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K ö r 
 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele 

2022 november 

Fájdalommal búcsúzunk 

Benedek Miklóstól, 

egyesületünk szeretett társától,  

 
 

aki volt címzetes iskolaigazgató, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület 

elnöke, egyben Nagykanizsa Megyei Jogú Város környezet-és klímavédelmi 

egbízottja. A környezeti nevelés területén elismert szakemberként munkájával, 

elkötelezettségével sokat tett a jövőért. 

forrás: ZAOL.hu Zala megyei hírportál 

 

 

Lesz 

 

30 fa program 

A 30 éves jubileum megünneplésének része 30 fa elültetése az ország különböző 

pontjain. Az elmúlt hetekben annyiban léptünk előbbre ezen a téren, hogy egy fa 

elültetése már megtörtént (az OT-n, Agostyánban, Labanc Györgyiék 

„birodalmában”), tucatnyi fa esetén pedig konkretizáltuk a fagazdával az ültetés 

részleteit. 
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Október vége lévén, most kezdődik igazán a fa-ültetési szezon, ezért mostantól 

felgyorsítjuk a leendő „fa-gazdák” megkeresését és a velük való egyeztetést. 

„30 fa – útmutató” 

Kedves – jubileumi faültetést vállaló – Tagtársunk!  

Az alábbiakat kérjük Tőled:  

1) Őshonos fa elültetése még 2022-ben. Rád bízzuk a fafaj(ta) kiválasztását.  

2) Fotó(k) az ültetésről (lehetőleg az ültetővel).  

3) A település neve és a fa GPS koordinátái.  

4) Emlék-tábla elkészítése és kihelyezése ezzel a szöveggel: 

30 éves a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület / 2022  

(A tábla anyaga, formája, elhelyezése és rögzítése tetszés szerinti.)  

Ha csak úgy sikerül megoldanod, hogy a költség már számottevő, s gondot okoz, 

időben jelezd! Nem nyertünk ugyan külön pénzt erre a programra, de azt 

mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy bárkiben rossz érzés maradjon a 

költségek miatt. 

Ha bármi nem világos, kérdezd!  

 

Victor András  

andras.victor@gmail.com (30/288-0668) 

 

 

Vidra Mária hírei 

- novemberben kerítünk sort több faültetésre (Kőbányán és Kétbodonyban); 

- felvettem a kapcsolatot a Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző 

Iskolával, akik szívesen segítenek pl. faültetésben, rendezvényeken IKSZ-es 

fiatalokkal. 

 

Vidra Mária 

 

 

Puli online Szalon 

2022. november 10-én lesz a következő Puli Szalon. Várok mindenkit szeretettel. 

A kezdés változatlanul 17 óra. A találkozó belépő linkje: 

https://us02web.zoom.us/j/83966047528     Meeting ID: 839 6604 7528 

Trescsik Angéla  

https://us02web.zoom.us/j/83966047528
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Újból Dévaványán! 

Tavaly meghívást kaptunk a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesülettől a Beporzó vándortanösvényünk bemutatására, melynek nagy sikere 

volt az alsós és felsős tanulók körében egyaránt. A helyi könyvtár biztosította a 

helyszínt, a könyvtárosok segítették a szervezést. 

Az idén újból meghívtak bennünket, de most a Vadászház fogadja be a 

rendezvényt, mivel a könyvtárban nincs fűtés. November 9-10-én mutatjuk be a 

Herman Ottó vándortanösvényt Hársas Évával, s foglalkozunk, játszunk a helyi 

gyerekekkel. 

 

Erikától hallottuk, hogy már nagyon várnak minket.  

Tóthné Timár-Geng Csilla 

 

 

Volt 

Megvolt az idei országos találkozó is! 

2022. október 16-18. Tata és Agostyán, Ágoston-liget 

Az évenkénti Közgyűlés mellett az Országos Szakmai Találkozók alkalmával 

tudunk a legnagyobb létszámban összejönni. Utóbbiak mindig ötvözik az 

„állandóság és újdonság, a hagyomány és újítás” elemeit. 

Állandóságon azt értem, hogy ezeknek a találkozóknak van egy általános 

forgatókönyve, ami évről évre támpontot ad az esemény előkészítéséhez. Ebben 

szerepelnek a feladatok, felelősök/segítők, helyszínek, határidők. 

Ugyanakkor mindegyik alkalom tartogat meglepetéseket, újdonságokat, hiszen 

ahány helyszín, annyiféle természeti szépség és épített környezet. És főleg: ahány 

házigazda, annyiféle környezeti nevelési feladat. 

2022-ben Labanc Györgyi tagtársunk vállalta a házigazda feladatát, akinek 

ezúton is hálásan köszönjük az idei találkozót. Az előzetes szervezést, a sok 

egyeztetést, a profi lebonyolítást és a folyamatos jelenlétet. A látottak hátterében 

hatalmas munka áll, aminek folytatásához jó egészséget, kitartást és támogató 

környezetet kívánunk neki. 

A bő fél évvel korábban közzétett program – apróbb változtatásokkal – a tervek 

szerint valósult meg. 

Az Olimpiai Edzőtábor megfelelő helyszínnek bizonyult: kellemes kinti és benti 

környezet, komfortos szobák, a péntek esti közös együttléthez alkalmas tér. A 
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„Terülj, terülj, asztalkám!” gazdag kínálattal szolgált, a nem szokványos 

bemutatkozás jó hangulatot varázsolt. 

Másnap, a szállóban elköltött reggeli után telekocsikkal indultunk Agostyánba. 

