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K ö r 
 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 

2021 május 

 

Közgyűlés 2021 tavasz 

 

Május 8-án tartottuk egyesületi közgyűlésünket (most is online). A napfényes, 

szép idő ellenére is sokan ültünk gép elé, s örvendeztünk, hogy látjuk egymást. 

Nehézségekkel teli év áll mögöttünk, mégis sok örömről, sikerről számolhattunk 

be, bár akadtak kisebb lendülettel, nehezebben vitt feladatok is. Tagadhatatlan, 

hogy lelkes munka és tanulás (alkalmazkodás!) jellemezte a 2020-as évet, s ezt 

tükrözték vissza a beszámolók is. Nagyon sok szervezettel kapcsolódtunk 

valahogyan: új együttműködéseket építettünk, műhelyeken vettünk részt, 

megosztottuk a tudásunkat és tanultunk másoktól, valamint közös terveket 

szőttünk másokkal. Hála és köszönet illeti egyesületünk minden tagját, akik a 

COVID-időszak alatt is tették a dolgukat, hol lelkesen, hol fáradtan, de 

környezeti nevelőként mégis példát mutatva, talán átértékelésre késztetve 

másokat. 

A tavalyi év részletes tartalmi beszámolóját, az idei év munka- és költségtervét, s 

a közhasznúsági beszámolót megújult honlapunkon találjátok:  

https://mkne.hu/eves-beszamolok/ 

A beszámolókat a Felügyelő Bizottság rendben találta, elfogadta. Köszönjük a 

munkát Kelen Gábornak és az FB-tagoknak! 

A közgyűlés felemelő pillanata volt, amikor virtuálisan „átadtuk” elismerésünk 

jeleként a Puli díjakat, s az emléklapokat. Gratulálunk a díjazottaknak, s hálásan 

köszönjük a segítségüket, a munkájukat!  

 

Sztridáné Kriszta: Fekete Puli díj 

Nem tagunk, mert több annál… Mindenben számíthatunk rá és családjára. Vezeti 

az irodát, vigyáz a kincstárra, jó humorral, szívvel-lélekkel és éles látással figyel 

mindenre és mindenkire.  

Munkaköri feladatain kívül is rengeteg dologban segít. A legutóbbi Zöld Zugoly 

megbízható mozgatórugója volt, Darvas Kata támasza. Jártas az állandóan 

megújuló pályázati felületek kezelésében, segít a számviteli fegyelem 

https://mkne.hu/eves-beszamolok/
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betartatásában, a projektek vezetésekor a könyvelésnek megfelelő számlák 

kiállíttatásában.  

Felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy Erika mellett Kriszta mindent átlát, 

észben és kézben tart, együttműködik, mások keze alá dolgozik, s így tud 

gördülékeny lenni a munka. Ezt csak az ügyért való teljes azonosulással és 

elhivatottsággal lehet csinálni, sokszor családi vállalkozásként is. Az ilyen típusú 

háttérmunka értéke csak olyankor szokott felértékelődni, amikor nincs, aki 

végezze. 

 

Forintos Krisztina: Fekete Puli díj  

„Digitális jólétünk megalapozója!”  

Kriszti 2019 óta tagja az Egyesületnek. Réginek tűnő új tagunk, többeknek 

kollegája volt a „Bárdosban” hosszú éveken át. A Beporzók csoporthoz elsőként 

csatlakozott, jó ötleteivel másokat is cselekvésre késztetett. Az iskolájában, s az 

egyesületben is ugyanolyan lelkiismeretesen és lelkesen végzi feladatait.  

Ezalatt a rövid idő alatt is sok újítás, innovatív tevékenység fűződik a nevéhez: 

pl. az online ökokarácsonyi album szerkesztése, online környezeti nevelési 

játékok fejlesztése, digitális technikák széleskörű alkalmazása a környezeti 

nevelésben. Munkájára jellemző a gyorsaság, precizitás, szakértelem, kreativitás, 

kooperáció, ez megmutatkozott pl. a Klíma-vándortanösvény kidolgozása során 

is. Több futó projektben is aktív közreműködő. Iskolájában a gyakorlatban is 

kipróbálja, alkalmazza új módszereit, a projektek termékeit.  

Örülünk, hogy a mi közösségünkhez tartozik ő is! 

 

Varga Attila: Fekete Puli díj 

Attila jó Ember, nem megközelíthetetlen, zárt világban élő kutató. Büszkék 

vagyunk rá mind, hiszen a környezeti nevelői munkánk kiteljesedését jelentette, 

amikor létrejött az Ökoiskola Hálózat. Tudományos munkája során mindig 

számon tartotta az egyesület eredményeit, többször irányított hozzánk 

gyakorlatos egyetemi hallgatókat. Többünket bevont környezeti nevelési szakmai 

feladatokba, így eljutottunk sok ökoiskolához, zöld óvodához, általa is épült 

kapcsolati hálózatunk. Vele dolgoztunk – az MME irányításával – az erdei iskola 

hálózat megújításán, s ehhez műhelyeket szerveztünk, ajánlatot dolgoztunk ki a 

döntéshozóknak. Az NKNSA megújításában is aktívan részt vett. Szakértőinket, 

az egyesületünket gyakran ajánlja fontos programok indításakor másoknak. 

Választmányi tagként is megosztja velünk gondolatait, új szempontjai tovább 

gondolásra, megújulásra ösztönöznek bennünket. 
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Gyalog Éva: Szürke Puli díj 

Éva 2014-ben kapott Fekete Puli díjat. Az sem volt véletlen! Azóta is 

megszólíthatjuk, számíthatunk rá! Nem törekszik babérokra, nem vállal nagyobb 

lélegzetű projekteket, de jó humorral, figyelemmel, a humán környezeti nevelési 

oldalt erősítve van jelen mindenben. A Zöld Zugolyban eredeti ötleteivel, kreatív 

kézműves foglalkozásaival és játékaival erősíti csapatunkat. A Módszerkosár 

blog gondozása, a békásmegyeri Öko7 összefogása, szervezése is az érdemei 

közé tartozik, de aktívan részt vesz a Beporzó csoport munkájában is. 

