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Újbuda Környezetének Védelméért elismerő címet adományozott 

 

* * * 

Kapcsolataink Újbudával 

Hosszú évek óta újbudai „lakosok” vagyunk, mármint az MKNE. 2014-ben ez 

munkakapcsolattá is vált. Kitaláltuk ugyanis az Újbuda természeti és kulturális 

értékeit bemutató séta-sorozatunkat, s abban az évben ezt meg is hirdettük, az 

Önkormányzat támogatásával meg is valósítottuk. A sorozatnak olyan nagy 

sikere volt mind a kerület lakosai között, mind a kerületi önkormányzatban, 

hogy azonnal megbíztak minket a séták következő évben való megszervezésével 

is. És aztán még harmadszor is, a 2017/18. tanévben is megvalósítottuk. Az első 

sorozat (2014. febr. – jún.) 10 sétából állt, a második (2015. nov. – 2016. máj.) 6 

sétából, s a harmadik (2017. szept. – 2018. máj.) szintén 6-ból. A sétákon eddig 

résztvevők száma összesen 450 körül van. Kellemes meglepetésként ért minket 

is, az önkormányzat illetékeseit is, hogy az évek során hangyányit sem csökkent 

a séta-sorozat népszerűsége. Még most, legutóbb is szinte „előjegyzésben” 

elfogytak a férőhelyek, s aki nem jelentkezett idejében, az már sajnos csak az 

„esetleges lemondások esetére” c. listára került. 

 

Az Önkormányzat környezetvédelmi részlegének vezetője és munkatársa (akik 

végig segítői voltak a séta-programnak) június közepén meghívást küldtek 

nekem az újbudai önkormányzat e félévi záró ülésére (jún. 28.-ra), felhívva a 

figyelmemet a pontos megjelenésre. Ott az a megtiszteltetés ért, hogy a 
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polgármester és a jegyző kitüntetést adott át a séta-sorozat kitalálásért, 

megszervezéséért, vezetéséért: 

„Diploma Honoris Causa. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda 

Környezetének Védelméért elismerő címet adományoz Dr. Victor András 

részére.”  

Ez olvasható azon a nagyon szép kiállítású oklevélen, amelyet kaptam. Dupla 

öröm, hogy az átadáskor felolvasott laudációban külön megemlítették a kerület 

és az MKNE gyümölcsöző együttműködését. 

Ugyanezt a kitüntetést kapta ezen az alkalmon Dr. Havas Péter is, aki régi 

tagtársunk, tiszteletbeli tagunk, s most is segítő partnerünk.  

Neki elévülhetetlen érdemei vannak Újbuda környezeti nevelési stratégiájának 

kidolgozásában. Sajnos nem volt jelen; külföldön tartózkodik.  

Gondolatban gratuláljunk neki! 

És ezzel még nincs vége az Újbudai kapcsolatoknak. A napokban érkezett meg a 

szerződés a séta-sorozat újbóli (2018-2019-es tanévi) megszervezésére 

vonatkozóan. A munka tehát folytatódik. 

 

Victor András 

a séta-sorozat gazdája 
 

Kapcsolatunk a XXII. kerülettel 

Az elmúlt két évben (2016-17-ben) sikeres projektet hajtottunk végre Budafok-

Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata megbízásából. Erről 

beszámoltunk már az előző KÖR-ben, ezért itt csak utalunk arra, hogy kerületi 

pedagógusok (zömmel óvónők, s kisebb részben iskolai tanítók-tanárok) 

környezeti nevelési továbbképzését végeztük, melynek konkrét tartalma a 

Tétényi-fennsík megismertetése, megszerettetése, s az ebből a célból született 

kiadvány – „Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon” c. Munkafüzet, 

Módszertani és Szakmai Segédlet – használatára való felkészítés volt. Hetvennél 

több kolléga továbbképzését szerveztük meg a résztvevők és az önkormányzat 

teljes megelégedésére.  

 

Most felkérést kaptunk arra, hogy ezúttal kifejezetten a kerület iskoláira 

fókuszálva ismét szervezzük meg a továbbképzést. Jelenleg még csak az 

előkészítő szakasznál tartunk. Augusztus végén lesz esedékes a továbbképzés 

résztvevőinek behívása, regisztrálása.  

 

Victor András  

a továbbképzés vezetője 
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Elnökségi hírek 

 

Az elnökség tagjai tovább keresték a pályázati lehetőségeket. 

A konzorciumi tagként a IX. kerületi Önkormányzattal együtt benyújtott 

„KEHOP 1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” című pályázat elbírálása folyamatban van. 

