KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TAGSZERVEZETI ADATLAP
2019.évi beszámolóhoz
A tagszervezeti adatlap a KOKOSZ tagnyilvántartásához szükséges. Az adatbázisba bekerült adatokat
harmadik félnek át nem adjuk. Ha valamely adatot nem kíván publikussá tenni, *-gal jelölje meg! A *-gal
jelölt adatokat az internetes adatbázisban sem jelenítjük meg.
I.

Az oktatóközpont adatai :

A) Neve: …Galgamenti Népfőiskola
Befogadó szervezete, ha nem önálló jogi személy: Székhelye: 2193 Galgahévíz, Fő út 143.
Levelezési címe:
Név: Galgamenti Népfőiskola…… …
2193 Galgahévíz…Fő út 106.
Telefon: 70 / 38 19 287

E-mail: galgaokoinfo@gmail.com

Honlap cím:

www.galga-nfi.info.hu

Erdei iskola minősítési dátuma: … Erdei óvoda minősítési dátuma…… B) Az OK vezető neve: Dr. Basa Antal
Kapcsolattartó neve: Nagy Andrea

beosztása: kuratóriumi elnök
beosztása: kuratóriumi tag

Alapítás időpontja: 1989. október 23.
II.

Az oktatóközpontok tagjai és rendszeresen segítők száma:,

Állandó munkatársak száma: 0
Önkéntes segítők száma: 10

A) Az OK szolgáltatásokat igénybevevők, kérem a táblázatot kitölteni!
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B) Az oktatóközpont 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 1998-2013 között közhasznú szervezet, illetve 2015-ben ezt a minősítést megújítottuk.
Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület.
Alapvető célunk a népfőiskolai gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság
megteremtése és a közösség építése. 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).
Honlapunk http://www.galga-nfi.info.hu/
mellett Facebookon is elérhetőek vagyunk – itt friss programokkal és szemléletformáló anyagokkal
jelentkezünk:
http://bit.ly/2kG8lrL

C) az oktatóközpont logója, címere stb

III.

az oktatóközpont gazdálkodása: amennyiben nem szeretné megjeleníteni a
honlapon, kérjük tegyen * melléje

közhasznúsági jelentés tartalmazza
- Bevételek összege: …………… Ft/év
Források:


pályázatok



1%



szponzorok



egyéb

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


működési költségek: …



rendezvények költségei: ………………………



eszköz fejlesztés, beszerzés: ……



egyéb (……………………): …………………………

IV.

Oktató programok, tevékenységek megnevezése és rövid ismertetése
amennyiben egy rendezvény a KOKOSZ támogatásával valósult meg, kérjük tegyen
K betűt a program után. Kérjük a létszámot a fenti táblázatban III./A) rögzíteni!!!!!

A) Folyamatos tevékenységek:
Jóga foglalkozás kedden – jin jóga Basa Brigittával
(5 fő heti rendszerességgel)
2019. 01. 10. – 2019.12.20. (50 hét) – 250 részvétel
- csütörtökönként hatha jóga Kissné Marikával
(5 fő heti rendszerességgel)
2019.01.10 – 2018.11.30 – (46 hét) – 230 részvétel

