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K ö r 
 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 

2021. november 

 

 

 

Gratulálunk! 

 

Gilly Zsolt, a kiskunsági Pro Natura díjas környezeti nevelő 

(középen) 

Az eredetileg Szegeden biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanárként 

végzett szakember később 1991-1992 között az ELTE környezetvédelmi tanár 

posztgraduális képzését is elvégezte. Több iskolában tanított, majd 1993-ban a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán kapott állást környezeti nevelő és 

ökoturisztikai munkakörben. 

Zsolt tagja a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek; korábban a Körlánc 

Egyesületnek is tagja volt. 
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Részt vett több környezeti nevelési projektben, többek között 2001-2002-ben a 

Körlánc Egyesület, a ISC (Institute for Sustainable Communities – Intézet a 

fenntartható közösségekért) és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

nemzetközi projektjében is.   

Munkatársaival több, mint 20 tanösvényt hoztak létre és tartanak fenn, két erdei 

iskolát üzemeltetnek, évi több mint 100 szakvezetéses túrát szerveznek. Nagy 

szerencséjének tartja, hogy elhivatott munkatársakkal dolgozhat a nemzeti 

parkban már több évtizede. 

Gratulálunk, Zsolt! 

 

 

Lesz 

 

 

 Ökokarácsony másképpen (dec. 5-én) 

 

A tavalyihoz hasonlóan az idei ökokarácsony is sok 

meglepetést és újdonságot hoz. 

Bízunk benne, hogy jelenléti formában. 

 

 

 

Egyik újdonság, hogy bővült a szervezők köre. A Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület és jelenlegi munkahelyem – a Szent László Általános Iskola – mellett a 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ társult a programhoz a 

rendezvény befogadójaként.  

Az ökokarácsony idei helyszínének címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14.  

Megközelítés: a belvárosból 28-as villamossal, 9-es busszal, 

                         az Örs vezér terétől a 3-as és 62-es villamossal. 
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A művelődési központ izgalmas elemekkel színesíti a programot. Lesz adventi 

ételek, italok kóstolója, sétakocsikázás a télapóval, adventi musical a 

színházteremben… 

Természetesen a 

klasszikus 

foglalkozások, a 

gyertyamártás és 

mézeskalácssütés sem 

maradnak el, de eddig 

az ökokarácsonyon 

még nem alkalmazott, 

új technikákat is 

megismerhettek. 

Mivel az ökokarácsony a művelődési központ adventi programsorozatának része, 

nem szombaton, hanem december 5-én, vasárnap lesz 10–14 óra között. 

 

A programra a belépés díjtalan. Szeretettel várunk. Hozd magaddal 

családtagjaidat, barátaidat is! 

Kérjük, hogy hozz magaddal bögrét is a forró italokhoz és egy kis dobozt, hogy 

el tudd vinni az elkészített kincseidet! A saját bögre használatával is csökkenteni 

szeretnénk a hulladék mennyiségét. 

 

És ha már itt jártok, Kőbányán, érdemes az 

ökokarácsonyt egy kis kulturális programmal 

összekötni. A művelődési központtal 

szemben van a gyönyörű és különleges, 

Lechner Ödön tervezte Szent László templom 

Zsolnay porcelán szószékkel és oltárokkal. 

Térjetek be ide is pár percre, nagy élmény 

lesz!  

 

 

 

 

Trescsik Angéla 

programfelelős 
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Bizonyára a tanévkezdéssel és a sok egyéb környezeti nevelési tevékenységgel 

kapcsolatos munkák, projektek foglalták le a szabad kapacitásokat, ami miatt az 

őszi időszakban kevesebben látogattatok el a Szalonba, mint a bezártság idején, 

amikor csak az online térben tudtunk együtt lenni. 

Pedig nagy események formálódnak a Szalonban. Már csak alig egy hónap, és a 

Szalon egyéves születésnapját ünnepelhetjük. 2020. december 3-án nyílt meg a 

Puli online Szalonunk. Lehet meglepetésekkel készülni a decemberi találkozóra. 

A közeli ünneplésig azonban egy kis munka is vár ránk. Egyesületünk 

alakulásának 30. évfordulójára készülünk. A találkozások részben ennek jegyében 

zajlanak. Nosztalgiázunk, retro tárgyakat, emlékeket gyűjtünk, jókat nevetgélünk 

és tervezzük a programokat a 2022-es, emlékezetesnek szánt ünnepléshez. Saját 

emlékeivel, kreativitásával, aktív szerepvállalásával mindenki hozzá tud tenni 

ehhez a színes, közös szőtteshez. 

Ha nincsenek ötleteid, vagy nem szeretnél tevékenyen részt venni a munkában, 

akkor is szeretettel várunk Szalonunkba, hogy mesélj magadról. 

Kíváncsiak vagyunk mindenkire.  

Soron következő találkozónk november 11-én, csütörtökön lesz. 

A kezdés változatlanul 17 óra. 

A találkozó belépő linkje: 

https://us02web.zoom.us/j/81758455214 

Meeting ID: 817 5845 5214 

 

Trescsik Angéla 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81758455214
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Volt 

 

Országos Találkozó 2021, Szentendre 
 

Idei Országos Találkozónkat Szentendrén tartottuk az itt (illetve a környéken) 

lakó egyesületi tagok, helyi környezeti nevelők, jelesül Szűcs Boglárka (az 

elnökség részéről), Halácsy Ágnes, Mondok Zsuzsa, Devescovi Balázs, Újszászi 

Györgyi, valamint Szandi-Varga Péter (a VSZC Petzelt József Technikum és 

Szakképző Iskola tanára) szervezésében. 

 

A szokásunk szerint három napos eseményt szeptember harmadik hétvégéjére 

időzítettük. Szállásunk a dunaparti Pap-sziget Kemping egyik faházában volt. Az 

időjárás kegyes volt hozzánk, végig jó időt kaptunk, napsütéssel, és kellemes 

őszi, még nem csípős hajnalokkal és estékkel. Így mindegyik szabadtéri 

programunkat hibátlanul meg tudtuk valósítani. 

