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K ö r 
 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 

2021. szeptember 

 

Elnökségi hírek 

 

Csak néhány dolgot sorolok fel, hiszen a Kör oldalszámából is érzékelhető, hogy 

az elmúlt időszakban sem unatkoztunk! Pezsgő élet folyt az egyesületben. 

 Nagy öröm ám ennyire aktív egyesületet vezetni!  Szinte „csak” 

támogatni kell a sok jó ötlet megvalósítását, s örülni az eredménynek… 

Köszönet érte Nektek! 

 Elnökségi üléseinket továbbra is online tartottuk meg; terveztünk, 

egyeztettünk, döntéseket hoztunk, olykor estékbe nyúlóan… Néha 

projektvezetők, választmányi tagok is kapcsolódtak hozzánk. 

Irodavezetőnk, Kriszta, az FB részéről Kelen Gábor rendszeresen velünk 

voltak, a Választmányt képviselve – amikor tehette – Balu is 

bekapcsolódott. 

 Az új honlapra való feltöltésekkel lassan haladunk, még tanuljuk a 

technikáját, ezért elég hiányos a felület. Tudjuk, hogy baj, mert jó lenne, ha 

vissza tudnánk tükrözni azt a pörgést, amiben vagyunk, amit létrehoztunk!  

 Az elnökség részt vett a Közélet Iskolája online „Tanulj, szerveződj, 

változtass!” c. társasjátékán/képzésén. Közösen kerestünk megoldásokat 

egy-egy társadalmi problémára. Megtanultuk, hogy széles a skála, ha 

cselekedni, változtatni akarunk. (Györgyi sajnos nem tudott velünk 

tartani.) 
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 Terveztünk egy nyári kétnapos elnökségi „elvonulást” is, amiből végül egy 

félnapos online összejövetel, intenzív munka lett. A honlappal kapcsolatos 

teendőket, javítani valókat vettük sorba, meg az országos találkozót 

készítettük elő. Nagyon hatékonyak voltunk! 

 Bárd Edittel – majd Victor András és Újszászi Györgyi bevonásával – az 

egyesületi „Bemutatkozunk” c. szórólapunkat is frissítettük, hogy 

Szentendrén, az OT-n már ezt adhassuk vendégeinknek. 

 Szűcs Boglárka elnökségi társunk augusztus végén sikeres doktori 

szigorlatot tett. Gratulálunk, hogy mindezt munkája és civil vállalásai – 

köztük az OT összefogása – közepette tette!  

 2022-ben 30 éves lesz a MKNE! Gondoltátok volna, hogy így eltelt az idő? 

Júniusban összehívtam az elnöki „csúcs” találkozót, vagyis a volt 

elnökökkel ültünk össze az Angelica Kávézóban, Budapesten. Fel tudjátok 

sorolni, hogy kik voltak eddig az egyesület elnökei? Ki volt az első 

közülük? Ki vitte eddig a legtöbb ciklust? (Ez már nehezebb kérdés!) No, 

jót nosztalgiáztunk, emlékeket idéztünk fel, eredményeket soroltunk, aztán 

ötleteltünk, hogyan ünnepelhetnénk 2022-ben. Annyi ötlet, vállalás 

született, hogy egyértelműnek látszik, akár egész éves „ünneplés-sorozat” 

is összeállítható a tervekből! Természetesen csak a nyitó-kör volt a mienk, 

mindenki mástól is várjuk a javaslatokat, vállalásokat. (Ld. külön cikkben, 

milyen felelősen vállalt javaslatokat teszünk le az ünnepi „asztalra”.) 

 Özön munkánk és sok-sok megkeresésünk van! A két újonnan fejlesztett 

vándor-tanösvényünket „viszik, mint a cukrot”…  Nagy öröm, hogy ily 

módon sokakhoz juthat el a klímavédelem és a beporzók fontosságának 

üzenete. Csak bírjuk szusszal!  

 Aláírtuk az együttműködési megállapodást a Muzsikál az Erdő 

Alapítvánnyal, melyben vállaltuk, hogy szakmai segítséget nyújtunk a 

rendezvényeiken. Az idei első fesztiváljukon már ott voltunk a Mátrában 

(Gyalog Éva, Hársas Éva, Timár-Geng Csilla, Saly Erika)! Színvonalas, 

igazi természetközeli programokon vettünk részt, kicsi ökológiai 

lábnyommal. Vállalható, nekünk való a rendezvény!  

 Nyáron 10 napon át változatos Zöld Zugoly programokat biztosítottunk a 

Művészetek Völgyében lelkes, udvarias önkéntes fiatalokkal és ugyanilyen 

lelkes egyesületi tagokkal. Köszönet minden segítőnek, külön a 

szervezésért Darvas Katának és Sztridáné Krisztának! 

 Nádai Magdától ajándékba kaptunk sok-sok kiadványt, könyvjelzőt, 

amiket Kunné Margit hozott el tőle. Magdának jól esik a figyelmünk, 
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Margit kedvessége. Apróságnak tűnik, de ez az emberi kapcsolatokat is 

ápoló odafordulás a legfontosabb megtartó erőnk! 

 A KEHOP-projekt önmagában is ezer szálon fut 2017 óta, élén Bátyi-

Földesi Dorkával! (Talán a leghosszabb projekt címet is kiérdemli majd?) 

Dorka jól tervezetten mozgósít, behálóz, eléri a célcsoportokat. 

 A Budavári Önkormányzattal való együttműködésünk első lépéseként 

Victor András vezetett egy kerületi sétát, melyet hatalmas érdeklődés 

övezett. Visszatapsoltak minket…  

 No, meg pályáztunk, pályázatot módosítottunk, elszámoltunk. Ez szokásos 

és hatalmas munka; köszönet érte mindenkinek, aki így vagy úgy, de 

segített ebben, legfőképp Sztridáné Krisztának. 