Ahogy lenni szokott, ez volt az ún. szakmai nap, amelynek keretében Musicz 

László (Gerecse Natúrpark), Czumpf Attila (Ökofalu), Privigyei Csaba 

(madárgyűrűzés) – és természetesen Labanc Györgyi ismertettek meg minket a 

TEA Alapítvány tevékenységével, az ökofalu működésével. 

Délután elültettük az emlékfát, egy berkenye facsemetét. Ezt találtam róla: 

„A berkenye roppant hosszú életű fa, a család több generációjának lesz kedves 

növénye, faluhelyen szokás gyermek születésekor is ültetni.  Virágzására  10-15 

évet kell várni,  a fürtökben megjelenő fehérvirágok körül rendszerint 

rózsabogarak keringenek majd, egyedülálló élményt nyújtva a szemlélődőknek!” 

A mi fácskánk túl van már az első virágzáson. Reméljük, az egyesület több 

generációjának lesz kedves növénye. A következő OT előtt emlékeztessetek, 

hogy Györgyitől kérjünk róla fotót! 

A faültetés helyszínén emlékeztünk meg egykori tagjainkról, akik már nem 

lehetnek velünk, de sokunk emlékeiben tovább élnek. 

Az esti meglepetés program, a Seamróg Tatai Ír Zenekar nagy sikert aratott. 

Kellemes melegben, jóhangulatban telt el majdnem két óra. A hazafias, szerelmes 

és kocsmazenét egyaránt nagy tapssal jutalmazta a közönség. 
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A nyitott jurtában elköltött bőséges vacsora után a szombat esti csillagnézésre 

sajnos csak kivetítőn, zárttérben volt módunk. Csillagok alatt alvásra meg 

végképp nem, a felhők nem a mi pártunkat fogták, hanem sűrűn borították az 

éjszakai eget. 

Kis csúszással, de sor került a játékos, közös beszélgetésre az elmúlt 30 év 

emlékei kapcsán. Ezután továbbadtuk a vándorserleget, átadtuk ajándékainkat a 

helyi szervezőknek. 

Vasárnap a Puritán Kávéházban indult a napunk, ahol bőséges reggeli várta a 

csapatot. Ezután kerítettünk sort az elmaradhatatlan közös fotózásra. 

Az eredeti tervhez képest annyi változás történt – egyhangú szavazás 

eredményeképpen –, hogy nem osztódtunk két csapatra, hanem mindannyian a 

Fényes Tanösvényt látogattuk meg. 

Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult az idei találkozó sikeréhez. 

Találkozunk 2023-ban! A jövő évi OT házigazdáját most keressük. Ha Te vagy 

az, jelezd mielőbb! 

Az MKNE Elnökség nevében: 

Gyalog Éva gyalog.eva@gmail.com 

 

 

Tanséta 2. 

 

Október elsején, szombaton) esővel, sárral, köddel fogadott minket a Normafa. A 

három séta-vezető (Bakonyi Gábor, Vásárhelyi Tamás és Victor András) 

felkészülten érkezett, betartva azt a szabályt, hogy nincs rossz idő, csak nem 

megfelelő öltözet. Aztán összejött még három sétáló, akik szintén mindenre el 

voltak szánva. Többen nem is lettünk, amit nem csodálok, mert hiába 

jelentkeztek – gyerekeket is beleszámítva – 28-an a sétára, az időjárást látva a 

legtöbben érthetőn az otthon maradás mellett szavaztak. Mi hatan azonban 

nekivágtunk, s be is jártuk a tervezett útvonalat. Beszélgettünk közben a 

beporzásról, a tanösvényről, a növény- és állatvilágról, az invazív fajokról, s 

minden érdekesről, amit menet közben megláttunk. A már hetek óta rendhagyó 

időjárás következtében sok tavaszi-nyári növény másod-virágzott (pl. kifejezetten 

sok csomós harangvirágot és apróbojtorjánt láttunk). És hiába volt minden 

csuromvíz, az átázott földből kimenekülő gilisztán kívül pókokat, szöcskéket, s 

még egy hidegtől lelassult kövi poszméhet is megfigyelhettünk (ha már a 

beporzás volt a séta kerete). A madarakat pedig kevéssé zavarta a nekünk 

kellemetlen időjárás.  

mailto:gyalog.eva@gmail.com
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Szóval: jó volt. A sétánk végére már a nap is kisütött; nem győztük levenni 

magunkról a rétegeket.  

 

Victor András 
 

             

 

 

Erdő, erdő, erdő… 

Október első hétvégéjén a Gyula melletti Városerdő erdei iskolájában muzsikált 

az erdő. 

Szombat reggel zuhogó esőben indultunk el Budapestről, és 11 órára napsütésben 

érkeztünk meg a program helyszínére. Ahogy terveztük, pont egy óránk volt a 

kipakolásra, 12-től érkeztek a látogatók. 

Jó helyünk volt, a bejárathoz közel, de az örömünk nem tartott sokáig, ugyanis 

hamarosan eleredt az eső. Gyorsan letakartuk vagy védett helyre (pl. az asztal 

alá) tettük a játékokat, bízva abban, hogy nem fog sokáig tartani. Tévedtünk.  

De a szervezők mindenre fel vannak készülve! A főépület ebédlőjében kaptunk 

helyet, és másokkal együtt ott vártuk az érdeklődőket, akik jöttek is szép 

számmal, hiszen ők is menedéket kerestek az eső elől. 

