
 

 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

 

Tartalmi beszámoló – 2021-es év 

 

1. NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEK  

1.1. Közgyűlések 

Az évi rendes közgyűlésünket május 8-án tartottuk meg, online. A közgyűlés elfogadta a 2020. évi közhasznúsági 

mellékletet, a 2021-re szóló munkatervet. Meghallgattuk az FB jelentést, a részletes Tartalmi beszámolót, az elnökségi 

és a választmányi beszámolót.  

 

Átadtuk a Puli díjakat:  

Fekete Puli díjat kapott: Forintos Krisztina, Sztridáné Kurucz Krisztina, Varga Attila 

Szürke Puli díjat kapott: Gyalog Éva 

Örökös Puli díjat kapott: Trescsik Angéla 

 

1.2. Elnökségi ülések 

(Ld. Elnökségi beszámoló.) 

Az Elnökség változatlan összetétellel működött: Bátyi-Földesi Dóra, Saly Erika elnök, Szűcs Boglárka, Tóthné Timár-

Geng Csilla, Újszászi Györgyi. Havonta egyszer, online „találkoztunk”, s az előkészített napirend szerint dolgoztunk. A 

COVID helyzet miatt februárban a Róka-hegyen találkoztunk, s kirándulás közben ráhangolódtunk az új év teendőire, a 

februári évértékelő, új évet tervező online „elvonulásra”. Az üléseinken az irodavezetőnk, s többnyire az FB és a 

Választmány képviselői is jelen voltak. Gyakran előfordult, hogy az online térben a projektvezetők, programgazdák is 

beköszöntek, röviden beszámoltak arról, hol tartanak, mi a következő lépés, miben kérnek segítséget. 

 

1.3. Választmányi ülések 

(Ld. Választmányi beszámoló.) 
A Választmány vezetője, Gulya Nikoletta 2021 elején átadta a vezetés feladatát Devescovi Balázsnak.  A Választmány 

tagjai 2021-ben három alkalommal ültek össze az ”online” térben, s kimagaslóan aktív munkát folytattak egész évben: 

Bárd Edit, Devescovi Balázs elnök, Grossmann Erika, Gulya Nikoletta, Gyalog Éva, Hársas Oszkárné, Kecskés Ferenc, 

Kun Lászlóné, Nagy Andrea, Neumayer Éva, Trescsik Angéla, Valenta Ferencné, Varga Attila, Vásárhelyi Judit, 

Vásárhelyi Tamás, Victor András. Időhiány miatt kilépett az egyesületből: Tenk András. 

 

1.4. Országos Szakmai Találkozó 

Időpont, helyszín: 2021. szeptember 17-19., Szentendre 

Projektvezető: Halácsy Ágnes 

Elnökségi felelős: Szűcs Boglárka 

Segítők: Devescovi Balázs, Halácsy Ágnes, Mondok Zsuzsa, Saly Erika, Szandi-Varga Péter (helyi pedagógus), 

Sztridáné Kurucz Krisztina, Szűcs Boglárka, Újszászi Györgyi 

Szakmai bemutatók: Bátyi-Földesi Dóra, Hársas Éva, Trescsik Angéla, Valenta Ferencné (Gabi), Vásárhelyi Tamás 

Forrás: önerő  

Résztvevők: kb. 30 fő 

Célcsoport, kapcsolódás: MKNE tagság, kistérségi ökoiskolák, helyi közvélemény 

Cél: A személyes találkozás öröme, beszélgetés, rekreáció. Az MKNE tagokkal felfedezni Szentendre és környékének 

látnivalóit, bemutatni a Váci SzC Petzelt József Tecnikum és Szakképző Iskola ökoiskola tevékenységét, a külső 

érdeklődők számára megmutatni az MKNE környezeti nevelési tevékenységének egy szeletét – a vándortanösvényeket. 

Előkészítés: 

a) A szállás, étkezés, szakmai és szabadidős program összeállítása és megszervezése júniusban, augusztusban és 

szeptemberben zajlott. 

b) A Váci SzC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola mint ökoiskola bevonása (szakmai program helyszín és 

catering biztosítása, szentendrei városismereti séta megszervezése önkéntes diákok bevonásával). 

c) Helyi sajtókapcsolatok, egyéb kapcsolatok feltárása. 

Tevékenységek: 

Helyi termelők által készített finomságokat kóstoltuk.  

A 3 vándortanösvénnyel (Herman Ottó, Klíma, Beporzók) egy helyen ismerkedtünk, részt vettünk a Váci SzC Petzelt 

József Technikum és Szakképző Iskola városismereti programján és ezen keresztül Szentendre rejtett értékeivel 

találkoztunk, vacsoráztunk egy szerb étteremben a Duna-korzón, napfelkeltét néztünk a Vörös-kőről, és 

sárkányhajóztunk a Dunán. 

Eredmény: Az OT a pandémia alatt megbetegedések nélkül lezajlott.  

A szervezők számára feszített időkeretek ellenére (vagy éppen ezért) jól működött a munkamegosztás, a program a maga 

egyszerűségében meg tudott valósulni. Minden szervező és minden résztvevő hozzátette azt, amit tudott, amit elvállalt 

és amivel érkezett, így egy szűk körű, de jó hangulatú OT-n vettünk részt.  

 

1.5. Puli online Szalon 

Projekt időtartama: 2020. december 3. óta havi gyakorisággal, alkalmanként kb. két óra időtartammal, folyamatos. 

Projektvezető/témavezető: Trescsik Angéla 



 

 

Csapattagok: Bátyi-Földesi Dóra, Újszászi Györgyi (informatikai háttér) 

Résztvevők és számuk: a résztvevő egyesületi tagok az ország különböző településeiről, olykor távoli országokból is  

Célcsoport(ok): egyesületünk tagsága 

A projekt/program célja: kapcsolattartás, tudásmegosztás, kohézió erősítése, vidéki tagtársaink bevonása az egyesület 

életébe, munkájába 

Az elmúlt év történései: A COVID járvány miatti elszigeteltség, bezártság okozta feszültséget, szorongást sikerült 

oldanunk a jó hangulatú beszélgetésekkel, tartalmas együttléttel, néhány egyesületi feladat közös átgondolásával, 

előkészítésével. Az egyesület alakulásának 30. évfordulójához ünnepi javaslatok megbeszélése, a 10. kerületnek 

kiajánlások előkészítése. 

Eredmények, sikerek: Több mint egy éve folyamatosan működik. Tartottunk farsangot, szakmai megbeszéléseket, 

játékbemutatókat a Szalonban. Angliából és Amerikából is voltak vendégeink. A járvány idején is rendszeres 

kapcsolattartás.  

 

2. HELYI CSOPORTOK PROGRAMJAI  

2.1. Baranya megyei csoport 

Vezetője: (a csoport most szerveződik újra) 

Beszámoló nem érkezett. A Baranya megyei tagok aktívak a maguk munkahelyén, a helyi környezetükben. Az egyesület 

30. évfordulója kapcsán Németh Ibolya (Bia) kezdeményezésére összeültek, s megállapodtak 30 esemény 

szervezésében.  

 

2.2. Debreceni Szellőrózsák, Zala megyei csoport 

Nem működnek. 

 

3. SZAKMAI CSOPORTOK PROGRAMJAI  

3.1. Beporzók csoport 

Vezetője: Vásárhelyi Tamás dr. 

A csoport 2019 közepén alakult meg.  

