KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
(ide a KOKOSZ címe, adószáma stb, ahogy afejlécben van)

TAGSZERVEZETI ADATLAP
és 2012 évi beszámoló
Az oktatóközponti adatokat akkor kell újra megadni, ha valamiben változás történt. Ha valamely adatot
nem kíván publikussá tenni, *-gal jelölje meg!
A tagszervezeti lap a KOKOSZ tag –nyílván tartásához szükséges. Az adatbázisba bekerült adatokat
harmadik félnek át nem adjuk, a *-gal jelölt adatokat az internetes adatbázisban sem jelenítjük meg.
I.
Az oktatóközpont adatai :
A)Neve: „Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa
Székhelye: ir.sz.: 2193 helység: Galgahévíz

hsz.: Fő út 143.

Levelezési címe: Név: : Galgamenti Népfőiskola
ir.sz.: 2193 helység: Galgahévíz utca: Fő út hsz.: 106.
Telefon: 06 70 38 19 287

Fax: - . E-mail: galgaokoinfo@gmail.com

Honlap cím: www.galga-nfi.info.hu
B)Vezető neve: dr. Basa Antal

beosztása: kuratórium elnöke

Kapcsolattartó neve: Nagy Andrea
Alapítás időpontja:1989

beosztása: titkár

év október 23.

Kokosz tagság 2006 óta – Bázisóvodánk: Csemetekert Óvoda, Galgahévíz
C)Tagjai és rendszeresen segítők száma: 12 fő
A szolgáltatást igénybevevők száma (évente):

218

fő óvodáskorú

170

fő általános iskolás

-

fő középiskolás

563………. fő felnőtt korú
D)Küldetése, célja(i):
környezeti nevelés különösképpen a hulladékgazdálkodás terén, valamint testi-lelki egészségvédelem és
személyiségfejlesztés, fenntarthatóság pedagógiája, ökológiailag tudatos életmód
E)Logo, címer stb

II.

Gazdálkodása: nem kötelező beküldeni, Abból a szempontból jó, ha van itt adat, hogy legyen
egy elképzelés legalább a ráfordításokról. Ezt a részt külön kell engedélyezni, hogy nyilvános
lehet-e?

- Bevételek összege: …………… Ft/év
Források:


pályázatok



1%



szponzorok



egyéb

- Kiadások összege: …………………………………… Ft/év


működési költségek: …



rendezvények költségei: ………………………



eszköz fejlesztés, beszerzés: ……



egyéb (……………………): …………………………

III. Oktató programok, tevékenységek: (kérjük adja meg a résztvevők számát is és az időpontokat.
Ha egy rendezvény a KOKOSZ támogatásával valósult meg, azt egy K-betűvel a program után
jelölje meg)!)
A.) Folyamatos népfőiskolai programok:
Gerinctorna (5 fő)
Jóga I és II. (12 fő)
2012 ősztől keddi nyílt óra minden népfőiskolai előadási napon délután 17 órai kezdettel Benne:
egészségvédelmi kezelések és tanácsadás, baba hordozási tanácsadás, könyv cserebere
Zöld Ház Tan előadás sorozat
03.27. kedd este 18 óra - Zöld Ház Tan (12 fő)
Téma: Helyi pénzrendszerek - Szociális szövetkezetek lehetőségei, Gödölye Szövetkezet Gödöllőn
Előadó: Nagy Gábor - építész, szövetkezeti vezető
Keddi egészség estek:
2012.január.24. kedd 18 óra Egészséges konyha – Új év, új kenyér – Orbán Dávid pék a házi
kenyérsütésről a Botos család konyhájában
(24 fő)
2012.február 28. Önismereti Klub
(8 fő)

2012. február 14. kedd 18 óra - Népfőiskolai Baráti Kör Téma: Meridián gyógyászat és Magnapress
készülék bemutatása Tapolcai Ágnes segítségével
(11 fő)
2012.március6. kedd 18 óra Népfőiskolai Baráti Kör - Sexty Jánossal a Germán Új Medicináról
beszélgettünk
(6 fő)
2012. március 20. kedd 18 óra Gyümölcsök, magvak – Miklós Ágnes természetgyógyász előadása (8 fő)
2012. május 8. Önismereti Klub 2.
(7 fő)
2012. szeptember 25. Egészséges konyha Miklós Ágnessel
(17 fő)
2012. október 2. kedd 18 óra: BIOKAL környezetbarát növényvédőszerek, Kónya Árpád előadása (8 fő)
2012. október 16. kedd 18 óra: Gyógynövények az emésztőrendszer betegségeire, Miklós Ágnes
természetgyógyász előadása
(13 fő)
2012. november 6. kedd 18 óra: Bach virágterápia Tapolcai Ágnessel beszélgettünk
(10 fő)
2012. november 27. kedd 18 óra: Meseterápia Bártfai Attila Márkkal beszélgettünk
(10 felnőtt és 2 óvodás gyermek)
Részösszesen: 151 felnőtt és 2 óvodás gyermek
Környezeti neveléssel és mentálhigiénével kapcsolatos könyvtár működtetése