 

 
 

Szeptember 17- én pénteken délután „terülj, terülj asztalkám” eszegetéssel 

kezdődött a találkozó. Az asztal mellett a hosszú hónapok óta elmaradt személyes 

találkozás feletti örvendezésen túl, Victor András moderálásával, a jövő évben 

esedékes 30 éves egyesületi jubileum programjain ötleteltünk, másrészről „élő 

könyvtár” módszerrel végig vettük az egyesületi futó programokat és projekteket. 

 

Mondok Zsuzsa jóvoltából reggeliztünk szombaton és vasárnap is. Zsuzsa 

egyrészt saját kertjükben termő zöldségekkel és gyümölcsökkel szolgált, másrészt 
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a szentendrei szombati piacon kezdte a napot; bevásárolta a reggelihez szükséges 

helyi terményeket, termékeket. 

 

Szombaton délelőtt a szélesebb közönség számára is nyitott szakmai programot 

tartottunk: a VSZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában bemutattuk 

az Egyesület három vándortanösvényét. 10 órától a Ferenczy Múzeumban 

köszöntötte az iskola igazgatónője, Énekes Rita az egybegyűlteket, és bemutatta 

az iskoláját. Végre a Puli-díjak „élő” átadóját is megtartottuk, majd átsétáltunk az 

iskolába, ahol Vásárhelyi Tamás bevezető előadását követően a Beporzó-, a 

Klíma- és a Herman Ottó vándortanösvényeket az azokat kidolgozó egyesületi 

tagok mutatták be hozzáértéssel és sok-sok szeretettel – no meg büszkeséggel. 

 

       
 

Ebédre a szokásos hidegtálakat jócskán felülmúló vendéglátásban részesültünk, 

amit az iskola szakoktatói Takács Zoltán tanár úr vezetésével készítettek, és 

Szekeres-Joó Eszter tanárnő segítségével szolgálták fel. A délutáni programot is a 

Petzelt Iskola szolgáltatta: Dobai Tamás történelem szakos tanár által fejlesztett 

városismereti sétán voltunk kisebb csapatokban. A csoportokat egy-egy diák 

önkéntes segítő kísérte, így ismertük meg Szentendre rejtett és kevésbé ismert 

kincseit. Voltak, akik kicsit előbb elfáradtak a sétában, azok hamarabb ültek be 

egy kávézóba, mások a séta utáni szabadidősávot használták ki arra, hogy a Duna 

partján, a Kacsakő nevezetű műintézményben épp ekkor folyó sörfesztivál 

keretén belül kóstoljanak meg különböző kézműves söröket. 

 

A közös vacsorát a Dunakorzó egyik bejáratott éttermében, a Corner Szerb 

étteremben költöttük el, majd visszasétáltunk a város északi határán lévő Pap-

szigeti Kempingbe. 

 

Vasárnap elég korán kelt a résztvevők egy kis létszámú, de elszánt csapata. E 

sorok írójának vezetésével hárman a napkeltét a Leányfalu feletti Vöröskőről 

néztük meg, s ahhoz, hogy a csúcsról láthassuk a 7:15 táján kelő napot, 5:30-kor 

kellett elindulnunk a Kempingtől. 6 órakor, még sötétben nekivágtunk a 7 

kilométeres, meredek részt is bőven tartalmazó kb. 300 métert emelkedő útnak. 

Kicsit felhős volt az ég keleten, de a napkelte azért így is megragadó élmény volt. 
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Visszafelé kerültünk egy keveset a Pap-rét irányába, hogy megnézzük a látványos 

kaszáló réteket, majd az Álló-rétnek vettük az irányt, és innen ereszkedtünk 

vissza Leányfalura. 

 

  
 

Egy másik maroknyi csapat szintén a Vöröskőre ment, ők akkor indultak, amikor 

a hajnalban kelők visszaértek Leányfalura. Az ő túravezetőjük Szandi-Varga 

Péter volt, s Victor Andrással botanizáltak. 
 

A résztvevők zömének vasárnap délelőtti programját egy komoly csapatépítő 

tevékenység, a sárkányhajózás adta. Nagyszerű élmény volt így koraősszel is ez a 

remek vízi evezős mulatság, nem mentünk nagyon sokat, kb. Leányfalu 

harmadáig eveztünk fel a Dunán, de azért a kormányos jó párszor 

megdolgoztatott minket két-két perces intenzív és egyszerre való lapátolást 

vezényelve. Ez utóbbi volt a nagyobb kihívás. 
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Ebédre elfogyasztottuk a maradékokat, majd nagy körbe állva búcsúztunk el 

egymástól, és mentünk haza jó élményekkel gazdagon. 

 

 

 
 

Devescovi Balázs 

 

 

Tök jó nap Martonvásáron 

 

Október 2-án szombaton jó idő ígérkezett egy szabadtéri rendezvényhez. Reggel 

8.15-kor négyen indultunk útnak a Déli pályaudvarról, ahová mind más irányból 

érkeztünk, és ahonnan alig fél óra alatt elértük az úticélunkat. 

Vannak települések, mint pl. Bag, ahol évente Tök jó délutánt szerveznek; van, 

ahol Tök jó napot. Martonvásár szeptember 25-től október 3-ig egy egész hetet 

szánt a tökfesztiválnak. Ennek keretében kaptunk meghívást a Beporzó 

vándortanösvény bemutatására. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tok-jo-het-martonvasar.html 

Az Óvodamúzeum melletti játszótéren padok, asztalok és árnyas fák vártak 

minket kellemes, hívogató környezetben. Az árnyas fáknak reggel még örültünk, 

próbáltuk betájolni, hová nem tűz majd órákon át a nap. Ehhez képest délig szinte 

dideregtünk még a napos oldalon is. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tok-jo-het-martonvasar.html
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De próbára tett minket a fel-feltámadó erős szél is, ami megnehezítette a 

készletek egybentartását. A papíralapú szókirakó játékok így szóba sem jöhettek 

; a képkártyákat, találós kérdéseket is csak az udvarról felszedett jókora 

kavicsokkal tudtuk az asztalon tartani.  