Cél: A társadalomban felébressze, vagy táplálja, segítse a rovarok iránti megértést, és elsősorban a beporzó rovarok 

esetében az aktív támogatást. Ennek érdekében a csoport  

 ismeretterjesztő tevékenységet folytat informálisan és a közoktatás keretei között, 

 tájékoztató kiadványt, információs táblát, honlapot is használ e munkában, 

 rovarszállókat, méhbölcsőket készít, és azokat lehetőleg forgalmas helyeken elhelyezi, utógondozza, 

 igyekszik önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel együttműködni, hogy mindez közösen történjen, 

 igényre válaszoló kapacitás esetén szakértői tevékenységet folytat, 

 a munka költségeire igyekszik forrásokat teremteni, 

 nyitott, befogad az e célért munkálkodni kívánó egyesületi tagokat és akár nem tagokat is. 

Csapattagok: Adorján Rita, Bakonyi Gábor, Darvas Kata, Enyedi Zsuzsánna, Forintos Krisztina, Gyalog Éva, Hársas 

Éva, Horváth Kinga, Jantnerné Oláh Ilona, Kecskés Ferenc, Kiss Tünde, Kun Lászlóné Margit, Macalik Kunigunda, 

Sasvári Zoltán, Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla, Valenta Gabi, Varga Ágnes, Vásárhelyi Tamás, Vidra Mária.  

Segítőtársak: További segítséget kaptunk Pénzes Jankától, Rés Katalintól, Szabó Csillától (NECC), Györfy Borbálától 

(Marosvásárhely), Mondok Zsuzsától, az elnökségben pedig különösen Bátyi-Földesi Dorkától és Timár-Geng Csillától, 

folytonos figyelmet Saly Erikától, és az adminisztrációs és pénzügyi lebonyolításban Sztridáné Kurucz Krisztától. 

 

Közös tevékenységek: 

a) A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Online Beporzó Szalon konferenciáján (téma: hogyan készüljenek 

a múzeumok a Beporzók napjára) többen részt vettünk, és ott vállaltuk, hogy releváns szakanyagokat teszünk ki a netre. 

Március 1-én megjelent a http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/ oldalon 1 nagyobb linkgyűjtemény, témák szerint 

csoportosítva, egy hatalmas anyag az óvodák számára, egy hasznos video-linkgyűjtemény, egy online rejtvényvirág, 

néhány kisebb segédanyag, és a www.mkne.hu oldalon egy felhívás: Rovarszállót minden iskolakertbe!  

b) A Beporzók napján a Covid miatt együtt nem tudtunk semmilyen rendezvényen szerepelni, de zárt körben vagy online 

többen „odatették magukat” (előadások, interjúk, videofelvételek, iskolai rovarszálló állítás). 

c) Budapest XII. kerületében több nagyobb feladatunk volt: 

 Rovarszálló felállítása a Szt. Orbán téren, a Beporzók napjára, (ehhez sajtóanyagot, illetve tévériportokat is 

nyújtottunk) 

 Beporzó tanösvény (okostelefonos helyszíni használatra tervezett, a kerület honlapján háttérinformációval 

ellátott anyag. Mind a 13 állomáshoz tartozik bevezetés, kvíz vagy más az adott helyszínre kidolgozott feladat, 

jutalom (online), és egy szó. Az összegyűjtött szavakból egy közismert verssor rakható ki. 

 Rovarszálló felállítása a Hegyvidéki Kulturális Szalon kertjében (levendulás). 

 Rovarszálló felállítása a Széchényi-hegyen. 

d) Egyesületünk, az Iskolakertekért Alapítvány és a KRE Teremtésvédelmi Műhely (MRE Ökogyülekezeti Mozgalom) 

közösen írt ki pályázatot a beporzóbarát óvoda- és iskolakertekre. 

e) A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 2 millió forintos támogatás felhasználásával, a kolozsvári Nature Education 

Communication Centerrel együttműködve 2 teljes sorozat Beporzó vándortanösvényt terveztünk meg és 

készítettünk/készíttettünk el. Ezeket Kapolcson teszteltük, Kolozsvárott bemutattuk, majd több magyarországi és erdélyi 

http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/
http://www.mkne.hu/


 

 

helyszínen, többféle intézményben illetve környezetben is bemutattuk. Kiemelkedők a Zöld OT-n, az MKNE őszi 

országos találkozóján, 3 iskolában, az Agrárminisztérium Mesék a zümmögők birodalmából című mesepályázatának 

döntőjén, a Muzsikáló erdő rendezvényen való bemutatások, de több más emlékezetes volt még. Ez a munka az évet 

kitöltötte. A felhasználói kézikönyv az év végén, szabadon letölthetőként, megjelent az MKNE honlapján 

(https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf ). 

f) A „Mesék a zümmögők birodalmából” c. pályázat (Agrárminisztérium) zsűrijében 3 csoporttag működött közre (és 

egy negyedik tagtársunk is, Orgoványi Anikó). 

g) Az év során kapcsolatfelvételre került sor a Hegyvidéki Méhbarát Hálózattal. 

h) Indultunk Budapest XII. kerületének a civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére kiírt pályázatán, és ott 800 

e Ft-ot nyertünk (2022-es megvalósítás). 

i) Ajánlatot nyújtottunk be Budapest I. kerületéhez egy rovarszálló készítésére és telepítésére, továbbá ezt támogató 

video készítésére, és ez elfogadást nyert. 

Egyéb egyéni tevékenységek: 

Forintos Kriszta: A beporzók napjához kapcsolódóan elkészült egy online rejtvényvirág, aminek a kigondolásában és 

összeállításában is részt vett (https://view.genial.ly/5ef8ad3f6c5e990d98ea4128/interactive-content-beporzok ). A Dr. 

Béres József Általános Iskolában rovarszállót állítottak fel, az Állatok világnapjához kapcsolódva bemutatta a 

vándortanösvényt. 

Hársas Éva: Lelke volt a vándortanösvény készítésének. 

Macalik Kunigunda: Március végén a kolozsvári Állattani Múzeum online előadássorozata keretében tartott előadást 

„Beporzó rovarközösségek gazdagsága és változatossága: jövőnk egyik záloga” címmel, és interjút adott 

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

Trescsik Angéla: November 5-én szakmai továbbképzést tartott a Szent László Általános Iskolában. 

Varga Ágnes: A pécsi Janus Pannonius Múzeum weboldalán található anyaghoz készített megosztható online vetélkedőt 

ötödikeseknek (szabad elérésű). 

Vásárhelyi Tamás: „Beporzó barátaink” című füzete megjelent januárban. A Magyar Természettudományi Múzeum és 

a XII. kerület videóin bemutatta a rovarszálló készítés módját. A múzeumok teljesítményeiből 30 oldalas összefoglalót 

állított össze (http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/03/M%C3%BAzeumi-

k%C3%B6rpanor%C3%A1ma-2021.pdf). Verőcén részt vett rovarszálló építésben, a témában előadást tartott online 

Kapolcson, Keszthelyen (https://www.youtube.com/watch?v=2U6IJOhS4ZI), Debrecenben, Pannonhalmán, Tatán. 

Eredmények: Tevékenységünkről, az eseményekről rendszeresen beszámoltunk az MKNE Facebook-oldalán (Bárd Edit 

segítségével) és a Kör-ben. Kapcsolatok építése. Sikeres forrásteremtés. Az év során szerzett bevételeinkből, ha 

szerényen is, de az MKNE működéséhez is hozzájárultunk.  

 

4. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK: PROJEKTEK, PROGRAMOK 

4.1. Saját hazai projektek, programok 

 

A) 2021-ben megvalósított, befejeződött 

 

4.1.1. ÖKO7  

A projektet támogatta: Békásmegyer Közösségi Ház 

Forrás: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (megbízás) 

Időtartam: 2021. április - május (konkrét esemény: 2021. május 17-24.) 

