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Miniszteri elismerés 

                              

 

Nagy István agrárminiszter a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap és a 

Pedagógusnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Dr. 

Könczey Rékának, az Oktatási Hivatal vezető-főtanácsosának, a fenntartható 

fejlődési célok hazai köznevelésbe történő innovatív átültetéséért. 

Gratulálunk Rékának, s köszönjük eddig végzett környezeti nevelő munkáját! 

 

Elnökségi hírek 

 

A vírushelyzet közepette is végezzük a munkánkat. 

Elnökségi üléseinket rendre online tartjuk. Belejöttünk. 

„Járunk” webináriumi előadásokra, próbálunk tanulni – topon lenni a változások 

közepette – pl. a felnőttképzési törvény ránk is vonatkozó részleteinek 

megismerése érdekében.  

Adtunk be pályázatot, kötöttünk együttműködési megállapodást 

önkormányzatokkal, megszerveztünk két online iskolakert képzést, készül az új 
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honlapunk, komolyan vettünk több megkeresést, s újabb feladatok várhatók… 

Sok a munka.  

A Beporzóink szárnyalnak!  

Az NKNSA fejezeteivel már a 2. körös lektorálásnál tartunk.  

A Ferencvárosi Önkormányzat Klímastratégiája is formálódik.  

Van feladat, ami „áll” vagy csak nehézkesen halad a pandémia miatt, ill. olyan is 

van, amit úgy tűnik, „elvesztettünk” (pl. az Agrárminisztériumi támogatást, amit 

20 bázisóvodai kirándulás szervezésére kaptunk volna). 

A Körben részletesen hírt adunk mindenről. Olvassátok! 

Voltak félelmeink, aggódtunk is tavasszal, de most már kimondhatjuk, hogy a 

helyzethez képest jól vagyunk. Mindannyian. Kriszta hősként tette a dolgát a 

sok-sok izgalom ellenére is, Ákos a gyógyulás útjára lépett. Mi meg kicsit 

megnyugodhatunk. 

 

Lesz 

 
Országos találkozó 2020 

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, mi vár ránk szeptemberben, de az elnökséggel arra 

jutottunk, hogy mindenképpen lesz OT a szokásos időpontban, bár az eredeti 

tervtől eltérően.  

Vagyis: szept. 19-én (szombaton) valamilyen módon szeretnénk együtt lenni 

Veletek! Azt tervezzük, hogy meghívunk Titeket egy Budapest környéki 

kirándulásra, melyen végre láthatjuk egymást a valóságban, beszélgethetünk, 

tanulhatunk egymástól. Mind szakemberek, játékmesterek vagyunk, 

megoszthatjuk egymással terepi módszereinket, kutathatunk, felfedezést 

tehetünk… A lényeg, hogy együtt örömnappá varázsoljuk a találkozást! (Ha a 

vírusveszély bezártságra ítélne minket, ill. veszélyes lenne kimozdulni, utazni, 

akkor marad a virtuális tér…) Minden képlékeny. Figyeljétek a honlapot, a 

levlistát, a Facebook-ot, ott adunk majd pontos tájékoztatást! 

Saly Erika 
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Hólabdázzunk az MKNE Facebook-on! 

Kedves Tagjaink! 

Ki tudja, meddig tart még a pandémia? Az ijedtségen túl, amikor magunkhoz 

tértünk, környezeti nevelőként kezdtünk gondolkozni, majd tenni valamit… A 

bezártság meghozta a belső elmélyülést, aztán lépéseket tettünk a saját 

otthonunk környezettudatosabbá tételéhez, vagy éppen az otthonunk környezetét 

kezdtük el alaposabban felfedezni.  

Végre volt időnk arra is, amiről legtöbbször már csak elmélkedtünk. Tanultunk 

sokat az online világban való boldogulás fogásairól, technikáiról, meg 

egymásról. Hihetetlen, de igaz, hogy átsegített minket az online technika 

többféle nehézségen. Pl. legalább virtuálisan elértük egymást, láttuk-hallottuk 

szeretteinket, koncertre „jártunk” (karanténkoncertre), online rendeltünk a 

boltból, a gyerekeink így „jártak” iskolába… Volt, aki blogot, naplót vezetett. 

Próbálkoztunk is, hogy az MKNE Módszerkosár blogjába gyűjtsünk 

karanténban használt „módszereket”. Olvassátok, nagyon jó naplórészleteket 

találtok! https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ 

 

Folytatjuk a „mozgósítást”. 

