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A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület  

hírlevele 

2019. szeptember 

Lesz 

 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

Országos Találkozó 2019.09.13-15. 
 

Viharsarki vándorló 
„Az elnevezés – melyet ma is büszkén és rendszeresen használnak a Körösök vidékén, s a 

folyóktól délre fekvő területeken élők – történelmi időkre, egészen a 19. század második 

feléig nyúlik vissza. Békés, Csongrád és a később azokba részben beolvadt Arad, Csanád és 

Torontál vármegyék időről időre agrárszocialista lázongásoktól, s azok megtorlásaitól, 

tüntetésektől, alkalmanként fegyveres felkelésektől és tragikus végkimenetelű 

csendőrsortüzektől voltak hangosak. A Viharsarok aztán a 20. század közepétől elcsendesült, 

s azóta valóban békés a megye.” 

 
Országos találkozó  

 
Helyszín, szállás: Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium (5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. )  

http://www.ketegyhazisuli.hu/  

Szervezők: 

Kisföldiné Tóth Lívia 20/2400730; Schenkerik Zsuzsanna 30/2798075; Szabó 

István, 20/4431743 

Utazás: Budapest–Kétegyháza (járatok a 120-as Budapest-Keleti- Lőkösháza 

vonalon)  

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/120_0321.pdf  

 

Programterv:  

 

Péntek  

17.00-tól Vendégvárás: megérkezés, szállás elfoglalása (a vonattal érkezőket 17 

és 18 órakor István várja a vasútállomáson autóval). 

(Szabadprogram: Fedezd fel az Almássy kastély parkját!) 

Programhelyszín 18 órától: „Hajrá, Veszprém!” rajongói klub, motel az 

iskolával szemben 

18.00-19.00 Terülj, terülj, asztalkám! (vacsora, amit hoztunk) 
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19.00 -20.00 Dr. Rákóczi Attila: Kétegyházi kurgánmező (Szent István 

Egyetem, Tessedik Campus Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet 

adjunktusa)  

20.00-tól Kötetlen beszélgetés és éjszakai túra a kastélykertben 

 

Szombat  
7.45-8.15 Reggeli (Hajrá, Veszprém) 

8.30 Kirándulás Gyulára (indulás az iskola elől)  

9.00-10.00 Tekints vissza a múltba (a várban és környékén idegenvezetőnk 

Kocsis János) 

 

1848-49-es emlékséta. 170 éve történt a fegyverletétel.  
 

10.00-10.45 Erkel Ház (interaktív kiállítás), rendhagyó történelem óra 

(tárlatvezetés)  

Ebben az évben 175 éve annak, hogy nemzeti imánk, a Himnusz – 

megzenésített formájában – elindult nemzetegyesítő útján. Himnuszunkat 

tehát 175 éve énekeljük.  

 

11.30-13.00 Gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, tárlatvezetés  

 

1849-ben a 13 aradi tábornok közül tízen ebben az épületben tették le 

oldalfegyverüket augusztus 23-án, s a kastély kertjéből indultak el utolsó 

útjukra az aradi vesztőhely felé.  

 

13.00 indulás Gyuláról a Steigervald Tanyára (amely Gyula és Kétegyháza között 

található) 

„Ez-e hát a puszta? ama híres puszta? Csikósok, betyárok, poéták édene?” (Arany 

János) 

Tanyasi vendégvárás (meglepetés program a háziaktól). 

13.30-14.30 Ebéd  

14.30-15.30 Vendégünk Dr. Tirják László (Körös-Maros Nemzeti Park 

igazgatója) 

15.30-16.00 Tanyamúzeum megtekintése, lovas kocsikázás a pusztában 

(visszautazás az iskolába) 

 

16-18 Közgyűlés (az iskolában)  

 

18.30 SZIL tanya (István & Lívia), a szállástól 10 perc gyalog  

19.00- Vacsora (bográcsos és kemencés; „menteseknek” is helyben készítve)  

20.00- (vacsora után): A 4 szögletű kerek erdő (meglepetés program Líviától)  

Énekeljünk együtt: „Tiszta forrás település”. Gyulán gyűjtött dalok  

http://www.zti.hu/tisztaforras/gyula.htm  
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Vasárnap  
7.45-8.15 Reggeli, hideg ebéd átvétele (Hajrá, Veszprém) 

8.30-9.30 Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény és bemutató (az 

iskola területén található, indulás a portától) 

9.30-10.00 Andrássy-Almásy kastély és kápolna, Szent Anna kápolna és 

Wenckheim kripta (indulás a portától) 

