
  

  

K ö r 
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

hírlevele 

2 021 február 

… hogy ne csak a világhírű tudósok, 

hanem a tanáraik nevét is ismerjük… 

RÁCZ TANÁR ÚR 

ÉLETMŰDÍJ 

Gratulálunk, s nagyon büszkék vagyunk Rád, Éva! 

Dobóné Tarai Éva 

Dobóné Tarai Évát többen jól ismerjük, hiszen egyesületünknek is tagja. 

Kémia-biológia szakos tanári diplomája megszerzését követően – közel 27 év általános iskolai 

oktatás után – került 2011-ben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba. Közoktatásban végzett 

kiemelkedő munkája mellett aktív kutatómunkát is végez. 

2 016 óta kutatótanár. Kivételes képességű, felkészültségű és szorgalmú tanár, aki maximálisan tudja 

a kémia oktatás kutatásának eredményeit beépíteni, felhasználni, gyümölcsöztetni napi tanári 

munkájában is. 

Könyvek szerzője és társszerzője, tanulói munkafüzet és hozzájuk tartozó tanári segédletek 

összeállítója. 

Szakmai munkáját több díjjal is jutalmazták. 1987-ben Miniszteri dicséretben részesült. 2004-ben és 

2 016-ban „Az év pedagógusa” címet nyerte el. 2018-ban a Magyar Tudományos Akadémia 

Pedagógus Kutatói Pályadíját kapta. Dobóné Dr. Tarai Éva sokoldalú, kiemelkedő munkája alapján 

méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére. 



  

  

Lesz 

ONLINE KÖZGYŰLÉS!!! 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat 

a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

Időpontja: 2021. május 8. (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 2021. május 8. 

(szombat) 10:15-re ugyanolyan módon, változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott 

közgyűlés az online megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 

Napirend: 
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. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

. Napirendi pontok elfogadása 

. A 2020. évi közhasznúsági melléklet ismertetése 

. A Felügyelő Bizottság 2020. évi jelentése 

. A 2020. évi közhasznúsági mérleg és eredmény elfogadása 

. A 2020. évi részletes tartalmi beszámoló 

. A 2020. évi elnökségi beszámoló 

. A 2020. évi választmányi beszámoló 

. Puli-díjak 

0. A 2021. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása 

1. 2022. évi tagdíj meghatározása 

2. Tiszteletbeli tagra javaslattétel és szavazás 

A közhasznúsági melléklet, a részletes tartalmi beszámoló, a 2021. évi munkaterv április 26-tól kezdve 

megtekinthető lesz az egyesület honlapján, valamint az egyesület irodájában. 

A tervek szerint a májusi Puli online Szalont a közgyűlés után, az ebédszünetet követően tartjuk meg, ahol 

kötetlenül beszélgethetünk. Nagyon várunk Titeket! 

Saly Erika 

elnök 
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Beporzók napja (március 10.) 

Magyar kezdeményezésre indult 2018-ban ez a természetvédelmi jeles nap, és napjainkra a 

természetvédők és a média is elfogadta, ünnepli. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Beporzók_napja A mozgalom célja a rovarok – és köztük a 

beporzó rovarok – megismertetése, életlehetőségeik javítása, hogy nekünk is emberhez méltó 

életünk lehessen a Földön. Termesztett növényeink kétharmada, élelmiszernövényeink 

egyharmada igényli a beporzó rovarok közreműködését. www.beporzoknapja.hu, 

https://www.facebook.com/beporzoknapja/ . 

Zöld Zugoly 2021 

A pandémiától függ, hogy mi lesz nyáron. Ha engedélyeznek nagyobb rendezvényeket, 

akkor a tavalyi – elmaradt – 10 napos programot fogjuk megvalósítani kis változtatással. 

Erről a következő Hírlevélben tájékoztatlak titeket. A Völgy honlapján megtekinthető a 

programtervezet. 

Amennyiben a tavalyi évhez hasonlóan csak 500 fő alatti rendezvényt engedélyeznek, akkor 

bevállaljuk a hétvégéket. 

Darvas Kata 

Országos Találkozó, 2021 ősz 

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

benne, hogy jól alakulnak majd a dolgok, s tudunk találkozni. Addig is jó egészséget 

mindenkinek! 

Fridrich Ágnes 

December 3-án megnyílt a Puli online Szalon 

Az ötlet Vásárhelyi Judit fejéből pattant ki, mindenki nagy örömére. 

Ezek után már csak egy csalogató logóra, meghívóra és egy házigazdára volt szükség. A 

logót Tóth Mária Anna készítette, a házigazda szerepét Trescsik Angéla vállalta. 
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Igazán remek hangulatban telik a „szalonban” az idő. Az ország nyolc-tíz különböző 

helyszínéről kapcsolódtak be eddig társaink a szalonban folyó beszélgetésbe. És – ahogyan 

az egy szalonban illik – sütemény, tea, borocska és egyéb finomságok is előkerültek már, 

amelyeket megosztani csak virtuálisan tudtunk ugyan, de így is nagyon jól esett. 

Február 4-én már harmadszor találkoztunk – ezúttal farsangi hangulatban. 

Szeretettel várunk mindenkit a Szalonunkba. A továbbiakban mindig a hónap második 

csütörtökén 17 órakor nyitunk. Biztatjuk azokat a tagjainkat, akikkel nem, vagy ritkán 

találkozunk, hogy jöjjenek el ők is „közénk”, meséljenek magukról! 

Csatlakozás az alábbi link segítségével lehet. 

Join Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/86478933368?pwd=a3FwYlJUT3hHSm90S1lpLzQ4VDNCZz09 

Meeting ID: 864 7893 3368 
Passcode: 003556 

Trescsik Angéla 

a Szalon moderátora 
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Volt 

Rendhagyó ökokarácsony 2020 

A több mint húszéves hagyományt idén sem szerettük volna megszakítani, ám a 

megváltozott helyzet miatt egy rendhagyó módot találtunk ki a rendezvény megvalósítására. 

Online formában állítottunk össze egy interaktív kézműves albumot, hogy a „közös” 

karácsonyi alkotás öröme az idén se maradjon el. 