Felhívás! 

Hólabda módszerrel osszunk meg az MKNE Facebook-on 1 fotót és 1 hozzá 

tartozó rövid leírást a mindennapos környezeti nevelési módszereinkből! Lehet 

ez egy kis otthon végzett apróság, amit másoknak is ajánlunk, de lehet nagyobb 

tett is, amit a településünkön, vagy iskolai/óvodai/munkahelyi közösségünkkel 

kipróbáltunk! (Ehhez hasonló kezdeményezés több is volt már a Facebook-on. A 

lényeg, hogy rövid felvezetés után „dobjuk tovább” a kérést egy másik pulis 

társunknak!) 

Én elkezdem. Figyeljétek majd a Facebook-ot!  

Saly Erika 

 

 

 

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/
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Volt 

 
Tavaszi ONLINE közgyűlés, Puli díjasok, 2020 

Az egyesület életének első online közgyűlését sikeresen megtartottuk 2020. 

május 16-án. Az alapos előkészítést követően működött a Zoom, nem hagyott 

cserben minket a technika! Köszönjük Kelen Gábornak és Újszászi Györgyinek. 

33-an jöttünk össze a virtuális térben. Beszámoltunk a tavalyi évben történt 

eseményekről; határozatokat hoztunk. Együtt tudtunk örülni az elért sikereknek. 

Az elfogadott közhasznú jelentés, s a munkaterv megtalálható: 

http://mkne.hu/beszamolok.php . A Választmány beszámolója a tagi 

levelezőlistán megosztásra került. A tagdíj nem változott. 

Köszönöm ily módon is mindenkinek a fenntarthatóságért végzett munkát! 

Bárhol is tesszük a dolgunkat, így vagy úgy hozzájárulunk a „világ 

jobbításához”, az ökológiai válság megoldásához. Ehhez szükség van mindenki 

munkájára, a kiérlelt gondolatoktól az apró tettekig! 

Örömteli pillanat volt, amikor „átadtuk” a Puli díjakat: 

Fekete Puli díj: Gulya Nikoletta 

Az előző elnökségben vállalt szerepet Niki. Lelkesen és bátran állt bele olyan 

feladatokba is, amikben előtte még nem szerzett tapasztalatot. Így vett részt több 

pályázat írásában és a KAP projekt lebonyolításában is. Lehetett rá számítani, 

amikor senki más nem akarta elvállalni a feladatot. Emellett a 

gyerekprogramokba is szívesen bekapcsolódott, kézműveskedett a békásmegyeri 

Föld Napján és a Gyerekszigeten is. A jelenlegi ciklusban elvállalta a 

Választmány vezetését. Kedvesen segít minket, amikor ideje engedi. Fontos 

neki, hogy emberileg is kapcsolódni tudjunk egymáshoz.    

Fekete Puli díj: Kecskés Ferenc 

Feri elnökként vezette az egyesületet 3 éven át. Köszönet azért, hogy egy 

érzelmileg nehéz helyzetben vállalta el a vezetést, s nyugodtan, tiszta szívvel 

végezte a munkát. Természetvédelmi jellegű projektjeinkben aktívan segít 

(természetességmérője fontos segédeszköz). Mostanában a Beporzók 

munkacsoportban is aktivizálta magát (társasjátékot szervezett, részt vett az első 

rovartanya megalkotásában). Tartott Ökoest előadásokat Békásmegyeren, s 

kapcsolata révén tartottunk Ökonapokat is a művelődési házban. Szakmai 

konferencián, fesztiválokon is képviseli egyesületünket. 

http://mkne.hu/beszamolok.php
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Fekete Puli díj: Kisföldiné Tóth Lívia 

A kétegyházi OT házigazdája, helyi szervezője. Kisföldiné Tóth Lívia 

Kétegyházán szervezte – két társával - a 2019-es Országos Találkozót. Lívia már 

régóta aktív tagunk, bár személyesen ritkán találkozunk, de az OT-k oszlopos 

tagja volt mindig. Már nagyon várták párjával, hogy ők szervezhessék meg az 

éves találkozónkat. Olyan változatos és tartalmas program várt ránk, hogy csak 

kapkodtuk a fejünket. A helyi értékek bemutatása, megismerése, a gyulai 

érdekességek, látnivalók, mind-mind emlékezetesek maradnak azoknak, akik ott 

voltak. A szakmai programok is nagyon érdekesek voltak. Kár, hogy nem 

voltunk többen, mert sok mindent megtudhattunk Kétegyházáról, az ott lakó 

emberekről, akik mindenütt nagyon szívesen láttak minket. Köszönjük, Lívia! 