A) Bázisóvodai tevékenységek
2019 - Bázisóvodai tevékenységek
Galgahévízi Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Gyermeklétszám 2019-ben: 98 fő
Felnőtt létszám: 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő. 3
konyhalány (ebből 1 az iskolai étkeztetést látja el), összesen 18 fő.
Folyamatos tevékenységek
Tavasszal és ősszel is felajánlásokból kaptunk virágokat és ezeket ültettük be közösen az előkertünkbe.
A nyár folyamán teljesen felújítottuk a kiskertünket, fa hintót állítottunk fel virágokkal feldíszítve,
teljesen virágba öltöztettük a bejárót is.
Virágládákba, az elöregedett, beteg fa megmaradt üreges törzsébe is virágokat ültettünk.
Minden csoport maga gondozza növényeit, a folyosó a dajka nénik feladata.
Tavasztól őszig az udvaron és a virágos kertben a gyerekek segítségével gondozzuk a növényeket.
Folyamatosan a Citrex környezetbarát tisztítószereket használjuk.
Csoportonként szelektív hulladékgyűjtés, tudatos környezeti nevelés, társasjáték a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
Folyosónk központi dekorációját minden évszaknak, illetve ünnepkörnek megfelelően próbáljuk
visszahasznosított hulladékból elkészíteni, ezzel is megerősíteni gyermekeinkben, illetve rajtuk keresztül
a családokban a környezettudatosságot.
„Hulladékból mást!” hulladék hasznosítás kreatív tevékenységek szervezésével (barkácsolás, ábrázoló
tevékenységek, ajándékozás)
Tudatosságra nevelés a víz, villanyfogyasztás területén, naposi feladatok kibővítése a nagyobb
csoportokban.
Folyamatos artézi víz fogyasztás.
Gyógynövényeinkkel beültetett kiskertünk, előkertünk folyamatos gondozása, a növények fogyasztása
(ételek ízesítése, teafőzés).
Séták, túrák, kirándulások közeli és távolabbi környezetünkben (Galga-patak, Láprét, „Mélyút”, Mrkva
tanya, Szentandrás domb, Bika-tó, erdő, Tura helyi piac, Jászberényi Állatkert, Veresegyház Medvefarm)
Időszakos események, szervezett programok:

Februárban farsangi előkészületek és óvodai jelmezbál szervezése, lebonyolítása.
Húsvéti és anyák napi ajándékkészítés, virágok ültetése.
Tavaszi udvarrendezés a gyermekekkel közösen. Készülünk a Tavaszi Vígasságokra!
A Föld napi rendezvény előtt OVI-MOZI keretében környezetvédelmi kisfilmeket, illetve kis meséket
vetítettünk a gyerekeknek.
A regionális Föld napi rendezvényre a zsámboki ovisokhoz utaztunk, ahol a méhek életéről, a
méhészetről kaptunk ismereteket. Ajándékba méhecske hotelt hozhattunk haza!
Május hónapban a dányi óvoda rendezte meg az Óvodások Gyermekjáték Találkozóját, ahol a Maci
csoport szüretelős játékát csodálta meg a közönség.
Gyermeknap alkalmából kreatív délelőttöt szerveztünk, ahol hulladékból hasznosított tárgyakat is
készítettünk közösen. Ugráló vár és arcfestés is a program része volt.
A május végén ballagó nagycsoportosok tarisznyáját a szülőkkel közösen készítettük és a csoportonkénti
kis meglepetés ajándékok pedig szintén újrahasznosított hulladékból készültek, amit a gyerekekkel együtt
készítettünk.
A júliusi Faluünnep második napjának jellegzetes eseménye az óvodai kreatív délelőtt, ahol a kézműves
tevékenységek mellett ügyességi játékok, gokart, arcfestés és finom ebéd várja nemcsak óvodásainkat,
hanem a környék minden településéről érkezett vendégeinket.
Szeptemberben a legkisebb csoport évindító szülői értekezletén a bemutatkozás mellett a szülők
tájékoztatása az óvodánkban folyó környezeti neveléssel, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokról,
a gyermekeken keresztül a családok szemléletformálása.
Októberben hagyományőrző szüreti bál lebonyolítása a nagycsoport szervezésében. Népi játszóház
meghívásával sikerült a gyermekeknek szüretelésen részt venni, kukoricát morzsolni, népi
gyermekjátékokkal megismerkedni óvodánk udvarán.
Őszi udvarrendezés a gyermekekkel közösen, a leveleket a komposzt keretbe gyűjtve, illetve az őszi
Komposzt bulinkon a levelekből labirintust készítettünk közösen.
A Regionális Komposzt Ünnepnek mi voltunk a házigazdája, ahol most a családokat is sikerült bevonni, a
Kukac Karcsik elkészítéséhez dugókat gyűjtöttek nekünk. A téma: Kincskereső Komposztnap Kicsiknek.
A falunkban egy kis kirándulás keretében természeti kincseket gyűjthettek. Két család látott minket
vendégül, egy bio-kertben, illetve egy tanyán szerezhettek sok új ismeretet a zsámboki és boldogi vendég
települések és a mi nagycsoportosaink.
Novemberben az egészségvédelmi hónap programjaként minden csoportban gyümölcs és zöldségnapokat
tartunk, nagyobb hangsúlyt fektetünk egészségünk védelme, a tisztálkodás és az egészséges táplálkozás
témakörben. A Maci csoportosok a novemberi egészségvédelmi hónap keretében zöldségből és
gyümölcsből készített bábok illetve játékok kiállítását szervezték meg, a családok bevonásával.
Decemberben az idén közösen készültünk a szülőkkel egy kreatív ráhangoló délután az ünnepekre, ahol
az „Ajándék hulladék alapanyagból” volt a fő téma. További lehetőségként a falubeli adventi vásárra is
kivisszük a munkákat, a szülői munkaközösség tagjai segítenek az árusításban. Idén még a mézeskalács
fantázia versenybe is beneveztünk, második helyet vittük el házi finomságunkkal!
Betlehemes műsorunk zárásaként a meghívott vendégeinket ajándékkal lepjük meg, melyet szintén
újrahasznosított hulladékból készítünk. (dugóból készítettük el a kis Jézust fenyőágra fektetve)

