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K ö r 
 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 

2022 február 

 

Elnökségi hírek 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel meghívom minden kedves Tagtársunkat a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület közgyűlésére. 

Időpontja: 2022. május 15. (vasárnap) 10:00 

Helyszíne: 1119 Budapest, Etele út 59-61. (206 AD) 

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra 

összehívom 2022. május 15. (vasárnap) 10:15-re ugyanarra a helyszínre, 

változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés a 

megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 

Ha a járványhelyzet úgy kívánja, akkor az elnökség döntése alapján a közgyűlés 

online kerül megtartásra. A változás tényét 2022. május 1-ig hírcsatornáinkon 

közzétesszük. 

Tervezett napirend: 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása 

3. A 2021. évi közhasznúsági melléklet ismertetése 

4. A Felügyelő Bizottság 2021. évi jelentése 

5. A 2021. évi közhasznúsági melléklet elfogadása 

6. A 2021. évi részletes tartalmi beszámoló 

7. A 2021. évi elnökségi beszámoló 

8. A 2021. évi választmányi beszámoló 

9. Vezetőségválasztás (Elnökség, Választmány, FB) 

10. Puli-díjak átadása 

11. A 2022. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása 

12. 2023. évi tagdíj meghatározása 

13.Tiszteletbeli tagra javaslattétel és szavazás 
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Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj, 

asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozott finomságok gazdagabbá tehetik a 

kínálatot.  A bögréjét senki se felejtse elhozni, s a járványügyi szabályok 

figyelembevételére is ügyeljetek (maszk, védettségi igazolvány)! 

A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és címére kiállított 

számla ellenében – megtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze 

meg! 

A közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok (2021. évi közhasznúsági melléklet, 

2021-es részletes tartalmi beszámoló és 2022. évi munkaterv) 2022. május 1-től 

kezdve megtekinthetők lesznek az egyesület honlapján (https://mkne.hu/).  

A közgyűlés napján, a hivatalos eseményeket követően, kb. 14:00–17:00 között 

kerül sor az egyesület megalakulása 30. évfordulójának ünnepi eseményeire. A 

programot az egyesületi honlapon, valamint a tagi levelezőlistán fogjuk 

megosztani. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Saly Erika elnök 

 

Beporzó vándortanösvény 

 

Az alábbi „pohárköszöntőt”, köszönetnyilvánítást Vásárhelyi Tamás írta. Milyen 

jó, hogy önmagának nem mondott köszönetet, s így ezt én tehetem meg! Azt 

mindannyian tudjuk, hogy az innovációhoz kell mindig valaki, aki felismer egy 

problémát, álmodik egy nagyot, hittel, szakértéssel beszél a terveiről, s amikor 

már vannak társai, akiknek a szeme éppúgy csillog, mint az övé, akkor csapatot 

épít, majd belevág a megvalósításba… Büszkék lehetünk arra, hogy van egy 

Vásárhelyi Tamásunk, aki az álmainak egy részét az egyesületen belül valósítja 

meg. Nemcsak a Beporzók napja jött létre a tanítványával való kezdeményezésre, 

hanem az egyesület nevéhez fűződő új módszer, a vándortanösvény módszere is. 

Már három témában van vándortanösvényünk! Tamás összefogásával a beporzók 

problémájára cselekvéssel reagáltunk, melynek hozadéka szerteágazó: pl. aktív 

határon túli kapcsolat, pezsgő figyelem, országos érdeklődés, egyesületen belüli 

kreativitás, alkotómunka, egymástól tanulás. Köszönjük Tamásnak, s köszönjük a 

társául szegődőknek. Nagy s eredményes munka volt! Hála érte.  

Kívánom, hogy „vigyék, mint a cukrot”! 

 

Saly Erika 
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Pohárköszöntő 

A 2021. december 15-én a Beporzó vándortanösvény készítőinek utolsó online 

megbeszélésén elhangzott köszöntő leírt változata ez. A vándortanösvény a Kör 

újítása, hordozható eszközgyűjteményt jelent, amely az aktív, felfedezéses tanulást 

támogatja. A 2014-es Herman Ottó Vándortanösvény után idén elkészült a Klíma 

vándortanösvény, majd a Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert támogatásból 

készült a beporzó rovarokról is eszközkészlet. 

A Felhasználói kézikönyv az egyesület honlapján megtalálható: 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-

20211228.pdf.   

Az eszközkészlet két teljes példányban készült, az egyik Kolozsváron van a Nature 

Education Community Center (NECC), a másik itt a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület kezelésében.  

Egy nagyon sok munkával, feszültséggel és örömmel teli év végére érkeztünk. 

Egyfelől egy álom teljesedett be, a beporzókkal való környezeti nevelői 

foglalatosság egyik lehetséges csúcsa, másfelől sok munkával, olykor 

feszültségekkel is terhes volt ez az időszak. Remélhetőleg mindenki túl tudja 

tenni magát azokon a sérelmeken, amik semmiképp nem szándékosan, hanem 

csak a felhasználók számára jobban megfelelő játékok és eszközök elkészítése 

érdekében történtek. A munkás év végére viszont megszületett az eredmény, és 

az tényleg nagyon gazdag gyűjteménye lett a beporzókat és tevékenységeiket 

bemutató játékoknak. Illendő hát poharat emelni azok tiszteletére, akiknek a 

legtöbbet köszönhetjük. 

Darvas Katával kezdjük, hiszen ő volt az, aki a kapolcsi Zöld Zugolyban 5-6 éve 

már bemutatta az ő szép rovarszállójukat, amit Kelen Gáborral készítettek, és 

hozta a maga készítette posztereket is hozzá. 

Saly Erika a következő. Amikor Győrfy Borbálával – Kolozsvárról érkezett – 

ELTE-s tanítványommal elkezdtük felmérni, hogy mivel járna a Beporzók napja 

(március 10.) bevezetése, az első Erika volt, akit 2017 telén megkérdeztem, hogy 

az MKNE támogatója lenne-e egy ilyen kezdeményezésnek. Pillanatnyi habozás 

nélkül mondott igent, és azóta is, ebben az egyéves munkában is ismételten 

érezhettük pozitív hozzáállását, törődését. 

Macalik Kunigundával, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

oktatójával 2018 márciusára már közösen készültünk, ajánlgattuk egymásnak az 

ötleteket, lehetőségeket, ahogyan családi eseményt lehet varázsolni a beporzó 

témából. Azóta is tart ez az együttműködés, és a vándortanösvény ötletéről is vele 

kezdtünk először beszélni. Az az érzésem, hogy ebben az évben „odaát” nemcsak 

szakmai vezető, hanem mindenes is volt. 

2020. telén gyors pályázatírásba fogtunk, és ebben, a költségvetés készítésében, a 

pályázat benyújtásában elévülhetetlen érdemei voltak Sztridáné Kurucz 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf
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Krisztának, aki azóta is folyamatosan végzi a gazdasági tevékenységet, teszi 

elérhetővé a működés anyagi feltételeit. 

Amikor meghirdettük a Beporzó munkacsoportban, hogy szálljon be a munkába, 

akinek van kedve, Hársas Éva (aki a Herman Ottó vándortanösvény egyik 

alkotója is volt) az első között jelentkezett. Azóta is elképesztően sokat dolgozik, 

hol mint projektvezető, hol a háttérben mint mindenes, hogy a saját készítésű 

játékok ténylegesen el is készüljenek. 

Kecskés Ferencnek a Klíma vándortanösvényben is, és itt is rafinált játékokat 

köszönhetünk. Inkább az érettebb gyerekek számára valók ezek, de 

mindegyikben mély biológiai tartalom van, amit például egy dobókockás-táblás 

társasjáték formájában lehet észrevétlenül megtanulni. 

A visszahúzódó stílusú Gyalog Éva határozott munkával önálló területet hasított 

ki magának, a vándortanösvények során még nem szerepelt nyelvi játékok 

meghonosításával, majd a bemutatásukkal. 

Forintos Kriszta lényegében ugyanazt tette a városi klíma és a beporzó témában 

is: a képrejtvényeket hozta be – mindjárt online formában is – az asztalra 

kirakható játék mellett. Ő most ennél több is volt, általános lektora minden 

szövegnek, és tanácsadó néhány fontos kérdésben. 

Valenta (Ferencné) Gabi a Herman Ottó projektben vett először részt ilyen 

munkában. Ő egészen új színfolttal lépett elő: a játékokat befogadó 

banánosdobozokból varázsolt művészi munkával színes, vonzó csomagolást, sőt 

a bemutatási helyszínek fényét emelő látványosságot. Ezen túl felkarolta a 

virágporok bemutatásának nehéz feladatát a méhek ajándékairól szóló játék 

elkészítése mellett. 

Ha már rajzolásnál tartunk: Kolozsvárról Pénzes Janka is nekilátott rajzolni, és 

neki is egy új műfajt köszönhetünk a vándortanösvények didaktikai arzenáljában, 

a képregényt (aminek összekeveredett kockáit itt sorba kell rakni). 

Szabó Csilla egy sztereotípiát rombolt le a nő létére barkácsolt rovarszállóval. Ez 

nemcsak a bemutatás módját határozta meg (szétszedhető rovarszálló), hanem az 

újrahasznosítás területén is iránymutató volt.  