A Baptista Egyház által kiírt pályázatra beadott anyagunk túljutott az első 

fordulón. A második fordulóra a terv részletesebb kidolgozása folyamatban van. 

Zöld Forrás pályázatunk nyert. Bár kevesebbet kaptunk a kért összegnél, és az 

anyagi finanszírozás csak októberre várható, az általunk vállalt program egy 

része már lezajlott. 

Részben a MagNet Bank KAP programjából kapott összegből, részben a Zöld 

Forrás terhére valósítottuk meg a már hagyományos Zöld Zugolyt. 

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

Konferencia (IEEC2018) volt Egerben. Egyesületünket Dr. Tenk András és 

Kecskés Ferenc képviselte „A természetvédelmi területek szerepe a környezeti 

nevelésben” című előadásukkal. 

Május 12-én nyolc lelkes érdeklődő részvételével Kecskés Ferenc BISEL 

bemutatót és kisebb oktatást tartott a Kőérberki-pataknál. 

Együttműködési megállapodást írtunk alá gazdagréti óvodákkal. 

Megkezdődtek a honlap megújírásának munkálatai. 

Az irodában a régi, már csak akadozva működő nyomtató-másoló-szkenner 

berendezés helyett újatt vettünk. 

Dolgoztunk az új SzMSz szövegezésén, javaslatunk az OT-n közgyűlés elé 

kerül. 

Kecskés Ferenc 

 

Lesz 

Országos Szakmai Találkozó, 2018 

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

fővárosába, Jászberénybe. 

Időpont: 2018. szeptember 14-15-16. 
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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-on, 

beszélgetés, örömteli pillanatok  

22:00-tól Táncház (a helyszín egyeztetés alatt). 

 

2018. 09. 15. (szombat) 

8:00-9:00 Reggeli a Campus-on. 

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

munkájukkal). 

10:00-11:00 Közgyűlés a Tanítóképző Dísztermében (téma: az SzMSz 

megújítása – megvitatás és elfogadás). 

11:00-12:00 NKNS-műhely (Ki a környezeti nevelő? Milyen kompetenciái, 

személyiségjegyei vannak? Milyen céljai, erőforrásai vannak? Milyen 

feszültségek közepette dolgozik, és hogyan lesz ezeken mégis úrrá? Ezekre a 

kérdésekre keressük közösen a választ.)  

12:00-13:00 Ebéd a Campus-on. 

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

17:00-18:30 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. 
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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 

 

A jászberényi OT-ra a jelentkezések már lezajlottak, a jelentkezők – 

ugyanúgy, mint eddig – jelezhették, ha telekocsit szeretnének igénybe venni. 

Ennek szervezése még folyamatban van, az érintettek a lehetőségekről és a 

beosztásról hamarosan értesítést kapnak. 

 

Nagy szeretettel készülve, várva a találkozást: 

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

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

* * * 

Közgyűlési meghívó 

Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

Időpontja: 2018. szeptember 15. (szombat) 9:45 

Helyszíne: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra 

összehívom 2018. szeptember 15. (szombat) 10:00-re ugyanarra a helyszínre, 

változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés a 

megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 

Napirend: 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása  

3. SZMSZ megvitatása és elfogadása 

A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és székhelyének címére 

(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. 

II/4.) kiállított számla ellenében, igény szerint – megtérítjük. Kérjük, hogy a 

menetjegyét mindenki őrizze meg! 
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A közgyűlés napján, 11 és 12 óra között további együttlétre, beszélgetésre 

várjuk a megjelenteket, melynek témája a Nemzeti Környezeti Nevelési 

Stratégia. 

Ekkor az NKNS egyik új fejezetét alapozzuk meg, ami RÓLAD SZÓL! Arról, 

hogy ki a környezeti nevelő, milyen személyiségi jegyei vannak, milyen 

körülmények között él, milyen feszültségek közepette dolgozik, és hogyan lesz 

ezeken mégis úrrá. Szeretnéd, ha a te véleményed is benne lehetne ebben? Gyere 

Jászberénybe! 

A közgyűlés a XXVI. Országos Találkozón kerül megrendezésre 

Jászberényben. Az OT többi programjára is nagyon várunk mindenkit 

pénteken és vasárnap is! 

Kecskés Ferenc 

elnök 

 

NKNS helyzetjelentés 

A sikeres vidéki műhelyeket követően még két alkalommal ült össze a Tartalmi 

Bizottság (Könczey Réka, Saly Erika, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, 

Victor András), hogy a további lépéseket megtervezze az NKNS frissítése, 

újrakiadása érdekében. 