Népes, érdeklődő közönség előtt mutatkoztunk be. Mivel egy láthatóan kedvelt, 

népszerű játszótér volt a helyszín, többségében ovisok és kisiskolások jöttek a 

szüleikkel, nagyszüleikkel.  

Ahogy általában, itt sem volt hiány bevállalós felnőttekből. Kedvencünk a 

lepkeszárnyú gyerek és apukája volt, aki 5-10 éve még talán koncerteken csápolt, 

most pedig – bár a képen ez még nem látszik – a kisfia kedvéért maga is csápot 

öltött… Mindent a maga idején!   

*** 

Nincs két egyforma BVT-bemutató, és nemcsak a helyszín és a közönség 

különböző volta miatt! Mivel alkalmanként más-más csapattagok dolgoznak 

együtt, mindig egészen más (de mindig egyformán jó) a működés dinamikája. 

Ráadásul a kapolcsi tesztelés óta folyamatosan tökéletesedett, egyre „szebb és 

gömbölyűbb” a készlet: öntapadós matricák takarják a cipőmárkákat, logó és 

azonosító szám került minden játéklapra és dobozkára, új színt kapott egy-egy 

szókártya stb. (Nem magától – köszönet érte azoknak, akik dolgoztak vele!) 

Volt, amit én magam is most próbáltam ki először, ilyen A zsályavirág trükkje és 

a Szétszedhető rovarhotel. Sőt „élőben” láthattam Vásárhelyi Tamás Fortélyos 

Játéktárának néhány darabját, melyek az állatok világnapja alkalmából kerültek 

bemutatásra. A látogatók körében is nagy népszerűségnek örvendtek. 

Úgy érzem, a Martonvásári Kulturális Egyesület megelégedésére teljesítettük a 

küldetést. Ha jövőre is meghívnak, megyünk. Ugye?!   

 

Gyalog Éva 

 

[Utóirat: nyelvi kiegészítés 

Valahol már hallottam, de azért utánanéztem, hogy a tökjó, tökmindegy (így, 

egybeírva!) a tökéletes(en) rövid alakjából keletkezett. Én sem régóta tudom, 

hátha van köztetek, akinek újdonság.] 
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Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében 

 

A már évek óta futó Muzsikál az erdő program alapgondolata, hogy az erdő az 

éneklés és a hangszeres muzsikálás otthona is legyen, s nemcsak – ahogy 

többnyire gondoljuk – a csend, a madárcsicsergés és a szarvasbőgés birodalma. A 

program lelke és motorja Szabó Lajos erdész, de ma már tucatnyi segítő kell 

ahhoz, hogy mozgassa ezt a terebélyesedő, egyszerre kulturális, turisztikai és 

természeti élményt nyújtó rendezvényt.  

 

Az MKNE csak mostanában kapcsolódott ehhez a programhoz. A kapocs Saly 

Erika volt, aki már nagyon régóta jó ismerőse Szabó Lajosnak. Erikán keresztül 

az egyesület is meghívást kapott a főszervezőtől, azzal a mottóval, hogy 

kapcsolódjunk be a nyári (2021. júl. 3-11.) rendezvény-sorozatba, mutassunk be 
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természetismereti játékokat. Így is lett. Négy tagtársunk is részt vett a Mátra 

oldalában, Szurdokpüspöki környékén a programokon, s közönségsikert arattak 

az utazó tanösvény-játékaink. Ráadásul ünnepélyesen aláírtunk egy hosszútávú 

együttműködési megállapodást is a Muzsikál az erdő programgazdáival. 

 

Ennek a megállapodásnak a szellemében az idei koraőszi (okt. 1–3.) program-

sorozaton is részt vettünk, amelynek Gyula-Városerdő volt a földrajzi központja, 

s a földrajzi helyzetre utalva „Muzsikál az erdő a Körösök völgyében” volt a 

teljes címe. Hársas Éva és Tóthné Timár-Geng Csilla – mint animátorok – itt is 

játékokat mutattak be az érdeklődő gyerekeknek (valamint szüleiknek); Könczey 

Réka, Saly Erika és Victor András pedig a fenntarthatóság kérdéskörében vezetett 

interaktív – a résztvevőket aktivitásra, bekapcsolódásra, vélemény-alkotásra 

késztető – műhely-foglalkozást, melynek „DeNaturált Ember” volt a címe. Azon 

gondolkoztunk, arról tanakodtunk, hogy miben s mennyire távolodott el az 

Ember a Természettől (Natura).  

A rendezvény zenei programjának sokszínűségét jól jellemzi, hogy jazztől a 

szimfonikus zenéig, középiskolás lányok alkotta női kartól a népi zenekarig 

sokféle műfaj kapott helyet a fák árnyékában, az erdei színpadon. 

Külön színfoltja volt a rendezvénynek, hogy a 3. napi programok helyszíne – a 

Sebes-Körös két partján lévő, tehát szintén Körös-völgyi – Nagyvárad 

szomszédságában, Püspökfürdő csodabogyós erdejében volt.  

 

                 

Az MKNE ott is öregbítette hírnevét és ismertségét. A gyerekeknek szóló 

természetismereti játékok az ottani gyerekek között is sikert arattak. Külön öröm 

volt számunkra, hogy a határ túloldalán élő Szabó Zsófia felajánlotta a segítségét, 

s két román nyelvű játékot is hozott a programra (egy levél dominót és egy 
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memóriakártyát levelekkel), melyeket a kolozsvári NECC-es kollégák 

készítettek. 

 

       

 

A gyertyános tölgyes sűrűjében 

kialakított „színpadon” egy 

vonósnégyes, majd egy helyi 

líceum magyar diákokból álló 

kórusa szerepelt; végül – s nem 

utolsó sorban – a világszínvonalú 

Szent Efrém Férfikar kápráztatta 

el a közönséget az erdőbe mesésen 

illeszkedő éneklésével.  