A harmadik kolozsvári „kislánytól”, Rés Katikától különösen sokat lehetett 

tanulni a kisebb gyerekekkel való empatikus foglalkozás területén, ahogy a 

lepedőnyi játéktáblán bábúkként lépkedő piciket irányítgatta. Mindhármójukkal 

igen jó volt a munkakapcsolat, miközben keményen hajtanak a megélhetésükért, 

kedvesen, szívesen, mosolygósan dolgoztak együtt a náluk minimum egy 

generációval idősebbekkel.  

Trescsik Angéla a kisgyerekek elvarázsolásához készült sok munkával, és 

strapabírónak bizonyuló rovarkosztümjei a leghatásosabbak. Tényleg, van-e 

hatékonyabb módszer a természettel való harmonikus viszony kialakítására, mint 
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a beleélés, az azonosulás? Ez a varázslat látszott kisgyerekek, és gyakran a velük 

együtt beöltöző anyukájuk arcán is, ahogy egymásra mosolyogtak! 

Bátyi-Földesi Dorkának a projekt vezetése során baráti jótanácsokért, és a 

nyomtatott anyagok elkészítésében való közreműködéséért vagyunk hálásak.  

Az Elnökség másik tagja, az „összekötőnk”, Timár-Geng Csilla – szórványos 

nézeteltérések mellett – folyamatosan bátorított, a háttérből nyújtott segítséget, 

amiben csak lehetett. Benne élt velünk együtt a programban, így az Elnökség is 

első kézből kapta az információkat a projekt állapotáról. 

Kunné Margit mindig mindenütt ott van, ahová hívják, és segít, ha kérik. A 

Beporzók bemutatásában is részt vett – Mondok Zsuzsával együtt – és tanácsokat 

adott az óvodás korosztály számára való kiterjesztésre vonatkozóan. Nemcsak 

Magyarországon, hanem Kolozsváron is lehettek, akik még segítettek, mint 

ahogyan több mindenkit lehetne még köszönettel említeni így, a munka végén (a 

családjainkról nem is beszélve). 

Emelem tehát poharamat mindnyájunkra, akik tevőlegesen részt vettünk ennek a 

projektnek a végrehajtásában, azaz a világon a legelső (két) Beporzó 

vándortanösvény létrehozásában. Sokáig legyen benne örömünk! 

Sokáig legyen benne öröme minden Kör tagnak és minden környezeti nevelőnek, 

aki játszik vele, vagy kikölcsönzi és bemutatja, minden felnőttnek és gyereknek, 

akár elvarázsolódik, akár tanul valamit észrevétlenül, és legyen belőle haszna 

minden beporzó rovarnak, minden beporzott virágnak! 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

Lesz 

Országos Találkozó 2022, Tata 

Az idei Országos Találkozónk különleges lesz, mivel 30. évfordulós találkozóra 

készülünk. A péntek este és a szombat egy része is „rólunk” szól majd, múltidéző 

játékokon és feladatokon keresztül elevenítjük meg a régi emlékeket, közös 

élményeket, eredményeket.  

A találkozó időpontja 2022. 09. 16-18. péntektől vasárnapig. Helyszíne Tata (a 

szállás még szervezés alatt áll), a házigazdánk Labancz Györgyi. A további 

részletekről és a várható költségekről a májusi KÖR-ben adunk hírt.  

Ünnepeljünk együtt, írjátok be a naptárba, és jelentkezzetek, gyertek! Nagy 

izgalommal készülünk és szeretettel várunk Benneteket!  

Szűcs Boglárka 
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Állítsuk fel együtt a gyerekeket a gép mellől! 

 
Kedves Természetszerető Kollégák! 

 

Örömmel írjuk, hogy az MKNE által 2021-ben benyújtott Zöld Forrás 

pályázaton  elnyert támogatás révén lehetővé vált az egyesület által évékkel ezelőtt 

fejlesztett természetességmérő honlap megújítása. Az MTA Ökológiai 

Kutatóközpont munkatársai által kidolgozott oktatási eszköz a digitális technika 

révén kel életre. 2022 tavaszára tervezzük az új webalkalmazás bemutatását egy 

képzés keretében, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógust. 

Elsősorban a természettudományos és a digitális kultúra tantárgyakat tanító 

kollégák kérdéseit, jelentkezését várjuk az alábbi e-mail-címen: 

termeszetessegmero.mkne@gmail.com 

 

Állítsuk fel együtt a gyerekeket a gép mellől! 

 

Halácsy Ágnes és Kecskés Ferenc 

 

 

Zöld Zugoly 2022 
 

Az idén is jelen leszünk a Művészetek Völgyében, Kapolcson. A 31. fesztiváli év 

2022. július 22.-től 31.-ig tart. Ebben az évben Darvas Kata mint mentor fogja 

segíteni munkánkat. Ismét köszönjük hosszú évekig tartó szervező és 

vendégfogadó munkáját! 

 

A hagyományoknak megfelelően most is lesznek előadások, tudományos 

játszóház, fair trade kávézó, zöld labor. 

 

Az ENSZ határozata alapján a 2022-es év: 

- a kézi halászat és az akvakultúra nemzetközi éve,  

- a fenntartható fejlődést szolgáló alaptudományok nemzetközi éve, 

- a fenntartható hegyvidéki fejlődés nemzetközi éve, 

- az üveg nemzetközi éve. 

 

Tervezett interaktív előadások:  

 Saly Erika, Victor András, Vásárhelyi Tamás: Mit tettünk? Mit teszünk? 

Mit fogunk tenni? 

 Vásárhelyi Tamás: Herman Ottó, mint polihisztor – vándortanösvény 

 Vásárhelyi Tamás interaktív műhelye. Fortélyos játéktár. 

 Victor András: Népdalaink szimbolikája furulyával, népdaltanulással 

 Könczey Réka, Saly Erika, Victor András: „DeNaturált Ember” 

mailto:termeszetessegmero.mkne@gmail.com
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Ízelítő a kínálatból: 

o a Herman Ottó vándortanösvény játékai, 

o növényismereti séta, növényfal, 

o papírmárványozás, 

o csomagolásmentes játszóház, 

o állattartók ábécéje, 

o gyógynövények ábécéje, 

o zöld labor, 

o ismerkedés a varázslatos üveggel (megbeszélés alatt). 

 

Bőven lesz miből válogatni! Gyertek el hozzánk az idén is! 

 

Hársas Éva 

 

Játékos múltidézés a Facebookon! 

 „Az esemény jön és elsuhan, s az emléknek száz ideje van.” (Weöres Sándor)  

 

MKNE 30 – képstaféta 

Az ötlet egy őszi Puli online Szalonban született, és az új év első hetében nagy 

lelkesedéssel el is indítottuk. Az érdeklődők száma azóta folyamatosan bővül, 

pont olyan ütemben, ahogyan figyelemmel kíséritek a levelezőlistánkon 

megjelenő híreket. Már kétszer is beharangoztuk a csatlakozás mikéntjét és a 

játékszabályt, de ezt szándékunkban áll bizonyos idő elteltével újra és újra 

megismételni, azért, hogy aki szeretne, feltétlen odataláljon. Lekésni semmiről 

sem lehet, mert a képek és kommentek között mindig nyitott a staféta.  

 

A játék menete egyszerű, a sikere pedig kizárólag a résztvevők lelkesedésétől, 

együttműködésétől, csalhatatlan memóriájától és egyéb személyiségjegyeitől 
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függ! Szeretettel várunk ebbe a vidám, örömteli játékba, melynek során újra 

átélheted azt az értéket, amit 30 éve képviselünk.  

 

Ha minderről még többet szeretnél tudni, vagy szükséged van a beléptető linkre, 

itt megtalálsz: 

Schenkerik Zsuzsanna admin-játékmester (senkizsu@digikabel.hu) 

Jó szórakozást kívánok Mindenkinek! 

 

Örömtánc 

 
Ismerd meg a Szenior Örömtáncot, ami egy csoportos, közösségteremtő tánc! 

 

 
 

MOZGÁS, ÖRÖM, AGYTORNA 

 

Ez a tánc elsődlegesen a szenior korosztály számára kidolgozott, változatos 

koreográfiákon alapuló, könnyed mozgásforma. Bármely korosztály örömmel 

járhatja. Nincs szükséged sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra.  

A szenior örömtánc koreográfiák úgy épülnek fel, hogy hatékonyan segítenek a 

szellemi frissességed megőrzésében, javításában is.  

 

Gyere, táncolj velünk Te is a jubileumi közgyűlés délutánján!  

 

Tánctanár: Schróth Ágnes 

 

                               
 

 

 

 

mailto:senkizsu@digikabel.hu
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30 fa program  

 

Egyesületünk 30 éves jubileumi programjában szerepel az is, hogy majd ősszel 

elültetünk 30 fát az ország 30 különböző pontján. Persze őshonos fákat és 

lehetőleg mindenhova másmilyent. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez „nem tétel” 

az ország fásítása szempontjából. (Bár az is igaz, hogy „sok kicsi sokra megy.”) 

Az igazi célunk ezzel most annak örömteli „megörökítése” – egy reményeink 

szerint nagyra növő fa formájában –, hogy az MKNE könnyebb, nehezebb és 

nagyon nehéz helyzeteket is megélve-túlélve immár 30 esztendeje létező, 

hatékony, eleven szervezet. 