 

Készítettünk egy optimális tervet, meg egy minimum verziót is költségvetéssel. 

Az optimális terv alapján elkezdtünk forrást keresni: levelet írtunk az esetleges 

támogatóknak, pontosítottuk, finomítottuk terveinket, pályázatokat adtunk be, 

felkerestünk több „illetékest”, lobbizni próbáltunk. Mindenkinek tetszett a terv, 

az eddigi munkánk. Biztatást, jó kívánságokat bőven kaptunk a folytatáshoz, de 

eddig konkrét pénzbeli támogatás senkitől sem érkezett (csak elutasítás és 

esetleg további javaslat, hogy kihez forduljunk). 

Most igyekszünk újabb tervet szőni (alkalmazkodva a helyzethez), illetve 

megőrizni a lelkesedésünket, s táplálni másokét is, hiszen környezeti nevelőként 

tudjuk, hogy fontos, s nagyon is aktuális az NKNS megújítása, a jó gyakorlatok 

összegyűjtése, felmutatása; az irányadás. 

Mindenkit arra kérünk, hogy ha ötlete, javaslata van, kit lehetne szponzorként 

megkeresni e cél érdekében, keressen minket, vagy lobbizzon! Az NKNS 

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

1. Helyi támogatók is szóba jöhetnek, hiszen a vállalkozások, üzemek társadalmi 

felelősségvállalása (CSR) nagyon fontos, s az NKNS újrakiadásához való 

hozzájárulásuk fontos alapja lehet mindennek. Az önkormányzatok, 

magánszemélyek, civil támogatók stb. is felelősek a fenntartható jövőért, s a 

helyi fenntarthatóságra nevelést is megalapozza az NKNS, a megálmodott, majd 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
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hozzá társuló jó gyakorlatok gyűjteménye. Sok kicsi sokra megy! Ez a mondás 

most is nagyon érvényes. 

2. A közösségi finanszírozás (Crowdfunding) a másik olyan lehetőség, amit még 

nem próbáltunk meg, de utánanézünk, tanuljuk. Hátha! Ez általában egy adott 

cél érdekében történő adománygyűjtő program. Vagyis miért ne lehetne az 

NKNS-re gyűjteni? 

Crowdfunding: olyan finanszírozási forma, amelyben forrásokkal rendelkező 

befektetőket és finanszírozást igénylő vállalkozásokat vagy magánszemélyeket 

nem egy bank, hanem egy internetes közösségi platform köt össze. 

Jelenleg Magyarországon mindössze egy adománygyűjtő és egy jutalomalapú 

közösségi platform működik (adjukossze.hu és www.creativeselector.hu). 

a) „Az adománygyűjtő oldalakon a felhasználók kisebb összegeket 

adományozhatnak egy-egy, általában valamilyen közcélú projekt 

megvalósítására, de az adományaikért cserébe nem kapnak ellenszolgáltatást.” 

b) „A jutalomalapú oldalakon a felhasználók az adományaikért cserébe 

valamilyen jutalmat kapnak, jellemzően egy szimbolikus ajándékot, 

kedvezményt vagy egy mintát az új termékből.” 

Bízunk közösségünk erejében, az elkötelezett környezeti nevelők segítségében, 

hátha sikerül együtt összegyűjtenünk annyi pénzt, hogy tovább tudjunk lépni 

(szerzők felkérése, szerzői műhely megtartása, szerzők díjazása, szerkesztés, 

kiadás, szakmai konferencia költségei). 

Addig is készülünk a jászberényi találkozásra (ld. fentebb, az OT-nál és a 

Közgyűlésnél!)  

Várunk mindenkit Jászberénybe! 

a Tartalmi Bizottság tagjai 

 

SzMSz megújítás 
 

Az országos találkozó szombati napjára tervezzük az SzMSz közgyűlési 

megvitatását és elfogadását. A szükséges előkészítő dokumentumot hamarosan 

küldjük minden tagnak. 

 

Újszászi Györgyi 
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Wienerberger ötödször 

Ha augusztus utolsó szombatja, akkor Wienerberger családi nap. Helyesebben 

Wienerberger-Tondach, mivel egyesültek. Ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal 

több résztvevője lesz a rendezvénynek, amire alaposan fel kell készülnünk. 

Minden évben a Zöld Zugoly frissített programját visszük, ami nem kis kihívás, 

mindig megújulni. Idei újdonság, hogy Bakó Botond – a Vadonleső 

atyja/lelke/guruja – csatlakozott hozzánk. Juhász Zoli, a „dugós ember” 

szerencsére ismét ott lesz. Kreatív, dugóból készült állatkáival, Star Wars 

figuráival, kalózhajóival igen népszerű. Kérhetsz tőle bármit, megalkotja. (lásd. 