Választmányi tagként ötleteivel, visszajelzéseivel is segíti munkánkat. 

 

Trescsik Angéla: Örökös Puli díj 

Angéla nemrég kapott Fehér Puli díjat, de azóta is aktív, s bármikor bármivel 

megszólítható. Sokszínű egyéniség. Figyel ránk, többnyire csendben teszi a 

dolgát. Fenntarthatóságra nevelés iránti elhivatottsága nemcsak az iskolában – 

ahol tanít –, hanem az egyesületben is kimagasló. Ha elvállal egy szakmai 

munkát, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az minőségi lesz. Az online 

Ökokarácsonyt is megrendezte a pandémia idején, s háziasszonya a Puli online 

Szalonnak, mely ezekben az éteri időkben segít a kapcsolatok és az egyesületi 

vérkeringés fenntartásában. A Zöld Zugolyban is segítőtársunk. A Beporzók 

munkacsoportban is aktív, nála készült az első köztéri rovarszálló. Idén is részt 

vesz a közös barkácsmunkában, és minden online megbeszélés aktív, gazdagító 

tagja. Külső kapcsolatok kezdeményezője, ápolója (Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum). Kiemelkedően sok önkéntes munkát vállalt már. 

Köszönjük pontosságát, minden korosztálynak megfelelő csodás kézműves 

ötleteit, türelmét, szakértelmét. Nélkülözhetetlen Puli-társunk. 

 

A közgyűlés levezetését Újszászi Györgyi vállalta, a jegyzőkönyvet Sztridáné 

Kriszta írta. Köszönjük a segítségüket!  

A közgyűlést követően egy órás ebédszünet következett, majd jókedvűen 

játszottunk a Puli online Szalonban, amit Trescsik Angéla koordinált. 

Kipróbáltunk néhány játékot a Beporzó vándortanösvény, valamint a Klíma 

vándortanösvény játékai közül, ill. a Magosfa Alapítvány projektjébe nyerhettünk 

betekintést, s meglepve láthattuk, mit tanultunk már a természettől. Köszönet a 

játékmestereknek, Vásárhelyi Tamásnak, Bátyi-Földesi Dorkának és Neumayer 

Évának! 

 

Van dolgunk bőven. Folytassuk, s vigyázzunk egymásra! 

Saly Erika 
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Új honlapunk van! 

Megújult egyesületünk honlapja! 

Nagy örömmel tudatom Veletek, hogy modernebb, (reményeink szerint) 

használhatóbb, és könnyebben szerkeszthető! Mini és személyre szabott 

képzésekkel segítjük, hogy minél többen tudják szépítgetni, frissíteni. Fogadjátok 

olyan szeretettel, amilyen szeretettel készült. Ha hibát, javítani valót láttok, 

jelezzétek. A cím a régi: mkne.hu 

Újszászi Györgyi 

 

 

Lesz 

 

Sziasztok! 

Egy tagsági kérdőívet készítettünk az elnökséggel, melyet rövidesen elküldünk 

mindenkinek. 

„Szeretnénk megismerni az érdeklődési irányultságaitokat, az eddigi 

tevékenységeiteket a fenntarthatóságra nevelés témakörében. Érdeklődünk, hogy 

ki milyen témában, feladatban, projektben vállalna az egyesületben feladatokat. 

Számítunk a segítségetekre, a szakértelmetekre, és szeretnénk, ha jobban 

bevonódnátok a számotokra kedves feladatokba. 

A kérdőívet azért állítottuk össze, hogy jobban megismerjünk Titeket, és kérjük, 

hogy ne felejtsétek el kitölteni!” – ez áll a kérdőív fejlécében. 

Kérünk Mindenkit, hogy segítsetek nekünk ebben – pár napon belül megkapjátok 

– és 1-2 napon belül töltsétek ki a kérdőívünket. 

Előre is köszönöm, Timár-Geng Csilla 

 

Puli Szalon 

A Puli online Szalon sikere töretlen. A májusi találkozón akár féléves 

születésnapot is ünnepelhetnénk. De ezen kívül is van mindig alkalom az 

ünneplésre, örömre. Márciustól Déri Andrea régi KÖR-társunk csatlakozott 

hozzánk Londonból, áprilisban Amerikából jelentkezett be egy fiatal, de már 

régóta köreinkhez tartozó, eddig a távolságból adódóan kevésbé aktív társunk… 

http://mkne.hu/
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Jóval hosszabb időre kényszerültünk az online térbe, mint gondoltuk. Talán ezért 

is olyan jó, hogy van Szalonunk. Tervezzük, hogy amikor már a helyzet engedi a 

személyes találkozókat, akkor sem zárjuk be a Szalont, hiszen itt könnyedén egy 

körbe szervezhetjük össze az ország vagy akár a világ különböző pontjait. 

Várunk Téged is. 

Találkozunk minden hónap második csütörtökjén, 17-19 óráig. 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89612743520 

Meeting ID: 896 1274 3520 

 

 

Volt 

 

Kedves Tagok 

Az Egyesület Választmányával kapcsolatban nagy változás történt. Saly Erika 

elnökként írta meg elektronikus levélben a vezetésben történt változást még 

január 13-án: 

„Gulya Nikoletta, egyesületünk választmányi vezetője 2021-től átadja a vezetői 

feladatot Devescovi Balázsnak. Eredetileg is az volt az egyezségük, hogyha Niki 

hátralép valamiért, Balázs átvállalja a feladatát. 

Most Niki új kihívások elé néz, s felelősen nem tudja tovább vállalni a 

Választmány vezetésével járó teendőket. Megértjük, s elfogadjuk döntését. 

Hálásak vagyunk eddigi lelkiismeretes munkájáért, az elnökséggel való hatékony 

együttműködéséért. 

Új feladataiban is biztosan sok örömet fog találni. Ehhez kívánunk minden jót! 

Niki természetesen egyesületünk aktív tagja marad továbbra is, ha lesz «ideje» 

ránk megint, keressük egymást. 

