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hírlevele 

2020 május 
 

 

ONLINE KÖZGYŰLÉS!!! 
 

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat  

a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

 

Időpontja: 2020. május 16. (szombat) 10:00 

 

Helyszíne: virtuális tér 

Módja: webinárium (Zoom) 

A közgyűlés napján a Zoom technikai próbájára lehetőséget adunk minden 

tagunknak 9:30-10:15 között, de biztonsági okból a csatlakozáshoz 

szükséges linket csak később osztjuk meg. 

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra 

összehívom 2020. május 16. (szombat) 10:15-re ugyanolyan módon, 

változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés az online 

megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 

Napirend: 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása  

3. A 2019. évi közhasznúsági melléklet ismertetése 

4. A Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentése 

5. A 2019. évi közhasznúsági melléklet elfogadása 

6. A 2019. évi részletes tartalmi beszámoló 

7. A 2019. évi elnökségi beszámoló 

8. A 2019. évi választmányi beszámoló 

9. A Puli-díjak 

10. A 2020. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása 

11. 2021. évi tagdíj meghatározása 

12. Tiszteletbeli tagra javaslattétel és szavazás 

13. Alapszabály módosítása 
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A közhasznúsági melléklet, a részletes tartalmi beszámoló, a 2020. évi munkaterv 

2020. május 4-től kezdve megtekinthető az egyesület honlapján, valamint az 

egyesület irodájában. 

Az utolsó napirendi pont, az Alapszabály módosításának indoklása: 

Egyesületünk biztonságos, folyamatos képviselete szükségessé teszi, hogy – 

bármilyen, előre nem meghatározható okból kifolyólag – elnököt helyettesítő 

személyt/funkciót is meghatározzunk, aki egyesületünk képviseletét ellátja az 

elnök akadályoztatása esetén. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, ezt az 

alapszabályban kell rögzítenünk. Előkészítjük az alapszabály módosítását, 

ügyvéddel egyeztetünk, ez alapján javasoljuk majd a konkrét ASz-módosítást. 

Saly Erika  

elnök 

 

Elnökségi hírek 

 

Márciusban (márc. 18.), amikor a világjárványról tudomást szereztünk, írtam 

egy tagi levelet. Az abban foglalt „üzenetet” most megerősítem, s némileg 

kiegészítem. Megosztok néhány reflexiót is, mert jó látni, milyen sokfélék 

vagyunk, s mennyire „egyhúron” pendülünk bizonyos kérdésekben, s most, a 

veszélyhelyzet idején. 

 

Nehéz napokat élünk. Környezeti nevelőként talán még inkább érezzük a súlyát 

annak, ami most történik a világban. Élesben „megy” mindaz, amit előre jósolni 

lehetett. Baj lesz! Minden mindennel összefügg. A hálózatkutató Barabási 

Albert-László gondolatait ajánlom olvasásra: 

https://hvg.hu/vilag/20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus?fbclid=IwA

R2CZyeB5rV3CVtkDhPeJgZs9ie1DJBHhT0RaVqUkOvlq9vopx_G8zKnmHQ 

 

Most egyszerre tölt el minket a járvány bénító félelemmel, s tenni akarással. 

Keressük a helyünket, újratervezünk, felállítjuk a prioritásokat. Alkalmazkodni 

tanulunk. Az életösztön hatalmas energia. Tudjuk, hogy ez a „felfordulás” nagy 

lehetőség is a valóság alapú tanulásra. (Nemcsak az iskolai online tanulásra 

gondolok, amivel a pedagógusok, szülők, gyerekek most birkóznak...)  

 

Úgy tűnik, „kellett” nekünk, embereknek valami vészjelzés ahhoz, hogy 

gyorsabb tempóba kapcsoljunk, s így keressük a globális kihívásokra a 

megoldásokat, „észhez térjünk”. Most talán mások is meglátják a víruson túl is a 

bajt, s hisznek végre nekünk, mellénk állnak, s ha majd egyszer „lecseng” 

https://hvg.hu/vilag/20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus?fbclid=IwAR2CZyeB5rV3CVtkDhPeJgZs9ie1DJBHhT0RaVqUkOvlq9vopx_G8zKnmHQ
https://hvg.hu/vilag/20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus?fbclid=IwAR2CZyeB5rV3CVtkDhPeJgZs9ie1DJBHhT0RaVqUkOvlq9vopx_G8zKnmHQ
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mindez, s megnyugszunk, akkor másként folytatjuk az életünket: 

mértéktartóbban, igazságosabban, elfogadóbban, kíméletesebben. 

* * * 

Az egyesület elnöksége, a Választmány vezetője, az FB elnöke, s az 

irodavezetőnk febr. végén elvonult a Pilisbe, hogy értékelje az előző évet, s 

elkezdje megtervezni az újat. Prioritásokat állítottunk. Jókedvűen, lelkesen, 

összhangban dolgoztunk mind. Álmodtunk közösségépítő programokat is. A 

közgyűlés szakmai délutánjára egy csomó új, fenntarthatósághoz kapcsolódó 

társasjátékot szerettünk volna kipróbálni...  

 

          
 

Aztán a következő héten már jöttek az aggasztó hírek. Mi is sorra mondtuk le, 

szerveztük át a futó egyesületi programjainkat, projektjeinket, s még most is 

folyamatban van néhány döntésmódosítás.  

* * * 

Nem tudjuk, hogy a május 16-ai közgyűlést meg tudjuk-e tartani, s ha igen, 

akkor miként. Persze ez a legkisebb bajunk most, tudjuk! De felelősen kell 

vezetnünk a szervezetünket, s ezen is töprengünk. Az elnökségi üléseinket 

online fogjuk tartani a következő időszakban. Távol egymástól, amíg a 

veszélyhelyzet abba nem marad. Az irodavezetőnk, Sztridáné Kriszta otthonról 

dolgozik – telefonon, e-mail-ben eléritek.  

* * * 

Most lelassulunk, visszahúzódunk, töprengünk. Kár, hogy ebben a szép tavaszi 

időben nem élvezheti mindenki a természet adta csodákat! Akinek kertje van 

vagy legalább egy erkélye, gangja, annak a karantén könnyebben viselhető...  

 

Vigyázzon mindenki magára! Vegyük komolyan az intelmeket, segítsük a 

járvány lassabb lefolyását! A szeretteinkért. A világért.   

 

Azért, hogy utána újra együtt folytathassuk a fenntarthatóságra nevelést akkor is, 

ha már semmi nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt. Egy biztos: hatalmas 

örömünnep lesz, ha újra találkozunk majd egymással!  

