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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület 

hírlevele 

2017. szeptember 

Lesz 

 

Rendkívüli választó közgyűlés 

Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

Időpontja: 2017. szeptember. 16. (szombat) 17:00 

Helye: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár  

            2072 Zsámbék, Etyeki u. 2. 

Napirend: 

1. Elnökségi tagok és FB-tag választása 

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra 

összehívom 2017. szeptember. 16. (szombat) 17:15-re, ugyanarra a helyszínre, 

változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés a 

megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 

Kecskés Ferenc  

elnök 

 

XXV. Országos Találkozó Zsámbékon, 2017. szeptember 15−17. 

Eddig már 24-en jelentkeztek a találkozóra! Bár a jelentkezési határidő már 

lejárt, van még hely, jelentkezzetek bátran! Akkor is jelentkezzetek, ha nem 

tudtok Zsámbékon aludni, hogy lássuk a létszámot. A találkozó keretében 

szombat du. 14.30-kor lesz az NKNS műhelymunkája, 17 órakor pedig a 
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választási közgyűlés, ezért különösen fontos, hogy minél többen eljöjjetek! 

(Fontos! Aki a közgyűlésen részt vesz, annak útiköltségét számla ellenében 
megtérítjük: MKNE,1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. II./4.) 

 

 

A részletes programot lásd alább. 

Online regisztráció: http://mkne.hu/ot_2017.php 

A részvételi és támogatási díjat az MKNE számlájára utaljátok. 

Számlaszám: 16200151-00270519 

Az utaláskor fel kell tüntetni: OT 2017 – a résztvevő(k) neve 

Szállás:  

Zarándokszállás:   1800 Ft/fő/éjszaka – 1 hely van 

Sváb tájház (szobákban):  3550 Ft/fő/éjszaka – még 8 hely van 

Egyéb szállás (szobákban) 4000 Ft/fő/éjszaka – 7-8 hely van (a fentiek 

betelése esetén vesszük csak igénybe) 

Figyelem! Amikor az egyes szállások beteltek, nem lehet már rájuk 

jelentkezni! 

Étkezés: 

Péntek vacsora: „összedobjuk” 

Reggeli: 1000 Ft/étkezés 

Ebéd és vacsora: 1200 Ft/étkezés 

Szeretettel készülve, várva a találkozást! 

Szász Éva házigazda és Neumayer Éva 

Bővebb információ: szaszeva123@gmail.com 

 

 

mailto:szaszeva123@gmail.com


3 

 

MKNE OT 2017 - Programtervezet 

2017.09.15. péntek 

16.00–18.30: Gyülekező, beszélgetős program, játék – Művelődési Ház 

18.30–19.30: Vacsora – „hozott anyagból” – Művelődési Ház 

19.30–: Kötetlen beszélgetés/25 éves az egyesület (pl. aranyköpések,  

slam poetry-bemutatók, fotóinkból vetítés) – Művelődési Ház 

2017.09.16. szombat  

7.30–8.30: Reggeli 

9.00–9.30: Látogatás a Zsámbéki Keresztelő János Iskolaközpontba 

10.00–12.30: Kirándulás (időjárástól függően) a Nyakas-hegyre 

13.00–14.00: Ebéd étteremben 

14.30–17.00: NKNS (műhely) – Művelődési Ház 

17.00–18.30: Választási közgyűlés – Művelődési Ház 

18.30–19.30: Vacsora étteremben 

19.30–: Kötetlen beszélgetés folyt./25 éves az egyesület (pl. aranyköpések,  

slam poetry-bemutatók, fotóinkból vetítés) + torta  

2017.09.17. vasárnap 

7.30–8.30: Reggeli 

9.00–12.30: Helyi nevezetességek megtekintése: romtemplom, lámpamúzeum, 

sváb tájház stb. (Zsámbék) 

13.00–14.00: Ebéd étteremben vagy hideg csomag 

14.00–: Hazautazás 
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Elnökségi hírek 

A megismételt éves közgyűlésünk 2017. május 13-án 25 fő részvételével 

lezajlott. 

 A napirendi pontok megszavazása után elfogadásra került: 

a közhasznúsági jelentés (I:22; N:1; T:2),  

a tartalmi beszámoló (I:22; N:1; T:2),  

az elnökségi beszámoló (I:17; N:2; T:0), 

a választmányi beszámoló (I:23; N:0; T:1),  

a 2017. évi munka- és költségvetési terv (I:11; N:2; T:1), 

az Alapszabály-módosítás (I:13; N:0; T:1). 

A közgyűlés a tagsági díjat a 2018-as évtől az alábbi összegekben határozta 

meg: 4000 Ft egyéni, 2000 Ft kedvezményes, 6000 Ft családi. 

A póttaggal kiegészített elnökség létszáma 3 főre csökkent, ezért a közgyűlés 

úgy határozott, hogy a további tagok megválasztására, illetve a póttag 

megerősítésére az őszi OT-re, Zsámbékra közgyűlést hív össze. 

 „Az MNKE 2017.05.13-i közgyűlése Albert Juditot folyamatos negatív 

észrevételei, bántó stílusú és tartalmú levelei, fenyegetettség érzését keltő, 

személyiségi jogokat sértő magatartása, az elnökség tagjainak zaklatása és az 

egyesület hitelrontása miatt 14 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

kizárta.” 

Sor került a Puli-díjak átadására: 

Puli-díjazottak méltatása, 2017 

1. Bakonyi Gábor – fehér puli 

Gábornak, aki szelíd, mosolygós bölcsességgel végezte FB-munkáját. Bízott 

bennünk és biztatott minket. Egy-egy üveg finom borral, jó szóval ismerte el a 

sok munkát, jó és fontos meglátásaival segítette az egyesület működését. 