Művészetek Zöldje) 

Tavaly Vásárhelyi tamás nem tudott részt venni, és igen nagy volt a csalódás. 

Csalódott gyerekek és felnőttek bánatosan keresték a „szakállas embert”. 

Szerencsére idén ott lesz! 

Era-Yeti Csodák Palotájába illő kémiai bemutatója és az óriás buborékfújás sem 

marad el. 

Lesz kézműves asztal, kicsiknek foglalkozás, és egy kis fenntarthatóságra 

hangolás a beporzókkal, rovarszállóval. Majd képes beszámolóval jelentkezünk, 

csak az idő legyen jó! 

Darvas Kata 

 

Volt 

 

Ki a Tanteremből Nap 2018 

2018-ban június 8-án tartottuk a Ki a Tanteremből Napot, amikor mindenkit arra 

kértünk, ha máskor nem sikerül, ilyenkor mindenképp vigye a szabadba akár 

játszani, akár tanulni a gyerekeket. Ötleteket is adtunk, ami letölthető innen: 

www.emptyclassroomday.eu. 

A neves nap alkalmából akciót hirdettünk, hogy megajándékozzuk a legjobb 

szabadtéri programok megszervezőit, ha képeiket feltöltik az esemény FB 

oldalára. Ezt a szokásunkat jövőre is szeretnénk megtartani, figyeljétek a 

Facebook oldalunkat! Míg az előző években környezeti nevelési 

kiadványainkból adtunk, idén egy Zöldbolt vásárlási utalvánnyal szeretnénk a 

környezettudatos nevelési munkát segíteni.   

Ezúton is köszönöm a kollégák érdeklődését és a remek Ki a Tanteremből-napi 

programok szervezését. A feltöltött fotókból, képekből úgy tűnik, ragyogó 

időben minden résztvevő élvezte a kint létet.  
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Találkozunk jövőre, 2019. június 14-én, a következő Ki a Tanteremből Napon. 

Már most írjátok be a naptárba!  

Sok kint létre lehetőséget adó tanévet kívánunk! 

 

Mondok Zsuzsa 

 

Pulisok ismét a Gyerekszigeten 

Az erős szél és a nagy meleg ellenére szerencsésen és sikeresen lezajlott az idei 

megjelenésünk is a Gyerekszigeten. Rengeteg értelmes, aranyos, cuki gyerek és 

szüleik fordultak meg nálunk. Amíg a gyerekek hajtogattak, kupakjátékoztak, 

kukáztak, Margit az apukákat is sikeresen befogta sárkányt készíteni. ☺ 

Jó időnk és nagyon jó helyünk volt a Gyerek Paradicsomban. 

Külön köszönet Kunné Margitnak, Gulya Nikinek, Bárd Editnek az odaadó 

önkénteskedésért, és a lányoknak (Lucák, Orsi, Emi, Flavie) a mosolygós 

animátorkodást. Minden látogató bizalommal fordult a fiatal lánykákhoz is. ☺ 

A Gyereksziget jó híre a külföldi családokat is vonzotta, Editnek köszönjük az 

angol kommunikációt, Flavienak köszönjük, hogy ügyesen segített a francia 

látogatóknak! (A közeljövőben fel kell készülnünk a kínai nyelvből is…) 

A „Szigetelők” nevében:   

Sztridáné Kurucz Kriszta 

 

Közösségi szolgálatosaink visszajelzései: 

„Mi legalább annyira élveztük a környezeti nevelési egyesület programjait, mint 

a gyerekek. Az egyesület kreatívan újrahasznosított játékai az idősebb és 

fiatalabb korosztály érdeklődését is felkeltették. A nagyobb gyerekek meglepően 

tisztában voltak az újrahasznosítás szabályaival, míg a kisebbeket főleg a színes 

kukák nyűgözték le. Sokan közülük el is akarták lopni őket. Néha a szülőket is 

lefoglalták a nehezebb ügyességi játékok. Sőt, olyan is előfordult, hogy ők 

jobban belemerültek egy-egy játékba, mint gyerekeik. 

A környezeti nevelési egyesület önkéntesei: Luca és Luca, Orsi, Emi, Flavie” 

Képek: 
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 11 

 

 

                       

 

Választmányi hírek 
 

Július 16-án rendkívüli nyári ülése volt a Választmánynak. A tavaszi ülésen 

hozott döntés értelmében a Választmány szerette volna újragondolni a 

működését és szabályozását az új SzMSz megalkotása előtt. Erre sajnos csak a 

nyáron sikerült időpontot találni, de így is szép számban gyűltünk össze: 7 fő 

választmányi tag, 2 fő a Felügyelő Bizottságból (Gyalog Éva és Könczey Réka) 

és egy meghívott vendég, Kelen Gábor személyében. 

