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A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület hírlevele 

2018. április 

 

GRATULÁLUNK! 

ADORJÁN RITA, 

a MECSEKERDŐ Zrt.  erdészeti erdei iskola vezetője  

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 

                         az Erdők Világnapja alkalmából 

 

 

Kitüntetésben részesült az ország első Erdészeti Erdei Iskolájának vezetőjeként a 

természetismeret oktatásában, a környezeti nevelésben végzett kiváló tevékenysége 

elismeréseként. 
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Kitüntető oklevelet kaptunk 

InnoMax: fókuszban a fenntarthatóság és a tudásfejlesztés 

2018-ban nyolcadik alkalommal rendezték meg az ország egyik legnépszerűbb 

innovációs seregszemléjét. 

Az Invitech Solutions tavaly októberben írta ki innovációs pályázatát, ismételten 

meghirdetve az Invitech InnoMax Díjat. A 2009-ben alapított díjra két kategóriában – 

Business és Nonprofit – lehetett nevezni. 

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egy olyan mobil alkalmazás ötletével 

pályázott és nyert támogatást, amely becslést ad a növényzet borítottsága és kora 

ismeretében a fotoszintézis során elnyelt szén-dioxid, illetve termelt oxigén 

mennyiségéről. 
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Lesz 

 

Országos Szakmai Találkozó, 2018  
 

Szeretettel várunk benneteket a 2018-as év Országos Találkozójára a jászok 

fővárosába, Jászberénybe.  

Időpont: 2018. szeptember 14-15-16.  

  

 

Tervezett program (pontosítás alatt):  

2018. 09. 14. (péntek)  

Megérkezés a szálláshelyre: Zirzen Janka Kollégium (Eszterházy Károly 

Egyetem Jászberényi Campus), Jászberény, Rákóczi út 55.  

16:00-17:00 Örömteli vendégfogadás, köszöntés  

17:00-19:00 Házigazdánk iskolájának (Szent István Körúti Egységes 

Gyógypedagógiai Intézet, Jászberény, Szent István körút 22.) meglátogatása, 

Ligetes tanösvény-séta  

19:00-tól Jász batyus vacsora („Terülj, terülj, asztalkám!”) a Campus területén - 

Rákóczi út 53., beszélgetés, örömteli pillanatok   

22:00-tól Táncház – a helyszín egyeztetés alatt  

  

2018. 09. 15. (szombat)  

8:00-9:00 Reggeli a Campus területén - Rákóczi út 53.  

9:00-10:00 Ismerkedés a 100 éves Tanítóképzővel (építészetileg és a tartalmi 

munkájukkal)  

10:00-12:00 Közgyűlés a Tanítóképző Dísztermében (téma: 

az SzMSz megújítása, elfogadása)  

12:00-13:00 Ebéd a Campus területén - Rákóczi út 53.  

14:00-16:00 Látogatás az Állat- és Növénykertbe  

17:00-18:30 A Farmosi Természetvédelmi Oktatóközpont megismerése - 

madárvárta a Natura Hajta területén  

19:00-tól Bográcsos vendégvacsora   

22:00 Visszaút a szálláshelyre  

   

2018. 09. 16. (vasárnap)  

8:00-9:00 Reggeli a kollégiumban  

10:00-12:00 Jászberény város műemlékeinek (Nagytemplom, Főtér) 

megismerése, a Jász Múzeum meglátogatása  

12:00-13:00 Ebéd (hideg úti csomag)  

13:00-tól Hazautazás  

  

https://maps.google.com/?q=R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt+53&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt+53&entry=gmail&source=g
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Befizetésen túl várható kiadások, amiket egyéni döntés alapján mindenki a 

helyszínen fizet:  

Állatkerti belépő: 1000 Ft/fő  

Jász Múzeum belépő: 500 Ft/fő  

Farmosi belépő: 600 Ft/fő  

  

Online regisztráció: http://mkne.hu/ot_2018.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 2018 – a résztvevő(k) neve  

A fennmaradó támogatási díj utalása: augusztus 10-ig  

A jelentkezés a regisztrációt követő átutalással együtt érvényes.   

Kollégiumi szállás: 2500 Ft/éj/fő  

  

Étkezés:   

Péntek vacsora: „Terülj, terülj, asztalkám!” – amit viszünk, azt esszük  

Reggeli: 800 Ft/étkezés  

Ebéd és vacsora: 1000 Ft/étkezés  

  

Tag (nincs tagdíjhátraléka): 3000 Ft (alap részvételi díj – szervezés, iroda 

költsége)  

Nem tagoknak: 6000 Ft (alap részvételi díj – szervezés, iroda költsége)  

Gyerek (14 éves korig): ingyenes   

  

Az alábbi programok költségeit, egyéni döntés alapján mindenki maga 

rendezi a helyszínen:  

Szombati Állatkert: 1000 Ft  

Szombati Farmos, Madárvárta (gyűrűzés): 600 Ft  

Vasárnapi Jász Múzeum: 500 Ft  

  

Nagy szeretettel készülve, várva a találkozást:  

Házigazda: Gulyás Sándorné (Kati), 30/556-3707, gulykati@freemail.hu  

           Elnökségi segítő: Kun Lászlóné (Margit), 20/257-9086 

 

Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencia (IEE 2018.), Eger 

2018. május 30. és június 1. között Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencia 

(International Environmental Education Conference IEEC2018) lesz Egerben. A 

http://mkne.hu/ot_2018.php
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konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kara, az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szervezi 

immár második alkalommal Egerben. A konferencia csatolt rendezvénye lesz a 

FAO Európai Erdő Bizottság munkacsoportjának találkozója. Az MTA 

jövőkutatással foglalkozó munkacsoportja külön szekcióban mutatkozik be. A 

Konferencia az Európai Fenntarthatósági Hét hivatalos, regisztrált programja lesz. 

Egyesületünket Dr. Tenk András és Kecskés Ferenc képviseli „A természetvédelmi 

területek szerepe a környezeti nevelésben” című előadásukkal. 

Kecskés Ferenc 

Soha nem látott magaslatokba jutunk az idei Zöld Zugolyban! 

A Művészetek Völgye idén is elbüszkélkedhet a legjobb zöld udvarral, ugyanis 

egyesületünk idén is bedobja magát a Zöld Zugoly programmal a Művészetek 

Zöldjébe. Mint minden évben, idén is nagyszerű előadások, vidám játszóház, 

kreatív Csináld magad! kézműveskedés, és lélegzetelállító kémiai kísérletek várják 

a látogatókat a Zöld Zugoly programokon. 

Ahogy évről évre, idén is bővül a Művészetek Zöldje szervezeteinek a száma. Már 

szokásosan együtt jelenünk meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal, 

a Bakony–Balaton Geoparkkal, és idén is velünk lesz a WWF Magyarország, a 

Jane Goodall Intézet, az FM Vadonleső Programja, a Magyar Természetjáró 

Szövetség, az MRE Ökogyülekezet programja, és a Magyar Karszt- és 

Barlangkutató Társulat, valamint csatlakozik a Kemenes Vulkánpark. 

De természetesen nem csak a hagyományokat követjük, újdonsággal is készülünk! 

Azok a látogatók ugyanis, akik élvezettel részt vesznek minden szervezet 

programjában, lehetőséget kapnak arra, hogy felmásszanak az udvar közepén 

felállított „égigérő paszulyunkra”. A mászófal tetejéről csodás kilátás nyílik majd 

arra a természeti környezetre, ami miatt a Balaton-felvidéki fesztivál az egyik 

legszebb magyar fesztivál. 

Találkozzunk idén is a kapolcsi faluház udvarán! 

Tegzes Marcsi 

Hortobágyi Julcsi 
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„Ki a tanteremből!” nap 2018. június 8-án, pénteken 

 

A Magyar Környezeti Nevelés Egyesület ismét felhív és buzdít mindenkit a „Ki 

a tanteremből nap” megünneplésére, amely idén június 8-ára esik. Ezen a napon 

a gyermekek és az ifjúság, a pedagógusokkal közösen – a szülők bevonásával – 

otthagyják a tantermet és a természetben tanulnak. 

 

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  a szabadtéri 

foglalkozásokhoz. 