Szinte csak a mézeskalács és narancs illatát kellett az alkotóknak egyénileg hozzáadni a 

gazdag kínálathoz. Ehhez még receptet is kínált az album. 

Ez az új próbálkozás a vártnál is nagyobb sikert hozott. A megosztásokkal sokkal több 

érdeklődőhöz juthatott el ez a gazdag gyűjtemény, mint egy élő program. Így sokszorosára 

nőtt azok száma, akiket örömteli alkotásra ösztönözhettünk. Az alkotótársak bevonásában és 

az eredmény megosztásában az országhatárok sem jelentettek akadályt. 

Az album február 17-ig tekinthető meg a megosztott link segítségével, de ezután is bármikor 

elérhető lesz a honlapunkon keresztül, ezzel is népszerűsítve Egyesületünket. 

Az alkotótársak foglalkozásait Forintos Krisztina öntötte formába nagy szakértelemmel, 

türelemmel, fáradhatatlan munkával. Nagy örömünkre Macalik Kunigunda kolozsvári 

társunk és hallgatói is csatlakoztak a csapathoz sok-sok új ötlettel. A foglalkozások 

megálmodói Forintos Krisztina, Gál Réka (Szent László Általános Iskola) Hársas Éva, Tóth 

Mária Anna, Trescsik Angéla és Vásárhelyi Tamás voltak. 

5 



  

  

Amikor belefogtunk a munkába, mi magunk, alkotók sem gondoltuk, hogy az online forma 

ilyen sok lehetőséget, pozitív hatást, hasznos tapasztalatot hoz. Ennek ellenére bízunk benne, 

hogy idén, 2021 ökokarácsonyán újra megtapasztalhatjuk majd azokat a személyes 

jelenlétben rejlő örömöket, amik miatt annyira szeretjük ezt a hagyományos 

rendezvényünket. 

. 

Trescsik Angéla 

programfelelős/szervező 

Ökoestek 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az Ökogyülekezeti Mozgalom közös 

ismeretterjesztő előadásai tovább folytatódtak ősszel is. A vírushelyzetre való tekintettel 

mindhárom előadás az online térben valósult meg, amelynek nagy hátránya volt, hogy 

elmaradtak az örömteli személyes találkozások, de nagy előnye is, hogy a földrajzi 

távolságokat áthidalva sokkal többen tudtunk részt venni. Az online világba kicsit jobban 

belerázódva pedig egy kicsit sikerült megtalálni a közösségi élményt is ezeken az 

alkalmakon. 

Időrendben áttekintve Dr. Victor András nyitotta az őszi sorozatot „Egyensúly(talanság)ok a 

Világban” című október 21-i előadásával, amelynek során az egyensúlyok és 

egyensúlytalanságok fizikai, kémiai, biológiai, ökológiai (benne COVID) és humán 

értelmezéseit tekinthettük át, érzékletes példákon keresztül. Nagy Andrea „Hogy és miért 

kerül a komposzt a tanári asztalra?” című előadása követte a sorban november 4-én. Ekkor 

betekintést nyertünk a komposztálás ezerszálú szövevényes világába. A nagyobb tartalmi 

egységek ezek voltak: Termőtalajaink védelmében – avagy a komposzt oszt és szoroz ; 

Egyensúly a komposztálásban – lebontó és felépítő folyamatok ; A komposztáló élőlények 

hálózata – avagy home-office a komposztban ; A fenntarthatóság pedagógiája a 

komposztálás példáján keresztül – avagy a Komposztálás ünnepe Magyarországon. 

November végén pedig adventre hangolódhattunk Pogány Anikóval, aki „Teremtésvédelem, 

fenntarthatóság, erőszakmentes kommunikáció: Harcolni a békéért?” címmel rendhagyó 
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online foglalkozást tartott a résztvevőknek, valóságos képzési hangulatot varázsolva a 

digitális térbe. „Életközpontú, mindig az életet keresi” – szokták mondani az erőszakmentes 

kommunikációra, mivel ez egy olyan kommunikáció, amely összekapcsol, és segít, hogy 

meghalljuk egymást és eljussunk a közös cselekvésig. Hogyan fejezzem ki magam, ha 

hatékony cselekvést szeretnék elérni? Hogyan konfrontálódjak? Megtanultuk azt is, hogy a 

béke bennünk és közöttünk kezdődik, és nem lehet sem magunkon, sem egymáson átlépni 

ahhoz, ha egy a környezettel és a természettel jobban bánó világot szeretnénk építeni. 

Az ökoestek sorozat folytatódik 2021-ben is, továbbra is nyitott kapukkal vár minden 

töltekezni vágyót. 

Szűcs Boglárka 

SKANZEN PROJEKT 

A korábban nagy lendülettel beindult tanösvény projekt, amelyet a Szentendrei Szabadtéri 

Múzeum felkérésére kezdtünk el kidolgozni, a vírushelyzet miatt sajnos leállt. A tervezett 

források újranyitásával tudjuk majd reményeink szerint folytatni a munkát. A Skanzen 

munkatársai azonban az átmeneti időszakban is számítottak szakértelmünkre; egy új 

tájegység patikamúzeumához kapcsolódó laboratórium kísérleteinek és játékos feladatainak 

kidolgozásában működtünk közre Dobóné Tarai Éva egyesületi tagunk segítségével. 