Az Elnökségből az SzMSz megújításáért felelős Újszászi Györgyivel 

folyamatosan konzultáltam a témában. Az Elnökséget szóban és írásban is 

tájékoztattuk az elhangzottakról, így nem maradtak információ nélkül. 

 

Az ülésen néhány kérdésben parázs vita alakult ki, ami jelzi, hogy valóban 

érdemes volt elbeszélgetnünk a működésünkről. A jelenlévők konszenzusra 

törekedtek és végül sikerült is megegyeznünk valamennyi kérdésben. A fő 

szándék az volt, hogy a Választmány nyitottabb legyen a működésében és minél 

egyszerűbb szabályozás szülessen az SzMSz szintjén. Azaz bármely tagnak az 
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eddigieknél könnyebben legyen lehetősége bekapcsolódnia a munkába, ha egy 

számára érdekes témával találkozik; s csak azt szabályozzuk le, amit muszáj. Az 

Egyesület életében beállt változások miatt a Választmány úgy gondolja, hogy 

fontos nyitni minden tettre kész egyesületi tag felé, hogy megkönnyítsük a 

tevékenységekbe történő becsatlakozást, és elősegítsük az együttműködések 

kialakulását. Ezt az ülések nyitottságának növelésével (is) szeretnénk elérni.  

Tagjaink a nyár folyamán aktívan részt vettek a teljes SzMSz megújításának 

folyamatában is: Bátyi-Földesi Dóra és Victor András segítette Újszászi 

Györgyi munkáját. Schróth Ági pedig még a tavasz folyamán írásban küldte el 

észrevételeit. 

 

Bátyi-Földesi Dóra, választmányi elnök 

 

Zöld Zugoly 10 

Tizedik alkalommal lehettünk jelen a Művészetek Völgyében szemléletformáló 

programunkkal! 

Egy kis tortázással meg is ünnepeltük! Vásárhelyi Tamás, Victor András, 

Hortobágyi Julcsi és jómagam voltunk ott mind a tíz alkalommal. Ebben az 

évben a stáblistánk elég rövid lett, hajdani diákjaim felnőttek, dolgoznak, és 

mivel az iskolámmal már nincs élő kapcsolatom, az utánpótlás elakadt. 

Remélem, hogy a ti segítségetekkel jövőre közösségi szolgálatos diákok 

csatlakoznak majd! (Ez itt a reklám helye!) 

Era, Yeti rendhagyó kémia órái mindig sikeresek, Krisz és Dani trükkös fizikai 

kísérletekkel varázsolják el a látogatókat. Dani a buborékgyártást mesterfokra 

fejlesztette. Julcsi Fair Trade kávézója, a kézműves asztal, Juhász Zoli kreatív, 

dugóból készült figurái mind-mind sok örömet szereztek kicsiknek és 

nagyoknak. Zoli a tavalyi nyár nagy felfedezettje (Kapolcson találkoztunk vele 

tavaly), örülünk, hogy csatlakozott hozzánk. 

Az előadások továbbra is népszerűek. Takács Feri bácsit, a zánkai füvesembert 

emelném ki; továbbra is űberel mindenkit az érdeklődők létszámával. Javaslom, 

hogy keressétek fel ezt az oldalt és látogassátok meg személyesen: 

https://zanka.hu/gyogynoveny-volgy-latogato-es-oktatokozpont/! 

Vásárhelyi Tamás mindig újít. Idén a beporzók volt a központi témája. 

Rovarszállót készítettünk a falunak ajándékba mintadarabként, de készültek 

mini rovarszállók „elvitelre” is. Cili meg én interaktív módon megmutattuk, 

hogy mi maradna az asztalunkon beporzók nélkül (ez Tamás előadásának a 

része volt, amit folytattunk a napok alatt). 

Victor András reggeli gyógynövénysétája is „örökzöld”, kár, hogy idén nem volt 

növényfal hozzá. 

https://zanka.hu/gyogynoveny-volgy-latogato-es-oktatokozpont/
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Lehet, hogy a ZZ -MKNE idén kevésbé volt fajsúlyosan jelen, de maga a Zöld 

Udvar, a Művészetek Zöldje kiteljesedett. 