Folyamatos bázisóvodai programok:
kirándulás a patak, ökofauba, erdőbe
hagyományőrző néptánctalálkozó
kertészkedés, növénygondozás
gyümölcsnapok
őszi és tavaszi papírgyűjtés az iskolával közösen
szelektív hulladékgyűjtés
Mimó és Csipek bábelőadás, óvodapedagógusok továbbképzése

B.)Terepi illetve időszaki népfőiskolai programok
2012. január – február A népfőiskolai emeleti terek felújítása társadalmi munkában (6 fő aktív
résztvevő, 37 fő támogató)
Hulladékgazdálkodási ismeretterjesztés a Szelektív Kft. TÁMOP pályázatához kapcsolódóan (előző évi
projekt folytatása)
2012. január 16. Nyugdíjasklub (12 fő)
2012. február 21. Óvodapedagógusok (8 fő)
Részösszesen: 63 felnőtt
Időszaki óvodai programok:





2012.február 6. Mimó és Cipek bábjátékos program Budapesten
Regionális Föld napi program Zsámbokon – gyógynövények témakör
2012. május 7. Anyák napja – virágültetés, díszkészítés újrahasznosítással
2012. május 25. Óvodai gyereknap – kerékpáros, rolleres ügyességi vetélkedővel

 2012. július 14. Falunap – sport és játék, kreatív alkotás egész nap az óvoda udvarán
 Regionális Komposztbuli Galgahévízen a Bika tónál (szervező: Csemetekert Óvoda,
Galgahévíz)

C. )Jeles napi ünnepségek, évfordulók, megemlékezések:
2012.március 31. 03.31. szombat 15 óra - Húsvéti díszkészítés gyerekekkel
Népfőiskola, művelődési ház és a nagycsaládosok helyi csoportjával, valamint a Gondolkodás Móka és az
Emberséggel az Emberért Egyesülettel közösen (6 felnőtt és 8 iskolás gyermek)
2012. április 23. 17 óra - Föld napja a népfőiskolán, ökofalu helyszínnel.
Gyógynövények és fűszernövények termesztése, alkalmazása a háztartásban Basa Brigitta előadása,
Kónya Árpád előadása a BIOKAL termékekről (14 felnőtt és 3 óvodás gyermek)
2012 április 25. szerda 10 óra Regionális Föld Napja az óvodásokkal – Zsámbokon szervező: Kacó
Óvoda, Zsámbok
Résztvevők: Boldog - Csicsergő Óvoda, Galgahévíz - Csemetekert Óvoda (90 óvodás gyermek 10 kísérő
pedagógus)
2012. április 25. szerda 14 óra. Regionális Föld napja az iskolásokkal a turai Hulladéklerakó telepen Szervező: Galgamenti Népfőiskola, Hevesy György Általános Iskola, Tura, Résztvevők: Galgahévíz, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Vácszentlászló Szent László Általános Iskola, Zsámbok, Bajza Lenke
Általános Iskola (40 iskolás, 6 felnőtt)
2012. június 2. szombat Gyermeknap Galgahévízen a helyi NOE csoporttal, a művelődési házzal, a
GondolkodásMóka Játékklubos Vanó Judittal és a Palánta Napközivel és az Emberséggel az Emberért
Egyesülettel (Földes Timea) karöltve. (40 iskolás 40 óvodás gyermek 20 felnőtt)
2012. június 5.kedd 18 óra – Népfőiskola évzáró, iskolások mandalaképeinek kiállítása, Polgár Jutka új
mesekönyvének bemutatója (11 felnőtt és 8 általános iskolás gyermek)
2012. szeptember 18. Népfőiskolai Évnyitó (10 felnőtt)
2012. október 10. Regionális Komposztbuli óvodásokkal 75 óvodás gyermek és 15 felnőtt (Boldog,
Galgahévíz, Zsámbok) résztvevőkkel Galgaévízen a Bika tónál játszottunk
2012. október 10. Regionális Komposztbuli iskolásokkal (42 iskolás gyermek, 10 felnőtt) (Tura,
Galgahévíz, Zsámbok, Vácszentlászló) résztvevőkkel Galgahévízen az ökofaluban akadályversenyt
szerveztünk
2012 november 29-án szombaton Adventi díszkészítő és Játékklub. Nagyon szép hóemberes mobilok
és csillagok, karácsonyfás képek készültek. Együttműködés: GondolkodásMóka, művelődési ház, helyi
NOE, Emberséggel az Emberért Egyesület (8 iskolás gyermek és 7 felnőtt)
2012 november 30. vasárnap 15 óra Adventi díszkészítés felnőttekkel Csányi Anna virágkötő
vezetésével (8 fő felnőtt és 2 iskolás gyermek)
2012. december 5.szerda 10-11.30-ig Rákellen az Emberért a Holnapért Alapítvány előadásra kérte fel
Nagy Andreát. Téma: Környezet és Egészség (30 felnőtt)