2. Tóthné Timár-Geng Csilla – fehér puli 

Csillának, akire mindig, mindenben lehetett számítani, ha ideje engedte. 

Véleménye, vezetői tapasztalata sokszor segített. A nehéz időkben megértő, 

támogató volt, ami mindig jókor jött. Bölcsessége, tisztánlátása, a célok szem 

előtt tartása megerősített minket. Az FB-ben végzett munkáját köszönjük. 
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3. Újszászi Györgyi – fekete, szürke puli (2 ciklus) 

Hűséges, odaadó elnökségi társunk volt pár hónap híján, 6 éven át. 

Fesztiválokon való részvétele, az ezekbe való bevonásunk az egyesület 

szélesebb körben való megismerését is segítette. Több projektben irányító, 

vezető szerepben volt. Közös gondolkodásainkat más civil szervezetből hozott 

tapasztalatainak megosztásával is gyakran segítette. Lendületes, tettre kész, 

érzékeny, együttérző és „bevállalós” egyesületi tagunk. Köszönjük munkáját! 

4. Tegzes Mária – fekete puli 

A sikeres, hatékony debütálásért a Zöld Zugolyban, Kapolcson! Köszönjük neki, 

hogy mosolygósan, nagy odafigyeléssel, önjáróan, másokat mozgósítva 

készítette elő a tavalyi Zöld Zugolyt, forrást keresett, sikeresen vezényelte, fogta 

össze a munkát elejétől fogva a lezárásig. 

Másban is lehetett rá számítani, ha az ideje engedte. Pl. a Herman Ottó 

Vándortanösvény mini szóróanyagának tervezése, honlap áttervezésében való 

gondolkodás, gyakorlatos koordinálásának vállalása. A fiatalítás kapcsán 

megosztott gondolatai, a választmányi munkája is nagy segítség számunkra. 

5. Darvas Kata – örökös puli 

Hosszú lenne felsorolni, hogy mi mindent csinált már az egyesületben, az 

egyesületért! Békés, elfogadó, együttműködő jelenléte a tavalyi évben 

mindannyiunk segítségére volt. A tavaszi közgyűlésen, Cserkúton, az OT-n... 

Mintaszerűen bölcs, higgadt tagunk, aki tudatosan, sikeresen adja át a 

stafétabotot a fiataloknak, pl. a Zöld Zugolyban. Továbbra is lehet rá számítani, 

ha konkrét feladatvégzésre keresünk valakit, megszorulunk valamiben. 

Generálja a céges kapcsolatokat, amelyek nemcsak munkát, hanem forrást is 

jelentenek az egyesület számára. 

+1. Saly Erika – örökös puli 

Szintén leköszönő elnökségi tag, 6 éven keresztül volt az Egyesület elnöke. 

Hihetetlen lelkiismeretességgel végezte az elnöki teendőket a tervezéstől, a 

pályázatok írásán, a projektek átlátásán, az elnökségi tagok, munkatársak és 

egyesületi tagok mozgatásán keresztül egészen a beszámolók írásáig. Napi 

munkája mellett szinte mindennap több órát fordított szabadidejéből arra, hogy 

az Egyesület ügyei rendben legyenek és a gazdagon tervezett éves programok 

megvalósuljanak. Felsorolni is nehéz lenne mindazt, amivel hozzájárult ahhoz, 

hogy az Egyesület minden nehézség ellenére jól működik és stabil anyagi 

háttérrel rendelkezik. Köszönjük munkáját! 
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+2. Halácsy Ágnes – fekete, szürke puli (2 ciklus) 

Leköszönő elnökségi tagunk, aki két cikluson át dolgozott velünk. Figyelmét 

sokáig csak az egyesületi munkának szentelte, hiszen projektvezető volt (pl. 

Szén-dioxid Nyomozók, Beagle, Otthon az erdőben). Mindig arra törekedett, 

hogy az egyesületi működéshez is forrást jelentsenek a projektek, s minél 

többeket bevonhassunk a feladatokba. Sok idő, energia ráfordításával tette a 

dolgát. Elnökségi szerepe meghatározó volt, mert az irodával sokáig ő tartotta a 

kapcsolatot, rálátott a napi működésre. Az adatbázis rendbetételét neki 

köszönhetjük elsősorban. A honlap megújítását többször kezdeményezte, 

csapatot épített a feladatra. A szolgáltatások beindításának szorgalmazása 

(köztük a képzéseink, foglalkozásaink kínálata) is a nevéhez fűződik, ami a 

forrásteremtésünk egyik kiemelt területe lehet. Meglátja a lehetőségeket, ismeri 

az egyesületet, az egyesület érdekeit is szem előtt tartva teszi a dolgát. 

Köszönjük munkáját! 

 

                

 

Megtörtént az Alapszabály egységes formába foglalása és ügyvéd általi 

kontrollja, majd beadása. Augusztus 8-án kaptuk a hírt, hogy „A törvényszék 

nyilvántartásba vette a módosított alapszabályt.” 

Az idén is több pályázatot adtunk be, ezek közül az alábbiak nyertek: 

Zöld Forrás: 1 102 000 Ft  

NKA: 500 000 Ft az NKNS megújítására 
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Zöld Zugoly-támogatás: 1 300 000 Ft 

A tagság önkéntesei, illetve a vezetőség tagjai több programon vettek részt, 

amelyekről részletes beszámoló a továbbiakban olvasható: 

Föld Fesztivál (Állatkert, Föld napja rendezvény), 2017.04.21–23. 

