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K ö r 
 

A  Magyar  Környezeti  Nevelési  Egyesület hírlevele 

2022 május 
 

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 
Az Erdei Iskola Egyesület az idei Lehoczky-díjat Dr. Neumayer Évának,  

a Magosfa Alapítvány elnökhelyettesének, a Magyar Természetvédők 

Szövetsége elnökségi tagjának ítélte oda több évtizedes környezeti nevelési 

munkája elismeréseként. 
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Czippán Katalin 

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2020. évi „A 

Környezet Védelméért” egyéni díjat vette át. 

 

 

Elnökségi hírek 

 

Vezetőségválasztó, ünnepi közgyűlés 

 
Nagyon örültünk a vasárnapi találkozásnak! Köszönjük, hogy sokan eljöttetek a 

választási közgyűlésre, majd velünk ünnepeltétek az egyesület 30. évfordulóját.  

Dr. Havas Péter tiszteletbeli tagunk (a Körlánc egykori megalapítója, elnöke) 

köszöntötte az egyesületet a tőle megszokott kedvességgel, nyugodt, bölcs 

áttekintését adta egyesületünk 30 évének, kiemelve érdemeinket. Nagyon jó volt 

hallani, hogy megbecsült környezeti nevelő társunk hogyan lát minket! A szavai 

erőt adnak a folytatáshoz. 

 

Újszászi Györgyi vezette le a közgyűlést. Bemutatkoztak új tagjaink közül azok, 

akik eljöttek. Öröm! Utána beszámolók, elfogadások sora következett. (Közben 

folyamatosan bukkantak fel a rég látott arcok, s jöttek elő az emlékek... Benya 

László két kislányt segített a világra Esztergomban, s onnan utazott hozzánk, 

Horváth Kinga Érdről diólikőrrel állított be, Ortmann-né Ajkai Adrienne kék 

túrázni hívott minket, Trencséni Ágnes már Budakesziről érkezett, Thiering 

Etelka búcsúzni jött, és így tovább...) 
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Ismét tartalmas évet zártunk. (Aki lemaradt a hosszúra nyúlt, de változatos 

beszámolókról, javaslom, olvassa el legalább a honlapon megtalálható Tartalmi 

beszámolót.) 

Vastapssal köszönte meg a tagság Sztridáné Kurucz Krisztina irodavezetőnk 

munkáját, s mindenkori támogatását, de a leköszönő elnökség is nagy tapsot 

kapott. Az elnökség meg a tagokat dicsérte, s a beszámolók után is folyton 

tapsoltunk... :) 

Csupa mosoly és taps volt ez a közgyűlés!  

 

Devescovi Balázs vezette le a választást. A Jelölő Bizottságnak köszönjük az 

előkészítő munkát!  

Az új elnökség névsora (betűrendben): Bátyi-Földesi Dóra, Gyalog Éva, Ivánné 

Vidra Mária, Saly Erika, Tóthné Timár-Geng Csilla 

A Választmány: Devescovi Balázs, Hársas Éva, Iván Zsuzsa, Kecskés Ferenc, 

Kun Lászlóné, Nagy Andrea, Schenkerik Zsuzsa, Szentpétery Marianne, Sztrida 

Emília, Trescsik Angéla, Varga Attila, Vásárhelyi Tamás, Victor András. 

Választmányi póttagok: Fodor Éva, Grossmann Erika, Gulyás Sándorné, 

Huszár Zsuzsanna, Jantnerné Oláh Ilona, Marsi Kristóf, Orgoványi Anikó. 

Új Felügyelő Bizottság tagjai: Bárd Edit, Gilly Zsolt, Trencséni Ágnes. 

Köszönjük mindenki vállalását, s a tagságnak a megszavazott bizalmat! 

 

A 2022-es Munkatervet is átbeszéltük, s átadtuk a Puli díjakat. Volt ám 

meglepetés és öröm! Az egyesület életében először kapott szakmai csoport is 

díjat. Büszkék vagyunk az idei díjazottakra! Gratulálunk, s köszönjük mindenki 

elkötelezett munkáját! [A részleteket ld. alább!!] 

 

A Közgyűlés utáni ünnepség Schróth Ágnes örömtánc-tanításával kezdődött. 

Nem volt egyszerű, nagyon kellett figyelnünk, de Ági kitartóan mutatta az újabb 

és újabb tánclépéseket... Sokat mosolyogtunk, s valóban örömtánc volt! 

Azután két hatalmas és nagyon finom csokitorta mellett mondott pár kedves 

mondatot alapító elnökünk, Vásárhelyi Tamás, s az eddigi elnökök elfújták a 

torta gyertyáit. 
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Schenkerik Zsuzsa a „képstaféta” fotóiból állított össze vetítést, így 

nosztalgiáztunk – és emlékeztünk azokra is, akik már nincsenek közöttünk.  

 

A leköszönő vezetőségi tagoknak köszönjük az elmúlt 3 évben végzett munkát, 

az új vezetőségnek erőt, összehangolt együttműködést, eredményes folytatást 

kívánunk! 

 

A leköszönő, s az új elnökség nevében: 

Saly Erika 

 

Puli díjak, 2022 

Fekete Puli díj 

Beporzó szakmai csoport  

Eredményes innovációjuk a Beporzó vándortanösvény, amely keresett 

szolgáltatásunk egyike. Napjaink egyik legnagyobb kihívására reagálva 

fejlesztett a csoport szakmailag megalapozott, kiváló, felfedező tanulást segítő 

eszközkészletet. Időt, energiát nem kímélve, határon is átnyúló együttműködés 

során érték el, hogy sokfelé hívják a csoport tagjait. Öröm, ahogy örülni tudnak 

egy-egy beporzó „sikerének”. Az egyesület brand-jéhez egyértelműen 

hozzátartozik már a Beporzó vándortanösvény. A csoport szakmai vezetője 

Vásárhelyi Tamás, Örökös puli díjas biológusunk, a vándortanösvény 

módszertanának megalapozója. 

 

Szürke Puli díj 

Bárd Edit 

Sokat köszönhetünk neki külső kommunikációnk, az egyesületi PR 

fejlesztésében. Az adományozási lehetőségek feltárását, erősítését neki 

köszönhetjük. Az egyesületi Fb a közreműködése által pörgött fel! Tanult és 

tanított minket. Mindig megszólítható, kérhető a segítsége. Tavaly a Beporzó 

vándortanösvény eseményeit közvetítette sikerrel. Innovatív, jó ötleteivel 

előrelendíti a munkákat. A Választmánynak aktív tagja, a tőle megszokott 

kedvességgel. Edittel jó dolgozni! 

 

Szürke Puli díj 

Valenta Ferencné Gabi 

Gabi nagyon precíz, megbízható, a vállalt feladatait maximálisan teljesíti. A 

Beporzó vándortanösvényben több játékot is kifejlesztett, amit komoly, 

tudományos kutatómunka előzött meg. Művészi színvonalon készítette el a 
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Beporzó vándortanösvény tárolódobozait. Alapos odafigyeléssel végezte a 

Herman Ottó vándortanösvény kölcsönzésének koordinálását is. Ha egészségi 

állapota engedi, bármiben szívesen segít. Köszönjük, Gabi! 

 

Fehér Puli díj 

Halácsy Ágnes 

Ági két ciklusban is elnökségi tagunk volt, ahol az irodai munkák felelőseként is 

dolgozott. Sokféle kezdeményezés, még több közös gondolkodás kapcsolódik 

hozzá. Projekteket vezetett, sokszor segítette könyveink terjesztését, jó helyre 

kerülését. A 2021-es szentendrei OT helyi főszervezője is Ági volt. Összefogta a 

szentendrei tagokat, akikkel emlékezetes helyi programokat szervezett. Fontos 

számára az egyesület. A természetesség-mérő applikáció fejlesztése is a 

szívügye, ő fogja össze a most zajló projektet. Pedagógusképzéseken is 

számíthatunk rá. 

 

Örökös Puli díj 

Vásárhelyi Judit 

Örökös puli díjat szavaztunk meg számára, egyesületi „életművéért”.  

Az egyesület munkájában kezdettől részt vett (alapító tag). A Független 

Ökológiai Központ – mely szervezetnek Judit volt a vezetője – sokszorosította a 

tagsági toborzó lapunkat, zölddel, újrahasznosított papíron.  

Akkor lett elnökségi tag, amikor a testvére, Tamás már nem volt az, hogy ne 

álljon fenn összeférhetetlenség. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia első 

kiadásától kezdve a Szakmai Bizottság tagja, a harmadik kiadás szerkesztője, a 

negyedik kiadásban két helyi csoport rendezvényének is aktív szervezője és 

résztvevője. Sokáig kapcsolattartónk volt más szervezetekkel, döntéshozókkal, 

helyi csoportokkal való együttműködésben. Szakmai munkája közé tartozik 

még: pl. helyi közösségek fejlesztése, pályázati rendszer kidolgozása és 

működtetése, publikációk, OT szervezése. A Választmány munkájában – 

Kapolcsról utazva és online is – mindig aktív volt, a „Puli online Szalon” 

ötletgazdája. Lehet rá számítani, bármikor megszólítható, kérhető a segítsége, 

örömmel megosztja tapasztalatát, tudását másokkal. A háttérből segíti, 

mentorálja azt, aki hozzá fordul. Az angol nyelvű egyesületi bemutatkozónkat is 

Judit fordította. Hiteles környezeti nevelő életútja alapján példaképünk. 
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Lesz 

 

MKNE OT programterv 

2022. szeptember 16-18. Tata 

 

Kedves Tagjaink! 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket az idei JUBILEUMI Országos 

Találkozónkra, amelynek keretében Tatára és Agostyánba látogatunk.  