B) Jeles napi ünnepségek:
2019.05.10. Madarak, Fák, Beporzók és Föld napja Zsámbokon óvodásokkal
A Zsámboki Kacó Óvoda nagyon színvonalas programmal készült a programra annak érdekében, hogy a
beporozásról minél többet megtudjanak a kicsik. Rovarismeret, növények, barkácsolás (méhecskés
könyvjelző, garázsdarázs), rovarbefogás és rovarismerkedés, ügyességi játék, puzzle kirakó, volt itt
minden, ami csak érdekes lehet és tanulságos is nekik. Na meg, nekünk szülőknek is! A Szelektív Kft
támogatását és a szervezői hatalmas munkát is nagyon szépen köszönjük! – 100 óvodás – 12 felnőtt
2019. 10.11. Kincskereső Komposztbuli Kicsiknek Galgahévízen
Zsámboki, boldogi nagycsoportosok látogattak a Komposztbuli kapcsán Galgahévízre, a Csemetekert
óvoda nagycsoportosaihoz. Minden ovis rajzot is készített, s egy illusztrált mesekönyvet hoztak
magukkal! Komposzt Karcsi és a giliszták munkáját ismerték meg Bálint Mariann meséje nyomán. Az
óvodában megnézték a következő rajzfilmet: Caiollu komposztál. Majd kincskereső dobozaikkal
elsétáltak a Stefán családhoz. Útközben tücsköt-bogarat, á mégsem, hanem sárga, piros, barna, zöld,
fekete színekben keresgélték, mi lehet, ami a komposztba tehető? Az első állomáson megismerkedtek a
komposztálással, hogy mi kerülhet a komposztba és hogy zajlik a lebomlás, mi lesz a végtermék. A
folyamatban résztvevő állatkákat is megfigyelhették, még a félősebbek is. A következő állomás a Mrkva
tanya volt. A trágya fontosságáról esett szó, na meg az állatokat csodálták meg. Az óvoda udvarára
visszatérve egy kis "gilisztáknak" való labirintusjárással és falevél kupac alatti kincskereséssel, majd
finomságok fogyasztásával zárult a napjuk. További mesekönyvekkel és dugóból készült kis gilisztákkal
leptük meg a gyerekeket. Az óvoda szülői munkaközösségének nagy köszönet a falevélgyűjtésért, a
kreatív alkotómunkáért! Mindenki jelezte, hogy nagyon jól érezték magukat! Köszönet az óvoda minden
dolgozójának, a fogadó családoknak a szép programért. – 100 óvodás és 16 fő kísérő valamint szervező