PV: Kecskés Ferenc 

Csapattagok: - 

Résztvevők/érintettek: 5.-6. évf. 65 fő, 7.-8. évf. 30 fő (összesen 6 iskolából), békásmegyeri iskolások 

A projekt célja: Az ÖKO7 ez évi témája a klímaváltozás – Ismerjék meg a klímaváltozás következményeit, az 

alkalmazkodás és a hatások csökkentésének lehetőségeit. 

Feladatok: 5.-6. évfolyam: A „Change” című rajzfilm megtekintése, filmhez kapcsolódó online feladatlap kitöltése, 

online szabadulószoba. 7.-8. évfolyam: Korábban felvett előadás online megtekintése, online feladatsor megoldása. 

Klímaváltozáshoz kapcsolódó jelenség modellezése egyszerű kísérlet, feladat elvégzésével, a megoldások online 

prezentálása. 

Eredmények, sikerek felsorolása: Nagy érdeklődés. Összesen 95 tanuló elérése 6 iskolából. 

 

4.1.2. Ökokarácsony 

Programvezető: Trescsik Angéla 

Forrás: Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ (anyagköltség, egyesületi tagok tiszteletdíja: 140 000 Ft), 

Kőbányai Szent László Általános Iskola (pedagógusok tiszteletdíja: 25 000 Ft) 

Helyszín: Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 

Ideje: október - december (előkészületek), dec. 5. (5 órás program) 

Csapattagok: Hársas Éva, Labancz Györgyi, Kun Margit, Trescsik Angéla, Vidra Mária, Juhász Zoltán, Grossmann 

Erika, Baja Krisztina, Gál Réka, Berhidi Andrea, Tabi Ágota, Sz. Nagy Krisztina, Tóth Gábor, Oláh Sándor, Hadnagy 

Ágnes, Tóth Mária Anna, Harrach Ágnes (dőlt betűvel: egyesületi tagok, a többiek felkért segítők) 

Célcsoport: X. kerületi gyerekek, családok, a Szent László Ált. Isk. diákjai 

Résztvevők száma: családok, diákok, kb. 120 fő 

Cél: Igényes ajándéktárgyak készítése fenntartható módon, szemléletformálás. 

https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf
https://view.genial.ly/5ef8ad3f6c5e990d98ea4128/interactive-content-beporzok
https://www.youtube.com/watch?v=ZXIYOGdkAz4
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/03/M%C3%BAzeumi-k%C3%B6rpanor%C3%A1ma-2021.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2021/03/M%C3%BAzeumi-k%C3%B6rpanor%C3%A1ma-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2U6IJOhS4ZI


 

 

Tevékenységek: Több évtizedes hagyomány folytatása, többféle kézműves tevékenység (pl. gyertyamártás, mézeskalács 

készítése, s egyéb technikák kipróbálása). 

Eredményesség: Új, méltó befogadó helyszínre találtunk a Bárdos Iskolában töltött közel 20 év után. Új kapcsolatok 

kiépítése a X. kerületi művelődési központtal, hosszútávra helyszínt biztosítanak az ökokarácsony megszervezéséhez. 

Új kollégák bevonása az ökokarácsonyi tevékenységekbe, ezen keresztül az egyesület tevékenységének megismertetése. 

További, tartós együttműködés lehetőségének megalapozása.  

 

4.1.3. Ökoestek online 

Helyszín: online 

Időtartam: folyamatosan, kb. havonta 

Cél: Ismeretterjesztő előadások tartása, beszélgetések a fenntarthatóságról. Ökológiai ismeretek közvetítése, globális 

problémák bemutatása. Alkalmazkodás, megoldások megismerése. 

a) Társszervező, támogató, helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház 

Kapcsolattartó: Kecskés Ferenc 

Február 12. Kecskés Ferenc: “Klímaváltozás és az élővilág - változó életritmus” 

Március 12. “Natura 2000” 

Április 16. “A növények hálószobatitkai” 

Résztvevők: több mint 1800 online megtekintés 

Eredmény: A Közösségi Ház rendszeresen visszavár minket minden évben. Egyre több érdeklődő. 

b) Társszervező, támogató: Károli Gáspár Református Egyetem. 

Kapcsolattartó: Szűcs Boglárka 

Szervezői segítség: Kolonics Patricia (KRE), Saly Erika 

Február 24. Dr. VictorAndrás: Nemnövekedés 

Március 24. Dr. Vásárhelyi Tamás: „Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a méhkast” 

Június 16. Dr. Neumayer Éva – Kurucz Márta: Biomimikri: Egy új megközelítés a fenntarthatóság felé 

November 3. Mátyás Izolda: Gyerekekkel földközelben. Talajélmény kicsiknek és nagyoknak.  

December 1. Dr. Botos Barbara: Glasgow-tól Magyarországig - Klímapolitika minden szinten 

Résztvevők: MKNE és az Ökogyülekezet érdeklődő köre, mindenféle korú, végzettségű résztvevő (pl. hallgatók, 

pedagógusok), kb. 50-100 fő/előadás 

Eredmény: Felvétel készült, felkerült a Youtube-ra (MRE). Növekvő érdeklődés. Hatékony együttműködés, 

kommunikáció. Az online térben könnyebben kapcsolódtak távol élő érdeklődők is. 

 

4.1.4. Zöld Zugoly a Művészetek Völgyében, Kapolcs 

A projektet támogatta: Agrárminisztérium – Zöld Forrás 

Időtartam: 2019.04.01-2021.10.01. 

PV: Tóthné Timár-Geng Csilla 

Csapattagok: Sztridáné Kurucz Kriszta, Könczey Réka, Darvas Kata (főszervező), Trescsik Angéla, Hársas Éva, Gyalog 

Éva, Vásárhelyi Tamás, Victor András, Kunné Margit; nem egyesületi tagok is. 

Fiatalokból álló önkéntes csapat: Ambrózy Maja, Bartha Karina, Bíró Luca, Deli Boglárka, Grossmann Erika, Gubán 

Anikó, Kovács Réka, Nagy Zsófia, Némethy Panna, Popovics Laila, Saly Eszter, Sztrida Emília, Sztrida Orsolya, Szűcs 

Veronika Eperke, Zachár Noémi.  

Résztevők: kb. 2000 fő 

A projekt célja: Szemléletformálás, tudásátadás interaktív módon, minden korosztály számára. Mi is tanulunk egymástól. 

Az elmúlt év történései:  

Január- február:  

 A 10 napos program összeállítása, megtervezése 

 Az előadók meghívása, az önkéntesek felkérése: egyesületi tagok, diákok 

 Programterv összeállítása 

 Egyeztetés a többi zöld szervezettel – zöld udvar megtervezése 

Március - április: 

 Zöld labor, tudományos játszóház, kézműves tevékenységek megtervezése 

 Önkéntesekkel csapatépítés, ismerkedés a feladatokkal 

Május – június: 

 Egyeztetés a fesztivál szervezőkkel, önkéntesekkel találkozó, feladatok szétosztása, felkészülés 

Július: 

 Előkészületek, a Völgy lebonyolítása: természetismereti-botanikai séták (Victor András). Előadások 

(Vásárhelyi Tamás, Victor András, Dúll Andrea, Bartholy Judit, Takács Feri bácsi). „Denaturált ember” c. 

interaktív foglalkozás (Victor András, Könczey Réka, Saly Erika). Kézműves foglalkozások (önkéntes ifjak 

és felnőttek), Fair Trade kávézó (Sztrida Orsolya), Varázslatos kémiai kísérletek (Grossmann Erika, Saly 

Eszter). Beporzó vándortanösvény (Vásárhelyi Tamás, Hársas Éva, Trescsik Angéla, Gyalog Éva, Timár-

Geng Csilla, Kunné Margit, Forintos Kriszta, Macalik Kunigunda, Szabó Csilla, Pénzes Janka). 