 

Kérjük, jelezzétek, ha valakinek segíthetünk! (Saly Erika)     
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Alább néhány válaszból szemezgetve: 

 

Jantnerné Ili, Paksról: 

 

„Bizony van miért elmélyedni, önmagunkba nézni. Mi most az óvodában a 

világon mindent fertőtlenítünk. Az óvodakert napról napra csodásabb. 

Rendkívül nyomasztó, hogy nem zajos a gyermekhangtól. Nem ölelhetjük távol 

élő szeretteinket. Minden hiányzik a régi életünkből. 

Bizakodjunk, és tegyük, amit kell, hogy valóban mielőbb örömteli találkozásnak 

legyünk részesei.”  

* * * 

Elindult egy közös ötletelés is Déri Andreától Saly Erikán és Vásárhelyi 

Tamáson át Gyalog Éváig: 

„A Kör különszáma hozhatna ilyen beszámolókat, vagy fel lehetne futtatni a 

Módszerkosarat is: te hogy ütöd agyon az idődet? 1. Mindenki érdekel valakit. 

2. Ötleteket adhat másnak erre az időre. 3. Ötleteket adhat azutánra. És ha 

valakinek ez jó és olvassa, annak segít az időt agyonütni. És talán még tovább is 

küldik, ami jó az ismertségünknek, majd azután. És – ha virtuálisan is – mégis 

segít a közösségünknek is.” (Vásárhelyi Tamás) 

* * * 

Bátorító, biztató, érzelemdús sorok Szentendrey Gézától: 

„Arany Bogaram – akarom mondani, Madaram –, Erika, és Mindenki! 

Köszi a levelet és a jó munkátokat ! Legyetek okosak, vidámak és szeressetek 

továbbra is, vigyázzatok magatokra, egymásra!” 

* * * 

Idézetek és gondolatok Labancz Györgyitől: 

 

„Amikor egy világ összedől, a sors a lét vagy nemlét kérdését tárja a nemzet elé. 

Erre a kérdésre tisztán és világosan kell felelni. Akarunk-e élni s hogyan, milyen 

legyen az a világ, amelyet építeni akarunk? Kitérni a válasz elől vagy halogatni 

a feleletet nem lehet, mert ez egyértelmű volna az életről való lemondással.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

Megerősítem a fentieket Ferenc Pápa szavaival, aki 2019-ben a következő 

gondolatát küldte szét a világ népeinek tanulságként: 

„Az egység többet számít, mint a különbözőség.” 

* * * 
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Szász Éva gondolatai: 

„Egy gongütésre megváltozott az életünk, a jövőnk került létbizonytalanságba... 

Valószínű, hogy még nagyobb szükség lesz az eljövendő időkben mindazokra, 

így a környezetvédőkre és minden józanul, felelősségtudatosan gondolkodó 

emberre, azaz miránk, akik egész idáig valamit tenni igyekeztünk. 

… most még inkább tenni kell, elsősorban megfogni egymás kezét (most csak a 

virtuális térben), utána testközelben, ha már lehet, hogy elgondolkodjunk az élet 

lényegén és továbbvitelén. Hogy elinduljunk egy Olyan Életmód felé vezető 

úton, amelyen megtaláljuk az elvesztett Kapcsolatot a Természettel, a 

gyökereinkkel, és amelyen tanulunk a hibákból, amik idáig vezettek.  

Jó lenne időnként virtuálisan együttgondolkodni, jövőt tervezni, képzeletben 

építgetni, hogyan tovább, hogyan kezeljük majd a járvány utáni gazdasági, 

anyagi és lelki nehézségeket! Talán egy virtuális együttgondolkodó Zöld 

Fórumot kellene alapítani... Fő a Kitartás!” 

Igyekezzünk ne csak veszteségként, hanem lehetőségként gondolni erre az 

időszakra! A kényszerű lelassulás kedvezhet az elmaradt munkák elvégzésének, 

a családi, közös együttlétek megbecsülésének, az elmélyült gondolatok 

kiérlelésének, az alkotásnak, az online (hasznos!) technikák tanulásának, az 

apróbb természeti csodák megfigyelésének. Ld. a Vásárhelyi Tamás által 

továbbgörgetett – Macalik Kunigundától elfogadott – láncjátékot a Facebook-

on, melyhez a kihívók által már sokan kapcsolódtak. A játék lényege: „Menj ki a 

teraszra/kertbe s nézz körül egy kicsit: kik laknak még körülötted? Készíts egy 

fotót, s posztold ügyesen! A következő 10 napban felteszek egy-egy fotót egy 

vad (vagyis nem én ültettem vagy nem háziállat, ja és nem Homo sapiens) 

élőlényről, mellyel a kertben/teraszon találkoztam.” 

* * * 

Az egyesületi Facebook-oldalon is gyakrabban próbálunk híreket megosztani. 

Látogassátok! 

https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-

Egyes%C3%BClet-282089598571270/ 

Hogy vagyunk a koronavírus idején, s hogyan tovább? Egyéni és egyesületi 

szinten. Töprengjünk, gondolkodjunk! Ha újra találkozhatunk majd, akkor 

megoszthatjuk egymással a gondolatainkat, a tapasztalatainkat. Az OT 

természetközeli helyszíne erre nagyon is alkalmas lenne! Vajon szeptemberben 

már biztonságosan lehetünk együtt?  

Saly Erika 

https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/
https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/
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Tájékoztatás koronavírus járvány kapcsán 

Egyesületünk elnöksége áprilisi ülésén határozatot hozott, mely szerint: 

2020. augusztus végéig biztonsági okokból minden személyes jelenléttel járó 

közösségi programunkat lemondjuk.  

A fenti döntés oka az új koronavírus járvány során kialakult fertőzésveszély. 

Elnökség 

 

Adományoztunk 

Március 20-án 5 alig használt tabletet adományozunk az Oltalom Karitatív 

Egyesületnek – Iványi Gáborék iskolásainak – az online tanuláshoz! Örülünk, 

hogy segíthettünk néhány rászoruló gyereknek. 

        

 

Dr. Könczey Réka  

Egyesületünk újabb doktori címes taggal gyarapodott! Néhány éve Bárd Edit 

védésén voltam jelen, s vele örültem a megérdemelt címnek, most pedig – a 

vírusveszély miatt – online, Youtube-on követtem Réka védését, aki 

2020.04.08-án nagyon szép eredménnyel védte meg dolgozatát. Rugalmas 

megoldással élt az egyetem: Réka Egerben volt, az egyetem tárgyalójában, de a 

védés minden más tagja online vehetett részt a védésen.  