Időtartam: 2022. szept. 16. (péntek délután) – szept. 18. (vasárnap kora délután). 

Szállás: Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ (Tatai 

Edzőtábor), 2890 Tata, Baji u. 21. GPS: 47.647696,18.338118  

Az edzőtábor megközelítése  

- Budapestről vonattal: a Tata-Tóvároskert megállónál kell leszállni. 

- Autóval: az M1-es autópályán a legkönnyebb elérni, a tatai lejárónál (66,8 km) 

érdemes letérni, majd a Május 1. úton és az Ady Endre úton kell haladni, végül 

a Baj település felé vezető útra fordulni, ahonnan már csak mintegy 100 méter 

a bejárat.  

Előzetes programterv: 

 

1. nap: szeptember 16. péntek 

16:00-tól érkezés a szálláshelyre. Regisztráció, csapatépítő játékok 

19:00: Köszöntés, MKNE 30 éves: ereklyék, emlékek, fotók… 

Vacsora: „Terülj, terülj, asztalkám!”  

Beszélgetés, dalolás  

21:00 Esti séta Tatán  

 

2. nap: szeptember 17. szombat 

7:00-8:00 Reggeli 

9:30 -13:00: Vendégségben Agostyán Ágoston-ligetben  

 Az Ökofalu bemutatása: Czumpf Attila, Labanc Györgyi 

 Michl József polgármester köszöntő és előadás: Tata, a Ramsar-i város!  

 Musicz László előadása: Gerecse Natúrpark  

13:00-15:00: Ebéd  

15:00-17.30: „Retro akadályjáték” (30. évforduló) – Labanc Györgyi 

17:30-19:00: Faültetés. Az elhunytakra való emlékezés, séta. 

19:00: Vacsora  
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20:00: Esti meglepetés-program 

23:00 Visszatérés a szálláshelyre 

 

3. nap: szeptember 19. vasárnap  
7:30-8:30 Reggeli 

9:00-12:00: Kirándulás  

a) Fényes forrás tanösvény  

b) Angolpark, Tatai vár, felújított Eszterházy kastély 

13:00 Zárás  

Ebéd  

Hazautazás 

 

Várható költségek 

 Szállás: 3500 Ft/éj (2 fős szoba), 5300 Ft/éj (1 fős) 

 Péntek vacsora: Terülj, terülj, asztalkám! (önköltséges) – piknik (saját 

bögre, tányér, evőeszköz) 

 Szombat reggeli: 1900 Ft az edzőtáborban, vagy kései reggeli (1000 Ft) 

Agostyánban 

 Szombat ebéd: 1600 Ft (2 fogással) 

 Szombat vacsora: 1500 Ft (hidegtálak)  

 Vasárnap reggeli: (önköltséges) 

 Vasárnap ebéd: 3500 Ft (étteremben) 

 Utazás költsége: önköltséges 

 Belépőjegyek: önköltséges 

a) Fényes forrás tanösvény: 1000-1600 Ft 

b) Angolpark, Tatai vár: kb. 1000 Ft. A felújított Eszterházy kiskastély: 

kedvezményre való jogosultságtól függően ingyenes/1500/2400/3000 Ft  

 Terembérleti díj: létszámtól függ 

 

Zöld Zugoly 2022 

Ebben az évben már Hársas Évával ketten szerveztük meg a kapolcsi 

programjainkat – Persze Katára is bármiben számíthattunk. A szállást és 

étkezést Sztrida Kriszta már megszervezte, az önkéntesekkel is ő tartotta a 

kapcsolatot. Jó volt ez a munkamegosztás. 

A program készen van, az önkéntesek, a kézműves foglalkozások vezetői is 

megvannak. 

Az idei évben a Herman Ottó tanösvényünket visszük Kapolcsra, és a 

hagyományos foglalkozásaink is meglesznek. 

Biztos, hogy jó lesz idén is, én már várom. 

Timár-Geng Csilla 
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Zöld OT 
 

Idén Csongrádon lesz a Zöld Civil Országos Találkozó június 24–26. 

Egyesületünket Kecskés Feri képviseli a Természetesség-mérő bemutatásával. 

Az OT-n idén sok-sok érdekes tréning is lesz a kapacitásfejlesztés jegyében. A 

szakmai programok és a jó társaság mellett ezért is érdemes elmenni. Figyeljétek 

a levelezőlistát, küldjük a programot és a regisztrációs lehetőséget, amint 

megkapjuk. 

 

A „30 fa program” fejleményei 

 

A KÖR februári számában már írtunk arról, hogy az egyesület 30 éves 

„születésnapját” ünneplendő – terveink szerint – ősszel elültetünk 30 fát az 

ország 30 különböző pontján. Azóta – erdész szakértők közreműködésével – 

elkészült egy lista azokról az őshonos fafajokról, amelyek szóba jöhetnek, s 

körvonalazódik az emléktáblák legyártatásának módja is.  

Várjuk azoknak a tagtársainknak a jelentkezését, akik szívesen 

bekapcsolódnának ebbe a programba, vagyis „fagazdák” lennének, ami azt 

jelenti, hogy  

 megszervezik őszre egy fa elültetését a lakóhelyük valamely közterületén, de 

legalábbis olyan helyen, hogy a járókelők jól lássák; 

 egyeztetnek a helyi érintettekkel a helyszínt és a szükséges engedélyeket 

illetően; 

 megrendeznek az ültetéshez kapcsolódva egy nyilvános eseményt; 

 dokumentálják az eseményt (meghívók, fotók, videó, újságcikk stb.); 

 vállalják, hogy legalább 3 évig gondját viselik a facsemetének. 

 

Örömmel jelezzük, hogy már vannak „fagazdák” (Bátyi-Földesi Dorka, Iván 

Zsuzsa, Jantnerné Oláh Ilona, Könczey Réka, Kövecsesné Gősi Viktória, 

Labanc Györgyi, Nagy Andrea, Németh Ibolya, Szathmáry Panka, Újszászi 

Györgyi és Vidra Mária). Viszont ennél sokkal több „fagazdára” lenne szükség, 

hiszen a tervekben 30 helyszín szerepel. 

 

Várjuk, várom tehát további „fagazdák” jelentkezését.  

Victor András, a projekt gazdája (andras.victor@gmail.com) 
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Volt 

 

Virág- és egyéb lesőben a koratavaszon 

Idén tél végén, koratavasszal két kirándulást tettünk az egyesület vállalkozó 

tagjaival az élővilág nyomában.  

Február 19-én a Beliczay-szigeten jártunk Érden. A valamikori sziget erdeiben 

koratavasszal együtt virágzik a ligeti csillagvirág és a hóvirág. Az intenzív 

erdőgazdálkodás, a nemesnyarasok tarvágása és újratelepítése ellenére ezek a 

hagymás növények még mindig tömegesen fordulnak elő itt. A kirándulás során 

hódok nyomaira is akadtunk és felderítettünk egy hódvárat is. 
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Rá egy hónapra, március 19-én a Széchenyi-hegyen jártunk az Apáca-réten. A 

terület a múlt század derekáig golfpálya volt, azonban a tévétorony építése után 

a természet visszafoglalta. A rét ma az egyik legszebb tavaszi virágunk, a 

leánykökörcsin (Natura 2000 jelölőfaj!) népes populációjának ad otthont. A 

növényekre nem csak mi voltunk kíváncsiak. Több virágban is találtunk 

táplálkozó, egyben a beporzást is elvégző nünükéket. 

 

Kecskés Ferenc 

 

Választmányi hírek 
 

Kedves Tagok, 

 

az Egyesület Választmánya 2021-22 telének végén, 2022. február 8-án tartotta 

(google meet online térben) az idei első ülését. 

 

Az alábbi 5 témáról beszéltünk: 

 A legutóbbi ülésen elkezdtük újragondolni az Örökös Puli díjat – ennek a 

végére jártunk, sikerült kiválasztanunk a mindahányunknak tetsző 

változatot. Levélnehezék üvegdíjra szavaztunk a legtöbben, azóta 

Sztridáné Kurucz Kriszta már meg is vásárolta az egyesület számára a 

gravírozott darabokat. 

 Átnéztük, kiegészítettük és javítottuk kicsit az éves munkatervet. 

 Ismét átnéztük a 30. évforduló programtervét. 

 Vásárhelyi Tamás gyűjti a Puli díjra a javaslatokat. 

 a Jelölő Bizottság beszámolt eddigi munkájáról. 

A nagyrészt választmányi tagokból álló Jelölő Bizottság több megbeszélést is 

tartott, felosztottuk, hogy a tagság által valamilyen pozícióra jelöltséget kapott 

személyeket melyikünk keresi fel, hogy vállalják-e a jelöltséget. A kapott 

válaszokat egy közös táblázatban vezettük, a jelöltséget vállalók névsorát a 

május 15-i közgyűlésen már megismerhetétek. 

