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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület hírlevele 

2018 november 

 

Elismerő oklevelek környezeti nevelésért 

Miniszteri elismerő oklevelek átadására került sor a Pedagógiai Oktatási Központok 

tanévnyitó rendezvényein. 

Az elismeréseket ezúttal olyan pedagógusok kapták, akik az Ökoiskola Hálózat életre 

keltésében és fenntartásában, valamint a környezeti-, és fenntarthatóságra nevelés terén 

évek óta kiemelkedő pedagógiai munkát végeztek. 

Különösen örülünk annak, hogy a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület több tagja, 

tiszteletbeli tagja is a díjazottak között van: 

• Böddiné dr. Schróth Ágnes intézményvezető helyettes (ELTE Trefort Ágoston 

Gyakorló Gimnázium) 

• Fűzné Dr. Kószó Mária főiskolai docens (Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar) 

• Darvas Katalin ny. pedagógus (Budai Nagy Antal Gimnázium, Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület) 

• dr. Dosek Ágoston docens (Testnevelési Egyetem Rekreációs Tanszék, Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület) 

• dr. Havas Péter ny. tanszékvezető, környezeti nevelési szakértő (ELTE TTK, EKE 

OFI, Körlánc Egyesület) 

• dr. Victor András ny. egyetemi oktató, környezeti nevelési szakértő (ELTE TTK, 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület) 

• Dr. Szentpétery Lászlóné pedagógus (Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Gimnázium) 

• Gulyás Sándorné gyógypedagógus (Szent István Körúti Egységes 

Gyógypedagógiai Intézet. Jászberény) 

• Iván Zsuzsanna intézményvezető-helyettes (Szegedi Dózsa György Általános 

Iskola) 

• Tóthné Timár-Geng Csilla ny. intézményvezető-helyettes (Bárdos Lajos Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest) 

 

Ezúton is gratulálunk a díajazottaknak! 
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Irodai hírek: 

Az elmúlt, igencsak mozgalmas időszakban történt főbb eseményeket szeretném 

megosztani:  

• Elkészítettük a NoPlanet B pályázat második körös beadványát is (Gulya Niki, 

Saly Erika, Victor András segítségével); sajnos a pályázat nem került be a 

támogatandók közé. Az elkészült pályázati anyag jól felhasználható későbbi 

pályázati lehetőségek beadása esetén. 

• A jászberényi Országos Találkozó szervezése és lebonyolítása kapcsán hatalmas 

köszönet illeti Gulyás Sándorné Katit és Kun Lászlóné Margitot! 

• Irodánkban végre új nyomtató működik, a régit leadtuk veszélyes hulladék-

gyűjtéskor. 

• A II. emeleti raktár üvegezése is megtörtént, köszönet Hársas Oszkárnak a 

szakember kereséséért! Oszi az irodai gépek „takarításában” is rengeteget segített, 

hálás köszönet! 

• Az idei évben az Ökoiskola címet nyert intézményeknek az EMMI által 

összeállított ajándékcsomagba kerültek MKNE, Magosfa, Réce Alapítvány, 

Mecseki Erdészet által kiadott szakmai kiadványok is. A Zöldbolt megrendelése is 

biztos bevételi forrás már két éve. A kiadványok szállításában, pakolásában nagy 

segítséget nyújtott Tóthné Timár-Geng Csilla, Bátyi-Földesi Dóra és Kecskés 

Ferenc. Köszönöm! 

• RÉCE kiadványokat is szállítottunk egy rákospalotai helyszínről. A 6 részes 

kiadvány továbbra is kapható Egyesületünknél. Köszönet Saly Erikának és Victor 

Andrásnak a rengeteg segítségért és cipekedésért! 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

Ökoiskolai Címátadó Ünnepség 

Az Agrárminisztérium Darányi Ignác termében rendezték meg 2018. október 13-án az 

idei Ökoiskolai Címátadó ünnepséget, melyre Egyesületünket is meghívták a délutáni 

Ötletvásár bemutatójaként.  

A rendezvényen résztvevő több mint 100 iskola képviselői mindannyian MKNE-s 

kiadványokkal teli ajándékcsomagot kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A 

standunkhoz ellátogatók megismerkedhettek az új fejlesztésű DenziCam elnevezésű 
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mobil applikációnkkal, játszhattak a Herman Ottó Vándortanösvény játékaival és a 

kupakos játékokkal. 

Nagy érdeklődés mutatkozott az egyesület képzései iránt is. A rendezvényen Kun 

Lászlóné Margit, Kecskés Ferenc és jómagam mutattuk be az egyesület tevékenységeit. 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

Lesz 

 

Ökokarácsony  

December 1-én – a szokásosnál kicsit korábban – 

szombaton 10–13 óráig tartjuk ökokarácsonyi 

rendezvényünket a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület és a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola közös szervezésében (1117 

Budapest Baranyai utca 16‒18.). 

 

A foglalkozásokon finom mézeskalács illattal teli, szépen 

feldíszített, a karácsony hangulatát idéző környezetben 

készíthetsz egyedi ajándékokat a családodnak, 

barátaidnak. Idén is lesz többek között gyertyamártás, 

mézeskalácssütés és még sok meglepetés. 

A belépődíj a foglalkozások önköltségi árát tartalmazza, 1 főnek 700 Ft (családi 

kedvezmény: minden további gyermek vagy felnőtt 100-100 Ft kedvezményt kap – 4 fős 

családnak csak 2000 Ft a belépés). Nagycsoportos óvodás kisgyermekeknek ingyenes. 
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Gyere el hozzánk, hozd el barátaidat, gyermekeidet, ismerőseidet! Ígérjük, jól fogjátok 

érezni magatokat! 

Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű Körtársakat. Jelentkezni lehet 

Trescsik Angélánál a tangela1963@gmail.com címen. 

Ebben az évben azt kérjük, hogy hozz magaddal bögrét a forró teához, és kis 

papírdobozt, hogy el tudd vinni kincseidet. Célunk ezzel az, hogy csökkentsük a 

környezetünkbe kerülő hulladékok keletkezését. 

