmakat. 

http://www.nye.hu/eschool4s
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 Az e-School4S kiemelten a fenntartható fejlődés oktatásának témájára 

összpontosít, követve az európai stratégiákat és irányelveket. Az e-School4S 

projekt számára a következő kihívás, hogy az elkészült webes felületet a lehető 

legtöbb középiskolához el is juttassa. Ebben segíthet az a partnerségi 

megállapodás, amit nemrégiben az MKNE vezetősége is aláírt. 

 

 

Projektadatok: 

Időtartam: 2014. jan. 01. – 2016. dec. 31.  

Célcsoport: 15 és 18 év közötti diákok 

Projektvezető: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ), Stuttgart 

Internet: www.nye.hu/eschool4s 

Moodle platform: http://moodle.eschool4s.eu 

Kapcsolattartó magyar részről: Dr. Mónus Ferenc, Nyíregyházi Egyetem 

monus.ferenc@nye.hu 

 

 

Programajánló 

A Zöld Civil Országos Találkozóra 2017. május 18. és 21. között 

Csillebércen 

 kerül sor. A részleteket figyeljétek a zoldcivil.hu oldalon.  

 

http://www.nye.hu/eschool4s
http://moodle.eschool4s.eu/
http://zoldcivil.hu/
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Az MKNE Országos Találkozóját 2017. szeptember 15-től 17-ig tartjuk,  

részletekkel a következő számban jelentkezünk.  

 

 

 

Január, február, itt a nyár! 

Messzinek tűnik még a július, de egykettőre megérkezik, s vele együtt a 

Művészetek Völgye – Zöldje is hamar itt lesz; ideje beírni a naptáratokba!  

Július 21– 30-ig Kapolcs Faluházába költöznek az MKNE fiataljai a Zöld 
Zugollyal, és még több más zöld szervezet:  

a WWF Magyarország, a Jane Goodall Intézet, 

 a Balaton-felvidéki Nemzeti Park,  

a Bakony-Balaton Geopark,  

és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat.  

Az udvar, mint minden évben, most is változatos programokat kínál: lenyűgöző 

előadások, felfedezős játszóház, hulladékból kézműves termékek, fair trade 

kávézó, sőt izgalmas QuizNight vetélkedő és szabadulószoba is lesz.  

Természetesen az MKNE évfordulója sem maradhat említés nélkül!  

A Művészetek Völgyére most még kedvezményes áron lehet jegyet venni, a mi 

udvarunkba pedig nem is kell – mi szerencsére ingyenesek vagyunk.  

Darvas Katáék nagylelkű felajánlásával pedig kedvezményes sátorhelyek is 

rendelkezésre állnak az MKNE-tagoknak a taliándörögdi kertjükben. 

Találkozzunk a festői szépségű Kapolcson a forró nyár közepén! 

Tegzes Marcsi 
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Versek, szépségek 

BERTÓK LÁSZLÓ néhány haikuját ajánlom 

 

a „Februári kés” című, 2000-ben a Magvetőnél megjelent kötetből:    

 

Tépett szárnyakkal   
topog a diófában   
a deres angyal.  

 

Elszáll fölötte,  
szétfröccsen a hegy mögött  
az idő pöttye.   
 

 a Valahol valami kötetből (Magvető, 2003) : 

 

Lágy hegygerincre   
esett a kamasz erdő  
fehér kis inge.   
  
Rigók, galambok.  
A madáretetőből  
festjük a gangot.  

 

Menjen? Maradjon?  
Leng a borókaágra  
fagyott madárnyom.  
  
Hó a kilincsen.  
Kivágva a fenyőfa.  
Égig ér minden.  

 

Huszár Zsuzsa 

Közérdekű 

Tagdíj 

2016-ban a tagi adatbázis frissítésre került. Reméljük, hogy most, az új évben is 

minden aktív tagunk befizeti a tagdíját. A tagdíjak összege nem változott: 

Egyéni: 2000 Ft, családi (min. 2 fő): 3000 Ft, nyugdíjas, diák (25 éves korig): 

1000 Ft.  

Határidő: 2017. június 30.  

Átutalási számlaszámunk: 16200151-00270519 

 

 

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke 

Szerkesztő: Hársas Éva 

Tördelés: Szekeres Tamás 

Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59– 61. 

Honlap: www.mkne.hu 

 Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59– 61. 

Tel./fax: 321-4796 

E-mail: mkne@mkne.hu 

Fogadóórák: hétfő, szerda: 9– 12h 

(egyéb esetben előzetes egyeztetés 

alapján) 

 