Folyik az egyeztetés a fafajok kiválasztásáról illetően, figyelembe véve azt is, 

hogy melyik milyen környezetben – alföldön, dombvidéken vagy inkább 

hegyekben – érzi jól magát. Keressük a legjobb megoldást a fa mellett 

elhelyezendő emléktábla méretét, anyagát és a rákerülő szöveg technikai 

kivitelezését illetően. Szóval: sok munka van még hátra a facsemeték tényleges 

elültetéséig. 

A napokban megkapjátok (vagy már éppen meg is kaptátok) azt az e-levelet, 

amelyben kicsit részletesebben is leírjuk ennek az akciónak a részleteit, s egyúttal 

keressük azokat a tagtársainkat, akik szívesen bekapcsolódnak – felelős munka 

vállalásával – ebbe a programba.  

 

Ünneplő lélekkel 

Victor András  

a projekt gazdája 

 

Tervek a Beporzó szakmai csoport háza tájékáról 

 

Előbb néhány, a csoport számára együttesen „érkezett” feladat, majd a csoport 

tagjainak írt körlevelemre érkezett vállalások következnek. 

A Beporzó vándortanösvény forgalmazása 

A Covid miatt iskolai bemutatásra egyelőre nem készülünk, de készen állunk rá. 

Tavalyról elmaradt a Szent László Általános Iskola tematikus napján a bemutató. 

Labanc Györgyi tervez egy képzéssorozatot, de ez egyelőre cseppfolyós. Amit 

már megígértünk: március 5-én szombaton 10-től 14 óráig a Beporzók napját 

kezdettől támogató Magyar Természettudományi Múzeumban mutatjuk be a 

vándortanösvényt, vagy annak egy csökkentett változatát. Miután a múzeum 

márc. 12-én kívánja megnyitni a maga beporzókról szóló időszaki kiállítását, ha 

más nem igényli, lehet, hogy még erre a megnyitóra is ott lesz az anyag. 
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Budapest I. kerületben rovarszálló állítása és arról/ahhoz videofilm készítése 

A megrendelés már megérkezett. A helyszín méheknek nem optimális, ezért 

olyan rovarszállót tervezünk, aminek a méhbölcső része kicsi, viszont 

elmozdulunk vele a rovarbarát kert irányába.  

Ezt a tervünket a kerület támogatja: 

 

 

Budapest XII. kerületi pályázat 

A civil szervezetek közösségfejlesztő programjára beadott pályázaton 800 e Ft-ot 

nyertünk. Ebbe szép feladatok férnek bele, például újabb rovarszálló építése a 

lakossággal együtt, tanséták, pedagógus továbbképzés, családi esemény. 

A Beporzó tanösvény megnyitása, bemutatása, reklámozása 

Tavaly a XII. kerületnek készítettünk egy 13 állomásos tanösvényt. A kerület 12 

kiemelt helyszínén és a (II. kerületi) Szépjuhászné (= Ságvári liget) 

Gyermekvasút (= Úttörővasút) megállóján táblák fogadják a kirándulókat. A 

rajtuk lévő QR kód a helyszín leírását és egy feladatot nyit meg. Aki a feladatot 

helyesen elvégzi, kis jutalmat/sütit kap (szintén virtuális), és egy vers egy szavát. 

Az összes állomásból összeállítható a verssor is. Minden készen van a neten, a 

táblákat márciusban helyezik ki, és valahogy emlékezetessé kéne tennünk a 

megnyitását. Iskolai használatra is kiválóan alkalmas lesz! 
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Forintos Kriszta írta 

Idén szeretném ezt: 

 rovarhotelt barkácsolni, 

 az iskolában méltón megünnepelni a beporzók napját, 

 a IKT tudásomat a beporzók szolgálatába állítani, 

 a beporzókat segítő csapat tagja maradni, nyáron akár a BVT-t is 

bemutatni, 

 a kapott kihívásoknak megfelelni. 

Macalik Kunigunda írta 

Idén szeretném ezt: 

 minél szélesebb körben „használni” a Beporzók vándortanösvényt, 

 márciusban megünnepelni Kolozsváron a már hagyományosnak számító 

Beporzók Napját, 

 és továbbra is minél többet tanulni a témában, és megfigyelni szorgoskodó 

rovarokat (pl. a Mikó kerti rovarhotelünk lakóit...). 

Varga Ági írta 

Tavaly készítettem egy megosztható online vetélkedőt, melyet el is küldtem 

szorgalmi feladatként a digitális időszakban az ötödikesek számára. Egyébként 

bárki hozzáférhet: 

https://www.jpm.hu/hirek/2021-03-10-szelek-szarnyan-szirmok-

hatan?fbclid=IwAR3lRhIX4UX0JX69Iy_4oxWiW2-

kSFhpe5O3sy4IyPpOXNpn25Qv49yOPhA (sajnos itt csak a három győztes 

nevét látjuk). 

Tervek: jövőre is szeretnék a Szentlőrinci Általános Iskolában hasonlót szervezni. 

A Beporzók Napját egyelőre csak az órák keretében terjesztjük, de rovarhotel 

készítésén gondolkodom a fenntarthatósági témahét projekt napján. (Leveléből 

kiderül, hogy a vándortanösvény bemutatásán is gondolkozik.)  

Vásárhelyi Tamás 

A fentiekben szívesen közreműködöm. Idén is érkeznek már a megkeresések 

beporzó tárgyú előadások, cikkek ügyében. A többit hozza az Élet. 

Vidra Marcsi írta 

A Szent László Általános Iskolában, márciusban rovarszálló felállítását tervezik. 

És tavaly nem azért szervezett Trescsik Angéla szuper tanárfelkészítést a 

vándortanösvényből, hogy a Covid a gyerekeknek történő bemutatást 

tönkretegye! Arra nyilván idén sor kerül majd. 

  

https://www.jpm.hu/hirek/2021-03-10-szelek-szarnyan-szirmok-hatan?fbclid=IwAR3lRhIX4UX0JX69Iy_4oxWiW2-kSFhpe5O3sy4IyPpOXNpn25Qv49yOPhA
https://www.jpm.hu/hirek/2021-03-10-szelek-szarnyan-szirmok-hatan?fbclid=IwAR3lRhIX4UX0JX69Iy_4oxWiW2-kSFhpe5O3sy4IyPpOXNpn25Qv49yOPhA
https://www.jpm.hu/hirek/2021-03-10-szelek-szarnyan-szirmok-hatan?fbclid=IwAR3lRhIX4UX0JX69Iy_4oxWiW2-kSFhpe5O3sy4IyPpOXNpn25Qv49yOPhA
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Egyebek 

És mindenki kínáljon – avagy ha lehet, csináljon – méhbölcsőt, figyelje a 

kikeléseket, az új beköltöztetéseket. 

 

Laki Nóra felvétele a csoport néhány tagjáról, amikor a Fogaskerekű felső 

végállomásánál felállítottuk ezt a rovarszállót. 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

Vajon mennyit kapunk idén a KAP-ból? 
 

A korábbi évek tapasztalatait hasznosítva idén is pályázunk a MagNet Bank 

adománygyűjtő kampányán való részvételre. Amennyiben sikerül felkerülnünk az 

ún. KAP listára, a MagNet Bank ügyfelei 10%-os nyereségrészüket tudják 

felajánlani az MKNE 30. születésnapjához kapcsolódó „30 fa” projekt 

támogatására. Február végén derül majd ki, hogy eredményes volt-e a 

pályázatunk; maga az adománygyűjtő kampány pedig várhatóan áprilisban indul. 

Addig is: érdemes felkutatni „MagNet-es” barátainkat, hogy minél többen 

támogassák felajánlásukkal az MKNE-t. 

 

Bárd Edit 
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Volt 

 

Beporzó vándortanösvény 2021. novemberi eseményei 

 

Dévaványa 

2021. november 9-11. 

A Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület meghívására érkeztünk 

Dévaványára. A bemutató a helyi könyvtár szervezésében valósult meg.  

Nagy szeretettel fogadtak a helyi könyvtárosok, mindenben igyekeztek 

segítségünkre lenni. S miután csak ketten (Timár-Geng Csilla és Hársas Éva) 

fogadtuk a másfél óránként cserélődő iskolai csoportokat, jól jött, hogy még a 

játékokba is szívesen bekapcsolódtak. 

Nagy sikere volt a gyerekek körében minden játéknak; szívesen maradtak volna 

hosszabb időre is, de már kopogtatott a következő csoport. Biztosak vagyunk 

benne, hogy Dévaványán és környékén is híre megy a tanösvénynek, és lesznek 

még jelentkező iskolák. 

Köszönjük Saly Erika gondos szervezését, s családjának befogadó szeretetét 

ottlétünk alatt. 

 

    

 

Budapest – Kőbányai Szent László Általános Iskola 

2021. november 5.  

Az iskola pedagógusai – Trescsik Angéla tanárnő bevezető előadása után – 

megismerkedtek a beporzó vándortanösvény játékaival. A délelőtt folyamán 

kipróbálhatták az eszközöket, boldogan játszottak a tanárok is. Tervben volt egy 

össz-iskolai projektnapi program is december 11-én (erre készített fel az 

esemény), de a járványhelyzet ezt egyelőre nem tette lehetővé. 
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A Kőbányai Szent László Általános Iskolában tanító… 

 

 

Budapest, Tomory Lajos Múzeum 

2021. november 13.  
 