Köszönjük, Niki, az eddigi munkádat!” 

 

A Választmány aktuális munkáiról így már én adok számot. 

Az idei első negyedévben két online ülést tartottunk, hogy gyakoroljuk az 

alkalmazkodás nehéz tudományát, nem zoom-on, hanem google meeten. Az első 

alkalomra 2021. március 12-én kerítettünk sort, ekkor a készülő Etikai Kódexet, 
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vagy más néven Támogatási Szabályzatot vitattuk meg abban a változatában, 

ahogy Victor András összerakta többük (Kelen Gábor, Saly Erika, Varga Attila, 

Vásárhelyi Tamás és jómaga) gondolatait. András a készülő Szabályzatról a KÖR 

februári számában adott hírt. 

A második alkalom rendtartó volt, március 30-án az Elnökségtől, Bátyi-Földesi 

Dórától megkapott éves programot néztük át mi is, és beszéltük meg, melyik 

tevékenységnél, milyen munkánál ki tudja azt továbbra is végezni, illetve ki 

milyen újabb feladatokat tud vállalni. 

Devescovi Balázs 

 

 

Új együttműködés az Iskolakertekért Alapítvánnyal 

Március elején megkereste az elnökséget az alapítvány egy új típusú 

együttműködés lehetőségével. A témája: „A beporzó rovarok védelme az 

óvodákban és az iskolákban.” A felhívást közös munkával hamar összeállítottuk, 

és elkészült a regisztrációs űrlap is: 

„Beporzóbarát óvoda- és iskolakertek 

 

Alulírottak közösen kezdtünk dolgozni a beporzó rovarok védelméért, és azért, 

hogy a téma feldolgozásával a valóság alapú tanuláshoz is hozzájáruljunk. 

Partnereket várunk, akikkel együtt tudunk majd működni a fenti cél elérése 

érdekében.  

Hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz, kérjük a felhívásunkhoz csatlakozó 

iskolákat, óvodákat, hogy az alábbi rövid űrlap kitöltésével regisztráljanak a 

Beporzó-Barátok csapatába😊 
Üdvözlettel,  

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

Iskolakertekért Alapítvány 

KRE Teremtésvédelmi Műhely (MRE Ökogyülekezeti Mozgalom)” 

 

Már április közepén, alig pár nap elteltével, közel 50 körül volt a regisztráló 

intézmények száma. Jelenleg már 63 intézmény csatlakozott a felhívásunkhoz. Ez 

kiemelkedő eredmény ilyen rövid idő alatt.  

A téma aktuális, érdekes, és úgy látszik, kapós is az intézmények között, pedig 

még nem is hirdettük meg minden ismert „címlistánkon”. 

Egy jó együttműködés látszik kirajzolódni. Ennek nagyon örülünk. Hajrá 

Beporzóbarátok! 

Timár-Geng Csilla 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQHvE58pxbuwlIj4DUhV5yzSmnhpq-VzhIzqBuvmcM8woPsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Hatékony posztok az egyesület FB-oldalán 

a Beporzók napja online kommunikációja és tapasztalatai 

 

Február közepén kapcsolódtam be az idei Beporzók napja kommunikációs 

feladataiba. Saly Erika és Vásárhelyi Tamás keresett meg, hogy az esemény 

Facebook-os népszerűsítését gondoljuk át együtt. El is készült egy három hetes 

„ütemterv”: mikor milyen témáról posztoljunk, mire fókuszáljunk, mihez van már 

kész szövegünk vagy képünk, hogyan tartsuk fenn az érdeklődést és juttassuk el a 

híreket minél több érdeklődőhöz. Figyeltünk arra is, hogy ne „ütközzünk” a 

Beporzók napja saját oldalának kommunikációjával, inkább erősítsük egymást. 

Végül február 18. és március 18. között egész jó kis „kampányt” bonyolítottunk 

le: a Beporzók napjához kapcsolódóan az egyesület oldalán 31 poszt jelent meg; 

volt köztük programajánló, az online kvízjátékot népszerűsítő, fényképes 

beszámoló, videó. A legnagyobb aktivitást a március 10-én – ténylegesen a 

Beporzók napján – posztolt videóüzenet váltotta ki: több, mint 2000 emberhez 

jutott el, csaknem 700-an nézték meg, és 118 „aktivitást” (lájkot, megosztást) 

váltott ki. 

A napi szintű posztolás és a megosztott anyagok sikere nyomán az egyesület 

Facebook-oldala is népszerűvé vált: követőinek száma március 14-én túllépte az 

1000 főt (azóta már 1100 fölött van). Vagyis az intenzív három hétbe fektetett 

energia hosszú távon is megtérül, hiszen így minden további bejegyzéssel már 

jóval több embert érhetünk el ezen a felületen! 

Ezt az 1%-os kampányunk keretében is igyekszünk kihasználni: a 

személyijövedelemadó-bevallás leadásának május 20-i határideje előtt 1 hónapon 

keresztül az egyesület FB oldalának borítóképén kérjük követőinket, hogy a civil 

szervezeteknek felajánlható 1%-ot az MKNE részére utalják. A borítóképek 

hetente váltakoznak majd. 

A Beporzók napjához kapcsolódó intenzív FB-kommunikációs tevékenység arra 

is lehetőséget adott, hogy kísérletezzünk. A különböző tartalmú és formátumú 

posztokra kapott visszajelzések alapján számos tanulságot levonhatunk. A 

legtöbb aktivitást a videók – főleg a saját készítésű és a Facebookra feltöltött, 

nem pedig a Youtube-ról megosztott –, illetve a fényképes posztok váltják ki. 

Egy szép vagy hatásos fotóra szívesebben kattintanak az emberek. Fontos 

tapasztalat, hogy ha egy videó alatt jogdíjas zene szól, azt a Facebook lenémítja! 
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A szöveges posztok közül a rövidebb, felhívó jellegűek népszerűbbek – többen 

olvassák el és reagálnak rájuk –, mint a hosszabb írások.  