2018-ban a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu), csakúgy, 

mint az elmúlt 2 évben, egy kis játékkal bátorítja az iskolákat, tanárokat, 

szülőket, hogy vigyék a gyerekeket, diákokat a szabadba tanulni. 

Várjuk a csatlakozó iskolákat, osztályokat! 

A 10 legizgalmasabb programot bemutató iskolát terepi programot segítő 

kiadványokkal jutalmazzuk. 

A szabadtéri tevékenységről készült max. 3 fotó az iskola és az osztály 

megjelölésével és a program rövid leírásával kerüljön feltöltésre 

a „“Ki a tanteremből!” nap 2018 Facebook oldalára: június 17-ig! 

https://www.facebook.com/events/466001660421131/ 

Emlékeztetőül: a „Ki a tanteremből!” nap honlapján (www.emptyclassroomday.eu) 

további olvasnivalók találhatóak arról, miért kellene több időt a szabadban 

tölteniük a gyerekeknek.  

Egy letölthető füzet is készült játék- és tevékenység leírásokkal: 

http://emptyclassroomday.eu/hu/letoltheto-anyagok/ 

 

További információ: 

Mondok Zsuzsa 

mondok.zsuzsa@mkne.hu 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.emptyclassroomday.eu%2F&h=ATPGvYmoIZYIQHgzMfvbnZhPK4pxrD0WHmmoU-vB5CE1o2mrpZANF9caLMV6eqV5cPY90ClF8t1Pe6oS4rLIYfW4UxD9LIfZepEMKQ1LiVth2Aj5OQHphLPns7w
http://www.mkne.hu/
https://www.facebook.com/events/466001660421131/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.emptyclassroomday.eu%2F&h=ATMEG3jSCiAoa0SROD5o8gZNE_b-DNC82r1M3BWfIuYpDxHk59N7y-OcPOHBKt-Zd3qqh12X5O-noKMcl4sBROcooJnrtBPxqCKmzJhTBoEs9AWEV2sUiPL8nrJcRib_-kys-w0D-K6iIxsS2H7FLYAGzqdEsX4&enc=AZMhKy22-ll0FUsTkvoAcKeUZLCTNaW7UkCY8ZR9rSTu5ZTBk9uwQHmSM-sAJR2TOsizhR7vy2rUjW2pFeWzDGuLzj3NDj4cErkKAM9wsO856xKPhe23wtqkXGRx6ebnzmTfHmsZ9jCzF8vkk3i639mMXPHjKl2qKoYkL7awM5bsyyjjO4qBNTIHNoJF4vpWdwutUujmVgz2f1qShAs4vFJ5&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Femptyclassroomday.eu%2Fhu%2Fletoltheto-anyagok%2F&h=ATMtH3gHTQfZJVih6XefXpo0-ribmKMpHfLUqL9lp16UIOG6cnSgjxma5JeLxhEDntPAGkNVrTtyu4josfe2dY7itlvbXPByKsc-1qeoExOqe2g_5q9puXZJV07bPc-h64S6mZNNSeB02BecnOGsIv1oxyKcEoA&enc=AZN4Bt9XL0fZZGENEULbK8Rma6EzsMLG-ohkWaOPVOmvQwyd8Uf9GMMcFowP8MbTaSPEC3ryDUH-NFgOEleX3aS0lxRE5-vc0oKb2NsLsRRybYOQqSSTu60-zDHDsDrPCrm7IS_ZNYJJi_F0oLMqppfvQle4bz-IWWfA-BOGKTwDm6HQIuI_xxte5r5O3XuGvs4Uw4PS2bNLXsMiVanYzuQU&s=1
http://mkne.hu/
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Volt 

Elnökségi hírek 

Az elmúlt időszakban is több pályázat beadásával igyekeztünk forrást teremteni 

az egyesület működéséhez és programjaihoz. A forrásteremtés azonban eddig 

kevés sikerrel járt. A több éve jól működő Zöld Zugoly programunk és a 

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítását célzó projektünk is 

forráshiánnyal küzd. Várjuk a beadott pályázatok eredményeit. 

A NEA működési költség pályázatunk várólistán van, sajnos csak 1034. helyen. 

Működési költségeink fedezése érdekében pályázatot adtunk be a XI. kerületi 

Önkormányzathoz. Pályáztunk a Zöld Forrás keretre is. 

Az egyesület csatlakozott a Budapest Főváros Önkormányzatának 

„Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten” című, 

KEHOP-1.2.0- 15-2016- 00020 azonosító számú projektjének keretében 

felállított Budapesti Éghajlatváltozási Platformhoz. 

Reflektáltunk a „Stop Soros” törvénytervezetre. Többek – köztük a mi 

egyesületünk – véleményét figyelembe véve kikerült a tervezetből a 

közhasznúságot a külföldről érkező támogatás arányához kötő rész. 

A IX. kerületi Önkormányzattal konzorciumi partnerként pályáztunk a „KEHOP 

1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” című pályázatra. 

Egyesületünk Innomax Díjban részesült Kecskés Ferenc mobil applikáció 

ötletével. A fejlesztés alatt álló program a mobiltelefonnal készített fénykép 

alapján megállapított lombkorona borítási érték és még néhány adat (fák 

kerülete) megadása után becslést ad az erdőrészlet 100 m2-re vonatkoztatott 

fotoszintetikus szén-dioxid-elnyelés és oxigéntermelés mennyiségére. 

Az Erdélyben megrendezett Zöld OT-n egyesületünkből Vásárhelyi Judit, 

Vásárhelyi Tamás, Neumayer Éva, Tóthné Timár-Geng Csilla és Hársas Éva 

vett részt. Judit és Tamás egy külön szekcióban mutatta be az NKNS megújítása 

érdekében folyó munkát. A program hazai műhelymunkái befejeződtek. 

A Budapesti Művelődési Központtal kötött együttműködés keretében április 19-

én Kecskés Ferenc egyik tanítványával, Huszti Erikkel tartott közös előadást a 

biodiverzitásról és annak megőrzésének lehetőségeiről. Ápr. 24-én a Teleki 

Blanka Általános Iskolában is elhangzott egy előadás. 
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Az Fővárosi Állat- és Növénykert Föld napi programján egy lelkes önkéntes 

csapat tagjaként Kunné Margit képviselte az elnökséget. 

Végül, de nem utolsó sorban az elnökség előkészítette az éves közgyűlést, 

amelyről részletesebb beszámoló a KÖR e számában olvasható. 

Kecskés Ferenc 

 

Közgyűlés 

2018. április 28-án került megrendezésre egyesületünk éves rendes közgyűlése. 

A meghirdetett 10 órai kezdés negyed tizenegyre tolódott a kevés részvevő 

miatt. Végül a közgyűlésen 22 tagunk vett részt. Az összejövetel a tervezett 

napirend szerint folyt, új téma nem vetődött fel. 

A napirendnek megfelelően ismertetésre került a 2017. évi közhasznúsági 

jelentés melléklete. Ezt a Felügyelő Bizottság jelentése követte. Ezután 

elhangzott a tartalmi beszámoló, az elnökségi beszámoló és a választmányi 

beszámoló. Néhány kérdés és kiegészítés után a tagság elfogadta a 

beszámolókat. A tagság egyhangú szavazással megadta az elnök számára az 

elmúlt időszakra vonatkozó anyagi felelősség alól a felmentést. 

A közgyűlés legszebb színfoltja a Puli Díjak átadása volt. Kecskés Ferenc elnök 

méltató szavai kíséretében idén is öt tagtársunk részesült a díjban. 

• Hársas Oszkárné Örökös Puli, 

• Trescsik Angéla Fehér Puli, 

• Bátyi-Földesi Dóra Szürke Puli, 

• Mondok Zsuzsa Fekete Puli,  

• Neumayer Éva Fekete Puli Díjat kapott. 

A díjátadást rövid ebédszünet követte. 