 

Megérdemelt sikerekkel és szép 

emlékekkel gazdagodva tértünk 

haza. Biztosak vagyunk abban, 

hogy az előttünk álló években 

továbbra is mindkét fél 

megelégedésével fog folytatódni a 

Muzsikál az erdő program és 

egyesületünk együttműködése. 

 

Victor András  
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Állatkerti megjelenésünk 

 

Október 2-4-én, csodaszép őszi időben, az állatkerti Nagy-tó partján elhelyezett 

sátrunkba vártuk a látogatókat az Állat- és Növényszeretet Fesztiválon, a 

fenntarthatóság jegyében elnevezésű programunkkal. A játékok, fejtörők, kirakók 

kicsiket és nagyokat is odavonzottak hozzánk. Szombaton óvodáskorú 

gyerekekkel érkeztek a szülők és nagyszülők, vasárnap nagyobb gyerekekkel is 

megfordultak nálunk. Hatalmas volt az érdeklődés, ezen a napon tartotta az 

Állatkert az „örökbefogadóknak” az éves szülői értekezletet, hömpölygött a 

tömeg a sétányon. A kétnapos rendezvény első napján, szombaton társam volt 

Sztrida Emi és két osztálytársa, Tóth Luca és Gógucz Gyula, akik közösségi 

szolgálat keretében önkénteskedtek nálunk. A vasárnapi játékmesterek Bárd Edit, 

Grossmann Erika, Bikki Levente és Saly Eszter voltak, valamint két közösségi 

szolgálatos lányka: Keszthelyi Gréta és Kelment Helka. 

Nagyon jó hangulatú, igazi öröm-megjelenés volt, az állatkerti dolgozók nagyon 

segítőkészek voltak, a látogatók pedig nyitottak és „játékra éhesek”.  

Hatalmas köszönet az önkénteseinknek, akik mindig a látogatókra koncentrálva, 

figyelmesen foglalkoztak a sok-sok érdeklődővel. 

Reméljük, a program legalább ilyen sikerrel folytatódik majd jövőre is! 

 

Sztridáné Kurucz Krisztina 
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Állatkerti Pedagógus Szakmai Nap 

 

Szeptember 25-én lehetőségünk nyílt rá, hogy újabb érdeklődőknek mutassuk be 

a vándortanösvény koncepciót. Ezúttal a Klíma-vándortanösvényé volt a 

főszerep, mivel a többiek azon a hétvégén épp máshol állomásoztak a sok 

felkérésnek köszönhetően. 25-28 érdeklődő pedagógus vett részt a bemutatón, és 

már a tavaszi programjaikra hívtak bennünket előzetesen.  

Elmondhatjuk, hogy sikerült felkelteni az érdeklődésüket azon tanösvényeink 

iránt is, amelyeket nem is láttak. Jó hangulatú, sikeres esemény volt. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

Konferenciák a „zöldítés” jegyében 

Az utóbbi hónapban két alkalommal vehettem részt a Magyar Természetvédők 

Szövetsége által rendezett konferencián. Az első előadássorozaton is szembetűnő 

volt, hogy a vírus előtti és alatti online időszakhoz képest egyre több szakember, 

szervezet áll a zöld ügy mellé. 

Örömmel hallottam, hogy „a politikai momentumokból személyes momentumot 

kell alakítani.” – Botos Barbara helyettes államtitkár szavait idézve. 
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A 2050-ig kitűzött Nemzetstratégiai Klímaterv szerint 95%-kal kell csökkenteni a 

káros anyag kibocsájtást. Amire büszkék lehetünk, hogy az EU 28%-os átlagához 

képest Magyarországnak 32% -os csökkenést sikerült elérnie 2019-ig. Talán 

adódhat ez abból, hogy míg az európai polgárok 78%-a vallja, hogy válság van, 

addig Magyarországon ez a szám 81%. 

A biodiverzitás jegyében zajló konferencián Dr. Németh András elmondta, hogy 

az „együttélés, nem garázdálkodás” szemléletét képviseli, s kiemelte a környezeti 

és emberi méltóság jogának fontosságát. 

Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes 

államtitkára a stratégiát mindössze egy diagnózisnak látja, tervezési folyamatnak, 

melyben nagyon fontos az ágazati szereplők megszólítása. Két legfontosabb 

területnek egyrészt a lakóterek, városok zöldítését, másrészt a beporzók védelmét 

tartja. 

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója a nemzetközi 

munkacsoportok szerepét emelte ki. Az IPBES globális felmérése 1100 oldalon 

50 ország sokszáz szakértőjének munkája. Közel 1 millió faj kihalása várható és a 

háziasított emlős fajtáknak már 9%-a eltűnt. Mindeközben 300%-kal nőtt a 

mezőgazdaság, 45%-kal az ipar térnyerése – hangzott el Dr. Báldi András 

előadásán. Véleménye szerint a fenntarthatóság helyett radikalizmusra van 

szükség. Érdekes világban élünk, mikor a repülés áfája nulla, s közben sok 

milliárdot költünk a biodiverzitás megőrzésére. 

Zentané dr. Gáspár Vera, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó 

Biztoshelyettes vezető-főtanácsosa ismertette az alábbiakat: 

„Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása szerint mi, a magyar nemzet tagjai 

vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta 

értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, 

szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az 

utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 

Az Alaptörvény P) cikke alapján a természeti erőforrások, különösen a termőföld, 

az erdők, a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és 

állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 

amelyeknek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése 

az állam és mindenki kötelessége. 

A természeti erőforrások minőségét, a biodiverzitást meg kell őrizni és fenn kell 

tartani (és értelemszerűen fejleszteni is) / … figyelembe kell venni a jövő 

nemzedékek életfeltételeinek biztosítását is. / a védelmi szempontoknak be kell 

épülnie a szektorokat áthidaló szakpolitikába, stratégiákba.” 