Bár a Facebook saját, részben titkos szabályok szerint működő algoritmusa is 

jelentősen befolyásolja, melyik poszt mikor és kinek a hírfolyamában jelenik 

meg, mégis érdemes a fenti tapasztalatokra építeni, közösségimédia-

tevékenységünk során a már bevált módszereket alkalmazni, és tovább 

kísérletezni. 

Bárd Edit 

 

 

Beporzóbarát óvoda és iskolakertek 

Március elején felhívást jelentettünk meg „Rovarszállót minden iskolába!” 

címmel. (https://mkne.hu/rovarszallot-minden-iskolaba/)  

Március végén a Kör és a MRE Teremtésvédelmi Műhellyel közös Ökoestéinek 

egyike a beporzóknak lett szentelve, Szűcs Boglárka gondos szervezésében. 

 

Itt vendég volt az Iskolakertekért Alapítvány néhány munkatársa, és felkeresték 

egyesületünket, hogy tudnánk-e együttműködni a beporzóbarát iskolakertek 

kialakítása ügyében. 

Április 14-e többünknek (Halbritter András, Timár-Geng Csilla, Saly Erika, 

Szűcs Boglárka) emlékezetes nap volt. Reggel 8-tól online tanácskoztunk, valami 

hihetetlen szellemi közelségben, egész nap röpködtek az emailek, és estére 

https://mkne.hu/rovarszallot-minden-iskolaba/
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készen lett egy felhívás (https://mkne.hu/beporzok/) ami külön oldalt kapott az 

egyesület megújult honlapján. Április 28-ra közen hatvanan regisztráltak! 

Ne maradj ki te sem, ha szimpátiát érzel a virágok és a rovarok buja és termékeny 

(és nem utolsó sorban szép) közössége iránt! Otthon is lehet beporzóbarát egy 

kert… 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

Múzeumok és a fenntarthatóság 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület – idén volt 30 éves. Mi csak 

jövőre leszünk… Nemcsak ezért nagy testvér az ezer fős Pulszky. Tavaly óta 

intenzívebben együttműködünk. Most azzal a kéréssel jelentkeztek, hogy az ő 

egyéves műhelymunkájukat segítsük egy online konzultációval. 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lefordítják Henry McGhie „Múzeumok 

és a Fenntartható Fejlődési Célok” című kiadványát, a második félévben pedig 

műhelymunkasorozatban dolgoznak ki programokat a múzeumi tevékenységek és 

https://mkne.hu/beporzok/
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kommunikáció fenntarthatóbbá alakítására. Azaz múzeumzöldítéssel 

foglalkoznak. Ugye ismerős? Többen vannak a Kör-ben, akik évekkel korábban 

akkreditálták az iskolazöldítési programunkat, később az Ökoiskola mozgalom 

megalapításában, kibontakoztatásában vettek részt (ez az ország iskoláinak 

egyharmadát érte már el). Tehát tudtunk segíteni. Április 21-én félszáz 

regisztrálttal tartottunk jó hangulatú online találkozót. Annak emlékeztetője és az 

ott elhangzottak alapján összeállítandó ajánlások (az ökoiskola kritériumok 

adaptálása az elsők között lesz) fogják segíteni a múzeumok idei munkáját.  

 

Forrás: https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma 

Ezzel az MKNE és a múzeumok 29 éve tartó együttműködése egy új szintre 

emelkedett. Köszönet azoknak a tagtársainknak, akik részt vettek benne! 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

A Beporzók munkacsoport hírei 

 

Az idei beporzók napját hihetetlen nagy készülődés előzte meg. 

Munkacsoportunkon igazi tavaszi zsongás vett erőt. Mivel a fránya Covid 

nem akart tágítani, igyekeztünk a világháló adta lehetőségeket is megragadni. 

Január 18-án a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 

Andragógiai Tagozata Múzeumi Beporzó Szalont tartott. 50 múzeumból 

regisztráltak és vettek részt rajta. Az itt megfogalmazódott igényre válaszolva 
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csoportunk hét tagja elkészített egy nagyon átfogó gyűjteményt, amely 

iskolák, óvodák és múzeumok számára is jól használható, érdekes 

háttéranyagokat tartalmaz beporzók témában. A linkek a 

http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/ címen elérhetőek.  

Ebben található például Jantnerné Oláh Ilona 60 oldalas, Barátságban a 

beporzókkal című, óvodás korosztálynak szóló anyaga. 

http://www.beporzoknapja.hu/wp-

content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-

beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR1td4MWXAeBM1deD2y6u_byfDeo6

_8LJ0_zeidzYCIMo6_hBTjfxnasqvw 

Megjelent Vásárhelyi Tamás Beporzó barátaink c. ismeretterjesztő 

füzete a Hegyvidéki Zöld Iroda „Természeti kincsek a Hegyvidéken” című 

sorozatának második kiadványaként. Letölthető innen: 

https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=78044 

Virtuális térbe költözött az idei tavaszi beporzóünnep. Kolozsvári 

tagunk, Macalik Kunigunda és ottani partnereink, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem Állattani Múzeuma által március 6-14. között 

meghirdetett esemény oldalára naponta töltöttek fel a beszélgetésfolyamba 

beporzókkal kapcsolatos tartalmakat. Addig itthon a Beporzók napja és az 

MKNE FB oldalán is megjelentek híradások, illetve egy, a csoportunk által 

összeállított, Forintos Krisztina által szerkesztett ötnapos online 

rejtvénykihívás.  

Külön köszönet Bárd Editnek a beharangozókért!  

https://view.genial.ly/5ff9b481bf5ddc3bd7453491/interactive-content-

beporzok-napja 

2021-ben a múzeumok – bezártságukban is – tudatosan készültek a 

beporzók napjára. Lenyűgöző gazdagságban és változatosságban kínálták 

(játékosan és komolyan) az ismereteket. Pedagógusok és szülők, érdeklődők 

és szakemberek egész évben meríthetnek belőle. 38 intézményi programról 

múzeumi körpanorámát írt Vásárhelyi Tamás. 

http://www.beporzoknapja.hu/wp-

content/uploads/2021/03/M%C3%BAzeumi-k%C3%B6rpanor%C3%A1ma-

2021.pdf?fbclid=IwAR3FjDlsssDaSPTYTLhi8L8NngthAdtIEA4TMoGPjiYn

9OZAIG_fA-s0OaM 

Mindeközben a beporzók nem hagyták zavartatni magukat holmi 

pandémiától. A tagjainknál otthon lévő kuglikban folyamatosan ment a ki-be 

költözködés.  