A házi finomságokat magunkhoz véve a közgyűlés a 2018. évi munka- és 

költségvetési terv megbeszélésével és elfogadásával folytatódott. Az éves 

munkaterv és az ahhoz kapcsolódó költségterv megbeszélésekor élénk vita 

alakult ki az SzMSz-szel kapcsolatban. A tagság prioritási sorrendet alakított ki, 

amelynek során előkerültek olyan feladatok, amelyek megvalósítása akár 

tartalékaink felhasználásával is fontos. Ilyen például a honlap frissítése és az 

adatvédelmi előírásoknak való megfelelés. A tagság végül elfogadta a munka- és 

költségtervezetet. 
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A hivatalos napirendi pontok teljesítése után a nap szakmai programmal 

folytatódott. Bakó Botond „A fenntartható természetvédelem a társadalmi 

mozgósítás tükrében” című előadását hallgattuk meg.  

Kecskés Ferenc 

 

 

Mi lett a Beporozók napjából? 

Korábban többször is kaptatok hírt, itt a Kör-ben és kör-emailben is arról, hogy 

március 10-ére „Beporzók napját” javasoltunk Györfy Borbála ELTE MSc 

hallgatóval. Két évtizede kezdődött, és egyre nagyobb a rovarvilág és benne a 

beporzó rovarok fogyása miatti aggodalom, ez indított minket a javaslatra. 

Januári felhívásunkat támogatta – néhány elhivatott kutatón kívül – az MTA 

Ökológiai Kutatóközpontja és a Magyar Természettudományi Múzeum mint 

szakmailag releváns kutatóhelyek, a Magyar Rovartani Társaság és a Magyar 

Biológiai Társaság mint szakmailag illetékes civil szervezetek, a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület mint neveléssel is foglalkozó 

civil szervezetek, óvodák, iskolák és a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem Biológiai Intézete mint az oktatásügy képviselői, és nem 

utolsósorban a környezet védelméért felelős államtitkár. 

     

Magyar Dávid logoja és annak népszerűvé vált adaptációja 

 

Borival igen sűrű tavaszunk volt, de elkészült, és 319 lájkolóig jutott el a 

Facebook oldal, elfogadható tartalommal látható a honlap 

(www.beporzoknapja.hu). Bori remek órákat tartott negyedikeseknek, ennek az 

anyagát kitette a honlapra; 1400-an nézték meg. Reméljük, sokan használták is 

(a kedvcsináló képsorok mellé alapos óravázlatot is mellékelt). 

http://www.beporzoknapja.hu/
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Két területen lehet nagy sikerről beszámolni. Az egyik a Beporzók napjára 

(március 10.) szervezett események köre. Magyarország és Románia 24 

településén voltak események, Őriszentpétertől Marosvásárhelyig. A 

leglátogatottabb Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban a 

Tavaszköszöntő beporzóünnep volt (800 látogatóval!), ezen több tagtársunk is 

közreműködött önkéntesként vagy hivatalból. A kolozsvári egyetemen Macalik 

Kunigunda szervezte 34 önkéntessel az 1. kolozsvári Beporzók Napja (Ziua 

polenizatorilor – Beporzók napja) című, két nyelvű eseményt. Pécsett Adorján 

Ritáék teltházas pedagógus továbbképzést szerveztek a témában, az elemózsiát 

Bia szolgáltatta. Talán más Körös rendezvény is volt? Némelyik eseményről 

beszámolót is kaptunk, és igyekszünk ezeket közkinccsé tenni (csak mindketten 

nagyon be vagyunk fogva idén). 

A másik nagy eredmény a romániai és magyarországi médianyilvánosság; azon 

a héten a „csapból is a beporzók folytak”. Ritka jó érzés volt, hogy március 

elején alig volt olyan ismerős, akinek magyarázni kellett volna, hogy a 

megporzók milyen fontosak (mert ez a fontosabb információ, nem a jeles nap). 

A választási évben, politikai állástól függetlenül adtak teret a médiumok a 

témának. Az MTM-ben például 3 rádióadó és 3 tévéműsor forgatott ezen a 

napon. Az Élet és Tudományban címlapsztoriként jelent meg március 9-én. 

Persze ezzel nincs vége. A márciusban felállított rovartanyákat használják a 

rovarok, a méhecskebölcsők közül többe beköltöztek a faliméhek (képes hírek a 

facebookon), és ha ez így megy tovább, ezeken a helyeken jobb lesz a termés 

(és/vagy jóllakottabbak lesznek a madarak…, ez is a pakliban van). Április 14-

én a Zöld OT-n (a zöld szervezetek évenkénti találkozója, idén 

Kalotaszentkirályon, 100 szervezet nevében 500 résztvevővel) Macalik 

Kunigundáékkal tartottunk igen jó hangulatú környezeti nevelési szekcióülést a 

témáról. A Magyar Rovartani Társaság április 20-i ülésének teljes programja a 

beporzókról szólt. Április 30-án 16.30-kor a Mindenki Akadémiája sorozatban 

(az M5-ön) a beporzókról szól az előadás (utólag is megnézhető a 

mediaklikk.hu-n). „A Bárdosban” is talán kikerült már a rovarszálló a 

madárbarát kertbe. Május 30-án 15 órakor az MTM nyugdíjas programjában a 

beporzók a téma. Kapolcson a Zöld Zugoly idei programjában Darvas Katával 

készülünk beporzózni. Én eddig látok most. 
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A Csongrádon működő Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium által épített rovartanyán egy üvegcsőbe 4 bölcsőt 

épített egy faliméh, mindegyikben netten elhelyezett tojással – ennek képe 

hamar 4600 embert ért el a facebookon.  

Öröm lenne tudni arról, ha közületek bárkinek van megörökítésre érdemes, 

közkinccsé tehető eredménye, akár egy rovarbarát kertsarok, akár rovartanya, 

méhecskebölcső, vagy csak szép kép, jó video a beporzókról.  

Vásárhelyi Tamás 

 

Visszatekintés a 4-5. NKNS-4 régiós műhelyre 

Szeged, 2018. febr. 2. 

A műhely a Szegedi Dózsa György Általános Iskolában, egy sportiskola 

tantermében került megrendezésre. 

Résztvevők száma: 24 fő. Vegyes összetételű társaság, többféle területről 

érkeztek a résztvevők (pl. iskolákból, egyetemről, helyi civil szervezetektől, 

nemzeti parktól, sportkörtől). Kedves, „régi” arcok: Ilosvay György (Csemete), 

Pintér Tibor (Vadaspark, hozott régi szép időket idéző fotókat), Ádámné Emi 

(Körlánc), Bojtos Feri (Csemete), Özvegy Judit... Öröm volt a találkozás! 

Érdekesség, hogy Sajtos Józsi (seregélyesi remek ökoiskola-igazgató) fia is ott 

dolgozik az iskolában, s részt vett a műhelyen. 

Helyi szervező: Iván Zsuzsanna  

Műhelyvezető: Saly Erika (TB-tag) 

Segítők: Könczey Réka (TB-tag), Dosek Ágoston (Testnevelési Egyetem) 

A műhelymunka a tervek szerint zajlott. A „környezeti nevelés” fogalomnál 

abban maradtunk, hogy tágan értelmezzük a környezeti nevelést, ideértve a 

fenntarthatóságra nevelést is. Egyöntetű volt a megerősítés, hogy szükség van 

NKNS-re. Ugyanakkor elhangzott, hogy jó lenne visszajelzést kapni arról, mi 

valósult meg pl. az előző NKNS-ben megfogalmazott javaslatokból, mi nem.  
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World Cafe módszerrel dolgoztunk. Segítő asztalgazdák voltak: Dosek Ágoston 

(Helyi közösség témája: környezeti nevelés és a sport, szabadidő, turizmus), 

Özvegy Judit (Általános szempontok, elvek), Könczey Réka (Új témák és 

átdolgozandó részek), Ádám Ferencné (Milyen legyen a megújult NKNS?). 

Néhány kiemelt gondolat a reflexiók közül, az asztalgazdák összesítéséből: 

• összességében új téma nem került elő, de kérdésként merült fel, hogy kell-

e külön fejezet a sport és a KN-nek, vagy marad az integrált változat a 

„Szabadidő, sport, turizmus” c. fejezetben 

• a rekreációs tevékenységek fontossága 

• a sportok terhelése a környezetre (zavaró, károsító stb.) 