Trescsik Angéla 

 

Volt 
 

 

Ökosodj! 

2018. augusztus 23-25. 
 

Ökosodj! képzést tartottunk, ezúttal az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolában. 

Képzőtársaimmal, Neumayer Évával és Saly Erikával egy izgalmas feladatra 

vállalkoztunk. A kérés az volt, hogy a képzési tematikába építsük be az iskola kertjét, 

mint környezeti nevelési színteret, ugyanis egy pályázat keretében a pedagógus közösség 

az iskolakertnek az oktató-nevelő munkába való bevonását tűzte ki célul. Már konkrét 

elképzeléseik voltak, amihez mi a tapasztalatainkat, segítő gondolatainkat, valamint a 

képzési anyagot amúgy is meghatározó módszertani javaslatainkat tettük hozzá. Bízunk 

benne, hogy sikerült jó értelemben katalizálni a már elindult folyamatot. Az iskola 2016 

óta Ökoiskola címmel rendelkezik, ami a környezeti nevelés, a fenntartható 

iskolaműködtetés iránti elkötelezettségük jele. 

 

Az „iskolába kihelyezett” képzéseinknek véleményem szerint óriási jelentősége van 

abban, hogy az adott intézmény mennyit profitál belőle; a helyre szabottság, az 

összeszokott pedagógus közösség közös élményei és tervezőmunkája rejtett tartalékokat 

tud a felszínre hozni, és mozgósító ereje lehet a továbbiakban. Az Érsekvadkerti 

iskolában reményeim szerint nemcsak a kertfejlesztésben központi szerepet betöltő 

pedagógusokat sikerült motiválni, hanem azokat a diákokat is, akiket majd ők vonnak be 

a kert kialakításába a tervezéstől a megvalósításig, és közösen élvezik majd az ott 

eltöltött időt. 

 

Halácsy Ágnes 
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Gyüttment Fesztivál 

Zebegény, 2018. július 23-26. (egy rét közepe) 

 

(Élmények az első és a harmadik napon) 

A fesztiválról már sok jót hallottam; természetességéről, mindenki elfogadásáról és a sok 

résztvevőről.   

A szervezők kívánsága csak annyi volt, hogy étkezéshez szükséges eszközöket vigyünk 

magunkkal, és a szemetünket ne hagyjuk ott. 

Az összes program és a szabadidős tevékenységek, beszélgetések a környezettel való 

együttélésről szóltak. Tanácsokat kaphattunk, saját készítésű termékeket vásárolhattunk, 

előadásokat hallgathattunk neves környezetvédőktől. A gyerekes szülők részvételét a 

programokon vigyázó önkéntesek biztosították. 

Az MKNE 24-től 26-ig képviseltette magát. Önkéntes munkát végzett: Valenta Gabi, 

Kecskés Feri és jómagam, Kunné Margit.  

24-én egész nap gyerekeknek tartottam foglalkozást, valamint az ifjaknak és felnőtteknek. 

Egy madaras kirakóval és egy totóval vártam az érdeklődőket. Sokan szívesen kitöltötték 

a totót, utána igény szerint beszélgettünk, sőt a résztvevők is tudtak új információt 

mondani.  

26-án vasárnap szakadt az eső, csak fél óráig volt szabad sátor. Ennek ellenére nagyon jó 

volt a hangulat.  

A Fesztivál minden év augusztus utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, más-más 

helyszínen. 

Ajánlom mindenkinek! 

Érdemes lenne az egyesületnek is képviseltetnie magát minden alkalommal. 

 

Kunné Margit 

 

,,együtt-ment fesztivál” 

(Gondolatok a középső, második napról) 

A zebegényi Gründli réten rendezték meg az ez évi fesztivált. 

Az MKNE részéről Kunné Margit (péntek, vasárnap), Valenta Ferencné és Kecskés 

Ferenc (szombat) vett részt. Nagyon vártam az eseményt, mert először vettem részt rajta. 
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Mindenképp sok érdekes emberre számítottam, hiszen ennek az országos rendezvénynek 

már a neve is vidám sokadalmat sejtetett. 

Éjszaka nagy eső volt Zebegényben, így reggel nagy sár fogadott minket (Ferivel és a 

feleségével). Többen mezitláb közlekedtek a sár miatt. A völgy hűvös volt, lassan 

melegedett csak fel, jellemzően a hegyekre. Legtöbben a reggeliző sátornál voltak. 

Lassan ébredeztek a bemutatók és árusok, mert igen jól sikerültek az éjszakai programok, 

kitartottak hajnali 5-ig, így 10 órára indult be az élet. A látogatók is későn ébredtek, 

sokan családostól jöttek sok kicsi gyerekkel, az ország távoli helyeiről és a határon túlról 

is. A Braziliából érkező vendég is érdeklődve figyelte a vizes kísérleteimet. 

A keskeny völgyön vezető út két oldalán helyezkedtek el a foglalkozásokat tartók és az 

árusok. Mi is itt kaptunk helyet szombaton. A völgy felső végénél egy kis téren házi 

készítésű élelmiszereket lehetett vásárolni, a teret körbefogó hegyoldalon tartották az 

előadásokat. Nagyon szép helyet választottak ki a rendezők, öröm volt a szabadban, az 

erdőben lenni. 

Déltájban zápor kergette fedél alá a közönséget. Délutánra többszörösére nőtt a tömeg és 

folyamatosan jöttek az érdeklődők egészen öt óráig. 

A hegyoldalon estig szinte láthatatlanul húzódtak meg a résztvevők sátrai. Késő délután 

dobszóló hívta mulatni a kitartó publikumot.  

A rendezőknek fontos volt a fenntartható környezet, így palackos víz helyett poharakban 

lehetett üdítő italt vásárolni és saját evőeszközt kellett vinni. Nem helyeztek ki kukákat; 

mindent, amit oda vittünk, a hulladékot is, haza kellett szállítani. A mellékhelyiségek is 

környezetbarát kialakításúak voltak. 