Vasárnap reggel folytattuk utunkat egy „soknevű” helyszínre: Püspökfürdő, Szent 

László-fürdő, Május 1. fürdő, Félix-fürdő – hosszú története során nem spóroltak 

az újabbnál újabb nevekkel! 
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Itt 11-től du. 4 óráig standoltunk (magyar idő szerint 10-15h-ig). Jó hangulatban 

telt az idő, utólag már az autós kalandunkon is tudtunk nevetni… Az előző napok 

esőzései ugyanis úgy fellazították az erdei talajt, hogy elakadtunk, de akik 

ismerik a helyi viszonyokat, a segítségünkre siettek, s végül minden jó véget ért. 

Ezúton is köszönjük a Muzsikál az Erdő Alapítványnak a szíves vendéglátást, a 

feladat ellátásához szükséges feltételek megteremtését, a megjelenési lehetőséget. 

Akik ott voltak: Tóthné Tímár-Geng Csilla, Hársas Éva és  

Gyalog Éva 
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A bagi Fási-kert  

környezetvédelmi tanösvény ünnepélyes megnyitóján jártunk  

(2022. okt. 5.) 

 

Madárodúkat építettünk, magvakat és terményeket tapogattunk ki a 

zsákocskákban, benépesítettük Noé bárkáját, a vízpart madaraival és élővilágával 

ismerkedtünk, számba vettük a fák hasznát és áldásait, halakat kergettünk a 

vejszében és még sok egyéb játékos, a Herman Ottó és a Klíma 

vándortanösvényekből válogatott feladatba igyekeztünk bevonni a bagi általános 

iskola tanulóit a Fási-kert tanösvény ünnepélyes megnyitóján.  

Kihívást jelentett elsős és hatodikos gyermekek csoportjainak is érdekes és 

koruknak megfelelő játékokat találni, figyelmüket felkelteni és lekötni, 

ismereteket átadni, de a vándortanösvények változatos foglalkoztatói és a 

tapasztalt animátorok – Timár-Geng Csilla és Gyalog Éva (akik mellett Keve 

Ildikó igyekezett felnőni a feladathoz) –, hitünk szerint sikerrel jártak. 

Mint mindig, most is elbűvölt minket a gyermekek sokfélesége: az ügyes kezű és 

a fürge észjárású, az alapos és a gyors eredményt váró, a megfontolt és az 

örökmozgó. Varázslatos pillanat volt, amikor a lepke lábainak számát próbáltuk 

kitalálni, és az egyik gyermek kabátján épp megpihent egy szitakötő, s így annak 

lábait közelről figyelhettük és számlálhattuk meg. 

A tanösvény a bagi szülők által létrehozott Bonifác Alapítvány és a Dózsa 

György Művelődési Ház és Könyvtár kezdeményezésére készült. Az ünnepélyes 
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megnyitón Palya Zoltán polgármester és Remenár-Kovács Krisztina, a Bonifác 

Alapítvány képviselője mondtak köszöntőt. 

A Művelődési Ház részéről Katona Hargita, az intézmény vezetője, Bencze 

Izabella, valamint Péter Pál voltak a segítőink, akiknek munkáját ezúton is 

köszönjük. 

 

 

      

 

Keve Ildikó 

 

 

Beporzók munkacsoport 

A beporzó rovarok helyzete jottányit sem javult az előző híradás óta.  

(Ha szabad itt megállni egy pillanatra: ezt a kifejezést életemben nem 

használtam, nem tudom hogyan jutott eszembe leírni. De ha már így történt, 

utánanéztem, mi az eredete. Ezt találtam a Wikiszótárban: Azért lett a kicsiség, 
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jelentéktelenség jelképe a jota (görög i), mert a betű csupán vonalnyi, ráadásul 

sokszor csak más magánhangzók alá írták kis vesszőként, és a kiejtésben 

egyáltalán nem is hangzott. Lehet, hogy a figyelem-ráfordítás révén aktív 

szókincsemmé válik? Bár a Wikiről szerzett klasszikus műveltség elemei is kicsit 

modorosnak, sznobosnak hangzanak...) 

Folytatva: Idén nyáron a korábbiaknál jobban rászorultak a rovaritatókra, és 

miután sok növény csak kókadozott, virágot sem hozott, nem voltak könnyű 

helyzetben. Ősszel megjöttek az esők, a növények magukhoz tértek, vagy 

kihajtottak, mintha tavasz volna, ezért amikor október 1-én Victor Andrással, 

Bakonyi Gáborral, Kunné Margittal és vendégekkel végigjártuk a 2. vezetett sétát 

a Hegyvidék elnyert pályázatának keretében, számos, tavasszal szokásos 

virágnak örülhettünk. Reggel még esett rendesen, már napok óta, ezért borúlátóan 

kezdtük, de délre kisütött a nap, és egy, azaz egyetlen beporzó is szem elé került. 

Majdnem olyan volt, mint egy kövi poszméh, de mégsem. A remek 

dongóhatározó-kártya sajnos csak a leggyakoribb fajokat tartalmazza 

(http://www.beporzoknapja.hu/wp-

content/uploads/2022/06/poszméh_A6_lap_02.14.pdf ). Talán kövi álposzméh? 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/álposzméhek, a kép innen származik) 

 

A nyár folyamán a Beporzó tanösvény restaurálása, komplettálása történt meg 

(Hársas Éva, Trescsik Angéla, Vásárhelyi Tamás).  

Új játékok gondolatával is elkezdtünk foglalkozni, elsősorban kicsiknek valókkal. 