Augusztus: 

 Utómunkák, beszámolók, elszámolás 

Szeptember-október: 

 A 2022-es ZZ tervezése, tárgyalás, stafétabot átadása 



 

 

November-december: 

Egyeztetés a „Zöld udvar” vezetőjével (udvargazdával). 

Eredmények: Nagyon sok látogatónk volt. Gazdag programkínálattal mentünk. Jó visszajelzéseket kaptunk. Darvas Kata 

nagyszerű munkát végzett 15 éven át, beépült a programunk a Művészetek Völgyébe, s az egyik állandó egyesületi 

programunk lett. 

 

4.1.5. Budavári séta 

Projektgazda: Budavári Önkormányzat (I. kerület) 

Támogató/forrás biztosítója: - (ingyenes) 

Projekt időtartama: június 7., 2 órás időtartam 

Sétavezető: Victor András 

Csapattagok: Újszászi Györgyi 

Résztvevők és számuk: érdeklődő gyerekek és felnőttek, néhány egyesületi tag, kb. 25 fő 

Célcsoport(ok): I. kerület lakossága 

A projekt célja: A kerület épített és természeti értékeinek közös felfedezése, rácsodálkozás öröme. 

Az elmúlt év történései:  

 szervezés 

 hirdetés 

 terepbejárás 

 séta lebonyolítása 

 beszámoló írása a Körbe 

Eredmények: Sokan búcsúztak úgy, hogy nagyon örülnének, ha lenne folytatása ennek a sétának. Együttműködés, új 

kapcsolatok építése. A Czakó kert („a Tabán utolsó hírnöke”) megismerése. 

 

4.1.6. Beporzó vándortanösvény készítése 

Projektgazda: MKNE 

Támogató/forrás biztosítója: NKA 

Projekt időtartama: 2021. jan.-tól 2021. dec. 31. 

Projektvezető/témavezető: Hársas Éva 

Csapattagok: Darvas Kata, Forintos Krisztina, Gyalog Eva, Hársas Éva, Kecskés Ferenc, Macalik Kunigunda, Pénzes 

Janka, Res Katalin, Szabó Csilla, Trescsik Angéla, Valenta Ferencné, Vásárhelyi Tamás 

Résztvevők és számuk: 8 fő Magyarországon, 4 fő Kolozsvárott készítette a játékokat 

Célcsoport(ok): lakosság, iskolák pedagógusai, diákok, fesztiválozók, cégek 

A projekt célja: Beporzó vándortanösvény játékkészletének elkészítése (20 játék fejlesztése). 

Az elmúlt év történései:  

 Márciusban megkezdődtek a szakmai műhelymunkák.  

 Időről-időre online megbeszéléseket, egyeztetéseket tartottunk.  

 Az elkészült játékok bemutatása zárt csoportban. 

 Lektorálás időszaka. 

 Elkészültek a festett, Valentáné Gabi által készített, beporzókat ábrázoló banános dobozok. 

 Bemutató (tesztelés) a Művészetek Völgyében, Kapolcson (Zöld Zugoly). 

 Játékok finomítása, a felfedezett hibák javítása. 

 Bemutató Kolozsváron, a Magyar Napok keretében. 

 Folytattuk a tesztüzem utáni újabb fejlesztéseket.  

 További bemutatások kb. 8-10 helyszínen, rendezvényen (ld. Beporzó szakmai csoport beszámolóját). 

Eredmények: A pályázatban 20 játék kivitelezését vállaltuk, több mint 30 játék készült el. Igazi közös munka, 

tapasztalatcsere, komoly munka folyt, sok-sok látogatót elértünk mindenhol. A beporzók fontosságának gondolatát, s a 

problémamegoldás lehetőségeit sokakhoz eljuttattuk.  

 

B) Futó projektek  

 

4.1.7. MKNE fenntarthatósági programjaihoz kiajánlások készítése 

Időtartam: folyamatos, 3 hónapja tart a projekt, 2021 decemberében kezdődött 

Forrás: önerő 

Projektvezető: Trescsik Angéla 

Csapattagok: Bátyi-Földesi Dóra, Gyalog Éva, Hársas Éva, Kun Lászlóné Margit, Kun Margit, Saly Erika, Simon 

Szilvia, Schenkerik Zsuzsa, Sztridáné K. Krisztina, Tóthné Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla, Vidra Mária, Victor 

András, Vásárhelyi Tamás 

Résztvevők: alkalmanként változó, folyamatban van a megvalósulás 

Célcsoport: művelődési házak, iskolák, könyvtárak, családi és szabadidős rendezvények szervezői, akik megkeresnek 

bennünket, s ajánlatot kérnek 
Cél: Az egyesület fenntarthatósági programjairól, játékairól leiratok készítése, bemutató anyagok megszerkesztése és az 

anyagok kiajánlása a célcsoportok felé. Pénzügyi forrásteremtés. 

Főbb tevékenységek: egyeztetések, kínálandó programok összegyűjtése, sablon készítése, tudatos pénzügyi tervezés, 

beárazás, szóróanyag terve 



 

 

Eredmény: Konkrét kiajánlások készültek a X. kerület részére. 

 

4.1.8. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés kézirata (4.) - folyamat 

Projektgazda: MKNE 

Projektvezető: Könczey Réka  

Támogató/forrás biztosítója:  

1. NKA (600e Ft) 

Projekt időtartama: 2019.12.01-2020.05.31. 

2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (500e Ft) 

Projekt időtartama: 2019.11.01-2020.09.30. 

3. Szerkesztés, megjelenés tervezett ideje: 2021-22. 

Forrás: - 

Feladatok, résztvevők: - 

A projektek célja: A frissített NKNSA kiadása. 

Az elmúlt év történései: nem volt előrelépés. 

Eredmények, sikerek felsorolása: Sajnos leterheltség és forráshiány miatt nem került véglegesítésre, s kiadásra az 

NKNSA. 

 

4.1.9. Állítsuk fel a gyerekeket a gép mellől!  

Támogató/forrás biztosítója: Agrárminisztérium, Zöld Forrás 2021 (támogatási szerződéssel) 

Időtartam: 2021. április 1. - 2022. május 31. 

Projektvezető: Halácsy Ágnes 

Csapattagok: Kecskés Ferenc, Kecskés András (külsős szakember, informatikus), Biró Marianna (külsős szakember/ ÖK 

ÖBI, botanikus), Kiss Mária (külsős szakember, grafikus), Bonnyai Tünde (külsős szakember, informatikus), Könczey 

Réka 

Résztvevők és számuk: pedagógusok, 60 fő 

Célcsoportok: pedagógusok, gyerekek 

A projekt célja: Természetesség-mérő webapplikáció fejlesztése, 60 pedagógus képzése, közösségi kutatási akció 

előkészítése 

Főbb tevékenységek:  

 Projektindító megbeszélések – webapplikáció koncepció kidolgozása, drótvázterv elkészítése 

 Projektcsapat kialakítása: grafikus, rendszergazda keresése 

 Együttműködési megállapodás elindítása 

Eredmény: Innovatív ötlet (Varga Attila, Victor András) alapján sikeres pályázatírás (Victor András, Sztridáné Kurucz 

Krisztina, Saly Erika). Körvonalazódott, mit szeretnénk elkészíteni, ehhez milyen részfeladatok szükségesek. 