10.00-12.00 Lakóház; Román nemzetiségi életmódtörténeti múzeum, Faluház, 

Ortodox templom (séta a faluban) 

 

12.00-tól A szállás elhagyása, hazautazás 

 

Vissza induló vonatok:11.10, 13.10 (a vonattal utazókat az állomásra visszük 

autóval) 

 

A helyszínen az OT ideje alatt megvásárolható: 

Szelekovszky László: Kastélyok és kúriák Békés megyében (Körös-Maros 

Nemzeti Parkért Egyesület) 4000Ft 

 

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat  

a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

 

A közgyűlés a XXVII. Országos Találkozón kerül megrendezésre, 

Kétegyházán! 

Időpontja: 2019. szeptember 14. (szombat), 16:00-18:00 

Helyszíne: Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

(5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. ) 

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra 

összehívom 2019. szeptember 14. (szombat) 16:15-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  



4 

3. Egyesületünk szerepe, helye a változó világban 

4. A megújított NKNS terjesztésének lehetőségei 

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! 

Saly Erika elnök 

 

Országos Környezeti Nevelési Konferencia, 2019 

 

 

 

 

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

2019. szeptember 28-án, 10:00-16:00 között konferenciát szervez a 

„Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – Alapvetés” megújítására 

Budapesten, a TIT Stúdióban (1113 Zsombolyai u. 6.). 

A konferenciára a következő regisztrációs linken lehet jelentkezni  

szept. 16. éjfélig: 

http://mkne.hu/nkns_2019.php 

Túljelentkezés esetén a jelentkezést a határidő előtt lezárhatjuk. 

 

Jelenleg közel 40 szakmai szervezet több mint 60 szerzője és lektora dolgozik az 

Alapvetésen. 

Az NKNS a környezeti nevelők, a természettudósok, a természetvédők mellett 

több ágazat (oktatás, művelődés, gazdaság, nemzetközi kapcsolatok, jog, 

hulladékgazdálkodás, agrár, klímavédelem, energiaügy, egészségügy, 

vidékfejlesztés stb.) hivatali és üzleti szereplői számára is fontos forrás. 

Nemzetközileg is felmutatható siker; különleges közösségi és civil folyamat 

eredménye. A konferencia résztvevői szakmai javaslataikkal hozzájárulnak a 

megújított Alapvetés véglegesítéséhez, a 4. kiadás megjelenéséhez. Számítunk 

Önökre! 
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Az Országos Környezeti Nevelési Konferencia az Agrárminisztérium Zöld Forrás, 2019 

forrásból, valamint szakmai szervezetek és egyéni adományozók támogatásával valósul meg. 

                                                       
 

További információ: mkne@mkne.hu, +36-1-321-4796 

 

Kérünk Benneteket, hogy terjesszétek a hírt az ismerőseitek között, hogy minél 

többen tudjanak az eseményről! 

 

Gubacs Fesztivál 

Mátrafüred  

 

A Cserkész Szövetség megkereste az egyesületünket, hogy szívesen vennék, ha 

az általuk szervezett Gubacs Fesztiválon környezeti nevelési játékokkal 

bemutatkozna az egyesületünk. A fesztivált augusztus 22-25-ig Mátrafüred, Sás-

tón rendezik meg. A folyamatos színházi, beszélgetős programok között és alatt 

különböző szervezetek játszanak a résztvevőkkel – kicsikkel, nagyokkal. 

Az ismert játékainkból viszünk egy válogatást – meglátjuk, melyik lesz sikeres. 

A Szimatoló, a Tapogató, a Dobókockás kvíz, a terepi játékok és a 

memóriajátékok azonban biztos sikert ígérnek. Közben bemutatjuk az egyesületi 

kiadványainkat; reméljük, azok is érdekelni fogják a résztvevőket. Nem mellesleg 

a NKNS konferenciára adományt is gyűjtünk, amihez a segítségeteket kértük 

(lekvárokat ajándékba). 

Nagy várakozással nézünk a fesztivál elé. Lehet, hogy ez egy gyümölcsöző 

együttdolgozás kezdete. 
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Az egyesületből Bárd Edit (1 nap), Kardos Orsi és Lengyelné Margit (2-2 nap), 

Kun Lászlóné Margit a lányával felváltva (mind a 4 nap) és Jómagam végig ott 

leszek. 

Kíváncsi vagyok: mi vár ránk. Milyen érdeklődés fogad minket? Milyen 

emlékekkel térünk haza? 

Timár-Geng Csilla 

 

 

A Zöld Zugoly programja a Wienerberger családi napján 

2019. augusztus 24. 