A munka mellett is jól éreztem magam, mert egy színes, hangulatos társaság része 

lehettem. 
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Valenta Ferencné 

 

Wienerberger családi nap 

Minden Wienerberger családi nap előtt két dolog miatt van stressz. 

Egy: Ott tudunk-e lenni a rendezvényen kellő számú csapattal? (Aznap vagy öt 

helyszínen számítanak a tagjainkra.) 

Kettő: Milyen lesz az időjárás aznap? 

Eddig mindig szerencsénk volt, de idén nagyon rosszak voltak az előrejelzések. Elég 

hihetetlen, de két nagyon esős éjszaka között végül szombaton nagyon kellemes, 

időnként borús, napos, nem túl meleg időnk volt. 

A Zöld Zugoly csapat is összeállt. Tamás „Furfangos játéktára” az első perctől az 

utolsóig vonzotta a gyerekeket. Elgondolkodtató, hogy egy Tamást lenyűgöző kisfiú, aki 

nagyon érdeklődő volt, órákat töltött a játékokkal. Minden asztalt meglátogatott (a 

pókember a kavicsával a képen) és vissza-visszatért Tamáshoz. Kiderült, hogy 

aspergeres. A meglepett szülők elmondták, hogy általában 40-45 percnél tovább nem tart 

a figyelme. De itt szinte az egész napot nálunk töltötte!!! 
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Cili asztalánál a beporzókról lehetett tanulni és rovarszállót építeni nádból. Zolinál 

készült a dugóvilág, Eráék szokás szerint népszerűsítették a kémiát és egész nap 

buborékoztak a gyerekek. Eráék titkos receptjének köszönhetően igen sikeresen. 

Margit – mint mindig – a kicsikkel foglalkozott, de lelkesen színeztek a szülők is. A 

kukatündér a színes műanyag kukákkal örök kedvenc. Éva kávékapszuláiból nyakékek, 

fülbevalók készültek, nálam sok-sok kavics nyert színes külsőt. 

Összességében nagyon hangulatosan, jókedvűen telt a nap. Mindig jó az ismerős 

arcokkal évről évre találkozni, újakat megismerni. 

A sikeres napért köszönet Vásárhelyi Tamásnak, Hársas Évának, Barta Cilinek, Kun 

Margitnak, Grossmann Erának, Szilágyi Dani Jetinek, Juhász Zoltánnak és segítőjének, 

Lázár Krisztinának, az én segítőimnek (unokáimnak), Ambrózy Virágnak és Robinnak, 

valamint Kelen Gábornak. Gábor mindenkor és mindenhol a Zöld Zugoly megvalósítását 

segíti a legváltozatosabb módokon, miközben a háttérben marad. 

(Felkértek minket, hogy legyünk ott a 2019-es rendezvényen ismét.) 

Darvas Kata 
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Országos Találkozó Jászberény 

2018. szeptember 14-15-16. 

 

Rég várt öröm, hogy vendégeink voltak az Egyesület tagjai az Országos Találkozó 

alkalmából. 

Nagyon igyekeztünk, hogy az együtt töltött idő a szakmai program mellett új értékes 

élményeket is nyújtson minden résztvevő számára. Lehetőség legyen a város, az iskolánk 

megismerésére, az épített és természetes környezet bemutatására, megélésére, úgy, hogy 

közben érezzék, mindezt szeretettel „nyújtjuk át”. 

A program tervezése, lebonyolítása során – értékelve a Találkozó jelentőségét – az 

együttműködés szép példájával bizonyított az iskola tantestülete és a város 

Önkormányzata. Igazoltuk a környezetvédelem, környezeti nevelés hagyományos 

értékrendjét iskolai, városi szinten is. 

A program előkészítői több területen is segítették a találkozó megvalósulását. 

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa a szállás lehetőségével, a Városi 

Állat- és Növénykert, a farmosi Természetvédelmi Oktató Központ, a Jászmúzeum a 

belépők ingyenes biztosításával járultak hozzá a találkozó sikeréhez. 

A szakmai programokat megelőzte az a szép közös tevékenység, hogy az iskola diákjai 

közül néhányan – képviselve a többieket is – virággal ültették be azokat a magaságyásokat, 

melyeket az iskola udvarán állítottak fel. Majd a szakmai programok folytatódtak, s az 

előadás, az állatkerti játékos foglalkozás, a farmosi tanösvény, a közös vacsora Tündiéknél 

a csillagos ég alatt, a városi séta és tárlatvezetés többek között, mind-mind szép – és 

reméljük, értékes – élmény marad minden résztvevő számára. 

Üdvözlettel és szeretettel az iskolai közösség nevében: 

 

Gulyás Sándorné Kati és Vígh Tamás 



 11 

 

 

           

(H.Zs.   „Falvédő a nyári konyhába” címet adta felvételének) 
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Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
 

A jászberényi találkozón komoly munka is folyt; megvitattuk és elfogadtuk az új 

Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz). A szabályzat kiegészíti alapszabályunkat, 

részletesebben szervezi egyesületünk különböző testületeinek tevékenységét. Nagy 

előny, hogy az SzMSz módosítását nem kell bírósággal jóváhagyatni, közgyűlésen lehet 

módosítani. 

 

Munkánk során bárki javasolhatja a módosítást, összegyűjtjük a javaslatokat, 

előkészítjük, tervezetet készítünk, melyet a tagsággal megosztunk, ahogy most is történt. 

 

Talán ezzel kellett volna kezdenem, de zárszónak is jó: 

NAGY-NAGY KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK HOZZÁJÁRULTAK 

MUNKÁJUKKAL AZ SZMSZ MEGÚJÍTÁSÁHOZ! 

 

Kiribati, 

Györgyi 

 

 

Tanuló Fesztivál 2.0. Pécs  

 

Az Egyesület önálló standdal volt jelen a Pécsi Napok keretében szeptember 21-22-én 

immár másodízben megrendezett Tanuló Fesztiválon. 