Az október 7-i bemutatón (nem akárhol, a Zöld Szív Országos találkozóján 

Dunaharasztiban) már használható volt az apró kavicsokkal működő képkirakó 

(előpéldákat Forintos Krisztina készített), a színes dobókockás Beporzók élete (a 

Magyar Földrajzi Múzeumban látott Afrika-játék elvén készítette Vásárhelyi 

http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2022/06/poszméh_A6_lap_02.14.pdf
http://www.beporzoknapja.hu/wp-content/uploads/2022/06/poszméh_A6_lap_02.14.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/álposzméhek
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Tamás). (Utóbbit tesztelésre elvitte a Hunyadi térre szeptember 24-én, a Klíma 

vándortanösvény bemutatójára, és annyira tetszett, hogy az első teszt-változatot 

„le is nyúlták” a Muzsikál az erdő-re készülő tagtársaink. ) 

Szeptember 3-án a HIHA-n voltunk, a Hidegkúti Halnapon. Egy horgásztó 

hangulatos partján, stílusosan, a Herman Ottó vándortanösvény vizes-halas 

játékait mutattuk be, de mindenki a csoportunkból volt. 

Vásárhelyi Tamás végre le tudta kezelni a tavaly a Szabadság-hegyen felállított 

rovarszállónknak a nyári szárazságban csontszárazzá vált akácfa-vázát, és pótolta 

a kirándulók által (???) kiszedegetett kérget, tobozt, csigaházat. A hálót erősebb 

kapoccsal tűzte le. E sorok írása után végre be kellene fejeznie a Magyar 

Rovartani Társaság kiadásában megjelenő Beporzók védelmében című füzetet, 

mely még idén megjelenik. 

A tatai OT-n többen örülhettünk egymásnak a munkacsoportból, jó volt újra 

találkozni. 

 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

„Ökosodj” képzés Újpesten 
 

Sikeresen megtartottuk 2022. okt. 13-15.-én a Benkő István Ref. Iskolában a 

képzést. Képzők voltak: Kecskés Ferenc, Neumayer Éva, Saly Erika, Tóthné 

Timár-Geng Csilla és Victor András  

A 16 fős csoport nagy többsége nagyon elégedett volt. Volt, aki sokallotta a 

tudományos alapozást, más örült neki. Egyesek ebben-abban kicsit mást vártak, 

de nem mindenhol világos, hogy mit. Ezért majd még értelmeznünk kell a 

megjegyzéseket. Mindenképpen át kell gondolnunk, hogy a jövőre nézve mit 

lehet, s mit kell javítanunk a tematikán. 

Feri Természetesség-mérő programja nagy sikert aratott, Éva biomimikri 

előadása szintén. Éva e mellett a fenntarthatóságra nevelés egyházi, biblikus 

aspektusával is foglalkozott. Csilla vezetésével kipróbáltak a résztvevők néhányat 

a vándortanösvények játékai közül, s alig tudták abbahagyni. Ő dolgozta fel a 

nemrégen „bevezetett” pedagógus kompetencia – a fenntarthatóságra nevelés 

területén való jártasság – értelmezését is, továbbá intézte a dokumentációt, amit 

Sztrida Kriszta készített elő a rá jellemző pontossággal. 

Erika az ökoiskolává válás témakörét és a módszertani kérdéseket tartotta kézben 

(pl. a nem-tantárgyi tanulás és a „jövő iskolája” témát), s e mellett végig 

facilitálta a képzést. Jómagam az ökologikus gondolkodással és a 
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rendszerszemlélet alapjaival foglalkoztam, vagyis a fenntarthatóságra nevelés 

tudományos hátterének és gondolkodási készségeinek megalapozásán dolgoztam. 

Terepi játékokat – időhiány miatt sajnos csak elég röviden – Éva is, Erika is és én 

is vezettem. 

Victor András  

 

 

Projektek 

 

Új képzésünk Újbudán 

A kerület Környezetvédelmi Osztályán keresztül sikerült megújítani az 

együttműködésünket a kerületben. 

Kérésükre elvállaltunk egy 3-szor félnapos képzést bölcsődei dolgozók számára. 

Témája a fenntarthatóságra nevelés. Ezt a képzést előtte végig kellett 

gondolnunk, amit S. Erikával meg is tettünk. A tematika kialakításában a 

játékosságra és a tevékenységre helyeztük a hangsúlyt; így például az 

alapfogalmakat interaktívan, cselekedtetve, a bölcsis dolgozókat megmozgatva és 

döntésre késztetve tekintettük át. Az Öröm-bánat térkép számunkra 

ismerős, de – gondolom – a bölcsődékben ilyen még nem készült, pedig az 

arculatuk kialakításához ez egy nagyon jó módszer. A kerület klímastratégiájának 

is szerepe lesz a képzésünkben. 

Új képzés, új irány, új feladat. Örülünk, hogy a fenntarthatóságra nevelésbe új 

területet vonhatunk be ezzel a képzésünkkel. 

 

Tóthné Timár-Geng Csilla 

 

 

Az ERASMUS+ „Részvételi megközelítés a környezeti nevelésben”  

 

A projektben a gyerekeknek a saját tanulásukról szóló döntéshozatalba való 

minél jobb bevonását szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni a hazai közönség – 

s nemcsak a környezeti nevelők – között.  
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A projekt cseh kezdeményezésre indult, a 4 visegrádi országból 1-1 jelentős 

környezeti nevelési szervezet – Magyarországról a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület – vesz részt benne partnerként. A projekt abban próbál segíteni a 

fiatalokkal foglalkozó környezeti nevelőknek, valamint a diákoknak és a helyi 

közösségeknek, hogy hatékonyabb módokat találjanak a környezeti és 

fenntarthatósági problémák megoldására, és a fiatalok ebbe való bevonására. 