• fontos a pozitív viselkedés elérése - bízzunk a kis cselekedetek 

hasznosságában is 

• az informatika és a sport, természet, ember kapcsolata: pl. hazáig mérni 

„kütyüvel” a távolságot, fotópályázat  

• Mit tud a sport? pl. zöld olimpia 

• emészthető legyen mindenkinek a nyelvezete 

• kisléptékű életmód - Hogyan lehet jóllétben élni, mértéktartón?  

• pozitív példák legyenek  

• Ajánlások megújítása fontos! 

• az adott téma szakembereit kell bevonni, pl. Művészetbe művészt 

• informatika hogyan szolgálhatja a célt? nem kiutálni – bevonni 

• projektmódszer, témahét, témanap a tanórai és tanórán kívüli oktatásban, 

ezek szervezése 

• jó gyakorlatok bemutatása 

• környezetpszichológia; környezetszociológia; reklám-trükkök kikerülése; 

környezetkímélő építkezés, passzív ház, olcsó háztartás (példák 

megjelenítendő, új témákra) 

Vállalások is születtek. A záró-körben csak pozitív, előremutató, segítő 

visszajelzések hangzottak el. Az NKNS iránymutatást ad, hátteret biztosít a KN 

munkához a résztvevők szerint. 

Összességében: élénk munka folyt, sokféle javaslat született; a szegedi, 

különböző sportköröket képviselők is hasznosnak találták a műhelyt, tanulták a 

„környezeti nevelést”; s a helyi környezeti nevelésnek is jót tett, hogy együtt 

volt többféle szervezet képviselője, találkoztak, gondolatokat cseréltek; úgy 

tűnik, bízhatunk abban, hogy lesz folytatás. 
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Saly Erika, Iván Zsuzsa 

 

Jászberény, 2018. febr. 9. 

Helyi szervező: Gulyás Sándorné  

Műhelyvezető: Victor András (TB-tag) 

Segítő: Saly Erika (TB-tag) 

Helyszín: Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet, Jászberény 

A helyszín kiválasztását alapvetően az határozta meg, hogy a helyi szervező – 

Gulyás Sándorné Kati – itt dolgozik. Többszörösen is előnyös volt ez a helyszín. 

Viszonylag könnyen elérhető volt minden meghívott számára. Kényelmes és 

zavartalan tér állt rendelkezésünkre a műhely-foglalkozáshoz. Gulyás Kati és 

„csapata” (nemcsak a kollégák, hanem még a diákok is!) szívét-lelkét beleadta 

abba, hogy a rendezvény tartalmilag és emberileg is sikeres legyen.  

A találkozó kiemelt szempontja érthetően az „SNI” volt, ideértve a témakör 

általános pedagógiai kérdéseinek jobb megértését, s azt is, hogy hol és hogyan 

kellene megjeleníteni ezt a problémát az új Stratégiában. Szemléletileg nagyon 

fontos és meghatározó volt annak felismerése és megfogalmazása, hogy végső 

soron minden ember „sajátos nevelési igényű”; SNI-snek csak azokat nevezzük, 

akik a nagy átlagnál fokozottabban térnek el egyfajta képzeletbeli standardtól. 

Az egész tanácskozást áthatotta az az empatikus, segítésre-orientált, elfogadó 

légkör, amely egy ilyen intézményben – érthetően – még sokkal fontosabb, mint 

egy „normál” iskolában. 

A műhelyen 18-an vettünk részt: óvónők, tanárok, felsőoktatási dolgozók, 

önkormányzati képviselő, polgármesteri hivatali dolgozó, civil szervezetek 

aktivistái, érdeklődő szülő stb. 

Az SNI-témával kapcsolatban a legfontosabb tanulságok a következők voltak: 

Olyan tanítást-képzést kell az SNI-s gyerekeknek nyújtani, amely az ő (annyira-

amennyire) korlátozott életlehetőségeik minél teljesebb kihasználására készíti 

fel őket. 
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Az irántuk való társadalmi felelősségvállalás nem zárulhat le azzal, hogy 

elhagyják az iskolát. 

Az NKNS-ben ne önálló témaként, hanem átívelő szempontként szerepeljen ez a 

kérdéskör! 

A többi műhelyen is szereplő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi vélemények 

kaptak hangsúlyt: 

Milyen legyen az új Stratégia? Papír és elektronikus egyszerre. Célcsoportok (pl. 

családok, pedagógusok, gyerekek, döntéshozók stb.) vagy más szempontok 

szerint „szétszedhető” legyen. Viszonyuljon a mobil-applikációk világához.  

Mely elveket és értékeket kövessen? Megelőzés. Tudatos fenntarthatósági 

szemlélet. Rendszer-szemlélet. Tantárgyközi látásmód. A teljes társadalmi élet 

lefedése. Mértékletesség, türelem, komplexitás. 

Melyek az átdolgozandó vagy egészen új témák? A nem-ismert helyzetekre való 

felkészítés. Környezet-pszichológia, környezet-szociológia. Digitális világ és 

KN. A helyi közösségek. Etnikai, kulturális, nemzetiségi stb. kisebbségek. 

Hagyomány és modernség.  

Mi a KN célja? A fenntarthatóság minél jobb megértése. A természettel való 

kapcsolat megőrzése, erősítése. Felelősségvállalás. A környezetünkkel való 

harmónia erősítése. Az értékek megbecsülése. 

Milyen a jó környezeti nevelő? Hiteles. Valóság-orientált. Innovatív. Széles 

látókörű. Példaadó. Motiváló. Rendszer-szemléletű. Folyamatosan megújuló. 

Elkötelezett. Szakmailag felkészült. Sokoldalú. Nyitott. 

Kinek fontos a Stratégia? Az egész társadalomnak. Döntéshozóknak, civileknek, 

családoknak, pedagógusoknak… 

Gulyásné Kati szubjektív kiegészítése: 

A gyógypedagógiai intézményben az SNI-s gyerekek számára többek között az 

egyik alapkérdés az integráció, ebben nyit kaput az épek felé a környezeti 

nevelés. Ezért is volt fontos számunkra, hogy megjelenjen minden új lehetőség, 

gyakorlati javaslat a stratégia kidolgozásában a központi témák mellett, ezekkel 

együtt kihangsúlyozva. 

Az iskola konyhai kisegítős csapata bio finomságokkal kedveskedett, olyan 

ételekkel, amelyek alapanyaga részben iskolakertből származik – sárgarépa 

muffin, káposztás rétes, almás-fahéjas golyók, sült mézes alma dióval. 

A műhelymunka témaköreinek megbeszélése során sok jó ötlet, gyakorlati 

tapasztalat, javaslat hangzott el. Aktív, kellemes hangulatú volt az együttlét.  

A végkövetkeztetésben szerepelt a stratégia fontossága, miszerint ne csak az 

intézmények és tanárok számára legyen iránytű az NKNS, hanem mindenki 

számára. 
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Victor András, Gulyás Sándorné 

 

NKNS-4 tartalmi tájékoztató 

Számos ok miatt nem halasztható tovább a Nemzeti Környezeti Nevelési 

Stratégia megújítása. A 3. kiadás javaslatai 3-6 évre szóltak: azok jelentős része 

teljesült, egy része nem, és egy része ma már jelentőségét vesztette. 2010 óta 

jelentősen megváltozott az oktatás-nevelés és a szemléletformálás világszerte és 

itthon is. Az egész életen át tartó tanulás, és az intergenerációs tanulás elvárt. Az 

elérhető tudás mennyisége exponenciálisan nő. A tudás korcsoportok közötti, 

nemzedékek közötti és térbeli-térségi mintázatai is szokatlanok: a fiatalok többet 

és jobban tudnak, bizonyos információk világszerte azonosképpen 

hozzáférhetők, a nagy információs hálózatokból bárhol és diffúzan 

felbukkanhatnak új és új erőforrások. 

A tudomány felelőssége a környezetpusztításért, illetve az emberiség hosszú 

távú érdekeiért és közösségeiért ismertté és hatásossá vált. Az elmúlt évtizedben 

a történelmi egyházak mindegyike megfogalmazta vagy újrafogalmazta a 

változások kockázataival és a vallások közösségmegtartó szerepével kapcsolatos 

tanait. Magyarország részt vett az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak 

megfogalmazásában.  Az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Keretstratégiát. A Kormány határozat hozott a globális 

felelősségvállalásra nevelésről, és sokféle eszközzel erősítette a formális és nem-

formális oktatás környezeti nevelési, fenntarthatóságra nevelési eszközeit. 