Kikeltek a saját faliméheink! 

https://drive.google.com/file/d/1hZYvprFK2l99r__l7WBpAa7g8_S7TyTo/vie

http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR1td4MWXAeBM1deD2y6u_byfDeo6_8LJ0_zeidzYCIMo6_hBTjfxnasqvw
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR1td4MWXAeBM1deD2y6u_byfDeo6_8LJ0_zeidzYCIMo6_hBTjfxnasqvw
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR1td4MWXAeBM1deD2y6u_byfDeo6_8LJ0_zeidzYCIMo6_hBTjfxnasqvw
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/02/Bar%C3%A1ts%C3%A1gban-a-beporz%C3%B3kkal.pdf?fbclid=IwAR1td4MWXAeBM1deD2y6u_byfDeo6_8LJ0_zeidzYCIMo6_hBTjfxnasqvw
https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=78044
https://view.genial.ly/5ff9b481bf5ddc3bd7453491/interactive-content-beporzok-napja
https://view.genial.ly/5ff9b481bf5ddc3bd7453491/interactive-content-beporzok-napja
https://drive.google.com/file/d/1hZYvprFK2l99r__l7WBpAa7g8_S7TyTo/view?fbclid=IwAR19WfyRKkc3wu6bWBVMfTGhBO2lSaVZfUet4Mr99GdZLtMo4XpzriPuCFo
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w?fbclid=IwAR19WfyRKkc3wu6bWBVMfTGhBO2lSaVZfUet4Mr99GdZL

tMo4XpzriPuCFo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Trescsik Angéla, illetve Forintos Krisztina 

 

Legnagyobb örömünkre azonban nem csak az online térben tudtunk 

együtt tevékenykedni, hiszen két újabb figyelemfelkeltő rovarszálló 

állítására kaptunk megbízást Bp. XII. kerületétől. Március 9-ére 

elkészült az első, a Hegyvidéki Kulturális Szalon levendulás-

kertecskéjében, másnapra a második is a Szent Orbán téren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Vásárhelyi Tamás 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hZYvprFK2l99r__l7WBpAa7g8_S7TyTo/view?fbclid=IwAR19WfyRKkc3wu6bWBVMfTGhBO2lSaVZfUet4Mr99GdZLtMo4XpzriPuCFo
https://drive.google.com/file/d/1hZYvprFK2l99r__l7WBpAa7g8_S7TyTo/view?fbclid=IwAR19WfyRKkc3wu6bWBVMfTGhBO2lSaVZfUet4Mr99GdZLtMo4XpzriPuCFo
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Ezek érdekében még közösen is barkácsoltunk, szigorúan szabadtéren, 

maszkban, jéghidegben (Darvas Kata, Forintos Krisztina, Hársas Éva, 

Kecskés Ferenc és felesége, Trescsik Angéla – méhecskés maszkban(!), 

Vásárhelyi Tamás). A jó hangulatú délután vendége volt a 9Tv-Ferencváros 

Életfa stábja, filmjükkel a felállított szállót is bemutatják. Az elkészült anyag 

megtekinthető: 

https://www.facebook.com/202962169747089/videos/144492157556200  

Ezen kívül is miédia-megjelenések egész sora vitte a jó ügyünk hírét. 

Interjút adott Forintos Krisztina, Macalik Kunigunda, Vásárhelyi Tamás. 

A napokban állunk neki a harmadik rovarszálló elkészítésének, illetve a 

XII. kerület által megrendelt tanösvény tervezésének is. 

Közben nagyban folynak a munkálatok a „Beporzók vándortanösvény” 

körül is. Az országhatáron átívelő projekt csapata (NECC Kolozsváron, 

MKNE itt) már a konkrét játékok leírásán fáradozik.  

Lelkes, közoktatásban dolgozó tagjaink saját iskolájukban tettek arról, 

hogy a Beporzók napja mondanivalója eljusson az iskolás korosztályhoz is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Forintos Krisztina és Trescsik Angéla 

 

Forintos Krisztina 

 

 

Együttműködés a HAND szövetséggel 

A globális problémák és kihívások minden országot és minden állampolgárt 

érintenek. A szövetség tevékenysége a klímaváltozásról vagy éppen a természet- 

és ember által okozott katasztrófákról és a károk csökkentéséről is szól. Ezek 

csak együttes erővel számolhatóak fel.  

https://www.facebook.com/202962169747089/videos/144492157556200
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Már 2. éve tagszervezetként csatlakoztunk a HAND Szövetséghez, mert a fentiek 

az egyesületünk számára is fontosak. 

Az együttműködés jegyében kértek fel minket, hogy szervezzük meg a 

Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan az Önkéntesség a 

környezeti/társadalmi/gazdasági fenntarthatóságért címmel indított workshop-ot. 

Az adott témáról a különböző napokon megszületett, az önkéntesség sikerét 

befolyásoló tényezőkről elkészült rajzos, látványos hálók szemléletesek, 

melyeket megkaptunk, és a továbbiakban akár fel is tudjuk használni a 

mindennapos önkéntes munkánk során, a szervezetépítésben és egyéb területeken 

is.  

A résztvevőknek több mint a felét az egyesületünk tagjai tették ki. Mindenki jól 

érezte magát, és egy új módszerrel lettünk gazdagabbak. A szövetség honlapján 

találhattok a témához kapcsolódóan kerekasztal beszélgetést, amiben Ti is reszt 

vehettek.  

 

 

 

Timár-Geng Csilla 
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BioLearn: Tanuljunk a természettől – Biomimikri az oktatásban 

MKNE – KÖR  

 

Hogyan találták fel a tépőzárat? Megtanulhatjuk-e a gekkótól, hogyan lehet sima 

felületen közlekedni? Tanulhatunk-e fenntartható csomagolást a természettől? 