Érdiné dr. Szekeres Rozália, az Agrárminisztérium Természetmegőrzési 

Főosztály vezetője a négy fejlesztési elemről beszélt: 
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1. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis 

fejlesztése 

2. Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás – térképezés és -értékelés 

3. A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai 

keretek meghatározása 

4. Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai 

megalapozása 

Kiemelte, hogy országos szinten sajnos városaink mindössze 4%-ban megfelelő a 

zöldfelület mennyisége. 

Kőrösi Levente, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály 

vezetője mindhárom szinten – globális, EU, hazai – kitért a stratégia hátterére. 

Jó tudni, hogy míg a 2020 utáni globális biológiai sokféleség megőrzési stratégia 

készülőben, addig az EU 2030-ra szóló és hazai 2030-ig kitűzött Nemzeti 

Biodiverzitás Stratégiát 2021. október 12-én az AM HÁÉ elfogadta. 

Ennek stratégiai területei: 

1. Védelemben részesülő területek koherens hálózatának kialakítása 

2. Leromlott ökoszisztémák helyreállítása 

3. Kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű fajok helyzetének javítása 

4. Inváziós ideghonos fajok 

5. Kereskedelmi célú hasznosítás által veszélyeztetett fajok védelme 

6. Biodiverzitást veszélyeztető szennyezések csökkentése 

7. Genetikailag módosított szervezetek 

8. Beporzók 

9. Klímaváltozás és biodiverzitás megőrzés 

10. Fenntartható és mozaikos mezőgazdaság 

11. Genetikai erőforrások megőrzése, használatukból származó hasznok 

megosztásának biztosítása 

12. Erdők 

13. Biodiverzitás megújulását nem veszélyeztető fenntartható vad- és 

halgazdálkodás biztosítása 

14. Fenntartható vízgazdálkodás, vízvisszatartás és ésszerű, takarékos 

vízhasználat elterjedése 

15. Zöldinfrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése, fenntartása és 

javítása 

16. Ökoszisztéma-szolgáltatások 

17. Ismeretek bővítése, a megőrzéssel kapcsolatos tevékenységek tudományos 

megalapozásának biztosítása 

18. Szemléletmódosítás, tudatosság kialakítása és elterjesztése 

19. Nemzetközi együttműködés erősítése 
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Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára felhívta a 

figyelmünket, hogy a nemzeti parkok is a stratégia részét képezik. Fontosnak 

tartja a szőlők védelmét és az erdősítések mellett vagy helyett elvégzendő 

gyepesítést. 

Halmos Gergő, a Magyar Madártani Egyesület képviseletében adta tudtunkra, 

hogy egyre növekszik az európai madárfajok vörös listája. Ide sorolható (többek 

közt) már a fürj vagy a vetési varjú is. Kiemelte az anyagi és jogi eszközök 

hiányát. 

Sipos Katalin, a WWF Magyarország munkatársaként szólt hozzá: általánosnak 

ítélte meg a stratégiát, hiányolja a tiszta irányokat, a priorizálást, a célszámokat és 

annak megjelölését, hogy kik hajtják végre és mely ágazatoknak kell 

összehangolt munkát végeznie, míg Farkas István szerint az ingatlanpiac 

túlkapásai és a vidéki repülőterek nyitása sem túl biodiverzitás barát. 

Gyenes Adrienn, az Agrár Kamara munkatársa a már korábban említett 

gyepgazdálkodás minőségének és mennyiségének emelését szorgalmazta. 

Kiemelte, hogy a gyermekeknek jó lenne tanulnia arról, hogy miként kerül az 

élelmiszer az asztalra. 

Összeségében örömmel tapasztaltam mindkét konferencián, hogy társadalmunk 

egyre több szervezete és szereplője foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével és 

szorgalmazza a radikális változtatás fontosságát. 

2018-ban intézményvezetőként az akkori kamasz korosztállyal tüntettem a 

Kossuth téren biológus kolléganőm támogatásával. A tanulók vászonlepedőt 

festettek ezen alkalomra, melyen az „Egy hajóban evezünk!” felirat volt 

olvasható, ugyanakkor sokszínűsége miatt jelképezte a változatosságot, 

változékonyságot. 

Ma is azt vallom, amit akkor: egyéni döntések és összefogás szükséges 

politikamentesen. Gyökeres változtatásra és szemléletmódosításra van szükség. 

A preventív oktatást nem lehet elég korán elkezdeni, mivel több generációnyi 

szülő nőtt fel már „növényvakságban”, melyet napjainkban a „szemétvakság” 

követ. Nem kárhoztathatók, mert a megszokás vezérli őket, és nincs ismeretük a 

fogyasztói, pazarló társadalom következményeiről. Hacsak nem annyi, hogy az 

időjárás szélsőséges változásai okán, illetve a vírusok terjedése miatt mindenki a 

saját bőrén érzi, hogy valami nincs rendben. Nem csak a Kárpát-medence, 

Európa, hanem az egész világ klímaválsággal küzd, amit az egészségünket, 

szabadságunkat veszélyeztető koronavírus csak tetéz. A mentálhigiéné veszélybe 

kerülésével közvetlen környezetünkön érezzük, hogy soha nem volt nagyobb 

létjogosultsága az egészség- és környezetvédelemnek. 

Én most is azt szorgalmaznám, hogy ezen a területen kapjanak a felnövekvő 

generációk élménypedagógiai módszerek segítségével nevelést, oktatást. 
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Mindehhez azonban oktatásügyi és környezetvédelmi minisztérium szükséges, 

mely a sok területet, szervezetet és hálózatot összefogja. 

Valami elkezdődött, kétségtelen, csak kérdés, hogy a hasznos ismeretet, célt és 

eszközt képesek vagyunk-e mielőbb és minél többen cselekvésbe fordítani és 

mozgósítani.  

Értünk, értük.    