Az ÖK ÖB szervere helyett az MKNE tárhelyére kerül az új applikáció, ehhez tárhelybővítésre van szükség. Kiderült, 

hogy a grafikus mellett a dizájneri feladatokhoz és az applikáció elhelyezéséhez az MKNE tárhelyén külön 

szakemberekre van szükség. Rendszergazda és dizájner feladatok betöltéséhez kerestünk szakembereket. A fejlesztővel 

kötendő szerződést előkészítettük. 

 

4.1.10. 30 fa ültetése 

Projektvezető/témavezető: Victor András 

Támogató/forrás biztosítója: adományok (sikeres pályázat esetén: Magnet Bank, KAP pályázat) 

Projekt időtartama: 2021 szept. – 2022. dec. 31. 

Csapattagok: A KAP-pályázat megírásában: Bárd Edit, Saly Erika, Sztridáné K. Krisztina (a többiek a későbbiekben) 

Résztvevők és számuk: tagjaink; várhatóan kb. 100 

Célcsoport(ok): helyi, aktív tagjaink 

A projekt célja: A 30 éves jubileum ünneplése 

Az elmúlt év történései:  

 A 2021. évi OT-n a projekt körvonalainak megrajzolása. 

 A beadandó KAP-pályázat előkészítése. 

Eredmények, sikerek felsorolása: A projekt tartalmi terve elkészült. A KAP-pályázatot 2022. jan. első napjaiban beadtuk. 

 

4.1.11. Beporzók népszerűsítése  

Projektgazda: MKNE 

Támogató/forrás biztosítója: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (támogatói szerződéssel) 

Projekt időtartama: 2021. szeptember – 2022. december 

Projektvezető/témavezető: dr. Szentpétery Lászlóné 

Csapattagok: Dr. Vásárhelyi Tamás, Hársas Éva, Saly Erika, Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla, Sztridáné Kurucz 

Krisztina, Kecskés Ferenc, Dr. Victor András, Bakonyi Gábor 

Résztvevők és számuk: kb. 500 fő 

Célcsoport(ok): fiatalok, családok, tanárok és diákok 

A projekt célja: A beporzó rovarok megismerésére és védelmére szóló komplex program, aktív, élményalapú tanulást 

segítő eszközkészlet bemutatásával. 

Az elmúlt év történései: 



 

 

 Pályázatírás 

 projektcsapat összeállítása 

 a Hegyvidéki Önkormányzattal és a Méhbarát Hálózattal folyamatos munkakapcsolat (Vásárhelyi Tamás) 

Eredmények: A Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája a 80%-os pályázati támogatást kiegészítette a teljes kért 

összegre. 

 

4.1.12. Az egyesület megalakulásának 30. évfordulója - ünnepi program 

Projektgazda: MKNE 

Támogató: önerő 

Projekt időtartama: 2021 nyár – 2022. december 31. 

Témavezető: Saly Erika 

Csapattagok: Kecskés Ferenc, Németh Ibolya (Bia), Saly Erika, Schróth Ágnes, Vásárhelyi Tamás, Victor András; 

elnökségi és választmányi tagok, Schenkerik Zsuzsa, más aktív, ötletadó tagok 

Résztvevők és számuk: kb. 30 fő (tervezés, ötletelés) 

Célcsoport(ok): egyesületi tagok, velünk kapcsolatban lévő szervezetek 

A projekt célja: A 30. évforduló kapcsán „alapelvként” tűztük ki, hogy minimális ökolábnyommal szervezzünk mindent, 

tudatosítsuk, hogy így is lehet. Generalisták, vagyis sokszínűek vagyunk, ez tükröződjön a programsorozatban. A tagság 

is tegyen vállalásokat, hogy minél teljesebb legyen az ünnep. Ha vannak köztünk megszólítható fiatalok, hallassák a 

hangjukat, mi meg halljuk meg, amit javasolnak! 

Az elmúlt év történései: 

 „Elnöki csúcs” (volt elnökségi tagok összejövetele, emlékek felidézése, vállalások a 30. évforduló kapcsán) 

 Ötletgyűjtés, tervezés 

 Programterv 2022-re a tagok vállalásai alapján 

 Képstaféta előkészítése a Facebook-on (Schenkerik Zsuzsa) 

 „30 fa” projekt megtervezése, pályázatírás (Bárd Edit, Victor András, Saly Erika) 

 Túrák előkészítése (Kecskés Ferenc, Németh Ibolya) 

 Alapító tagok elérhetőségeinek összegyűjtése, Giga Puli Szalon terve (Trescsik Angéla, Vásárhelyi Tamás) 

Eredmények: Hangolódás a közös, mértéktartó ünneplésre. Jó hangulatú emlékezés, tervezés. Innovatív ötletek. 

 

4.1. 13. „Gyakorlati fenntarthatóságra nevelés” 

Projektgazda: MKNE 

Támogató: (egyelőre nincs) 

Projekt időtartama: 2021. ősz 

Témavezető: Vásárhelyi Judit 

Csapattagok: egyesületi tagság 

Résztvevők és számuk: kb. 50 fő 

Célcsoport(ok): helyi együttműködő partnereink, lakosság, családtagok 

A projekt célja: Kistelepülésen, kisrégióban a pandémiát másképp megélő, túlélni kívánó emberek mindennapjaiból, 

spontán ötleteiből adódhat néhány jó gyakorlat gyűjtése, feldolgozása, összegzése, amelyek a fenntarthatóság hétköznapi 

megközelítését is megjelenítik. 

Az elmúlt év történései: 

 ötletelés 

 Körben első tervezet, a példatár vázlata (pl. „Csináld magad”, Élet, az önfenntartás gyarapítása a kertben, Miből 

van Önnek energiája?) 

Eredmények: Az ötlet megszületett, sokan lelkesen kapcsolódtak, bár egyelőre csak „szóban”. Hasznos, releváns anyag 

születne. 

 

4.2. Szakmai együttműködés mások hazai projektjeiben, programjaiban 

A) 2021-ben megvalósított, befejeződött 

 

4.2.1. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021. 

Projektgazda: HAND Szövetség 

Forrás: HAND Szövetség 

Projekt időtartama: április 19 - 23. 

Projektvezető: Tóthné Timár-Geng Csilla 

Csapattagok: főiskolások, egyetemisták, pedagógusok, már korábban önkéntesként működő különböző korosztályú 

jelentkezők 

Résztvevők és számuk: 23 fő, ebből egyesületi tagok, illetve egyesületünkben már korábban is dolgozó vagy 

kapcsolatban állók 10 fő: Forintos Krisztina, Gyalog Éva, Hársas Éva, Saly Erika, Saly Eszter, Sztrida Emília, Sztridáné 

Kurucz Krisztina, Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla, Victor András 

Cél: 5 alkalommal különböző témákban online workshop az önkéntesség fontosságáról, lehetőségeiről. 

Célcsoport: ifjúság, egyetemi oktatók és hallgatók, idősebb korosztály 

Témák: A hazai és nemzetközi önkéntesség összevetése környezeti fenntarthatóság, társadalmi fenntarthatóság, 

gazdasági fenntarthatóság szempontjából. 

Eredménye: Témánként, egy adott interaktív felületen elkészült egy-egy ábra rövid, szavakból álló magyarázatokkal és 



 

 

nyilakkal jelölt kapcsolatokkal. Az öt workshophoz elkészült ábrák gondolatébresztőként felkerültek a Facebookra, és a 

külső érdeklődők, az önkéntesen dolgozó civilek kerekasztal kommenteken keresztül kapcsolódhattak a témákhoz, és 

elmondhatták, hogyan váltak önkéntessé, mi motiválta őket, és elmondhatták a saját tapasztalataikat, észrevételeiket. 