Herman Ottó Vándortanösvény-bemutatók: 

Nádasi Ferenc Gimnázium, 2017.04.27. 

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2017.04.28. 

Katolikus Pedagógiai Intézet, 2017.06.07. 

Zöld OT, 2017.05.18–21. 

Ki a tanteremből! nap  

Wienerberger családi nap 

Gyereksziget, 2017.06.17–18. 

Zöld Zugoly, 2017.07.21–30. 

Kecskés Ferenc 

elnök 

 

Új Alapszabályunk van! 

Több mint egy éve dolgozunk az Alapszabály módosításán. A munka különböző 

fázisaiban sokan és sokféle módon vettek részt. Az aprólékos egyeztetésektől az 

egyéni javaslatok megfogalmazásán, kiscsoportos vitákon és kibővített 

választmányi ülésen keresztül a közgyűlés nyilvánosságáig terjedően mindenféle 

szinten folyt a munka. És most – végül – a máj. 13-ai közgyűlés utolsó 

módosításaival együtt a Fővárosi Törvényszék bejegyezte (aug. 2-i végzésével) 

az új alapszabályt. 

A módosításokat részben az egyesület belső változásai tették szükségessé, 

részben pedig az, hogy meg kellett felelnünk bizonyos jogszabályoknak: az új 

civil törvénynek (2011. évi CLXXV. törvény) és az új Polgári Törvénykönyvnek 

(2013. évi V. törvény). A jogi pontosság és a törvényszék várható elvárásainak 
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való jobb megfelelés érdekében az átdolgozáshoz jogász segítségét is igénybe 

vettük. 

Néhány kiragadott példa a fontosabb változásokból. Rögzítjük, hogy a 

környezeti nevelést, a fenntarthatóságra nevelést és a globális nevelést 

egymástól elválaszthatatlanoknak tekintjük. Rögzítjük azt is, hogy 

szakmapolitikai kérdésekben szakmai (tehát nem pártpolitikai!) szempontok 

alapján állást foglalunk. Változott az Elnökség és a Választmány jogosultsági 

köre; az utóbbi nem döntéshozó, hanem hangsúlyosan az egész egyesület, s azon 

belül az Elnökség javaslattevő és tanácsadó szerve. A jogszabályoknak 

megfelelően pontosítottuk a közgyűlés napirendi pontjainak módosítási 

lehetőségeit. Meghatároztuk az elnökségi ülésen való elektronikus részvétel 

lehetőségét és módját stb. 

Mindezek nem változtatnak az egyesület eddigi szemléletmódján és tartalmi 

működésén; a tagok mindennapi egyesületi munkájukban föltehetően semmit 

sem fognak érzékelni a szabályváltozásokból. Azt azonban joggal reméljük, 

hogy az egész egyesület tevékenysége valamivel rendezettebb és simább lesz. 

Victor András 

a módosítási folyamat gazdája 

 

Kibővített választmányi ülés 

Június végén még sebtében összehívtunk egy találkozót, hogy foglalkozzunk az 

Egyesület jövőjével, mivel erre a közgyűlésen idő hiányában már érdemben nem 

kerülhetett sor. Aki erről lemaradt, ne bánkódjon, folytatjuk. 

Ezen a késő délutáni találkozón nem volt cél, hogy kitaláljuk, milyen formában 

(lásd tavaszi közgyűlés előkészítő anyagai a lehetséges formákról) működjön 

tovább az Egyesület, inkább egy gondolatébresztő beszélgetés volt, ahol persze 

konkrétumok is elhangzottak arról, hogy mitől működhetnénk jobban. A forma, 

az aktivitás szintje úgyis attól függ majd, hogy kik és mit tesznek bele az 

Egyesületbe. Abban mindenképpen megegyeztünk, hogy a megújulás egy 

hosszú folyamat, amit beszélgetések, kérdőívezés és sok közös munka során 

tudunk kiérlelni. 

A beszélgetés során kiderült, hogy a jelenlévőknek (9 fő) az emberi kapcsolatok, 

a közösség (hangulata, megtartó ereje, inspirációja), a tanulás-tanítás, a szakmai 

megújulás és a jövőért való munkálkodás lehetősége a legfontosabbak az 
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egyesületi létben. Valamint nagyon fontosak az örömteli együttlétek, melyek az 

elmúlt évben/években sérültek, vissza kell hozni őket! 

Néhány gondolat a megújulást segítő konkrét (és kevésbé konkrét) ötletek közül: 

• Havi rendszerességű kreatív, csapatépítő jellegű vidám együttlét. 

• Kommunikáció javítása, információk, lehetőségek áramoltatása. 

• Tagság és vezetőség igényeinek, érdeklődésének, lehetőségeinek, 

hajlandóságának felmérése az egyesületi lét kapcsán. 

• Közösségi érzés, együttlét, együttdolgozás örömét visszahozni. 

• Fiatalítás. 

• Tisztulás, egyszerűsödés. 

• Szolgáltatások megerősítése, tagság általi használata (pl. képzések szervezése). 

• Örömmel, értőn jelen lenni a világ történéseiben (képzések, NKNS 

megújítása). 

• Egy-két nagyobb feladat, ami lelkesítő, összerántó (pl. NKNS megújítása). 

• Közös éneklés, furulyaszó. 

Fentiek olyan gondolatok, melyekben a beszélgetésen jelenlévők aktív szerepet 

is tudnak vállalni. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy az NKNS megújítása és a szolgáltatási láb (képzések, 

témanapok) erősítése azok a pontok, melyek segíthetik az újrakapcsolódást és 

növelhetik az aktivitást az Egyesületen belül, valamint új embereket vonzhatnak 

be. 