A projekt eredményeként jött létre a részvételi módszerek iránt érdeklődőknek 

szóló, interneten (www.peehandbook.eu) hamarosan elérhető jógyakorlat-

gyűjtemény, ún. e-handbook. Ez résztvevő országonként (Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia és Magyarország) 4-4 jó gyakorlatot és a helyi környezeti 

nevelés történetét, valamint az előrelépés lehetőségeit ismerteti röviden, a 

részvételi környezeti nevelés szempontjából nézve. A rövid esetleírások 

tartalmaznak gyakorlati instrukciókat és feladatlapot, annak érdekében, hogy 

bárki egyszerűen használhassa/adaptálhassa azokat a munkája során. A hazai 

jógyakorlatok közül az alábbiakat választottuk:  

 Folyófigyelő hálózat (Victor András és Orgoványi Anikó),  

 a Vadonleső (www.vadonleso.hu) (Bakó Botond),  

 a természetességmérő (www.termeszetessegmero.hu) (Kecskés Ferenc),  

 és az Életjelek Akció – Közös munka a fotómegosztástól a helyi Natura 

2000-ig c. program (Könczey Réka). 

A részvételi környezeti nevelés helyzete Magyarországon c. fejezetet Szűcs 

Boglárka írta. 

 

2022. október 26-án egy ingyenes, angol nyelvű webináron vehettek részt a 

fiatalokkal foglalkozó tanárok, nevelők és szervezetek. Az Earth Force amerikai 

szervezet programvezetője bemutatta az Environmental Action Civics 

elnevezésű, részvételi környezeti nevelési programjukat. A 90 perces, angol 

nyelvű webinárnak része volt egy Kérdezz-felelek, és interaktív módon a 

közönséget is bevonták. (Ld. alább a külön beszámolót.) 

Az e-handbook és a jógyakorlatok megismertetése céljából egy 2 napos online 

műhelymunkát tartunk Zoomon 2022. november 21-22-én. Az első, nemzetközi 

napon különböző országokból meghívott előadókkal (angol nyelven), míg a 

második napon minden ország a saját nyelvén, a saját megközelítésében tárgyalja 

a részvételi környezeti nevelés módszertanát és lehetőségeit.   

Várunk minden érdeklődőt szeretettel! 

Mondok Zsuzsa 

  

http://www.peehandbook.eu/
http://www.vadonleso.hu/
http://www.termeszetessegmero.hu/
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Earth Force webinárium    

2022. október 26-án egy nagyon tanulságos webináriumra került sor Participatory 

Environmental Education: experiences from the United States címmel, az 

EkoInkubátor (Csehország), a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

(Magyarország), a Fundacja dla Edukacji Ekologicznej (Lengyelország) és a 

Centrum environmentálnych aktivít (Szlovákia) szervezésében.  

A webináriumon Alyssa McConkey, az Earth Force nevű nonprofit szervezet 

programigazgatója mutatta be kollégái segítségével, hogy hogyan is működik a 

szervezet, hogyan valósítják meg az USA-ban a részvételi környezeti nevelést. A 

szervezet legfontosabb célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy a számukra fontos 

környezetvédelmi kérdésekben civil megmozdulásokat vállaljanak, és erre az 

előadók remek példákat is hoztak. Elsősorban tanárokat, fiatalokkal foglalkozó 

oktatási szakembereket képeznek a fiatalok bevonására, de ha szükség van rá, 

konkrét akciókat is „kísérnek” a tanácsaikkal. Az előadók hitelességét tükrözte, 

hogy a webinárium hallgatóságát ugyanúgy ösztönözték az aktív részvételre, a 

párbeszédre, mint ahogy a diákokat is erre bátorítják a gyakorlatban. 

Az angol nyelven zajlott webináriumhoz tartozik egy diasor 

(https://docs.google.com/presentation/d/1pqwhZ334LorkjiWUyZnVfHcmNi0B5

2P70DLtbpxajS8/edit#slide=id.p1) is, ami egy darabig még bizonyára elérhető 

nyilvánosan. Valamint felvétel is készült, ami hamarosan hozzáférhető lesz, és 

reményeink szerint magyar felirat is fog kerülni rá. A linket keressétek az MKNE 

honlapján (www.mkne.hu). 

 

Ágoston-Kostyál Csilla  

(az ELTE PPK EKTI oktatója, az MKNE gyakorlatosa) 

 

 

DeNaturált ember workshop a Néprajzi Múzeumban 

Baráti beszélgetéseken feldobott ötleteket és egy „hivatalos” kapcsolatfelvételt 

követően, 2022. október 27-én délután az MKNE interaktív, gondolatébresztő 

programmal mutatkozott be a Néprajzi Múzeum munkatársainak. Vendéglátóink 

a múzeum munkatársaiból alakult, önálló szervezeti egységként elismert önkéntes 

csoport tagjai voltak, akik EthnoEco néven azt vállalták, hogy segítik a Néprajzi 

Múzeum működését szemléletében és gyakorlatában környezettudatosabbá tenni. 

Kiemelt figyelmet fordítanak a múzeumi dolgozók természeti környezettel 

kapcsolatos érzékenyítésére is, ezért indították útjára a múzeum munkatársait 

https://docs.google.com/presentation/d/1pqwhZ334LorkjiWUyZnVfHcmNi0B52P70DLtbpxajS8/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1pqwhZ334LorkjiWUyZnVfHcmNi0B52P70DLtbpxajS8/edit#slide=id.p1
http://www.mkne.hu/
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megszólító workshop sorozatot, melynek első alkalma valósulhatott meg a 

Néprajzi Múzeum, a KKDSZ és az MKNE együttműködésében. 