 

Vásárhelyi Tamás előadása: Tegyél jót, egyél jól!  

A biológiai sokféleség (biodiverzitás) és az emberiség diétája. Már tudjuk, 

hogyan kellene táplálkoznunk ahhoz, hogy az a Földnek is jó legyen. Van köze 

ennek a biodiverzitáshoz, vagy a beporzókhoz? 

Akinek kedve van hozzá, az előadás után lehet beszélgetni az előadóval, a 

jelenlevő szakértőkkel. 

 

Hulladékból hasznosat – kreatív kézműves foglalkozások: 

 Hulladékból ékszer 

 Makramé, fonalgrafika 

 Hulladékból játék 

 Parafa dugóból állatkert, „veszélyeztetett fajok” játék 

Természettudományos játszóház: 

 A komposzt is érték! Zöld hulladékról játékosan kicsiknek és nagyoknak 

 A kémia csodái – kísérletek magyarázatokkal 

 Tamás trükkös játékai – Tényleg minden fizika? 

 Biodiverzitás füzet készítése 

 

A Zöld Zugolyban megdolgoztatunk: játssz, alkoss, gondolkozz, figyelj, tanulj – 

és a szerzett tudással változtass! Minden egyes cselekedet számít, te is jobbá 

teheted a világot!  
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A klímaprojekt kezdeti lépései 
 

Lassan ugyan, de elindul a projekt. Egyelőre kevés érdekes eseményről tudunk 

beszámolni, mivel eddig részben még szervezési munkák zajlottak, volt egy 

kommunikációs probléma a projekt körül, valamint a tervezettnél jóval kevesebb 

kapacitással tudtam dolgozni a megvalósításon. 

 

A tevékenységek, amik elindultak az elmúlt hónapokban: 

- átütemeztük a programelemeket a projektidőszak módosulása miatt, így most 

2019. áprilistól 2021. áprilisig tart majd a folyamat; 

- elindítottuk a szerződésmódosítást és az előleg lekérését, ami ennél a 

támogatási keretnél kissé összetettebb, mint amihez szokva vagyunk; 

- módosítottuk az Egyesület Beszerzési Szabályzatát; erre a pályázati feltételek 

miatt volt szükség az 1 millió Ft értéket meghaladó beszerzésekre vonatkozóan; 

- a klímastratégia kapcsán Könczey Réka elkezdte az adatgyűjtést, valamint 

egyeztettünk a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársaival, akik 

kidolgozták a helyi klímastratégiák elkészítésének módszertanát és akikkel 

együtt is fogunk dolgozni a stratégiaalkotás során; 

- a szemléletformálás terén Saly Erikával meghirdettük az iskolai 

klímaprojektet, melynek iskolai tájékoztatója augusztus 27-én lesz; 

- az Önkormányzat kommunikációs szakemberével és K. Rékával több interjút 

készítettünk projektindítóként, valamint elkészült a pályázat honlapja 

(www.zoldferencvaros.hu) és FB oldala. Ez végre egy látványos elem. 

 

A közeljövőben várható, hogy megjelenik a fotópályázat kiírása és elkezdődik a 

Klímás Vándortanösvény létrehozása. Aki az utóbbiba szeretne bekapcsolódni, 

nálam jelentkezzen a foldesid@gmail.com címen. 

Fentieken kívül, az ősz folyamán kerül sor az iskolai projekt előkészítő 

műhelyének megtartására a résztvevő intézmények kiválasztása után, valamint a 

helyi stratégia első kéziratának megírására és a Ferencvárosi Klímaplatform 

létrehozására. A látványosabb tevékenységek pedig téltől/tavasztól indulnak el. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

http://www.zoldferencvaros.hu/
mailto:foldesid@gmail.com
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Volt 
 

Alakuló választmányi ülés 
 

Június 25-én az új Választmány megtartotta első ülését, melyet még én hívtam 

össze, mivel az új Választmánynak még nem volt elnöke – és mert nagyon 

szerettem a Választmánnyal dolgozni. :-) 

A csapat lelkesedését mutatja, hogy 17-en gyűltünk össze ezen a délutánon. A 

választmányi tagokon kívül jelen volt Saly Erika elnökünk és Kelen Gábor FB 

tagunk. 