Országos Komposztálás ünnepnapja 2019. október 10.
https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
Az országos komposztálás ünnepnapja 2019. évi meghirdetése!
Október 10. az a nap, ameddig a regisztrációkat várjuk, majd a megvalósításra az egész
hónap rendelkezésre áll.
Ötleteket itt adunk a különböző célcsoportoknak és akár tantárgyak szerint is.
https://humusz.hu/komposztalj/komposztos-otletek
Beszámolók és értékelés
https://humusz.hu/hirek/komposztunnep-2019-eredmenyhirdetes/25893
2019 októberében Komposztünnepre hívtuk az ország apraját-nagyját. A megvalósult
szemléletformáló programok beszámolóiból is látszik, hogy az érdeklődés töretlen, idén is sokan
tettek helyi szinten a szerves anyag körforgásban tartásáért. Igazán értékes programok valósultak
meg bölcsődétől egészen egyetemista korosztályig, Pécstől Csíkszeredáig. Köszönjük a kitartó és
színvonalas környezeti nevelési munkát, jöjjenek az idei eredmények.
Az idei évben is óvodai csoportoktól kaptuk a legnagyobb számban a beszámolókat. A zsűrizés során
szempont volt, hogy mennyire újszerű, eredeti programot valósítottak meg, mennyire volt komplex a
pedagógiai megközelítés. Mindenek előtt szeretnénk kiemelni az egyetlen bölcsődei pályázatot, akit a
speciális helyzet miatt díjban részesítünk.
Bölcsödei díj:

Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde, Budapest XI. kerület – Felkészítők: Kiss Katalin,
Laczkó Lea, Simonné Hellenbach Andrea
Óvodai díjak:
1. Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda, Zöld csoport, Tiszafüred –
Felkészítők: Fazekasné Szabó Zsuzsanna (óvoda) és Ozsváth János (mg. és életvitel tanár)
2. Madarász Imre Egyesített Óvoda, Gépgyári úti SZIM tagóvoda, Karcag – Kovácsné Fodor
Mónika, Barangolók tehetségműhelye
3. Városi Óvoda Mosolygó Központi Óvoda, Szamóca és Napsugár csoport, Mezőberény – Kreiszné
Szilágyi Tünde
Óvodai Különdíj: Pápai Városi Óvodák, Fáy lakótelepi Tagóvoda, Kamilla csoport – Vargáné Kis
Judit
Általános iskolai díjak:
1. Boldogi Berecz Antal Általános Iskola 6.a osztálya, Boldog – felkészítők: Gregus Zoltánné és Tóth
Éva
2. József Attila Általános Iskola 2.b. osztálya, Szigetszentmiklós – felkészítő: Matolcsi Erika
3. Szekszárdi Waldorf Iskola 7. osztály, Szekszárd – felkészítő: Bócsó Renáta
Középiskolai díjak:
1: Esély Pedagógiai Központ, Békéscsaba – Felkészítők: Bonyhádi Péter és Bonyhádi Péterné
2. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest XVII. felkészítő: Braxátor
Magdolna
3. Török János Mezőgazdasági Szakképző Intézet, Cegléd 10.c osztály– felkészítő: Bicskei Judit
Közösségi kertek, civil csoportok díjai:
1: Határátlépők, Csíkszereda –
2. Diverzitás Alapítvány, Gödöllő Holdvilág Szociális kert