A fesztivál idén az élményalapú tanulás jegyében zajlott 66 szervezet közreműködésével. 

A szervezési és koordinációs feladatokat a Civil Közösségek Háza látta el. A rendezvény 

minden korosztály számára kínált programot.  

A környezettudatosság és a helyi kulturális értékek megjelenítése mellett az 

együttműködésen alapuló megközelítések és a nemzedékek közötti tudásátadás is kiemelt 

szerepet kapott. Az Egyesület által meghirdetett program a helyszínhez illeszkedő, a 

résztvevők által érdekesnek tartott helyszíni elemekkel is bővíthető „alkalmi tanösvény” 

kipróbálása volt a konstruktív pedagógia és a felfedezéses tanulás jegyében. Arra 

törekedtünk, hogy ezúttal olyan helyszíni látnivalókat emeljünk ki, amelyek, bár a város 

jól ismert történelmi magjának részét képezik, a turisztikai kalauzokban nem kerülnek a 

figyelem középpontjába. 



 13 

A program előkészítése módszertani szempontból a helyszín (A Szent István tér és 

követlen környéke) bejárásával és helyszíni fotók készítésével indult, majd elkészültek a 

leírások a helyszín néhány kiválasztott eleméről. A standunkhoz látogatók a fényképek 

alapján próbáltak rájönni, hol is van az ábrázolt dolog, majd megkereshették, és 

bejelölhették egy térképen. Feladatokat is terveztünk minden helyszínhez, illetve képhez. 

Leginkább a rajzos feladatok váltak be. Ezeket az időközben rosszra forduló időjárás miatt 

a szabadból a terembe is át tudtuk helyezni a fesztivál második napján. A program 

lebonyolításában Auth Petra egyetemi hallgató volt végig a segítségemre.  

 

Huszár Zsuzsanna 

Bővebb információk a fesztiválról: http://ptf18.ckh.hu/pecsi-tanulo-fesztival20 

 

A tagsági kérdőív eredményeinek összefoglalása  

Mindenekelőtt ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet, 

és reméljük, hogy a tagság körében végzett felmérés eredményei mindannyiunk 

érdeklődésére számot tartanak.  

A tagságot annak érdekében kerestük meg az elnökség által összeállított, ill. jóváhagyott 

online kérdőívvel, hogy lehetőség szerint mindenkit be tudjunk vonni az Egyesületről való 

közös gondolkodásba. Hasonló online felmérés korábban nem készült. Úgy gondoltuk, 

hogy a válaszaitok fontos támpontokat jelentenének az Egyesület jövőjét alakító 

szervezetfejlesztő munkához, stratégiai irányvonalának kialakításához. Ennek érdekében 

igyekeztük felszíne hozni, hogy milyennek látjuk az Egyesületet, hogyan tájékozódunk 

róla, mennyire vagyunk elégedettek a működésével, mit várunk tőle, és mit teszünk, ill. 

mit tennénk érte, továbbá milyen képességeinket tudjuk mozgósítani egyesületi céljaink 

megvalósítása érdekében.  

A kérdőív összesen 29 kérdésből állt; zárt kérdéseket (választás a megadott 

válaszlehetőségek közül) és nyitott (kifejtős) kérdéseket egyaránt tartalmazott. A kérdőív 

kitöltési ideje nem volt éppen rövid, a tapasztalatok szerint kb. 45 percet vett igénybe. A 

kérdőívet a tagság mintegy negyede töltötte ki. A válaszadók száma 47 fő volt. A 

beérkezett válaszokat az alábbiakban összegezzük. Összegzésünkben először a válaszadói 

csoportot jellemezzük a felmérésekben szokásos háttérváltozók szerint. Ezt követően 

mutatjuk be a tartalmi kérdésekre kapott eredményeket. Amit nyújtani tudunk, az egy 

„pillanatfelvétel”; alapvetően a válaszadói csoport összesített véleménye, amely nem 

http://ptf18.ckh.hu/pecsi-tanulo-fesztival20
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feltétlenül tudja kifejezni a tagság egészének véleményét. A tagság véleményformáló 

rétege azonban a kérdőívben megjelenített gazdag tartalommal, jól tudja segíteni, hogy a 

stratégiai gondolkodás és tervezés terén előbbre lépjünk.  

A válaszadói csoport jellemzése  

A kérdőívet kitöltők mindegyike diplomás. Ezen belül 79 százalékuk pedagógiai területen 

dolgozik. Az első ábra a pedagógiai területen belül dolgozó válaszadók belső rétegzettségét 

mutatja szakmacsoportok szerint. A 78 százaléknyi aktív dolgozó mellett a válaszadók 32 

százaléka nyugdíjas. A kérdőívet kitöltők nemi összetételében a nők aránya (81%) 

jelentősen magasabb, mint a férfiaké (19%). A válaszadók zöme (83%) 45 év feletti, 

mindössze 17 százalékuk tartozik a 45 év alattiak csoportjába. A legnagyobb arányban 

életkori szempontból az 56-65 évesek csoportjából érkeztek a válaszok (42,6%). A 

felmérésben a legfiatalabb képviselt korosztály 4,3 százalékkal a 28-35 éves korosztály 

volt. A válaszok közel fele (46,8%) Budapestről érkezett, ugyanakkor a többi 

településtípusba tartozó helyekről is érkeztek válaszok. A válaszadók lakóhely szerinti 

megoszlását a második ábra mutatja. Egyesületi stratégiánk szempontjából lényeges az is, 

hogy a válaszadók mintegy kétharmada (68%) egyúttal más civil szervezetnek is tagja. 