A fenti kérdések mind a biomimikri témakörébe tartoznak. Ez a – 

fenntarthatóságot is szem előtt tartó – tervezési módszer a természettől kölcsönöz 

ötleteket. Több tudományterület eredményeit és módszereit is felhasználja, az 

oktatásban is kiválóan alkalmazható. 

 

A Magosfa Alapítvány 2018 szeptemberében kezdte el a BioLearn projektet, 

amiben még 5 ország fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó civil szervezete 

vesz részt. A projekt keretében 22 oktatási modult dolgoztunk ki 12-16 évesek 

számára, amik közül 19-et fordítottunk le magyarra.  

2020 februárjában részt vettünk egy hollandiai tanulmányúton, amire eljött Gulya 

Niki, az MKNE választmányának akkori elnöke is.  

Jelenleg pedig egy két-alkalmas próbaképzés és egy három-alkalmas akkreditált 

pedagógus-továbbképzés zajlik, mindkettő több MKNE tag részvételével ☺! 

A projekt honlapja (a modulokkal): https://biolearn.eu/hungary/  

 

Neumayer Éva 

 

      

https://biolearn.eu/hungary/
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A Cornell-könyv felnőtté válása, az (újra)fordító szemszögéből 

(Sharing Nature® reconsidered) 

 

Kapcsolatom a Cornell-könyvvel, onnan kezdve, hogy még nem is ismertük 

egymást: 

1. „Oh Természet, oh dicső Természet, mely nyelv merne versenyezni 

véled?” – ez nekem evidencia (1964-től mindmostanáig) 

2. Sokaknak mégsem evidencia – hát nem látják, hogy katasztrófához vezet?! 

(1980-as évek) 

3. Meg kéne tanítani nekik. Természet = bioszféra, hát tanítsunk biológiát! 

4. Jaj, de ne így!! (tanítási gyakorlat, 1987-88) 

5. De akkor hogyan?  

6. „Ezt olvasd el, ebben minden benne van: Joseph Cornell: Sharing Nature 

with Children” – Paul E.Knoop, Aullwood National Enviromental Center 

and Farm, Ohio, US, 1992 

7. Kézenfogva gyerekkel a Természetben – MKNE, 1998.  

8. Joseph Cornell magyarországi műhelye (MKNE, Gyűrűfű, 2006) 

Így 30 év után, az újrafordítás során megfogalmazódtak bennem gondolatok. 

Nem elsősorban a pedagógiai hasznosulásról (arról remélem többen, többet 

tudtok írni!), hanem arról az ívről, amit a könyv az emberélettel párhuzamosan 

bejár. A bohóckodós gyerekjátékoktól John Muir-ig, nekünk magyaroknak 

Reményik Sándorig, Áprily Lajosig. Az erdei iskolás programvezetéstől induló 
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Cornell ma egy Ananda Village nevű holisztikus közösségben 

(www.anandavillage.org) él és tanít. Hogy mit? Olvassátok el a könyvet!  

 

Ortmann-né Ajkai Adrienn 

 

 

Fridrich Ági gondolatai:  

Nehéz a mai, felgyorsult, természettől elszakadt világunkban csendet, lelki békét 

és megújító energiákat találni. 2006 július elején, néhány elhivatott pedagógus 

kollégámmal erre láthattunk mintát Gyűrűfű ökofaluban. Mint Joseph Cornell 

vendéglátójaként ugyan kevesebb időt tölthettem a természetben játszható, 

élményalapú-tapasztalati játékok kitalálójának foglalkozásain, de a „jobb adni, 

mint kapni” szemléletem alapján e 4 nap számomra varázslatosan töltekező-

építkező volt. Hála a mester továbbképzésének, hátizsákomban sok-sok ötlettel és 

játékkal (plusz baráti kapcsolattal) lettem gazdagabb. Ezeket a – gyakorlatban is 

kiválóan használható – játékokat és meditációkat használtam mind a gyűrűfűi 

Veronika Erdei Iskolámban, mind jelenlegi munkahelyemen, a Kikerics Erdészeti 

Erdei Iskolában. Ajánlom nem csak olvasásra! 

 

 

Országos Találkozó 2021.09. 17-19. 

Nagyon bízunk benne, hogy az idei Országos Találkozón személyesen 

találkozhatunk. Budapest közeli helyszínen, Szentendrén szeretnénk tartani. A 

szállás és ellátás szervezése még folyamatban van; a részletekkel, jelentkezési 

lappal hamarosan jelentkezünk.  

 

Szűcs Boglárka 

 

 

Ökoestek az Ökogyülekezettel közös szervezésben 

Az Ökoestek programsorozat keretében március 24-én Dr. Vásárhelyi Tamás 

adott elő. Az eseményről készült beszámolót alább olvashatjuk. 

„Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkast” – beszámoló Vásárhelyi 

Tamás előadásáról. 

A tavaszi sorozat második alkalmának témája a beporzó rovarok jelentősége volt. 

Az előadó, Vásárhelyi Tamás biológus, korábban a Magyar Természettudományi 

http://www.anandavillage.org/
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Múzeum főigazgató helyettese és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

elnöke, jelenleg az egyesület Beporzók munkacsoportjával dolgozik a rovarok, 

köztük is főként a beporzó rovarok megismertetésén, és életkörülményeik 

javításán. Az ő kezdeményezésére jött létre 2018-ban egy jeles nap: március 10. a 

beporzók napja. 