Devescovi Balázs 
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Ökoestek Békásmegyeren 

A Covid-19 járvány enyhülése után idén folytatódott az Ökoestek 

Békásmegyeren előadássorozat a Békásmegyeri Közösségi Házban. Két előadás 

került megrendezésre. Március 11-én „A növények hálószobatitkai” címmel, 

április 8-án „Natura2000” címmel volt előadás. Az előadásokon csak néhány 

érdeklődő vett részt, látszott, hogy az emberek még nem szoktak vissza a 

rendezvények látogatásához. 

 

Kecskés Ferenc 

 

„Ökoiskolaság” továbbképzés 

Az újpesti Benkő István Református Általános iskola és Gimnázium felkérésére 

tantestületi továbbképzést tartottunk 2022. márc. 26.-án az „ökoiskolaság” 

témakörében. A képzést Halácsy Ágnes, Iván Zsuzsa, Saly Erika és Victor 

András vezették, s az iskolával való kapcsolat is onnan ered, hogy a 

Magyarországi Református Egyház egyik tananyagfejlesztő projektjének SE és 

VA a vezetői, az iskola egyik tanára pedig a projektcsapat tagja. 

Az iskola részéről gyakorlatilag a teljes tantestület – 40 fő – részt vett a 

továbbképzésen (bár az igazgatót sajnos hamar elszólította valami más 

kötelezettsége). Ez az egyik oldalról örvendetes volt, hiszen az egész tanári kar 

szemléletét tudtuk alakítani, a másik oldalról viszont nehézségekkel járt, hiszen 

negyven ember már „tömeg”, ami alig megoldhatóvá teszi a plenáris tartalmi 

egységeket, de lényegében a hatékony kiscsoportos munkát is nehezíti. De ezzel 

együtt is megoldható volt a feladat. 

A kezdő témakör az volt, hogy mi a fenntarthatóság és melyek a gátló tényezői. 

Nem valamiféle definíció elfogadása volt a célunk, hanem inkább a személyes 

érintettség megéreztetése. Tanulságos volt, amikor a „komfortzóna” határait 

feszegető kérdések nyomán szembesültek a résztvevők azzal, hogy szokásainkat 

és kényelmünket védve a többség nem követi a fenntarthatóság elveit.  

Utána a tantárgyakon belüli fenntarthatóságra nevelés lehetőségeivel 

foglalkoztunk, s nagyon ötletes javaslatok is születtek. Közelítve konkrétan az 

ökoiskolává válás kérdéséhez, azt a feladatot kapták, hogy az iskola saját 

pedagógiai programjának egy-egy részletét elemezzék abból a szempontból, 

hogy mivel lehetne kiegészíteni, hogy még környezetbarátabb legyen. 

Áttekintették a kiscsoportok az iskola külső-belső kapcsolatrendszerét és annak 

bővítési lehetőségeit, majd az ökoiskola pályázat adatlapjának tétel-soraival 

foglalkoztak.  
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S minthogy az ökoiskola pályázásnak az is része, hogy az iskola tantestülete 

vállalást tesz valami konkrét előrelépés megadott határidőig történő 

megvalósítására, végül minden csoport megfogalmazott egy-egy ilyen vállalást. 

Némelyik csoport mert nagyot álmodni. Mi pedig sok türelmet, kitartást, erőt, 

ötletességet kívántunk nekik a megvalósításhoz. 

 

A továbbképzést vezető csapat nevében  

Victor András  

 

Ökoest előadások 

Március 24-én, az Ökoest előadás-sorozat keretében Újszászi Györgyi (a 

Védegylet Egyesület főtitkára), Dr. Czagány Gábor (református lelkipásztor, a 

Keresztpont Egyesület elnöke) és Babos Júlia (a Keresztpont Egyesület 

munkatársa) tartott előadást a Fair Trade-ről, vagyis a méltányos 

kereskedelemről.  

Az előadás által megérthettük, hogy a tudatos vásárlással nemcsak kiváló 

minőségű termékekhez jutunk, de a társadalmi igazságosság mellett is 

szavazunk, segítjük az emberi jogok érvényre juttatását, és a fenntartható 

fejlődéshez is hozzájárulunk. Éppen ezért tűzte zászlajára a mozgalom a 

„Kereskedj, ne segélyezz!” jelszót, melynek üzenete, hogy a legnagyobb 

segítség a tudatos vásárlás, hiszen ezzel esélyt adunk egy méltóságteljes életre 

segély helyett, megbecsülést adomány helyett. 

A Keresztpont Egyesület nagyszerű kezdeményezésével is megismerkedhettünk: 

megalapításakor az alapító okirat céljai közé sorolták a méltányos kereskedelem 

hazai propagálását, ennek keretében pedig 2022. szeptemberében az Egyesület 

Központjában megnyitják Magyarország – sőt valószínűleg egész Közép-Kelet 

Európa – első fair trade kávézóját. Itt kizárólag méltányos kereskedelemből 

származó kávét, teát, nádcukrot és kakaót fogyaszthatunk majd, illetve helyi 

termelők termékeit vásárolhatjuk meg. A kávézó egyébként mobil formában már 

2019 óta működik, és különböző fesztiválok és rendezvények állandó vendége, 

ahol a friss kávé mellett mindenki megismerkedhet a méltányos kereskedelem 

működésével, előnyeivel, s aktívan hozzájárulhat a társadalmi érzékenyítéshez 

és a tudatos vásárlás népszerűsítéséhez. 

Az előadásról készült felvételt itt megtekinthető: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHz4_LkhKNU 

 

Az áprilisi 25-i ökoest előadás meghívott vendége dr. Victor András volt. 

Előadásának címe „A redukcionista gondolkodás (avagy a parlagfű-háború 

https://www.youtube.com/watch?v=HHz4_LkhKNU
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tanulságai)” volt, célja pedig az, hogy belássuk: komplex, környezetet érintő 

kérdésekről nem éri meg leegyszerűsítve gondolkodni. A redukcionista 

gondolkodásmód után az inkluzív, illetve exkluzív gondolkodásmód került az 

előadás középpontjába. Nagyon sok ember allergiás a parlagfűre. Az allergia 

nem más, mint egy téves immunválasz, amikor is a szervezet „háborút indít” egy 

teljesen ártalmatlan biológiai anyag ellen. Az allergia megjelenéséhez rengeteg 

tényező hozzájárul, mint a genetikai hajlam, a táplálkozás, a stressz, a 

levegőszennyezettség vagy a pollenkoncentráció. Mi viszont a probléma 

megoldását keresve rendre kirekesztjük az allergia többi lehetséges okozóját és 

csak a pollenkoncentráció csökkentésére koncentrálunk. Ezzel szemben az 

inkluzív gondolkodásmód egy olyan gondolkodást takar, amely a lehető legtöbb 

körülménnyel számol. 

 

Szűcs Boglárka 

 

11. WEEC (World Environmental Education Congress – Környezeti 

Nevelési Világkongresszus), 2022. március 14-18., Prága  

A kétévente megrendezésre kerülő kongresszus a környezeti nevelés valamennyi 

szereplőjének találkozóhelye, ahol a környezeti nevelés módszereivel és 

eredményeivel kapcsolatos kutatásokat, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat 

mutatják be, a környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében történő oktatás 

szerepét és fontosságát vitatják meg minden szinten; mind a felsőoktatásban, 

mind az alsóbb korosztályok számára. 2003 óta tíz világkongresszuson több 

mint 100 különböző országból több ezer ember vett részt: egyetemi 

professzorok, kormányzati tisztviselők és nemzetközi szervezetek, újságírók, 

politikai képviselők, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek. 

Amint a februári KÖR-ben olvashattátok, a cseh Ekoinkubator szervezettel 

közös Erasmus+ projekt 10 tagunknak tette lehetővé a kongresszuson való 

részvételt, közülük kilencen előadást is tartottak. MKNE-s résztvevők: Bartha 

Karina, Devescovi Balázs, Kurucz Márta, Mondok Zsuzsa, Mónus Ferenc, 

Neumayer Éva, Popovics Lili, Saly Eszter, Szűcs Boglárka, Victor András, 

valamint más támogatásból Varga Attila. 

Az ötnapos programból három nap helyszíne a Prágai Kongresszusi Központ 

volt. A kongresszus mottójául a „Building Bridges”, azaz „Építsünk hidakat” 

választották. A hídépítést minden tekintetben értették a szervezők: elmélet és 

gyakorlat, különböző földrészek, ember és természet közötti kapcsolatok építése 

egyaránt megjelent. Az első napi plenáris előadásokat követően másfél napon 

keresztül 14 különböző szekción lehetett részt venni, igen változatos 

témakörökben, mint pl. éghajlatvédelmi nevelés, fenntartható egyetemek, terepi 
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környezeti nevelés, helyszín alapú oktatás, az üzleti szektor és a környezeti 

nevelés, környezeti nevelés az antropocénben.  

A szekciókon kívül műhelymunkák, kerekasztal beszélgetések tették még 

színesebbé a programot, melyek nagy részén online is részt lehetett venni.  