2021. november 18-án családi délután keretében a vándortanösvényt is bemutattuk 

mintegy 30 főnek. Örömmel nyugtáztuk, hogy múzeumpedagógus kollégáink 

érdeklődését is felkeltették a játékok. Sajnos kevés asztal állt rendelkezésre, így 

nehezebb volt eligazodni a játékok között (a második képen 5 játék zsúfolódik). 
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Tata, Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ 

2021. november 29  

A Természetes Életmód Alapítvány tanároknak rendezett délutánján mutattuk be a 

tanösvényt.  

https://www.facebook.com/teaagostyan/photos/a.1375893719153335/441810082

8265927/ 

Beleszólt a Covid, alig volt hallgató, s nem készült fotó sem. A bevezető előadás 

az érzékszervek használata és a tanulás közötti összefüggésről szólt, kiemelve, 

hogy (leegyszerűsítve) minél több féle érzékszervi benyomás kíséri egy új 

ismeret megszerzését, annál valószínűbb a tartós memóriában való megmaradása. 

A tanösvényben a látás mellett a tapintásnak, szaglásnak is szerepe van, és, hogy 

az ízlelés is be legyen vonva, több alkalommal kezdtük úgy a bemutatást, hogy 

mézzel-citrommal-vaníliával ízesített almakockákat kínáltunk, és később 

tisztáztuk, mihez kellett beporzó, mihez nem.  

 

Hársas Éva 

 

Választmányi ülés  
 

Kedves Tagok, 

az Egyesület Választmánya 2021 őszén, november 25-én, Katalin napon tartotta – 

a járvány miatt még mindig a Google Meet online térben – a tavalyi évi harmadik 

ülését. Öt tárgyról beszéltünk: 

● Ismét egyesületi vezetőségválasztás lesz, ezt elő kell készíteni, és ennek 

első lépéseként Jelölő Bizottságot kell létrehoznunk 

https://www.facebook.com/teaagostyan/photos/a.1375893719153335/4418100828265927/
https://www.facebook.com/teaagostyan/photos/a.1375893719153335/4418100828265927/
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● A 30. évforduló programtervének véglegesítése az eddigi ötletek alapján, 

s ütemezés (programfelelőst is keresünk) 

● Új Örökös Puli díj tervezése (ötletgyűjtés: milyen legyen?, miből 

legyen?, ki készíthetné el?) 

● Az angol bemutatkozó anyag (honlapra, szórólapon) – a frissített magyar 

szórólap alapján 

● Etikai Kódex: Mely cégektől nem fogadhatunk el adományt, támogatást? 

stb. (A fejezet kidolgozása.) 

Az Etikai Kódex-szel kapcsolatban Kelen Gábor vállalta magára a feladat 

továbbvitelét, egyelőre még nem sikerült előrébb lépnie, és az Örökös Puli díjjal 

sem tudtunk ősszel még érdemben foglalkozni. 

A Jelölő Bizottsággal kapcsolatban örömmel jelenthetem, hogy összejött, még 

egy plusz tagunk is lett. Az alakuló ülésünket január 24-én este tartottuk, amin 

megbeszéltük a következő időszak feladatait, és felosztottuk azokat egymás közt. 

Hamarosan Gyalog Éva, Hársas Éva, Szentpétery Marianne, Kunné Margit és 

magam, Devescovi Balázs fogja keresni a tavaszi választásra jelöltként felmerülő 

személyeket, hogy vállalják-e a jelöltséget. 

A választás mindig nagyon fontos esemény az Egyesület életében, jelöltek nélkül 

pedig nem tudunk választani, ezért már most kérjük, hogy gondolkodjatok azon, 

kiket látnátok szívesen az Elnökség, a Választmány és a Felügyelő Bizottság 

tagjaként, legyen minél több jelöltünk. 

Az angol bemutatkozó anyagunk elkészülte is sürgős volt, mert márciusban több 

egyesületi tag fog részt venni egy nemzetközi környezeti nevelési konferencián. 

Neumayer Éva koordinálja a kiutazást egy Erasmus+ projekt támogatásával, oda 

mindenképp szeretnénk magunkkal vinni az új angol ismertetőnket. Előzőleg 

Bárd Edit frissítette a magyar nyelvű egyesületi bemutatkozó anyagot, majd a 

frissített változatot Vásárhelyi Judit rövid időn belül átültette angol nyelvre. 

Nagyon köszönjük a munkájukat. 

Az Egyesület 30. évi programjait az eddig összegyűjtött ötletek alapján Victor 

András, Bárd Edit és én véglegesítettük január 24-én Saly Erika bevonásával. 

Amennyire lehetett, konkrét időpontokhoz, összejövetelekhez kötöttük a 

programokat, pl. tavaszi közgyűlésen vagy az Országos Találkozón érdemes-e 

inkább megvalósítani, és mi az, amit a honlapon érdemes közreadni. 

Devescovi Balázs 
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Ökokarácsony 2021 

Az ökokarácsony immár évtizedekben mérhető hagyománya nagy örömünkre 

élőben folytatódott tovább 2021-ben. A helyszín és a viselet (maszk) ugyan 

megváltozott, de a rendezvény szellemisége, jó hangulata a régi maradt. A 

befogadó intézmény a X. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ 

volt ebben az évben.  

Csaknem minden a tervek szerint haladt. Három társunk nem tudta megtartani a 

vállalt foglalkozást a járványhelyzet miatt. A siker viszont így is garantált volt a 

14 foglalkozással. Ennek köszönhetően az ökokarácsony egy hosszútávú 

együttműködés első lépésévé vált a művelődési központ, az egyesület és jelenlegi 

munkahelyem, a Kőbányai Szent László Általános Iskola között. 

Több kollégám örömmel vállalta, hogy új foglalkozással bővíti az eddigi 

kínálatunkat. Ők az ökokarácsonyon keresztül egy kis betekintést nyerhettek az 

egyesület életébe. Nagyon jól érezték magukat, és biztosítottak arról, hogy jövőre 

is számíthatunk rájuk.  
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A művelődési központ felkérte az egyesületet fenntarthatósággal kapcsolatos 

programok megtartására az általuk szervezett rendezvényeken. A felkérés 

hatására elkezdtük a programleírások megszerkesztését, amin jelenleg is 

dolgozunk.  

A 2022-es év ökokarácsonyának dátuma (december 3.) már fixen bekerült a 

kulturális intézmény eseménynaptárába. Akár már lehet is készülni rá. Reméljük, 

a résztvevők viszik a hírt és még többen és maszk nélkül tudjuk együtt tölteni 

idén adventkor ezt a szép napot! 

Az ökokarácsonyon jelen volt a helyi média is. A fenti írás az egyik helyi lap, a 

Kőbányai Hírek cikke, egy külső szemlélő szemével mutatja az eseményt. 

https://www.kobanya.hu/index.php?module=news&action=getfile&fid=197482&v=3e40965290a87b6fed80dfdb799f5962 

Trescsik Angéla 

 

 

A Puli Szalon a kreatív beszélgetéseknek köszönhetően mindig tartogat valami 

meglepetést, valami újnak a kezdetét is. Így történt ez a januári Szalonban is.  

Megszületettek az egyesület programjait ajánló leírások, ennek alapján pedig 

három program szerkesztett változata. Ezeket még melegében, néhány napon 

belül több komoly érdeklődőnek el is küldtük. Az egyik a Kőbányai Kulturális 

Központ, a tavalyi ökokarácsony befogadó intézménye. Izgatottan várjuk a 

visszajelzést. A másik érdeklődőtől már a pozitív válasz is megérkezett. A munka 

folytatódik további ajánlások megszerkesztésével, kapcsolati háló építésével.  

Máris beigazolódni látszik a kínai horoszkóp – 2022 a tigris éve – ígérete, 

miszerint a tigrisek logikusak, határozottak és sikeresek abban, hogy mások 

optimális működését segítsék. Segítsük környezetünk optimális működését 

további ajánlások készítésével, megosztásával és minél több foglalkozás 

megtartásával! 

Várunk a Szalonba, ahol zajlik az élet! Vegyél részt az alkotómunkában és oszd 

meg az ott hallottakat a saját környezetedben!  

A következő találkozó február 10-én lesz. A kezdés változatlanul 17 óra. 

A kód is a régi: https://us02web.zoom.us/j/81758455214 

 

Trescsik Angéla 

https://www.kobanya.hu/index.php?module=news&action=getfile&fid=197482&v=3e40965290a87b6fed80dfdb799f5962
https://us02web.zoom.us/j/81758455214
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Ökoestek 

A 2021-es őszi félévben két ökoest előadás volt a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület és a református Ökogyülekezeti Mozgalom közös szervezésében.  

A november 3-i program előadója Mátyás Izolda, a téma pedig a talaj és a 

földközelség volt. Izolda környezetgazdálkodási agrármérnökként és talajtani 

szakértőként igazán meggyőzően érvelt arról: miért is érdemes a gyerekeket 

hamar – nem csak ismeret, de élmény útján is – a talajhoz kapcsolni.  