Sok a gond a világban, köztük a fenntarthatatlanság kiemelt problémája. Azt 

gondolom, hogy „nagy múltú” környezeti nevelési egyesületként – több civil 

szakmai szervezettel együttműködve – megalapoztuk a hazai fenntarthatóságra 

nevelést, amire mások, az általunk is „nevelődő” fiatalok építhetnek a mai napig. 

Erre is büszkék lehetünk, meg arra is, hogy még most is tesszük a dolgunkat, 

együtt, hitelesen, időt, energiát beletéve, s így a reményt éltetve… 

Saly Erika 
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Lesz 

 

MKNE OT Szentendrén 

Reményeink szerint végre személyesen is meg tudjuk tartani az OT-t. 2021. 

szeptember 17–19. között lesz Szentendrén. A helyszín választásában 

közrejátszott, hogy több egyesületi tagunkon keresztül is „közünk van” hozzá.  

Gazdag programkínálattal készülünk, pénteken „terülj-terülj asztalkám” mellett 

kötetlen beszélgetés és közben a futó programok bemutatása (élő könyvtár); 

szombat délelőtt szakmai program: tanösvények bemutatása: Beporzós, 

Klímás, Herman Ottó tanösvények a közeli ökoiskolák részvételével. Délután 

felfedezzük Szentendrét, vasárnap pedig sárkányhajózunk és kirándulunk a 

Visegrádi-hegységben. Mindenkit nagyon várunk! 

 

MKNE OT programterv 

2021. szeptember 17–19. Szentendre 

 

Részvételi feltétel: védettségi igazolvány 

Szállás: Pap-sziget Camping (https://pap-sziget.hu, GPS: N 47°40’54” E 19°4’58”), 

kétféle típusú, de azonos kategóriájú szobákban. A szálláson ágyneműt (huzattal 

együtt) adnak, törülközőt szükséges hozni.  

A kemping megközelítése Budapestről tömegközlekedéssel 

Cím: Szentendre, Pap-sziget, 2000  

Térkép 

 

1) HÉV + volánbusz (Szentendre, autóbusz állomástól) 

2) Volánbusszal (Újpest-Városkapu autóbusz állomástól) 

Budapesten a kék jelzésű 3-as metró vonalán lévő Újpest-Városkapu 

metrómegállónál lévő autóbusz állomásról indulnak autóbuszok Szentendrére 

(https://menetrendek.hu/). Szentendrére érve a Papszigeti bejárati út 

megállónál kell leszállni, amely a kemping előtt van. A teljes árú viteldíj 370 

Ft. A busz gyorsabb és olcsóbb, mint a HÉV+volánbusz, és nagy előnye az, 

hogy közvetlen. A HÉV viszont kötöttpályás. 

3) Hajóval (https://mahartpassnave.hu/) 

Helyszín és idő: Budapest, Vigadó tér 10:00 - Szentendre Belváros 11:30  

Hajóállomás – Kemping gyalog 1,7 km, 21 perc, Ár: 3820 Ft 

https://pap-sziget.hu/
https://www.google.com/maps?ll=47.681835,19.082756&z=14&t=m&hl=hu-HU&gl=HU&mapclient=embed&cid=2747526525406417464
https://menetrendek.hu/
https://mahartpassnave.hu/
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Mit hozzatok? 

Elemózsiát a pénteki Terülj-terülj asztalkámhoz; törölközőt; esőkabátot, 

kényelmes terepcipőt.  A sárkányhajózáshoz napvédő sapkát és krémet, olyan ruhát 

és cipőt, ami vizes lehet. Maszkot biztonsági tartalékként, ha valahol kérik tőlünk. 

Saját bögrét, kiskanalat. 

 

Részletes program 

Péntek (szeptember 17.) 

● 16:00-tól folyamatos érkezés, szállás elfoglalása, szabad beszélgetés, séta a 

környéken 

● 18:00  „Terülj, terülj, asztalkám” az otthonról hozott finomságokból 

● Beszélgetés és közben a futó programok bemutatása (élő könyvtár) 

Szombat (szeptember 18.) 

Reggeli: közös készítésű falatok a környékbeli helyi termelők finomságaiból 

(1000 Ft) 

Délelőtt: 10:00–12:00 szakmai program 

Tanösvények bemutatása: Beporzós, Klímás, Herman Ottó tanösvények 

A programra meghívtuk a közeli ökoiskolák képviselőit is.  

Helyszín: 

Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.), majd a Váci 

Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola (Cím: 

Szentendre, Római Sánc köz 1.) 

Program: 

 10:00 Köszöntő 

 10:05 Petzelt iskola bemutatkozása 

 10:20: Tanösvények bemutatása - előadások 

 Ismerkedés a tanösvényekkel  

Délben: 12:00 – 13:00: Állófogadás, hideg falatok (2500 Ft) 

Délután: 13:00-18:00 Szentendre felfedezése  

13:00 – 15:00 Városismereti séta – Petzeltes diákok vezetésével, 5-6 fős 

csoportokban 

15:00 – 18:00 A Kulturális Örökség Napjai programon való részvétel (szervezés 

alatt)  

Vacsora: 18:00 Szentendrén egy hangulatos étteremben (mindenki saját igénye és 

pénztárcája szerint) 
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Vasárnap (szeptember 19.) 