Szűcs Boglárka 

Klímaprojekt 

A klímatudatos iskolai program során 5 iskola 5 mentorunk segítségével valósított meg 

projekteket 2020 februárja és novembere között. Az intézményekből 3-3 tanárt vontunk be 

szervezőként. Mint tudjátok, alighogy elindult a program, bezártak az iskolák. Kisebb- 

nagyobb döccenők után, végül mégis nagyon változatos és izgalmas programokat 

valósítottak meg az intézmények. 2020. november 26-án megtartottuk a programelem záró 

rendezvényét. Erre természetesen csak az online térben kerülhetett sor. A rendezvényen 

érdekes, színes beszámolókat láthattunk az iskoláktól, és meghallgathattuk a mentorok 

méltató szavait is. Az eseményen részt vett Ferencváros alpolgármestere, Reiner Roland is, 

aki szintén dicsérte a programot. A találkozóról és a programról a kerületi 9TV két 

műsorában is beszámolt. Ezeket itt nézhetitek meg: 

Beszámoló a projektzáró rendezvényről: 

https://www.facebook.com/kilenc.tv/videos/1829125883906209 

Egy iskolai program bemutatása: https://www.facebook.com/watch/?v=207490747615427 
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A résztvevő iskolák és mentoraik: 

 

 

 

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola – Sáray Szilvia 

Budapest IX. kerületi József Attila Általános Iskola és AMI – Saly Erika 

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium – Victor 

András 

 

 

Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola – Tóthné Tímár-Geng Csilla 

Leövey Klára Gimnázium – Berényiné Parti Krisztina 

Közben szépen formálódott a vándortanösvényünk is. Bár élesben még nem tudjuk 

kipróbálni, Forintos Kriszta, Ivánné Vidra Mária és Kecskés Ferenc tagjaink a saját 

osztályaikkal azért már kipróbálhatták a játékokat – a gyerekek nagy örömére. A 

tapasztalatok alapján tovább finomítottuk a leírásokat Vásárhelyi Tamás segítségével. A 9TV- 

nek köszönhetően a vándortanösvényről is készült egy műsor Vidra Máriáék iskolájában, 

amit a KÖR megjelenésekor már meg is nézhettek az MKNE FB oldalán. 

Projektünknek – hosszú kihagyás után – újra lett kommunikációs munkatársa. Vele újraírtuk 

a kommunikációs tervet, és hamarosan megszületnek az első cikkek, interjúk. A ferencvárosi 

önkormányzat elkészítette az új honlapot is, mivel a kommunikációs munkatárs váltása miatt 

ez szükségessé vált. 

Elkészült a fotópályázat kiírása is, melyben arra kérjük a ferencvárosiakat, hogy nézzenek 

körül Ferencvárosban, és fotózzák le a klímaváltozás hatásait, vagy azokat a jelenségeket, 

amelyekből látható, hogy már a kerületünkben is vannak nyomai az éghajlatváltozáshoz 

történő alkalmazkodásnak. 

Bátyi-Földesi Dóra 

Iskolazöldítés 

Rovarszállót minden iskolába! 

Miért pont rovarok? 

2 020 januárjában két jelentős tudományos közlemény rázta meg a biodiverzitásért aggódók 

tudományos és lakossági közösségét. Az USA Tudományos Akadémiájának hivatalos 

folyóirata tematikus számot szentelt a rovarvilág fogyásának; ebben 12 cikk foglalkozik a 

témával, a legutóbbi évek nagy vihart kavart hasonló közleményei után. Egy másik 

közlemény pedig – 200 évvel ezelőttről indítva az adatgyűjtést – azt mutatta ki, hogy 1990 

óta egyre csökken a méhalkatúak sokfélesége és egyedszáma a Földön. A rovarok olyan 

fontos ökoszisztéma-szolgáltatások résztvevői, mint a lehullott avar feldolgozása, a tetemek, 

ürülék eltüntetése, a vizek tisztítása – és a virágos növények zömének beporzása. A beporzó 

rovarok fokozatos eltűnése, a háziméhek mérgezései és betegségei már évtizedek óta a 

figyelem középpontjában voltak. 
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Mi az a rovarszálló? 

Kertben, parkban felállítható, vagy létrehozható élő- és búvóhely a rovarvilág számára. 

Rengeteg példa található az interneten, itt egy jellemző példát mutatunk (a Kertészeti 

Egyetemről; a tetején virágzó varjúháj külön érdekesség). Sokféle anyag, sokféle zug, akár 

hulladék anyagokból is létrehozva. 

Az iskolakert maga is rovarbaráttá alakítható, sok virággal, itatóval, búvóhelyekkel, 

telelőhelyekkel. 

A rovarszállók jellemző része a méhbölcső. A nádszálak csöveibe, a vályogtégla és a 

fadarabok furataiba magányosan élő (tehát nem „fullánkos”) faliméhek és szabóméhek 

hordják a nektárt és virágport, egyetlen utód számára átlagosan 600 virágról, közben a 

beporzás áldásos tevékenységét is elvégezve. A gazdasági és természetvédelmi haszon sem 

megvetendő, de amelyik gyerek elnézi ezeknek a kis bundás méhecskéknek a 

szorgoskodását, annak talán a rovarvilággal kapcsolatos hiedelmei is megváltoznak. A 

rovarszálló állítás jelentős szemléletváltással járhat együtt. Ezért javasoljuk iskoláknak is, 

hogy létesítsenek rovarszállót! 

Néhány hasznos link: 

https://www.mme.hu/februar-vegen-erdemes-elkesziteni-es-kihelyezni-mehecskehoteleket- 

2 0200224 

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

https://obi.ecolres.hu/sites/default/files/Beporzok_a_kertunkben_online_verzio.pdf 

https://www.hegyvidek.hu/elet-a-hegyvideken/zold-hegyvidek/mehbarat-kerulet 

https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/ 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/fogjunk-ossze-a-beporzok-erdekeben-felhivas-minden- 

hazai-muzeumhoz 

Vásárhelyi Tamás 
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„ Iskolakerti jógyakorlat tudásmegosztási projekt” 

Beszámoló 

Egyesületünk konzorciumi partnerként óvodakertvezetők/iskolakertvezetők számára 30 órás 

akkreditált pedagógusképzést szervezett online formában 50 fő óvodai és 50 fő iskolai 

pedagógus részére. A képzés 2020. december 31-én fejeződött be a Záródolgozatok 

kiértékelésével, amit az Iskolakertekért Alapítvány szakértői végeztek. 

A képzés első szakasza májusra, illetve június elejére esett, a járványhelyzet első szakaszára. 

A képzés akkreditációjában ez a szakasz eredetileg is online képzés volt. A képzés 2. 

(jelenléti) szakaszát már augusztus végére szerveztem meg szállással, étkezéssel. 