A kongresszus beltéri része plenáris üléssel zárult, melynek meghatározó eleme 

a párhuzamosan zajló Ifjúsági Környezeti Nevelési Kongresszus eredményeinek 

bemutatása volt.  

Az utolsó két napon rengeteg programlehetőségből választhattak a résztvevők: 

egy- vagy kétnapos terepi kirándulások és szekciók segítségével lehetetett 

bepillantást nyerni Csehország természeti szépségeibe és a helyi környezeti 

nevelés eredményeibe.  

A következő Környezeti Nevelési Világkongresszusra 2024. január 29-február 

2-a között kerül sor Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségekben. Témája a 

„win-win” stratégia egy jobb világért. A rendezvényről és a hálózatról bővebb 

információk: https://weecnetwork.org/ 

 

Neumayer Éva 

https://weecnetwork.org/
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Alapító tagok online összejövetele 
 

Több tekintetben is rendhagyó Puli Szalont tartottunk Giga Puli Szalon címmel. 

Március 21-én Egyesületünk 30. születésnapját ünnepeltük, ide hívtuk meg 

alapító tagjainkat, hogy beszélgessünk a múltról és közös dolgainkról. 

 

1992. március 21-én alakult meg a Kör, és ebből az alkalomból rendeztünk 

rendhagyó online Puli Szalont, szokás szerint Trescsik Angéla háziasszonyunk 

vendégeként. A majdnem kétórás beszélgetésen Saly Erika elnöki – de ahogy 

tőle megszoktuk, lelkes és kedves – köszöntője mellett az alapítók közül 

megszólalt Déri Andrea, Horváth Kinga, Nyvelt Erik, Szávai Ilona, Szentendrey 

Géza, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András. Néhány mai tagunk is 

„jelen” volt. Egy ilyen találkozó nagyszerű, de nem pótolhatja a személyes 

találkozásokat. Reméljük (ez is elhangzott!), hogy a Kör 30 éves jubileumi 

évében lesz egy nap, egy helyszín, ahol személyesen is ünnepelhetjük magunkat, 

az egyesületet, az életet. 

 

 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

Állatkerti megjelenésünk: 

Föld Fesztivál – 2022. április 22-24., 10:00-17:00 

 

Igazi áprilisi szeszélyes időben vártuk a látogatókat az állatkerti Nagy-tó partján 

elhelyezett sátrunkba a Föld Fesztiválon, a „Játékok a fenntarthatóság jegyében” 

elnevezésű programunkkal. A játékok, fejtörők, kirakók kicsiket és nagyokat is 

odavonzottak hozzánk.  
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Pénteken délelőtt iskoláscsoportok játszottak nálunk, délután az elszánt, esőtől 

meg nem riadó látogatók fagyoskodtak velünk a sátorban. Szombaton 

óvodáskorú gyerekekkel érkeztek a szülők és nagyszülők, vasárnap nagyobb 

gyerekekkel is megfordultak nálunk. A rendezvénytől egy kiadós zivatar után 

búcsúztunk fülledt, párás, napsütéses időben. 😊 

A háromnapos rendezvény első napján, pénteken Gyalog Éva, Hársas Éva, 

Kunné Margit és Keve Ildikó önkénteskedtek a sátrunkban. Szombaton Sztrida 

Emi vette át a szervezői feladatokat. Aznap együtt játszott gyerekekkel és 

felnőttekkel (Emin kívül) Csintalan Gergely, Keszthelyi Gréta, Gógucz Gyula és 

Regula Emma. Gréta, Gyula és Emma közösségi szolgálat keretében 

önkénteskedtek nálunk. A vasárnapi játékmesterek: Bárd Edit, Sztrida Emi, 

Csintalan Gergely és a három közösségi szolgálatos: Gréta, Gyula és Emma. 

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 

 

 

Föld Napja a Várkert Bazárban 
 

Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Díszes Haszonkertek nemzetközi 

konferencia kísérőprogramja lehettünk április 21-én és 22-én. A szervező 

„...Magyar Kertörökség Alapítvány küldetésének tekinti, hogy növelje a történeti 

és történeti értékű kertek művészeti és természeti értékeinek megbecsültségét, 

megóvásának társadalmi támogatottságát. Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt 

fektet a kertörökség oktatására...” 

Fenti céljuk miatt, kiemelten fontosnak tartották, hogy míg a szakma nagyjai a 

konferenciateremben tanácskoztak, az előtér teret adjon a fiatalabb generációk 

oktatásának. Így – több színvonalas kísérőprogram között – egyesületünknek is 

alkalma nyílt bemutatni a Beporzó vándortanösvényt a látogatóknak. A kinti 

gyerekzsivaly pedig kellemes háttérként szűrődött be a konferenciára, 

emlékeztetve a szakembereket, hogy ne feledkezzenek meg a fiatalabb 

generációról sem. 

 



17 

      
 

A pénteki napra osztályokat hívtak meg a szervezők, így meglehetősen sűrű volt 

a demonstrálók napja. Sok érdeklődő szempár és szorgos kéz ismerkedett aznap 

a beporzók világával. Szombaton sajnos jóval kevesebb látogató érkezett. Ennek 

azonban annyi előnye is volt, hogy a segítőnek érkező iskolai szolgálatosoknak 

– akik nagyon lelkesek és ügyesek voltak – volt elég idejük megtanulni a 

játékokat, és volt lehetőségünk megnézni, kipróbálni a kísérő programokat is. 

Játszottunk a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ játékaival, 

nyomdáztunk és szőlőmagot őröltünk a Pannonhalmi Főapátság 

múzeumpedagógiai programján és élőszavas mesét is hallgattunk pl. arról, 

hogyan lettek a gombák. Nagy előnye volt még a rendezvénynek, hogy 

találkozhattunk több szakmabeli ismerőssel a szervezők és a kísérőprogramot 

bemutatók között is. Örültünk egymásnak és építettük kapcsolatainkat. Köztük 

volt Sólyom Barbara tagunk is, aki meghívta a vándortanösvényt a 

kísérőprogramok közé, és külön Vásárhelyi Tamást is, hogy a nagyérdeműnek 

beszéljen a beporzók jelentőségéről. (A szünetben hallottam, hogy nagyon 

sikeres volt az előadása. ;-)  
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Az alapítvány elnökével és Barbarával is abban maradtunk, hogy folytatjuk az 

együttműködést, amint lehetőség nyílik rá. 

 

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

Tavaszi zsongás a Beporzók munkacsoportnál 
 

A természet kissé lassan ébredezett ezen a hűvös tavaszon, de 

munkacsoportunkban mindeközben szerteágazó munka folyt. Február 12-én 

Parádfürdőn Hársas Éva és Könczey Réka egy bálteremben, Haranghy Jenő 

festőművész óriás festményei között ismertették meg a kicsiket és nagyokat a 

beporzók világával. 

A számunkra talán legkedvesebb zöld ünnep, a beporzók napja kapcsán, március 

5-én megjelent az Élet és Tudományban egy, a Beporzók vándortanösvényt 

bemutató cikk. Bár erre a jeles napra már a múzeumi világ egy része is 

ismerősként tekint, Vásárhelyi Tamás a Magyar Múzeumok című folyóiratban 

egy lelkesítő írásban hívta fel rá a figyelmet. Tamás összesítette is az idei év 

„beporzós” múzeumi kínálatát, melynek bemutatására egy május végi múzeumi 

konferencián kerül sor.  

A Magyar Természettudományi Múzeum idén is megrendezte – az immáron 

hagyományosnak tekinthető – családi napját a beporzók napját megelőző 

szombaton. A visszajáró nagyközönség számára újdonságot jelentett a Beporzók 

Vándortanösvényünk, mellyel Darvas Kata, Hársas Éva, Kunné Margit, Tóthné 

Timár-Geng Csilla és Vásárhelyi Tamás ismertette meg az érdeklődőket. 

Természetesen a rovarhotel-készítés most sem maradhatott el. Májusban pedig a 

múzeum megnyitja a maga beporzókról szóló időszaki kiállítását. 

Országszerte több iskolában és óvodában tartottak a jeles naphoz kapcsolódó 

programokat. Nem volt ez másként iskolában tanító tagjainknál sem: 

 A Dr. Béres József Általános Iskola ebben az évben Forintos Krisztina 

ötletére a mese erejét használta fel a figyelemfelhívásra. Tanulója, Váczy 

Luca Fanni (5. a), az azóta már online mesekönyvben (lásd alább) 

megjelent Galiba a réten című meséjét állították a középpontba. Az 1. és 

2. évfolyamosoknak Luca maga mesélte el a fordulatos történetet, 

melyhez a kicsik meseillusztrációt készítettek. A legszebb rajzokból 

kiállítás nyílt. A 3. és 4. évfolyamosoknak az iskola könyvtárosa készített 

furfangos szövegértési feladatokat az elbeszéléshez. 

 Kecskés Ferenc a Budai Gimnázium és Szakgimnáziumban a kollégáival 

együtt szervezett programot 12 osztály részére. Különböző feladatokat, 

köztük például egy Totót oldottak meg a diákok.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Haranghy_Jen%C5%91
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 A Kőbányai Szent László Általános Iskola technika szakkörös tanulói 

Trescsik Angéla vezetésével barkácsoltak egy csodás rovarhotelt. Ennek 

átadásán minden osztály képviseltette magát, s Angéla beszélt nekik a 

rovarhotelről és a beporzók fontosságáról. 