Az Egyesület közgyűlése 2017-ben a Stratégia megújításának azonnali 

megkezdéséről döntött. Tartalmi Bizottság segíti folyamatos, önkéntes 

munkával a folyamatot. A korábbi szerzőktől, és minden tagtól írásbeli 

véleményt kértünk. Zsámbékon az országos, majd (a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával) az 5 régiós műhely összesen 120 résztvevője segítette a 

koncepció kialakítását. A kilenc hónapos egyeztetési folyamatban mostanra 

kialakult az NKNS-4 megújításának tartalmi-szakmai 

szempontrendszere. A tartalomjegyzék tervezethez elkészült egy mátrix, amely 

az ENSz Fenntartható Fejlődési Céljaihoz való hozzájárulásokat jelzi. A sokféle 

érintett miatt – hiába igyekeztünk 30 alatt tartani a fejezetek számát, 33-37 
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fejezete lesz a stratégiának. Annak érdekében, hogy a legalább 70, de akár 100 

alkotótárs koherens NKNS-t hozzon létre, ún. átívelő stratégiaelemekként 

fogalmaztuk meg azokat a szempontokat, amelyek nem egy, de az összes 

fejezetben érvényesülnek. Az átívelően érvényesítendő szempontok és 

feladatok, rangsor nélkül: 

• tisztelet (és megerősítés) a meglévő értékeknek, eredményeknek 

• objektivitás a fejezetben, miközben lehet szubjektív a jó gyakorlat 

• nemzetközi kitekintés az adott témában; és általában is (cselekvés 

helyben ÉS globális megértés) 

• intergenerációs közegben is kell gondolkodni (pl. fiataltól is tanulunk) 

• informatikai forradalom, előnyeivel és veszélyeivel 

• megelőzés, mérték és mértékletesség 

• reflektivitás, innovativitás és reziliencia (alkalmazkodás a mindig új 

helyzetekhez, mindig erőforrás-takarékos módon) támogatása, 

egyensúlyban a fenntarthatósági szempontból helyes hagyományok 

továbbvitelével 

• kooperativitás 

• kölcsönös egymásrautaltság (beleértve a többi szerzőt is), békeigenlés, 

szolidaritás 

• leszakadók, SNI- és egyéb „különleges” emberek (legyenek „jelen” 

mindenhol) 

• komplex tanulásszervezés  

• a fenntarthatóságra nevelés ún. egészintézményes megközelítése 

(valamely intézmény tartalmi és működtetési szempontjaiban, valamint 

rövid- és hosszú távú céljaiban is érvényesülő értékkör) 

A Stratégia szerkezetének, formájának intelligensnek kell lennie: többrétegű, 

felhasználóbarát, konkrét példákat is tartalmazó módon kell elkészülnie. Az 

NKNS-4-et négyrétegű műnek képzeljük el: a Stratégia fejezeteivel együtt, de 

azoktól külön is olvasható Jó gyakorlatokat, a mindezeket kiegészítő Forrástárat, 

és az Összefoglalót. A teljes anyagot digitálisan (is), intelligens kiadványként 

tervezzük. A kéziratokat hagyományosan nemcsak a szerkesztők és a lektorok, 

de konferencia keretében a széles szakmai és civil közvélemény is 

véleményezheti. 

2018 végéig forrásteremtésre van szükség, valamint ideje gondoskodni a 

szerzők, lektorok, jó gyakorlat írók felkészítő, közös nyelvet kialakító 

műhelykonferenciájáról, és a kéziratot tárgyaló konferencia Szervező 

Bizottságáról. Így vállalható, hogy év végére létrejön az NKNS-4 első 

munkaanyaga. 

Könczey Réka és Saly Erika  

társszerkesztők, NKNS-4 
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                   Zöld OT 2018.04.12-15. Kalotaszentkirály, Zentelke  
 

          
                                            ültetések                               Az MKNE fája                                                                                           

NKNS Szekció az Országos Találkozón 

Kalotaszentkirály, 2018. 04. 15. 

Az idei OT-n közel 500 környezetvédő vett részt, első alkalommal határon túli 

helyszínen. A nyitóelőadás – a helyszínnel összhangban – a táj- és 

vidékfejlesztés jelenlegi állapotára, kérdéseire vonatkozott. A település és 

környéke, az ott gyorsan fejlődő falusi turizmus megismerésén túl számos 

szekcióban dolgoztak a résztvevők, továbbá értékelték a tavaly különféle 

bizottságokba delegáltak beszámolóit. Az idei jelöltek közül is megszavaztak 

2018-ra delegáltakat, továbbá mérlegelték a következő évi OT-k 

megrendezésére érkezett ajánlatokat. 

Egyesületünkben az NKNS4, vagyis a „stratégia megújításán” dolgozó Tartalmi 

Bizottság felvetette, jó volna, ha a munkafolyamat az OT-n is bemutatkozna, és 

mint korábban, csatlakozhatnának más civil környezetvédő szervezetek is az 

alakuló elvekhez, munkálatokhoz. Vásárhelyi Tamás és Judit készítették elő a 90 

perces nyitott szekció munkáját, amelyen kb. 33 fő vett részt. Ennek a 

csoportnak az „átvilágítása” során megtudtuk, hogy kezdéskor Erdélyből 3 fő, a 

Felvidékről 1 fő és Magyarországról 20 fő (köztük 4 MKNE tag) dolgozott 

velünk, közülük 6 aktív pedagógus. Fővárosi 8 fő, városi 7 fő, faluról 3 fő és 

nagycsaládosként 3 fő jelentkezett. Bemelegítésként az önfenntartásra 

gyűjtöttünk példákat az életünkből („nekem van…”, „én tudok…”, „nem adok 

pénzt érte”). 
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Egy stratégia definíciójaként a valamilyen cél elérése érdekében készített 

középtávú, tudatos tervet jelöltük meg. Ennek fényében foglalkoztunk azzal, mit 

jelenthet a mi stratégiánkban a földrajzi kiterjedés. A résztvevők többnyire 

országos, Kárpát-medencei, vagy még nagyobb, bióm, végül globális léptékben 

gondolkodtak, de a beszélgetés során lejutottunk egy vízgyűjtő, egy falu, egy 

család szintjére is. Céljaként, sikereként „a túlélés”-től az ehhez vezető 

részeredményekig sok minden elhangzott, az is, hogy belátható időn belül 

elvégezhető legyen, vagy a gyerekek személyes érintettsége kialakuljon. Az 

időkeretet illetően néhány évben maradtunk. (Finnországnak az oktatás 

megújítására szánt 40 évre tervezett időkeretét is megemlítették.) A Stratégia 

sikeréhez szükséges erőforrások szerintük maga a környezeti nevelő, a maga 

tudásával, kapcsolatrendszerével (egyáltalán a kooperáció mint erőforrás 

említődött), az anyagiak, és a már rendelkezésre álló infrastruktúra, amit pl. egy 

iskola vagy bemutatóhely tud nyújtani. „Tudás, lelkesedés, odaadás, hiteles 

példa, ember, pénz, rendszeresen odaszánt idő, közösség, összefogás, kész 

szervezeti keretek felhasználása…” hangzott el. 

Megismerkedve az NKNS eddigi történetével közösen válaszoltunk a kérdésre, 

milyen társadalmi csoportokat vagy intézményeket célozzunk meg vele, és 

hogyan tudjuk őket elérni. A válaszok: mindenkit, szülőket, tanárokat, 

önkormányzatokat, zöld civil szervezeteket, nagyvállalatok környezeti 

referensét; elhangzott, hogy sok szakembert, döntéshozót nem tudunk 

közvetlenül megszólítani vagy elérni, de a magánszemélyeken, állampolgárokon 

keresztül visszafelé eljuthat hozzájuk az üzenetünk; említettek hajléktalanokat, 

nincsteleneket, guberálókat – akik az újrahasznosításnak bizonyos értelemben az 

elején állnak (pl. Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, vagy velük együtt lehetne 

kidolgozni, hogyan lehet őket elérni); véleményformálókat (más szférákból is, 

pl. híres zenészeket); Románia és Magyarország oktatásüggyel, 

környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumát vagy kormányzatát; végül a 

romániai magyar pedagógusokat. 