Egyeztettem a tárgyi feltételeket, annak költségeit a képzésnek helyet adó intézményekkel. 

A koronavírus járvány felerősödése miatt szeptember elején már több intézmény jelezte – a 

képzés helyén is –, hogy már a fenntartó is szóvá tette, hogy a vírushelyzet miatt problémás a 

képzés helyszínen történő megtartása. A nevelési és oktatási intézményekbe szeptember 

elejétől már a szülők sem léphettek be. Ezek után az Iskolakertekért Alapítvánnyal 

egyeztettünk, és megbeszéltük, hogy a képzés 2. szakaszát online formában tartják meg. Ettől 

kezdve megint emailen keresztül tartottam a pedagógusokkal a kapcsolatot. 

A képzés folyamán figyelemmel kísértem az online térben a pedagógusok munkáját, a 

teljesített szakaszokat, és jeleztem én is feléjük e-mailben vagy telefonon, amikor kisebb 

lemaradást tapasztaltunk. 

A képzés teljes szakasza alatt irodavezetőnk, Kriszta figyelemmel kísérte a dokumentáció 

időarányos meglétét, és folyamatos kapcsolatot tartottunk egymással. A képzés végén 

figyelemmel kísértük a záróvizsgák feltöltését a webes felületről kapott információk 

segítségével, majd Kriszta véglegesítette és lezárta a képzés naplóját, elektronikus formában 

összeállította beadásra az előírt dokumentumokat az egyesületünk beszámolójával együtt. 

Ehhez rengeteg anyagot szkennelt, nyomtatott. A Tanúsítványokat is elkészítette a 

résztvevők adataival a Felnőttképzési szerződések alapján, kinyomtatta, majd később 

postázta is azokat. Persze ez sem ment egyszerűen, mert a posta cseles módon 

megnehezítette a tértivevényes levelek feladását (100 db-ot). Próbáljatok meg egyet kitölteni; 

nem tudom, hogy eljuttok-e valaha a végére. Nekem elsőre nem sikerült. Éljen a posta! Ha 

nem megy magatoktól, forduljatok Krisztához bizalommal! (Persze csak módjával.) 

A képzéssel kapcsolatos tapasztalatok 

A pedagógusok teljes mértékben egyetértettek abban, hogy a tanfolyam sikeres volt. 

A webes felületen lévő előadások, videók, kisfilmek, a bemutatott módszertani elemek, a 

gyermekközösségekkel végezhető kerti munkák, kerti játékok teljes mértékben használhatóak 

az intézményekben kialakított kertekben, és nagy segítséget nyújtottak a pedagógusoknak. 

Megfelelően segítették a feladatok teljesítését a munka folyamán. 
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A tanfolyam szervezésével, a tájékoztatás mennyiségével és minőségével, gyakoriságával, a 

kapcsolattartással – vagyis mindazzal, ami az egyesületünk feladata volt – meg voltak 

elégedve. 

Az Iskolakertekért Alapítvánnyal jól tudtunk együtt dolgozni, ezt egy záró beszélgetésen 

mindkét fél elmondta. Reméljük, hogy folytatódni fog a közös munka. 

Tóthné Timár-Geng Csilla 

projektvezető 

Tagjaink írták 

Javaslatokat tettünk az EU-s pénzek környezeti nevelési 

felhasználására 

Az EU 7-éves költségvetési ciklusainak sorában most folyik a 2021-2027-es időszakasz 

(Multiannual Financial Framework) megtervezése. Ilyenkor minden tagország benyújtja az 

ún. „Partnerségi megállapodás” tervét, amelyben leírja, hogy mire szeretné fordítani az adott 

ciklusban rendelkezésére álló pénzt. Ez a folyamat most összekapcsolódik a COVID-19 

pandémia miatti károk enyhítésére elkülönített „Helyreállítási terv” (Recovery and Resilience 

Plan, 2020-24) pénzkeretének szétosztásával. Magyarországon is folyik tehát ezen két keret 

felhasználásának részletes megtervezése. 

A német „zöld” tárca támogatást nyújtott kelet-közép-európai civil szervezetnek – 

esetünkben a CEEWeb a Biológiai Sokféleségért szervezetnek és a Levegő Munkacsoportnak 

– , hogy dolgozzanak ki klíma- és környezet-/természetvédelmi témájú javaslatokat a készülő 

„Partnerségi megállapodás” számára. Mikor ezek már nagyjából elkészültek, világossá vált, 

hogy nagyon hiányzik még az anyagból a környezeti, avagy fenntarthatóságra nevelés 

területe. Felkérték tehát egyesületünket, hogy fogalmazzuk meg ezeket az oktatási, nevelési, 

szemléletformálási javaslatokat. 

A javaslatokat január elején ki is dolgoztuk és el is küldtük a CEEweb-nek. A kidolgozásban 

elsődlegesen Varga Attila tagtársunk volt a segítségemre. A javaslatok között szerepelnek 

szervezeti jellegű javaslatok is, mint pl. az ökoiskola/zöld-óvoda hálózat erősítése, valamint 

– a hajdani Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda (KöNKomP) mintájára – 

tárcaközi (fenntarthatóságra nevelési) koordináló testület létrehozása. Javasoljuk továbbá a 

lakosság környezeti tudatosságát erősítő közösségi kutatások indítását és támogatását, a 

fenntarthatóságot érintő társadalmi konzultációk lefolytatását, a hagyományos „tantárgy- 

tankönyv-tanóra-osztályterem” rendszerre korlátozódó közoktatás meghaladását célzó 
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lépések megtételét, a komplex (nem-tantárgyi) tanulásszervezési formák népszerűsítését és 

elterjesztését. Felhívtuk a figyelmet a fogalmak – pl. fenntarthatóság, fejlődés és növekedés, 

reziliencia, körforgásos gazdaság – pontos értelmezésére, s abban a társadalmi konszenzus 

kialakításának segítésére. Hangsúlyoztuk az iskolai tananyag relevanciájának, valamint az 

értelmi-érzelmi fejlődés egyensúlyának fontosságát. 