Az előadás bevezetésében megismerhettük azokat a problémákat, amelyek a 

jelenkorban különösen veszélyeztetik a társadalmat, köztük a koronavírus-

járványt, a gazdasági visszaesést, a klímaváltozást, és a téma szempontjából 

leginkább lényeges jelenséget, a biodiverzitás összeomlását. Ezt követően 

megismertük azokat a tényezőket, amelyek leginkább hozzájárulnak a rovarvilág 

pusztulásához. Elsősorban az emberi tevékenységet, amelynek ugyan van pozitív 

hatása is az élővilágra, de az emberi hanyagság, az élőhelyek átalakítása és a 

klímaváltozás elősegítik a fajok kihalását. Az előadó a rovarfajok drasztikus 

csökkenését egy 2017-ben publikált német kutatással szemléltette, amelynek 

során 27 éven keresztül vizsgálták 63 kis természetvédelmi terület 

rovarállományát, és megállapították, hogy 27 év alatt 25%-ra csökkent a területen 

fogható rovarok mennyisége. A Biological Conversation tudományos folyóirat 73 

tanulmányból álló kutatása alapján kiderült, hogy ennek a pusztulási folyamatnak 

négy fő oka van. Az első az élőhelyek változása, ezen belül például élőhelyek 

eltűnése, vagy átalakítása; a második a szennyeződés, például a rovarölőszerek; a 

harmadik a biológiai változások köre; a negyedik pedig a klímaváltozás. Az 

élőhely változásának következtében a rovarok számára létfontosságú növények 

tűnnek el, vagy válnak számukra elérhetetlenné, ehhez kapcsolódik például a 

mesterséges táblák megjelenése, ahol elegendő virág található ugyan, de abból 

kifolyólag, hogy csak egyféle növényt ültetnek, a virágzási időszak is limitált. 

Ehhez lehet megoldás akár a Magyarországon is jelenlévő ökológiai hálózat, 

vagy olyan rétek kialakítása, ahol sokféle virág található meg egyszerre, 

különböző beporzási időszakokkal. A biológiai változás egyik formája az 

inváziósan elszaporodó jövevény rovarok megjelenése, ennek kapcsán az előadó 

részletesen ismertette a Magyarországon leginkább elterjedt poloskaféléket, 

valamint azokat a tényezőket, amelyek előidézik az új kártevők elszaporodását. A 

rovarölőszerek kapcsán megemlítette a rovarirtásra épülő marketinget, valamint 

egy grafikon segítségével mutatta be a rovarölő vegyszerhasználat exponenciális 

növekedését az USA-ban. A negyedik szempont a klímaváltozás volt, amelynek 

következtében mára már szinte teljesen felborult a természet rendje, a különféle 

időszakok összekeveredtek, többek között a virágok porzásának és a rovarok 

megjelenésének ideje is. A klímaváltozás így hatással van az ökoszisztémára is. 

Az esemény második felében az emberek életmódjáról volt szó, a rovarokhoz 

való viszonyukról, valamint arról, hogy miért fontosak a beporzók; és hogy miért 

jött létre a beporzók napja. Az előadó bemutatta a Beporzók munkacsoport 

tevékenységét, az általuk végzett környezeti nevelés formáit, például a honlapot, 

plakátokat, a kiadványokat, és a segédanyagokat, amelyeket pedagógusok 
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számára készítettek. Végül szó esett olyan lehetséges módokról, amelyekkel 

tehetünk a rovarok védelméért, például a rovarszállókról, vagy a rovarbarát 

kertekről, amelynek segítségével egy magánszemély is otthont nyújthat a 

beporzók számára. A program címe – amellett, hogy a hasznos rovaroknak 

okozott károkat említi: „Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkast” – arra 

is utal, hogy egymáshoz hogyan viszonyuljunk. Vagyis sosem szabad bírálni a 

másikat, mert akkor védekezni fog a vélt támadás ellen, hanem mindig 

türelemmel kell fordulni a másikhoz, és inkább rávezetni a jóra. 

Az előadás közben és azt követően is lehetőség nyílt kérdések feltevésére, és az 

aktív részvételnek köszönhetően mindenki számára tanulságos és érdekes 

beszélgetés alakult ki a rovarfajok megőrzéséről és a környezetvédelemről. 

 

Ágoston Noémi,  

KRE, japán szakos hallgató 

 

 

Projektek 

 

Klímaprojekt 
 

Útjára indulhat végre a Klíma-vándortanösvény. Június 4-én a Kőrösi Csoma 

Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában tartjuk első projektfoglalkozásunkat a 

3-7. évfolyamokban. Ezt megelőzően, május végén felkészítő műhelyt 

szervezünk a foglalkozást vezetőknek. Remélhetőleg most már megengedi a 

járványhelyzet, hogy az iskolákban és kerületi rendezvényeken is bemutassuk 

játékainkat, kísérleteinket. A tanösvény egyik online játékát Ti is kipróbálhatjátok 

ezen a linken: 

https://view.genial.ly/5f1aaa1efbeabf0cf7b3c398/interactive-content-sun-samu-

es-a-klimavaltozas 

 

Fotózd le a Klímaváltozást Ferencvárosban című fotópályázatunkra még május 

végéig várjuk a pályaműveket. Részleteket a projekt honlapján olvashattok. 

 

Hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül a Ferencvárosi Klímastratégia. Jelenleg 

egy online kérdőív formájában várjuk a lakossági véleményeket. Ezt követően 

kerekasztal beszélgetések során egyeztetünk a stratégiáról különböző társadalmi 

csoportok képviselőivel. 

 

https://mkne.hu/klima-vandortanosveny/
https://korosikettannyelvu.hu/
https://korosikettannyelvu.hu/
https://view.genial.ly/5f1aaa1efbeabf0cf7b3c398/interactive-content-sun-samu-es-a-klimavaltozas
https://zoldferencvaros.hu/2021/02/17/palyazati-felhivas-fotozd-le-a-klimavaltozast-ferencvarosban/
https://zoldferencvaros.hu/2021/03/23/most-one-a-szo-toltse-ki-kerdoivunket/
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Május, június során szemléletformáló lakossági előadásokat szervezünk a kerületi 

lakosoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a kibocsátáscsökkentés 

témakörében. Ennek időpontjai a zoldferencvaros.hu oldalon lesznek elérhetőek. 

 

Híreinket és szemléletformáló anyagainkat folyamatosan töltjük fel a 

zoldferencvaros.hu honlapra és a FB oldalainkra. Nagy segítséget jelent nekünk, 

ha megosztjátok és lájkoljátok ezeket. 