Fekete és Szürke Puli díj: Vásárhelyi Tamás 

Aktív, innovatív, lelkes segítője az egyesületnek. Csillog a szeme és mosolyog. 

Olykor nagyon túlvállalja magát, aztán kipiheni magát Bács-hegyen. Általa jött 

létre a Beporzók csoportunk (a Beporzók napjának egyik kezdeményezője is ő 

volt), akik nagyon intenzíven dolgoznak. Újabban nemcsak előad, foglalkozást 

vezet, hanem barkácsol is. Hol vándortanösvényt, hol rovarhotelt, hol kiállítási 

tárgyakat, hol a Fortélyos játéktár elemeit… Mindent örömmel bemutat, ahol 

csak lehet. Játszik folyton. Kísérletezik. Kérdéseket tesz fel másoknak. Folyton 

rávezet minket valamire. Mint egy nagy gyerek! (Bocsánat, Tamás!)  

Örökös Puli díj: Kun Lászlóné Margit 

A Kör fáradhatatlan untermannja (az egyesület egyik legerősebb tagja, aki 

„alulról” tartja meg az egyesületet). Bárhol ott van, ahol segíteni kell, és ezt 

annak ellenére teszi, hogy a digitális világban – bár próbálkozik – nincs igazán 

otthon. Kedves személyisége nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is 

megérinti. Tágabb körben is mozog a környezetvédő szervezetek világában. 

Mindig lehet rá számítani! 

Gratulálunk a díjazottaknak, s köszönjük a sok egyesületi munkát, amit 

végeztek! 

Vigyázzatok magatokra, szükség van Rátok! 

Saly Erika 
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Eger környéki könyvtárak találkozója 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) felkérésére egyesületünk 

képviseletében részt vettem a Heves megyei szolgáltatóhelyek munkatársainak 

részére szervezett szakmai napon a besenyőteleki Információs és Közösségi 

Hely könyvtárában. 

Az évkezdéskor rendszeresen megrendezésre kerülő tanácskozáson a 

könyvtárostanárok gyűltek össze.  

Kiemelt téma volt a környezettudatos gondolkodás és a zöldkönyvtár projekt. 

A jó gyakorlatokat felsorakoztató előadásom után megismerhettünk egy kicsi, 

mindössze két főből álló könyvkiadót, a Csirimojó-t, ahol a fordítói és 

szerkesztői feladatokat is ők látják el. A környezetvédelmi érzékenyítő műhelyt 

a „Grétával a bálnával”c. kötet mesélésével vezették be.  

A nagyon rokonszenves fiatal páros küldetésének tartja a környezet 

megismertetését, védelmét bemutató meséskönyveik kiadását. Színes és 

informatív kiadványaik máris nagyon népszerűek. 

A Szamárfül projekt drámapedagógusa és zenepedagógusa interaktív 

programmal bemutatta, hogy hogyan lehet jókedvű produkciót létrehozni 

bármely korosztály részvételével úgy, hogy közben komoly környezeti 

problémák megoldásán gondolkodunk. „Csinálj már valamit” – Ökoszöveg-

Ökoritmus című programjukkal a környezettudatos szemlélet alternatív 

lehetőségét mutatták be igen szórakoztató módon. 

Bízom benne, hogy a jövőben sikerül jó kapcsolatot kialakítani velük, esetleg 

együtt gondolkodni. Nyitottak erre, egyesületünk programjait, projektjeit nagyon 

vonzónak találták. 

A jó hangulatú szakmai tanácskozást izgalmas kastélylátogatás zárta a közös 

ebéd után. A kétútközi Graefl Major tulajdonosa végigvezetett minket a 110 éve 

itt élt névadó család által épített és használt szecessziós kastély és a hozzá 

tartozó biogazdaság példamutatóan felújított és működtetett parkján. 

Ha Eger felé visz utatok (csütörtök és vasárnap között) feltétlenül térjetek be egy 

látogatásra! 

Hársas Éva 
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Projektek 

 

Beporzók munkacsoport hírei 

Régi újságokban találni „Hymen híreket”. Ennek mintájára lehetne a cím 

„Pollinátor pletykák” is. A mostani szállongó hírek passzolnak is a szállongó 

virágporhoz. 

Kezdeti lelkesedésünk nem csappant, de a mozgásterünk igen, és mindenkinek 

támadtak plusz feladatai, különösen az aktív pedagógus tagjainknak. 