 

1. ábra: A pedagógiai területen dolgozó válaszadók (N:37) megoszlása a főállású 

munkahelyük típusa szerint  
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2. ábra: A válaszadók (N:47) lakóhelyi megoszlása 

 

Már átvezet a tartalmi kérdések tárgyalásához az a „helyzetkép”, amelyik az alábbi 

ábrán azt mutatja, hogyan jellemzik magukat a válaszadók saját egyesületi 

aktivitásuk megítélésekor. A válaszadók összesen mintegy ötöde vallja magát 

kifejezetten aktívnak vagy sokszor aktívnak.  

 

3. ábra: A válaszadók egyesületi aktivitás szerinti megoszlása önjellemzésük alapján  
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Az Egyesülettel való elégedettség  

Az egyesülettel való tagsági elégedettség az ötfokú skálán 3,7 átlagot kapott. (Az 

elégedettségi visszajelzések megoszlása: 1= 0%  2 = 4,3%  3= 38,3%  4= 40,4   5= 17%) 

Ami a pozitívumok között a leggyakrabban ismétlődött, az maga a közösség (emberi 

kapcsolatok, jó társaság, családias légkör). Kevesebb említéssel, de megjelent még a 

lelkesedés, a szakmaszeretet, a segítő szándék, a hozzáértés és a programok.  

Hogy mi az, amivel a válaszadók a legkevésbé elégedettek, nos, ebben a kérdésben még 

egybehangzóbbak a válaszok. Alapvetően két negatív terület emelkedik ki a válaszokban 

az említési gyakoriságok alapján: a fiatalítás, az utánpótlás-nevelés megoldatlansága, 

valamint a szélesebb tagság aktivitásnak hiánya. Vagyis e problémajelzésekben a tagok 

toborzása és mozgósítása a legmarkánsabban kifejezésre jutó egyesületi gyengeség, Ehhez 

több említéssel kapcsolódik a személyes önkritika is. (Például: „többet is tehetnék”, „én is 

aktívabb lehetnék”) Egy-egy említéssel egyéb kritika is megfogalmazódik, például a 

stratégiai gondolkodás kellő szintjének hiánya vagy a jelenlegi vezetőséggel való 

elégedetlenség.  

 

Az Egyesület legjellemzőbb vonásai  

Az elégedettségi kérdéskör finomítható volt annak a tulajdonságlistának az 

alkalmazásával, amelyet az egyesület egyéni jellemzésének eszközéül nyújtottunk a 

kérdőívben. Megnéztük, hogy melyek azok a szervezeti vonások, amelyekre a válaszadók 

a legnagyobb arányban jelölték a „kifejezetten jellemző” válaszlehetőséget az egyáltalán 

nem jellemzőtől a kifejezetten jellemzőig tartó ötfokú skálán. A válaszok alapján fel lehet 

sorolni azokat a tulajdonságokat, amelyeket leginkább jellemzőnek tartunk 

egyesületünkre.  
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1.táblázat: Az egyesület jellemzésében a legtöbb „kifejezetten jellemző” értékelést kapott 

tulajdonság  az adott tulajdonságot kifejezetten jellemzőnek ítélő válaszok elemszámával    

Gyakorisági 

sorrend 

Az MKNE jellemzői  

A legtöbb „kifejezetten jellemző” értékelést kapott 

tulajdonság 

Elemszám 

1. Pozitív értékeket közvetít 39 

2-4. Jó a légköre a programjainak 31 

2-4. Tartalmas és informatív a hírlevele (KÖR) 31 

2-4. A Módszerkosár sok jó ötletet ad a mindennapi munkához 31 

5. Hasznosak a kiadványai 30 

6 Következetes a küldetésének megfelelő értékek 

képviseletében 

29 

7. Sok jó pedagógiai, módszertani gyakorlatot tud 

népszerűsíteni 

28 

8. Jól szervezettek a programjai 25 

9. Gyakorlatias segítséget nyújt az óvodák és iskolák 

munkájához 

24 

10. Megbecsüli a tagjait, méltányolja munkájukat 23 

11-13. Felelős a vezetése 21 

11-13. Rendszeresen és érdemben informálja a tagságot 21 

11-13. Átlátható a gazdálkodása 21 

14. Sok pályázati lehetőségre hívja fel a tagok figyelmét 20 

15. Él a pályázatok adta lehetőségekkel 18 

 

A leginkább egybehangzó a tagság véleménye abban, hogy az Egyesület pozitív értéket 

közvetít. Szóródnak a válaszok a tekintetben, hogy vajon optimálisnak lehet-e tekinteni az 

Egyesület jelenlegi tagságának létszámát. A legtöbb „nem tudom” válasz a következő 
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kérdésekre érkezett: Gondot jelent-e az önrész előteremtése? (18)  Jól működnek e a helyi 

csoportok? (15)  Jó -e az együttműködés az elnökség és a választmány között? (14)  

Sikerül-e kellő számú embert mozgósítani a feladatokra? (11)  Az Egyesület küzd-e 

forráshiánnyal? (10)  A „nem tudom” válaszok egy része értelemszerűen adódik a kérdés 

jellegéből, míg néhány esetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a nehézségek szélesebb 

körű tudatosítása terén is lehet még tennivalónk.  

 

Megőrzendő egyesületi hagyományok 

A továbbviendő hagyományok közt az országos találkozó (OT) említése a leggyakoribb. 

Ismétlődően megjelenik még a Hírlevél és a Módszerek is. Vannak, akik a képzéseket, a 

Puli díjakat, az Ökokarácsonyt, a környezeti nevelési stratégiát (NKNS) emelik ki, a 

csapatmunkában vitt projektek hagyományát, vagy éppen a közös beszélgetéseket.  

Tréfás egyedi válaszként érkezett a „zsákbanalvás, körözöttkészítés, hímzőverseny, 

távcsőélezés” mint továbbéltetendő aktivitás. Idézet egy másik válaszból: „A legfőbb 

szerintem a szellemiség megőrzése és továbbadása. Ezen kívül fontosnak tartom az 

egyesületen belüli, helyi szervezetek meglétét, a különféle képzéseket és továbbképzéseket, 

az iskolazöldítést és minden olyan programot, ami a gyerekek korosztályát célozza.” 