Egyéb eredmények: Megismerkedtünk egy új módszerrel, a rendszertérképezéssel, melynek segítségével akár 

egymásnak teljesen idegen emberek is együtt gondolkodva komplex rendszerek és problémák feltérképezésére lesznek 

képesek (mint például a fenntarthatóság maga), valamint közösen akár egy pár órás workshop alkalmával is láthatatlan 

összefüggéseket tudnak feltárni, és akár megoldásokat találni. 

A projekt kapcsán még szorosabb együttműködés alakult ki a HAND Szövetséggel. 

 
B) Futó projektek 

4.2.2. „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés”  

Projektgazda: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (támogatói szerződéssel) 

Konzorciumi partner: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület  

Támogató/forrás biztosítója: Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programok Irányító Hatósága 

Projekt időtartama : 2019. 04. 12. - 2022. 01. 11. (záró kifizetés benyújtásának határideje: 2022. 02. 10.) 

Projektvezető/témavezető: Bátyi-Földesi Dóra 

Csapattagok: Könczey Réka, Saly Erika, Victor András, Sztridáné Kurucz Krisztina, Berényiné Parti Krisztina, Sáray 

Szilvia, Vásárhelyi Tamás, Forintos Krisztina, Vidra Mária, Tóthné Tímár-Geng Csilla, Kecskés Ferenc, Kun Lászlóné, 

Gyalog Éva 

Résztvevők és számuk:  

A projekt megvalósításába bevont szakértők száma: 15 fő, a konzorciumi partner érintett munkatársai: kb. 10 fő. 

Stratégia egyeztetés során elért lakosok és dolgozók száma: kb. 150 fő. 

Klímaplatform résztvevői: 20 fő. 

Előadásokkal elért lakosság száma: kb. 100 fő 

A Klíma vándortanösvénnyel megismerkedők száma: kb. 1.200 fő 

A médiakampánnyal elért lakosok száma: kb. 40.000 fő. 

Célcsoport(ok): Ferencvárosi lakosok, munkavállalók és tanulók. 

A projekt célja: A ferencvárosi klímastratégia közösségi tervezésben történő elkészítése, és a hozzá kapcsolódó 

szemléletformáló program lebonyolítása a IX. kerületben. 

Az elmúlt év történései, feladatai, mérföldkövei: 

 Az év végére lezajlott a projekt fizikai befejezése. 

 Megtörtént a klímastratégia társadalmi egyeztetése. 2 ferencvárosi rendezvényen, 2 műhely keretében, számos 

önkormányzati egyeztetésen, valamint online formában mutattuk be a tervezetet, és kértük ki az érintettek 

véleményét. 

 Megvalósult a III. Ferencvárosi Klímaplatform ülés. 

 4 ferencvárosi rendezvényen és 8 iskolában mutattuk be a Klíma vándortanösvényt.  

 5 lakossági és 4 helyi szereplőknek szóló interaktív előadást és műhelyt valósítottunk meg. Célcsoportok: 

intézményvezetők, önkormányzati dolgozók, óvodapedagógusok és tanítók, óvodavezetők, társasházak 

képviselői és a lakosság. 

 Megvalósult a fotópályázat, melynek díjkiosztóját egy lakossági előadással egybekötve tartottuk meg.  

 Új videóinterjúk készültek, és az online előadások felvételeivel együtt felkerültek a zoldferencvaros.hu 

honlapra. 

 2 pénzügyi elszámolás készült 2021-ben. 

Eredmények, sikerek:  

 Elkészült a Ferencvárosi Klímastratégia, és azt Ferencváros Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta. 

Könczey Réka, Dobozi Eszter, Taksz Lilla: Ferencvárosi klímastratégia. Helyzetelemzés. (2021) 

(döntéselőkészítő dokumentum, változatlanul elfogadva 2022 január.) 

 A Képviselő Testület és a Környezetvédelmi Bizottság tagjai méltatták az elkészült stratégiát, és tagjaik közül 

többen elkötelezettek az abban megfogalmazott célok megvalósítása iránt. 

 Elkészült a Klíma vándortanösvény, mely 4 ferencvárosi rendezvényen és 8 iskolában került bemutatásra. 

 Elkészült a Klímabarát kisokos ferencvárosiaknak című kiadvány. 

 9 lakosságnak és helyi szereplők csoportjainak szóló interaktív előadás és műhely valósult meg. 

 2021 során 1200 főt sikerült aktívan, igazolt módon bevonni programjainkba. Emellett a médiakampánynak 

köszönhetően több tízezer emberhez jutottak el a projekt üzenetei. 

 

4.2.3. Muzsikál az erdő c. fesztivál, 2021  

Projektgazda: Muzsikál az Erdő Alapítvány 

Forrás: AM Zöld Forrás 2021 (támogatói szerződéssel) 

Projekt időtartama: folyamatos, több rendezvény/év 

Projektvezető: Gyalog Éva 

Csapattagok: Gyalog Éva, Hársas Éva, Könczey Réka, Saly Erika, Tóthné Tímár-Geng Csilla, Victor András 

Résztvevők és számuk: 100+ 

Célcsoport(ok): gyerekek és felnőttek 

A projekt célja:  



 

 

 az MKNE tevékenységének megismertetése egy új célközönséggel (a muzsika barátaival) 

 kapcsolódás saját eszközeinkkel, tudásunkkal a Muzsikál az erdő alapgondolatához: „fenntartható emberi lét 

csak a természettel harmóniában képzelhető el” 

 a vándortanösvények helyhez/alkalomhoz illő játékainak bemutatása 

 élményalapú ismeretszerzés 

Az elmúlt év történései:  

2021. július 3-4. Szurdokpüspöki, Tar  

 Játssz velünk! – az MKNE interaktív standja 

 Együttműködési megállapodás aláírása 

2021. Gyula, Püspökfürdő 

 Természetismereti játékok  

 a DeNaturált ember c. műhelyfoglalkozás 

Eredmények, sikerek felsorolása:  

 Hosszútávra szóló megállapodás született a Muzsikál az Erdő Alapítvány és a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület együttműködéséről (Tar, 2021. július 4.) 

 Új helyszíneken, új közönségnek mutatkozhattunk be 

 Az Alapítvány új színfolttal gazdagodott általunk, mi pedig az általuk nyújtott élményekkel 

 Szélesedtek a határon túli kapcsolataink  

 

4.3. Nemzetközi projektek, programok 

A) 2021-ben megvalósított, befejeződött 

(Nem releváns.) 

B) Futó projektek 

(Nem releváns.) 

 

 

4.4. Szakmai együttműködés mások nemzetközi projektjeiben, programjaiban 

A) 2021-ben megvalósított, befejeződött 

(Nem releváns.) 

 

B) Futó projektek 

4.4.1. Participative Environmental Education 

Projektgazda: EkoInkubátor, Brno, Csehország 

Támogató/forrás biztosítója: Erasmus+ 

Projekt időtartama: 2021. november – 2022. október 

Projektvezető/témavezető: Mondok Zsuzsanna, Neumayer Éva (konferencia) 

Csapattagok: Bartha Karina, Devescovi Balázs, Grossman Erika/Saly Eszter, Kurucz Márta, Mondok Zsuzsa, Mónus 

Ferenc, Neumayer Éva, Popovics Lili, Szűcs Boglárka, Victor András 

Célcsoport(ok): nemzetközi szinten elért környezeti nevelők 

A projekt céljai:  

1. Jó gyakorlatok környezeti nevelési e-kézikönyvének készítése (részvételi alapú környezeti nevelés helyzetének 

általános elemzése, jó gyakorlatok). Hálózatépítés és további kapcsolódás az európai és nemzetközi környezeti 

nevelésben dolgozókhoz.  