Réka disszertációjának témája: „A kiemelt európai jelentőségű természeti 

értékek jelenléte a köznevelésben és a környezeti nevelésben, illetve 

kapcsolódásuk a biodiverzitás tanításához.” 
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A dolgozat itt érhető el:  

http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/78/6/Disszertacio_Konczey.pdf 

A védés videója itt nézhető meg:  

https://www.youtube.com/watch?v=mgLfx6mIMJk&t=16s 

Gratulálunk, Réka, s további sikereket kívánunk! 

Saly Erika 

 

Honlapfejlesztés 

Az új honlap fejlesztése lendületesen halad. A honlap fejlesztője rendszeresen 

bemutatja az elnökségnek az elkészült elemeket. A távmunka eszközeit 

használva (zoom) mind a honlap szerkezetével, mind a szerkesztői felülettel 

megismerkedtek az elnökség tagjai. A javaslatokat, kéréseket a tervező rögzíti és 

beépíti. A követező mérföldkő 2020. május 6. az elnökségi találkozón 

megnézzük, hogyan halad a munka. A honlap élesítésének időpontját ez után 

tudjuk pontosan meghatározni, amiről természetesen beszámolunk Nektek!  

Újszászi Györgyi 

 

Lesz 

 

Zöld Zugoly infó 

 

Lesz-e 30. jubileumi Művészetek Völgye? Ki tudja? Nem lenne ésszerű, de már 

azt se tudni mindig, mi az ésszerű. 

Akár lesz, akár nem, az egyesületünk elnöksége minden személyes kontaktussal 

járó rendezvényen való megjelenést visszavont augusztus végéig. 

http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/78/6/Disszertacio_Konczey.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mgLfx6mIMJk&t=16s
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A Zöld Zugoly alapcsapata a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik, ezért, ha 

lesz is fesztivál, mi biztosan nem leszünk ott. Megjegyzem, ha én helyi 

polgármester lennék, nem is engedélyezném, hogy az érintett három kis falu 

befogadja a rendezvényt, mivel nagyon sok idős ember él ott. 

Ez nagy bánat! Senkinek sem könnyű elengedni. Minden érdekeltnek nagy 

veszteség! Sok helybélinek a fesztivál biztosítja szinte az egész éves bevételét. 

A 30. fesztivál minden szervezője különleges programokkal, ötletekkel készült. 

Sokan közülük még reménykednek, hogy mégiscsak lesz valami. 

Idei témáink a beporzók, a fák, a klímasokk és klímahiszti, az oktatás szerepe a 

klímaváltozás lassításában stb. lettek volna. Amit igazán sajnálok, az a tavaly 

összeállt önkéntes diák csapat; ugyanis nagyon szuperek voltak, és idén is 

készültek a 10 napra. 

Nem tudom, mit hoz a jövő, de a tudásunk, az ötleteink, az elköteleződésünk 

megvan – bízunk benn, hogy lesz majd alkalmunk kamatoztatni. 

Darvas Kata  

 

Művészetek Völgye 

„Hírlevél-lapzártakor” kaptuk a hivatalos e-mailt, (a net-en is közzétették), hogy 

a 30-ik Művészetek Völgye idén elmarad. Augusztus végéig semmilyen 

fesztivál nem lesz megtartva, így a miénk sem. Ez a hír csak megerősíti, hogy a 

mi döntésünk helyes volt.  

Idézet a levélből: 

„Ahogy páran tudjátok, egy ideje dolgozunk egy B terven is, ami 3 

szeptemberi, 1 októberi Művészetek Völgye hétvégét jelent 2-3 színpaddal. 

Remélem, hogy legalább magánemberként minél többen velünk tudtok majd 

tartani ezeken.” 

Hát itt a lehetőség! Lehet szeptemberben fesztiválozni! Tudom, hogy sokáig 

reménykedtek, hogy megtarthatják. Nagy a veszteség, de ha ugyanúgy 

szembenéztek volna a valósággal, mint mi, jó adag munkától megkímélhettek 

volna minket.  

Azért nem veszett el minden: 

„A 30. Művészetek Völgye 2021-re halasztódik, nehéz szívvel félretesszük a már 

általatok többször átnézett műsorfüzetet és reményeim szerint szinte mindent 

meg tudunk valósítani 2021. július 23. és augusztus 1. között.” 
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Országos Találkozó, 2020 ősz 

 
Kis türelmeteket kérem a közhírré dobolással, mert jelenleg minden bizonytalan. 

Március közepe óta nem volt egyetlen csoport sem, azt se tudni, hogy a nyári 

táborokat meg tudjuk-e tartani. 

Bízunk benne, hogy jól alakulnak majd a dolgok, s tudunk találkozni. 

Addig is jó egészséget mindenkinek! 

 

Fridrch Ágnes 

 

 

Programok változásai: 

A Fővárosi Állatkertben a Föld napja rendezvények elmaradtak. Őszre terveznek 

programot, arra várnak bennünket. 

A Gyerekszigeten, a Gubacs Fesztiválon idén nem veszünk részt; a 

Békásmegyeri Ökohét rendezvényei elmaradtak. 

A Békásmegyeri Ökoestek 5 előadásából hármat még meg tudtunk tartani, a 

fennmaradó kettő elmaradt, de jövőre ismét számítanak ránk. 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

Volt 

 

Kedves Jó Beporzós Tagtársak és Nem-Tagtársak! 

 

Mint tudhatjátok a Kör honlapjáról (a Beporzók munkacsoport menüpontból), az 

első rovarszállót felállítottuk Budapest X. kerületében. 

Készítésében konkrétan részt vettek: Darvas Kata, Hársas Éva, Kecskés Ferenc, 

Kelen Gábor, Magyar Dávid, Trescsik Angéla, Vásárhelyi Bálint és Tamás, 

Vidra Mária.  

Az (esős) avatáson még többen voltunk, és sokan helyiek is, a Kicsinyek 

Kórusáról nem is beszélve. Azért két képet ideteszek. 
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Azután ütött be a krach. Közben a tavasz nem állt le, a beporzók előjöttek, 

ezerrel döngicséltek, majd a hideg miatt elbújtak, majd megint előjöttek és még 

több virágot találtak, még több féle virágporral - szóval a természet nem görcsölt 

be, mint az emberiség. Ide is teszek két képet (forrás: wikipedia). 

 

  

 

Egyszer megint lesz rendes iskolai tanítás, dolgozunk az oktatócsomagon, 

amivel jól szemléltetett, interaktív tanórákat tudunk tartani. 