A válaszadók jellemző érdeklődési területei, belső továbbképzési formák iránti 

igénye 

A leginkább igényelt belső továbbképzési témák között két tudásterület is kiemelkedik a 

gyakoriságok alapján: a klímaváltozás kérdésköre 34 említéssel, valamint az ökológiai 

ismeretek iránti igény 32 említéssel. Ezeket követi 29-29 említéssel a fogyasztói 

magatartás, tudatos vásárlás témaköre és az önismeret és a fenntartható életmód 

kapcsolatának kérdésköre. A generációk közötti tanulás, a környezetpszichológia, a 

múzeumpedagógia és a projektpedagógia is elég széleskörű érdeklődésre tart számot. A 

válaszok alapján kirajzolódni látszik, mely tématerületekre kellene külső szakértelmet 

igénybe venni, és mely területeken lehet továbbra is a tagság körében felajánlott képzői 

szerepvállalásra támaszkodni.   

Nemcsak a preferált témákra, hanem arra is rákérdeztünk a kérdőívben, hogy az egyesületi 

szakmai programok és belső képzések milyen formáit részesíti előnyben a tagság. Az 

alábbi diagram alapján a néhány órás budapesti programokra lenne a legkifejezettebb 

igény, ugyanakkor megjelenik a többnapos programok és a lakóhelyen elérhető programok 

iránti igény is. A kölcsönös tapasztalatszerzés, ill. hospitálás az egyesületi tagok között 

szintén nem elvetendő lehetőség. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a kérdőívben nem 
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említett egyéb lehetőségek között az online tanulás igénye is felvetődik. Kiegészítő 

javaslatként az e-learning mellett egynapos „Emberi kapcsolatok” találkozók igénye és a 

külföldi tanulmányút mint belső képzési forma igénye fogalmazódott még meg.  

4. ábra: A különféle belső továbbképzési formák iránti igény mértéke  

 

Tájékozódási formák az egyesületen belül 

Az Egyesülettel kapcsolatos tagsági tájékozódásban a válaszok alapján kiemelkedő 

szerepe van a hírlevelünknek. Az információáramlás személyközi formái továbbra is 

meghatározóak a vállat feladatokkal kapcsolatban. A honlap, bár megjelenik mint 

tájékozódási forrás, minden bizonnyal fejlesztésre szorul.  

5. ábra: Az egyesületi hírekről való tájékozódás módjai a válaszadók körében  
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Összegzés 

Bár korántsem merítettük ki az elemzési lehetőségeket, összegzésképpen 

megkockáztatjuk, hogy kellően kritikus a válaszadó tagság viszonya az Egyesülethez, 

illetve az egyesületi munkához, valamint saját egyesületi szerepvállalásához. Ez a 

viszony bizonyos mértékig ambivalens, miután a viszonylag magas elvárás-szinttel 

alacsony saját aktivitási szint társul az összképben. A kérdőíves felmérés alapján a két 

legégetőbb probléma, ill. teendő a tagság nagyobb mértékű bevonása, sikeresebb 

aktivizálása, valamint új tagok megnyerése, az elöregedni látszó Egyesület fiatalítása. 

A pozitívumok körében maga az Egyesület léte és megőrzött működőképessége is 

ismétlőtő elem. Az egzisztáláson túlmutató méltánylási szinten az Egyesület mint 

közösségi forma jelenik meg és kap kiemelten pozitív értékelést. Bár erről ezúttal adatot 

nem közöltünk, az egyesületi tagság a tagok személyes identitásában is szerepet játszik. 

Erős a meggyőződés, hogy az Egyesület pozitív értékeket képvisel, és ez az a közös 

nevező, amely vélhetően egyfajta kohéziós erő is a további egyesületi munkához. A 

kérdőív válaszainak elemzése az Egyesület mint értékközösség felfogását erősítette 

meg. Az értékközösségként tételezhető egyesületben a legfőbb jó mag a közösség, a 

minőség legfontosabb dimenzióját pedig az emberi kapcsolatok jelentik. Az Egyesület 

mint közhasznú szervezet hasznosságát a tagság leginkább pedagógiai módszertani 

területen látja, és értékeli nagyra, a környezeti nevelés gyakorlatát segíteni és fejleszteni 

szándékozó egyesületi célkitűzéseinkkel összhangban.  

Huszár Zsuzsanna 

 

Vidéki csoportunk életéről 

 

A Baranyai csoport hírei – 2018. ősz 

Németh Ibolya – Bia – Cserkúton a Mecsek Zöldút Egyesülettel tovább zöldítik magukat 

és a környékbelieket. 

II. Pécsi Tanuló Fesztivál 

A fesztiválon az MKNE Baranyai csoportja idén is részt vett, melyről fentebb Huszár 

Zsuzsa írásában olvashattok. 

Idén 22. alkalommal került megrendezésre az Erdők Hete Rendezvénysorozat (október 

1–7.), melyre a Mecsekerdő Zrt. munkatársai és az MKNE Baranyai csoport tagjai nagy 
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szeretettel és számos programmal várták a megye diákjait, pedagógusait, a családokat és a 

turistákat. 

Az idei év témája a „Növekvő erdők Magyarországon”. A programok során az elmúlt közel 

100 év alatt megduplázott erdők és további fásítások, erdőtelepítések fontosságára hívtuk 

fel a résztvevők figyelmét. Ez alkalomból az Országos Erdészeti Egyesület „Növekvő 

erdők Magyarországon” címmel ismeretterjesztő filmet készített, amit jó szívvel ajánlunk 

minden érdeklődőnek. A film a következő linkről tölthető le: 

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

Az erdésztársadalom fontosnak tartja, hogy gazdasági feladataik mellett közjóléti 

szerepvállalásukról, valamint az ezen a területen elért eredményeikről is tájékoztassa az 

ország lakosságát. 