 Négy XII. kerületi óvodában Kunné Margit és Vásárhelyi Tamás tartottak 

játékos, ismeretterjesztő foglalkozásokat a legkisebbeknek. Önkéntes 

vállalásuk során a Beporzók vándortanösvény stílusában mutatták meg az 

ovisoknak a rovarok csodálatos világát. A gyerekek lyukakat fúrtak egy-

egy kugliba, és közösen helyezték ki az új méhbölcsőket. 

Mindeközben tagjaink által otthon, iskolákban, közterületen állított rovarszállói 

körül nagy volt a rovarok nyüzsgése. Legnagyobb örömünkre a Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeumban 2020-ban felfüggesztett rovarhotelbe idén végre 

beköltöztek a faliméhek. Bővült a rovarok számára a kínálat, hiszen újabb 

rovarszállót állítottunk a XII. kerület felkérésére. Bakonyi Gábor is 

bekapcsolódott az építésbe. Az átadáshoz Kecskés Ferenc botanikai sétája társult 

a Kis-Sváb-hegyen, ahol a szakadó eső sem szegte kedvét a lelkes 

résztvevőknek, a helyi lakosoknak. (Bakonyi Gábor rovarokat mutatott volna be 

ugyanezen a sétán, de hát azoknak sok eszük van, és elbújtak az esőben.) Feri 

ezen kívül két sétát is szervezett a tagtársaknak. Vezetésével II. 19-én Érden, a 

Beliczay-szigeten a ligeti csillagvirágokban gyönyörködhettünk, egy hónappal 

később pedig a leánykökörcsinekben az Apáca-réten. Egyúttal pedig élesben 

teszteltük a tavaly elkészült virtuális anyagainkat a XII. kerületi Beporzók 

tanösvény idén tavasszal kitett és utunkba kerülő tábláin 

(https://zold.hegyvidek.hu/mehbarat-halozat/beporzo-tanosveny). 

Március 8-án Hársas Éva és Tóthné Timár-Geng Csilla Gödöllőn járt a 

vándortanösvényünk játékaival a beporzók napjához kapcsolódó rendezvényen. 

A hónap végén az Agnus Rádió Zöld percek rovatában a beporzóké volt a 

főszerep, ugyanis Vásárhelyi Tamás „Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a 

méhkast” című előadásának részletét sugározták, amely a Magyarországi 

Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma és a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület által szervezett Ökoestek-előadássorozat keretében hangzott 

el. A Békásmegyeri Közösségi Ház Ökoestek-előadássorozat 

problémafelvetőjét, rendszeres előadóját, Kecskés Ferencet idén is több 

alkalommal hallgathatták meg az érdeklődők. 

Az elmúlt időszakban talán a legtöbb felkérésünk a Föld napjához kapcsolódott. 

Több foglalkozást tartottak a tagjaink – Forintos Krisztina, Gyalog Éva, Hársas 

Éva, Keve Ildikó, Kunné Margit, Trescsik Angéla, Tóthné Timár-Geng Csilla, 

Vásárhelyi Tamás, Vidra Mária – különböző helyszíneken: Budapesten az 

Állatkertben, a Várkert Bazárban, a Hunyadi téren, Kőbányán és Csepelen. Ezen 

alkalmakkor az egyesület 3 vándortanösvényével ismerkedhetett meg az 

érdeklődő nagyközönség. 

https://zold.hegyvidek.hu/mehbarat-halozat/beporzo-tanosveny
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Szeretettel köszönjük munkacsoportunkban Keve Ildikót, aki új tagként már 

bekapcsolódott a földnapi programokba demonstrátorként. 

Egy héttel később, a Kőbányai Halmajálison a Hermann Ottó vándortanösvény 

halas feladataié volt a főszerep, tagjaink – Hársas Éva, Kunné Margit, Trescsik 

Angéla és Vásárhelyi Tamás – vezetésével. 

Az egyesület 3 vándortanösvénye egyre kelendőbb. Róluk tartott Vásárhelyi 

Tamás egy előadást a https://www.resourceproject.eu/project magyarországi 

hetén. Valamint május 6-7-én hozzájuk fűződött egy ingyenes animátor-képzés, 

melynek képzői közül hárman – Hársas Éva, Kecskés Ferenc és Vásárhelyi 

Tamás – is munkacsoportunk tagjai. 

Kecskés Ferenc május első két szombatján továbbképzést tartott a MKNE 

gondozásában fejlesztett Természetesség-mérő webalkalmazás használatáról. 

Május 10-én Bakonyi Gábor és Vásárhelyi Tamás felállította Budapest I. 

kerületében (Toldy F. u. 25.) a következő fővárosi rovarszállót, amit 11-én a 

polgármester asszony avatott fel. Ez a cím egy néhai kis ház helye, amit madár- 

és rovarvédelmi bemutatókkal tölt meg az önkormányzat. Ezzel immáron már az 

ötödik kerületbe került a munkacsoportunk gondozásában rovarhotel. 

Három online hír még a beporzókkal kapcsolatban:  

 Az Agrárminisztérium a 2021. évi Föld napja alkalmából meseíró 

pályázatot hirdetett a beporzó rovarokról „Mesék a Zümmögő 

birodalomból” címmel, amelyen a beporzó rovarokhoz kapcsolódó 

mesével lehetett pályázni. A beérkezett 903 pályázat közül 70 mesét 

választott ki a pályázatokat értékelő bizottság online mesekönyv 

formájában történő megjelentetésre. A zsűritagok között képviseltette 

magát a munkacsoportunk – Forintos Krisztina, Gyalog Éva, Vásárhelyi 

Tamás – és az egyesületünk Orgoványi Anikó személyében. A 

mesekönyv idén áprilistól elérhető az alábbi linken: 

https://drive.google.com/file/d/1GhYpJmAWJYvSSeXwhVRQtD0SP90j

Qd-G/view 

 Forintos Krisztina egy IKT pedagógustanfolyam keretén belül sikeres 

zárófeladatként kidolgozta iskolája jövő évi beporzók napi programjának 

vázlatát online eszközök használatával.  

Felkéréseink száma egyre növekszik, naptárunkban már októberig látunk  

előre. 

https://www.resourceproject.eu/project
https://drive.google.com/file/d/1GhYpJmAWJYvSSeXwhVRQtD0SP90jQd-G/view
https://drive.google.com/file/d/1GhYpJmAWJYvSSeXwhVRQtD0SP90jQd-G/view
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Ízelitőnek néhány fotó 

Parádfürdő –Muzsikál az erdő 

     
 

Gödöllő – Beporzók napja 
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Magyar Természettudományi Múzeum – Beporzók napja 

  

 

Csepel – Családi nap – Beporzók vándortanösvény 
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Csepel – Klíma tanösvény 

 
 

XII. kerület – rovarhotel és természetismereti séta az esőben 
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Kőbánya – Halmajális 

  

 

II. kerület – rovarhotel 

 

 

 

 

A Klíma Csepelen 

Föld napja a Radnótiban – ezzel a címmel adott hírt a Csepeli Hírmondó a 

Radnóti Miklós Művelődési Ház családi rendezvényéről. 

A zöld jeles napon egyesületünk is részt vett, bár a sok felkérés miatt nem kis 

munka volt mindenhová önkéntest találni, vagyis olyan munkabeosztást 

készíteni, hogy lehetőség szerint minden meghívásnak eleget tudjunk tenni. (A 

dunántúli Muzsikál az erdő c. programot sajnos le is kellett mondanunk.) 

Április 23-án szombaton fél 10-re érkeztünk a helyszínre, ahol a Klíma 

vándortanösvényt mutattuk be. 

Szépen berendezett tükrös terem várt minket. Egyetlen hátránya az volt, hogy 

kicsit félreesett a „fősodortól”, ugyanis az előtérből nyíló kis folyosón át lehetett 

megközelíteni. Viszont itt haladtak el a táncbemutatók gyerekszereplői és az 

őket kísérő felnőttek. Először csak bekukkantottak, a műsoruk után pedig be is 

jöttek. Az óvodásoktól az idősekig (nagyszülők) mindenféle korosztály 
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képviseltette magát. Szerencsére számítottunk erre. A négy asztalnál több mint 

tízféle tevékenység közül lehetett választani, mind más jellegű volt, más 

képességeket igényelt. Talált is mindenki kedvére valót a játékok és kísérleti 

eszközök között. 

Az mindig külön öröm, ha a gyerekeket kísérő felnőttek arcán is felcsillan az 

érdeklődés, vagy a büszkeség, ha a csemetéjük gyorsan megért és ügyesen 

megold valamit. Számomra mégis legemlékezetesebb az a három kislány (bár ők 

nem annak mondanák magukat), akik felnőtt kísérő nélkül járták végig az 

asztalokat, mindent megfigyeltek, megoldottak vagy kipróbáltak. Mint kiderült 

5., 7. és 9. osztályosok, és mindhárman testvérek. Ők már a családban 

megtanultak kooperálni, ez látszott a viselkedésükön. 

Gyorsan eljött a zárás ideje, az eszközöket hiánytalanul visszacsomagoltuk, 

majd elbúcsúztunk a házigazdáktól. (A dobozok szállítását Csilla vállalta, sőt 

részben még az én utaztatásomat is.)  