Idén lefújjuk a kapolcsi programot, (jócskán lett volna benne beporzó téma), 

hacsak nem digitálisan lesz valami. Sajnos így egy pár eszközt nem lehet 

közönségen kipróbálni... 
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A KAP pályázatot, amin a nyerő körbe bejutottunk, leállították. Ősszel indítják 

újra a folyamatot, amikor már nem csak az emberéletek vannak a figyelem 

középpontjában. Folytatjuk a programot, ugyanezt, átütemezve jövő tavaszra. 

 

Angéla pedig írt egy hírt, ami a Beporzók napja Facebook oldalon a szokásos 

megtekintés hétszeresét produkálta: „Hja, és kedvenc időtöltésem, hogy gyakran 

kimegyek az erkélyre ellenőrizni, hogy milyen a rovarhotelemben a forgalom. 

Hát, ott nyoma nincs a járványnak. Óriási a nyüzsgés, már három lyuk belakva, 

betapasztva. Nagyon fesztelenül közlekednek a hotel körül a méhek(?) néha el 

kell húzni a fejem az útvonalukból. Nagyon tetszenek. Nem tudom pontosan, 

mifélék. Küldök képet és kérlek, azonosítsd be őket. 

Méhzsongásos szép napokat kívánok!" 

Én is, az ő későbbi képével, amin még több lyukat laktak már be a faliméhek. 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

Újbudai séták 

 

Februárban már beszámoltam arról, hogy az e tanévi sétasorozatból tavaly 3 

valósult meg: Rupp-hegy, Kamaraerdő és Sas-hegy. Ebben az évben sajnos még 

csak egy séta volt: a Gellért-fürdő. Ezt a programot mindig a gyógyfürdő 

hivatásos idegenvezetői tartják, nekem csak a velük való egyeztetés, valamint a 

résztvevők regisztrálása a feladatom. Minthogy évek óta nagyon nagy az 

érdeklődés a Gellért-fürdő iránt, ez alkalommal is dupla csoportot (2 x 20 fő) 

indítottunk. Ez nem okoz gondot a helyi szervezés számára, ugyanis kétfelé 

bontják a társaságot; az egyik a fürdő felszín feletti (a fürdővendégek számára is 

látható) részét nézik meg – vagyis az épület szép szecessziós részét –, a másik 
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csoport pedig lemegy a föld alá, s az ottani kutakat, forrásokat, gépeket, 

tartályokat tanulmányozza a jó melegben. 

Az azutáni sétára („ a Szabadsághídtól az Info parkig ”) márc. 14.-én került 

volna sor, de az önkormányzat előtte egy-két nappal – a koronavírus támadása 

miatt – minden olyan (általa támogatott) programot lemondott, amelynek során 

több ember gyűlt volna össze egy helyen. Így hát Pamlényi Csilla tagtársunk, aki 

pedig épp most kapcsolt volna egyesületi aktivitásában magasabb fokozatra, 

sajnos hiába járta végig az útvonalat, hiába térképezte fel, hogy mi minden 

érdekeset tud majd mutatni a sétálóknak, egyelőre talonba volt kénytelen tenni 

ez irányú tudását. 

Értelemszerűen a további séták is megkérdőjeleződtek. Még lett volna a 

„Gellért-hegy”, a „Gellért tértől a Móricz Zs. körtérig” séta, s még ezután május 

vége felé zárásként a „Budai Arborétum”. De nincs esély arra, hogy akár ez az 

utolsó is megvalósítható lenne. Várunk a vírus-pandémia lecsengésére. 

Nyereség a veszteségben, hogy most aztán van időnk elmélkedni azon, hogy 

magánemberként és egyesületi tagként mit kell másképpen gondolnunk és 

csinálnunk, mint ahogy eddig tettük. 

 

Victor András  

 

Projektek 

 

Klímaprojekt 

 

A ferencvárosi projekt a tervezettnél ugyan lassabb ütemben, de az elmúlt 

hónapokban mégis sokat haladt előre. A támogató szerencsére hamar lépett és 

kérés nélkül három hónappal meghosszabbította a projektidőszakot, valamint 

lehetőséget adott a tervezett tevékenységek átütemezésére, így nincs veszélyben 

a projekt megvalósítása. Lássuk, mi történt az elmúlt három hónapban. 

 

Elkészült a Ferencvárosi Klímastratégia egyeztetési változata. A kialakult 

járványügyi helyzet miatt egyelőre a tervezettnél valamivel szűkebb körben 

sikerült csak egyeztetni az érintettekkel. Elkészült az érintettek 

véleményvizsgálata online módszerrel, szóbeli egyeztetések történtek 

adatgazdákkal és szakértőkkel, valamint létrejött a Ferencvárosi Klímaplatform, 

ahol több mint 50 fővel tudtunk egyeztetni a klímastratégiát érintő kérdésekről. 

Egy kerekasztal találkozóra már nem kerülhetett sor a korlátozások miatt, ezt 

később tartjuk meg. A különböző fórumokon beérkezett véleményeket, 

tapasztalatokat Könczey Réka figyelembe vette a helyi klímastratégia 

készítésekor. Az anyag szakmai egyeztetése még tovább folytatódik. 
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Bővebben a klímaplatform ülésről: 

2020. február 28-án megtartotta I. ülését a Ferencvárosi Klímaplatform. A 

találkozón több mint 50 érintett (képviselő-testület tagjai, közszolgáltatók, 

klímastratégia szakértők, kerületi cégek, társasházak képviselői, helyi rádió, 

kulturális intézmények, civil és szakmai szervezetek) vett részt. 

A szakmai előadások meghallgatása után 3 csoportban egyeztettünk a 

résztvevőkkel a kerületi lehetőségekről. Összegyűjtöttük a felajánlásokat és a 

stratégiával kapcsolatban felmerült ötleteket. Pozitív hangulatú, sikeres találkozó 

volt. 

 

A platformon elhangzott előadások témái: 

- Az Otthon, város, Ferencváros – Közös klímastratégia tervezés című projekt 

céljai, projektelemei (Bátyi-Földesi Dóra, MKNE), 

- Online véleményvizsgálatok eredményei (Könczey Réka, MKNE), 

- A Berlin-Budapest klímaadaptációs párbeszéd című projekt eddigi eredményei 

a klimapanasz.online, 

 Az érintettek workshopjai a mikroklimatológiai modellezés kapcsán (Pej 

Zsófia, 

 Energiaklub és Kazai Zsolt, EPC Project Corporation), 

- Zöldfelület felmérés Ferencvárosban (KAPU térinformatikai rendszer), 

(Ferencvárosi Önkormányzat, Szűcs Balázs főépítész), 

- A ferencvárosi klímastratégia tervezetének bemutatása (MKNE, Könczey 

Réka). 