Reggeli: közös készítésű finom falatok a környékbeli gazdák kínálatából (1000 

Ft) 

Délelőtt: választható program: sárkányhajózás és/vagy túra (önköltséges) 

Sárkányhajó 

 
 2 órás evezés a Dunán, a vadregényes Szentendrei-ágban 

 jó idő és minimum 10 fő jelentkezése esetén 

 úszás- és evezéstudás nem feltétel 

 Költség: minimum 1250 - maximum 2500 Ft/fő létszámtól függően. 

25.000 Ft/hajó a bérleti díj, 20 személyes hajók vannak, tehát minél 

többen vagyunk, annál több felé oszlik. 

 Túra 

 Leányfalura utazunk volánbusszal (8:05 Szentendre Papszigeti 

bejárati út – 8:23 Leányfalu Pócsmegyeri rév), majd onnan túra a 

Vörös-kőre. 

 
 A Vörös-kő csúcsára vezető szakasz meglehetősen meredek, de ettől 

eltekintve könnyű erdei kirándulás.  

 Útvonal: Leányfalu – Vörös Meteor-forrás – Vörös-kő – Német-széna 

– Álló-rét – Leányfalu 

 A túra hossza: 11,2 km, időtartam: 3,5 óra, szintkülönbség: 460 m fel, 

ugyanannyi le 

 Visszautazás busszal Szentendrére 

 Költség: 500 Ft a buszjegy oda-vissza összesen 
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Ebéd: a kempinghez közeli étteremben (3000 Ft) 

14:00: búcsúzás, hazautazás 

Kérdéseitekkel nyugodtan keressétek Szűcs Boglárka elnökségi tagot, OT-felelőst 

(tel.: 20/443-2199, e-mail: boglarka.szcs@gmail.com) és Halácsy Ágnes, 

házigazdát (tel.: 30/545-4033, e-mail: ahalacsy@gmail.com). 

Bízunk benne, hogy sokan eljöttök, s nemcsak online lehetünk együtt! 

Az MKNE elnökség nevében: 

Szűcs Boglárka 

 

 

 

Kedves Társaim! 

A nyári vakáció után szeptember 9-én újra nyit Online Szalonunk. 
Szeretettel várlak benneteket. Bízom benne, hogy vittétek a Szalon jó 

hírét és újabb vendégekkel is találkozunk szeptemberben.  

A Beporzó csoport sok helyen járt a vándor tanösvénnyel a nyáron, 
ahol alkalmunk volt régen látott egyesületi tagjainkkal találkozni és 

meghívni őket személyesen is.  

Találkozunk szeptember 9-én, csütörtökön. 

A kezdés változatlanul 17 óra. 

A találkozó belépő linkjét néhány nappal a nyitás előtt fogom küldeni. 

Angéla 
tangela1963@gmail.com 
 

  

mailto:boglarka.szcs@gmail.com
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Muzsikál az erdő a Körösök Völgyében – 2021. október 1-3. 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
együttműködésének újabb programjára kaptunk meghívást. 

Biztosak lehetünk benne, hogy – a nyári, mátrai találkozóhoz (ld. alább!) 

hasonlóan – ismét élményekkel gazdagodunk és gazdagíthatjuk a fesztivált. 

A tervezett programból:  

 Gyulán MKNE stand (játék az érdeklődőkkel), 

 Gyulavároserdőn interaktív klímavédelmi műhely és stand, 

 Püspökfürdőn a koncertek és az erdei séták mellett ismét várjuk a tudományos 

játszóház iránt érdeklődőket. 

 

Hársas Éva 
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Volt 

 

Muzsikál az erdő a Mátrában – 2021. július 3-4. 

„A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat fő célja az erdő és a zene, a művészet 

erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a 

rendezvény résztvevőit.” 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzsikal-az-erdo.html 

Aki szereti a zenét, szívesen járja az erdőket, emellett új ismeretek befogadására 

is kész, az garantáltan örömét leli az immár 18 éve tartó alkalmakon. 

Szabó Lajos erdőmérnök – a főszervező – nemcsak régóta követi az MKNE 

működését, hanem a ’90-es években – indulása idején – aktív tagja is volt az 

egyesületnek. Elmondása szerint régi vágya teljesült azzal, hogy ez alkalommal 

nemcsak elfogadtuk a meghívását, hanem a további közös munkára is „ráüthettük 

a pecsétet” hivatalos együttműködési megállapodás formájában. Erre a második 

napon, ünnepélyes keretek között került sor az aktuális helyszín nagyszínpadán. 

De ne szaladjunk ennyire előre! 

Amikor Saly Erika megkeresett azzal, hogy a kilenc (!) mátrai helyszín közül 

kiválaszhatjuk a nekünk tetszőt, rögtön igent mondtam. Július 3-án 

Szurdokpüspöki, 4-én Tar – de jó lesz! 

Az előkészületek 

Hála az internetnek – és azoknak a tagjainknak, akik az eddig elkészült 

vándortanösvényeken dolgoztak – a Tanári kézikönyvet „lapozgatva” itthonról is 

át lehetett gondolni, milyen játékok illenek majd a helyszínhez. A HO volt erre a 

legalkalmasabb, de vittünk mellé saját játékokat is.  

Budapesti társaim, Csilla, Erika és Éva az irodában becsomagolták a kellékeket, 

majd július 3-án szombaton reggel, útban Szurdokpüspöki felé, a dobozok mellé 

felvettek engem is.  

Megérkezés 

Mivel a foglalkoztató délben nyitott – az ilyenkor szokásos szabadtéri 

pad+asztal+sátor várt minket – természetesen mindannyian részt vettünk a 

délelőtti erdei sétán. Utunkon Dr.Beer Miklós ny. váci püspök és Szabó Lajos 

főszervező voltak a kísérőink, a célállomáson a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és 

Boros Misi Junior Príma díjas zongoraművész előadásában gyönyörködhettünk. 