Akik pedig a klímabarát kisokosokat képezték Csepelen:  

Ivánné Vidra Mária, Könczey Réka, Tóthné Tímár-Geng Csilla és 

   

 

Gyalog Éva 
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Vándortanösvény képzés 

 

 
 

Jó hangulatú, játékos képzés részesei lehettek, akik velünk tartottak május 6-án 

és 7-én. Képzőtársak és résztvevők, együtt hallgathattuk Kecskés Feri 

érdekfeszítő előadását a beporzásról, izgulhattunk Vásárhelyi Tamás kísérletein, 

beszélgethettünk a klímaváltozás hatásairól, Hársas Évának köszönhetően pedig 

megcsodálhattuk, hogyan jelennek meg a beporzók a művészetekben1. Ezek 

természetesen csak címszavak, amik mellett még sok minden előkerült a 15 órás 

képzés során. Megismerkedtünk a Herman Ottó, a Klíma és a Beporzó 

vándortanösvények eszközeivel, szakmai hátterével, a vándortanösvények 

szerepével az egyesület életében és a bemutatás lehetőségeivel. Osztatlan 

elismerést aratott az a kreativitás és felkészültség, amivel a szerzők és az 

eszközkészlet kiagyalói játékossá tették a három témába vágó, legkülönbözőbb 

tanulási lehetőségeket (kereken 100 féle játék). 

A szünetekben Sz. Kurucz Kriszta tartott jól minket néhány szorgos kéz 

segítségével, a képzés végén pedig a résztvevőkkel közösen pakoltuk el a sok-

sok játékot és a catering maradványait. Pakolás, almaszeletelés, mosogatás – 

bármilyen feladat merült is fel, mindig volt egy segítő kéz. Köszönet érte! 

A jövőben a képzést sikeresen elvégzőknek lesz lehetőségük az egyesület 

vándortanösvényeinek használatára, bemutatására. Mivel több, a 

vándortanösvények készítésében és bemutatásában érintett tagtársunknak nem 

volt jó ez az időpont, tervezünk még egy képzést, amiről természetesen hírt 

adunk a tagi listán is. 

Köszönjük a részvételt, a segítséget! Ismét jó volt együtt lenni! 
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Köszönettel: Bátyi-Földesi Dóra (az egyik képzőtárs) 

 

 

Kedves Tagtársak!  

 
Örömmel tudatjuk, hogy elkészült a Természetesség-mérő webapplikáció. Ezen 

a címen találjátok: termeszetessegmero.hu 

A fejlesztés fontos szakasza a tesztelés. Kérünk Benneteket, hogy számítógépen 

és mobiltelefonon egyaránt keressetek rá a weboldalra, próbálgassátok! 

Ismerkedésképpen lakóhelyeteken vagy a közelben található élőhelyek 

természetességét becsüljétek meg. Használjátok családi- vagy osztály-

kiránduláson, egyedül vagy barátokkal. Ha hibát észleltek, kérlek, írjátok meg a 

termeszetessegmero.mkne@gmail.com címre. A hibákat hamarosan javítjuk. 

Alapos méregetést! 

 

Halácsy Ágnes 

http://termeszetessegmero.hu/
mailto:termeszetessegmero.mkne@gmail.com
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Hírek Pécsről, április 22.  

Élveztük a Föld napját a Tettyén a DDNP szervezésében. 

Mi is ott voltunk a civilek közt az idén 30 éves Környezeti Nevelési 

Egyesülettel, Mecsek Zöldutas segítőkkel. És sok-sok érdekességgel, játékos 

környezeti neveléssel készülünk. Ha kíváncsi vagy, mi minden kerül elő a 

kosarakból, vagy mit játszunk a kiscipőkkel, vagy hogyan lehet csípésmentesen 

csalánt enni, vagy kvízeket töltenél ki, vagy csak csinálnál az unokáddal egy 

csutkababát, gyere el máskor is és gondolkodj el, csak egy picit, hogy Te mit 

tehetsz a mindennapokban a Földünkért, hogy egy picit kisebb ökológiai 

lábnyommal lépegess a jövőben. Várunk szeretettel: 

Orsi, Bia, Dénes 

Örültek a népek a sok kreatív ötletnek, finom falatnak, játékos tanulásnak. Mi 

pedig élveztük a rengeteg figyelmet, kérdést, rácsodálkozást; és nem kellett 

ringatni bennünket este, dőltünk be az ágyba Sikeresen vettünk részt a DDNP 

Föld napi pecsétgyűjtős játékában. Az egész rendezvény zseniális volt. 

 

6 éves a hölgy, aki simán összepárosította gombákat és gyógyteákat a nevükkel 

hiba nélkül. Először megszagolta a bodzavirágot, a többi ment simán.  

„A nők fontos gyógynövénye vagyok” – ezt a kártyát kapásból sikerült a 

cickafarkos üveghez rendelni.   
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A nap slágerjátéka: a 6db cipő időrendi sorrendbe rakása Papírbéléses, 

patkolt, kovácsoltvas szeges, faszeges… 

 

Május 6-án 10 órakor találkoztunk az ERDŐBEN Pécsett a Flóra pihenőnél és 

együtt énekeltünk a Madarak és fák napját ünneplendő.... Énekeljetek bárhol is 

éltek… 

Gyönyörűséges volt a Jakab-hegy. Hófehér medvehagymaszőnyegen 

kalandoztunk. 

 

Németh Ibolya (Bia) 
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Az MKNE 30. évfordulójának köszöntésére 
 

A Janus Pannonius Múzeum által alapított Jurassic Túraklub és a szentlőrinci 

Ifisuli Túraklub tagjai az Év Fája emléktúra keretében – március 5-én – 

Szentkúttól a Manduláson át egészen a Havi-hegyig kirándultak. Ott 

megcsodálták a korábbi európai Év Fáját, a virágzó mandulafát. Az erdőben 

sok-sok tavaszi virágot találtak. Kilátót másztak, geoládát találtak, kipróbáltak 

néhány (a múzeum által fejlesztett) kincskereső feladatot, majd csapatokban 

kvízt oldottak meg a mandulafával kapcsolatosan. 

A játékok által egyúttal az idén 30 éves Magyar Környezeti Egyesület előtt is 

tisztelegtünk, melynek az ország ökoiskoláinak bevonása révén jelentős szerepe 

volt a hazai, majd európai Év Fája 2019. verseny győzelmében! 

A mandulafa tiszteletére végül sósmandulát és marcipánt is kóstolhattak a 

résztvevők. Kellemes élmény volt mindannyiunknak  :) 

A képek között szerepelnek túratársunk (Máthé Tamás) és a velünk túrázó 

iskolások fotói is. 

 

Varga Ágnes 

Pécs 

 

 

 

Projektek 
 

A Hegyvidéki Önkormányzat által támogatott 

Beporzók projekt 

2021.szeptemberében megírt pályázatunk eredményeképpen 2022. áprilisában 

800 ezer Ft támogatást kaptunk projektünk megszervezéséhez. Mivel az eredeti 

terveink szerint több program szerepelt a céljaink között, mint amit az 
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önkormányzat támogatni tudott, a kerület Zöld Irodájától még 200 ezer Ft 

támogatást is fogunk kapni, hogy céljainkat maradéktalanul meg tudjuk 

valósítani. 

Célunk a környezet-és természetvédelem, ezen belül a virágok és az őket 

beporzó rovarok védelme, ezért számos közösségi tevékenységet szervezünk. 

 

Vállalásaink a következők voltak: 

 Új rovarszálló, rovarhotel készítése. 

 Március-áprilisban (amikor a vadméhek nyüzsögnek) sajtókampányt 

szervezünk a beporzók témájában – szándékunk szerint – a Hegyvidéki 

Méhbarát Hálózattal közösen. 

 A gazdagabb élővilágú bemutatótáblák környékén tansétákat szervezünk 

kiváló szakmai vezetőink (zoológus, botanikus, tanár) segítségével. 

 A tansétákról beszámolunk, cikket írunk a kerületi lapban. 

 Tervezés, a koncepció előkészítése a – Zöld Irodával közösen kijelölt – 

Kis-Svábhegy beporzó mintaterületre. Ezt a beporzó mintaterületet 

biológiai sokszínűsége miatt is választottuk, melyet a közoktatásban és a 

szabadidős tevékenységben is hasznosíthatóra tervezzük. Itt fogjuk 

először alkalmazni és bemutatni a „természetességmérő” mobil 

applikációját. Reméljük, a koncepció megvalósításában az önkormányzat 

továbbra is partnerünk lesz. A tervezés jelenleg önkéntes munkával 

valósul meg. 

 Óvodák és iskolák: rovarszállók készítésére felkészítés, Beporzó 

vándortanösvény bemutatása tanároknak. Vállaljuk, hogy 2x5 órás 

pedagógusképzést tartunk érdeklődő óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 

tanároknak és pedagógushallgatóknak. Az első 5 órában a Beporzó 

vándortanösvény játékait ismerhetik meg és próbálhatják ki a résztvevők, 

a második 5 órában a kerület Beporzó tanösvényét járják be a tanulási 

lehetőségekre fókuszálva (valóság alapú, felfedeztető, tevékenykedtető). 