Ez volt a negyedik év, hogy a Zöld Zugoly Kapolcsra került, és a kezdeti 

nehézségek után sikerült elérni, hogy a régi iskolaudvart a zöld szervezetek 

birtokba vehessék. (Köszönet a fesztivál szervezőinek!) Főleg nagy köszönet 

Tegzes Marcsinak, hogy az udvar jelenlegi formáját összehozta!!!  

Évekkel ezelőtt, amikor az iskola még iskola volt, akkor is voltak itt zöldek a 

fesztiválon, korábban a FÖK fogta össze a zöld szervezeteket (Vásárhelyi Judit, 

Kovács Bence) – ezt a szerepet most mi vettük át. 

A mostani zöld udvar annyiban más, hogy van egy kohézió a szervezetek között, 

és gyarapodtak a szívmelengető emberi kapcsolatok. (Ebben szerepe lehet annak 

is, hogy többen is a mi kertünkben sátraztak.) 

Amikor 2014-ben Taliándörögdről Kapolcsra kerültünk a Faluházba, csak 

három szervezet volt jelen, idén nyolc: Jane Goodall, HSR (mászóállvány), 

BfNP, Bf Geopark, Kéktúra, MRE Ökogyülekezeti Mozgalom, Magyar Karszt- 

és Barlangkutató Társulat, Kemenes Vulkánpark, Vadonleső, WWF, MKNE. 

Volt pontgyűjtő lap, és aki megfelelő számú feladatot teljesített, felmászhatott az 

Égigérő Paszulyra (lásd fotók)!  

Elmondhatjuk magunkról: a gyerekes családok kedvenc helyszíne lettünk! Nagy 

köszönet mindenkinek, aki megdolgozott érte. 

*** 

És néhány visszajelzés:  

(Jane Goodall asztalánál) 

Az egyik nagyszülő köszönete, aki reggel odajött hozzám: 

„Szeretném megköszönni, hogy létrehozták ezt az udvart, mert rengeteget 

tanulnak itt a gyerekek. Szépen és tematikusan van felépítve a program. Közel 3 

és fél órát töltöttünk itt.” 

 

Egy édesanya: 

„Misike anyukája vagyok. Szeretném megköszönni, hogy foglalkoztak a 

fiammal. Minden gyerekem a majmos néni, és az oroszlános bácsi könyvein nőtt 

fel, így nagyon örülök, hogy tavaly, és idén is itt voltak. Egyébként itt lakunk 

Kapolcson, és mindig ünnepként éljük meg, amikor kinyit a Zöld udvar.” 

A beszámolót egy kedvenc történetemmel zárom, ez is a Jane Godall csapat 

munkájához kötődik. 

Egy négygyerekes dörögdi édesanya mesélte, hogy amióta Jane Goodall 

asztalánál jártak, a gyerekei elolvasnak minden címkét vásárláskor, és nem 
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engednek olyan terméket venni, amiben pálmaolaj van. Még a kedvenc Túró 

Rudit sem! (De jó lenne, ha ezt minél többen megtennék!) 

A végére mindenki kinyúlt, volt őrült meleg, vihar és zuhé, de azzal búcsúztunk, 

hogy érdemes – és jövőre újra Művészetek Zöldje a Zöld Udvarban!!! 

Darvas Kata 

 

 

            

 

           

 



 15 
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A Baranyai csoport hírei – 2018. nyár 

Németh Ibolyáék – azaz Bia és társai – Cserkúton a Mecsek Zöldút Egyesülettel 

tovább zöldítik magukat és a környékbelieket. 

Júliusban Porcsin Pikniket tartottak – idén már 6. alkalommal – Cserkúton, ahol 

ezzel a nagyon jó fajta gazzal ismerkedhettek az emberek, és ehették magában, 

vagy éppen lecsóban, zöldbabos kecske raguban, puliszkával, cukkini-, 

paradicsom- vagy kecske joghurtos cékla salátában, kifőtt tésztában... vagy akár 

mindegyik formában. A vendégek közül sokan túrázva jöttek Pécsről; volt, aki 

csak egy rövid erdei úton, volt, aki a Jakab-hegyet megmászva. Jó, családias, 

szemléletformálós volt.  

A Gyeregyalog.hu Egyesülettel ökoturisztikai minősítéseket csinálnak, melyek 

szintén jó alkalmak a környezeti nevelésre.  