 

A projektcsapat nevében köszönettel:  

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

Tagjaink írták  

 

Bemutatkoznak új tagjaink 
 

Sztrida Emília 

17 éves diák vagyok, a Városmajori 

Gimnázium 10. évfolyamán tanulok. Többször 

voltam az egyesület eseményein – például a 

Gyerekszigeten, vagy Kapolcson a Művészetek 

Völgye fesztiválon – önkéntesként. Nagyon 

szeretek gyerekekkel foglalkozni, a jövőben is 

ezt tervezem. Emellett nagyon szeretek 

énekelni és írni. 

Szüleimmel és testvéremmel Budapesten élek. 

 

 

Nagy Bence 

2020 nyarán végeztem az ELTE TTK-n 

biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként, 

jelenleg pedig az ELTE PPK 

Neveléstudományi Doktori Iskolájának PhD-

hallgatója vagyok. Doktori kutatási témám 

alapvetően az éghajlat-változás egyénekre 

gyakorolt mentális hatásaival foglalkozik, 

továbbá a környezettudatosságra nevelés iskolai 

és iskolán kívüli lehetőségeivel és azok 
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hatékonyságának vizsgálatával. Félállásban dolgozom a budapesti Városmajori 

Gimnáziumban, ahol igyekszem gyakorlatban is alkalmazni a megszerzett 

környezeti nevelési ismereteimet, szerencsére sok lelkes diákkal és kollégával 

dolgozhatok itt együtt, akik szintén elkötelezettek a „zöld ügyek” mellett.  

Gyerekkoromtól kezdve kerestem azokat a tanárokat – mentorokat –, akiktől 

minél többet tanulhatok élő környezetem csodáiról és azok védelméről. 

Meghatározó szerepe van a szemléletmódom kialakításában a barlangászatnak is, 

amelyet tizenéves korom óta űzök, illetve annak is, hogy a székesfehérvári Sóstó 

Természetvédelmi Terület közvetlen közelében nőttem fel. Egyetemista éveim 

alatt, a MEKH Energiakövetek programnak és egy egyetemi projektnek 

köszönhetően, közel ötven osztálynak tarthattam az ország számos pontján 

energiatudatossággal és környezetvédelemmel kapcsolatos tanórákat.  

Igazán örülök, hogy tagja lehetek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, 

biztos vagyok abban, hogy a MKNE-nek köszönhetően sok új és hasznos dolgot 

tanulhatok, amelyet az oktatás során tovább is tudok adni a diákjaimnak.  

 

 

Programajánló 

 

Nézzetek bele a Módszerkosárba! 

 

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ 

Eredeti célja máig sem változott. Szeretnénk, ha úgy működne, mint az utcai 

könyvszekrények, könyvszigetek: nyitott közösségi könyvespolcként. A Hozz egy 

könyvet… helyett Hozz egy ötletet, vigyél egy ötletet! – ez a célunk. 

Egy évvel ezelőtt új műfaj született: Pulis feljegyzések koronavírus idején; 

Koronapló; MKN-e-napló. Ki-ki kedvére választhatott a címek közül. Érdekes 

most újraolvasni az akkori gondolatokat, reményeket, túlélő technikákat. 

Utóbbiakat volt időnk gyakorolni. A kiemelt „címlapfotót” Huszár Zsuzsa képei 

közül választottam, aki egyébként egy teljes sorozatot küldött Fotónapló címmel. 

De találtok ott mást is: környezeti neveléshez kapcsolódó nyelvi játékokat, 

Thiering Etelka idegennyelv-órán alkalmazott módszereit, legutóbb pedig sok-

sok lenyűgöző rovarszálló fotót Darvas Kata gyűjtéséből. Itt aztán van miből 

ötletet meríteni! 

Legyen minden nap a Föld napja! – és a beporzók napja, a víz világnapja, a 

madarak és fák napja…  
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Most pedig közeleg a környezetvédelmi világnap (június 5.). Ha a járvány 

engedi, már újra iskolában lesznek a gyerekek, hívjátok fel rá az ő figyelmüket is! 

Egy három évvel ezelőtti – de sajnos most is aktuális – posztot ajánlok 

figyelmetekbe: 

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/2018/06/11/junius-5-es-a-tobbi-364-

nap/  

Várom írásaitokat a gyalog.eva@gmail.com címre. 

 

Gyalog Éva, MKNE-Módszerkosár 

 

 

Vidéki csoportunkról 
 

Baranyai Csoport 

 

Az elmúlt időszakban a tagok munkája elsősorban a saját szervezeteikhez 

kötődött. Az ősszel esedékes pécsi Tanuló Fesztiválra viszont már MKNE 

színekben is készülünk. 

 

Huszár Zsuzsa 

 

 

Versek, szépségek 

 

Fecske Csaba 

Maréknyi hamu  

 

fülembe gyömöszöli váratlanul  

a vattába csomagolt kolompszót 

a dombra fölkapaszkodó alkonyat 

elpilledve hullong a homály 

a rozsdásodó fűre 

a völgy alvó krematóriumára 

ahol árnyak és csontok kísértenek 

egy élve felejtett rigó rikkant  

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/2018/06/11/junius-5-es-a-tobbi-364-nap/
https://mknemodszerkosar.wordpress.com/2018/06/11/junius-5-es-a-tobbi-364-nap/
mailto:gyalog.eva@gmail.com
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vissza a múltból céltalanul 

a lemenő naptól ég az erdő 

s hegy tetején porig ég minden 

amim volt és most eszembe jut 

maréknyi hamu az arcom 

amit közétek szór a meggondolatlan szél 

 

 

Közérdekű 

 

Kedves Tagjaink!      

2021-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: 

Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000 

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

tagoknak. Kérjük, aki az idei tagdíjat még nem fizette be, mihamarabb tegye 

meg! 
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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! 

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. 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 

Honlap: www.mkne.hu  

 Iroda és postacím:  

1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel/Fax: 321-4796 

e-mail: mkne@mkne.hu 

 

mailto:kriszkurucz.mkne@gmail.com