– Nem piszkos, hanem földes! 

A gyerekek földközelbe hozatalának fontos célja van, de ehhez a lehetőségeket is 

ismernünk kell. A Barázdabillegető kert Izolda saját telke végében kialakított 

kísérleti gyerekkert, amelyben a gyerekek közösségben ismerkedhetnek meg a 

kertészkedés mindenféle fortélyával. Az előadó a lakhelyén postaládákba 

bedobott felhívással hívta meg az utcabeli gyerekeket erre a különleges projektre. 

A hívás megtörtént, amire a válasz sok érdeklődő és kíváncsi gyermek volt. A 

„barázdabillegető-gyerekek” a kertészkedés mellett kirándulnak, gyűjtögetnek, 

kóstolgatnak – ha kell, akkor pedig szemetet szednek. 

A gyerekek sokat tanulnak a földről, s azt művelve egy új tempót is, miszerint 

nem minden gyors, ám ettől lehet nagyon értékes. Az előítéleteik leomlanak a 

komposzt vagy a trágya ellen; élvezik a termést; megtapasztalják a magok 

csodáját: egy apró magból élvezhető termés válik a szemük láttára. 

Miközben alakítják a környezetüket, az is alakítja őket. Már nem piszkos a kezük, 

hanem földes – nem kosz van rajta, hanem érték. A minta átmegy! 

A Barázdabillegető kertben a gyerekek megtanulnak ültetni, gyűjteni, együtt 

készítettek méh-hotelt és a rovaroknak szánt kerti itató-tavat, emellett szívesen 

vesznek részt a nekik szervezett programokban, de a projekt talán legnagyobb 

sikere – Izolda tanulsága alapján – az átadott értékek önállósodása volt. 

A gyerekek saját csapatot szervezve bunkert építettek maguknak száraz ágakból a 

közeli réten. A bunkerhez azonban saját kiskertet is létrehoztak, ahol az árnyék 

ellenére is kikelt a saját salátájuk és hagymájuk. A minta előttük volt, hiszen 

megtanulták, hogy az élettérhez – legyen az akár egy bunker – hozzátartozik a 

kert is.  

– Talajt az oktatásba vagy oktatást a talajba 

Mátyás Izolda az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa is, így abba is 

bepillantást engedett, mit nevezhetünk iskolakertnek, és miért fontos ezeknek a 

kialakítása. A teljesség igénye nélkül: iskolakert minden olyan kert, amelyet 

oktatás, nevelés, felüdülés céljából, gyerekek közreműködésével rendszeresen 

művelnek, ha nem is feltétlenül egy iskola udvarán található. Ahhoz, hogy valaki 

belevágjon egy iskolakert művelésébe, tisztában kell lennie saját kapacitásaival – 

hívja fel a figyelmet a szakértő – hiszen úgy érdemes művelni a kertet, hogy mind 
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a tanárnak, mind a kisdiáknak örömet és ne terhet jelentsen. Az iskolakertben a 

munka játékká válhat, emellett igen sokrétű tevékenységet biztosít: munka, 

alkotás, kóstolás, barkácsolás.  

– Más a tavasz, más a tél 

A felelősségérzet kialakulása a talaj iránt egy alkalomtól nem alakul ki a 

gyermekekben. Ahhoz, hogy később jó gazda módjára érzékenyen érintse őket a 

talaj állapota, egész évben jelen kell lenniük. Tavasszal kikel a mag, nyáron meg 

lehet kóstolni; ősszel a komposztálást, télen pedig a madarakról való 

gondoskodást lehet kipróbálni – a kulcs a folyamatosság. Az ismeretet ugyanis az 

élmény és a tapasztalat pecsételi meg, így érdemes egyszerre szólni az észhez, a 

kézhez és a szívhez – így mélyülhet el a tudás, ami a jövő záloga lehet. 

A talaj romló állapotára számos környezetvédő szervezet igyekszik felhívni a 

figyelmet, ám a talajhelyreállítás meglehetősen lassú folyamat. A talaj nem csak 

élő, de éltető, nem csak taposunk rajta, hanem stabilitást is nyújt bolygónknak. 

Éppen ezért fontos nem csak a saját, de mások, főképpen a gyerekek 

szemléletének formálása is, hiszen a jövő ennek a szemléletváltozásnak tükrében 

változhat. Jó sáfárokként nem csak használni, hanem megőrizni, védeni is kell! 

***** 

A decemberi ökoest témája a klímapolitika volt. Dr. Botos Barbara 

klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony volt a vendégelőadó, aki 

Farkas Lilla Nórával, az óbudai egyetem környezetmérnök szakos hallgatójával 

együtt beszélt a Glasgowban megrendezett COP26-klímakonferenciáról és annak 

eredményeiről. 

Nem könnyű feladat egy órában elmondani, mi minden zajlik egy ilyen 

világméretű eseményen. Az előadó egy francia diplomata szavait kölcsönözte 

mondandója érzékeltetésére: a klímakonferenciák nagyon technikaiak, fárasztóak, 

de annál szükségesebbek. 

Farkas Lilla Nóra számokkal érzékeltette az eseményt. Közel 40 000 résztvevő, 

ebből 22 274 különböző részes fél delegációja, 14 124 megfigyelő-szakértő-civil, 

3886 pedig a média képviselete. Glasgow az Egyesült Királyság harmadik 

legnagyobb városa – nevének jelentése pedig stílusos módon: ,,zöld hely”. 

A sok embert megmozgató esemény két héten át tartott, aminek levezénylése 

nem kevés logisztikai feladattal járt. Az étkeztetés terén bravúros módon 95%-

ban szezonális és 80%-ban helyi, azaz skót hozzávalókat használtak fel: 750 kg 

bogyós gyümölcsöt és 250 kg skót mézet. Az ételek mellett azok karbon-

lábnyoma is olvasható volt, arra késztetvén ezzel a résztvevőket, hogy a 

fenttarthatót válasszák. A papír visszaszorítása érdekében kerülték a 

prospektusok és papírpoharak használatát, utóbbi helyett minden résztvevőnek 

alumínium kulacsot adtak, így nagyjából 250 000 papírpoharat spóroltak meg.  
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Sokan kritizálták, hogy a világ vezetői, akik az eseményre érkeztek, milyen nagy 

terhelést mértek a környezetre, azonban az előadó számításai szerint a két hetes 

konferencia alatt a 40 000 résztvevő teljes fogyasztása, étkezéssel, utazással és 

szállással Kína két perc alatti kibocsátásával egyezik meg csupán. 

A felszólalók között ott voltak a házigazdák: elsőként Boris Johnson, aki 

Churchillt idézve arról beszélt, hogy ez nem a vég, nem is a vég kezdete, hanem a 

kezdetnek a vége, ahol elkezdődhet végre a valódi munka. Károly herceg pedig 

díjat adott át többek között egy kislánynak a klímavédelemről szóló rajzai 

nyomán, amelyet meg is „rajzfilmesítettek”. David Attenborough nagy hatású 

beszédében arról beszélt, hogy ő élete során megannyi faj kihalását látta – 

szemléletváltást sürgetett tehát. 

A konferencia célja világos: 2 vagy 1,5 oC alatt tartani az éghajlat melegedését. 

Ám ezt a célt különböző gazdasági érdekek illetve majdnem 200 ország 

változatos nézőpontjai akadályozzák. 

A konferencia nemzetközi volt, ahogyan a cél is az, ám a klímavédelemnek annyi 

szintje van, ahány szerveződése csak létezik az emberiségnek. A nemzetközi 

célok alatt helyezkednek el az európai, az alatt a kárpát-medencei, végül a 

magyarországi célok. Saját országunkat pedig addig bonthatjuk még kisebb 

egységekre, míg a családig azon belül pedig az egyéni felelősségig el nem jutunk.  

A konferencia témái voltak többek között: kibocsátás-csökkentés, alkalmazkodás, 

klímafinanszírozás, tudomány, technológia, átláthatóság, költségvetés. 

A kibocsátás csökkentése érdekében a különböző országok eltérő vállalásokat 

tettek arra nézve, hogy mennyivel és milyen időhatáron belül csökkentik a 

kibocsátásukat. A fejlett országok ambíciózus módon, de a fejlődő országok sem 

lemaradva tették meg tétjeiket. Hazánk az EU-s csoport részeként tette meg a 

maga vállalását, miszerint 2030-ra nettó 55%-kal csökkentik a kibocsátást (2050-

re pedig klímasemleges lesznek).  

A fejlett országok anyagi segítséget is nyújtanak a fejlődő országok számára, 

hogy ezzel is elősegítsék a kibocsátásuk csökkentését. Ez az összeg a célkitűzés 

szerint 100 millió dollár évenként, amit eddig ugyan nem teljesen értek el, de az 

éves cél elérését 2023-ig vállalták. 

Az átláthatóság szempontja igen fontos, hiszen ennek elfogadásával egységes 

elszámolási rendszert fogadott el minden ország; ezzel nyomon követhetővé téve 

a tevékenységüket. 