 

Pécsi Tanuló Fesztivál 

Tavaly – a magyarországi városok közül először – Pécs kapta meg a Tanuló 

Város díjat, melyet ősszel a Pécsi Napok keretében egy színes, esemény-gazdag 

Tanuló Fesztivállal ünnepelt meg. A rendezvény sikere megerősítést és 

lendületet adott a folytatáshoz, így idén szeptemberben újra lesz Tanuló 

Fesztivál. Az idei év mottója: az élményalapú / saját élményű tanulás. A 

fesztivál első napján az oktatási intézmények diákjait és pedagógusait, a 

második napján a családokat várják azok a szervezetek, intézmények, amelyek 

munkájukkal, működésükkel a közösségi tanulási formát, tevékenységet 

közvetítik. Programjaikra várnak minden érdeklődőt, aki a felfedezés, az alkotás 

és a megismerés örömére vágyik akár egyedül, akár családjával, baráti 

társaságával, helyi közösségével a következő témakörökben: Környezet-tudatos? 

– fenntartható környezet Pécsett és térségében; Hely és érték – Pécs kulturális 

örökségei; Együtt könnyebb? – generációk közötti tanulások és 

képességfejlesztő együttműködések. A fesztiválon az MKNE-t a Baranyai 

csoport idén is képviseli. 

 

Programajánló: 

Szept. 1.: zöldutas családi napot szervez a Mecsek Zöldút Egyesület.  

Szept. 8.: Orfűn második alkalommal segít be a Mecsek Zöldút Egyesület az 

Akadálymentes Turizmus Nap megszervezésébe. A program ingyenes. Ha van 

ismerősötök, családtagotok, aki érintett, ajánljátok neki. 

Egy-két példa, amit a fogyatékkal élőkkel együtt találtak ki: vakok autót, kvadot 

vezethetnek, lehet motorozni, vitorlázni, lovagolni, pecázni, sárkányhajózni, a 

játékszigeten mindenféle jókat játszani, ingyen ebédelni, szeretet-büfézni és 
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persze önkéntességet vállalni. Tavaly közel hatvan önkéntes dolgozott, hogy jól 

sikerüljön a nap, idén is várják őket, mert lesz mit csinálni. 

Továbbra is népszerűek a Mecsek Zöldút Egyesület „lámpátlan” TeliHold túrái. 

Szept. 25-én Orfű-Tekeresről, okt. 24-én és nov. 23-án Cserkútról, dec. 22-én 

Kővágótöttösről indulnak. Ha erre jártok, csatlakozzatok, vagy ti is szervezzetek 

ilyet a saját környezetetekben!  

Szept. 20-21.: III. 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 

Okt. 1–7.: Idén 22. alkalommal kerül megrendezésre az Erdők Hete 

Rendezvénysorozat, 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 erdészet fontosnak tartja, hogy gazdasági feladatai 

mellett közjóléti szerep vállalásáról, valamint az ezen a területen elért 

eredményeiről is tájékoztassa a térség lakóit.  

 

Scheitler Adrienn 

 

Programajánló 

 

Újbudai séták 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület – Újbuda Önkormányzata 

együttműködésével – már negyedszer indít programsorozatot Újbuda természeti 

és kulturális értékeinek megismertetésére. Ez a sorozat a 2014-es, 2015/16-os és 

2017/18-as, nagy érdeklődést kiváltó rendezvények kibővített és felfrissített 

megismétlése. 2018. szeptembertől 2019. májusig összesen 7 alkalommal 

szervezünk látogatást, sétát a kerület más-más pontjára. Minden sétát szombat 

délelőttre, 2-4 órás időtartamra tervezünk, ezzel is segítve családok és 

magánszemélyek részvételét. 
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Érdeklődő pedagógusokat szívesen látunk, de iskolás csoportokat sajnos nem 

tudunk fogadni. Örömmel fogadunk családokat és a 60+ programok résztvevőit 

is, de kérjük, hogy – a séták jellege miatt – lehetőleg legalább tíz év körüli 

gyermeket hozzanak csak magukkal. Egyes helyszínek kerekesszékkel, 

babakocsival nem vagy csak nehezen közelíthetőek meg (pl. a Gellért-fürdő), 

illetve parkbeli sétánál nehezebbek az útvonalak (Kamaraerdő, Gellért-hegy, 

Sas-hegy); kérjük, ezt a jelentkezésnél vegyék figyelembe. 

A séták időpontjai és témái: 

2018. szept. 15.:  Újbuda értékei a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig 

2018. okt. 6.:  Kamaraerdei tanösvény 

2018. nov. 10.:  Rupp-hegy Természetvédelmi Terület és környéke 

2019. febr. 23.: Gellért-fürdő 

2019. márc. 23.: Gellért-hegy 

2019. ápr. 13.:  Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület 

2019. máj. 18.: Budai Arborétum Természetvédelmi Terület 

Újbuda Önkormányzata anyagi támogatásának köszönhetően a részvétel 

térítésmentes, viszont regisztrációhoz kötött.  