 

A kialakult helyzet miatt a platform ülését követően újabb egyeztetéseket, 

előadásokat már nem szerveztünk a projektben, és elhalasztottuk a fotópályázat 

kihirdetését is. Az iskolai projektek megvalósítását az őszi félévre halasztottuk. A 

projektek egy része már elindult az iskolák bezárása előtt, egy részük online 

formában is folytatódott, míg más részük szünetel és az iskolák újranyitását 

követően folytatódik. A szervező pedagógusokkal folyamatosan egyeztetünk a 

lehetőségekről. 

 

Mire ezt a cikket olvassátok, előre láthatóan már beküldésre kerül a projekt félidős 

szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása, ami már home office-ban született 

meg. Nagy köszönet érte Sztridáné Kurucz Krisztának! A projekt többi 

résztvevőjének is nagyon köszönöm az eddigi munkát! 

 

Bátyi-Földesi Dóra projektvezető 
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MKNE NKNSA 

Egyetemi Ökopedagógiai műhelyek 

 
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület koordinálásával készült el először 

1998-ban a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – Alapvetés. Eddig kétszer 

került megújításra, előbb 2003-ban, majd pedig 2010-ben, így közel tíz évvel 

később ismét idejét éreztük egy frissített változat közzétételének. Az újabb 

megújítás folyamatának lassan a lezárásához érkezünk, és hamarosan széles 

körben elérhetővé fogjuk tenni munkánkat. A Nemzeti Kulturális Alapnál 

elnyert pályázat (azonosítója: 201108/02180) révén 2020. február 1. és március 

6-a között az ország különböző felsőoktatási helyszínein három Egyetemi 

Ökopedagógia Műhelyt szerveztünk, amiken bemutattuk a frissített Stratégiát. 

Kicsit hosszabban beszéltünk a fenntarthatóságról, prezentáltunk néhány a 

témához illő „barkácsolós”, a kutatásalapú tanulás módszerét használó, 

pedagógusok számára módszertani újításokat is jelentő környezeti nevelési 

eszközt és eljárást – pl. méhbölcsők készítése fakugliból és nádkévéből, amit a 

hallgatók haza is vihettek a beporzók és a beporzás érdekében –, és nem utolsó 

sorban meghallgattuk a felsőfokú oktatásban aktuálisan résztvevők gondolatait a 

tárgyban. A műhelyek közönsége főként felsőoktatási hallgatókból állt, de 

örömmel láttuk rendezvényeinken a téma iránt érdeklődő oktatókat is. 

 

2020. február 12-én valósítottuk meg az első ökopedagógia műhelyt az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán; az esemény 

szervezésében Dr. Hill Katalin adjunktus volt a segítségünkre. A rendezvényen 

65 hallgató és két egyetemi oktató (Dr. Darvay Sarolta docens és Dr. Hill 

Katalin adjunktus) alkotta a közönséget. Itt a Stratégia bemutatását követte a 

fenntarthatósággal általánosabban foglalkozó előadás, amit meg-megszakított 

néhány kísérlet, majd egy másik teremben kicsit kevesebb résztvevővel további 

kísérletezést, „ökobarkácsolást” folytattunk. 
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2020. február 25-én távolabbi vidéki helyszínre látogattunk: a második 

ökopedagógia műhelyt a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János 

Karán tartottuk. Itt az esemény szervezésében Dr. Halbritter András docens 

működött közre. Ennek a rendezvények 79 fő hallgató és az intézmény dékánja 

valamint dékánhelyettese is résztvevője volt Lampert Bálint tanársegéd, Pápai 

Bernadett mestertanár oktatók és a szervező mellett. Ezúttal a program az első 

alkalomhoz képest fordított sorrendben zajlott: előbb kisebb közönség előtt folyt 

az „ökobarkácsolás” azon okból, hogy az előadások száma bővült: Dr. Pongrácz 

Attila dékán rövid köszöntőjét követően Kövecsesné dr. Gősi Viktória oktatási 

dékánhelyettes tartotta a felvezető előadást Fenntarthatóság és 

fenntarthatóságra nevelés az Apáczai Karon címmel. Ezt követte a Stratégia 

bemutatása, majd az ezúttal kevesebb kísérletezéssel színesített a 

fenntarthatósággal általánosabban foglalkozó előadás. 

 

A harmadik egyetemi ökopedagógiai műhely helyszíne is vidéken volt. Dr. 

Malatinszky Ákos docens szervezésében a gödöllői Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán jártunk 2020. március 5-én. 

Utolsó rendezvényünkön 28 fő agrármérnök és környezetmérnök szakos 

hallgató alkotta a közönséget. Most az ELTE TÓK-on alkalmazott sorrendben 

zajlottak az események, a Stratégia bemutatása után jött a fenntarthatósággal 

foglalkozó előadás, meg-megszakítva kísérletekkel, majd végül több 

kísérletezést, „ökobarkácsolást” prezentáltunk. 

 

Mindhárom programot körülbelül 2x90 percesre terveztük, ezt kisebb csúszással 

tartottuk is, bár természetesen Győrben a dékánhelyettesi előadás miatt hosszabb 

volt a rendezvény. Az Egyesület részéről mindhárom alkalommal ugyanaz a 

három fős csapat valósította meg a műhelyeket. Dr. Devescovi Balázs (egyetemi 

adjunktus, ELTE Fenntartható Fejlődés Tanácsa elnöke) mutatta be a Nemzeti 

Környezeti Nevelési Stratégiát, Dr. Malatinszky Ákos (egyetemi docens, Szent 

István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, a Stratégiának A 

fenntarthatóság helyzete a felsőoktatásban című fejezete szerzője) tartotta a 

hosszabb előadást a fenntarthatóság felé vezető szemlélet kulcspontjairól, a 

környezeti (ill. fenntarthatóságra) nevelés alapismérveiről és a felsőoktatásban 

tapasztalható jelenlegi helyzetéről, konkrét javaslatokat megvitatva a 

résztvevőkkel, valamint Dr. Vásárhelyi Tamás (c. egyetemi docens, ELTE, 

Magyar Természettudományi Múzeum, a Stratégia Tudomány című fejezetének 

társszerzője) vezette a kísérleteket és az „ökobarkácsolást”. 