A csatlakozási szándék meghívása előtt ismertettük a várható menetrendet. 

Közreműködésre az alábbi lehetőségeket említettük: példák gyűjtése az eddigi 

NKNS-ek megvalósult javaslataira; jelenlét az önkéntes közreműködők listáján 

(írjatok erika.saly@gmail.com címre); személyes jó gyakorlatok leírása, 

elküldése; ministratégiák kidolgozása, a stratégiai gondolkodás gyakorlása 

(óravázlat, éves terv, hely v. faj védelme, korosztály vagy SNI csoport 

megnyerése, stb.); részvétel a befejező konferencián; részvétel a terjesztésben, 

bemutatásban, tanításban…. Négyen jelezték írásban, hogy személyükben 

közreműködnének. 
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Végül Éger Ákos, az MTVSz munkatársa jelezte, hogy csatlakozásunkat 

szívesen látnák a 2017. október 13-án a Fenntartható Fejlődési Célokért 

megalakult Civil Kerekasztalhoz, többek között az előttünk álló önkéntes 

nemzeti jelentés kimunkálásában is. 

Vásárhelyi Judit 

Föld napja a Fővárosi Állat- és Növénykertben 

2018. április 20-22-ig 

Mint az eddigi években, az idén is ott voltunk a Föld napja alkalmából 

rendezett programok között. 

A tavalyi évhez hasonlóan most is az Elefántok házában voltunk 

érzékenyítő és szórakoztató játékainkkal, melyek közül a vizek szerepére, 

fontosságára való ismeretterjesztő kérdés-felelet játékunkra különös 

hangsúlyt fordítottunk. Népszerűek voltak ismét a gyógynövények 

felismerésére, használatukra vonatkozó foglalkozásunk, a tapi zacskós 

játék, a madarakról való tudástár fejlesztése.  

Az idén új program volt – a közreműködő pedagógusok részére – az 

Állatkert idén nyáron megnyíló új részlegének részletes bemutatása, ahová 

bátran hozhatjuk a gyerekcsoportokat hamarosan. A mesék birodalmában 

való barangolásán túl sok izgalmas kaland várja a kíváncsi gyerekeket és 

felnőtteket. 

A háromnapos program során a pénteki napon Sztridáné Kurucz Krisztina, 

Örleyné Futó Enikő és Valenta Ferencné fogadta a látogatókat, szombaton 

és vasárnap egész nap Kun Lászlóné és Hársas Éva, vasárnap egész nap 

Kun Lászlóné, segítői voltak Victor András és Bárd Edit. Nagy örömmel 

fogadtuk magunk mellé a közösségi szolgálatot végző középiskolás 

tanulókat: Dénes Esztert, Kertész Kirát, Bíró Lucát (Veres Pálné 

Gimnázium), Huszti Eriket, Hegyi Norbertet, Hajdú Rékát, Al-Atrach 

Ayram-ot (BGSzC Budai Középiskolája).  

Ebben az évben is sok látogatónk volt, s a nyolc hónapos kiselefánt 

lenyűgöző látványán túl ránk is sokan voltak kíváncsiak. 

Hársas Éva 
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Híradás a Zöld Forrás Projektről 

Folytatódott a Zöld Forrás Projekt megvalósítási szakasza, mely a 

Földművelődési Minisztérium támogatásával jött létre. 

A második félévre tervezett hat program megvalósult. A programok között 5 

műhelymunka és 1 előadás volt. 

Szeged: ,,Öröm és bánat térkép készítése az iskola terein belül” 

               

 

A Szegedi Dózsa György Általános Iskolában 2018. március 23-án délután egy 

újabb műhelymunkán találkoztak a szegedi pedagógusok. A négy órás 

foglalkozás a fenntarthatóság pedagógiájának szellemében módszertani 

segítséget kívánt nyújtani az intézmények belső és külső környezetének, a tanító 

tér feltérképezésére, öröm és bánat foltjainak felkutatására. A műhely során a 

pedagógusok ötleteteket gyűjtöttek a bánatot okozó tényezők korrigálására, az 

örömöt adók megtartására, gyarapítására. Mivel a módszer kipróbálása a Dózsa 

iskola tantermeiben, tanári szobájában történt, a vendéglátóknak érdekes és 

hasznos volt a kívülállók véleménye és tanácsa. A tapasztalatokat egy 

nevelőtestületi értekezleten fogjuk bemutatni. Az iskola teljes feltérképezését a 

diákok bevonásával tervezzük. A műhelymunkát a Földművelésügyi 

Minisztérium Zöld Forrás programja által támogatott „Fenntarthatóságra 

nevelünk! 25 éves Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a Fenntartható 

Fejlődési Célok megvalósításáért” projekt keretében szervezte Iván Zsuzsanna, 

intézményvezető helyettes.  

Jelen volt: 20 fő 
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Iván Zsuzsanna 

 

Kismaros, Börzsöny: ,,Otthon az erdőben” 

              

A műhelyen korábbi képzéseinken már tapasztalatot szerzett kollégák vettek 

részt zömmel, olyanok, akik rendszeresen szerveznek terepi programokat 

diákjaiknak, de eljött olyan pedagógus kolléga is, aki megerősítésre vagy 

munkájához további ötletekre vágyott. 

Az első nap még kora tavaszira sikerült, kicsit esős, kicsit hűvös volt, de 

szerencsére a szabadban is jól éreztük magunkat. A Kismagos kertjében öröm-

bánat térképezés közben sok új, hasznos ötlet született a terület későbbi 

szépítéséhez. A közeli Testvér-forrásnál érzékenyítő játékokat játszottunk, és 

egy szép land art is készült. 

A képzés második napján, egy héttel később igazi meleg, de szeles tavaszi 

napunk volt. Fantasztikus volt megtapasztalni, milyen hirtelen indult be a 
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természet pár nap leforgása alatt. A délelőttöt ismét a szabadban töltöttük; 

komplex terepgyakorlatot készítettünk elő erre az alkalomra. A téma az erdők és 

a klímaváltozás kapcsolata volt, melyhez segítségül hívtuk a természetesség-

mérés bevált módszerét. Örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevők közül szinte 

mindenki használta már gyerekcsoportban az eszközt, így meg is osztottuk 

egymással tapasztalatainkat. 

A délutáni (kicsit elméletibb) részben minden résztvevő kipihente magát, hogy 

azután egy rövid tervezés során mindenki ismét átgondolhassa a tanultakat. Sok 

programot, kiadványt, letölthető segédanyagot, honlapot ajánlottunk egymásnak 

elviendő muníció gyanánt. 

Örömmel készültünk a programra, és örömmel ismételjük meg, ha alkalom 

adódik rá. 

 

 

   
  

 

Jelen volt: 11 fő 

 

Halácsy Ágnes, Neumayer Éva 

 

Pécs, Baranyai csoport: ,,Környezeti nevelési módszerek a terepen és a 

teremben”  

 

A műhelymunka négy méhecskének öltözött óvónő dalocskájával kezdődött. 
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„Beültettük kis kertünket a tavasszal, 

Meggy, cseresznye, alma és a körtefával, 

Szeretnének teremni, de kell ehhez még valami,  

A beporzás!  

 

Jöttek is a poszméhek nagy sokasággal,  

Vitték is a virágport nagy szorgossággal, 

A bibére rátették, gyümölcs lett az ajándék, 

Ez szép munka!  

 

Sajnos sok országban ilyet már nem láttok,  

Van ahol már beporzókat sem találtok, 

Ilyen például Kína, önerővel végzik ma, 

A beporzást!  

 

Ezért vigyázzunk mi is a rovarokra,  

Akik a termelésünket segítik ma,  

Szúnyog, lepke és a méh, a természet működésért,  

                                       Munkálkodnak!”  