Folytassuk a közös gondolkodást és tervezést az OT-n! Addig is gondoljátok 

végig, Ti milyen szerepet szántok magatoknak az Egyesületben, hiszen a további 

működéshez mindenképpen szükségünk van egy aktív elnökségre és aktív 

tagságra. :-) 

Baráti üdvözlettel: Bátyi-Földesi Dóra 
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Volt 

Zöld OT 2017 

Az idén május 18. és 21. között a Csillebérci Szabadidő Központban került sor a 

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVII. Országos 

Találkozójára. 

 A szervezést ezúttal a budapesti Zöld Civil Megújulók és Ötletelők Köre 

(ZÖMÖK) vállalta magára. 

A program igen színes és változatos volt ebben az évben is.  

Csütörtökön egy rövidebb kirándulás keretében Budapest panorámáját lehetett 

megcsodálni, majd előadás és filmvetítés következett.  

Pénteken délelőtt két kirándulásból is lehetett választani, valamint sort került a 

Zöld Diákköri Konferenciára. A nagy érdeklődésre való tekintettel már délelőtt 

elkezdődött az eredetileg csak délutánra tervezett Élhető vidéket, jóllakott várost 

című, élelmiszer-önrendelkezésről szóló szekció. A délután folyamán ehhez 

csatlakozott még 8 különböző témát feldolgozó szekció is. 

Péntek este kb. 100 percet látott a közönség Kocsis Tibor Új Eldorádó: 300 

tonna arany című, Verespatakról szóló második filmjéből. A jelenlévők a 

rendezővel osztották meg gondolataikat a filmről, a település sorsáról, a film 

főszereplőjének harcáról annak reményében, hogy az UNESCO által odaítélt 

Világörökség cím végleg megállíthatja a bányanyitásra vonatkozó törekvéseket. 

Szombat délelőtt és délután folytatódott a szekciók sora, többek között a 

teremtésvédelemről, amin Egyesületünk elnöke, Kecskés Ferenc volt az előadó. 

Délután plenáris ülésen vitattuk meg a civil szervezetek helyzetét, valamint a 

különböző lehetőségeket.  

Osztatlan sikert aratott az egyik nagy réten a résztvevők által alkotott „zöld 

szív”, amit a magasból örökítettek meg. 

Vasárnap délelőtt került sor a záró plenáris ülésre, valamint a magyar természet 

napja megünneplésére. 

Köszönjük a szervezőknek! 

Neumayer Éva, Újszászi Györgyi 

Részletesebb beszámoló: http://greenfo.hu/hirek/2017/05/30/27-zold-civil-

orszagos-talalkozo-osszefoglal 
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Ki a tanteremből! nap 2017 

Idén másodjára csináltunk egy kis hírverést a Ki a tanteremből! napnak, amit 

június 2. péntekén tartunk. Hirdettünk a Facebookon egy kis játékot, és végül 26 

iskola/osztály küldte be képeit és beszámolóját, és ezek tanúsága szerint 

mindenki tartalmas, élménydús órákat töltött a szabadban. Köszönet a szervező 

pedagógusoknak és a segítő szülőknek! 

Nehéz dolgunk volt kiválasztani azt a 10 iskolát, amely az Erdei Iskola 

Alapítvány A fák világa című gyönyörű könyvét kapta, mert minden program 

nagyon érdekes volt, így végül sorsoltunk. 

A szerencsések:  

szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, 4. f osztálya, Hegyháti Általános 

Iskola és AMI, (Mágocs), hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 5. 

b osztálya, jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola 5. c osztálya, Bogyiszlói 

Általános Iskola 3–8. osztályai, Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 

Általános Iskola 7. a osztálya, nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola 1. 

a és b osztályai, esztergomi József Attila Általános Iskola 3. b osztálya, Újpesti 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium. 

Emlékeztetőül:  

Pedagógus kollégák: Vigyétek ki a gyermekeket a szabadba!  

Diákok: Beszéljétek rá a tanári kart, hogy ezen a napon a tanórákat a friss 

levegőn tartsák meg!  

Szülők: támogassátok gyermekeitek egészséges életmódra, 

környezettudatosságra való nevelését, valamint segítsétek az iskolát a Ki a 

tanteremből! nap megvalósításában!  

A www.emptyclassroomday.eu honlapon érdekes ötleteket adunk nektek a 

szabadtéri foglalkozásokhoz. Már most írjátok be a naptárba a dátumot: 2018. 

június 8.! 

Az esemény Facebook-oldalát itt találhatjátok: 

https://www.facebook.com/282089598571270/photos/gm.466003753754255/13

63630557083830/?type=3&theater 

Mondok Zsuzsa 

 

 

https://www.facebook.com/282089598571270/photos/gm.466003753754255/1363630557083830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/282089598571270/photos/gm.466003753754255/1363630557083830/?type=3&theater
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Pulisok ismét a Gyerekszigeten  (június 17–18.) 

 

 

 

Ezen a hétvégén – a közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal együtt – újra 

játszottunk kicsikkel és nagyokkal.  

Volt ízelítő a Herman Ottó Vándortanösvény játékaiból, izgalmas érzékszervi 

játékokból (magtapogató, párosító), gyógynövény-felismerő, műanyag 

palackokból játékok készítése (virág, szélcsengő), és újrahasznosítást segítő 

társasjátékok. 

A szombati viharos erejű, port kavaró szél sem tudta elvenni a látogatók, az 

önkéntesek és IKSZ-esek kedvét a játéktól! Nagyon sokan megfordultak a 

sátrunknál, igazán jó hangulatú (fagyoskodós) nap volt. 