 

Mindhárom alkalommal jelenléti íveket írattunk alá a résztvevőkkel, amivel 

egyben arról is nyilatkoztak, hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelési 

szabályok betartásával fényképek készüljenek az eseményekről, amiken ők is 

szerepelhetnek. Az eseményeket követően a MKNE facebook oldalán tettük 

közzé az egyes egyetemi ökopedagógiai műhelyeken készült felvételeket, a 
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győri Széchenyi István Egyetemen Halbritter András jóvoltából az 

„ökobarkácsoláson” még 360 fokos képek is készültek. 

 

ELTE TÓK fényképalbum: https://www.facebook.com/pg/Magyar-

K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-

282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2746571832123022 

 

SZIE, Győr fényképalbum: 

https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-

Egyes%C3%BClet-

282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2756637991116406 

 

SZIE, Gödöllő fényképalbum: 

https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-

Egyes%C3%BClet-

282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2775161215930750 

 

Úgy véljük, az események sikeresek voltak, a programok révén megvalósultak a 

projekt kitűzött céljai, elegendő számú aktív, kérdező, figyelő és kíváncsian 

kísérletező közönségünk volt mindhárom alkalommal. 

 

Devescovi Balázs 

 

Együttműködés az Iskolakertekért Alapítvánnyal 

Az „Iskolakerti jógyakorlatok tudásmegosztása projektbe” konzorciumi partnerként 

kapcsolódtunk be, melynek megvalósítása későbbre tolódott a járványhelyzet miatt. 

Jelenleg még csak az előszervezési feladatok folynak. 

Az Iskolakertekért Alapítvány az Agrárminisztérium megbízásából egy országos 

iskolakert-fejlesztési program keretén belül képzéseket szervezett már eddig is 

különböző helyszíneken. A minisztérium ebben az évben kibővítette a programot, 

és megbízást adott az alapítványnak újabb 100 iskola- és óvodapedagógus 

képzésére. A már működő akkreditált iskolakert-képzés mellett most az 

óvodakertekhez kapcsolódó akkreditált képzés kidolgozására is sor kerül. 

Az iskolák akkreditált képzésének címe: „Iskolakerti Alapozó – továbbképzés 

ökológiai szemléletű iskolakertek kialakításához és működtetéséhez”. Az 

óvodapedagógusok blended képzése természetesen az óvodakert kialakításáról és 

működtetéséről fog szólni. 

Az Iskolakertekért Alapítvány biztosítja a résztvevőket, mi a képzések 

megszervezésében veszünk részt, mint konzorciumi partner. A feladatunk 2x25 fős 

https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2746571832123022
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2746571832123022
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2746571832123022
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2756637991116406
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2756637991116406
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2756637991116406
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2775161215930750
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2775161215930750
https://www.facebook.com/pg/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/photos/?tab=album&album_id=2775161215930750
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iskolai és 2x25 fős óvodai képzés megszervezése lesz 2-2 alkalommal (nyáron 1-1 

napos elméleti, ősszel 2-2 napos gyakorlati képzés), valamint a képzésekhez tartozó 

adminisztrációs feladatok ellátása. 

Tóthné Timár-Geng Csilla 

a projekt kapcsolattartója 

 

Bázisóvodák számára kiírt pályázat 

 
Az Agrárminisztérium támogatásával, az MKNE szakmai segítségével: „A 

bázisóvodák számára országos jelentőségű védett természeti területre történő 

látogatás megszervezése”. Feladat: 20 bázisóvoda kirándulásának szervezését 

kell lebonyolítani. 

 

Minden óvodával felvettem a kapcsolatot, kiküldtem a levelet, melyben az 

óvodák tájékoztatást kaptak a kirándulás támogatásának módjáról és 

megszervezésének lehetőségéről. Az e-mailen vissza nem jelző óvodákkal 

telefonon vettem fel a kapcsolatot (kb. 50%). Kiderült, hogy több óvodában 

változás történt nyugdíjazás miatt, vagy nem vállalta a zöld óvoda mentora a 

feladatot, ezért mást jelöltek. 

 

Közben változott az egészségügyi helyzet, emiatt az óvodák későbbre terveztek. 

Körlevélben változtattunk a kirándulás tervezett időpontjain, javasoltuk a 

nyárvégi, őszi időpontot (VIII-X. hónap). Az óvodák éltek a módosítás 

lehetőségével és megadták az új tervezett időpontokat. 1-2 óvoda jelölte eddig 

augusztust, a többiek a szeptembert, októbert.  

 

Ezután következett az óvodavezetők által megadott szervezők adatainak 

begyűjtése és a hiánypótlás. Sikerült még az óvodák bezárása utáni héten 

összegyűjteni az adatokat – egy óvoda kivételével, ahol a várható nyugdíjazás és 

munkahelyváltás miatt még nem tudták megadni a szükséges adatokat –, 

amelyek a szerződéskötéshez szükségesek.  

 

A tervek szerint még májusban küldök egy újabb körlevelet az óvodáknak, 

melyben jelzem, hogy ha nem történik az egészségügyi helyzetben változás, 

akkor ősz helyett 2021-es tavaszi látogatást is szervezhetnek. 

 

Valenta Ferencné projektvezető 
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Tagjaink írták  

 

Beporzók a karantén idején 

Ennek az egész borzalomnak, ami ránk szakadt, azért vannak pozitív hozadékai! 

Most nem a globális problémák átértékelésére gondolok, a Kína és a 

nagyvárosok feletti tiszta levegőre, hanem csak amolyan hétköznapi dolgokra. 

Az örökké elfoglalt szülők most sokat vannak otthon a családjaikkal, a „home 

office” mellett sokkal több idő marad a gyerekekre, mint a „normális” életben. 

Rengeteg különleges kulturális élményben lehet részünk, zene, színház, 

múzeumok… Sok háztartásban olyan rejtett helyeken is rend lett, amikre a 

hétköznapokban sose marad idő. És végre van idő a sok-sok fotó rendezésére, a 

nosztalgiázásra. A gyerekek mellett a házi kedvencek is örülnek az otthonülő 

gazdiknak, bár sok kutyának akár elege is lehet a „kölcsön-sétáltatásokból”. 

Ami a beporzókat illeti, nagy beszorultságunkban most több idő van a 

támogatásukra. Sorra készülnek a „privát” rovarszállók erkélyeken és kertekben, 

a fotók, videók, ahogy védenceink élnek a felkínált lehetőségekkel. 