 

A találkozó alkalmával irányított beszélgetések és néhány „megmozgatós” 

feladat segítségével hangolódtunk össze és hangolódtunk rá az elkövetkező 

közös munkára. Készítettünk egy tágan értelmezett kompetencia-térképet, s 

közben már több konkrét vállalás is megjelent. Megnéztük, hogy az Egyesület 

futó és tervezett tevékenységei közül ki mibe tudna becsatlakozni. Öröm volt 

látni, hogy egy-egy programban (pl.: Zöld Zugoly, Wienerberger családi nap, 

Gyereksziget) milyen sokan vettek/vesznek részt. Emellett persze ugyanilyen 

fontosak azok a területek is, melyekkel csak egy-két ember foglalkozik. Ezek 

közül kiemelném FB oldalunk kezelését, amit Devescovi Balázs vállalt fel, 

valamint az 1% gyűjtés témáját, melynek koordinálását Bárd Edit vállalta. 

  

Az elmúlt években a sok tevékenykedés mellett a Választmány egyik gyenge 

pontja volt a feladatok koordinálásának felvállalása. Sok-sok segítőnk volt, de 

kevés koordinátorunk. Úgy tűnik, most ezen a téren pozitív irányú elmozdulás 

várható. Többen is jelezték, hogy vállalják egy-egy téma vezetését. Köszönet 

érte! 

 

A találkozón szó esett még a tagi lista régóta húzódó rendezéséről. A 

Választmány vállalta, hogy személyesen keresi meg azon tagjainkat, akik ugyan 

évek óta nem fizetnek, de többszöri felszólításra sem jelezték maradási vagy 

kilépési szándékukat. A nyáron a Választmány és az Elnökség befejezte az 

érintett tagok felhívását. Már csak néhány írásos választ várunk, hogy 

kiküldhessük a még szükséges leveleket, és lezárhassuk ezt a feladatot. 

 

Most pedig következzék a lényeg: a Választmány új elnöke Gulya Nikoletta, 

akadályoztatása esetén helyettesítője Devescovi Balázs. Köszönjük a vállalást és 

sok sikert kívánunk a munkájukhoz! 

 

A beszélgetések során a Választmány tagjai lényegében ki is jelölték a témákat 

az elkövetkezendő néhány találkozóra: 
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- az MKNE titulusainak (tiszteletbeli tag, aranygyapjasok, fekete, szürke, fehér 

pulik) tisztázása és a velük való kapcsolattartás végiggondolása, 

- rendszeres tagsági programok szervezése, a tagság aktivizálása, a helyi és 

szakmai csoportok témaköre, 

- 1% gyűjtésének lehetőségei, 

- a következő Zöld OT-n (Pannonhalma) való megjelenésünk végiggondolása. 

 

Sok sikert, örömet, jó együtt gondolkodást és tevékenykedést kívánunk az új 

Választmánynak a munkájához! Ne feledjétek, a Választmány ülései nyitottak, 

ha Benneteket érintő témát láttok a meghívóban, gyertek el és osszátok meg 

velünk gondolataitokat! 

 

Köszönöm a lehetőséget és a bizalmat, hogy a Választmány elnöke lehettem az 

elmúlt években! 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

Zöld OT – akadályverseny a Római parton 
 

1. állomás – Forintos Krisztina 

Az első állomáson közös kincsünk, a víz megóvása volt a feladat. 

Mivel a játékhoz tartozó vízzel teli vödröt a szélén a 8 hosszú zsinórral elég 

feltűnőnek találtuk, vendégcsalogatónak gondoltuk az akadályversenyhez. 

Jobbára kisgyermekes családok jelentkeztek. Először választottak maguknak 

mindannyian egy-egy foglalkozást. Az egészen kicsik is ügyesen el tudták 

mondani, hogyan, mire használják fel a különböző mesterségekhez a vizet. 

Miután megállapítottuk, hogy mindenkinek szüksége van rá, következett az 

izgalmas rész. A kötelek végét megfogva együtt próbálták felemelni és kisebb 

akadályokon átjuttatni a Föld egész vízkészletét jelképező teli vödröt úgy, hogy 

közben ne csöpögjön ki. Ez nemcsak ügyességet, hanem csapatmunkát is igényelt, 

amelyet nagy nevetések közepette teljesítettek. 

A játékot a WET (Water Education for Teachers) Projektből adaptáltam. 
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2. állomás – Tóthné Timár-Geng Csilla 

Egy feladatlapot állítottam össze a Római-parti fákról és érdekességekről; ehhez 

anyagot az Energiaklub honlapján találtam, illetve a „Fák a Rómain” csoport 

kvízéből válogattam. A római-parti fákról, a tervezett gátról a helyi civilek 

véleménye különbözik a közvélemény és a politikusok álláspontjától is, ezért erről 

is beszélgettünk a játékokban résztvevő felnőttekkel. 