Kíváncsian várjuk és figyeljük, hogy a javaslataink miként köszönnek majd vissza – a 

közben ezer kézen átment – végső Partnerségi megállapodásban. 

Victor András 

Online feladatok készítése 

Több mint 10 éve használok interaktív táblát, így számomra már régóta nem idegenek a 

digitális feladatok. Az ingyenes LearningApps tankockákat előszeretettel készítettem eddig 

is. Ennek az egyik oka, hogy nagyon könnyen kezelhető, magyar nyelvű az oldal, sokféle 

feladattípus található benne, amit csak tartalommal kell megtölteni. A másik nagy előnye, 

hogy az elkészült munkák nyilvánosak, és egy kereső segítségével könnyen válogathatunk 

egy-egy kulcsszó megadásával. Mivel bárki kreálhat feladatot, mindig érdemes a megtalált 

tankocka helyességét ellenőrizni, mielőtt tovább küldjük. 

A https://learningapps.org/login.php oldalon egy regisztrációt követően már magunk is 

készíthetünk feladatokat, és akár egy osztály munkáját is nyomon tudjuk vele követni. 

Egy kicsit dizájnosabb külsővel is alkothatunk feladatokat, ha a Wordwall oldalt keressük 

fel. A https://wordwall.net/hu/community/wordwall linken itt is számtalan már elkészített 

munka közül választhatunk, azonban az ingyenes regisztrációval e-mail címenként csak 5-öt 

készíthetünk. 

Ezeken kívül gyakran használom a Tagul – WordArt-ot (https://wordart.com/) szófelhők, a 

Festisite-t (https://www.festisite.com/text-layout/spiral/) spirálok és a Jigsaw Planet-ot 

(https://www.jigsawplanet.com/?lang=hu) puzzle készítésre. 

A tavaszi karantén nekünk, pedagógusoknak nem kis kihívást jelentett. Mindenkinek át 

kellett ugrania a saját árnyékát, ami tudvalevőleg nehéz feladat. Ehhez nem árt, ha az ember 

jó időben van jó helyen. Nekem szerencsém volt. Két héttel a lezárást megelőzően kezdtem 

el a „A tanulás jövője” MOOC 2020 című tanfolyamot. Az emlékezetes pénteki bejelentést 

követően pedig az első vizsgamunkámat kellett leadni. Azon a hétvégén szerettem bele a 

Sutori felületbe. Így történt, hogy az első karanténos napon már kész anyag várta az 

osztályomat. A veszélyhelyzet alatt – ahogy éppen most is – ingyenessé tett oldalra könnyen 

illeszthető be szöveg, kép, videó és néhány ellenőrző teszttípus. A FB-on hamar híre ment a 

lehetőségnek, mára már külön magyar oldala is van. Az első környezetórám pont a víz 

világnapjára készült egy kolléganővel karöltve, s talán jól mutatja – többek között – az 

oldalban rejlő lehetőségeket is: https://www.sutori.com/story/viz-vilagnapja-- 
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C2UQ4RWRcpcBbgScwoDE4KsE. A Sutori alkalmas az interaktív kapcsolattartásra, a 

gyerekek teljesítményének követésére, de lehetőséget ad a kollaboratív munkára is, hisz 

valós időben közösen szerkeszthető. Én az alábbi videóból tanultam meg az alapokat: 

https://www.youtube.com/watch?v=N20bQsWKgVg 

Ugyanezen tanfolyamon hallottam először a digitális szabadulószobáról. A gyerekek nagy 

örömére készült el az első ilyen munkám a https://www.flippity.net/ oldalon. Mivel a FB 

pedagógus oldalain rengeteg munkát osztottunk meg, kiderült, hogy létezik egy ennél sokkal 

látványosabb és több lehetőséget rejtő alkalmazás, a Genially – ez lett az új szerelem. Ennek 

az alkalmazásnak a segítségével készült a korábban közreadott Ökokarácsony 

(https://view.genial.ly/5fc5648274ef7b0d20764963/presentation-okokaracsony) is. Az oldal 

működésének elsajátítása nem igazán egyszerű, de a kezdő lépések az alábbi videóból jól 

követhetőek. https://www.youtube.com/watch?v=aLkayT-pg5w Angol/francia nyelvtudás 

előnyt jelent! Egymás segítésére ehhez is létrejött egy FB csoport. 

Ezeken az oldalakon kívül számtalan más lehetőség kínálkozik online feladatok készítésére, 

a fenti összeállítás a személyes kedvenceimet tartalmazza. 

Forintos Krisztina 

A kicsi szép… 

Szerelem kolera idején… 

Minden rosszban van valami jó… 

Egyedül nem megy… 

Gyakorlati fenntarthatóságra nevelés 

– közös gondolkodás pandémia idején, konklúziók és példatár összeállítására (1. vázlat) 

Bevezetés: mivel az ötlet a Covid 19 járvány idején, 

 az elszigetelt életvitelek közepette tapasztalt alkalmi jó gyakorlatok (JGy) észlelésén 

alapul, ugyanakkor 

 online tevékenységek közepette jelent meg, 

éppenséggel nem fordulhatunk a globális KN jelenségei felé (ezeket még korai volna 

összegezni). 

Kistelepülésen, kisrégióban a pandémiát másképp megélő, túlélni kívánó emberek 

mindennapjaiból, spontán ötleteiből adódhat néhány JGy gyűjtése, feldolgozása, 

összegezése, amelyek a fenntarthatóság hétköznapi megközelítését is megjelenítik. Első 

nekifutásban a gyűjtemény kissé „szakácskönyv” jellegűnek tűnik, de több annál. A 

beszerzések, a munkálatok mind „életvédőek”, és kevesebb ideig kell szájmaszkot viselni 

közben. De nem ez a lényeg. Ha elgondolkozunk felettük, nemcsak az egyén, a család, a 

szomszédasszony vagy a kistáj ilyesféle hasznokat nyújtó gyakorlatát lehet összegyűjteni, 

hanem tüzetes vizsgálat után javasolni lehetne (a túlélőknek!) a túlélő jó gyakorlatokat 

tartósan a fenntarthatóság felé vezető lépésekként ajánlani, és nemcsak a konyhában. Az első 
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példákat könnyen lehetne összegyűjteni a sok siker sztori nyomában járva. Rögvest a 

kezdettől a legelső a sok kovászkészítő és -ápoló felbukkanása. 