C) Erdei óvodai/erdei iskolai programok:
D) Terepi foglalkozások:
E) Egyéb programok (évfordulók, megemlékezések, egyedi rendezvények):
2019. április 10. szerda 18 óra
Ráncba szedjük!
Nyugdíjasaink megismertettek minket az értéktárunk részét képező galgahévízi női viselettel.
15 fő
Helyi Értéktár Galgahévíz Újság - 2019 I. negyedév
Településünk számos értéket rejt. Az értékek feltárását és feldolgozását segítendő az Önkormányzat
létrehozta a Helyi Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi
értéket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A
2016 őszén megalakuló Bizottság elkezdte az értékek feltárását, a Földművelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság anyagi támogatásával a feldolgozást.
Galgahévíz helyi értékei ez idáig a következők:
Épített környezet: Szent Miklós Római Katolikus Templom, Kodály Zoltán Művelődési Ház
Kulturális örökség, szellemi javak: Nagy Árpád atya munkássága, Édes Albin tanító munkássága, Zsíros
Ferencné munkássága, Galgahévízi lyukhímzés, Galga menti táncok, Galgahévízi népviselet, Galgahévízi
Hagyományőrző Csoport, Galgamenti Népfőiskola, Zöld jeles napok
Sport: Galgahévíz Sport Egyesület
Természeti környezet: Gyurgyalagos part, Láprét
A helyi értéktárat folyamatosan bővíthetjük. Értéktári felvételre bárki tehet javaslatot.
A Helyi Értéktár Bizottság elnöke Vanó András polgármester. Tagjai Pappné Kovács Mónika és Hajdú
István, Darnyik Ágnes
Forrás: https://www.galgaheviz.hu/wp-content/uploads/2011/08/2019.I.negyedev.pdf
Új ajánlás a Helyi Értéktárba – A régi iskolakert
Javaslat a „Galgahévízi Régi Iskolakert” települési értéktárba történő
felvételéhez Készítette: Nagy Andrea, Galgahévíz 2019
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)
Galgamenti Népfőiskola Alapítványa
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Nagy Andrea
Levelezési cím: 2193 Galgahévíz, Fő út 143.
Telefonszám: 70-38-19-287
E-mail cím: galgaokoinfo@gmail.com

neve:

„Szentandrás”

a

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Galgahévízi Régi Iskolakert

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és
□ egészség és életmód □ épített környezet
élelmiszergazdaság
□ ipari és műszaki
□kulturális örökség
□ sport
megoldások
X természeti
□ turizmus
környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Galgahévíz, Szent István utca 24 melletti kisút vezet
fel a dombra