Második feladatként az utóbbi évek „Év fáinak” a képeiből készítettem mozaikot; 

ezt a kisgyerekek is ügyesen összerakták, illetve egy rövid ismertetővel is 

párosítani kellett a képeket, de ez már a felnőttek feladata volt. 

A pici gyerekekkel pedig egy memóriajátékot játszottunk (Könczey Rékától 

kaptam) az idei évben megszavazott év élőlényeinek képeivel. 

 

3. állomás – Valenta Gabi  

Gabi a Hermann Ottó vándortanösvény feladataival dolgozott. 

A résztvevők a hazai halakkal ismerkedtek egy feladatlap segítségével és a papír 

halkirakóval. Egy ismertetőből még többet is megtudhattak a résztvevők a 

játékban szereplő hat halról. A jellemző vízparti madarakkal is az előző módon 

ismerkedhettek meg a játékosok, ehhez is volt egy 3 oldalas feladatlap. A „Melyik 

madárhoz tartozik?” dominóval négy vízi madár jellemzőit rakhatták ki kicsik és 

nagyok. A játékosok magvakat is tapinthattak kis zsákokban, és meg is kellett 

nevezniük azokat. A ,,Csinálj rendet!” játékot is szívesen játszották a gyerekek és 

a felnőttek is. 
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    .       

 

4. állomás – Kun Lászlóné Margit 

Ezen az állomáson olyan vízinövényekkel ismerkedhettek a családok, amelyekkel 

a lassú folyású vizeknél és tavaknál találkozhatunk.  

Első feladatként a növényeket párba kellett állítani a virágukkal/virágzatukkal, a 

játék a növények megnevezésével folytatódott (népi neveket is elfogadtam). 

Mindezek után a látogatókkal kiválasztottuk az ehető és mérgező növényeket 

(amennyiben a növény bizonyos része ehető, azt külön megbeszéltük), illetve a 

gyógynövényként, gyógyszeralapanyagként használhatóakat. Sokan maradtak ott 

az állomáson beszélgetni a feladatok elvégzését követően is.  

Remélhetőleg minden korosztály talált a maga számára érdekességet, hasznos 

információt, amit talán egyszer a természetben is megtapasztalhat. 

                     

 

5. állomás – Gyalog Éva 

Az asztalomnál háromféle lehetőségből választhattak a résztvevők: 

A felnőtteket egy Víz-kvíz várta. A kinyomtatott tesztlapot nejlontasakban, 

letörölhető filctollal kellett beikszelni, így nem fogyott sok papír, ugyanazt az 1 

példányt töltötte ki minden csapat/család. Külön öröm volt, hogy a 
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környezettudatos résztvevők is nagyon díjazták ezt a megoldást, és alkalomadtán 

majd felhasználják. 

 A 6-16 éveseknek készült a célbadobós (pontosabban „célbaejtős”) játék: 

tejfölös pohár+madzag+kabátgomb kombináció Itt az volt a cél, hogy 10 dobásból 

tízszer sikerüljön beleejteni a gombot a pohárba. 

 Korhatár nélkül lehetett papírcsónakot hajtogatni Mivel vízparton 

voltunk (nem is akármilyen vízállásnál!), gondoltam, hadd jöjjön ez az ősi, 

egyszerű foglalatosság. És be is jött! Amelyik csapatban a kicsik még nem 

ismerték, ott a szülők fogtak hozzá, ha pedig ők is elakadtak, én segítettem nekik. 

A kész csónakra aztán a gyerekek rajzolhattak, vagy felírhatták a nevüket. 

 

6. (utolsó) állomás – Újszászi Györgyi 

A Hermann Ottó vándortanösvény fa kirakójával egy életközösséget kellett 

kirakni. Ez elég nehéz feladatnak bizonyult, még a felnőtteknek is fejtörést 

okozott. De volt egy színes rajz, ami segített – persze ezt a segítséget csak a kicsik 

kapták meg. 

Ezen az állomáson adták le a menetlevelet a családok, és ha az összes állomáson 

voltak, azaz az összes pecsétet megkapták, akkor választhattak a TermészetBúvár 

újságok közül, az egyesület kör logo-ját is megkapták, és természetesen 1-1 

fairtrade (méltányos kereskedelem) csoki is járt az ügyes és kevésbé ügyes, de 

lelkes résztvevőknek.  