A közel 20 fős csapatot Könczey Rékával, Saly Erikával és Victor Andrással 

fizikailag, érzelmileg és mentálisan is sikerült megmozgatnunk; foglalkoztunk a 

klímaváltozás már érzékelhető hatásaival, beszélgettünk arról, hogyan távolodott 

el az ember a természeti környezettől, ez milyen problémákat, kérdéseket vet fel. 

Vicces és elgondolkodtató rajzok születtek a „denaturált emberről”, majd 

szembesültünk saját komfortzónánk határaival is.  

Zárásként összegyűjtöttük, mit tehetünk, és mi az, amit már teszünk is a 

fenntartható fejlődés érdekében. Öröm volt hallgatni a résztvevők személyes 

törekvéseit, lelkesítő elkötelezettségüket. A közös élmény lehetőséget biztosított 

arra, hogy a Néprajzi Múzeumos kollégák egymás környezettudatos, „zöld” 

oldalát is jobban megismerjék, láthatóbbá váljanak az egyéni akciók, ami az 

intézményi programok támogatottságát is növelheti a jövőben. 

 

        

Az EthnoEco-tagoktól úgy búcsúztunk, ez csak a kezdet, a jövőben is szívesen 

működnénk együtt. Talán ez a lehetőség az MKNE Múzeumi csoportját is 

felébreszti Csipkerózsika-álmából… 

A 60 órás gyakorlatát nálunk teljesítő Ágoston-Kostyál Csilla (ELTE PPK EKTI 

oktatója) is részt vett a workshopon, aminek nagyon örültünk. Tőle is jó 

visszajelzéseket kaptunk! 

 

Bárd Edit 

(Fotók: Néprajzi Múzeum, Incze László) 
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Tagjaink írták  

 

Dosek Ágoston üdvözlete 

 

Még mindig tanárkodom a TF-en. Sajnos – szerencsére – tele van a naptáram 

feladatokkal. Főleg úgy, hogy a sportágaimban is szerepet vállalok. 

Komoly dilemmát okoz, hogy a „Normafa természetesen” csoport tagja vagyok, 

miközben a sífutás meg életem meghatározó sportja-szerelme. Így aztán a 

Szaniszló-réti hóágyúzás nekem örömöt szerezhet, miközben a beavatkozások 

nagysága és időzítése környezeti szempontból nagy terhelést jelentett. Sokkal 

nagyobbat, mint amit a mobil hógyártó lehetőségekkel eredetileg elképzeltem. 

Mert a befektetők „mernek nagyot álmodni”. 

A tatai jubileum programjai a hétköznapjaim részét képezik – a Stop Avalon Tata 

tagjaként bosszankodtam az elmúlt évek gonoszságain. Élsportolóként, majd 

válogatott edzőként sokat laktam Tatán, ott voltam gyakorló tanításon az Eötvös 

Gimiben, és az unokáimmal (7 és 9 évesek) imádjuk a környéket, a lúd 

sokadalommal, a tókör kerékpározással, a fürdőzésekkel, a Fényes-tavak 

csodavilágával. 

 

Figyeltem az MKNE híreket, de nem fért bele a hétvégi kötelezettségek miatt, 

hogy együtt lehessek veletek az OT-n. 

Továbbra is nagyra értékelem az Egyesület elhivatott munkáját, a saját 

területemen igyekszem én is hathatósan szemléletet formálni, cselekedtetni. 

Mindenkit üdvözölve, baráti öleléssel:  

Dosek Ágoston 

 

 

Önkéntesség, mint mentőöv 

Novemberben meghalt anyukám, akivel egy évig összezártam magam egy 

szobába, és csak nagyon ritkán tudtam valami másban részt venni, mint az ő 

ápolása.  

Nagyon örültem a felszabadulásnak, és kerestem a lehetőségeket, mihez is tudnék 

kezdeni a sztrókkal megtépázott agyammal. Ajánlkoztam egy galériában, hogy 

segítenék csiszolgatni-festegetni a régi kereteket. Nem kellettem. Megkerestem 
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idősotthonokat, hogy segítenék az „elmenetelben”. Nem lehetett. Jött a háború – 

jelentkeztem a Vöröskereszthez, meg más helyi szervezetekhez, de Pécsre 

nagyon kevés teendő jutott.... 

Hallottam, hogy Alíz, aki hallgatóként a kilencvenes években nagyon jó társ volt 

a „Zöld Ödön a Földgömbön” multimédia készítésében, Pécsbányán a Közösségi 

Házba próbál új életet lehelni; megkérdeztem, hogy segíthetek-e önkéntesként... 

És azóta is segítek, ha kell, zsíroskenyeret kenek, vagy teát főzök, ha kell, 

kézműves foglalkozáson vagyok a foglalkozásvezető segédje...  

És közben jött az ötlet, hogy mi lenne, ha az MKNE jubileuma alkalmából 

túrákat, bóklászásokat csinálnék. Ő meghirdeti, én meg mindenféle érdekes 

helyekre bóklászok a gyerekekkel, meg szüleikkel, nagyszüleikkel... van, amikor 

sokan vagyunk, máskor csak páran... járunk kiszáradt vízmosásokban „csak úgy, 

szőrén”, vagy a bedzsumbujosodott külszíni fejtésben, vagy a megújított 

gesztenyésben, temetőben, a felhagyott bányavasút pályán, alagútban éjszaka.... 

Szóval, lett feladatom és újra hasznosnak érezhetem magam; és átlendített azon a 

tanácstalan időszakon, hogy mit is csináljak.... és nemcsak átlendített, hanem 

segített visszaintegrálódni a munkába, mertem terepi vadnövényes foglalkozást 

vezetni pénzért is – a rokkant nyugdíjam 54 eFt, így óriási dolog, hogy nem 

vagyok a gyerekeimre szorulva... és jött egy séf is tanulni és zseniális tanítvány 

és kolléga lett belőle, és tovább tudjuk vinni a vadnövényes vendéglátást, át 

tudom adni a tapasztalatom. Van kinek!... és azt mondják, újra ragyogok, és ebbe 

egyszer csak egy társ is besétált az egyik túrán... 