A X. kerületben március elején sikerült felállítani az első köztéri rovarszállót, 

erről már hírt adtunk. Arról viszont még nem, hogy az első vendégek is 

megérkeztek belé, vagy harminc-negyvenen. (Ők már túl vannak a 

kisgyermekkoron, nem babáznak, hanem bábozódnak lassan.) 

 

Az első vendégek az alsó furatokat töltötték meg, és zárták le sárdugóval. 

(Trescsik Angéla fotója) 

Ennek a rovarszállónak a készítése alkalom volt arra, hogy tagjaink maguknak is 

készítsenek kifúrt kuglit.  
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Ezek is működnek! (Forintos Kriszta fotója) 

 

Nyári kánikulában egy derekas nagy feketedió árnyat adó lombja alatt avattuk a 

második rovarszállónkat, pedig azt fel sem állítottuk! Ez nem koronavírusos 

vagy más huncutság, hanem valóság: a szálló nem áll, hanem a fa két ágáról 

kötélen lóg le. Szerkezetét ennek megfelelően kellett kialakítani. Erről képes 

beszámoló olvasható a honlapon. 

http://mkne.hu/projektek.php?projekt=28 

 

    

Öten jöttünk össze a csoportból az avatásra, és nagyon jólesett hónapok után 

újra találkozni, nem akarózott befejezni a beszélgetést. Pláne, hogy pályázásról 

is dönteni kellett. Aztán jött a XI. kerülettől egy újabb pályázat, ebbe már 

http://mkne.hu/projektek.php?projekt=28
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belevágtunk. Csillával, Erikával, Krisztával raktuk össze az anyagot, ami 

lényegében egy korábbi támogatási kérés átdolgozásával keletkezett, mert 

céljaink, elképzeléseink nem változtak. 

Közben Katával várjuk, hogy a vírus miatt szintén sokhónapos késést szenvedő 

Közösségi Adományozó Program (KAP) folytatódjon. A Magnet Bank 

pályázatán már túljutottunk, van is elosztható pénz a kéttucat pályázat 

támogatására, versengünk a többiekkel. És a bank szélesebb körű adományozást 

segítő programjába is bejelentkeztünk. Ősszel majd lesznek újabb események és 

hírek. 

Augusztusban a Budapest XII. kerületében lévő Zöld Iroda munkatársával 

ültünk le, hogy az együttműködés lehetőségéről váltsunk szót. Három-négyféle 

tevékenység is komolyan szóba került, megint csak olyasmik, amiket tavaly 

tervbe vettünk: rovarszálló készítése, esetleg több is, gyerekekkel együtt, ezek 

felállítása, lakossági előadás, beporzós órák tartása, pedagógusok képzése, 

esetleg megvásárolható oktatási segédanyag-csomag.  

 

 

Mindezek után nem meglepő talán, ha megismétlem a tavalyi felhívást: várunk 

további tagtársakat a Beporzók munkacsoportba! Egyrészt, hogy a sok hasznos – 

és reméljük dotált – tennivaló többünkre jusson, hogy el tudjuk látni, másrészt, 

hogy a Budapest-Pécs túlsúlyos földrajzi eloszlásunkat egyenletesebbé tegyük. 

Mert beporzó-helyzet mindenütt van az országban. Gyertek! 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

Beszámoló az Iskolakertekért Alapítvány pályázatában konzorciumi 

partnerként elvégzett feladatainkról 

A pályázat keretein belül 2 tanfolyam szervezését és lebonyolítását vállalta az 

egyesületünk, amivel kapcsolatban már május elején elkezdtük a közös 
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előkészületi munkákat (egyeztetéseket) az alapítvánnyal: költségterv készítését, a 

feladatok konkretizálását, dokumentumok pontosítását stb.  

A konkrét online képzés megszervezéséhez szükséges volt, hogy az 

Iskolakertekért Alapítvány átadja a KÖR-nek a tanfolyam indítási jogát. Ehhez a 

megfelelő lépéseket megtettük az Oktatási Hivatal felé. 

A tanfolyam elnevezése: „Iskolakerti Alapozó – továbbképzés ökológiai 

szemléletű iskolakertek kialakításához és működtetéséhez”; a másik képzés: 

„Óvodakerti alapok – továbbképzés ökológiai szemléletű óvodakertek 

kialakításához és működtetéséhez” 

A tanfolyam 2 részből áll, egy 2 hetes online és egy 2 napos kontakt képzésből. 