A vasárnap már jobb idővel köszöntött a kint levőkre, de kevesebb látogató volt, 

mint szombaton. Interjút adtunk a Katolikus Rádiónak és a királyi televíziónak 

is. 

Köszönet Kunné Margitnak, hogy mind a két nap helyt állt és rendületlenül 

készítette a „palackvirágokat”. Hársas Éva a fűszernövények újszerű játékaival 

szerzett sok érdeklődőt, Bárd Edit ránk áldozta a vasárnapját, és együtt játszott 

kicsikkel és nagyokkal. 

Mi mindannyian köszönjük Kurucz Krisztának a nagyon figyelmes és 

gondoskodó szervezést, mert nélküle tényleg nem tudtuk volna tenni a 

dolgunkat. 

Hársas Éva 
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Még színesebb Zöld Zugoly 

Óriásbuborékot fújó gyerekek és felnőttek, kísérletezős, felfedezős játszóház, 

            

            

          

                

kézműves matatás, 
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 szórakoztató és lebilincselő előadások, teltházas szabadulószoba,  
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ingyen fair trade kávézó, vicces és gondolkodós kvízjáték, látványos kémiai 

kísérletek 

                           

 – ha valaki belépett július végén a kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál zöld 

udvarába, ezekkel találkozott az MKNE Zöld Zugolyában. 

A Darvas Kata által indított programot évek óta egy összeszokott ex-ZölDÖK-ös 

csapat csinálja régi MKNE-sek segítségével, évről évre egyre több új ötletet 

megvalósítva. 

A program gerincét Vásárhelyi Tamás játéktára adta, emellett változatos, szép és 

hasznos termékeket lehetett készíteni a kézműves asztalnál Hársas Éva 

közreműködésével.  

Victor András botanikai sétája (és növényfala) minden évben megmozgatja az 

embereket, akik a szeszélyes időjárás és a korán kelés ellenére mindenre 

nyitottan és elmélyülve szemlélik a környék élővilágának mindenfajta 

megnyilvánulását. 

Ismét fantasztikus előadóink voltak: Takács Feri bácsi, a zánkai füves ember 

korát meghazudtoló lendülettel mutatta be a kosarának mind a 100 

gyógynövényét, és mikor azzal végzett, az udvarban maga körül talált többi 

növényt is javasolta valamilyen testi-lelki kórságunkra.  

Ismét eljött hozzánk Sőnfeld Mátyás és zenebatyuja, akinek a második 

előadásán mindig kétszer annyian vannak, mint az elsőn, mert aki már egyszer 

hallotta, az ismét meg akarja hallgatni. 

Zsíros László Róbert szertára egy profi bűvészshow, csakhogy a trükkjeinek 

tudományos magyarázatát nem rejti véka alá.  
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Izgalmas színfolt volt Szilvi, a kétfülű mesemondó Tesláról mondott életrajzi 

tudományos stand-up comedyje is. 

Idén több előadást átalakítottunk beszélgetéssé: (a hulladékos projektből jól 

ismert) Bedőné Piroska az éghajlatváltozásról, a Pannon Egyetemről Domokos 

Endre pedig a háztartások légszennyezéséről beszélgetett a látogatókkal. 

Új programunk a szabadulószoba: WALL-E, a szemétszedő robot meséje 

alapján a PET-palack-falakból épített szobában a hulladékszelektáláson 

keresztül vezet ki a szabadba az út. Erről nem is árulunk el többet, reméljük, 

minél hamarabb lesz módunk az egyesület tagjai számára bemutatni. 

Az idei év másért is különleges volt az udvarban. Egyesületünk idén számos 

más szervezettel együtt jelent meg. Velünk volt a WWF Magyarország, a Jane 

Goodall Intézet, az FM Vadonleső Programja, a Magyar Karszt- és 

Barlangkutató Társulat, a Magyar Természetjárók Szövetsége, a Pannon 

Egyetem és kicsit a Tudatos Vásárlók Egyesülete és az elmaradhatatlan Balaton-

felvidéki Nemzeti Park, a Bakony–Balaton Geoparkkal együtt. 

Csodás élmény volt mindannyiunk számára, ahogy a megnövekedett udvar egy 

cseppet sem veszített a mára megszokott családias hangulatából és a szervezők 

szerető, összetartó hátteréből. Öröm volt megélni, hogy az ismert nevek miatt 

még többen jöttek be, és a gazdag program miatt még több ideig maradtak a 

látogatóink. 2017-et szemlélve azt érezzük: beértünk!  

A 25 éves MKNE jövőre jubiláló programja a sok munkát meghálálva idén 

bőven termette a gyümölcseit. 

Tegzes Marcsi 

 

Családi nap a Wienerberger cégnél 

2017. augusztus 26. 

Negyedik alkalommal kértek fel minket, hogy a Wienerberger cég családi 

napján, kicsiket és nagyokat szórakoztatva ismertessük meg a gyereksereget egy 

kis természettudománnyal, az óriásbuborék készítésével.  

Természetesen a kézműveskedés sem maradhat el. 

Erre az eseményre minden év augusztus utolsó szombatján kerül sor. 

Darvas Kata 
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 Baranyai csoport hírei – 2017. nyár 

Németh Ibolya (Bia) Cserkúton a Mecsek Zöldút Egyesülettel tovább zöldítik 

magukat és a környékbelieket. 

Sok túrát szerveztek az elmúlt időszakban, a hagyományosan megrendezett 

Porcsin Piknikre is sokan jöttek túrázva, gyalog, önkéntesek segítségével 

vakokat segítettek fel és le hegyeken át a Mecsekben. A telihold fényénél 

barangoltak az éjszakában olyan emberekkel, akik még nem voltak éjszaka 

erdőben... 