Gyűjteményünkben meg kellene vizsgálni, van-e több ilyen gyakorlat a környezetünkben, 

nem lesznek-é tiszavirág életűek, túlélik-e a pandémiát, és főként, hogy példaként való 

feltüntetésük hozzájárul-e a válságon túli világ fenntarthatóságának gyarapításához. Igaz, 

már az MKNE tündöklő érdemű Módszerkosár c. gyakorlati tanácsadójában is meg-meg 

jelentek effélék, de nem vizsgáltuk a sütireceptek stb. közt a javaslatok fenntarthatóság- 

gyarapító voltát, összefüggéseit, működését az egyén, a család, a ház, a falu és az összefüggő 

kistáj, az önellátás gyarapodása, avagy a káposztatermelők céhének javára. 

1 . „Csináld magad”: tanulságos, örömet és egészséget adó, közlekedéskímélő és helyi 

gazdaságot gyarapító gyakorlatok a konyhában (elsőnek az online Puli-szalon 

tagjainak ötleteit fogadjuk szeretettel!) 

Pld. 

1 .1 Sumi (Breuer László) által közreadott 10 oldalas disznótor know-how 

dokumentum, melynek mentén a Pénzesgyőrben bökött disznó feldolgozásából és a 

körülötte díszlő néprajzi gyűjtésből okulhatunk, nemcsak a társasélet, a közös 

munka és jó ízek, de a fenntarthatóság javára is kitetsző KN megjegyzésekből 

(„…apám azt mondta, disznót csak mezítláb szabad hízlalni. Ez azt jelentette, hogy 

június, július, augusztus és szeptember az igazi disznóhízlaló idő, tél elején már 

csak tartani kell a hízót, várni az alkalmas napot a levágásra. A hidegek beállta 

előtt a sertés sokkal jobban hasznosítja a takarmányt…”). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.2 Joghurt rendszeres készítése (a Puliszalon egy résztvevője ajánlotta leírásra…) 

.3 Élet kefírgombákra és teljes tejre alapozva (ha senki más, VJ) 

.4 Cikakáposzta” készítése télre: finom és egészségvédő (VJ) 

.5 Lekvárok cukor nélkül? feketeszőlő, füge, mi még? ki készíti, ki írja meg? 

.6 Mit tud a csicsóka, az egészségtudatosság szimbóluma? 

.7 Mit tudnak a szirmok, virágok? 

.8 más? 

2 . Élet, az önfenntartás gyarapítása a kertben önmagunk, családunk és egyszersmind 

a kert javára: 

2 .1 mit teszünk a talajért? komposztálás, a föld forgatásának, az ültetésnek az éves 

ciklusa, ültetési újítások a globális felmelegedés idején, 

2 

2 

.2 jutunk-e esővízhez? 

.3 mit teszünk a „gyomokkal?” már most eheted a pitypang levelét, a tyúkhúrt, a 

csalánt… 

2 .4 mi még? 
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3 . Miből van Önnek energiája? 

3 

3 

3 

.1 új mesterség, amibe kezdtem: elő a varrógépet, a szövőszéket… 

.2 kell-e újat venni? vagy használjuk újra? adjuk-vegyük kölcsön? 

.3… recikláljunk? 

4 . Víz, víz, tiszta víz… 

4 

4 

4 

.1. Hány útja van, lehet egy vödör víznek? 

.2 honnan kapod az ivóvizedet? 

.3 hová jut? 

… 

5 . Eljutnak-é az apró fenntarthatóság-donációink 

5 

5 

5 

.1 a háztartásunk költségvetéséig 

.2 a maszkok dizájn versenyén át az egészségünkig (persze!) 

.3 a helyi (szenny)vízhálózat megkönnyítéséig 

5 .4 a kistáj életképességéig? 

5 .5??? 

6 . kumulálódhatnak-é az „adományok” erkölcsileg, a humanizmus, az egészség, a 

túlélés példáiként, a szűkebb hazánk, a szépség és a kapcsolati tőkék szintjén? 

Ha úgy érzitek, érdemes összegyűjteni ennek a különleges évnek jó oldalait, tanulságait a 

családunk, háztartásunk, naponta bejárt környezetünk fenntarthatósága javára, hogy akkor se 

feledjük ezeket, ha majd már megnyílhatik a Kapolcsi Fesztivál, benne a mindenkor mintákat 

nyújtó Zöld Zugollyal, írjátok meg, kérlek! 

Utóhang, kérés: Ez most csupán első, töredékes vázlata a gondolatnak. Ha látjátok értelmét, 

tovább lehet gyűjtögetni, közreadni azokat. Közreműködéseteket várjuk a javasolt 

gyűjteményhez, bár egy bekezdés, egy gondolat erejéig! Első lépésként meg kellene ismerni 

a véleményeteket arról, hogy valóban létezik-e ennek a páratlan időszaknak pozitív hozadéka 

is, ahogyan én látom, s ha igen, meg akarjuk-e, meg tudjuk-e őrizni? Azután pedig, kérlek, 

jelentkezzetek, ha van ehhez a „pandémia és fenntarthatóság” furcsa gondolatához 

hozzátenni valótok, saját jó gyakorlatotok, ötletetek? 

Legyetek jól, vigyázzatok magatokra, 

szeretettel: Vásárhelyi Judit (vasarhelyi44j@gmail.com) 
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Kitől kérünk/fogadunk el támogatást? 

Régi problémája ez a kérdés a zöld civil szervezeteknek. Pedig nem kerülhető meg, mert 

jellemzően éppen a környezetkárosító tevékenységet folytató cégeknek van pénze arra, hogy 

támogatnák a civileket. De környezet-etikai okok miatt viszont a zöldek éppen tőlük nem 

szívesen fogadnak el támogatást. Sürgető feladat tehát összeállítani egy olyan etikai 

szabályzatot, amely segít az ilyen helyzetek mérlegelésében, s a döntések meghozatalában. 