Pamlényi Csilla  

 

 

Projektek 

 

Klímaprojekt 

 

A ferencvárosi klímastratégia társadalmi egyeztetésének végéhez közeledünk. A 

tervezetet kitettük a projekt honlapjára, beszélgettünk róla az emberekkel 

rendezvényeken, bemutattuk a II. Ferencvárosi Klímaplatform ülésen, és online 

kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében. Novemberben még 

egyeztetést folytatunk a kerületi intézmények vezetőivel és a Városfejlesztési 

Bizottsággal is. Könczey Réka körültekintő és precíz munkáját sok elismerő 

szóval díjazták a szakemberek az egyeztetések során. Köszönet és gratuláció 

Rékának! 

 

Az előző KÖR megjelenése óta 4 ferencvárosi rendezvényen mutattuk be a 

Klíma-vándortanösvényt, aminek nagy sikere volt. Egy-egy alkalommal 4-en 

kísértük a játékokat, amire 3 rendezvényen szükség is volt a nagy érdeklődés 

miatt. Folyamatosan játszottunk, beszélgettünk a sok-sok hozzánk érkező 

gyermekkel, és ha a koncertek hangereje engedte, akkor az őket kísérő szülőkkel, 

nagyszülőkkel is. Bár a játékokat többnyire 8 éves kortól ajánljuk, ez az ovisokat 

egyáltalán nem zavarta, kíváncsian kapcsolódtak be és játszottak végig akár 4-5 

játékot is. Jó volt nézni, hallgatni az érdeklődésüket, ahogy a játékokat bemutató 

tagtársaink lelkesedését is. Öröm volt együtt dolgozni Gyalog Évával, Hársas 

Évával, Kecskés Ferivel, Tímár-Geng Csillával, Vásárhelyi Tamással és Vidra 

Marcsival. A BakátsFeszten velünk tartott a projekt kommunikációsa és videósa 

is, így az eső okozta szünetet is jól ki tudtuk használni. Ennek eredményeit már 

részben láthatjátok a Zöld Ferencváros FB oldalán, a többi videó pedig 

folyamatosan kerül feltöltésre. Bedőné Piroska a fenntartható életmódról beszélt, 

én pedig a Klíma-vándortanösvényről. 

https://www.facebook.com/377112326265758/videos/690947428960494
https://www.facebook.com/377112326265758/videos/399390841629903
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A 9TV is végigkíséri projektünket. Az ő videóikat itt láthatjátok: 

Klímastratégia-tervezet társadalmi egyeztetése 

Klíma-vándortanösvény egy ferencvárosi iskolában 

 

 

A vándortanösvényt június óta közel ezer ferencvárosi iskolás ismerhette meg 

Hársas Éva, Kunné Margit, Tímár-Geng Csilla, jómagam és néhány kerületi tanár 

közreműködésének köszönhetően. 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=240996814664990
https://www.facebook.com/watch/?v=550813396017150
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A szakmai munka mellett közben a háttérben zajlik az adminisztráció is, aminek 

eredményeképpen végre kifizették az előző elszámolásunkat, amit már nagyon 

vártunk, mivel ez egy utófinanszírozású projekt. Köszönet a segítségért Sztridáné 

Kurucz Krisztának és Saly Erikának, aki mindig készen áll a táblázatok újabb és 

újabb verzióinak aláírására. 

A folytatásról: November folyamán elmegyünk még néhány iskolába, tartunk 2 

egyeztetést, 5 előadást, valamint kiosztjuk a fotópályázat díjait, és mindezekkel 

lassan közeledünk a projekt végéhez. De addig azért még sok munka vár ránk. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

A Beporzó munkacsoport hírei 

 

A munkacsoportnak a nyár folyamán legfontosabb tevékenysége a Beporzók 

vándortanösvény készítése, tesztje, próba-bemutatása, majd különféle 

helyszíneken és módokon való bemutatása volt (lásd erről Gyalog Éva írását is). 

Ebben a munkában azonban a csoportnak csak néhány tagja vett részt, az 

eseményeket pedig a Kör Facebook oldalán rendre bemutattuk.  

Az idén tavasszal több rovarszállót állítottunk fel Budapest XII. kerületében, és 

lakossági programokon is részt vetünk. Ennek alapján pályáztunk a kerület 

közösségfejlesztési pályázatán különféle, a jövő évben esedékes tevékenységek 

támogatására. Az eredményt várjuk. 

Készülünk, hogy november 13-án bemutatjuk a vándortanösvényt a XVIII. 

kerületben, a Tomory Lajos Múzeumban. 

Körkérdésemre jött néhány válasz a többiektől is: 
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Trescsik Angéla írta, hogy december 11-én pályaválasztási napon szerepel a 

tanösvény a Szent László Ált. Iskolában (egy új funkció, ahol alkalmazható a 

tanösvény). A felkészülés már folyik. 

Jantner Ili írta: „Terveztem egy játékot, amit ki is próbáltunk többen. 

Bogármentés (beporzók mentése) a neve. Mozgalmas, lendületes, izgalmas a 

gyermekeknek, óvodapedagógusok is élvezettel játszották. Ha valakit érdekel, 

közzéteszem.” 

A csoport tiszteletbeli tagja Marosvásárhelyről Györfy Borbála. „…a Vásárhelyi 

Forgatagon voltunk kint néhány nagyon lelkes óvónénivel a Beporzókkal a 

nyáron. Emellett, szívesen beszámolok a Pre-Cop ifjúsági konferenciáján való 

részvételemről is, ha érdekel titeket. (Ez – igaz – csak névlegesen érinti a beporzó 

témát, de hát a klímaváltozás elleni harc a beporzóknak is jó :)” 

Vásárhelyi Tamás feledhetetlenül szép félnapot töltött Pannonhalmán: a Városi 

Könyvtárban tartott előadást, majd az udvaron, a gyönyörű októberi napsütésben 

közösségi vendéglátást élvezve, közösen barkácsoltak méhbölcsőket gyerekekkel, 

felnőttekkel, igen jó hangulatban. 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

NKA pályázat: Beporzó Vándortanösvény 

 

Az NKA-nak beadott sikeres pályázat után, január elején kezdtük a közös 

munkát. A Beporzók csoportjából nyolcan itthon, négyen Kolozsvárott – de 

mindenkor közösen – kezdtük meg a játékok tervezését.  