Végre nekem is alkalmam lett napi szinten követni az eseményeket. A tél vége 

felé nagyon hirtelen lett nagyon meleg, és a mi 2014 óta működő 

rovarszállónkból hirtelen előjöttek a faliméhek. Imádom, amikor zümmögnek, 

és a téli szürke napok után megtelik élettel a kert sarka, de idén még szinte sehol 

sem volt virág. Agyon aggódtam magam, hogy éhen halnak az „újszülöttjeim”. 

Reggelente az első utam hozzájuk vezetett, hogy jól vannak-e. Szerencsére a 

környéken a mandulafák elkezdtek virágozni, de akkor meg jöttek a fagyos 

reggelek!!! A méhek sehol!!! A beporzók azonban sokkal bölcsebbek nálam, 

elbújtak és vígan átvészelték az egészet, és elkezdték birtokba venni az újonnan 

kihelyezett szállodai „szobákat” is. 

Mindenkinek ajánlom ezt a „szülőszobai” élményt! Egy erkély sarka, sőt egy 

széles párkány is megteszi, ha valakinek nincs kertje. Fel tudok ajánlani az 

érdeklődőknek „mini rovarszállót”, ami egy kuglifa, sok kifúrt lukkal. Jó érzés 

látni, hogy a te segítségednek köszönhetően minden sárral betapasztott luk egy 

ott fejlődő új kis életet jelent. 

Darvas Kata 
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Karan-tények zöld vonalon 

Az elmúlt időszak hozott érdekes kihívásokat és adott új, zöld lehetőségeket, 

amiket még soha nem próbáltunk a családunkban, avagy én csak áhítoztam rá, 

de nem jutott időm rá.  

Ezekről írok pár gondolatot. 

 

A magától kihajtó batátagumó 

Tavalyi batátáink közül párnak kipattantak kis hajtásai. Az Iskolakertekért 

Alapítvány egyik ötlete alapján (Téli ötletek tára iskolakerteknek) 

hurkapálcákkal kipócoltuk a levágott batáta végét, így szépen, lebegősen, de 

nem elsüllyedően betehetőek lettek egy nagyobb vizes edénybe. Három hét alatt 

erős nagy hajtásokat fejlesztett, és hatalmas gyökérzetet! Kertész ismerős 

mondta, hogy gyakorlatilag 2 levél-ízenként szétvághatóak a hajtások, s el lehet 

őket ültetni. Na, ezt a lépést még nem tettük meg, de a májusi meleget kivárva 

biztosan fogunk batátát is ültetni a kertben. 

 

A saját kiskert egy 13 évesnek – be kell látnom, ez már túl kis terület neki 

12 évesen részt vett egy kiskertész projektben (Vesd bele magad! Agria). Arra 

gondoltam 13 évesen is örömmel fog velem kertészkedni a harmadik, legkisebb 

gyermekünk. Hát...nem egészen így lett. A borsót én vetettem el, a 

virágmagokat legalább ő. Locsolni is kimegy néha, de meg kell rá kérni. Viszont 

szívesen fotózza a madarakat, akik visszajáró evő-, ivóvendégek nálunk. 

Mesélte, hogy lehasalt a fűben és a madárka, egész szelíden közel engedte 

magához a kis lesifotóst. Remekbe szabott képeket készített! A következő 

akciója a virágzó repce gyönyörű sárga, hívogató színe miatt valósult meg. 

Kimentünk a házunk feletti, régen iskolakertként használt dombra (sajnos már 
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nem az, túl messze van az iskola) és ellátunk egészen a 2 km-re levő 

vasútállomásig, a repceföldekig, a Mátráig! A sárga, kék színekbe berobogó 

vonatot kapta lencsevégre. Hát ilyen projektek érdekelnek már egy 13 évest! 

 

A mintakép: „Szabi, a pék”  

Minden úgy kezdődött, hogy egy falubeli kedves barátnőnktől kaptunk 7. napos 

kovászt. A karanténban az idő lassan telik, illetve lehet éjszakában is 

dolgozgatni, mert kipihenheti magát a kis tanuló másnapra. Így a youtube 

videókon követhető lépések (Szabi a pék – mindmegette.hu) alapján 

felszaporítottuk a kovászt, majd elkészítette Boldi az első kovászos kenyerét! 

Miket tanult meg? Autolizálni (lisztet vízzel keverni és azt fél óráig állni 

hagyni), tésztát ablakosra húzni (a sikérváz adta lehetőségek mentén kinyújtani a 

tésztát, majd hajtogatni), dagasztani, tésztát jól odacsapkodni a nyújtódeszkához 

(sikérváz kialakítás), anyakovászt készíteni, hidegre, hűtőbe tett kenyeret 

kisütni, és megtapasztalni, hogy a hideg gázok forró sütőben nagyon szépen 

megadják a kenyér bélzetét! 

Annyira szívesen foglalkozik ezzel, hogy már 3 kovászos kenyér és egy 

kakaóscsiga is készült kovásszal. Éljen a karantén! Itt keressetek rá, ha 

megtetszett a kenyér-, kalács-, csigasütés. 

https://www.youtube.com/channel/UC88-DFJ_O4QnEa4fdjLzpYA/playlists 

 

Álmomban Bhutánban ébredtem 

Ez a könyv már tavaly nyáron bekerült az olvasandó könyveim közé, de nem 

értem a végére. 

Viszont a Bhutáni-Magyar Baráti Társaság 

https://www.facebook.com/bhutanhungary/?epa=SEARCH_BOX 

egy virtuális utazást hirdetett a Facebookon 2020. április 18-23. között. Na, ezt 

nekem találták ki! Minden este egy-másfél órás online előadásban egy újabb 

földrajzi részt tárt fel az idegenvezetőnk, Valcsicsák Zoltán. A „bruttó nemzeti 

boldogság” téma miatt akadtam erre a kis országra, de más miatt is érdemes 

velük megismerkedni. Egy elzárt ország, melyben királyság működik, miközben 

1990-es években kezdődött a nagyvilági, nyugati kultúra beáramlása. Hogyan 

hat egy elzárt világra, egy szinte feudális államban élő emberek közösségére. 

Tanulmányozza ki-ki a maga érdeklődése mentén, mindenképpen nagyon 

izgalmas, s az ökológia lábnyomot nem növelő és pénztárca kímélő módon 

tehetjük ezt meg most.  