Az MKNE 2012 táján egyszer már belevágta a fejszéjét abba a nagy feladatba, hogy 

megalkosson egy Etikai Kódexet. S akkor – több lelkes tagtársunk közreműködésével – 

értékes anyag gyűlt össze. Az egyesület életének minden szegmensével foglalkoztunk, nem 

csak a támogatás elfogadásának etikai problémáival. A félig elkészült Kódex néhány 

fejezetcíme: Az egyesület nevének és jelképeinek használata, A civil szektorral és a 

pártokkal való kapcsolat, Az állami szervekkel való kapcsolat, A napi működés etikája, 

Rendezvények szervezése, Szakmai tevékenységünk etikai kérdései stb. A munka azonban – 

talán a projektben közreműködők leterheltsége miatt, talán másért – 2013-ban félbeszakadt. 

Érdemes lenne most életre kelteni ezt a pislákoló lángot. 

Minthogy a támogatások kérése vagy elfogadása fontosság és sürgősség tekintetében 

kiemelkedik a több témakör közül, az Elnökség tavaly megbízta a Választmányt, hogy a 

leendő Etikai Kódexnek legalább a támogatásra vonatkozó részét dolgozza ki. A 

Választmány pedig – minthogy tíz évvel ezelőtt én voltam az „etika-projekt” vezetője – 

engem kért föl, hogy fogjam össze ezt a munkát. 

A 2012-es anyag ismeretében és az azóta szerzett tudásom birtokában összeállítottam egy 

olyan – helyenként provokatív – kérdéssort, amely a támogatás-etika kulcsproblémáiról szólt. 

Ezt szétküldtem az Elnökség és Választmány tagjainak, s kértem, hogy aki szívesen 

bekapcsolódna ebbe a munkába, írja meg, hogy mit gondol az egyes kérdésekkel 

kapcsolatban. Végül Kelen Gábortól, Saly Erikától, Varga Attilától és Vásárhelyi Tamástól 

érkeztek be gondolatok. A kérdéssor mentén – a beérkezett gondolatok beépítésével – 

összeállítottam a leendő „Támogatási szabályzat” nyers szövegét, s azt visszaküldtem nekik. 

Az erre adott újabb megjegyzéseik bedolgozásával megszületett egy javított változat, amely 

már alkalmas szélesebb körül megvitatásra, majd – az annak alapján történt korrekciók 

elvégzése után – sor kerülhet a szabályzat elfogadására is. 

A Támogatási Szabályzat kérdésében tehát örömmel mondhatjuk, hogy a célegyenesbe 

fordultunk. 

Victor András 
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Pályázatok 

Egy tervezett pályázatot előkészítő gondolatok. 

Állítsuk fel a gyerekeket a gép mellől! 

Az elsődleges, „vad” természet mellett tárgyainkkal, épületeinkkel, eszközeinkkel évezredek 

alatt létrehoztunk egy „szelídebb” másodlagos világot, s ezzel kivontuk magunkat 

valamelyest a természet kényszerítő hatásai alól. Aztán elektronikus eszközeink segítségével 

kialakítottuk a harmadik, „virtuális” világot is, amelynek a működése még jobban 

mimagunktól – függ. S éppen ez adja a vonzerejét, ezért olyan csábítóak a kütyük, hogy sok- 

sok gyerek számára már szinte a legfontosabb dolgok. De végül rabjává válnak saját 

eszközeiknek, s eltávolodnak az elsődleges, de még a másodlagos természettől is. 

Környezeti nevelési feladatunk küzdeni ezen rabság ellen. Ezért forgatjuk a fejünkben, hogy 

összeállítunk egy kiadványt a címben jelzett mottóval, s amelynek elkészítéséhez benyújtunk 

majd – mondjuk a Zöld Forráshoz – egy pályázatot. 

A tervezett kiadványnak kettős pedagógiai irányvonala lenne: 

A) Csábító, érdekes – vagy kihívásjellegű – ötletekkel megpróbáljuk elérni, hogy a 

gyerekek felálljanak a gép mellől. Hogy táguljon a látókörük. Hogy ne ragadjanak be olyan 

mértékben a kütyük világába, hogy már nem is látják a körülöttük lévő világot. Vegyék észre 

a kinti, szabad természetet is, s a saját családjukat és lakásukat is. Mert a világ tele van – 

közel is, távol is – parányi és óriási szépségekkel, érdekességekkel. 

B) Pszichológiai megfigyelés, hogy a vírusjárvány miatti digitális tanulás 

„ mellékhatásaként” csökkent a gyerekekben az elektronikus eszközökhöz való kötődés. Azok 

ugyanis kicsit átminősültek szórakozási eszközből munkaeszközzé. Ennek erősítéseként 

kínáljunk tehát nekik olyan feladatokat, amelyekben a kütyük nem időeltöltő, hanem hasznos 

eszközök. A hasznuk pedig az, hogy segítenek a világ jobb megismerésében. Ezekben a 

feladatokban ki kell majd menniük a gyerekeknek a házból, de a feladat elvégzéséhez – vagy 

dokumentálásához – szükségük lesz az elektronikus eszközökre is. 

Lépéseket tettünk már a felé, hogy beépítsük a kiadvány anyagába Varga Attila (a projekt 

egyik kiötlője) szakdolgozó hallgatójának kutatási eredményeit a „digitális iskola” idevágó 

tapasztalatairól. 

Ha ennél pontosabb részleteket tudunk majd a munkálatokról, ismét jelentkezünk, s 

megvizsgáljuk a folyamatba való bekapcsolódás lehetőségeit is. 

Victor András 
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Új tagunk bemutatkozása 

Macalik Kunigunda vagyok, biológus, negyedszáz éve a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Tanszékének oktatója. Természetjáró- és 

szerető családban nőttem fel, igen szerencsésnek mondhatom magam, hisz pici koromtól 

nagyon sok időt töltöttem a természetben. 