Szívem szerint a két nap minden percéről beszámolnék, de az oldalakat töltene 

meg. 
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Délutáni kínáló 

Déli is volt, finom helyi specialitást: töltöttkáposztát kaptunk ebédre, de itt 

inkább a mi szerepünkről szeretnék írni. Mivel tudtuk, hogy olyan helyre 

érkezünk, „ahol a család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas 

feltöltődési lehetőséget”, minden korosztályra gondoltunk. Ez nem volt nehéz, 

hiszen 1-1 játék önmagában is könnyíthető vagy nehezíthető. Pl. a 64 db-os 

madaras memóriajátékot lehet 32 darabbal játszani, sőt a kicsik elé képes felükkel 

tettük, hogy így próbálják a párokat megtalálni. Az évgyűrű-puzzle játékból elég 

csak az egyik körszelet darabjait kínálni, sőt az egészen kicsiknek ugyanarra az 

oldalára fordítottuk, hogy csak össze kelljen illeszteni. Mindig nagy öröm, ha a 

szülők is fellelkesülnek és próbálkoznak – na, nekik a haladó változatokat 

ajánlottuk!  

Másnap, vasárnap délelőtt ismét erdei séta, 13h-tól ismét „Játssz velünk! – az 

MKNE interaktív standja”. Merthogy a programfüzetben így jelentünk meg. 

Vasárnap esti búcsúzásunk idején a Zagyva Banda húzta a talpalávalót, ami nem 

könnyítette meg az elválást…  

Zárszóként 

még annyit: mint egykori népművelő (akkoriban így hívták a mai 

művelődésszervezőket) most is ámulattal gondolok vissza arra a profizmusra, 

mindenre és mindenkire kiterjedő figyelemre, aminek ott tanúi lehettünk. És 

mindezt évente több helyszínen, több napon át, reggeltől estig!  

A főszervező, Szabó Lajos példája mindnyájunkban megerősítette, hogy igen: így 

érdemes. Ha egy ügy mellé állsz, tedd oda magad szívvel-lélekkel! És mivel az 

MKNE vezetésében is ezt látom, biztos vagyok benne, hogy a Muzsikál az Erdő 

Alapítvány és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület együttműködése hosszú 

időre szól és gyümölcsöző lesz. 

Gyalog Éva 
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Növény-ismereti fölfedező séta Budán 

 

Örömmel jelezzük, hogy alakul az 

együttműködésünk immár a Budavári (Bp. I. 

kerületi) Önkormányzattal is! Az ő 

megbízásukból hirdettünk növény-megismerő 

sétát a kerületben lakó felnőtteknek és 

gyerekeknek, s rajtuk kívül bárkinek, aki 

csatlakozni akart. A meghirdetés szerint az 

Erzsébet híd tövénél, a Döbrentei téri Erzsébet 

királyné szobornál találkoztunk 2021. június 7-

én 17 órakor. Nagyjából húszan jöttünk össze; a 

társaságnak szűken a fele volt MKNE-s.  

Először Sziszinél néztünk körül botanikus 

szemmel, majd felsétáltunk a Gellért-hegyre a 

Filozófusok kertjéhez. Útközben nagyon 

gyakran megálltunk, mert a járdán, a kőfal repedéseiben – és minden tenyérnyi 

zöldben – találkoztunk érdekességgel. Hol tudatosan ültetett növényekkel, hol a 

Főkert által felügyelt – még csak alakuló – „méh-legelővel”, hol a szabad 

természettel. Lefelé jövet örömmel láttuk, hogy a Sánc utcában az útmenti fák 

tövénél szabadon hagyott öntöző-felület vadvirágokkal ékeskedik.  

Sokan búcsúztak úgy, hogy nagyon örülnének, ha lenne folytatása ennek a 

sétának. Mi is örülnénk. Csak szervezés kérdése! 

A séta egyik lelkes résztvevője elfelé mentünkben még mutatott egy közeli 

kedves helyet, amelyet ezúton jószívvel ajánlunk mindenkinek. Ez a Czakó kert 

(„a Tabán utolsó hírnöke”), ahol szemnek-szívnek-szájnak kedves dolgokat talál, 

aki oda betér: Czakó u. 15. 

 

Victor András  

a séta vezetője 
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Biodiverzitás – öröm, élmény, tanulás 

A környezetvédelmi világnapon – s egyben a 17. Európai Kertművészeti Napok 

eseményen – Fehérvárcsurgón tartottunk interaktív előadást a biodiverzitásról 

2021. június 5-én. Az invazív fajokon, a személyiség ökológiai motívumain és a 

beporzókon kívül szó volt az ökopedagógus-kompetenciákról, a mindig új 

nemzedék aktuális érzékenységéről, vagy éppen a tájak kerítettségében rejlő 

biztonság-érzésről. A fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyt működtető Károlyi József 

Alapítvány a saját lehetőségein belül tudatosan foglalkoztatja a környékbeli civil 

szervezeteket, így nagy örömmel találkozhattunk a kastély kertjének sokszáz fős 

forgatagában Varga Gáborral (Gaja Környezetvédő Egyesület), aki a komposzt 

csodájáról és a komposztálás fogásairól tartott életteli demonstrációkat. Az 

MKNE nevében igyekeztünk a civil együttműködésben megvalósuló tanulási 

alkalmakra ösztönözni a meghívókat, meglepetésükre. Reméljük, talál a Károlyi 

Alapítvány erre lehetőséget a jövőben. 