2012. december 11. Kiskarácsony a népfőiskolán (7 felnőtt és 5 óvodás gyermek)
Részösszesen: 155 felnőtt és 213 óvodás és 148 iskolás gyermek
D)Egyedi rendezvények:
 2012. 03.23. péntek este 18 óra – A megújult emeleti terek ünnepi átadása Adományozók és
segítők számára szervezett zsíroskenyér és tea party. (14 fő felnőtt és 3 óvodás gyermek)
 2012. április 23. hétfő 11 óra – Projektzárás a Szelektív Kft. TÁMOP pályázatához
kapcsolódóan a Hulladéklerakó telepen
A Kartal TV tudósítása, mint együttműködő a népfőiskola, így meghívott résztvevő volt
 2012 május 18. péntek 18 óra – 2. Közbiztonsági Fórum a Polgármesteri Hivatalban a
népfőiskola szervezésében, helyi polgárőrök és a lakosok bevonásával (16 fő)
 2012 július 14. szombat Falunapi Egészségnap szervezése: Mágnesterápia, BIOKAL
termékek
 2012. január – mandalaszínező pályázat indítása óvodás és iskolás gyermekek részére.
Eredményhirdetés 2012. június 5-én a népfőiskolai tanévzárón.
 2012. szeptember 13. csütörtök – Ökomama Projekt Konferencia, Gödöllő. Komposztálás
Ünnepnapja hirdetése a résztvevők között.
 2012. szeptember 20-22 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Konferenciája, Budapest –
Komposztálás napja kezdeményezésről szekció előadást tartott Nagy Andrea
 2012. szeptember 27. Projekt foglalkozás 5. osztályos gyerekekkel Stefán – Nagy család
kertjében. Téma: Komposztálás (22 fő 5. osztályos és 2 felnőtt)
 2012. november 17. Bioinformációs állapotfelmérés (egészségvédelmi prevenció) (22 fő)
 2012. november 17. PORTÉKA Adjál, vegyél, csereberélj! A Népfőiskola, az Emberséggel az
Emberért Egyesület, a Szent Erzsébet Karitász és a galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház
közös kezdeményezése, hogy a feleslegessé vált ruhák és használati tárgyak gazdát
cserélhessenek. (20 árus, kb. 20 érdeklődő)
Részösszesen: 94 felnőtt és 3 óvodás és 22 iskolás
 A népfőiskola a HUMUSZ szövetség Nulla Hulladék Projektjével és a Komposztfórum
Magyarország Egyesülettel közösen 2012 október 10-én ismét Komposztálás ünnepnapja
programot kezdeményezett országosan.
Országos összesítés
2012-ben 40 regisztráció érkezett. A többes jelentkezések kiszűrésével 35 komposztálást
ünneplő rendezvény volt az országban. 19-en küldtek is be dokumentumokat (beszámoló,
módszertani leírás és/vagy kép). 161 képet és 1 youtube-os videót osztottak meg velünk.
Ezeknek a felhasználásával készült a galéria, az összefoglaló. Készítettünk egy segédletet, hogy
bárki kezdeményezhessen bátran új zöld jeles napot, mint amilyen a komposztálás ünnepnapja!

A friss tartalmak az alábbi linkeken érhetőek el.
Komposztált az ország - összefoglaló
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/komposztalt-az-orszag/10994
Képek a 2012-es Komposztálás Ünnepnapjáról –
http://humusz.hu/komposztalj/galeria/2012
Egy új zöld jeles nap története –
http://www.humusz.hu/hirek/szakmai-cikkek/hogyan-lett-zold-jeles-nappa-komposztalasunnepnapja/11024
Videofilm: a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési intézményegységének
összefoglalója a 2012-es komposztünnepről.
http://humusz.hu/filmek/filmek-itthonrol/komposztalas-unnepnapja-2012

E) Információátadás, PR:
 www.galga-nfi.info.hu –
 www.komposztalj.hu – Országos komposztálás ünnepnapja 2012
 Mandala naptár
 cikkek írása – Galgahévíz újság, Kukabúvár újság
 Galga-Ökoinfo hírlevél kiadása és terjesztése kör e-mailben kéthavonta (100 címzett)

Mindösszesen: 563 felnőtt 218 óvodás és 170 általános iskolás
IV.

A végzett munka értékelése, átadható ötletek, témák, módszerek, bemutatása:

Oktatóközpontunk

a

munkatervében

megfogalmazott

feladatait

teljesítette. A fenntarthatóság

pedagógiájának, a testi és lelki egészségvédelem szellemében végeztük ezévi szemléletformáló
tevékenységünket is.
Felnőtteket jobbára egészségvédelmi témákkal tudtuk megszólítani. Több civil, helyi szerevezettel
elmélyült a kapcsolatunk és együttes programszervezés és megvalósítás zajlott. Új programelem, a
PORTÉKA került megvalósításra.

A Komposztálás ünnepnapja 2011 után 2012-ben is országosan

meghirdetésre került, a KOKOSZ tagszervezetek csatlakozása nem jellemző.
V.

Javaslatok, észrevételek a KOKOSZ működésével, pályázataival, honlappal stb
kapcsolatban