Jelentkezni csak elektronikus úton lehet az ujbudai.setak@gmail.com címen. 

Némelyik programnak korlátozott a létszáma, viszont lehet előre – akár egy 

távolabbi időpontra – is jelentkezni.  

Victor András 

 

 

Pályázatok 

 

Klímastratégia 
A Ferencváros–MKNE konzorciumban beadott „Otthon, város, Ferencváros – 

közös klímastratégia tervezés” című pályázatunkat formailag befogadta a kiíró. 

Július végén, a nagy szabadságolások idején kaptuk meg a tartalmi tisztázó 

kérdéseket, melyekre augusztus elején sikerült beküldenünk a válaszokat. A 

válaszadást nehezítette, hogy az érintettek váltásban voltak szabadságon és hogy 

az ügyfélszolgálattól nem sok segítséget kaptunk, az egyébként sem túl 

egyértelmű kérdéseik megválaszolásához. De sok-sok munka után végül sikerült 

beküldeni. Várjuk az eredményt. 

Köszönet az érintetteknek, hogy a szabadságuk alatt is részt vettek a munkában! 

Bátyi-Földesi Dóra 
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Közösségi Adományozási Program (KAP) 

A MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjából befolyt összeget a 

2018-as Zöld Zugoly projekt megvalósításában használjuk fel. A program az 

anyagi támogatáson túl jó lehetőség volt számunkra abból a szempontból is, 

hogy a MagNet Bank által szervezett találkozókon módunkban állt 

partnerkapcsolatainkat erősíteni a résztvevő civil szervezetekkel.  A kampány 

teret biztosított arra is, hogy még többen megismerhessék egyesületünket, 

tevékenységeinket.  

Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített népszerűsíteni projektjeinket, 

illetve élt a támogatási lehetőséggel, és azt egyesületünknek ajánlotta fel.  

Gulya Nikoletta 

 

Versek, szépségek 

 

Kortárs versek  

 

Oravecz Péter: Telihold 

Éjsötét tavon  

fodrozódik egy vissza- 

pillantó tükör. 

 

Oravecz Péter: Terepszemle 

Ég felé függő törzsek metszik 

a vízszint izzó görbületét. 

Erdők és mezők: számlálhatatlan 

eredő, egy pontba tartó huzamok. 

A közeli fákat sebesség maszatolja eggyé, 

a távolság lelassítja a templomtornyokat. 

Nem létező határokat sért egy árnyék, 

mikor bozótok szögesdrótjai fölött suhan. 

Árokszél, peronszegély, partvonal. 

A szántást szél boronálja. 

Csak az címkézhető, mi kezdet 

s vég közé szorul. 

Forrás: Oravecz Péter: Tigrisfogat. L’Harmattan Kiadó Bp. é.n. (14 o. Terepszemle; 15. o. 

Telihold) 
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Két vers Reményik Sándor kolozsvári költőtől az 1930-as évekből 

Szeretném tudni 

Annyit néztük a Göncöl szekerét. 

Szeretném tudni: együtt, 

Együtt valaha fogjuk nézni még? 

Annyit néztük a hegyek vonalát – 

Vannak-e másvilági havasok – 

Fogjuk-e nézni őket oda-át? 

S lesz-e ott naplemente és Szamos? 

A csendes víz alkonytól rózsaszín? 

Vagy minden csupán kék lesz s aranyos? 

 

Visszanyert fény 

Sötét a fenyves, sötét a világ. 

Előttem az út egyre feketébb. 

És mégis oly biztosan megyek, 

Ó, kibeszélhetetlen Békesség – 

Kezemben olyan békés fegyverek: 

Jobbkezemben szeges bot, egyszerű, 

Balkezemben zsebvillanylámpa ég. 

Ha eloltom sem félek semmitől, 

Véd az erdő és segít a sötét. 

Futatom magam előtt fényemet – 

S fel a fákon, mint víg mókusokat: 

Táncoltatom a szelid sugarat. 

 

(A beküldött verseket válogatta: Huszár Zsuzsanna és Victor András) 

 

Közérdekű 

 

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke 

Szerkesztő: Hársas Éva 

Tördelés: Szekeres Tamás 

Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Honlap: www.mkne.hu 

 Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel/Fax: 321-4796 

e-mail: mkne@mkne.hu 

Fogadóórák: hétfő, szerda: 9-12h (egyéb 

esetben előzetes egyeztetés alapján) 
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