Könczey Réka 

 

Művészetek Zöldje – Zöld Zugoly 2021 

Jártatok már úgy, hogy kitaláltatok valamit, megvalósítottátok és várakozáson 

felül sikeres lett? Sőt, útnak indult és éveken át sok embernek nyújtott örömet, 

tudást? 

Velem (velünk) ez történt a Zöld Zugollyal a Művészetek völgyében. A „velünk” 

a tanítványaimat, egyesületi kollégákat és sok-sok természetet szerető, a jövőéért 

aggódó környezetvédő civilt, egyetemi tanárt, művészt takar. 

Idén volt a 30-adik Művészetek Völgye, de mi is évfordulót ünnepelhettünk, 15 

éve vagyunk jelen a Művészetek Zöldjében. Kezdetben csak egy-egy sátorral, pár 

önkéntessel, majd 2009-től 10 napos programmal, átlagban 20 fő feletti csapattal.  

Mértünk vízminőséget a helyieknek (Schróth Ági), építettünk komposztkast 

Taliándörögdnek (Wincsi, Laska, Gojci), befogadtuk a Hulladékból termék 

kiállítást (Hankó Gergő), nálunk debütált a Herman Ottó Vándortanösvény 

(Vásárhelyi Tamás, Tegzes Marcsi) és idén ismét egy „ősbemutató” volt: 

bemutathattuk a Beporzó Vándortanösvényt (Vásárhelyi Tamás, a Beporzó 

munkacsoport és a NECC Kolozsvárról).  

Nagyjából a 2020-as – akkor elmaradt – programot valósítottuk meg. A Beporzó 

Vándortanösvény idén készült el, ezzel gazdagítani tudta a ZZ programunkat. 

A 2019-es fiatalokból álló csapat egy fő kivételével (aki nem tudott most jönni) 

teljes lelkesedéssel ismét önkénteskedett, sőt néhányan még csatlakoztak is. Nagy 

öröm, hogy Grossmann Era, aki 2013-ban gimnazistaként csatlakozott hozzánk, 

idén a Bay Zoltán Kutatóintézet kutatójaként már előadóként is szerepelt. Kémiai 
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bemutatói pedig amolyan mini Csodák Palotája élményt hoznak a látogatóknak; 

ebben idén Saly(!) Eszter csatlakozott hozzá. Kurucz Kriszta vezényletével 

olajozottan mentek a napi programok. Sztrida Orsi kis csapatával a Fair Trade 

mozgalommal ismertette meg az arra járókat, Sztrida Emi a többiekkel a 

kézműves asztalnál, a játékoknál fogadta a vendégeket. Mindezt mosolyogva, 

kedvesen, pedig nem volt mindig könnyű, volt hőség, szél, eső…. jutott 

mindenből!  

2009 óta rajtam kívül Vásárhelyi Tamás, Victor András és Takács Feri bácsi, a 

zánkai füvesember voltak ott minden évben. Köszönet a sok izgalmas, érdekes 

előadásért, az átadott tudásért!!!! 

Idén már 19 zöld szervezet kapcsolódott be a 10 nap alatt, de közülük csak a Jane 

Goodall Intézet és mi voltunk jelen végig. Igen izgalmas és színes, változatos 

program várta a fesztivál látogatókat. Volt szerencsém négy unokámon keresztül 

tesztelni az egész Zöld Udvart, így nyugodt lélekkel mondhatom, hogy szuper 

volt!!!!  

Köszönet mindenkinek, azoknak is, akiket név szerint nem említettem, de 

olvashattok róluk Tamás beszámolójában a Beporzó Vándortanösvényről írt 

szövegében. 

És külön óriási köszönet Kurucz Krisztának!!! Nélküle nem lett volna Zöld 

Zugoly. Átvett tőlem minden fizikai megterheléssel járó feladatot, az elnökséggel 

pályáztak a költségeinkre, intézi az adminisztrációt. 

Remélem lesz ZZ folytatás! 

Darvas Kata 
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Útrakeltünk a Beporzó vándortanösvénnyel 

2021.08.17-21.  

 

2010 óta minden évben megrendezik a Kolozsvári Magyar Napokat. 

Ebben az évben a kolozsvári Nature Education Community Center-rel együtt 

készített és az NKA által támogatott Beporzó vándortanösvény is gazdagította a 

rendezvény programját. 

A tanösvény létrehozásában kezdettől együtt dolgoztunk kolozsvári kollegákkal, 

s a kapolcsi bemutatkozás után itt is együtt örültünk a tudományos játszóház 

sikereinek.  

Augusztus 18-án 10-kor megnyílt a Magyar Napok, és az Apáczai Csere János 

Líceumban már készen várta a vendégeket a Beporzó vándortanösvény. 

Rollupokkal mutatjuk be a beporzást, beporzókat, és azt a problémakörnyezetet, 

amiben (és aminek enyhítésére) keletkezett. Egy rollupon bemutatjuk azokat, 

akiknek köszönhetően elkészült, egy fotón pedig a most jelen volt készítőket 

maszkban rejtőzködve (így kellett dolgoznunk) és arcunkat vállalva is.  Álló 

sor: Macalik Kunigunda, Hársas Éva, Vásárhelyi Tamás, Forintos Krisztina, 

Trescsik Angéla; ülő sor: Szabó Csilla, Pénzes Janka, Rés Katika. 

A banánosdobozok díszítését Valenta Ferencné készítette. 
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A látogatókat mutató képek talán önmagukért beszélnek… 
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Az első napot esti koncertekkel zártuk, az első a gótikus Református templomban 

volt (már a mennyezete is szép!), a második a Főtéren a Szent Mihály templom 

mellett, itt a lendületes népzenére majd mindenkinek mozogni kezdett a lába!  

