KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TAGSZERVEZETI ADATLAP
és 2015 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 –nyílvántartásához szükséges. Az adatbázisba bekerült adatokat
harmadik félnek át nem adjuk, a *-gal jelölt adatokat az internetes adatbázisban sem jelenítjük meg.
I.

Az oktatóközpont adatai : (nincs változás az előbbi évekhez képest)

A) Neve: „Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa
B) Vezető neve: dr. Basa Antal

beosztása: kuratórium elnöke

Kapcsolattartó neve: Nagy Andrea

beosztása: kuratóriumi tag

C) Tagjai és rendszeresen segítők száma: (5 fő)
A szolgáltatást igénybevevők száma (ÖSSZESÍTVE 2015-ben): 797 fő
251

fő óvodáskorú

146

fő általános iskolás

0

fő középiskolás

400

fő egyéb, felnőtt korú

105 jelentkező a Komposztálás Ünnepnapjára országosan (intézmények illetve óvodai
csoportok)
D) Küldetése, célja(i):
A Galgamenti Népfőiskola 1989. október 23-án kezdte meg működését.
1992 óta a szervezeti és intézményi hátteret a „Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa
biztosítja, mely 1998 óta közhasznú szervezet.
Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület. Alapvető célunk a népfőiskolai
gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság megteremtése és a közösségépítése.
Foglalkozunk ennek keretében egészségvédelemmel, természetes gyógymódok megismerésével, az
ökológiailag tudatos életmód elősegítésével, természeti adottságaink, építészeti, és kulturális örökségünk
védelmével, helytörténeti kutatások előmozdításával.
A helyi értékként tekintünk eleink néphagyományaira, népzenére, néptáncra, kézimunkákra, melyek
Galgahévízre illetve a Galgamentére jellemzőek. Érdekesek számunkra az emberi sorsok, a hagyományos
kézműves mesterségek, a hagyományos ételkészítés, a helyi jelentőségű műemlékek megismertetése és
védelme.
2006 ősze óta tagja vagyunk a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos
Szövetségének (KOKOSZ).

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 programok:
 Memofitt torna felnőtteknek minden hétfőn 18.00-19.00

 Jóga minden csütörtökön 17-19 óra között

 Memofitt torna gyerekeknek Basa Brigitta TSMT tornaoktató
 (március, április, május, június )

 Helytörténeti klub
 Kolesza István autodidakta helytörténész segítségével
 2015. november 3. Kezdetek
 2015. december 1. Hazatérés a hőforrásokhoz

4 felnőtt min.
6 felnőtt min.
40 iskolás gyermek

16 felnőtt
5 felnőtt

 Beszélgető kör
 2015. március 24. Egy pedagógus életének dicsérete (Paraszkay Sára 80. születésnapja)
20 felnőtt
 Egészséges konyha előadássorozat
 2015. február 24. Amit tudni kell a daganatos betegségekről, és kezelésükről Temesvári
Gabriella természetgyógyásszal
13 felnőtt
 2015. március 10. kedd Vadon termő zöld, ehető növények, ivólé készítés
12 felnőtt
 Temesvári Gabriella természetgyógyásszal

 2015. szeptember 29. Az egészség 3 pillére (Víz, mozgás, masszázs)
8 felnőtt
 hozott kútvizek vizsgálata, beszélgetés Füredi Éva táplálkozás tanácsadóval,
 Gyarmati Attila masszőrrel
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.730671777036835.1073741839.170247859745899&type=3
 Pályaorientációs foglalkozás
2015. október 2. 8. osztályosok
24 iskolás
gyermek
 Szakmai segítő: dr. Suhajda Csilla (SZIE jogász, pályatanácsadó)

 Beszélgető kör –
 Vásárlóerő Kft. (Tura) bemutatkozása – kuponrendszerek működése a fogyasztói társadalomban
 2015.december 8. –
4 felnőtt
Folyamatosbázisóvodai programok: (96 óvodás)
- szelektív hulladékgyűjtés csoportonként, mely által környezettudatos nevelés a gyermekeken
keresztül a családok számára is példát mutat
- társasjátékok, saját készítésű és vásárolt is a környezetvédelem témában.
-hulladék hasznosítás a családok bevonásával is, kreatív tevékenységek szervezésével
(barkácsolás, vizuális tevékenységek)
-tudatosságra nevelés a mértéktelen víz-, villanyfogyasztás területén
-folyamatos artézi víz fogyasztása
-gyógynövényekkel beültetett kiskert folyamatos gondozása, a növények szükség szerinti pótlása,
fogyasztása (ételek ízesítése, teafőzés)
Időszakibázisóvodai programok:

·Szeptemberben a nevelési év indításaként udvar és tereprendezés. A balesetveszélyes, elöregedett
fák kivágása illetve felmetszése, újak beszerzése.
· Október hónapban a hagyományőrző szüreti bál szervezése, lebonyolítása, melyen meghívott
vendégeink között vannak a családtagok, illetve a társintézményeink képviselői. Előzőleg
családoknál szüretelésen, valamint szőlő feldolgozási folyamatokban vesznek részt az
óvodások.
·Őszi udvarrendezés, falevelek összegyűjtése, komposzt keretbe helyezése a gyermekekkel
közösen.
·Októberben még regionális rendezvényen, a Komposzt Napon veszünk részt a zsámboki és
boldogi óvodásokkal közösen (a Hatvani Vadász Múzeumban)
·Novemberben az egészségvédelmi hónap programjaként az iskolások meghívására a
nagycsoportosok részt vesznek az egészségvédelmi napon, a délelőtti programokba
bekapcsolódnak.
· Minden csoportban gyümölcs és zöldségnapokat tartunk, nagyobb hangsúlyt fektetünk
egészségünk védelme, a tisztálkodás és az egészséges táplálkozás témakörben. Vendégül látjuk
a védő nénit, aki praktikus tanácsokkal lát el minket.
·Decemberben a szülők által készített (több ajándék hulladék alapanyagból is) és szervezett egy
hetes Adventi vásár van intézményünkben. Idén a falu Adventi vásárán is részt vettünk a szülők
segítségével.
·Farsangi előkészületek és óvodás jelmezbál szintén a szülőkkel közösen a Művelődési Házban.
A zsákbamacska meglepetéseiben saját készítésűek és újrahasznosított anyagok
felhasználásával készülnek.
·Húsvéti hagyományok ápolása, ajándék készítés természetes anyagokból, locsolkodás
szokásának felelevenítése.
· Anyák napjára ajándékkészítés, virágültetés cserépbe, illetve balkon ládákba.
·Föld napi rendezvény a zsámboki és boldogi óvodásokkal áprilisban, ahol az idén ismételten
mi vállaltuk el a házigazda szerepét, élménydús programmal (Mrkva tanyán, séta, ismerkedés a
környezettel és egy kedves családnál a biokertészkedés megismerése, szabadtéri népi játékok)
·Tavaszi udvarrendezés a gyermekekkel közösen (locsolás, fák, bokrok ritkítása, metszése, virág
és gyógynövények ültetése)
·Séták, túrák, kirándulások közeli és távolabbi környezetünkben (Galga patak, rét, Szent András
domb, Bika tó, erdő, Ökofalu, játszótér, Turai kastély, családok látogatása)
C) Jeles napi ünnepségek, évfordulók, megemlékezések:













2015. április 22. Regionális Föld napja az óvodásokkal. – Állatok és a természet
Szervező: Csemetekert Óvoda, Galgahévíz, Mrkva tanya (kecskefarm), Stefán család
Támogató: Galgamenti Népfőiskola, Szelektív Kft.
Résztvevők: zsámboki, boldogi és galgahévízi óvodások
(15 felnőtt és 75 óvodás)
Képek itt: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.666957916741555.1073741837.170247859745899&type=3
2015. május 14. csütörtök 14-17 óra
Regionális Madarak és Fák napja az iskolásokkal –
Téma: Mimó és Csipek, valamint a hangyák és a társadalmuk
Szakmai segítő: Hrács Krisztina: Közelről a hangyák élete (diavetítéses előadás)
Szervező: Bajza Lenke Általános Iskola pedagógusai, szülői munkaközössége és 8. osztályosai,
Zsámbok, Galgamenti Népfőiskola, Hrács Krisztina Állattan tanszék (SZIE)
Résztvevők: zsámboki, turai, vácszentlászlói és galgahévízi 5. osztályosok 5-5- fős csapatai
(15 felnőtt 30 ált. iskolás gyermek)
Képek itt:
http://www.galga-nfi.info.hu/projektek.html

 2015. október 14. szerda 10-13 óra Regionális Komposztbuli óvodásokkal (Boldog,
Csicsergő óvoda, Galgahévíz, Csemetekert óvoda, Zsámbok Kacó óvoda nagycsoportosai) a
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum, valamint a Széchenyi
Zsigmond Könyvtár (3 vendéglátó foglakoztató) vendégei voltunk
 Szervező: Boldog, Csicsergő Óvoda és a Galgamenti Népfőiskola
 Résztvevők: 80 kisgyermek és kísérő pedagógusok 12 fő.
 Téma: nagyvadak az erdőben, apró élőlények a komposztban
Képek itt:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.735441053226574.1073741841.170247859745899&type=3
 2014. október 12. hétfő 14-16 óra
 Regionális Komposztbuli iskolásokkal (24 iskolás gyermek és 6 felnőtt) (Tura, Galgahévíz,
Zsámbok, Vácszentlászló) résztvevőkkel Turán voltunk iskolai vetélkedőn.
 Helyszín: Hevesi György Általános Iskola
 Téma: szelektív hulladékgyűjtés és a komposztlakó állatok, különös tekintettel az ezerlábúakra
 Segítő szakember: Hrács Krisztina Állattan Tsz. (SZIE) afrikai ezerlábú állatasszisztált
foglalkozás tartása, előadás
 Képek itt: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.734695529967793.1073741840.170247859745899&type=3