Bia szavait idézem: „Azt hiszem, elindítottunk valamit, ami nem a 

teljesítménytúrázásról szól, hanem a természetben levésről és az együtt töltött 

idő adta örömökről. A Mecsek Zöldútnak van egy facebookos csoportja, ahol a 

következőt osztottam meg a nyár legkedvesebb túrájáról:  

A Jakab napi Jakab-hegyi csapatépülés… Nem tudom, ki tette be hírként a 

Dunántúli Naplóba a túra meghirdetését, de jól tette.:) Köszönöm! 

Ugyanis az történt, hogy jöttek emberek a hír alapján, méghozzá nagyon 

különlegesek, és ettől az egész nap különlegessé vált. Ádám Görcsönyből 

érkezett, 70 éves, és még soha nem volt túrán, vérszegény – ez látszott a 

sápadtságából, és érszűkületes is. Az már csak a hegytetőn derült ki, hogy 

tizenkét éves korában egy iskolai orvosi vizsgálat alkalmával derült ki, hogy tbc-

s és lyukas a tüdeje, meggyógyították, de gyenge, beteges maradt, egyedül éli 

életét. Feljött a hegyre, mosolygós volt és őszinte, meg akarta csinálni... 

Csodálatos volt fürdőzni abban, ahogy a kilencfős csapat támogatta, 

alkalmazkodott a sebességhez, és mindezt úgy, hogy mindenki jól érezte magát. 

Voltak férfiak, akik felváltva a szatyrait cipelték, volt, aki itatta, előreszaladt a 

szatyrához, ami megelőzte őt, és hozta a vizet. Más etette, nehogy leessen a 

vércukra, megint más a sziklamászásnál vigyázta, volt, aki erdei szedret neki is 

szedett. Amikor elfáradt, megpihentünk és beszélgettünk... és megcsinálta :) 

Amikor visszaértünk a cserkúti határba, a csapat megtapsolta.  

A csapatot összeforrasztotta ez az együttműködés. Valahogy így, ilyen az 

integráció, amikor nemcsak rideg... mindenki mosolygósan, pusziszkodva 

búcsúzott. Sok ilyen élményt nektek is!” 

Tavasszal a Baranyai csoport megfiatalítására hívtunk Pécsre, a Civil 

Közösségek Házába minden lelkes környezeti nevelő, természet- és 

környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógus és civil szervezeteknél 

tevékenykedő kollégánkat. Nagy örömünkre sokan jöttek el hívó szavunkra, 

gyakorló pedagógusok – óvónők, tanítók, tanárok –, civil szervezetek 

képviselői, egyetemi oktatók és egyetemisták. A megbeszélésen dr. Németh 
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Balázs (egyetemi docens – PTE Tanuló Város-Régió Programiroda) röviden 

ismertette a „Pécs Tanuló Város” projektet, valamint meghívott Bennünket az I. 

Pécsi Tanuló Fesztivál megbeszélésére. 

A magyarországi városok közül először Pécs kaphatta meg a Tanuló Város díjat, 

vagyis az UNESCO Global Learning City Awardot. A nemzetközi zsűri 

januárban azzal indokolta döntését, hogy a város létrehozott egy olyan 

platformot, amely jelentősen hozzájárulhat a további fejlesztésekhez az oktatás 

és tanulás területén. 

A fesztivál három témakör köré épül: a környezeti nevelés, a képességfejlesztés 

és a kultúra. A fesztivál célja, hogy tematikus programokon keresztül segítse 

felfedezni a tanulás örömét, egyéni és társadalmi hasznosságát, továbbá a 

tanulási teljesítmény fokozását. 

Több programszintű megbeszélésen vettünk részt, mely során a Baranyai 

csoport felvállalta a környezeti nevelés programegység koordinálását. A közös 

környezeti nevelési megjelenés formálásához több csoporttalálkozót 

szerveztünk, ahol a régi pulis tagok mellett több új jelentkező is csatlakozott a 

csapathoz. A fesztivál szeptember 15-én, pénteken, a Pécsi Napok keretében 

kerül majd megrendezésre, ahol 57 szervezet 112 programján vehetnek majd 

részt az érdeklődők. 

Programajánló: 

2017. szeptember 8–9. – II. Erdővarázs Családi Nap, Budapest, V. ker., 

Szabadság tér 

Erre a két napra az erdők beköltöznek a belvárosba! Az állami erdőgazdaságok 

Budapest szívében mutatják be a vadregényes magyar erdők értékeit és az 

erdészek izgalmas munkáját. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló, 

változatos ismeretterjesztő programokat a magyar népi hagyományokból is 

merítő, zenés színpadi produkciók színesítik. 

A rendezvény mindkét napján 15 tematikus sátorban lehet megismerkedni az 

erdők titkaival és az erdészek munkájával. A programról bővebben a 

www.erdovarazs.hu honlapon olvashattok. 

Idén 21. alkalommal kerül megrendezésre az Erdők Hete rendezvénysorozat 

(október 2–8.), melyre a Mecsekerdő Zrt. munkatársai és az MKNE Baranyai 

csoport tagjai nagy szeretettel és számos programmal várják a megye diákjait, 

pedagógusait, a családokat és a turistákat. Az idei év témája a tavalyihoz 

hasonlóan az erdészeti erdei iskolák szerepe az erdők megismerésében lesz. Az 
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erdészet fontosnak tartja, hogy gazdasági feladatai mellett a közjóléti szerep 

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

térség lakóit. 

A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük 

a Baranyai csoport tagjait. 

Scheitler Adrienn 

 

Debreceni csoport beszámolója 

 
A helyi csoport egy kétnapos úton Szatmárban, a felújított cégénydányádi 

kastélyban s a parkjában járt.  