 

 

A foglalkozásokat tartók segítségével a beszámolót összeállította: 
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Tóthné Timár-Geng Csilla 

 

Állatkert 2019 

2019-ben is részt vettünk a Fővárosi Állatkert Föld Fesztiválján, április 26. és 

28. között. Az Elefántházból sok év után kiköltöztünk a főbejáratnál induló 

Éttermi sétányra. A játékok témája a szervezők kérésére idén a tavaszi 

növények, virágok köré csoportosult. Gyönyörű alkotások készültek Valenta 

Ferencné Gabi, Hársas Éva és Kun Lászlóné Margit segítségével. A hétvégén 

Bárd Edit és Halácsy Ági is besegített, továbbá gyerekek, unokák és közösségi 

szolgálatosok is szorgoskodtak a sátorban: Devescovi Anna, Kemecsi Márton, 

Nagy Gerda, Molnár Adél, Rainer-Micsinyei Borbála, Fabó Veronika, Darab 

Szonja, Paucsics Bálint, Mykhsylichenko Softya, Brown Martin, Szabó Tóbiás, 

Lénárd Ádám. 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

 

Gyereksziget 2019 

Szerencsésen és sikeresen lezajlott az idei Gyereksziget megjelenésünk 2019. 

06.15-én és 16-án. Jó időnk és nagyon jó helyünk volt a Gyerek Paradicsomban.  

Külön köszönet Kunné Margitnak, Saly Erikának, Victor Andrásnak, Gyalog 

Évának és Devescovi Balázsnak az odaadó Önkénteskedésért, és köszönjük a 

lányoknak (Saly Sára, Devescovi Anna, Fabó Veronika, Al-Atrach Ayram) a 

mosolygós animátorkodást. Minden látogató bizalommal fordult a fiatal 

lánykákhoz is.  

 

A „Szigetelők” nevében: 

Sztridáné Kurucz Kriszta 
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Művészetek Völgye 2019 

Zöld Zugoly beszámoló 

Az előző KÖR-ben olvashattátok a ZZ programját, itt most nem részletezem, ha 

nem bánjátok. 

Örömmel tájékoztatlak titeket, hogy egy nagyon sikeres ZZ-t sikerült 

megvalósítanunk minden nehézség ellenére. Mik voltak a nehézségek? 

Nem nyertünk a pályázatainkon, kevesebb támogatást kaptunk a Pannon 

Egyetemtől (ők sem nyertek a pályázataikon), maga a fesztivál is sok tízmilliós 

hiánnyal indult a TAO támogatás megszűnte miatt, sorra visszaléptek a Zöld 

Udvar szervezői (az „udvargazdák”) stb. 

A többi nehézség csak a szokásos rutin, az előadók felkérése, diák önkéntesek 

találása, a többi zöld szervezettel való együttműködés. 

Egy fesztiválon mindig nagyon izgalmas, hogy milyen lesz az időjárás, és hogy 

hány látogató jön – és mikor. De szerencsénk volt! Az időjárás csak egy este 

mosta el a rendezvényeket, de az minket már nem érintett. Mindig, minden 

tevékenységünknél sok látogatónk volt: kézműves, Fair Trade kávézó, Zöld 

labor, előadások.  

Az előadásokat kiemelném, mert idén a szokásostól eltérően minden nap volt 

előadás, a hétvégéken több is. A mindennapjainkat egyre jobban befolyásoló 

klímakrízisre való tekintettel a 13 előadásból álló sorozatban igyekeztünk 

szakértők segítségével átfogó képet adni a legfontosabb problémákról, 

amelyekkel szembe kell néznünk. Az előadásokat beszélgetések követték, a 

szakértő előadóknak kérdéseket lehetett feltenni és közösen kerestük a 
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válaszokat arra, hogy mit is tehetünk egyénileg, a saját környezetünkben a nem 

is olyan távoli jövő biztonsága érdekében. 

Szép számmal jöttek érdeklődők minden előadásunkra! Újdonságnak számított, 

hogy közülük elég sokan jártasak voltak az adott témában és éltek is a 

lehetőséggel, hogy az előadóktól válaszokat kapjanak a kérdéseikre. Izgalmas 

beszélgetések folytak, sokszor messze túllépve az időkeretet.  

Miben volt még különleges az idei ZZ? Fantasztikus KÖR-összefogással 

valósult meg!  

Tegzes Marcsi két szuper ZZ-t szervezett, de nem tudta tovább vállalni, mert 

nagyon megterhelő volt a munkája, majd férjhez is ment, és egy pici lánynak 

adott életet idén júniusban. A régi diák önkéntesek is a karrierjüket, életüket 

alakítgatják, így újra bevállaltam a szervezést, de csak azzal a feltétellel, ha 

kapok hozzá segítséget.  