Az óvodai és az iskolai tanfolyam pályázatában előírt létszámnak megfelelően 50-

50 fő végezte el az első online részt. A többi kolléga (pár fő) önköltséges áron 

végzi a tanfolyamot. 

A jelentkező kollégákkal folyamatos levélváltásban voltam, eleinte tájékoztató 

leveleket küldtem szerződéssel, jelentkezési lappal – ebben az irodavezetőnk is 

rengeteg feladatot vállalt. Majd a későbbiekben is folyamatosan válaszoltam a 

kollégák leveleire, kezeltem a jelentkezésekben történt személyi változásokat, 

kéréseket. 

A képzés elkezdése előtt pár nappal egy részletes email-t küldtem a résztvevőknek 

a képzés online lebonyolításának módjáról. 

Amikor az óvodai kontakt képzés időpontja és helye véglegessé vált, a 

résztvevőket értesítettem erről; és az óvónők kontakt képzéséhez megszerveztem 

a szállást Mosonmagyaróvárra illetve Békésre.  

Közben elkezdődött az iskolai kontakt képzéssel kapcsolatos szervezés is, ekkor 

elküldtem a tájékoztató levelet a résztvevőknek az időpontról és a képzés helyéről. 

Árajánlatokat kértem, szállásokat kerestem – nem volt könnyű feladat, mert a 

szállások foglaltak voltak –, majd ahol lehetőség volt, lefoglaltam a szállást. Volt 

olyan település, ahol a 30 szállást 3 helyen tudtam lefoglalni.  

Az iskolai képzés szállásának a szervezése Budapestre és Boldogra augusztus 

elejéig szintén megtörtént. 

Jelenleg az étkezés megszervezése, a szállások szétosztása a feladatom, és 

jelenleg is folyamatosan tartom a kapcsolatot a kollégákkal. Az irodavezetőnk, 

Kriszta, pedig a szerződések egyeztetését végzi a változásoknak megfelelően. 
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A kontakt képzések majd szeptemberben 4 helyszínen péntektől szombat estig 

tartanak. Ebben a szakaszban az egész napos étkezés biztosítása, a megfelelő 

dokumentáció vezetése, illetve a dokumentáció pontos vezetésének a biztosítása 

lesz a feladatunk. 

Tóthné Timár-Geng Csilla 

projektvezető 

 

Klímaprojekt 

 

Folytatás következik! 

A tavaszi iskolabezárással félbemaradtak a klímatudatos iskolai projektek, de az 

ősz folyamán remélhetőleg sikerül azokat megvalósítani. Közben a nyári 

szünetben szép csendesen készült a Klíma-vándortanösvény, amit hamarosan ti is 

kipróbálhattok. Az alkotásban Forintos Kriszta, Vidra Marcsi, Vásárhelyi Tamás 

és Kecskés Ferenc vesz részt. Nagyon izgalmas anyagok készülnek. Reméljük, 

jelen helyzetben is lesz alkalmunk elvinni a játékokat az iskolákba. 

A projekt többi eleme most leginkább egyeztetésre vár, hogy lássuk: mit, milyen 

formában tudunk megvalósítani belőle. Előadásokat, találkozókat kellene 

szerveznünk és rendezvényekre menni a vándortanösvénnyel; ennek a jelen 

helyzet nem kedvez, de majd kialakul ez is. Közben egyre jobban formálódik a 

klímastratégia is. Nagyon várjuk a következő találkozókat, ahol egyeztethetünk 

róla az önkormányzattal és a különböző IX. kerületi csoportokkal. 

A következő KÖR-ben remélhetőleg sok érdekes történésről tudunk majd 

beszámolni. Addig is vigyázzatok magatokra! 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

Bázisóvodák kirándulása 

 

Az Agrárminisztérium támogatásával 20 bázisóvoda számára országos 

jelentőségű védett természetvédelmi területre történő látogatást kellett volna 

megszerveznünk.   

 

Elkezdtük a szervezést:  

- összeállítottuk a tervet, 

- minden óvodával felvettük a kapcsolatot e-mailen és telefonon, 

- egyeztettük az időpontokat a helyi szervezővel, 
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- megnéztük, milyen közeli természetvédelmi területre látogathatnak el az 

óvodák  

- begyűjtöttük a szükséges adatokat. 

- át kellett szerveznünk az időpontokat nyár végére, kora őszre a 

vírusveszély miatt. Megtettük ezt is.  