Dr. Botos Barbara szerint a konferencia történelmi siker volt, nem csupán a nagy 

részvételi szám miatt, de az elért szakmai eredmények miatt egyaránt. Jelenleg 

úgy tűnik, ha az országok a COP26-on vállaltakat mind betartják, 1,8 fokon belül 

tartható a globális átlaghőmérséklet emelkedése az ipari forradalomhoz képest.  
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Az előadás végén számos kérdés érkezett az előadóhoz. Többek között az is, 

hogy egyéni szinten milyen cselekvésre fókuszáljunk, ha a környezetünk 

megvédése a célunk. A válasz egyszerű volt: mindenen. Az előadó felhívta a 

figyelmet, hogy környezetünk védelme olyan égető és aktuális problémája 

jelenünknek, ahol nem lehet priorizálni. Cselekedni kell; amire csak van 

lehetőségünk, mindent meg kell tennünk, hogy mi is előre mozdítsuk az 

éghajlatváltozás elleni fellépést. 

Hiszen ahogyan a vallási vezetők és tudósok október 4-i közös felhívásában is 

olvasható: Mi az édenkertet örököltük, nem hagyhatunk sivatagot hátra a 

gyermekeinknek. 

 

Szűcs Boglárka 

 

Globális Nevelési Munkacsoport 2. találkozója 

Erre 2022. január 11-én került sor. A megbeszélés témája a Működési szabályzat 

tervezetének vitája és további feladatok meghatározása volt. 

A megbeszélésen résztvevők véleménye szerint a korábbi helyett a Globális 

Felelősségvállalásra Nevelés Munkacsoport elnevezés helyénvalóbb, mivel több 

információt nyújt a csoport működéséről, így több lehetőség adódhat a társadalmi 

szerepvállalásra. 

A további feladatok meghatározásánál a következő témák merültek fel: 

- pályaválasztás, pályaorientáció segítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentése érdekében; 

- a pedagógusképzés és -továbbképzés támogatása; 

- a globális felelősségvállaláshoz kapcsolódó témák megjelenítése a 

közoktatásban; 

- helyzetfeltárás a témával kapcsolatban; 

- dokumentumtár létrehozása; 

- a tanórán kívüli globális felelősségvállalásra nevelés lehetőségeinek 

megtalálása, jó gyakorlatok felkutatása és közreadása; 

- további együttműködési lehetőségek feltárása, hálózatépítés; 

- pályázatfigyelés. 

A munka a következő hónapokban folytatódik, a továbbiakról természetesen 

küldöm az összefoglalót. 

 

Vidra Mária 
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Tagsági kérdőív rövid összefoglalója 

Összesítés: a 170 fős tagság kb. harmada (53 fő) küldte vissza a kérdőívet, 1 fő 

nem ilyen kérdőívet várt. A legfőbb célja az volt a felmérésnek, hogy lássuk, a 

tagság milyen kompetenciákkal rendelkezik, ki mozgósítható 1-1 

erőforráshiányos területen, s milyen feladatok a vonzóak. Mivel 30 éves a 

szervezet, jó, ha látjuk, hogy a jövőben miben kell fejlődnünk, milyen 

erőforrások területén vagyunk gyengék, s miben vagyunk erősek. Arra a kérdésre 

is kerestük a választ, miért tartozik valaki ehhez a közösséghez, mi erősítheti a 

közénk való tartozásukat. 

A teljes elemzés a honlapon lesz elérhető (www.mkne.hu ). 

Néhány konklúzió, érdekesség: 

1. A válaszadók a környezeti nevelést tágan értelmezik (természeti-, épített- 

és társadalmi környezet). 

2. Többféle területen tevékenykedünk, ezek közül a meghatározóak: 

 Természetvédelem 

 Környezetvédelem 

 Klímavédelem 

 Hulladékcsökkentés 

 Felelősségvállalás, társadalmi egyenlőtlenségek 

 Takarékosság az erőforrásokkal 

 Fogyasztóvédelem/ tudatos vásárlás 

 Aktív szerepvállalás 

 Komposztálás 

 Esélyegyenlőség, hátránykompenzáció 

 Integráció 

 Méltányos kereskedelem 

3. A rangsor talán azt is jelzi, hogy a tagjaink mely területeken segítenek 

szívesebben. A válaszok ugyanakkor azt is tükrözik, hogy az egyesület 

környezeti nevelési gyakorlatában a tagok tevékenységi szintjén 

leginkább a természetvédelem és a környezetvédelem tud erős 

hangsúlyokkal megjelenni, miközben néhány résztéma, pl. a 

klímavédelem mint önálló tevékenységi terület is jelen van. E területek 

mellett az erőforrásokkal való gazdálkodás és a hulladékcsökkentés, 

valamint a fogyasztói magatartás formálása terén is kifejeződésre jut az 

egyesület társadalmi felelősségvállalása. 

4. Örvendetes, hogy a nevelési-oktatási terület az óvodától a felsőoktatásig 

bezárólag lefedett. Erősségünk, hogy tagságunk merítési bázisa 

ugyanakkor nem zárt. A civil szektor képviselői is nem elhanyagolható 

http://www.mkne.hu/
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arányban vannak jelen. Fontosnak tartjuk azt a sokszínűséget, ami 

például a vállalkozói rétegből, az önkormányzati területről, vagy a 

múzeumi szférából bekapcsolódott tagjaink által is kifejezésre jut. Ez a 

sokszínűség már az egyesületen belül is kölcsönös szemléletformálásra 

és termékeny párbeszédre ad lehetőséget. 

5. Egyesületi feladatokba sokan bevonhatók a tagságból, ehhez jó merítést 

adnak a visszajelzések. A forrásteremtés és a külső kommunikációs 

felületek naprakész működtetése (pl. honlap) gyengeségként jelent meg, 

ez a jövőben megoldást kíván. 

6. A nagyarányú válaszhiány oka az is lehet, hogy az informatikai 

programokban nem vagyunk teljesen otthon. Fontos ezt látnunk, hogy 

egyesületi vállalásainkat reálisan fogalmazhassuk meg, ugyanakkor a 

belső továbbképzési kínálatunkban akár meg is jelenhetne ez a fejlesztési 

terület. Abból a szempontból megnyugtató képet kaptunk a digitális 

alkalmazások terén, hogy a beérkezett válaszok alapján tagságunkat 

nemcsak jelenléti, hanem online formában is el tudjuk érni. 

7. Belső kommunikációnkban a levelezőlistánk az 1., a KÖR hírlevél a 2. 

helyen a legolvasottabb. Az új honlapunk naprakész híradásán még kell 

javítanunk. 

8. Az utolsó kérdésre adott válaszokat öröm volt olvasni. Megerősödhetünk 

abban a tudatban, hogy a visszajelzések szerint jó ehhez a közösséghez 

tartozni, nem „véletlenül” vagyunk itt. 

Válaszaitokat köszönjük, sok segítséget nyújtottatok a további munkánkhoz: 

Tóthné Timár-Geng Csilla  

(a rövid összesítés Saly Erika közreműködésével készült) 

 

Programajánló 

Gyertek velem kirándulni!  
 

A 30. évforduló ünnepi túráinak kínálatából: 

február 19. szombat 10:00 

Beliczay-sziget 

Találkozás: Érd Ófalu, Római út és Csónak u. sarok, Termál Hotel Liget parkoló 

 

március 19. szombat 10:00 

Apáca-rét 

Találkozás: Fogaskerekű felső, Széchenyi-hegy végállomás 

 

Kecskés Ferenc 



25 

 

Projektek 
 

 

Klímaprojekt 

 
Itt a vége, fuss el véle! Végére ért az előkészítéssel együtt több mint 3 éve futó 

ferencvárosi klímaprojektünk. Mire a KÖR a kezetekbe kerül, már a záró 

beszámolót is beküldjük. A projekt célja a kerületi klímastratégia elkészítése és a 

hozzá kapcsolódó szemléletformáló program megvalósítása volt. 

 

Könczey Réka áldozatos munkájának köszönhetően elkészült Ferencváros 

klímastratégiája. Sok-sok egyeztetést és három kérdőívezést követően, január 27-

én Ferencváros Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta a kerület 

klímastratégiáját. Gratulálunk és hálás köszönet a kitartó munkáért! 

 

A projektben létrejött a Ferencvárosi klímaplatform, és háromszor ülésezett. 

Résztvevők voltak: kerületi cégek vezetői, Ferencváros önkormányzatának és 

intézményeinek munkatársai, civil szervezetek képviselői, társasházi képviselők 

és a témában érintett szakemberek. 

 

 

A szemléletformáló programok során 3000 főt sikerült interaktívan bevonni 

programjainkba, amikről a korábbi számokban részletesen beszámoltunk. A 

médiakampány során elkészült számos kisfilm és cikk, melyek elérhetőek a 

projekt honlapján és Fb oldalán. Az online lakossági előadásinkról készült 

felvételek is elérhetőek a honlapon. 

 

Összefoglalva az alábbi események és produktumok valósultak meg a projektben: 
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Események: 

Klímatudatos iskolai projektek 

Lakossági előadások 

Kerületi szereplőknek szóló előadások, workshopok 

Fotópályázat 

Klíma vándortanösvénnyel történő szemléletformáló programok iskolákban és 

kerületi rendezvényeken 

Médiakampány 

 

Produktumok: 

Ferencvárosi Klímastratégia 

Klíma vándortanösvény 

Klímás kiadvány 

www.ferencvaros.hu honlap 

Cikkek, videók 

 

A legfontosabb pedig, hogy a IX. kerületnek van egy klímastratégiája és sok 

lelkes képviselője, munkatársa, akik szeretnének tenni a klímavédelemért, 

valamint több ezer gyermek és felnőtt, akik találkozhattak és tanulhattak a 

témáról. További jó munkát és tanulást kívánunk nekik! 