„Az első Virtuális Bhután Túra nagy siker volt – és reméljük marad is, mert még 

most is meg lehet nézni felvételről az összes állomást ezen a linken: 

https://www.facebook.com/bhutanhungary/live 

https://www.youtube.com/channel/UC88-DFJ_O4QnEa4fdjLzpYA/playlists
https://www.facebook.com/bhutanhungary/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/bhutanhungary/live?__xts__%5B0%5D=68.ARAhEyB61nlQqEjw9bjMqZz7mkO0Up3Nsmy6oMsuQbEl75gddyx46ELaKTRSq7hRT5AaitAoLSuKOq_jl4TPQzCU5-WHHQVSJj1Jn4MPXbjbeAB4LDzOV7xjdXFVRLYQBzMjtOctDgUsYGavBu8guVc1maunDG-JMuH9PJhD0DoqKQB0s5oPF6WBDbfpWSD6kFrmsfXSkLP2g_yqVYQUjfTxrvFAtScsQXe3gI7LdXBivhUl2EcbFsqfRMWR8OeuUn9nua9yHT-2IbLrbs3fKwhhC8y47ipNZcllpJ7tnor33bmuEN7RBIHBIIgYVYJ6ZoUVjYmX4yxHFezcMVrvkgvHpg&__tn__=-UK-R
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Most kicsit pihenünk, de tervezzük, hogy a jövőben más, tematikus videókkal is 

jövünk (pl. Bruttó Nemzeti Boldogság, buddhizmus, természetvédelem, kultúra 

és művészet, a mindennapok, politika stb.), illetve lesz egy kifejezetten a 

turizmus múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló rész is. Maradjatok velünk! 

Az eddigi virtuális utasoknak köszönjük a részvételt, és külön hálás köszönet 

azoknak, akik adományukkal támogatták a Magyar-Bhutáni Baráti Társaságot 

(http://bhutan.info.hu/tamogatas/)” 

Üdvözletet küldök a karanténból és jó egészséget kívánok! Tartalmas fejlődést 

mindenkinek! 

Nagy Andrea 

 

   

 

 

 
 

http://bhutan.info.hu/tamogatas/?fbclid=IwAR2YaMl4lWIBdJ6zbuQYmO9u4DFuyjII4IKvT9cRc-9_MnKA-qjiIe4xBOQ
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Versek, szépségek 

 

„Tuck megállította a kocsit egy hatalmas fánál, melynek gyökerei egy szinte 

függőleges meredélyen kapaszkodtak. „Az öreg fa mondani akar neked valamit” 

– mondta. Ültünk a beálló csöndben. Megszólalt egy bagoly. Pár percig a fára 

összepontosítottam minden figyelmemet, aztán mintha éreztem volna egy üzenet 

érkezését – egy olyasféle gondolatét, amely türelemre, kitartásra ösztönzött. Ne 

várjam, hogy a világ képes gyorsan változni. Csak folytatnom kell, amit 

elkezdtem; megtenni, amit megtehetek, és a reményt soha föl nem adni. 

Lehet, hogy csak képzeltem mindezt. Meglehet, hogy azt hallottam, amit az 

ember egy fától vár. Ám lelki nyugalom maradt utána, és hálát éreztem.” 

(Jane Goodall: A remény magvai) 

 

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya c. költeményének egy részletében Citére (ez 

Aphrodite – azaz Vénusz – másik neve) beszél arról, hogy minden élőlény a 

szerelem által él:  

„Egyszóval, nincs állat, mellyben tűz nem érzik; 

Sőt ezt a nem mozgó plánták is mind érzik; 

A pompás pálmának, a silány penésznek 

Fajtái mind az én híremmel tenyésznek.” 

 

A „penészhez” azonban magyarázó jegyzetet fűz: 

„Erről méltó lesz tanúlatlan olvasóimat a hely szűk vóltához képest 

megvilágosítani. Azt gondolja a természetet nem esmérő ember, hogy a penész 

csak valami rusnya por és pelyhes nyálkásság, melly a romlásnak és rothadásnak 

következése: holott mindaz, ami nekünk illyennek látszik, egynehány ezer 

apróplántákból öszvecsoportozott erdőcske, amellynek gyökerei, szárai, ágai, 

virági és magvai vagynak, s amellyet jó nagyító üvegen szemlélni 

kibeszélhetetlen gyönyörűség.” 

 

Válogatta: Victor András 
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Testfestő 

Fák alatt a lomb 

sötét lepkeszárnyakat 

rajzol kezemre. 

(Haiku Szakács Eszter „Szaudade” című kötetéből. Jelenkor, Pécs, 2006. 20. o.) 

 

Lenni a mindent   

Mit akarok? A levegőt, egészen. 

Hogy áramlása bizsergessen át. 

Hogy ürességet foglaljon a térben, 

tűzzé telítse az energiát. 

Lenni a mindent vonzó mágnesesség 

két kíméletlen pólusa között 

(lenn hideg föld, fenn nappá robbanó ég), 

és érezni a selymes levegőt. 

Úgy bomlani ki minden mozdulatból, 

mint szárnycsapásból lebegő madár, 

ahogy a tágas, áramló magasból 

a célra tart, a zuhanásra vár: 

Telítődöm a tűzzel: lebegek. 

Magamban hordom saját egemet. 

 

(Vers Szabó T. Anna „Elhagy” című kötetéből. Magvető, Budapest, 2006.) 

Válogatta: Huszár Zsuzsanna 

 

Közérdekű 

 

Kedves Tagjaink!      

Az éves tagdíjat minden évben március 31-ig kell rendezniük a tagoknak. A 

tagdíjaink a következők: 

 4000 Ft egyéni, 

 2000 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas) 

 6000 Ft családi. 
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A befizetéseket továbbra is a következő bankszámlaszámra lehet utalni (jelenleg 

a személyes befizetésre NINCS lehetőség): 

Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000 

Kérem, aki még nem fizette be ez évi tagdíját, tegye meg! 

          

Kedves Tagjaink! 

A 2020-as évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások elkészítésekor 

ismét lehetőség lesz 1%-os felajánlásokat tenni, nagyon köszönjük, ha ez úton is 

támogatjátok egyesületünket. 

Adószámunk: 18043554-1-41 

Hálásan köszönjük Tagjainknak és Hozzátartozóiknak, hogy az eddigi években 

is gondoltak ránk és Egyesületünket jelölték meg kedvezményezettként! 

       Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

Tájékoztatás: 

Irodánkban jelenleg sajnos nem tudunk személyesen találkozni, itthonról 

dolgozom. Telefonon (06-20-494-94-69) és e-mailen 

(kriszkurucz.mkne@gmail.com) természetesen elérhető vagyok; s ha valaki 

postán szeretne valamit küldeni, kérem, előtte egyeztessen velem, hogy milyen 

postacímre teheti meg! 

       Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

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) 

 

mailto:kriszkurucz.mkne@gmail.com