2015. november 25. Adventi díszkészítés felnőttekkel –
2015. december 13. Kiskarácsony a népfőiskolán

(8 felnőtt, 2 iskolás gyermek)
(5 felnőtt és 1 iskolás gyerek)

D) Egyedi rendezvények:
 2015. július 11. szombat 10-16 óráig Galgahévízi Falunap
Masszázsok nyílt napja Gulyás Józsefné és Csákány Ibolya masszőrökkel, akik a
svédmasszázst, lávaköves masszázst és az irodai masszázst mutatták be és alkalmazták az
érdeklődőkön, nagy sikerrel.
Résztvevők: 11 felnőtt plusz 2 fő masszőr





Börzék közös szervezése: Kodály Zoltán Művelődési Házzal
2015 március 21. szombat
Tavaszi börze – használt ruhák adásvétele, magbörze és játszóház
Résztvevők: 60 felnőtt és 10 iskolás gyermek

 2015. június 20. szombat
 Nyári börze – használt ruhák adásvétele
 Résztvevők: 20 felnőtt és 5 iskolás gyermek
 2015. október 3. szombat
 Őszi börze – használt ruhák és aprócikkek adásvétele, gyermekolimpia Bodnár János sportjáték
oktatóval
 Résztvevők: 50 felnőtt és 10 iskolás gyermek

 2015. szeptember – december a népfőiskolai szervezetünk a HUMUSZ Szövetség Nulla
Hulladék Projektjével közösen 5. alkalommal is meghirdette a
 Komposztálás ünnepnapját (október 10.) két kategóriában:
Itt összesen 105 jelentkezőnk volt (intézmények, illetve csoportok)
o 1.Komposztbajnok iskola
 Felhívás: http://www.humusz.hu/komposztalj/felhivas/iskolak
 Eredményhirdetés
 http://www.humusz.hu/hirek/2015-os-ev-komposztbajnok-iskolai/21395

o 2.Komposztálás az óvodai csoportokkal
 Felhívás: http://www.humusz.hu/komposztalj/felhivas/ovodak
 Eredményhirdetés
 http://www.humusz.hu/hirek/komposztalas-unnepnapja-2015-ovodai-beszamolo/21394

 Részvétel különböző országos rendezvényeken:


2015 május 7- 8 - 9: ELENA - Állatasszisztált foglalkozások –

 tanártréning és disszemináció, pedagógiai kísérőanyagok, foglalkozásvázlatok írása
1 felnőtt
A program folyamatos elérhetősége:
http://www.ejam.hu/hu/kozgazdasagtan-uzleti-tervezes/elena-szemtol-szembentermeszettel.html
Az adott képzésen készült felvételek:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.278257678944916.52395.170247859745899&type=3
2015. szeptember 18. Országos Iskolakert Találkozó
A programon készült fényképek:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.727532540684092.1073741838.170247859745899&type=3

1 felnőtt

2015. október 16.
Országos klímavédelmi konferencia
3 felnőtt
http://greenfo.hu/hirek/2015/10/16/orszagos-klimavedelmi-konferencia-a-parlamentben
E) Információátadás, PR:
 Honlapunk - www.galga-nfi.info.hu – Projektek aloldalai:– Föld napja, Komposztbuli
 Facebook elérhetőség - https://www.facebook.com/pages/Galgamenti-N%C3%A9pf
%C5%91iskola/170247859745899?id=170247859745899&sk=info
 Facebookon elérhető fényképeink:
 https://www.facebook.com/pages/Galgamenti-N%C3%A9pf
%C5%91iskola/170247859745899?sk=photos_stream&tab=photos_albums
 www.komposztalj.hu – A komposztálás ünnepnapja ötödik alkalommal
 cikkek írása – Galgahévíz újság

IV.

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

Értékelés:
Helyi termelői piac – a börzék helyszíne, adventi vásár helyszíne
Témák, ötletek: Komposztálás ünnepnapja október 10. Kérjük, hogy minél több KOKOSZ tagszervezet
óvoda, iskola csatlakozzon.
Helytörténeti klub indulása érdekes fejlemény, régebben volt ilyen program Galgahévízen, most
újraéledhet.
Módszerek: Nagy segítség lenne, ha egy módszertani könyvet ki tudnánk adni a komposztálással
kapcsolatban, a KOKOSZ segítségét is nagyon szívesen fogadnánk.
V.

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