 

 

 

A projekt megvalósításába 18 egyesületi tagunk kapcsolódott be kisebb-nagyobb 

mértékben. Hálás köszönet a munkájukért! 

Külön köszönet Saly Erikának az előkészítésért és háttértámogatásért, Kelen 

Gábornak a beszerzések lebonyolításáért, Tímár-Geng Csillának a sok 

szervezésért és hogy mindig lehetett számítani rá, valamint Sztridáné Kurucz 
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Krisztának a sok-sok adminisztratív munkáért, szervezésért és együtt 

gondolkodásért. 

 

Akit további részletek is érdekelnek, olvassa el a projektbeszámolót. 

 

Köszönettel: Bátyi-Földesi Dóra, projektvezető 

 

Beporzók népszerűsítése pályázat 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal pályázatot írt ki 

közösségfejlesztő programokra. Egyesületünk újabb lehetőséget látott ebben a 

korábbi méhbarát tevékenységeinek megosztására és népszerűsítésére. 

A pályázaton nyertünk is, eredetileg csak a megpályázott összeg 80%-át, de végül 

a kerületi Zöld Iroda támogatásának köszönhetően kiegészül majd a maradék 

20%-kal is. Így végül pályázatunk valamennyi tervezett részét meg tudjuk 

valósítani ebben az évben. (Szerződésünk véglegesítése, aláírása még 

folyamatban van.) 

 

Tervezett tevékenységeink: 

Új rovarszálló, rovarhotel készítése és felállítása a kerületben. Vállaltuk, hogy ezt 

a kerületi lakosokkal, kerületi diákokkal együtt készítjük el. 

Márciusban és áprilisban sajtókampányt szervezünk a beporzók témájában a 

Hegyvidéki Méhbarát Hálózattal közösen. Célunk a beporzók életének 

támogatása, a segítő emberi tevékenységek népszerűsítése. 

A gazdagabb élővilágú bemutatótáblák környékén tansétákat szervezünk kiváló 

szakmai vezetőink (zoológus, botanikus, tanár) segítségével. A tansétákról 

beszámolunk, cikket írunk a kerületi lapban. 

Pedagógusképzést tartunk érdeklődő óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 

tanároknak és pedagógushallgatóknak. A képzés első részében a Beporzó 

vándortanösvény játékait ismerhetik meg, próbálhatják ki a résztvevők. A 

második részben a kerület Beporzó tanösvényét járják be, a tanulási 

lehetőségekre fókuszálva (valóság alapú, felfedeztető, tevékenykedtető módon). 

A beporzó vándortanösvényt a kerület családjainak nyilvános rendezvény 

keretében a közösségépítés jegyében mutatjuk be. Szeretnénk szakmai 

munkánkba bevonni a leendő pedagógusokat is, lehetőséget adni arra, hogy a 

képzésen részt vegyenek, megtanulják a rovarszállók készítését. Ennek érdekében 

kapcsolatot létesítünk az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóival is. 

https://zoldferencvaros.hu/2022/01/10/elkeszult-ferencvaros-klimastrategiaja-osszefoglalo-a-projekt-eredmenyeirol/
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Szakmai munkáink során szoros és folyamatos együttműködést tervezünk a 

Méhbarát Hálózattal. 

Célunk a kerületi BEPORZÓKAT TÁMOGATÓ jó gyakorlatok kialakítása és 

propagálása más kerületek, más városok számára. 

 

dr. Szentpétery Lászlóné 

projektvezető 

 

Beporzó vándortanösvény – visszatekintés 

a 2021. január elején indult, és 2021. december végén lezárult projektünkről.  

 

fotó: NECC, Kolozsvár 

Mint tudja minden tagunk – s bízunk benne, hogy minden olvasónk is Kör-ön 

innen és Kör-ön túl –, hogy negyedévente tájékoztatjuk tagságunkat és minden 

érdeklődőt, aki a honlapunkat meglátogatja, az egyesületünkben folyó 

projektekről, eseményekről, tervekről. www.mkne.hu 

Természetes, hogy a beporzókkal kapcsolatos hírek minden számban 

megjelentek. 

(A beszámolóban lévő linkekre kattintva mindenről képek sorát láthatjuk). 

A Beporzó szakmai munkacsoport megalakulása (2019) után megkezdődött az a 

munkafolyamat, ami később a pályázatunkban is megjelenő szakmai tudást 

biztosította. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/1911.pdf 

Látvány-rovarszállók elhelyezését terveztük több kerületben (X., XI., XII.) olyan 

pontokon, ahol több ember találkozhat velük. A járvány miatti karantén előtti 

utolsó napokban az első rovarszállót felállítottuk Budapest X. kerületében. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/2005.pdf 

A 2020 őszén rendhagyó módon online megrendezett Zöld ON-n (azaz Országos 

Nem-találkozón) munkacsoportunk volt a házigazdája a beporzókról szóló másfél 

http://www.mkne.hu/
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/1911.pdf
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/2005.pdf
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órás szekciónak. A beporzók napja és ami mögötte van című programot 

Vásárhelyi Tamás bevezető előadása nyitotta meg. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/2011.pdf 

2020 decemberében sikeres pályázatunk után megindult a tervezés, on-line 

megbeszéléseken, országhatárokat is átlépve láttunk munkához. 

2021 tavasza: Az idei beporzók napját hihetetlenül nagy készülődés előzte meg. 

Munkacsoportunkon igazi tavaszi zsongás vett erőt, igyekeztünk a világháló adta 

lehetőségeket is megragadni. 

Közben nagyban folytak a munkálatok a „Beporzók vándortanösvény” körül is. 

Az országhatáron átívelő projekt csapata (NECC Kolozsváron, MKNE itt) már a 

konkrét játékok leírásán fáradozott. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/05/KOR_2021_05.pdf 

A lelkesedéssel együtt a játékok száma is csak nőtt és nőtt. Lektoráltunk, 

projektmegbeszéléseket tartottunk, figyeltük és segítettük egymás munkáját. 

Ennek eredményeképp a projektben vállalt játékoknál jóval több készült el. A 

csomagolásra is figyeltünk, környezetbarát módon, újra felhasznált anyagokat 

részesítettük előnyben. Mindenről hírt adtunk az egyesületi facebook oldalon és a 

Kör-ben is. 

Kapolcson a Művészetek Völgyében, Kolozsvárott élő kollegáinkkal együtt 

bemutatkozott a kész vándortanösvény. Nagy ünnep volt ez, de közben állandóan 

figyeltünk a felbukkanó hibákra, hiányosságokra. 

Augusztusban útra kelt egy kis csapatunk, hogy a Kolozsvári Magyar Napokon is 

bemutassuk a tanösvényt. A tanösvény létrehozásában kezdettől együtt 

dolgoztunk kolozsvári kollegákkal, s a kapolcsi bemutatkozás után itt is együtt 

örültünk a tudományos játszóház sikereinek. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/09/KOR_2021.szeptember.pdf 

Macalik Kunigunda sodró erejű riportját hallgatva átélhetjük az eseményt, amit a 

helyi TV közvetített:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZXIYOGdkAz4 

A Szentendrén megrendezett Országos Találkozón (szeptember 15-16) szervezett 

bemutatkozásról is olvashatunk a Kör-ben. 

A „Muzsikál az erdő a Körösök völgyében” (október 1-3) szervezett három napos 

program mindegyik helyszínén jelen voltunk. 

Egyidejűleg beporzó társaink másik csoportja Martonvásáron mutatkozott be a 

Tökfesztiválon. (október 3.) 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/11/KOR_nov2021.pdf 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2020/12/2011.pdf
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/05/KOR_2021_05.pdf
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/09/KOR_2021.szeptember.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZXIYOGdkAz4
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/11/KOR_nov2021.pdf
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2021 őszén – a járványhelyzet előírásait betartva-részt vettünk a XII. kerületi 

Hegyvidéki Szalontól kapott meghíváson.  

Ott voltunk a Béres József Általános Iskola projektnapján, a Szent László 

Kőbányai Általános Iskola tanárokat felkészítő projektnapján, jelen voltunk 

Dévaványán is, a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

meghívására, amely bemutató a helyi könyvtár szervezésében valósult meg.  

November 13-án a Tomory Lajos Múzeum őszi programjába kaptunk meghívást, 

november 28 - án Tatán tartottunk bemutatót. 

Ez utóbbi eseményekről ebben a számában máshol is olvashatunk. 

Néhány tervezett eseményt már nem tarthattunk meg a járványügyi szigorítások 

miatt, de ezeket – ahogy lehet – pótolni fogjuk, s igyekszünk még nagyon sok 

helyen bemutatkozni a vándoroltatás megszervezésével. 