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□ települési

X tájegységi

□ megyei

□ külhoni

magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A terület önkormányzati tulajdonban van. Helyrajzi száma: Zártkert 3691 valamint belterület 618 Évtizedekkel ezelőttig
(kb. 1970-ig?) iskolakerti művelésben volt a terület teraszosan kiképzett alsó része.
Az észak-keleti lejtésű domboldalon főképp tarackoló fűfélék terjedtek el, vegyesen más növénytársulásokkal,
orgonacserjékkel, csipkebogyóval, galagonyával, a domb keleti oldalában akácsorral.
Mostanra egy biológiailag diverz, sokfunkciós élőhellyé alakult át. Egyrészt gyógynövényeket (cickafark, orbáncfű,
nyúlárnyék), vadvirágokat találunk itt, másrészt számtalan beporzó rovar talál itt nektárt, táplálékot, egyszóval egy tökéletes
„lepkekert” alakult itt ki a természetes szukcesszió következtében. Másrészt fácán, róka, őz, mezei nyúl nyomok jelzik, hogy a
vadállatok is rendszeresen felkeresik a terepet táplálkozó, bújó, fészkelőhely gyanánt. A Stefán család 24 éve fotózza az itt
megjelenő madarakat, melyek a teljesség igénye nélkül a következők: sárgarigók, feketerigók, fakopáncsok, seregélyek,
balkáni gerlék, vércse, cinegék, csízek, téli átvonuló vendégek a meggyvágók, fenyőrigók. Szajkót és szarkát is megfigyeltek a
terepen.
Az iskolakertre jó szívvel emlékeznek a volt diákok, akik már szülők, nagyszülők. Ugyanakkor a mai iskolások is itt
játszanak, télen szánkózódombbá alakul a terület, nyáron az iskolai számháborúk zajlanak itt és kirándulók keresik fel néha.
Ideális kilátópont a dombtető, ahonnan szép kilátás nyílik a Galga völgyre, a falura, a templomtoronyra, a
káposztáskertekre, a Mátra csúcsaira.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Falubelieknek emlékezetes élmények fűződnek hozzá
Lepkekert és kirándulóhely, mely viszonylag közel található a helyi általános iskolához (500 méter)
Potenciális tanösvény pont és kilátópont valamint felhőleső, csillagleső éjszakai túrázó pont lehet
Iskolások, falubeliek játszóhelye télen (szánkózó domb) és nyáron (számháborúk zajlanak, kuckók épülnek)
Esetleges iskolakertté alakítása is felmerült
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
Nem hivatalos források: Stefán Péter, Nagy Andrea fényképei, Iskolai facebook csoport képei (2016 június)
https://www.facebook.com/galgahevizisuli/photos/a.614543425370952/614544052037556/?type=3&theater,
Szülők,
nagyszülők emlékezései az iskolakertre
Hivatalos források: Galgahévíz Települési Arculati Kézikönyv 11. oldal
https://www.galgaheviz.hu/attachments/article/404/Galgah%C3%A9v%C3%ADz%20TAK%201106.pdf
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: III. MELLÉKLETEK
1.
Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

Az iskolakert egy tavaszi képen

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

A fényképek felhasználhatóak, melyet Stefán Péter és Nagy Andrea készített.
Galgahévíz, 2019.01.31.
Nagy Andrea

2019.10.30. Egészségklub 1. – 9 fő
Romokban az egészségünk! Bezzeg András a mikrogyulladásokról és a svéd Zinzino egészségprogramról
2019.11.15. Galgahévízi Iskolai Egészségnap
Komposztálás ismertetése a 3. és a 4. osztályosokkal komposzt séta és kertlátogatás a Stefán-Nagy
család kertjében, komposztálás folyamatával és a komposztlakó állatokkal való ismerkedés.
45 általános iskolás
2 pedagógus
2019.11.07. Megújult Helyi Értéktár megnyitója – 30 fő
Élt a faluban egy csepp, szerény asszony, akinek neve hallatán minden galgahévízinek a hímzés jut
eszébe. Péli Ferencné Száraz Rozália "behímezte" magát a falu történetébe. Élete, munkássága példaként
állhat az utókor előtt, épp ezért családja és a falu vezetése is fontosnak tartotta, hogy hagyatéka
látogatható, megtekinthető legyen. Pár nap múlva ünnepeljük Rozika néni születésének 100. évfordulóját,
így e napon nyitjuk meg a megújult Értéktár kiállítást, immár kiegészítve többek között Rozika néni
hagyatékával. Szeretettel várunk mindenkit a kiállítás megnyitójára és később is, előre egyeztetett
időpontban (időpontot egyeztetni a Művelődési Ház vezetőjével lehet)!
2019.11.18 Egészségklub 2. A svéd egészségprogram folytatása, beszélgetés. – 5 fő
2019.12.01 Adventi szappanfőzés 1. felvonás - 12 fő Csorbainé Gógán Andrea tanította a szappankészítés rejtelmeit az érdeklődőknek
2019.12.21 Adventi szappanfőzés 2. felvonás – 8 fő
A nagy túljelentkezés miatt második alkalmat is szerveztünk.