 Beporzó vándortanösvény bemutatása a kerület családjainak nyilvános 

rendezvény keretében a közösségépítés jegyében.  

 A Beporzó vándortanösvény bemutatását a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat 

számára a szakmai együttműködés és közösségépítés megerősítése 

érdekében önkéntes munkával vállaljuk. 

 Szeretnénk szakmai munkánkba bevonni a leendő pedagógusokat is, 

lehetőséget biztosítani számukra, hogy a képzésen részt vegyenek, 

megtanulják a rovarszállók készítését, Ennek érdekében kapcsolatot 

létesítünk az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóival. 

 Célunk a kerületi BEPORZÓKAT TÁMOGATÓ jó gyakorlatok 

kialakítása és propagálása más kerületek, más városok számára. 
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A projektünk halad: elkészült a rovarszálló. Volt már megjelenésünk a sajtóban 

több helyen is. Jelenleg az első tansétát szervezzük. 

dr. Szentpétery Lászlóné 

 

 

Klímaprojekt utózöngék 

 
Többen ismeritek már a Klíma vándortanösvényt, mely ennek a projektnek a 

kereteiben készült el két példányban. A konzorciumi megállapodás értelmében 

az egyik példányt a Ferencvárosi Önkormányzat, a másikat pedig az egyesület 

használhatja a jövőben oktatási célra. 
 

Bár a projekt már lezárult, van egy-két fontos hír, amit szeretnénk megosztani 

veletek. 

A legutóbbi Körben beszámoltunk róla, hogy Ferencváros Önkormányzata 

elfogadta a kerületi klímastratégiát. Azóta sikerült megtalálni és elolvasni a 

képviselő testületi ülés jegyzőkönyvét is, amiből szeretnénk megosztani veletek 

két részletet, hogy együtt lehessünk büszkék az egyesületünk által elért 

eredményekre. 

Egy ferencvárosi képviselő így hivatkozott a Könczey Réka tervezésében és 

szerkesztésében készített Ferencvárosi Klímastratégiára: 

„… minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ebben a ciklusban a legmagasabb 

színvonalú szakmai anyag ez...” 

 

Reiner Roland alpolgármester úr pedig így nyilatkozott: 

„Szeretném megköszönni a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, akik ezt a 

projektet az elmúlt bő két évben folytatták. A projektnek a klímastratégia csak az 

egyik lába volt, a másik legalább ilyen nagy lába az a helyi lakossággal való 

kapcsolattartás, különösen az iskoláskorúakkal való szemléletformáló akciók, 

amiket a pandémia nehézzé tett és el is húzta. Azért is készült el ez a stratégia 

viszonylag későn, többször is meg lett hosszabbítva. Egy KEHOP program 

keretében lett még az előző városvezetés által elindítva. Az, hogy ez a program 

elindult, ezt meg kell köszönnünk az előző városvezetésnek. Reméljük, hogy az 

elkészült anyagot ők is magukénak érzik és az abból következő intézkedéseket 

közösen fogják támogatni a Képviselő-testület mindkét oldalán. Sokszor 

megvitatta ezt a témát már a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 

Bizottság, szentelt neki egy külön ülést is. Ennek ellenére, hogyha a Képviselő 

Úr igényét érzi annak, hogy legyen egy külön képviselő-testületi ülés, ennek 

semmi akadálya nincsen. A következő években ezzel a stratégiával sokat kell 

foglalkozni. Ez a stratégia alapvetően egy útmutató, egy étlap, ha úgy tetszik. Az, 

hogy ebből milyen konkrét vállalásokat teszünk és a vállalásokhoz milyen 
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költségkeretet teszünk, ez a következő években, akár költségvetésnél, akár egy 

akcióterv kidolgozásánál elő fog kerülni, tehát ennek önmagában nincsen vége.” 

Ezután kaptunk egy felkérést, hogy egy képviselő-testületi ülésen is mutassuk be 

az anyagot, aminek eleget is tettünk. Erre a bemutatásra sajnos egy szomorú 

napon, a háború kitörésének napján került sor. A testületi ülés természetesen az 

ukrán helyzet megbeszélésével kezdődött, ami után gyors váltásban tértünk át a 

klímastratégiára. Nem volt könnyű… Köszönet érte Rékának! 

A képviselők és bizottsági tagok hozzászólásai alapján őszintén remélhetjük, 

hogy az egyesületünk által lebonyolított projekttel sikerült növelnünk a 

képviselők és az önkormányzati dolgozók elköteleződését a klímavédelem 

ügyében. Sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz! 

Örömteli hírt kaptunk áprilisban a támogatótól (ITM). Elfogadták a pénzügyi 

kifizetési kérelmünket, majd pár napon belül át is utalták a még kifizetésre váró 

összeget. Ez nagy öröm volt, ugyanis egy utófinanszírozású projektről van szó, 

ami anyagilag nem kis terhet rótt egyesületünkre. Köszönet Sztridáné Kurucz 

Krisztának a precíz munkáért és a kitartásért! 

A projekt végső elszámolásának elfogadása még hátra van. Bízunk benne, hogy 

az is rendben lezajlik! 

 

Minden résztvevőnek és segítőnek szóló köszönettel:  

Bátyi-Földesi Dóra 

 

 

Óvodák zöldítése a 8. kerületben 
 

Már majdnem 1 éve megkeresték az egyesületet a 8. kerületből, hogy egy 

projekt keretében segítsük a kerületi óvodákat, hogy Zöld Óvodák lehessenek. A 

fenntarthatóság felé vezető úton kértek támogatást, képzést, szakmai vezetést. 

Most tavasszal elindították a programot. A további lépésekről majd hírt adunk. 

 

Timár- Geng Csilla 

 

 

Együttműködés a Globális Felelősségvállalásra Nevelés 

Munkacsoporttal 
2022. április 

 

A munkacsoport áprilisi megbeszélésén az éves munkaterv kialakításán, a 

megvalósítandó és megvalósítható feladatok megfogalmazásán dolgoztunk. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a hálózatépítést: együttműködésre kész 

szervezeteket, intézményeket és egyéneket szeretnénk bekapcsolni a közös 
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munkába. Jó gyakorlatokat bemutató gyűjtemény elkészítésének igénye is 

felmerült, a megvalósítás mikéntjét még tovább kell gondolnunk. 

Az eredményes munkához pályázati források feltárására van szükség. Ezen a 

téren még elég nagy a bizonytalanság, mert egyes kiírások csúsznak, másoknál a 

pályázat benyújtásához szükséges feltételek (partnerek, erőforrások) 

hiányoznak. 

A megbeszélésen felsőoktatási intézmények képviselői beszéltek arról, hogy az 

intézményük részéről a nyitottság megvan, de komoly adminisztratív 

akadályokkal kell megküzdeni. A továbbiakban az egyetemekkel, felsőoktatási 

intézményekkel való együttműködési lehetőségek feltárására szeretnénk sort 

keríteni. 

Egy globális nevelési stratégia kialakításához olyan komplex helyzetértékelés 

elvégzését tervezzük, amelyben a következő kiemelt szempontok érvényesülnek: 

- anyagi, szellemi, humán, időbeli erőforrások megléte, 

- az oktatáspolitikai és társadalmi támogatottság mértéke, 

- szemléletbeli és szervezeti konszenzus esélye és megvalósítási lehetőségei, 

- oktatók és hallgatók motivációja, 

- az egyes intézmények képzési sruktúrája és képzési programja, 

- hazai és nemzetközi kapcsolatok. 

Május 31-én és június 1-jén az Európa Tanács Észak-Dél Központja online 

páneurópai kongresszust szervez a globális felelősségvállalásra nevelésről, 

melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt és a téma iránt elkötelezett 

szakembert. Ezen az eseményen a HAND Szövetség is bemutathatja a globális 

neveléshez kapcsolódó kutatási munkáit és eredményeit. Az eseményre a 

következő linken lehet regisztrálni május 30-ig: 

https://webapp.spotme.com/welcome/copab22 

A programról további információ a következő linken érhető el: 

https://www.coe.int/.../north.../pan-european-congress-2022 

 

Ivánné Vidra Mária 

 

https://webapp.spotme.com/welcome/copab22
https://www.coe.int/.../north.../pan-european-congress-2022
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Tagjaink írták  

MKNE 30 képstaféta - Játékos múltidézés a Facebookon! 

 
 

Ezt a játékot idén januárban indítottuk, s ma már közel negyvenen űzzük. 

Ha Te is szeretnél bekapcsolódni, első teendőd, hogy kattints erre a linkre:  

 

https://www.facebook.com/groups/418325156744787 

 

Csatlakozási kérésed jóváhagyása esetén értesítést kapsz, s ezt követően már Te 

is tudsz nézelődni, sőt játszani is.  

 

Játékszabály:  

1. A staféta során újabb és újabb kérdésekkel ellátott képek jelennek meg. 

2. Mindig a soron következő – kérdéssel ellátott – fotó vesz részt a játékban. 

3. A stafétabotot az első helyes megfejtő nyeri el, így ő folytatja a játékot.  

4. Próbáljatok olyan fotókat és kérdéseket találni, amelyek esélyesek a 

továbbhaladásra! 