 

Hársas Éva 

projektvezető 

 

 

ERASMUS+ (projektleírás) 
 

Projekt címe: Részvételi környezeti nevelés 

Projekt időtartama: 2021. december – 2022. december 

Partnerek: 

- EkoInkubator, Csehország (projekt koordinátor) 

- Centrum environmentálnych aktivít, Szlovákia  

- Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, Lengyelország  

- Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

A pályázatban való részvételünket Varga Attila kezdeményezte, a pályázatírási 

folyamatban még Neumayer Éva vett részt. Az MKNE részéről Mondok Zsuzsa 

koordinálja a projektet.  

 

Célok: 

1. A partnerszervezetek képességfejlesztése egy gyakorlati környezeti nevelési e-

kézikönyv elkészítése segítségével.  

Az e-könyv európai és nemzetközi aktuális kutatásokon és jó gyakorlatokon 

alapul, elemzi a helyi adottságokat, lehetőségeket. Egy interaktív online 

platformon lesz megtalálható angolul és a partnerszervezetek anyanyelvén is. A 

partnerek részt vesznek az e-kézikönyv kidolgozásában. 
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Ide tartozik még a közép-európai régióban található szervezetek hálózatépítése és 

további kapcsolódása az európai és nemzetközi környezeti nevelésben fiatalokkal 

dolgozókhoz, a témában kutatókhoz.  

 

2. Legalább 40, a partnerszervezetek vagy nemzeti környezeti nevelési hálózatok 

fiatalokkal aktívan dolgozó szakemberének továbbképzése a Prágában 2022 

márciusában tartandó 11. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencián 

(WEEC). 

Ez országonként 10 résztvevőt jelent, résztvevőnként 40 órányi képzést. A 

résztvevők előadhatnak a konferencián. További együttműködési lehetőségek pl. 

az e-kézikönyv elkészítése, disszeminációs események, sajtó megjelenések.  

A 10 résztvevő az MKNE részéről: Bartha Karina, Devescovi Balázs, Grossman 

Erika, Kurucz Márta, Mondok Zsuzsa, Mónus Ferenc, Neumayer Éva, Popovics 

Lili, Szűcs Boglárka, Victor András.  

A konferencia jó alkalom lesz az MKNE 30 évének bemutatására is, mivel a 

résztvevők nagy része ehhez kapcsolódó előadással is készül.  

 

3. Részvételi alapú környezeti nevelésről szóló ismeretek terjesztése a helyi 

közösségekben disszeminációs események és a sajtó útján. 

Ez két dolgot takar:  

- egy 2 napos (2x7 óra) online eseményt, amin az előadók és a hallgatóság is 

az összes partnerországokból valók, és 

- 2 db, 1,5 órás webináriumot környezeti témákról, ami a sajtó 

munkatársainak is szól. 

 

Neumayer Éva – Mondok Zsuzsa 

 

 

Vándortanösvényeink használata 

Herman Ottó, Klíma, Beporzó 
 

Igen, már hárman vannak az aktív tanulásra, játszva tanulásra, felfedezéses 

tanulásra késztető játék- és kísérletgyűjteményeink, melyek iskolai és szabadidős 

körülmények között is használhatóak. Már alig várjuk az idei szezont, hogy újra 

munkába állítsuk a játékokat. A kölcsönzés, bemutatás feltételein még kicsit 

dolgozunk, aztán hamarosan hírt adunk róla a honlapon. 

 

Két vándortanösvény kézikönyve addig is elérhető itt: 

https://mkne.hu/vandortanosvenyeink/ 

https://mkne.hu/vandortanosvenyeink/
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A harmadik még feltöltés alatt. Olvassátok, használjátok! Sok olyan játék 

található bennük, amelyeknek kellékei „házilag” is könnyen elkészíthetők, lehet 

velük kísérletezni, játszani. 

 

Szakmailag felkészült tagtársaink pedig szívesen tartanak foglalkozásokat 

mindhárom tanösvénnyel, iskolákban, múzeumokban, művelődési házakban, 

vagy ahova hívnak bennünket. A honlapon megjelenő ismertető megjelenéséig az 

mkne@mkne.hu címen érdeklődjetek ezzel kapcsolatban. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

Versek, szépségek 

 

– Mi a jóság? Jók legyünk-e? 

– A jóság mélyén a szeretetre képtelenség szomorúsága van. Rendjén van ez a 

dolog; ha már nem tudtok szeretni, legalább jók legyetek. 

– És ha jónak lennünk sem sikerül? 

– Akkor keressétek az igazságot. Az igazság azoknak világít, akikben a jóság 

melege kialudt. 

– És ha az igazságot sem találjuk? 

– Akkor tartsátok be a törvényeket. 

Forrás: Popper P.: A széthasadt kárpit 

 

Tagjaink írták  

Bemutatkozik új tagunk: 

 

Simon Szilvia 

 

mailto:mkne@mkne.hu
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Simon Szilvia vagyok, környezeti nevelő pedagógus és tudatos életvitel oktató. A 

környezeti nevelés témaköreiben tartok interaktív, ismeretterjesztő előadásokat 

felnőtteknek és gyermek korosztályok számára is. Az előadások inspirációként és 

gyakorlati útmutatóként szolgálnak ahhoz, hogy minden áldott nap 

cselekedhessünk a természet és a környezet védelméért. Arra bátorítja a 

közönséget, hogy mindannyian vállaljunk személyes felelősséget a bolygónk, a 

szűkebb-tágabb élőhelyünk védelmében. Arra ösztönöz, hogy engedjük 

felfedezni eredendő kreativitásunkat és kapcsolódjunk másokkal ötleteink 

megvalósításában, és hogy sose adjuk fel a reményt. Képekkel és filmrészletekkel 

gazdagított előadásaim változatos témájúak, illeszkednek az aktuális 

környezetvédelmi, természetvédelmi jeles napokhoz, eseményekhez. (Bár a 

mostani klíma-krízis helyzetben sajnos minden nap lehetne Föld napja!) 

A JGYTF Pedagógia szakán és a Natura Holisztikum Szabadegyetemen 

végeztem. A Dr. Jane Goodall, híres etológus, főemlős kutató és ENSZ 

békenagykövet által inspirált magyarországi Jane Goodall Intézet munkatársaként 

10 évig foglalkoztam környezeti neveléssel, melynek keretében iskolákban, 

rendezvényeken, hazai és nemzetközi konferenciákon képviseltem a környezeti 

nevelés ügyét. A JGI intézettel számos projekt – köztük dr. Jane Goodall 

magyarországi látogatásai – szervezésében részt vettem. Aktívan részt vettem a 

Jane Goodall Roots & Shoots (Rügyek és Gyökerek) programban, amelyben egy 

nemzetközi csapat tagjaként öntevékeny fiatalok köreinek kialakításán 

dolgozunk, ki-ki a saját hazájában. A hazai terepi akciók részeként: békamentés 

vagy kutyamenhely látogatás ad a családoknak és nekem is inspirációt. 2017 

tavaszán, a Duna Tv Család-barát adásában adtam interjút a Föld napi 

rendezvényeink alkalmából. 

Munkáim fő kulcsszava a tudatosság, a motiváció, inspiráció, amit játékosan, 

humorral, szeretettel ébresztek fel a gyerekekben. Az ország hátrányos helyzetű 

régióit is járom, több ezer gyerekkel találkoztam az elmúlt években, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyétől kezdve Nógrád megyéig.  

2018 nyarán egy csehországi Summer School-ba vittem ki 12-15 éves fiatalokat, 

egy ERASMUS pályázat keretében, ahol szlovák, lengyel, cseh és magyar 

fiatalok együttesen gondolkodtak a jövőről, és társadalomjobbító projektekről 

gondolkodtak, álmodtak. 

2018 őszétől 2019 nyaráig Rapa Nui vagy Tikopia? – Ökológiai válság és 

kiútlehetőségek című, 1 éves humánökológia tanfolyamon vettem részt.  

A tanfolyam előadója Dr. Takács-Sánta András ökológus, egyetemi docens, az 

ELTE Humánökológia mesterszakának igazgatója. 

2019-től a PHI Alapítvány segítségével súlyosan hátrányos helyzetű gyerekekhez 

is eljutottam és egy nagyszabású kampányba kezdtünk, amely a PHI Alapítvány 

honlapján megtekinthető. 
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2019 óta nagy sikerrel vezetem a Szöcske Tábor-om, ami egy budapesti 

lakótelepen, a Kondor Béla Művelődési Házzal együttműködve született meg, 

környezet-természetvédelmi témaköröket érintve, 1 hetes, napközis időtartamban.  

Szívügyem a természet- és környezetvédelem összekapcsolása a mindennapi 

életünk területeivel. Munkámban Dr. Jane Goodall szellemiségét is átadva, a 

tudatosságot, a remény megőrzését hangsúlyozom, kiemelve személyes 

felelősségünk és a cselekedeteink fontosságát is. 

Előadások, programok tartását az ország teljes területén vállalom, mind 

óvodások, alsósok, felsősök, gimnazisták, szakközépiskolások, valamint felnőttek 

számára is. 

„Minden egyes ember és cselekedet számít!” 

 

Dr Jane Goodall magyarországi látogatásakor (2016) 

 

Közérdekű 

Kedves Tagjaink!      

2022-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 2022-es évre vonatkozó tagdíjat 2022. március 31-ig kell rendezniük a 

tagoknak. 
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Kedves Tagjaink! 

A 2021-es 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     

 

Tájékoztatás: 

Irodánkban jelenleg csak előre egyeztetett időpontban 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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