Kurucz Kriszta, Bátyi Földesi Dorka és Könczey Réka a tavalyi OT-n 

megígérték, hogy mellém állnak, és sok terhet le is vettek a vállamról a 

szervezésben. Részemről ez az egész vállalás ebből az összefogásból indult. 

 

A helyszínen Kriszta koordinálta az új önkéntes csapatot, akik elképesztően 

szuperek voltak. Persze ez nem véletlen, ugyanis a névsor úgy kezdődik, hogy 

Sztrida Orsolya és Emília, Saly Eszter és az osztálytársaik, barátaik. A régiek 

közül Grossmann Era és Osvart Réka maradt. Összesen 13-an voltak. 

Élmény volt nézni, ahogy a fiatalok Kriszta vezetésével örömmel, lelkesen 

dolgoztak, figyelmesek voltak a látogatókkal és egymással. A végén, amikor 

értékeltük a tíz napot, arra a kérdésre, hogy mi volt a legjobb élményük, az volt 

a válasz, hogy együtt dolgozni volt a legjobb! 

Az összefogás további szereplői: Vásárhelyi Tamás, Victor András. 2009 óta, 

minden évben jelen van a ZZ-ben András és Tamás. Mindig megújulva, de 

ugyanazzal az elkötelezettséggel, lelkesedéssel biztosították a ZZ szakmai 

színvonalát. Az előadásaik, András sétái és növényfala, Tamás játékai a ZZ 

gerincét adták és adják. Minden látogató, ZZ önkéntes sokat tanult tőlük az évek 

során. Én biztosan.  

Hársas Éva, Trescsik Angéla, Gyalog Éva és a köztünk újonc Buru Kató 

voltak a kézműves asztalok királynői! H. Éva irgalmatlan sokat dolgozott a kis 

füzeteken (lásd fotók), egy korábbi ötletet a mostani témákra formálva. 

Összerakta a tartalmat, kitalálta a külalakot és kis csodák születtek a 

látogatókkal. Angéla, Gy. Éva és Kató kreatívak voltak, és fantasztikus kezük 

van, H. Évával és az ifjonc Osvart Rékával szép dolgokat csináltak, nem is 

hagyták őket levegőt sem venni a lelkes látogatók.  
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Szakmári Klára pár év kihagyása után ismét csatlakozott a nagyon népszerű 

papírmárványozással. Juhász Zoli második éve fáradhatatlanul készítette 

parafadugó állatkáit, figuráit. 

 

És akik ott sem voltak, de nélkülük nem boldogultunk volna: 

Hársas Oszi mérnöki precizitással vágta fel a füzetek lapjait (remélem, már nem 

fáj a karja) legalább 130 db A4-est, Valenta Gabi és Kun Margit etették itthon 

a macskáinkat, és életben tartották a növényeinket. Margit két napot Kapolcson 

is segített. Gabi fia nyomatta a füzetek lapjait 130-150 példányban. (ezek a 

füzetek két előadáshoz kapcsolódnak, mindkettő a táplálkozásunkról, annak 

ökológiai következményéről szól). Kelen Gábor minden évben rengeteget 

segített a lebonyolításban; nélküle egyelen ZZ sem lett volna! 

Ezek talán nem tűnnek olyan nagy dolgoknak, de pl. Margit és Gabi segítsége 

nélkül nem tudtam volna 13 napot a ZZ lebonyolításával tölteni Kapolcson. 

Mindenki azt adta a projekthez, amiben jártas, ami az erőssége. 

Tudásukat, idejüket, energiájukat adományozták szeretettel a ZZ-nek a siker 

érdekében – ami nem is maradt el. Az anyagi hozzájárulás sem elhanyagolható, 

hiszen mindenki önkéntes munkát végzett. 

ÓRIÁSI KÖSZÖNET MINDNYÁJUKNAK! 

A köszöneteknek azért itt még nincs vége! Köszönettel tartozunk a Pannon 

Egyetem Környezetmérnöki Intézetnek és a Wienerberger Zrt- nek a jelentős 

anyagi támogatásért. A kiadásaink nagy részét ők állták. Ezen túlmenően az 

egyetemről Berta Kinga vállalta az udvargazda szerepet; a 13 zöld szervezetet ő 

fogta össze, ami rengeteg munka! A Wienerberger egyik mérnöke pedig 

előadást tartott a 21.századi építészetről) 
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Darvas Kata 

 

Programajánló 

Az „Újbudai Séták” program folytatása 

 

Az Újbudai Önkormányzat felkérésére immár – ha jól emlékszem – negyedszer 

indítjuk el az Újbuda természeti, épített, kulturális értékeinek megismertetését 

célzó séta-sorozatunkat. Épp a napokban készítettük el az új programtervet, s 

adtuk be az önkormányzathoz a megvalósításról szóló árajánlatunkat. 