5. Lehetnek egyéb, a képpel, vagy a kérdéssel kapcsolatos más jellegű 

hozzászólásaid is. Bár ezzel nem tudsz stafétabotot szerezni, de nagyban 

gazdagíthatod ezt a 30 évet felölelő, rólunk szóló, lélekmelengető játékot. 

 

Pl.: Hol készült a fotó? Mi az apropó? 

        
 

https://www.facebook.com/groups/418325156744787
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Szeretettel várjuk az új játékostársakat!  

Jó szórakozást, kellemes nosztalgiázást kívánok mindnyájunknak! 

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

Schenkerik Zsuzsanna 

senkizsu@digikabel.hu 

admin 

 

 

Programajánló 

Meghívó a Biológiai sokféleség világnapjára –- Tápiószele, 

2022. május 20. 10 óra 

A rendezvénynek a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ ad otthont 

Tápiószelén, ahol az előadásokat követően lehetőség lesz a génbank 

megtekintésére, továbbá haszonnövény-, haszonállat- és méhészeti bemutatóra is 

sor kerül.  

Mind az előadások, mind a bemutatók középiskolai diákok és szakirányú, avagy 

pedagógiai tanulmányokat folytató hallgatókat célozzák.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés ezen a felületen 

2022. május 20-  ig:  ps://forms.gle/i6wMW87JvSx7VqVX7.  
 

Bemutatkoznak új tagjaink 

  

Keve Ildikó 

Egy vallomással kell kezdenem: súlyos méz-

függőségben szenvedek. 😊 Nagy mennyiségben, 

bár nem válogatás nélkül, fogyasztok mézet. Sőt, 

külföldi útjaimon is mindig keresem a helyi, 

jellegzetes mézeket. És még csak nem is harcolok 

ezen szenvedély ellen, energiáimat inkább a méhek 

és más beporzók védelmébe szeretném állítani.  

 

mailto:senkizsu@digikabel.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddppBsqCQjeBSpjf345H_e-EI4I4Ys2oyQWyfykn7L-nxjpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddppBsqCQjeBSpjf345H_e-EI4I4Ys2oyQWyfykn7L-nxjpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddppBsqCQjeBSpjf345H_e-EI4I4Ys2oyQWyfykn7L-nxjpw/viewform?usp=sf_link
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Röviden magamról: 1975-ben érettségiztem a budapesti Madách Imre 

Gimnázium biológia szakos osztályában. 1977-1981 között elvégeztem a 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola könyvtár-biológia szakát. Előbb a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik kerületi könyvtárában dolgoztam, majd a 

Természettudományi Múzeum Központi Könyvtárában voltam könyvtáros. Ezt 

követően a SOTE I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében dolgoztam, 

ahol a könyvtár gondozása mellett más feladatokat is elláttam: fordítással, 

irodalomkutatással stb. segítettem a tudományos munkát. 1991-től 2021 

júniusáig, nyugdíjban vonulásomig, az Amerikai Egyesült Államok 

Nagykövetségének Sajtó- és Kulturális Osztályán dolgoztam, előbb a 

könyvtárban, majd ennek megszűnése után az információs központban. Részt 

vettem a Nagykövetség honlapjának és közösségi média felületeinek 

gondozásában, valamint kulturális és más, nagykövetségi programok 

szervezésében is. Felsőfokú nyelvvizsgám van angol nyelvből és kicsit értek 

németül és olaszul is.  

A természet mindig közel állt hozzám, a túrázás, kirándulás gyermekkorom óta 

hozzátartozik az életemhez. Semmi sem nyugtat meg úgy, mint az erdő, a 

hegyek-dombok, a növények és állatok, a természet hangjai és persze a csendje. 

Szeretek utazni, új vidékeket, kultúrákat megismerni. Az olvasásnak is fontos 

szerepe van az életemben, mondhatni „mindenevő” (vagy majdnem) vagyok. 

Egyik hobbim a fényképezés, a táj mellett szívesen fotózom a növényeket, 

madarakat és mókusokat, valamint újabban a beporzó rovarokat is. 😊 

Nagy öröm számomra, hogy csatlakozhatok az Egyesülethez! Remélem, hogy 

ha csak kis mértékben is, az Egyesület lelkes tagjainak és programjainak 

segítségével magam is tehetek természeti környezetünk megóvása érdekében, és 

hozzájárulhatok ahhoz, hogy minél több emberben, főleg – de nem kizárólag – 

gyermekekben, felélesszük az érdeklődést, a tiszteletet a természet iránt és a 

tenni akarást védelme érdekében. Remélem, hamarosan minél többetekkel 

találkozom majd személyesen is, és hasznos tagja leszek ennek az igen aktív és 

lelkes közösségnek!  

 

Horváthné Roskovenszki Enikő 

Biológia-technika szakos pedagógus vagyok. A 

budapesti Török Flóris Általános Iskolában tanítok 

már 26 éve. Negyedik éve vagyok intézményvezető 

helyettes. Az iskolánk az elsők között lett 

ÖKOISKOLA, majd ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA. A 

környezetvédelem mindig is a szívügyem volt. 

Nagyon sok témanapot, projektet, erdei iskolát 

szerveztem az iskolánkban. Részt vett az iskolánk a 
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vezetésemmel a TÁMOP modulírásában. Ezek a modulok az Oktatási Hivatal 

honlapján találhatók. A tíz modulból négyet teljesen magam írtam, és további 

négy megírásában is részt vettem. Két modulomat is ajánlották a 

Fenntarthatósági Témahét keretében országosan. Az egyiket kétszer is. Tavaly 

az Ezerarcú erdő című projektemmel ismét nyertem, ezt is országosan 

ajánlották. Még a kezdetekkor elvégeztem az ökoiskola vezetőképzést, így az 

iskolánk ökoiskola-vezetője lettem. Jelenleg kerületi természettudományi 

munkaközösség vezető is vagyok, illetve feladataim közé tartozik a kerület 

ökoiskoláinak összefogása. Az Óbudai Egyetem mentortanári szakjára járok, az 

első évet most fogom befejezni. 

Már nagyon régen terveztem, hogy szeretnék csatlakozni a Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesülethez. Most végre hallgattam Szentpétery Marianne-ra, és 

megírtam a jelentkezési kérelmet. Elég sok mindent csináltam már az 

iskolánkban, most úgy döntöttem, hogy ha lehetséges, megosztanám az eddigi 

tapasztalataimat másokkal is. 

 

Versek, szépségek 

 

Kányádi Sándor: Útravaló ének 

 

Tavasz jöttén a kis patak 

akár egy kis egérke 

kikukkint s nyomban kiszalad 

a jég alól a jégre 

Cincogat szaglál szimatol 

és azt mondja no végre 

kijutottam a jég alól 

a sötétből a fényre 

 

És elindul megy mendegél 

cincogat mondikálgat 

és fölbiggyeszt – ha már egér – 

bajszul egy szénaszálat 

Térül-fordul s már szembejön 

és egyre azt zenéli: 

a legeslegnagyobb öröm 

félelem nélkül élni 

 

Elzirrenti a szúnyog és 

a szúnyogtól a szellő 

és tőle megfújja szél 

az a semmirekellő 

és azt se mondja köszönöm 

világgá fütyörészi: 

a legeslegnagyobb öröm 

félelem nélkül élni 

 

Vigyázzba állnak a határ- 

sorompók égre néznek 

a tetejükbe gólyapár 

épít magának fészket 

és azt keleplik odafönn 

s még a béka se kétli: 

a legeslegnagyobb öröm 

félelem nélkül élni 
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Zengik fütyülik huzalok 

a szerelő s a pózna 

cinkék cinegék víg rigók 

ereszen a csatorna 

Zengi lanka és hegytető 

s fújja ahogy csak bírja 

az éppen égre röppenő 

parányi kis pacsirta 

 

Megáll a nap a delelőn 

s dúdolja döngicséli 

a legeslegnagyobb öröm 

félelem nélkül élni 

és ontja ontja sugarát 

hogy jutna bár egy résnyi 

oda is ahol nem lehet 

félelem nélkül élni 

oda is ahol nem lehet 

félelem nélkül élni 

 

Választotta: Victor András  

 

Dobozi Eszter: Virtuális utazás 

A könyvszekrény üvegén a látványt, 

mely átdereng az ablak függönyén, 

kettőződve nézheted. A páfrány- 

fenyő levelén ahogy áttör és 

megremeg a fény, s lombját borzolja 

enyhe szél, már-már valódinak hinnéd 

e képet. Mert ki hajléka foglya, 

mását látja csak annak, mi kint él. 

Olykor kilépve mégis az ajtón, 

mintha egy kedves kéz az arcodon 

érintene meg, ha feléd szalad 

lágy áramlásokkal a lég. Arról, 

hogy rég hegyekben voltál otthonos, 

ma virtuális terek vallanak.  

 

Választotta: Huszár Zsuzsa 
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Közérdekű 

     

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 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 

Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Honlap: www.mkne.hu 

 Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel/Fax: 321-4796 

e-mail: mkne@mkne.hu 

Fogadóórák: hétfő, szerda: 9-12h (egyéb 

esetben előzetes egyeztetés alapján) 

 

mailto:kriszkurucz.mkne@gmail.com