Környezeti neveléssel bő másfél évtizede foglalkozom, mióta gyermekeim cseperedése 

során, kikerülve a megszokott családi és baráti környezetből, óvodai, illetve iskolai 

közösségeikben nagy meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy igen sokan vannak, akik 

teljesen elszakadtak a természettől. Előbb csak bejártam gyermekeim óvodájába/iskolájába, 

aztán volt idő, hogy két heti rendszerességgel tartottam természetismereti foglalkozásokat, 

nyáron tábort szerveztem. 

Közben intézetünk minden évben részt vett a Kolozsvári Magyar Napokon különböző 

interaktív tevékenységekkel, melyeknek koordinátora voltam. Ezen rendezvényen volt 

alkalmam 2014-ben a Herman Ottó Vándortanösvényt megismerni, majd 2015-ben ennek 

erdélyi vándorútját szerveztem, melyről annak idején a KÖR újságban beszámoltunk az 

ötletgazda Vásárhelyi Tamással. Ez a tanösvény adta a löketet, hogy az idők során használt 

játékokat fűzzem egy csokorba, így a felgyűlt anyagot kiegészítve „Az ezerearcú természet 

csodái” címmel egy játszóházat hoztam létre. Egyik tevékenység a másikat adta, az 

egyetemen is egyre több lehetőség adódott különböző természeti nevelési programok 

rendezésére. 

2 018-ban bekapcsolódtunk a Beporzók Napja rendezvényeibe, majd tagja lettem az MKNE 

Beporzók Munkacsoportjának. 

Volt hallgatóim közül páran lelkes környezeti nevelők, létrehozták a NECC-Nature 

Education Community Center-t. A MKNE tevékenységeibe 2020 telén kapcsolódtunk be, 

részt vettünk az online Ökokarácsony rendezvényen, jelenleg pedig a Beporzók 

vándortanösvény létrehozásában vesszük ki aktívan a részünket. 

Örömforrás minden egyes pillanat, melyet a természetben tölthetek, elbűvölnek az ezerarcú 

természet csodái, lenyűgöz az élővilág változatossága. Alkalomadtán boldogan és 

lelkesedéssel osztom meg ezen örömöket. Hiszem, hogy a biodiverzitás megőrzése jövőnk 

záloga, ezért igyekszem minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy erre 

felhívjam a figyelmet, szeretetet és alázatot ébresszek a bennünket körülvelő élőlények iránt. 
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Versek, szépségek 

Huszár Zsuzsa: Két haiku 

Madárberkenye 

verese pettyegeti 

járatlan utam. 

* 

Hólepte gallyak 

hiúzszemű résében 

széncinke pislog. 

Nagy Gábor Miklós: Január 

Karcol a szél és reccsen a jég és csizma csikordul. 

Csillag fázik a vibráló, kristálytiszta égen, 

s közben mintha üveghangon pattanna a hajnal. 

Lent a fagyott tó partján szél tépázza a nádat. 

Nagy Gábor Miklós: Február 

Farsangkor jó forralt bor melegít s a tepertős 

házi pogácsa. Az ablakodon még néha virág nő 

jégből, s tűnik a semmibe gyorsan a reggeli fénnyel. 

Dermedt végtagodat mozgasd! Múlóban a tél már. 

Havasi Attila: Mátyás király töke 

Mátyás király, kinél király 

aligha élt nagyobb, 

sütőtökre kelvén gusztusa, 

lopott egy tökmagot. 

Elülteté a vár elé 

(ott volt a konyhakert) 

trágyázgatá, öntözgeté, 

és harmadnap kikelt. 

Tökét megsütni a király 

kemencét tervezett: 

építék kilenc hónapig 

kilenc jó mesterek. 

Kilenc szakács felelt azért, 

hogy sülne jól a tök; 

kisülte szétkürtölteték, 

mert nem volt az titök. 
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S Mátyás az ország nagyjait 

Budára hívta mind, 

és szólt: „Köszöntlek titököt, 

ti hű jobbágyaink! 

Ím, itt e tök, mely jöttötök 

ünneppé szenteli; 

óhajtom: költsük el, mihelyt 

királynénk felszeli.” 

S a jó királyné felszelé, 

s igen finom vala, 

s a nemzet kilenc héten át 

csak sülttököt fala. 

(Még ennyit záradék gyanánt: 

mi végül megmaradt, 

régész lapátja ássa most 

ős Budavár alatt.) 

Utassy József: Tombol a tavasz 

(részletek) 

Szélben és fényben 

tenger hóvirág tüntet 

az erdőszélen. 

Fűzek, fényesek, 

szeleburdiak, barnák 

ontják a barkát. 

Tán el se hinnéd: 

megfutamították a 

telet a cinkék! 

Hólé szivárog. 

Hódítják a füvek az 

egész világot. 

Csupa gólyahír, 

csupa kökörcsin a rét: 

némát szóra bír. 

Dongók, ődöngők 

dörmögnek a virágnak 

tavaszköszöntőt. 

A verseket Huszár Zsuzsa és Victor András válogatta. 
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Forrásuk: 

Havasi Attila:1001 magányos rinocérosz. Korhatáros gyermekversek. Pécsi Direkt Kft. 

Alexandra Kiadója, Pécs, 2007. Szimultán Könyvek, 55-56.o. 

Huszár Zsuzsa tagtársunk verse kézirat 

Nagy Gábor Miklós: Hexametert dobol ujjával… Szerzői kiadás, 2018. 37-38.o. 

Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1992 

Közérdekű 

Kedves Tagjaink! 

2 021-ben Egyesületünk éves tagdíjai továbbra is a következők: 

 

 

 

4000 Ft egyéni 

2000 Ft kedvezményes (diák, nyugdíjas) 

6000 Ft családi 

A befizetéseket továbbra is a következő bankszámlaszámra lehet utalni: 

MagNet Bank 16200151-00270519-00000000 

A 2021-es évre vonatkozó tagdíjat 2021. március 31-ig kell rendezniük a tagoknak. 

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 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke 

Szerkesztő: Hársas Éva 

Tördelés: Szekeres Tamás 

Postacím: 1119 Budapest, Etele út 

59-61. 

 

Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel/Fax: 321-4796 

E-mail: mkne@mkne.hu 

Honlap: www.mkne.hu 
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