Lementek a Tiszához, és megnézték a környék legújabb turisztikai látnivalóit, 

többek között a nagy tiszai árvíz mementóját, egy helyreállított templomot, s az 

áldozatok síremlékét, 15 érdeklődő, lelkes taggal.  

 

Csapóné Tábori Hajnal 

 

Programajánló 

 

2017. szeptember 8–9.  

II. Erdővarázs Családi Nap 

 Budapest, V. ker., Szabadság tér 

 

A természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről 

fog szólni a Budapesten 2017 szept. 30-án megrendezendő konferencia. 

Ferenc pápa 2015 őszén adta közre a Laudato si – Áldott légy – kezdetű 

enciklikát. Az enciklika címe Assisi Szent Ferenc imájára utal: „Áldott légy, 

uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, 

színes virágokat és füvet!”; és azzal a gondolattal indít, hogy a földi javak 
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felelőtlen használata miatt „a legelhanyagoltabb és legsanyargatottabb 

szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított Földünket”. 

Néhány fejezetcím az enciklikából: „Ami közös otthonunkkal történik” 

(környezetszennyezés, biodiverzitás-csökkenés, az életminőség romlása, 

világméretű egyenlőtlenség), „A teremtés evangéliuma”, „A technokrata 

paradigma”, „Kulturális ökológia”, „A közjó alapelve”, „Ökológiai nevelés és 

lelkiség”, „Ökológiai megtérés”. 

A környezeti nevelés „régi motorosaként” mondom, hogy a fenntarthatóságra 

nevelés régóta nem kapott akkora támogatást („hátszelet”), mint most ezzel az 

enciklikával. Ez a mű szinte a teremtésvédelem vezérkönyve. (A Szent István 

Társulat kiadásában magyarul is olvasható.) 

Ősszel a Laudato si harmadik évét kezdjük, s erre való figyelmez(tet)ésként a 

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) a Háló egyesület segítségével 

konferenciát szervez. Katolikusok a kezdeményezők, de – megértve Ferenc pápa 

mindannyiunknak szóló üzenetét – nyitott lélekkel, ökumenikus szellemben 

gondolkodnak. (Ezt jelzi már csak az is, hogy én – reformátusként – kaptam a 

feladatot, hogy fogjam össze a konferencián a nevelés témakört.) 

Figyelemre méltó a konferencia (tervezett) címe: „Nem valami szabadon 

választható feladat!” Ez egyébként a könyv egyik mondata, s arra figyelmeztet, 

hogy nem esetleges a „Föld-védelem” feladata, hiszen a jövőnkről van szó. 

Victor András 
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Programajánló?  

Ahhoz már késő ebben az évben, de legyen ez programjavasló a következő évre! 

Miért? 

A programot kicsit áttanulmányozva – pici részletek alább –, nagyon sok 

érdeklődésre számot tartó, a mi célkitűzéseinkkel egybevágó, minden 

korosztályt megmozgató tevékenységek sorozatából összeállított négy napot 

szerveztek ebben az évben is. 

Ez már a harmadik alkalom, hogy megrendezésre kerül a fesztivál. 

Miről szól a Gyüttment Fesztivál? Költözz vidékre, és kezdj új életet!  

A vidéken újrakezdő, a környezettudatos vidéki életet, értékrendet választó, 

tájba illeszkedő emberek éves nagy találkozója. Tudásmegosztás és 

tapasztalatcsere, fesztiválkörnyezetben, fesztiválhangulatban. Több száz előadás 

és bemutató a vidéki élethez kapcsolódó minden témában. Egyesületek, 

alapítványok, közösségek mutatkoznak be, de egyéni utak, választások és azok 

eredményei is megismerhetőek. Egy helyszínen elérhető minden tapasztalati 

úton szerzett gyakorlati tudás, amire komfortzónán túl szükséged lehet. 

Már ebben az évben is cselekvő részvétellel van jelen Kecskés Ferenc, aki a 

biodiverzitásról tart előadást, Victor András vadnövényes terepi sétát vezet, Saly 

Erika érzékenyítő játékfoglalkozást tart, és természetesen Németh Ibolya/Bia 

sem hiányozhat egy jó gazvacsora bemutatásával. Hársas Péter a Zéró hulladék 

programot szervezi, s ott lesz Fridrich Ági is. 

De mi az, amiben ez az év különbözik az előzőektől? 

 

 

„A Zéró nem ahonnan indulunk, hanem ahova tartunk. Már ami a hulladékot 

illeti: idén megcsináljuk Magyarország első Zéró Hulladék fesztiválját! 

Hatalmas dologba vágunk bele, de hiszünk benne, hogy veletek együtt 

sikerülhet. Gondoljatok csak bele, el tudtok képzelni egy fesztivált, 
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– ahol nincsenek kitéve kukák? Még szelektív sem? 

– ahol a büfék környékén nem jártok térdig műanyag poharakban és 

sörösdobozokban? 

– ahol az emberek a saját tányérjukat és poharukat használják az 

evéshez/iváshoz? 

– ahol csak olyan hulladék keletkezik, amit a helyszínen komposztálni tudunk? 

Miért? Mert ha nyomot hagytok magatok után, az ne szemét, hanem valami jó 

dolog legyen! A társadalmi és természeti környezet megóvása a Gyüttment 

Fesztivál egyik alapértéke.” – vallják a szervezők. 

Nagyon bízunk benne, hogy sikerülni is fog! 

gyuttmentfesztival.hu 

Hársas Éva 

Hulladékos programok lehetőségei 

Kedves Tagtársak! 