Évának szeretettel – és persze nektek is. Évának, aki nem hagy békén, hogy írjak 

beszámolót a KÖR-be, hogy mit is csinálok: 

 

Bia 
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Bemutatkozó 

 

Szakmai gyakorlat 

Ágoston-Kostyál Csilla vagyok, az ELTE 

környezetvédelmi szakpszichológus 

posztgraduális képzésének másodéves 

hallgatója és az ELTE Ember–Környezet 

Tranzakció Intézetének adjunktusa. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 

szakmai terepgyakorlatomat az MKNE-nél 

végezhetem 2022 októbere és 2023 januárja 

között. Ez alatt az időszak alatt szeretnék az 

Egyesület minél több tevékenységében részt 

venni; októberben már bekapcsolódtam egy online webináriumba, és a Néprajzi 

Múzeumban tartott workshopba, a továbbiakban pedig szeretnék részt venni 

olyan további rendezvényeken, mint az Erasmus-konferencia, a Puli online szalon 

és az Öko-karácsony. A tudásbővítésen és az Egyesület munkájának 

megismerésén túl – hogy ne csak kapjak, de adjak is – örömmel behoznám az 

eddigi tudásomat az Egyesület életébe, tervezett programjaiba (például hosszabb 

távon a Művészetek Völgyére tervezett programok közé). Pszichológusként 

egyetemi oktató-kutató munkám során főképp az öko-érzelmekkel (pl. 

klímaszorongás), illetve a környezettudatos viselkedést motiváló és akadályozó 

tényezők feltérképezésével foglalkozom. Érdekel továbbá a fenntartható étel- és 

italfogyasztás pszichológiája, illetve a művészetpszichológiai módszerek 

használata a természetkapcsolat erősítésével összefüggésben. 

A terepgyakorlat során az egyik legfontosabb feladatom az Egyesület néhány 

meghatározó személyiségével készített narratív interjúk részletes feldolgozása 

lesz, amelyből nem csak arra kaphatunk választ, hogy vannak-e a környezeti 

nevelői életútnak egységesen megfigyelhető és kiemelt fontosságú jellemzői (és 

ha igen, melyek ezek?), hanem arra is, hogy mitől lesz fenntartható egy szervezet 

– mint például az MKNE, amely idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját.  

 

Ágoston-Kostyál Csilla 
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Programajánló 

 

Komposztünnep 2022 

2022 szeptemberében ismét meghirdettük a Komposztünnepet a Humusz 

Szövetség keretein belül. A szervező közösség tagja még a Galgamenti 

Népfőiskola, s személyemben segítem a folyamatot, ahol csak tudom. Most 

Nektek hírt adva teszem ezt!   

További szakmai partnerek: a Magyar Talajtani Társaság, a Talajtani 

Kutatóintézet, a Zöld Kapcsolat Egyesület valamint a Kertkaland társasjátékkal 

Rusz-Ajtony Eszter. 

Idén a központi téma a Talaj – Élet - Egészség címet kapta.  

 

KÉP – logó – Rusz-Ajtony Eszter alkotása 

A KÖR Hírlevél megjelenésekor már regisztrálni nem tudtok, de bízom benne, 

hogy valamely óvoda, iskola, civil közösség az MKNE köreiből is regisztrált és 

tevékeny, komposztos októberen van már túl. 

Nézzük, mely elemek képezik az idei meghirdetést. 
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A „Mindenkinek” területen kapott helyett a logó pályázat, az Alkoss humusszal 

kreatív feladat. A specifikus célcsoportoknál pedig bölcsődei és óvodás játékok, 

iskolás feladatok, civil közösségeknek szóló aktivitások és alkotóművészekhez 

méltó felhívások találhatóak. 

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas 

A komposztlakó kiskedvencek megalkotására külön is felhívnám a figyelmet. 

Egyrészt F. Nagy Zsuzsa a miskolci Zöld Kapcsolat Egyesületnél olyan szakmai 

profizmussal segített kiskedvenceket nagyban megálmodni, hogy az „hét nyelven 

beszél”!  

A nemezekkel dolgozó Füredi Mária alkotásait itt egy képen is megtekinthetitek. 

A kiskedvencek etethetőek, bizonyos szerveik, részeik mozgathatóak. A 

gyermekekkel zajló foglalkozások főszereplői Miskolcon. Arra buzdítjuk az idei 

évad versenyzőit, hogy alkossanak természetes anyagokból, nagyméretben 

talajlakó, komposztlakó kiskedvenceket. Hozzuk így is közelebb a 

„nemszeretem” állatokat a gyermekekhez. 

 

KÉP – A talaj vadvilága 

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
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A másik folyamatos és a komposztáláshoz jól kapcsolódó aktivitás a „Ne csak a 

felszínt (l)ásd!” felhívás a Talajtani Kutatóintézettől. Ha ezt a feladatot 

elvégzitek, akkor hozzájárulhattok ahhoz, hogy hazánk területének minél több 

pontjáról legyenek a talajállapottal kapcsolatban adatok. Ehhez csupán egy kis 

talajszelvény kiásása és pár egyszerű, otthoni eszközökkel is elvégezhető kísérlet 

megvalósítása szükséges. Majd a kapott adatokat egy kérdőívben rögzíteni lehet.  