 

2018-ban is – november 24-én – megrendezzük a már hagyományos karácsonyváró 

családi kézműves napunkat. A programra családokat várunk. Ezen a délelőttön a szülők 

a gyerekekkel együtt közösen, saját kezűleg készíthetnek apró ajándékokat: 

ajtókopogtatókat, adventi koszorúkat, festett famikulásokat, fonalgrafikával hímzett 

ajándékdobozokat, csuhé, papír, szalma díszeket. A résztvevőket teával, szörppel vajas és 

lekváros kenyérrel várjuk.  

Helyszín: Civil Közösségek Háza - Pécs, Szent István tér 17. 

További részletek a Mecsekerdő Zrt. facebook oldalán olvashatók. 

A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük a Baranyai 

Csoport tagjait. 

 

Scheitler Adrienn 

 

Debreceni Szellőrózsák 

Még két aktív tagunk van, a többiek valamennyien nyugdíjasok. 

Nálunk is jubileum volt, szeptember 1-jén ünnepeltük a Szellőrózsák helyi csoport 20 

éves évfordulóját!  

Nincs állandó helyünk, ahol rendszeresen találkozhatnánk. Így azt a megoldást 

választottuk, hogy vagy közösen kirándulunk, vagy valamelyikünk kertjében, tanyáján 

találkozhatunk, esetleg egy múzeumi vagy egy könyvtári rendezvényen. Legutóbb pl. a 

https://www.youtube.com/watch?v=BXGJbqWwsiU
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hajdúhadházi Káposztás (torzsás) Napok vasárnapi rendezvényein találkoztunk, az egyik 

tagunk ugyanis ott lakik.  

A múlt héten én is megkaptam az arany diplomámat. S ezzel beléptem a 75. évembe.  

Csetreki Kati társunknak nemrég ünnepeltük a 86.(!) születésnapját Kalotaszeg 

környékén, ahol ő lakik. 

 

Csapóné Tábori Hajni 
 

 

Tagjaink írták  

 

Terülj, terülj, asztalkám! 

Kedves OT-s Társaim! 

Februárban már megjelentettünk a blogon néhány jászsági receptet ezzel a címmel: 

Egyszerű és egészséges ételek a Jászságból – Gulyásné Katitól 

Akkor az NKNS-műhely résztvevőit fogadták a blogon látható finomságokkal. 

Aztán – ahogy lenni szokott – elrepült a nyár, beköszöntött a szeptember, és vele az 

Országos Találkozó. Nem az én tisztem írni róla, de azért azt elmondhatom, hogy azóta is 

hálával és köszönettel gondolok Katira, aki csodálatos három nappal ajándékozott meg 

mindnyájunkat! 

Az én „feladatom”, hogy arra kérjelek benneteket: küldjétek el a találkozóra hozott 

finomságok receptjét! A fotókért külön köszönet! 

Ígérem, én is felteszem a tökmagolajos-lilahagymás krumplisaláta receptjét. Annak 

ráadásul ősztől tavaszig van szezonja (vagy csak én gondolom így?), és nemcsak finom 

és egészséges, hanem csupa hazai alapanyagból készül. 

Viszont emlékszem sok olyan ételre-italra-sütire, amelyek nem évszakhoz kötöttek, az év 

bármely napján elkészíthetők – fogyaszthatók. 

Nekem pl. megvannak a saját egyesületi kedvenceim (még az elkészítőjük nevét is 

tudom!), de igazságtalan lenne kiemelni őket csupán azért, mert utánuk a többi 

finomságnak már nem maradt hely…☺  
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Várom tehát a recepteket/képeket a gyalog.eva@gmail.com címre! 

A blogunk elérhetősége: https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ 

Köszönöm a blog látogatóinak nevében is: 

Gyalog Éva  

 

A „Réce-alapítvány” rövid története 

A hivatalos neve: Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért.  

1991-re már elég sok környezeti nevelő működött az iskolákban és máshol, ezért 

megjelent az igény arra, hogy magyarul is jelenjen meg munkájukat segítő kiadvány. 

Ezzel a gondolattal ült össze az óbudai Selyemgombolyító kertjében seregnyi aktív, a 

környezet iránt felelősséget érző ember – köztük két angol –, hogy létrehozzanak egy 

alapítványt, amelynek egy ilyen kiadvány megjelentetése lenne a feladata. A két angol 

egyike a WWF-UK (vagyis az angol Panda-alapítvány) munkatársa volt, aki egy évig 

külső tanácsadója volt az alapítványnak; a másik egy természetfilmeket készítő cég. Az 

utóbbi hatása mutatkozik meg abban, hogy az alapító névleges szerepét Rácz Gábor 

(filmes) vállalta.Az AMKN kuratóriuma kezdetben az alábbi 15 fő volt:  

Budayné Kálóczy Ildikó, Champain John Philip, Déri Andrea, Havas Péter, Kalas 

György, Labanc Gyuláné, Lányi András, Lehoczky János, Péterfai Attila, Richards 

Jenny, Sára Endréné, Száraz Péter, Szentendrey Géza, Vásárhelyi Tamás, Victor András. 

(Érdekes és tanulságos névsor!) 

A megalakult kuratórium engem választott elnökének, s bár az alapító okirat félévenkénti 

elnök-választást írt elő (amit persze nem tartottunk be!), soha sem sikerült másnak 

átadnom a kuratórium vezetését. A tagok az évek során szép lassan elfogyogattak; 

elköltöztek, kiléptek, elhunytak stb. Az utolsó években rajtam kívül már csak Labanc 

Györgyi volt hadra-fogható. 