Csapattagok: Darvas Kata, Forintos Krisztina, Gyalog Eva, Hársas Éva, Kecskés 

Ferenc, Macalik Kunigunda, Pénzes Janka, Res Katalin, Szabó Csilla, Trescsik 

Angéla, Valenta Ferencné, Vásárhelyi Tamás. 

Nem volt egyszerű a sok ötlet közül egyet-egyet végleg elengedni. A pályázatban 

20 játék kivitelezését vállaltuk, jelenleg több mint 30 van készen. Márciusban 

megkezdődtek a szakmai műhelymunkák. Időről-időre online megbeszéléseket, 

egyeztetéseket tartottunk. Izgalmas szakaszhoz érkeztünk, amikor az elkészült 

játékokat közzétettük zárt csoportunkban. 

Majd következett a lektorálás időszaka. Igyekeznünk kellett, mert Kapolcsra, a 

Művészetek Völgye megnyitására készen kellett lennie mindennek. Addigra 

elkészültek Valenta Gabi mindenki által megcsodált, beporzókat ábrázoló 

banános dobozai is. 
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Itt végre találkoztunk kedves kolozsvári barátainkkal, néhány napot ők is itt 

voltak, Vásárhelyi Tamás önzetlen vendéglátását élvezve. 

Bemutatkozásunk sikeres volt. Látogatóink élvezték az új játékarzenált, s mi 

bevontuk őket minden játékba a rovarok látásának megismerésétől kezdve a 

gyógynövények felismeréséig; a társasjátékba is, ahol a játékos maga a bábu. A 

beporzás folyamatát ezerféleképpen megközelítő játékok mindegyike sok 

érdeklődőt vonzott. S ha mindent látott, kipróbált már, akkor jött a jutalomjáték: 

egy méhecske a káposztalepke kíséretében gyűjthette a mindenfelé szétgurult 

pollengolyócskákat. 
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Itt aztán nem volt korhatár. Felnőttek és gyerekek egyaránt kipróbálták, hogy 

milyen a rovarkosztümökben pompázni. 

 

Az idei Zöld Zugoly programsorozat befejezése után tovább dolgoztunk a játékok 

tökéletesítésén, mert augusztus közepén Kolozsvárra utaztunk a csoportból 

négyen. Csodálatos napokat töltöttünk együtt a Magyar Napok keretében. Az 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum termei adtak otthont a 

vándortanösvénynek. Itt igazi közös munka, tapasztalatcsere, komoly munka 

folyt, sok-sok látogatóval.  

 

 

 

Izgalmasak voltak az esti koncertek, a város nevezetességeivel való ismerkedések 

is. Vendéglátóink kedvessége, szeretete mindenre kiterjedt. 

Itthon folytattuk a tesztüzem utáni újabb fejlesztéseket. Majd következtek a 

további bemutatkozások. Először az Országos Találkozón, Szentendrén, majd a 

XII. kerületi Hegyvidéki Szalontól kapott meghíváson.  

Ott voltunk Martonvásáron, a Tökfesztiválon, a Körösök vidékén a „Muzsikál az 

erdő” rendezvényén. Forintos Krisztina szervezésében a Béres József Általános 

Iskola projektnapján. 
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Készülünk a Tomory Lajos Múzeum rendezvényére, valamint a kőbányai Szent 

László Általános iskola projektnapjára, Trescsik Angéla szervezésében.  

Jelen leszünk Dévaványán is, a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület meghívására, amely bemutató a helyi könyvtár szervezésében valósul 

meg. 

A pályázatot az év végén hivatalosan lezárjuk. De ezzel még csak most fogja a 

kezdetét venni az igazi vándoroltatás. 

 

Hársas Éva 

projektvezető 
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Zöld Forrás 2021: Természetességmérő  

 

Végre valahára, sok év elteltével a 2021-es Zöld Forrás pályázaton nyert 

támogatás felhasználásával egyesületünk meg tudja újítani a Természetességmérő 

honlapot, és ezzel párhuzamosan egy mobil applikáció fejlesztését is meg tudjuk 

valósítani. A honlap és mobil applikáció fejlesztését követően 2022 tavaszára 

képzést szervezünk olyan pedagógusok részére, akik vállalják, hogy további 5 

pedagógusnak továbbadják tudásukat.  Az elméleti képzést terepi munka kíséri 

majd, és így kerül sor a honlap és applikáció tesztelésére is. 

Örömmel vágunk bele a feladatba Kecskés András informatikussal, aki az eredeti 

honlap készülésekor – még középiskolás diákként – a bemutató kisfilm 

elkészítését vállalta apjával, Kecskés Ferenccel együttműködve.  

 

A munka előrehaladtáról rendszeres beszámolót küldünk, de kérdésekkel, 

észrevételekkel bármikor megtaláltok. 

 

Halácsy Ágnes 

 

 

Tagjaink írták  

 

Levél Darvas Katához: 

 

Kedves Kata! 

A Zöld Zugoly ötlete 15 éve fogalmazódott meg benned Taliándörögdön, amikor 

az ottani ifjúságnak szerettél volna tartalmas és a környezeti neveléshez 

kapcsolódó, szemléletformáló elfoglaltságokat nyújtani. 

Ezzel az ötlettel már a kezdet kezdetén kapcsolódtál a Kapolcsi Művészeti 

Fesztivál programsorozatához. A Zöld udvar eleinte Dörögdön volt, majd évek 

múltán Kapolcson kapott helyet ez az igazán hiánypótló, fiatalokat és felnőtteket 

is bevonó program. 