Bemutató videó az Intézet munkatársaitól: 

https://youtu.be/x43-F7UuR98 

A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni az alábbi kérdőív kitöltésével.  

https://forms.gle/EPK4vDgoDDyRgoJ87 

 

 

KÉP – Ne csak a felszínt (l)ásd! 

Az alkotóművészekre is gondoltunk ám! Nekik és közösségeiteknek is ajánljuk 

figyelmébe, hogy a Komposztünnep állandó logót szeretne kapni, s ehhez várjuk 

a kreatív alkotók munkáit.  

Továbbá mindig „továbbított módon” hirdetjük a Nemzetközi Komposzttudatos 

Hét (International Compost Awareness Week – ICAW) őszi plakátpályázatát is, 

angol nyelvtudással és kreatív vénával rendelkező alkotóknak, művészeknek. 

2023. május 1-7. között kerül megrendezésre majd maga az akcióhét. De 

előzőleg, hagyományosan már előtte ősszel meghirdetik az ICAW 2023-as 

https://youtu.be/x43-F7UuR98
https://forms.gle/EPK4vDgoDDyRgoJ87
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poszter és videó pályázatát. Ennek témája: Egészséges Talajért, egészséges 

étel, komposztálj! Részleteket itt találhattok. 

https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Poster-Contest 

Kapcsolódjatok, közösen komposztálásra fel, kicsikkel és nagyokkal!  

Köszönettel:  

Nagy Andrea 

 

 

Versek, szépségek 

 

A tudás: alázatosság, erőszak-nélküliség, béketűrés, egyszerűség, egy hiteles 

tanítómester elfogadása, tisztaság, kitartás, önmérséklet. 

Bhagavad-Gíta (i.e. 500–1000) 

(Válogatta: Victor András) 

 

 

Két rövid szöveg kortárs szlovák költőktől:  

Milan Kraus: Üresség 
 

A húgom csupán hat esztendővel fiatalabb nálam, és már 

nem értjük egymást – mondja egy huszonhárom éves lány, aki 

nem bírja a harmincnyolc éveset, aki viszont nem érti az ötven- 

éveset, aki csak nagy nehezen szenvedheti a hetvenkét éveset. 

A futópálya üres. Ovális szeme félig lehunyva; az egykedvű 

futónők egymásnak háttal. 

A magára hagyott stafétabot egyedül botorkál a cél felé. 

 

Ivan Strpka: Csak egy kisgyerek 

 

Minden rejtve. Csak egy szőke 

kisgyerek hever mozdulatlanul az úttesten 

elzúgó autók között. 

Most érzem, Uram, hogy 

mily üres a sírod. 

 

https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Poster-Contest
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In: Gyalogösvények a magasba. Nyolc (tegnapi és mai) szlovák költő Tóth 

László válogatásában és fordításában. 

Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. 16., 168. oldal 

(Válogatta: Huszár Zsuzsanna) 

 

 

Közérdekű 

Irodai hírek  

Kedves Tagjaink! 

Nagyon köszönjük a 2021-es évre vonatkozó SZJA 1% felajánlásokat, melyet az 

Adóhatóság már az Egyesület rendelkezésére is bocsátott. A felajánlott SZJA 

összege 267 228 Ft volt. 

Hálásan köszönjük Tagjainknak és Hozzátartozóiknak, hogy gondoltak ránk és 

Egyesületünket jelölték meg kedvezményezettként! 

                                    

 

 

Kedves Tagjaink! 

Nagyon köszönjük a rendezett tagdíj befizetéseket! A 2022-es évre vonatkozó 

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

mielőbb (a határidő 2022.03.31. volt!): 

 egyéni: 4 000 Ft/év,  

 diák/nyugdíjas: 2 000 Ft/év, 

 családi: 6 000 Ft/év. 

Bankszámlaszámunk: MagNet Bank 16200151-00270519-00000000 

2023-tól a közgyűlés döntése alapján a következő módon alakulnak a tagdíjak: 

 egyéni: 6 000 Ft/év,  

 diák/nyugdíjas: 3 000 Ft/év, 

 családi: 9 000 Ft/év. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisk5WNz9bWAhUOZlAKHXiGC5sQjRwIBw&url=http://www.vgyke.com/hirdetmeny/tagdij-befizetes/&psig=AOvVaw3Kh9zVU2saRj4cQxr0dMlX&ust=1507194467183754
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/print-edition/20150516_WBD000_0.jpg&imgrefurl=https://www.economist.com/news/business/21651207-book-persistence-elites-unexpected-guide-getting-good-job-how-join&docid=YupXH6t3lZEKEM&tbnid=lla8XH38Sf0fCM:&vet=10ahUKEwiom52Fy9bWAhWFL1AKHeNWBqMQMwhcKC4wLg..i&w=595&h=335&bih=869&biw=1600&q=1%&ved=0ahUKEwiom52Fy9bWAhWFL1AKHeNWBqMQMwhcKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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Tájékoztatás: 

Irodánkban jelenleg sajnos nem tudunk személyesen találkozni, itthonról 

dolgozom. Telefonon (06-20-494-94-69) és e-mailen 

(kriszkurucz.mkne@gmail.com) természetesen elérhető vagyok. Ha valaki postán 

szeretne valamit küldeni, kérem, előtte egyeztessen velem, hogy milyen 

postacímre teheti meg! 

Sztridáné Kurucz Krisztina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke 

Szerkesztő: Hársas Éva 

Honlap: www.mkne.hu  

 Iroda és postacím:  

1119 Budapest, Etele út 59-61. 

Tel/Fax: 321-4796 

e-mail: mkne@mkne.hu 

 

mailto:kriszkurucz.mkne@gmail.com