 

            

 

Ugyanitt kiállítás mutatta be a 2010-ben indult rendezvénysorozatot. És ki 

mosolyog ránk a legelső tablóról? 
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Macalik Kunigunda tagtársunk, akivel most együtt dolgozunk, nyakában pedig az 

akkor egyéves Ágota lánya, aki ma már nem kislány. Ők még most is 

lefotózkodtak ugyanígy! 

 

A második nap erősebb volt. Szívvidító volt a nyüzsgés a Líceum két 

tantermében. Közben volt idő elcsodálkozni Csontváry Pillangók c. 

festményének modelljein. És megható látvány a gyapjúból nemezelt „virágport” 
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gyűjtögető, beöltözött méhecskék átszellemült arca, ahogy viszik az eredményt a 

szüleiknél lévő kosárkába. Volt, akivel meghitt formában lehetett beszélgetni 

egy-egy feladvány felett, és volt, aki háromszor is végigjátszott egy „játékot”, 

annyira szerette. Volt nagyobb gyermek is, aki készségesen vállalta, hogy maga 

is bábu lesz egy dobókockás játékban, ami által bepillanthatunk a méhek 

nehézségekkel teli életébe. Egy tízéves forma kisfiú végig csinálta az UV fényt is 

látó méhek másfajta világlátását bemutató interaktív kísérletsort, majd buzgón 

megpróbálta anyjának és húgának továbbadni a friss ismereteket. Kicsit nagyobb 

kislány már a saját körmeit próbálgatta – a pénzvizsgáló készülék UV fényében. 

Mindnyájunknak más kedvence történetei lettek ezen a napon, miközben még 

buzgón dolgoztunk félkész eszközökön is.  
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A harmadik nap sem volt rosszabb, ami a forgalmat illeti. Közben két újabb játék 

jutott közelebb az elkészüléshez, és ezen a napon is voltak szívet melengető 

élményeink, például Anna, aki harmadszor is megjelent! (Más visszatérők is 

voltak.) A kosztümöket sem csak kisgyerekek próbálták fel. Bemutatjuk anyát és 

kiskamasz lányát, (ő a napszemüveges méhecske!) akik jókedvűen öltözködtek 

be méhecskének és káposztalepkének. Azzal a képpel búcsúzunk, amikor hulla 

fáradtan, de jó belső érzésekkel cipeljük el az összecsomagolt vándortanösvényt a 

NECC irodájába. 
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Alig várjuk, hogy ezt a készletet végre megmutathassuk a Kör-nek is. A 

szentendrei OT-n ott leszünk! – így búcsúztunk a Facebook-on, és mire ez a Kör 

megjelenik, talán már találkoztál is, Kedves Olvasó, némelyik játékkal. 

Riportunkat igazán átélhetővé teszi, ha meghallgatod Macalik Kunigunda sodró 

erejű interjúját, amit a helyi TV közvetített: https://magyarnapok.ro/2021/kmn-

teve/#/lightbox&slide=1  

 

Vásárhelyi Tamás és Hársas Éva 

* * * 

 

Tettük, vettük, visszaadjuk – Hármashatárhegy, 2021. augusztus 

A belvárosi, különleges iskolakultúrával és hagyományokkal bíró budapesti 

piarista gimnázium (BPG) az új tanévben a fenntarthatósággal foglalkozik. A 

háromnapos tantestületi elvonulás első napján a felelősség fogalmával, és a 

Laudato Sí’ enciklika hat tematikus fejezetének kiscsoportos feldolgozásával 

kezdődött a munka, amelyben minden pedagógus részt vett. A második napon 

Hetesi Zsolt előadásai után Zlinszky János vezetésével klímapolitikai szimulációt 

végzett tíz csapat, majd az előző nap csoportbemutatói hangzottak el. Harmadnap 

az MKNE vezetett önreflexiós, környezettudatossági sajátérték-felmérést a fenti 

címmel, majd a Naphimnusz Egyesület két aktivistája tartott előadást a 

hulladékainkról és a „kukadiétáról”. A természetélményt a helyszín 

környezettudatos szálláshelye, valamint a botanikai túra adta. 

A megfigyelési szempontok (nagyrészt általunk ihletve) gyakorlatilag mindhárom 

napon a következők voltak: fő üzenet, tanítások; milyen megvalósítandó 

programokról volt szó; kinek mik a személyes kapcsolódásai mindehhez.  

Reméljük, hogy a tantestület lendülete sokáig kitart, és a tanulóik, a családok 

meglévő környezettudatosságára építve példaszerű, tökéletességre törekvő 

ökológiai történeteket hallunk tőlük mi, és az egész világ. 

Könczey Réka 

 

Zöld OT – Keszthely 

Az MKNE nagy erőkkel képviseltette magát a Zöld OT-n. 

Két fórumon és egy szekción is jelen voltunk szervezőként, előadóként. 

Az „Élményalapú környezeti nevelés az oktatási intézményekben” című fórumon 

jómagam beszéltem röviden az MKNE beporzókkal kapcsolatos 

https://magyarnapok.ro/2021/kmn-teve/#/lightbox&slide=1
https://magyarnapok.ro/2021/kmn-teve/#/lightbox&slide=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv3Kze6tbyAhXhg_0HHXaFB90QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fregi.katolikus.hu%2Fkonyvtar%2Fferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf&usg=AOvVaw2i5eymIc2XkVqXGJuwvKN5
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kezdeményezéseiről, majd Gulyás Sándorné (azaz Kati néni) és Vígh Tamás 

(Jászberényből) mutatták be iskolájuk sokszínű tevékenységét. 