Azt nagy örömmel nyugtázhatjuk, hogy a pénzbeli támogatást adó angolok által 

megfogalmazott cél, vagyis 1 könyv megjelentetése helyett a Réce-füzetek sorozatnak 6 

kötete jelent meg. (Az első kötet megjelenésekor választottuk a reménybeli sorozat 

emblémájának a nyitott könyv fölött repülő récét, ezért ragadt rajta az egész alapítványon 

és sorozaton a „réce” becenév.) A 6 kötet a következő: 

 

mailto:gyalog.eva@gmail.com
https://mknemodszerkosar.wordpress.com/
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1. Kisiskolások környezeti nevelése (szerk.: Havas Péter) 

2. Környezeti nevelés a táborban (szerk.: Legány András) 

3. Környezeti nevelés a szakkörön (szerk.: Szerényi Gábor)  

4. Környezeti nevelés az erdei iskolában (szerk.: Hortobágyi Katalin) 

5. Óvodások környezeti nevelése (szerk.: Labanc Györgyi) 

6. Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken (szerk.: Pintér Tibor) 

Bár voltak elképzelések a sorozat további köteteire, nem volt erő a kuratóriumban (vagy 

bennem?) azok megvalósításához. Így végül az a döntés született, hogy szüntessük meg 

az alapítványt. 2016-ban ez meg is történt.  

* * * 

Zárásként meg kell emlékeznünk arról is, hogy a Réce-alapítványnak szerepe volt a 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület megalakulásában is. A tervezett könyv-sorozat 

koncepciójának kialakítása céljából pályázatot hirdetett sikeres környezeti nevelési 

programok leírására, s a legjobb pályamunkát beküldőket meghívta 1991 őszén egy két-

napos találkozóra Visegrádra. És ott, spontán beszélgetések nyomán fogalmazódott meg, 

hogy ha már ilyen sok érdemleges környezeti nevelő van Magyarországon, akkor 

megérett az idő egy egyesület létrehozására.  

És 1992 tavaszán megalakult a „puli-egyesület” is. 

Victor András  

 

Programajánló 

 

Műcsarnok 

 

Rejtett történetek – Életreform-mozgalmak művelődéstörténeti kiállítás 
 

Kedves Környezetvédő Tagtársaim! 

 

Rendkívül érdekes és izgalmas kiállításra hívom fel a figyelmeteket! Szeptember 

közepén nyílt, és január 20-ig látogatható a kiállítás. 
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A kiállítás szöveg- és képanyaga hihetetlen gazdagságban tárja elénk azokat a 100, 200 

évvel ezelőtti Életreform mozgalmakat, amelyek létrehozták az első Vegetáriánus 

Egyesületeket, Természetgyógyász egyesületeket, a test-tudatosságot és a 

mozdulatművészetet, a kertvárosi mozgalmakat, a koloniákba, kommunákba szerveződő, 

a természetet és a természetességet szerető és igénylő német, angol, skandináv és 

amerikai stb. filozófusokat, művészeket, irodalmárokat. Megtalálható itt a teozófia, a 

spirituális, ezoterikus tanok, a női emancipációért, az új pedagógiai iskolákért, 

reformiskolai törekvésekért való küzdelem (a Montessori iskola, Rudolf Steiner iskolája 

stb.) 

Említésre kerülnek a magyar vonatkozások is: a híres gödöllői Művésztelep, a 

Nagybányai festőiskola, Dienes Valéria, Lábán Rudolf stb. mozdulatművészeti iskolái, 

Nagy László–Löllbach Emma Új Iskolája, Baktay Ervin munkái stb. Kós Károly 

kertvárosépítészete, és még nagyon sok minden más olyan információ, amely hiánypótló 

művelődéstörténeti érték! 

 

A kiállításhoz kapcsolódóan megjelent egy nagyon érdekes és értékes művelődéstörténeti 

tanulmánykötet (ugyan borsos áron, de) tele olyan szintézisre törekvő gondolattal, amely 

végre eloszlatja az érdeklődőben kialakult homályos képzeteket a szecesszió, az 

életreform törekvések, a természetbe vonulás folyamata és a természetvédelem gondolati 

megjelenése közötti összefüggésekről. Kirajzolódik végre egy holisztikus egység, 

mindarról a szemléletmódról, amely 100 éve már érlelődik a világban, és amelynek egyik 

fő vonulatát a mi Egyesületünk is képviseli. 

 

Javaslatom az Egyesületnek, hogy az új Esztendőben (tavasz felé) rendezzünk a 

kiállításról egy gondolati vitaestet. Megérné...! 

Minden megtekintőnek jó szórakozást és türelmes tanulást kívánok szeretettel: 

 

Szász Éva 
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Versek, szépségek 
 

Tóth Krisztina: Kosztolányi hajszálai 

 

Jaj, hogy fénylik a meleg ősz! 

Idegen életekbe belenősz, 

árnyékruhába ráncos kisgyerek. 

Aki vagy, többé nincs veled. 

Minden életed elhagyod, 

csak a szenvtelen ég ragyog,  

mint fákra nyíló ablak. 

Nem vagy magad, csak nem magad vagy. 

 

Az ágak közt lebegve köd száll,  

A messzi szélbe fűzve ősz szál. 

Úgyis játék az összes földi forma: 

hang, mely a hallhatatlant gyakorolja. 

 

Tóth Krisztina: Világadapter (Magvető Kiadó, Budapest.  2016. 46. o.) 

(Beküldte: Huszár Zsuzsanna) 

 



 27 

 

Puszta Sándor 

Vers 

kár nem látja senki 

milyen gyönyörű 

vers e zúzmarás fa 

ezüst tetejű 

az Ős-kezdet ez 

mű előtti mű 

Gutenberg előtt is 

íme volt betű 

 

Jelbeszéd 

két harkály beszélget 

titkos jelbeszéd 

ne törd magad költő 

úgy sem értenéd 

harkályul beszélnek 

mint két szál virág 

hisz emberi szód sem 

érti a világ 

 

Cinkenyom  

hajnali hóban 

cinkenyom 

fölibe hajlok 

olvasom 

mélyülő ferde 

hó-rovás 

sorsokat rejtő 

ékírás 

őseim írtak 

így ahogy 

egysoros verse 

fölragyog 

tűnődve titkán 

ballagok 

én is hóba írt 

jel vagyok 

marad ha létem 

itt hagyom 

utánam csöppnyi 

cinkenyom? 

(Beküldte: Victor András) 
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