2. A 11. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencián (WEEC) való részvétel, 2022 márciusában, Prágában. 

Országonként 10 résztvevő, résztvevőnként 40 órányi képzés, lehetőség 1-1 előadás megtartására. A konferencia jó 

alkalom az MKNE 30 évének bemutatásával a nemzetközi színtéren való megjelenésre. 

3. Nemzetközi online esemény a helyi közösségek képviselői számára, ennek hazai előkészítése. 

4.  Kommunikáció, sajtó. 

Az elmúlt év történései, feladatai, mérföldkövei felsorolva:  

Neumayer Éva előkészítette a konferencián való részvételt. Varga Attila, Saly Erika és az elnökség segítségével felkérte 

a konferencia résztvevőit, és összefogta a jelentkezéssel, előadások absztraktjával, utazással kapcsolatos összes 

intéznivalót. 

Eredmények: Kiléphetünk nemzetközi színtérre, kapcsolatokat építhetünk. Sikerült összehangolni az előadások témáit, 

mindenki más szeletét mutatta be a hazai környezeti nevelésnek. 9 fő vállalt előadást. Aki eddig nem volt tagunk, az 

szeretne lenni. 

 

5. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

5.1. Általunk tartott képzések 

(Nem tartottunk 2021-ben képzést.) 

5.2. Részvételünk egyesületet segítő, szakmai képzéseken 

 Az elnökség részt vett a Közélet Iskolája online „Tanulj, szerveződj, változtass!” c. társasjátékán/képzésén. 

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

cselekedni, változtatni akarunk. 

 MKNE honlap kezeléséhez belső képzés Tóth Miklós és Újszászi Györgyi vezetésével. 



 

 

 

6. MEGJELENÉS RENDEZVÉNYEKEN  

6.1. 2021. június: 17. Európai Kertművészeti Napok, Fehérvárcsurgó, interaktív előadás a biodiverzitásról (Könczey 

Réka) 

6.2. 2021. augusztus: „Tettük, vettük, visszaadjuk” – Hármashatárhegy, BPG tanévnyitó konferenciáján 

foglalkozásvezetés (Könczey Réka) 

6.3. CKP Fenntarthatóságra nevelés (Victor András) 

6.4. Zöld Civil Koordinációs Tanács (Bátyi-Földesi Dóra) 

6.5. Zöld Forrás pályázati bíráló bizottság (Bátyi-Földesi Dóra) 

6.6. Tök jó nap Martonvásáron (Gyalog Éva, Vásárhelyi Tamás, Trescsik Angéla, Kunné Margit) 

6.7. Fővárosi Állatkert: Állat- és Növényszeretet Fesztivál (Sztrida Emília, Tóth Luca, Gógucz Gyula (IKSz), Bárd Edit, 

Grossmann Erika, Bikki Levente és Saly Eszter, valamint Keszthelyi Gréta és Kelment Helka (IKSz). 

6.8. Állatkerti Pedagógus Szakmai Nap (Bátyi-Földesi Dóra) 

6.9. Magyar Természetvédők Szövetsége által rendezett konferenciák (Pamlényi Csilla) 

6.10. Fővárosi Önkormányzat: civil szervezetekkel konzultáció (Victor András) 

6.11. HAND Szövetség: felsőoktatás és globális nevelés, kutatás (Varga Attila, Victor András, Huszár Zsuzsa, Mónus 

Ferenc) 

6.12. Cserkész-szövetség, „Kezdjük újra” program (Victor András, Szűcs Boglárka, Saly Erika, Neumayer Éva) 

6.13. Budapesti Éghajlatvédelmi platform ülése, több kerület klímás rendezvénye (Bátyi-Földesi Dóra) 

6.14. Zöld Infrastruktúra Környezeti Fejlesztési Programok, operatív programok bemutatója (Szűcs Boglárka) 

 

7. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÜGYÉBEN 

 

7.1. Zöld Civil OT, Keszthely 

Projektgazda: Zöld OT 

Támogató/forrás biztosítója : - 

Projekt időtartama : előkészítés: július – szeptember, találkozó időpontja: augusztus 27-29. 

Projektvezető/témavezető: Bátyi-Földesi Dóra 

Csapattagok: Gulyás Sándorné, Vígh Tamás, Kardos Orsolya, Vásárhelyi Tamás, Hársas Éva, Tóthné Timár-Geng Csilla, 

Kunné Margit 

Résztvevők és számuk: kb. 100 fő környezet- és természetvédő, pedagógus 

Célcsoport: A Zöld Civil OT résztvevői 

A projekt célja: környezeti nevelés témák képviselete, bemutatása a zöld civil szakmai közösségben. 

Az elmúlt év történései, feladatai, mérföldkövei: 

 Koordinációs Tanács tagként részt vettem és képviseltem az Egyesület érdekeit a 2021-es Zöld OT szervezési 

feladataiban, delegáltként szavaztam és közreműködtem az Egyesület programjainak megszervezésében. 

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

„Élményalapú környezeti nevelés az oktatási intézményekben” című fórumon Bátyi-Földesi Dóra beszélt az 

MKNE beporzókkal kapcsolatos kezdeményezéseiről, majd Gulyás Sándorné és Vígh Tamás (Jászberényből) 

mutatták be iskolájuk sokszínű tevékenységét. 

A beporzók védelme című fórumon Vásárhelyi Tamás beszélt a beporzók helyzetéről és a Beporzók napjáról, 

majd Gulyásné Kati tartott egy rövid, de nagyon tartalmas bemutatót az iskolában folyó beporzóvédelemről. 

 A Vándortanösvény szekció keretében pedig bemutattuk mindhárom játékgyűjteményünket: a Hermann Ottó, 

a Klíma és a Beporzók vándortanösvényeket. 

Eredmények, sikerek: Sok pozitív visszajelzés, tartalmas beszélgetések az előadások után. A résztvevők lelkesen 

próbálták ki a játékokat, kísérleteket. A saját programjainkon kívül természetesen több fórumon és szekción is részt 

vettünk. Jó volt végre személyesen is találkozni civil társainkkal. 

 

7.2. Javaslatok az EU-s pénzek környezeti nevelési felhasználására (ld. Kör, 2021. február) 

Projektgazda: CEEWeb a Biológiai Sokféleségért és a Levegő Munkacsoport 

Támogató/forrás biztosítója : Levegő Munkacsoport 

Projekt időtartama : 1 hét (január) 

Témagondozók: Victor András, Varga Attila 

Háttér: A német „zöld” tárca támogatást nyújtott a CEEWeb a Biológiai Sokféleségért szervezetnek és a Levegő 

Munkacsoportnak, hogy dolgozzanak ki klíma- és környezet-/természetvédelmi témájú javaslatokat a készülő 

„Partnerségi megállapodás” számára. Mikor ezek már nagyjából elkészültek, világossá vált, hogy nagyon hiányzik még 

az anyagból a környezeti, avagy fenntarthatóságra nevelés területe. Felkérték tehát egyesületünket, hogy fogalmazzuk 

meg ezeket az oktatási, nevelési, szemléletformálási javaslatokat. 

Cél: Fenntarthatóságra nevelési, szemléletformálási javaslatok megfogalmazása a „Helyreállítási terv” kereteit érintően. 