Kapcsolódtak az iskolakertek, a beporzók és a Mozdulj a klímáért! programokhoz 

is, és még az Otthon az erdőben is megemlítésre került. Fantasztikus, sokszínű, 

inspiráló beszámolót hallhattunk, és gyönyörű képeket láthattunk a megújult 

iskolakertjükről. Köszönet érte! Kati nénit elkísérte Kardos Orsi társunk és férje is. 

Öröm volt újra személyesen találkozni.  

Aki többet szeretne látni, hallani a jászberényiek munkájáról, nézze meg a róluk 

készült filmet:  

 https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/tudastar-alapozo/filmek  

A beporzók védelme című fórumon Vásárhelyi Tamás beszélt a beporzók 

helyzetéről és a Beporzók napjáról. A tőle megszokott lendületes, humoros 

előadást hallhattunk. Ugyanitt Kati néni is tartott egy rövid, de nagyon tartalmas 

bemutatót arról, hogy Jászberényben, a Szent István Körúti EGYMI-ben milyen 

sokféleképpen foglalkoznak a beporzók témakörével. 

A Vándortanösvény szekció keretében pedig bemutattuk mindhárom 

játékgyűjteményünket: a Hermann Ottó, a Klíma és a Beporzók vándor-

tanösvényeket. A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást, és lelkesen 

próbálták ki a játékokat, kísérleteket. A bemutatásban rajtam kívül Hársas Éva, 

Kunné Margit, Tímár-Geng Csilla és Vásárhelyi Tamás vettek részt. Köszönet 

nekik érte! 

A saját programjainkon kívül természetesen több fórumon és szekción is részt 

vettünk. Jó volt végre személyesen is találkozni civil társainkkal. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

Projektek 

 

Klímaprojekt 

A korlátozások enyhítésével, feloldásával új lendületet kaptak szemléletformáló 

programjaink. Nyár elején – még online – tartottunk három, beszélgetéssel 

egybekötött lakossági előadást. Majd augusztusban Jantnerné Oláh Ilona tartott 

előadást „Élményközpontú környezeti nevelés lehetőségei az óvoda- és 

iskolaudvarokon” címmel. A műhelyen több, mint 50 pedagógus vett részt., akik a 

visszajelzések alapján sok-sok inspiráló ötlettel távoztak. 

https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/tudastar-alapozo/filmek
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Augusztusban meghirdettük a Klíma-vándortanösvény foglalkozásokat a 

ferencvárosi iskoláknak. Ehhez kapcsolódóan képzést tartottunk az érdeklődő 

pedagógusoknak. A délután végére minden résztvevő pedagógustól azt a 

visszajelzést kaptuk, hogy szeretnék használni iskolájukban a vándortanösvényt. 

Voltak, akik ott helyben időpontot foglaltak a vándortanösvény használatára. 

Elmondhatjuk, hogy jól sikerült a képzés. Köszönet érte Vásárhelyi Tamásnak, 

valamint Tímár-Geng Csillának a gondos szervezésért. 

A Klíma-vándortanösvényről: 

Célja, hogy játékos formában, tapasztalati tanuláson keresztül ismerkedjenek a 

gyerekek a klímaváltozáshoz kapcsolódó jelenségekkel, és ötleteket gyűjtsenek az 

alkalmazkodás és kibocsátáscsökkentés témaköreiben. A vándortanösvénnyel 

ferencvárosi rendezvényeken és iskolai foglakozásokon lehet játszani az ősz 

folyamán. A következő rendezvényeken mutatjuk be az anyagot:  

BakátsFeszt: augusztus 29. 

Lakótelepi Mulatság: szeptember 4. 

KISERDŐfeszt: szeptember 5. 

Autómentes Nap: szeptember 19. 

 

Keressétek az MKNE standját, és nézzétek meg az új vándortanösvényt, ha épp 

arra jártok! 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

NKNSA fejlemények 

A lassan két éve kezdett munka egy másik stratégiai megbízásunk, a Ferencvárosi 

Klímastratégia (FKS) tervezése miatt nem haladt előre az elmúlt évnegyedben. 

Az FKS tervezetét szeptember elején lakossági, érintetti vitára bocsátja a IX. 

kerületi önkormányzat. Ugyanekkor tudom újra felvenni az NKNS elvarratlan, 

még meg nem szőtt szálait, és a szerzőkkel és szerkesztőtársammal közösen 

befejezni a művet. 

Ezúton kérem minden érintett elnézését és megértését, különösen azokét, akik 

már építeni szeretnének arra, s dolgoznának a megvalósításán! 

Könczey Réka 
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Tagjaink írták  

 

Agilis vagy antipedagógus-e a környezeti nevelő? 

Egy tavasszal megjelent provokatív neveléstudományi vitairatra reagáltam a nyár 

elején. Az eredeti cikkben egy pszichológus hallgató igyekezett vitriolos 

gondolatokat egymásba illeszteni a környezeti nevelésről. A válaszcikkben 

védem a környezeti nevelés értékszemléletét, praktikumát, és filozófiáját is, 

amennyiben a jelenleg a fennmaradásunkat leginkább veszélyeztető fél 

évszázados kockázatos trendre adott természetes reakcióként mutatom be 

szakmánkat. A mindössze ötoldalas cikk itt olvasható: 

http://upszonline.hu/index.php?issue=710304 . 

Könczey Réka 

 

  

http://upszonline.hu/index.php?issue=710304
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2022-ben 30 éves lesz az MKNE! 
 

Elnöki „csúcs” találkozó 

 

 

Az első elnöki „csúcs” találkozót akkor hívtam össze, amikor első elnökségi 

ciklusomat kezdtem. A „nagyoktól” kértem tanácsokat, s kaptam is mindenféle 

útravalót. A mai napig sokszor „nyúlok vissza” értük.  