Szerző: Fodor Noémi (Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája, 

Paks) 
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A bevezető előadást Dr. Kisbenedek Tibor rovarász 

tartotta. Nagy István méhész magával ragadóan mutatta 

be a méhek életét, majd egy kis kóstolót is hozott 

magával. 

 

Ezt követte a terepi munka, három csoportban:  

1. Terepen ismerték és keresték meg a táplálékként 

felhasználható növényeket.                                      
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2. Darázs-garázs készítése, termésekből rovarok-, képek-, méhviaszból gyertya 

készítése. 

          

 

 3. Versrészleteket és cikkeket értelmeztek a környezetvédelemmel 

kapcsolatosan.  

A nagyon izgalmas és jó hangulatú foglalkozásokat a gyönyörűen terített 

asztalon Biobia (Dr. Németh Ibolya) bio büféje ☺ követte. 
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A műhelymunka szakértői voltak: Adorján Rita, Németh Ibolya, Scheitler 

Adrienn, Huszár Zsuzsanna 

Jelen volt: 42 fő 

 

Budapest, Homoktövis Általános Iskola: ,,Komplex tanulásszervezés a 

gyakorlatban”  

A nevelőtestületnek szóló képzést Saly Erika és Victor András szakértő tartotta 

az iskolavezetővel való egyeztetést követően, a tantestület lelkes részvételével. 

              

 A csoportmunkák témái:  

1.A tantárgyi tanulás előnyei, hátrányai (egyeztetés: 3 legfontosabb előny, 

hátrány kiemelése, konklúzió).               
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2. Egyénileg gyűjtött pozitív és negatív tapasztalati tanulásra írt példák 

különválogatása, rendezése csoportonként. 

3. Projekt; kutatás-alapú tanulás; témanap, témahét; erdei iskola (fogalmak 

értelmezése/prezentáció készítése, gyakorlati példák gyűjtése. Bemutatás 

csoportonként max. 3 percben, majd szakértői összegzés.  

4. Valós iskolai projekt, témanap, kutatás alapú tanulás, erdei iskola tervezése 

sablonok, minták segítségével, majd rövid bemutatásuk. 

Résztvevők: 47 fő 

 

Győr: ,,Tavaszi praktikák a kiskertben és a konyhában, a fenntarthatóság 

jegyében”  

 

A program a tavaszhoz és a húsvéti ünnepkörhöz kötődött. Részvevők: két 

osztály a gyakorló iskolából, önkéntesek és egyetemi tanárok. A négy csoport 

feladatai:  

 

1. Szemét? Hulladék? Különböző hulladékok csoportosítása.  

 

                       
 

2. Veteményezés, komposztálás, természetvédelem a kertben. Gyakorolták a 

szerszámhasználatot, a veteményezés módját, a darázsgarázs és komposztáló 

hasznáról kaptak információt. 
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3. Az ünnep hagyományainak eredete – ,,berzselt” tojás készítése. 

                         
 

4. Húsvéti zöldséges ételkompozíciók készítése. 

A húsvéti tálak értékelésénél szempont volt a kevés hulladék és a 

megfelelő anyagfelhasználás.   

 

                  
 

A műhelymunka szakértői: dr. Halbritter András, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna. 

Jelen volt: 71 fő 

 

 

Budapest, az MKNE közgyűlését követő szakmai program: 

„Fenntartható természetvédelem a társadalmi mozgósítás tükrében”  
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Az előadás az egyesület közgyűlését követően, a szakmai programon hangzott 

el. Ez volt a Zöld Forrás projekt utolsó programja. 

Az előadó a Vadonleső önkéntes civil szervezet tagja, akik feladatuknak tekintik 

a nemzeti biodiverzitás monitorozását. Olyan védett és veszélyeztetett fajokat – 

11 állatot és 5 növényt – választottak ki, amelyeket szinte mindenki ismer, és 

nem téveszthetők össze mással. Kezdetben kevesebb jelzendő élőlény volt, de 

ezek száma egyre nőtt, mivel a programjuk sikeresnek bizonyult. Nagyon sok 

programot szerveznek (országos ürgemonitorozás akció a Föld napján, 

Vakrandi, Kincskeresés objektumokra, Web2 használata stb.). Mindezeket azért, 

hogy érdekelté tegyék az adatgyűjtésben az önkénteseket, akiknek a száma 

egyre gyarapodik.  

Ezzel is segítséget kapnak a Natura 2000 kötelező adatszolgáltatásához. 

Lenyűgöző volt megfigyelni az előadás során, hogy hogyan terebélyesedett az 

önkéntesek nagy tábora, hogyan szólították meg a legkülönbözőbb 

korcsoportokhoz tartozó embereket változatos programjaikkal. 

 

Az előadó Bakó Botond volt. 

Résztvevők száma: 26 fő 

 

Valenta Ferencné, projektvezető 

 

 

Programajánló 

 

Vége felé közeledik az „újbudai séták” sorozata 

 

Két előző séta-sorozat sikeréből kiindulva egyesületünk – Újbuda 

Önkormányzata együttműködésével és támogatásával – ismét meghirdette 

Újbuda természeti és kulturális értékeinek megismertetését célzó séta-sorozatát. 

Hat időpontra szerveztünk látogatást a kerület más-más pontjára. A séták mindig 

szombat délelőtt voltak 9 és 12h között, hogy ezzel is elősegítsük családok és 

magánszemélyek részvételét. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a 

sétákon való részvétel térítésmentes volt.  

 

A szervezést jómagam végeztem, s a sétákra való jelentkezéseket (regisztrálást) 

is én kezeltem. Ez utóbbi úgy történt hogy nyitottam egy új @-címet 

(ujbudai.setak@gmail.com), s ezen lehetett jelentkezni. Már akár szeptemberben 

is lehetett előre jelentkezni a tavaszi alkalmakra is. Ez előnyösnek bizonyult a 

jelentkezők számára, de – mivel hónapok teltek el a regisztrálása és a séta között 

– érthetően nagyon sok volt a menet közbeni változtatás, lemondás, ami 
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adminisztratíve elég nehézzé tette az egyes séták optimális létszámának 

biztosítását. Az átmeneti nehézségeket azonban messze feledtette az a nagy 

érdeklődés, lelkes részvétel és sok pozitív visszajelzés, amely a kerület lakosai 

(és máshonnan érkező tanulni-vágyók) részéről immár évek óta kíséri 

egyesületünk ezen programját.  

 

Az egyes alkalmak a következők voltak: 

2017. szept. 30.: Újbuda értékei a Gárdonyi tértől a Feneketlen-tóig. Ezt a sétát 

Juhász Nagy Ágnes vezette, aki most is elkápráztatta a séta résztvevőit azzal, 

hogy milyen hihetetlenül sok érdekesség kapcsolódik a séta során látott 

épületekhez, szobrokhoz. Erről egyébként maga JNÁ megírta a beszámolóját a 

novemberi KÖR számára. 

2017. okt. 28.: Kamaraerdei tanösvény. Ezt a sétát Dr. Berezvai Zoltán vezette, 

aki az önkormányzat környezetvédelmi részlegének munkatársa. A tanösvény 

egyébként nyitott, tehát oda bárki bármikor elmehet vezető nélkül is. 

2018. febr. 24.: Gellért-fürdő. Az előző séta-sorozatokon és most is erre a 

programra jelentkeztek a legtöbben. Dupla csoportot indítottunk, s még így is 

majdnem annyi jelentkezőt kellett visszautasítanunk, mint ahányan végülis 

bejutottak. A társaság egyik fele a fürdő-épület felszíni, a vendégeknek 

megnyitott részét járták körbe; másik felük pedig a föld-alatti világot nézte meg, 

az alagutakat, a kutakat, barlangokat, járatokat. Utána cserélt a két csapat. A 

szakmai vezetést a fürdő szolgáltatta. 

2018. márc. 24.: Gellért-hegy. A séta elsősorban a hegy dél-keleti részének 

bejárását jelentette a Gellért-tértől a Citadelláig. (A Gellért-szobor és környéke 

tehát nem volt része a séta-útvonalnak.) A sétát megelőző hűvös hetek miatt 

még inkább csak az ébredező természetet láthattuk, de az is gazdag volt. A sétát 

jómagam vezettem, ideértve az interaktív feladatlapok összeállítását is.  