15 éven keresztül sok-sok munkával, alapos felkészüléssel szervezted a dörögdi, 

majd kapolcsi programokat; tartottad a fesztivál főszervezőivel a kapcsolatot, 

részt vettél a szervezőbizottság ülésein, megbeszélésein. Igazi baráti kapcsolatot 

alakítottál ki velük. Bevontad a feladatokba a ZöldDök-ös diákjaidat is. (Era most 

is aktív tagja csapatunknak.) 
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A 2021-es év volt az utolsó, aminek a szervezését vállaltad. A 2022-es évtől 

átadtad nekünk a stafétabotot. A szentendrei OT-n már hivatalossá is vált ez a 

döntésed. Megható pillanatok voltak, ahogy megköszönted az évek óta legtöbbet 

segítő, a programokban mindig résztvevő KÖR-társaknak az addigi segítségüket. 

Persze – nagy örömünkre – nem búcsúzol el teljesen ettől a feladattól, mert 

vállaltad, hogy mentorként mellettünk fogsz állni, segíteni fogsz nekünk. Ennek 

nagyon örülünk, bár pótolni nem tudunk téged.  

Mi már el is kezdtük a készülődést, ugyanis már tudjuk, hogy a fő téma nem 

könnyű: az Üveg Nemzetközi Évéhez való kapcsolódás, a hagyományos halászat 

és az akvakultúra. Ugye segítesz, mentorálsz minket?  

A tagság nevében sok-sok szeretettel köszönöm az eddigi munkádat is: 

 

Timár-Geng Csilla   

 

Ui.: Az egyesületünknek hírnevet, elismerést szereztél ezzel az áldozatos 

munkáddal. Köszönjük! 

 
 

 

Új tagunk bemutatkozása 

Kedves Egyesületi Tagok! 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy végre a csapat tagja 

lehetek, mert már egy ideje figyelemmel kísérem tevékenységeteket. Ennek oka 

nyilván az, hogy én is a környezeti nevelés hajójában evezek, ami egy 

fantasztikus utazás! 
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Idei tanévben lesz 30 éves a 

tanítói diplomám, melyet 

természetismeret 

szakkollégiumon szereztem. A 

természeti nevelés iránti 

érdeklődésem innen ered, a 

szeretete pedig gyermekkoromtól 

kezdve ott volt bennem 

szüleimnek is köszönhetően. 

25 évig a Budaörsi 1. Sz. 

Általános Iskolában tanítottam, 

ahol vezetésemmel dolgoztuk ki 

2009-ben az úgynevezett 

„Fürkész tagozatot”, mely élménypedagógiai alapokon nyugszik, 

terepgyakorlatokon szerzett tapasztalatokra építi az ismereteket az emelt 

óraszámú környezetismereti órákon. Fő célunk a természet megszerettetése, a 

környezettudatos szemléletmód alapozása volt, amelyhez a tanterem falai közül 

mindenképpen ki kell lépni. A tagozat óriási siker lett a szülők, a gyerekek és a 

pedagógusok körében is. A tagozat vezetőjeként természetismereti táborokat, 

zöld projekteket, akciókat szerveztem az iskolában. 

Egyre inkább azt éreztem, hogy csak a környezeti neveléssel szeretnék 

foglalkozni, így 2018 szeptemberétől egyéni vállalkozásba kezdtem. Budaörsön 

létrehoztam a Gyerek-berek környezettudatos foglalkoztatóházat. A helyi 

óvodákba és iskolákba járok játékos, interaktív környezet- és természetismeret 

foglalkozásokat tartani.  Szeretném, ha minél több gyermek megszeretné a 

természetet, megismerné életkorának megfelelő szinten az állatok és növények 

világát, a tudatos vásárlás fortélyait, az újrahasznosítás lehetőségeit… 

Búvárda szakkört, nyári táborokat és öko születésnapi összejöveteleket is tartok, 

amelyeknek – bármilyen témájú is a szülinap – a környezettudatosság mindig ott 

van a hátterében. 

Szerettem volna gazdagítani tudásomat a környezeti nevelés területén, ezért 

2020-ban a PTE Természetpedagógiai szakirányú továbbképzésére is 

beiratkoztam. Januárban már a diploma is a kezemben lesz, bár ezt nem szabad 

elkiabálni, ezért csak csendben mondom… 

Köszönöm Varga Ágnesnek, akit az egyetemen ismertem meg, mint előadónkat, 

hogy ajánlotta belépésemet az egyesületbe. 

Bízom benne, hogy a jövőben személyesen is minél több tagtárssal találkozhatok! 

 

Üdvözlettel, Grafné Huszák Ágnes 
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Versek, szépségek 
 

 

Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék, 

hegyek-völgyek között zengedezve járnék. 

Ahol kitérülnék, porondot hajtanék, 

szomjú madaraknak innyok adogatnék. 

Martot mosogatnék, füvet újítanék, 

kaszáló rétekre virágot növelnék. 

Hegyek-völgyek között szép csendesen folynék, 

bánatot nem tudnék, nem is búslakodnék. 

Kövecses víz martján violát nevelnék, 

mégis édesemnek jókedviben járnék. 

(magyar népdal) 

 

Megosztotta: Victor András  
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Közérdekű 

 

SZJA 1% 

Nagyon köszönjük a 2020-as évre vonatkozó SZJA 1% felajánlásokat, melyet az 

Adóhatóság már az Egyesület rendelkezésére is bocsátott. A felajánlott SZJA 

összege 179 329 Ft volt. 

Hálásan köszönjük Tagjainknak és Hozzátartozóiknak, hogy gondoltak ránk és 

Egyesületünket jelölték meg kedvezményezettként! 

                                    

 

Tagdíjak 

Nagyon köszönjük a rendezett tagdíj befizetéseket! A 2021-es évre vonatkozó 

tagdíjak továbbra is az alábbiak, többen még nem rendezték, kérjük, tegyék meg 

mielőbb (a határidő 2021.03.31. volt!): 

 egyéni: 4 000 Ft/év,  

 diák/nyugdíjas: 2 000 Ft/év, 

 családi: 6 000 Ft/év. 

Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000 

 

Iroda 

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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