Az új sorozat megőrzi az eddigi séta-helyszíneket (ideértve a tavaly debütáló 

Rupp-hegyet is), s újként beépít egy 8. sétát, melynek területe a Dunapart-közeli 

sáv a Szabadság-hídtól az Infoparkig, beleértve a BME-t és az ELTE 

lágymányosi kampuszát is.  

A részletes program már fent van az egyesület honlapján. Látogassátok meg! A 

programon túl egy felhívást is fogtok ott találni, amely arról szól, hogy keressük 

a fent említett 8. séta leendő séta-vezetőjét is. Még „szabad a vásár”! 

Victor András 
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Pályázatok 

 

A szentendrei Skanzen megkeresése 

 
Nyár elején szép felkérést kaptunk egy pályázati programban való részvételre. A 

szentendrei Skanzen szeretné bemutatni a területén található élővilágot 

(elsősorban a növényvilágot) játékos formában. Mint kiderült, sok-sok védett és 

gyógynövény található a területükön, melyek bemutatására eddig csak 

érintőlegesen került sor. A tervezés során rájöttek, hogy a geológiai adottságokat 

is érdemes lenne bemutatni, így tovább bővült a témakör. Összesen 7 állomás 

szerepel a tervekben, állomásonként több interaktív játékkal és pihenők 

kialakításával. Gyerekek számára is érthető, élvezhető megállóhelyek lesznek 

ezek a már meglévő attrakciók között. A szakmai tartalmak mellett a Skanzen 

leginkább a kreatív ötleteinkre számít a bemutatás játékossá tételéhez. 

A tanösvény a Skanzen egy turisztikai pályázatának egyik elemeként valósul 

meg. Tervezése ősszel, kivitelezése tavasszal várható. A projekt részünkről az 

előkészítés fázisában van; ha elindul, újabb részletekkel jelentkezünk. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

Versek, szépségek 

 

Nádasdy Ádám: Vegyen friss földet 

Voltak virágok, föld és hangyák, 

a mindennapos locsolási felelősség. 

Voltak évszakok, mind kecsegtető, 

hogy el kell majd végezni szép 

rendben 

az évszaknak megfelelő 

munkálatokat. 

Ültetni, locsolni, a hangyákat 

valahogy 

kitessékelni abból a kicsi kertből. 

 

De mindig visszajöttek. Nem voltam 

erős, 

nem álltam soha a sarkamra, ahhoz 

valami rendes sarkak kellenének. 

Úgyhogy 

otthagytam az egészet: locsolja Isten, 

vegyen 

friss földet, huzakodjon a hangyákkal 

ő, 

ha már egyszer megteremtette őket. 

 

Megjelent „Az év versei 2019” antológiában. Szerkesztette: Zsille Gábor.  

Magyar Napló, Budapest, 2019. 105.o.  

Huszár Zsuzsanna válogatása 

* * * 
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„ki tov” – és látta Isten, „hogy jó”. Mindenhol ez a két szó van leírva [a bibliai 

teremtés-történetben], hiszen minden meg lett teremtve. Teljesen. A bolygók, az 

állatok, a növények. … Ám az ember teremtésekor nincs írva: „ki tov”, – azaz 

az ember nem lett befejezve. Egyszerű az üzenet: az ember dolga önmagát 

tökéletesíteni. …  

És mondta Isten: Alkossunk embert! Ez egy team-munka! Isten mondta az 

embernek: én elkezdelek, megadom a formát, a lelket, és te fejezd be önmagad. 

Tedd magad jóvá – és akkor lesz „ki tov!”. 

Radnóti Zoltán (rabbi) 

 

Azt mondta nekem a láma: Nézd, ha az egész társadalom rohan, időzavarban 

van, soha semmire nincs idő, akkor te is rohanni fogsz. Ezt nem tudod kivédeni. 

De az rajtad áll, hogy hogyan rohansz. Mert lehet izgatottan rohanni és 

nyugodtan rohanni. Rohanj nyugodtan! 

Popper Péter 

 

[Remélem, érzitek, hogy mind a kettő cseppentett fenntarthatóságra nevelés. 

Victor András 
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