Történések: 

 egyeztetés 

 nagyon szűk határidővel a javaslatok elkészítése, elküldése 

Eredmény: A javaslatok között szerepelnek szervezeti jellegű javaslatok is, mint pl. az ökoiskola/zöld-óvoda hálózat 

erősítése, valamint – a hajdani Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda (KöNKomP) mintájára – tárcaközi 

(fenntarthatóságra nevelési) koordináló testület létrehozása. Javasoljuk továbbá a lakosság környezeti tudatosságát 



 

 

erősítő közösségi kutatások indítását és támogatását, a fenntarthatóságot érintő társadalmi konzultációk lefolytatását, a 

hagyományos „tantárgy-tankönyv-tanóra-osztályterem” rendszerre korlátozódó közoktatás meghaladását célzó lépések 

megtételét, a komplex (nem-tantárgyi) tanulásszervezési formák népszerűsítését és elterjesztését. Felhívtuk a figyelmet 

a fogalmak – pl. fenntarthatóság, fejlődés és növekedés, reziliencia, körforgásos gazdaság – pontos értelmezésére, s 

abban a társadalmi konszenzus kialakításának segítésére. Hangsúlyoztuk az iskolai tananyag relevanciájának, valamint 

az értelmi-érzelmi fejlődés egyensúlyának fontosságára. 

 

8. TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK 

8.1. Kör hírlevél  

Az Egyesület lapja, a Kör 2021-ben is négy alkalommal jelent meg: februárban, májusban, szeptemberben és 

novemberben. Szerkesztő Hársas Éva, korrektúrázás Victor András. Segíti a folyamatot Saly Erika (tartalmi váz, 

honlapra feltöltés, híradás a megjelenésről). A program- és projektfelelősök, a tagság, az irodai munkatársunk 

igyekeztek tudósítani az egyesület életében történő eseményekről, projektekről, tervekről. 8 embernek küldtük ki 

papírra nyomtatva, postán a Kör-t, a többiek e-levelet kapnak az egyes számok megjelenésekor, s az abban található 

link segítségével tölthetik le a Kör legfrissebb számát a honlapunkról.  

 

8.2. Módszerkosár  

Módszerkosár-blogot Gyalog Éva kezeli. Folyamatosan várja, s tölti föl a beérkező anyagokat: 
https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ 

 

8.3. Honlap, Facebook 

Régi honlapunk megszűnt. Új honlap tervezése, elkészítése Tóth Miklós honlapfejlesztő segítségével, majd 

beüzemelése. Tesztelés, egyeztetések több körben. Projektvezető volt: Újszászi Györgyi. A régi honlapon tárolt fontos 

anyagok új honlapra kerülése nehézkesen megy, próbáltunk segítséget kérni hozzá. Marsi Kristóf talán tudja vállalni a 

feladatot. Az új honlap kezelése, tanulása is sok idő, de Újszászi Györgyi igyekszik segíteni a fontos anyagok 

feltöltésében. A hibajegyzék alapján Újszászi Györgyi, Saly Erika több hibát sikeresen javított már. Még sok dolgunk 

van a honlappal, s nem vagyunk elég naprakészek a hírek feltöltésében. 

Szűcs Boginak köszönhetően létrehoztunk egy új e-mail-címet, amit a programok hirdetéséhez (pl. Google űrlapok) 

használunk. 

Facebook oldalunkat sokan látogatják, a NIOK-képzésen tanultakat (Bárd Edit, Saly Erika) igyekszünk alkalmazni. 

Öten vagyunk adminok, akik meg tudunk osztani híreket a Fb-on (Devescovi Balázs, Kelen Gábor, Németh Ibolya, 

Bárd Edit, Saly Erika).  https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-

Egyes%C3%BClet-282089598571270/. 

 

8.4. Kiadványok 

8.4.1. Cornell: Kézenfogva a gyerekekkel a természetben c. kötetének megújult változatát Ortmann-né Ajkai Adrienn 

tagtársunk lefordította. Várjuk a lehetőséget a megjelentetésre. 

8.4.2. dr. Vásárhelyi Tamás (szerk.): Beporzó vándortanösvény – Felhasználói kézikönyv, MKNE 2021 

(https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf) 

 

8.5. Etikai kódex 

A tervezett Etikai Kódex „Támogatási Szabályzat” részének munkálatai újra elkezdődtek (Victor András, Kelen 

Gábor), de később leállt a folyamat. 

 

8.6. Szórólapok 

Az egyesületi „Bemutatkozunk” c. szórólapunkat is frissítettük (Bárd Edit, Saly Erika). Az angol nyelvű fordítás és 

szórólap is elkészült (Vásárhelyi Judit). Újszászi Györgyi közvetítésével a grafikus előkészítette nyomtatásra mindkét 

szórólapot. 

 

8.7. Publikációk 

Könczey, Réka (2021): A környezeti nevelés agilitása – Gondolatok Szőcs Álmos Oda és vissza (A környezeti nevelés 

értelmezése az antipedagógiában, az antipedagógia értelmezése a környezeti nevelésben) című cikke kapcsán. Új 

Pedagógiai Szemle 71. évfolyam (2021), 03-04. szám. http://upszonline.hu/index.php?article=710304013 

 

9. KAPCSOLATTARTÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL 

9.1. Hazai szervezetek 

Projektjeink, programjaink keretében szakmai kapcsolatot ápoltunk, együttműködtünk több budapesti önkormányzattal 

(I., III., VIII., IX., X., XI., XII. kerület), a Védegylettel, az ELTE PPK EKTI-vel, a HAND Szövetséggel, a Békásmegyeri 

Közösségi Házzal, az Iskolakertekért Alapítvánnyal, az Ökogyülekezeti Mozgalommal, a Természetes Életmód 

Alapítvánnyal, a Magosfa Alapítvánnyal. Szakmai állásfoglalást is készítettünk, vagy megfontoltunk, aláírtunk. 

 

9.2. Határon túli és nemzetközi szervezetek 

A Beporzó csoport együttműködik a kolozsvári NECC (Nature Education Community Center) szervezettel. Macalik 

Kunigunda egyesületi tagunk az összekötő. 

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/
https://www.facebook.com/Magyar-K%C3%B6rnyezeti-Nevel%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-282089598571270/
https://mkne.hu/wp-content/uploads/2021/12/BVT-felhasznaloi-kezikonyv-20211228.pdf


 

 

 

10. ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATOK 

Egyesületünk 2021-ben nem hirdetett meg pályázatot, nem osztott ki ösztöndíjat tagjai közt. 

11. IRODA, ADMINISZTRÁCIÓ 

2021-ben továbbra is egy munkatársunk végezte az irodai háttérmunkát: Sztridáné Kurucz Krisztina (irodavezetőnk) 6 

órás állásban dolgozott, többnyire otthoni munkavégzéssel. Nagy türelemmel, hihetetlen energiával és alapossággal látta 

el most is az összes adminisztrációs és pénzügyi feladatot. Az irodába időközönként bement, intézte a postát, a havi 

zárásokat, tartotta a kapcsolatot a könyvelőirodával, a bankkal. Biztonságos hátteret teremtett az egyesületi munkához. 

Szorosan együttműködött a pályázatok benyújtásánál, a pályázatok megvalósítási folyamatának nyomon követésében, 

és a pályázatok lezárásánál a projektvezetőkkel. Nemcsak adminisztrációs, hanem olykor szakmai programokba is 

besegített (állatkerti szervezés, Zöld Zugoly szervezési feladatai). Sajnos Kriszta minibálbérért kb. a dupláját teljesíti a 

munkaköri elvárásoknak. Mindezt mosolygós kedvességgel, határozottsággal, de olykor nagyon elfáradva. Sztrida Ákos 

által az irodánk egy teljesen új géppel és adattárolóval fejlődött, valamint közbenjárásával (kapcsolatrendszere által) egy 

adományozónk is lett. Önkéntesen segítette az informatikai rendszerünk karbantartását ő és Hársas Oszkár is. 

 