2018. ápr. 14.: Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület. Ez a terület a Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósága alá tartozik, ők működtetik a 

kiválóan felszerelt bemutató-helyet. A szakvezetést ellátó helyi munkatársakkal 

történt egyeztetés alapján ide is dupla csoportot szerveztünk. A társaság fele a 

bemutatóközpont interaktív kiállításával ismerkedett, másik fele pedig 

körbejárta a tanösvényt. Utána cseréltek. A szervezési lebonyolításban 

segítségemre volt Kun Lászlóné.  

2018. máj. 26.: Budai Arborétum. Ez az egyetlen séta, amely jelen beszámoló 

megírásakor még csak terv. Nekem elsődlegesen az lesz a feladatom, hogy 

interaktív feladatokkal gazdagítsam a programot.  

* * * 
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Tapasztalván az évek során nem csökkenő érdeklődést az ilyen „kulturális és 

természeti környezetet megismerő” séták iránt, bízunk abban, hogy Újbuda 

Önkormányzata a későbbiekben is megadja a szükséges támogatást (belépti 

díjak, sokszorosítás).  

És végül: hasonló séta-sorozatok megszervezése ügyében más budapesti 

kerületekkel is tervezzük fölvenni a kapcsolatot. 

 

Victor András 

Tagjaink írták  

 

Kedves Társaim!  

A Kör tavalyi számában http://mkne.hu/kor/1704.pdf bővebben írtam a 

Módszerkosár megújításáról: immár két éve blogon (is) elérhetők a környezeti 

nevelésben használható ötletek, játékok.   

Természetesen a honlapon továbbra is megtalálhatjátok a régi számokat, 

melyeknek anyagát folyamatosan töltjük fel. Bátran használjátok őket iskolai 

vagy egyéb programokon, zöld jeles napokon, témaheteken!   

Ha Te is szívesen megosztanád az anyagaidat – vagy csak egy-egy jó módszert, 

ötletet – küldd el a gyalog.eva@gmail.com címre!  Mellékelj fotókat is!  

Kommentet, kiegészítést közvetlenül is írhatsz, ahhoz nem kell a fenti címet 

közbeiktatni.  

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/   

Jó tanulást/tanítást kívánok!  

Én is mellékelek két fotót. Idén április 1-jén készültek – de vajon hol???  

 

Gyalog Éva 
  

                                           

http://mkne.hu/kor/1704.pdf
mailto:gyalog.eva@gmail.com
https://mknemodszerkosar.wordpress.com/
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Pályázatok 

              

A MagNet Bank Közösségi Adományozás Program 

A MagNet Bank nyereségéből most az MKNE is KAPhat! 

A Közösségi Adományozás Program keretében a bank tulajdonosi köre minden 

évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, majd feljogosítja ügyfeleit, hogy 

ezzel segítsék a programban résztvevő civil szervezeteket. Az idei kampányban 

az MKNE is a támogatható civil szervezetek között van. 

A szervezetek saját programjainak „népszerűsítését” célzó kampány 

előkészítésével kapcsolatosan 2 műhelymunkán vettünk részt. Az Oktatási 

szektor tematikus találkozóján Kun Lászlóné képviselte az Egyesületet. Itt az 

egy szektorba bejutó szervezetek megismerték egymás tevékenységét és az 

előző években nyertes projekteket. A KAP Kommunikációs Workshopon az 

Egyesület képviseletében Victor András vett részt. A téma: „Felkészülés a KAP 

2018. május–júniusi kampányperiódusára” volt. A tájékoztatón kiderült, hogy a 

számos jelentkező miatt a pályázaton elnyerhető összeg felső határát 2 millió 

forint helyett 1 millió forintban maximálták.  

A kampányban támogatási célként az alábbi két projektet neveztük meg: 

1) Zöld Zugoly című, 10 napos fenntarthatósági programsorozat a Művészetek 

Völgye keretében: előadások, természetmegismerő játékok, terepi séták a 

fesztivál vendégei számára. 

2) Pedagógus-továbbképzés a tantárgyakon átívelő (komplex) tanulásszervezési 

formák (témahét, projekt stb.) témakörében. Ezek közelebb viszik az iskolát az 

élethez, teret adnak az aktív tanulásnak, hatékonyan segítik a fenntarthatóságra 

nevelést. 
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Kérjük azon tagtársainkat, akik a MagNet Bank ügyfelei, figyeljék a Bank 

értesítő levelét, amelyben megtalálják majd a támogatás módjának részleteit! 

Kérünk mindenkit, hogy ismerősei körében népszerűsítse projektjeinket, 

valamint a támogatási lehetőséget, hogy a MagNet Bank ügyfelei közül minél 

többen megismerjék egyesületünk munkáját, és minket válasszanak! 

Gulya Nikolett 

Ferencvárosi klímastratégia 

A közgyűlést megelőző napon beadásra került az „Otthon, város, Ferencváros – 

közös klímastratégia tervezés” című pályázat, melyet a Ferencvárosi 

Önkormányzattal konzorciumban adtunk be a KEHOP-1.2.1. „Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” témájú kiírásra. 

Nagy munka előzte meg a beadást. Külön köszönet érte Könczey Rékának, 

Sztridáné Kurucz Krisztának és Saly Erikának! 

Tavaly augusztusban keresett meg bennünket az Önkormányzat Devescovi 

Balázs ajánlására. Köszönjük! Őszi felhívásunkra több tagunk is jelezte 

érdeklődését, így egy kis csoporttal indult el az ötletelés. Többek között 

Könczey Réka, Saly Erika, Vásárhelyi Judit, Devescovi Balázs, Gulya Niki és 

Szűcs Krisztina gondolkodott együtt. Sok-sok egyeztetés után végül kialakult a 

végső koncepció, majd kidolgozásra került a pályázat. Amennyiben támogatást 

nyer a program, elkészítjük a helyi klímastratégiát, és ehhez kapcsolódóan 

szemléletformáló kampányt valósítunk meg. A szemléletformáló program 

elemei: kiadvány kidolgozása, szemléletformáló előadások tartása lakossági 

csoportoknak és helyi szereplőknek, klímás vándortanösvény készítése és 

szemléletformáló rendezvények szervezése a tanösvénnyel kapcsolatban, 

valamint egész iskolára kiterjedő, klímaváltozás témájú projektek megvalósítása 

érdekében a komplex tanulásszervezés jegyében. A projekt 2 éves időtartamú, 

tervezett indulása 2018 ősz. Támogatás esetén további részletekkel jelentkezünk. 

A KEHOP kiírás folyamatosan él. Akit érdekel a téma, érdeklődjön a helyi 

önkormányzatnál, hogy terveznek-e pályázni. Amennyiben bekapcsolódnátok 

egy helyi projektbe, szívesen megosztjuk eddigi tapasztalatainkat a pályázattal 

kapcsolatban. Keressetek a foldesid@gmail.com címen! 

Mindenkinek köszönöm az eddigi munkát! 

Bátyi-Földesi Dóra 
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Versek, szépségek 

 

Nagy Bandó András 

Méhek  

 

Láttad-e zsongani nyáron a méhet? 

Láttad-e már, ahogy indul a raj?  

Láttad-e már, ahogy gyűjti a mézet?  

Láttad-e már, mikor inni akar? 

 

 Láttad-e már, ahogy röpdös a kertben?  

Láttad-e hímporos szőrkosarát?  

Láttad-e már, mikor lépdel a lépen? 

Láttad-e már, hogyan él a család? 

Tudtad-e, mily nedűt szürcsöl a szája?  

Tudtad, a méz leve éppen a nyál? 

 Tudtad-e, száz pici hártya a szárnya?  

Tudtad-e, bárhogy is visszatalál?  

 

Tudtad, a méhanya rak le petéket?  

Tudtad, a rajban egy nő a király?  

Tudtad-e, védi a lusta heréket?  

Tudtad, a nő, aki gyűjteni jár?  

 

 Tudtad, a méhraj egy államot alkot?  

Látva megállhat az emberi ész. 

Otthon, az asztalon telve a csuprod,  

Csurgatod, ízleled, édes a méz. 

 

(Beküldte: Adorján Rita) 
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