Az elmúlt 2 évben többen részt vettetek a Hulladékcsökkentési Hét projektben. 

Idén már sajnos nem szervez ilyet az MKNE, mert az a többéves, támogatott 

program véget ért. Ettől függetlenül mindenkit buzdítunk, hogy szervezze meg a 

saját Hulladékcsökkentési Hetét az iskolában! Rengeteg hasznos információt 

találtok ezen az oldalon: http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/ 

A témával kapcsolatos kérdéseitekkel keressetek bátran! 

Idén kiírt egy pályázatot az FM, amin bár iskolák nem indulhatnak, de civilek, 

önkormányzatok és egyházi szervezetek igen. Gondoljátok át, hátha van kivel 

együttműködnötök! (Az MKNE erre most nem tud pályázni, mert ebből a 

forrásból már kaptunk támogatást.) 

Pályázati kiírás: http://szelektalok.hu/palyazat/ 

Fontosabb paraméterek: 

Beadás: 2017. aug. 28. és szeptember 28. között. 

500 ezer és 3 millió Ft közötti összegre lehet pályázni. 
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Támogatás intenzitása: 100% (azaz nincs önrész). 2018. március 31-ig kell 

megvalósítani a projektet. Úgy tervezzetek, hogy a dolgok jelen folyása szerint 

valószínűleg csak decemberben lesz eredmény. 

Bátyi-Földesi Dóra (Dorka) 

NKNS megújítása 

Az áprilisi Körben már megírtuk, hogy a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 

megújítása több ok miatt is aktuális. 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf 

Hol tartunk? 

Örömmel jelzem, hogy az NKNS megújítását célzó munka elkezdődött! Első 

lépésben a tagság és a régi szerzők véleményét kértük írásban. Többen elküldték 

építő, elgondolkodtató, megvitatandó javaslataikat a jelzett határidőig, de utána 

is érkeztek még vélemények. (Ami egyáltalán nem gond, így aztán senki ne 

fogja vissza magát, ha még most állna neki a munkának. Minden gondolat előre 

vihet!) 

A tervek szerint a beérkező javaslatokat több műhelymunka során vitatnánk 

meg, egészítenénk ki. Az első ilyen műhely szeptember 16-án, Zsámbékon lesz, 

a XXV. Országos Találkozó középső napján. Ha tudtok, gyertek, fontos lenne a 

közös gondolkodás! Online regisztráció: http://mkne.hu/ot_2017.php 

A többi műhelyt (5-6) is vidékre szerveznénk – az adott településen, régióban 

élők számára, pl. a helyi csoportok tagjainak –, ehhez keresünk helyszíneket. 

Kértük a helyi csoportokat, gondolják át, tudnának-e egy kb. 15 fős, egynapos 

műhelynek helyet biztosítani. Csapóné Hajni elsőként jelezte, hogy a debreceni 

helyi csoport egy műhely megszervezését vállalná. Várjuk a többi helyi csoport 

visszajelzését is! Forrástól és „vállalkozó kedvű tagoktól” függően más vidéki 

helyszíneken is szeretnénk az NKNS-ről közösen gondolkozni, vagyis keresünk 

más befogadó helyszíneket is (pl. Győr, Eger, Jászberény, Szeged).  

Az NKA-pályázaton nyertünk némi pénzt (500 ezer Ft-ot), abból terembérleti 

díjat, szerény étkezést tudunk biztosítani (kb. 4 helyszínen). Utazási költséget is 

szeretnénk téríteni az adott régióban élő, de kicsit távolabbról érkező (nem 

helyi) résztvevőknek. 

A műhelysorozat ősszel elkezdődik (1. Zsámbék, 2. Debrecen, 3–6. ???), s kb. 

jövő tavasszal fejeződik be. 
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A háttérben a régi NKNS-szerkesztők, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, 

Victor András, valamint Könczey Réka segítségével Saly Erika tervezi, szervezi 

a munkafolyamat lépéseit. 

Saly Erika 

Versek, szépségek 

 
Koltay Gergely 

A csend partján 

 
A csend partján ha lépdelsz, 

Lesz veled egy mégis, 

Lesz veled egy mégsem, 

Gondolkozz, miért nem. 

 

Mert nem kezdődött, s nem lett vége, 

Csak egy reggel volt, mely nem ébredt a 

fényre, 

A csend partján ha lépdelsz, 

Mondd el, miért nem? 

 

Napokra emlékszel, mit odaadtál másnak, 

De nem kaptál semmit, értéktelen a 

látszat, 

Lesz még olyan csend, mely harangszóval 

ébreszt, 

Bátortalan válaszokat ágyúszóval öl meg! 

 

S megérted, mit megérteni fáj, 

Kopogtat az élet, de beengedni fáj, 

A csend partján ha lépdelsz, lesz veled 

egy szó, 

Egyszer legyen majd jó. 

 

 

 

Nekünk így rendelték messze... 

Ahol egy csillag egy csillagnak van 

teremtve... 

 

Jó veled aludni és ébredni is jó, 

Mégis fáj, ha elér ez a szó. 

Nem tudom, hogy éljek, hogy éljek 

tovább? 

De átölellek a himnusz után. 

 

Nekünk így rendelték messze... 

Ahogy egy csillag egy csillagnak van 

teremtve... 

 

Nem könnyű szeretni, ki döntött maga 

ellen, 

Ki bűnhődni akar, látszatszerelemmel, 

Eljött valaki, a csend partjára, 

Üvölteni végre: a mindenért cserébe! 

 

Mikor az első bomba lehullt, 

Hozzám bújtál éppen, 

Ha a csend partjára tévedsz, 

Mondd el, miért nem? 
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