Most, hogy 30 éves lesz az egyesületünk, újra „csúcs” találkozóra hívtam volt 

elnök-társaimat. Egy szép júniusi kora délután találkoztunk a budapesti Angelica 

Kávézóban. Mindenki várta a találkozót, mindenki azon volt, hogy ott tudjon 

lenni! Érzitek ennek a súlyát, ugye? Az az erő, amit kapunk egymástól, s 

továbbadunk másoknak, az élteti az egyesületet. Biztonságot jelent az, hogy 

ismerjük, elfogadjuk egymást. Nem kell mindig mindenben egyetértenünk, de 

érezzük, hogy „jó az a hely”, ahol együtt vagyunk, együtt teszünk, ahová 

tartozunk. 

Tettünk egy „hogy vagy” kört, majd egy nosztalgia kört. Mosolygósan 

emlékeztünk pl. arra az akadályversenyre, amit Csillebércen játszottunk, s ahol 

Timár-Geng Csilla kiváló holló volt. Könnyesre kacagtuk magunkat, mert a 

sajtért bizony meg kellett dolgoznunk! Eszünkbe jutott a Bárdosban a „szabaduló 

szoba” játék… De jó volt! Aztán az OT-k hangulata, a furulyás ébresztők, a 

kavics-kitűzők készítése, meg a farsangok, amikor beöltöztünk, táncoltunk, 

tomboláztunk… Az emberi kapcsolat tréningek. A sok-sok szakmai kihívás. 30 

év. 

Tamás volt az alapító elnök. Őt András követte többször, egymás után. Aztán Bia 

és Ági következett, majd Erika, Feri, Erika… 
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A 30. évforduló kapcsán „alapelvként” tűztük ki, hogy minimális 

ökolábnyommal szervezzünk mindent, tudatosítsuk, hogy így is lehet. 

Generalisták, vagyis sokszínűek vagyunk, ez tükröződjön a programsorozatban. 

Mi elkezdjük az ötletelést, de a tagság is tegyen vállalásokat, hogy minél 

teljesebb legyen az ünnep. Ha vannak köztünk megszólítható fiatalok, hallassák a 

hangjukat, mi meg halljuk meg, amit javasolnak! 

Így hát, álljon itt néhány vállalás: 
 Tamás: 53 alapító tag online „találkozója; Fortélyos játéktár bemutatása 

 S. Ági: örömtánc tanítása 

 Bia: láncjáték tagokkal (megszólítva beszélgetni: felhívunk valakit, a beszélgetésről 

írunk pár sort, Bia csinál belőle egy posztot a Facebook oldalunkon, s így folytatjuk); 

egynapos túrák: MKNE '30 Mecseki KÖR-túrák Biobiával 

 Feri: egynapos túrák vezetése 

 András bekapcsolódik: 30 év idővonalának elkészítése másokkal; örömtánc tanítása; az 

egyesület 30 éve számokban (pl. projektek, kiadványok, NKNSA együttműködő 

partnerek); online feladatok készítése Fb-ra, levlistára, Módszerkosárba (kérdés kvíz, 

puzzle régi MKNE fotókból); alapító tagok online találkozója; egynapos túrák vezetése; 

András vállalná: 30 különböző fa ültetésének és gondozásának szervezése 30 

helyszínen; furulyaszó, népdaléneklés közös alkalmakkor 

 Erika: idővonal; 30 év számokban; online feladatok kitalálása; tagok mozgósítása  

Akadályjátékot remélünk újra Csillától (Csillebérc emlékére), szabadulószobát 

Angélától, Csillától, Hársas Évától, Valenta Gabitól (a Bárdos emlékére). Jó 

lenne, ha lenne egy Magyarország térkép a honlapunkon, ahol jelölnénk, hol 

laknak a tagjaink! Szeretnénk látni azokat a fiatalokat, s a fiatal szervezeteket, 

akik bemutatnák, mit hoztak létre, mit tanultak tőlünk – az ő megszólításukra is 

keresünk társat. Örülnénk, ha vidéki társaink is vállalnák egynapos túrák 

vezetését (hol, mikor?). Retro-bulik is szerveződhetnek (pl. színdarab, saját 

kórus, retro slágerek előadása – emlékeztek még András és Treiber Zsuzsa 

párosra???).  

Jó lenne egy MKNE 30 évéről szóló „adattár” és kronológia, vagyis évenkénti 

összefoglaló rövid szöveggel, fotóval a honlapunkra! Ez hatalmas munka, de 

nagyon hasznos lenne! Persze, ha ki tudjuk adni a Cornell-kötetet, meg az 

NKNSA 4. kiadását, az is öröm lesz. 

Látjátok, mennyi ötletünk volt, lehet ezekhez is kapcsolódni, de teljesen új 

javaslatok, vállalások is születhetnek! Kérünk Titeket, hogy az Országos 

Találkozóig (szept. 17-ig) gondolkodjatok, mihez tudnátok kapcsolódni – ha 

nincs ötletetek, az általunk vállaltakhoz is lehet –, mit kínálnátok a jövő évi 

ünneplésre! Írjátok meg (saly.erika@mkne.hu) vagy mondjátok el személyesen 

az OT-n! 

Készüljünk a 30. évforduló változatos megünneplésére! 

Saly Erika 

mailto:saly.erika@mkne.hu


 

 

31 

 

 

Versek, szépségek 

 

Utassy József: Szüret után 

Pihen a prés. 

Mustszag bódít. 

Zenél a csönd, 

 hallgatom. 

Szőlőszem és 

részeg darázs 

hempereg az 

 udvaron. 
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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! 

          

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 
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