 

… Aztán jött a nem várt hír, s tudomásul kellett vennünk az Agrárminisztérium 

költségvetési támogatás visszavonásáról szóló értesítését. 

Az értesítést követően e-mailben tájékoztattuk erről a kellemetlen, bár érthető 

helyzetről a bázisóvodákat. Nagyon sajnálták az óvodák és én is a látogatások 

elmaradását. Tudtuk, hogy nem várt helyzet állt elő, s a költségvetést újra kell 

gondolni, a kármentesítést el kell végezni 

Saly Erika az MKNE elnökeként levelet írt az Agrárminisztériumnak, 

tájékoztatta őket az eddig elvégzett – fent leírt – munkákról. A levélben kifejezte 

azt a reményét is, hogy, ha újra rendelkezésre állna ez a forrás – s az AM 

támogatni tudja a megvalósítást – folytathassuk a megkezdett munkát, kapjunk 

lehetőséget a munka elvégzésére, mivel már – sok munkaórát belefektetve – 

mindent előkészítettünk a kitűzött cél megvalósításhoz. 

 

Valenta Ferencné projektvezető 

 

Állatkerti program 

A Fővárosi Állatkertben elmaradtak a Föld napja rendezvények. Őszre terveznek 

programot, arra várnak bennünket. További információk még nem érkeztek 

ezzel kapcsolatban. 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

Tagjaink írták  

 

Puli díj öröme a 2019-es, kétegyházi OT után 

Kedves Tagtársak! 

Ülök itt a kétegyházi faházunkban, potyog a könnyem az örömtől! István azt 

kérdi: „Milyen az a fekete puli díj? Itt fog szaladgálni a tanyán?” 
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Köszönöm a lehetőséget a találkozó megszervezésére, ami közrejátszott a 

döntésetekben. Tudom, hogy nem mindenkinek volt lehetősége eljönni, de akár 

itt voltatok, akár nem, szeretettel várunk mindenkit, aki Békéscsaba felé jár.  

Egy kis szösszenet. Tegnap egy kis fácáncsibét találtunk az út közepén a 

Szabadkígyósi kastély parkjából hazafelé jövet. Több autó áthajtott felette. Ki 

volt már száradva. Sebaj, Tóbiásnak neveztük el. Ma szabadon engedtük a 

„négyszögletű kerekerdőnk” melletti búzatáblánkban, ahol már több fácán lakik. 

Jó nyarat mindenkinek, remélem, szeptemberben találkozunk! 

Ez a díj nem született volna meg István segítsége nélkül!  

Köszönjük: Tóth Lívia és István 

 

 

Versek, szépségek 

 

Két részlet Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról c. könyvéből (melyet 

egyesületünk is megjelentetett hasonmás kiadásban): 

 

„Jól tudod Te édes Népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg 

hazádat; hogy számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod 

meg; hogy értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő 

anyjához, a természethez.” 

 

„Ott, ahol az anyatermészet szűzen tiszta és érintetlen, ott nincsen sem káros, 

sem hasznos madár, mert csak szükséges van. Hasznossá és károssá a madár 

csak ott lesz, a hol az ember megbolygatja a szűz természet rendjét.” 

 

Victor András megjegyzése: 

Herman Ottó Carl Herrmann és Ganzstuck Franciska ötödik 

gyermekeként látta meg a napvilágot („unser Sohn Carl Otto geboren”, 

írta az apja). Kamaszkorában kezdett csak magyarul beszélni. De aztán 

úgy megtanult, hogy talán a legszebb magyarsággal író tudósunk lett. Carl 

Otto Herrmann úgy volt német, hogy Kossuth Lajost tekintette 

példaképének; és Herman Ottó úgy volt magyar, hogy ugyanakkor német 

vér csörgedezett az ereiben. Tanulság ez mindazoknak, akik mereven úgy 

gondolják, hogy minden embernek csak egy identitása lehet. 

 



15 

 

Közérdekű 

 

Kedves Tagjaink!      

Továbbra is várjuk a tagdíj befizetéseket, köszönjük az eddigi befizetéseket! 

A tagdíjaink a következők: 
 4000 Ft egyéni  

 2000 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas) 

 6000 Ft családi 

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! 

 

Tájékoztatás: 

Irodánkban sajnos továbbra sem tudunk személyesen találkozni, itthonról 

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

(kriszkurucz.mkne@gmail.com) természetesen elérhető vagyok, 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 
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Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 
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Tel/Fax: 321-4796 
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