Terítsük meg Galgahévíz asztalát! – 2019-as programsorozat
A programsorozat előzménye és célja – lsd 2018-as beszámolóban
http://www.galga-nfi.info.hu/asztal/galgahv_asztala.html
2019. január 28. Tea7fő-n, Varga Marianna teanagykövet volt a vendégünk. Holland közvetítéssel
hazánkban is megkezdett hidegtűrésű nemesített teacserje projektet mutatta be.
www.kameliakert.hu
13 fő
2019. február 27. Száraz Péter és Melinda családi gazdasága mutatkozott be képekkel, és történettel.
Eztán Hajdú Saci és Zámbó István mutatta be a HaZÁm Lovardát. – 14 fő
2019. március 27. Gyógynövényekkel kapcsolatban Novák Éva volt az előadónk, Kosdról. – 12 fő
2019. május 14. Kemencés nap – Helyi termékekkel és palánta csereberével – 100 fő
2019 október 16. A farm, ahol élünk. Végvári Ildikó a befőzésről, befőző automatával készült
finomságok kóstolójával – 18 fő
2019. november 13. Válts Zöldre! Sára Gabi és Nánai Éva a Nulla Hulladékról, a pelenkákról és
egyebekről – 8 fő
2019. december 4. A komposzt oszt és szoroz! Nagy Andrea előadása – 11 fő
2019 december 6 – Iskolakerti, óvodakerti lehetőségek megbeszélése és egyeztetése a helyi iskola és a
helyi óvoda valamint a plébánia (kertjük van, felajánlanák) képviselőivel, pedagógusaival, s az atyával. –
5 fő
F.,Információátadás, PR:
2019 – Együttműködés a Magyar Környezetei Nevelési Egyesülettel a Nemzeti Környezeti Nevelési
Stratégia egy fejezetének megírásában (Nagy Andrea)
Részvétel a kiadvány egyeztetési konferencián 2019 márciusában. – 1 fő a népfőiskoláról
2019.03.21 Rózsaszentmártoni hulladékgazdálkodási Nap – 1 fő a népfőiskoláról
A Szelektív Kft, a szennyvíztisztító és egy kreatív foglalkozás, Móra Ferenc ökoiskola és egy jó kis
társasjáték bemutatkozása egy nap alatt, no meg a vendéglátó Gyermekláncfű Egyesületet is
megismerhettük: környezeti nevelés, természetvédelem, kézműves mesterségek és nyári szálláshely
üzemeltetés. Érdemes felkeresni Őket! Tartalmas nap volt! Köszönjük szépen a szervezőknek!
2019.10.04 Iskolakertekért Konferencia a SZIE Tájépítész Karon – 1 fő tőlünk
Ovikertek bemutatkozása, egyetemisták iskolakerti létesítményeinek, komposztáló építő, tervező
versenyének eredményei, műhelyfoglalkozás a SZIE Botanikus kertjében.
2019.10.28 Lencsekönyv bemutató a nepazarolj boltban – 1 fő tőlünk
E-könyvként jelent meg egy hiánypótló kötet, Kassai Melinda szerző tollából. Arra hív, hogy
megismerjük a hüvelyes növények szerepét a talaj, a klíma és az egészséges táplálkozás szempontjából,
azaz, hogy szeressük meg a lencsét és társait! Egy érdekes tény: WHO ajánlás szerint naponta 8-10
gramm hüvelyes táplálékot kellene fogyasztani, s csak heti egy alkalommal húst! E-könyvként itt érheted
el!
http://www.bffd.hu/szeretned-szeretni-a-lencset-e-konyv93?
fbclid=IwAR0aKe7I58Tvm4WsxFYCWF8fskWB_T7vS6GM9tRoLyGRLGE7XD7vzcXJYeY
2019.11.19 Healthpoints játékalapú tanulás az egészségről – 1 fő

http://hpgame.projectsgallery.eu/login/index.php
https://healthpoints.eu/
https://healthpoints.eu/media/health_points-e-manual_hu.pdf
A Health Points program rövid online játékokat és jelenléti képzési egységeket tartalmaz. Ezek
érzékenyíthetik az embereket az egészségükkel kapcsolatban és motiválhatják őket, hogy többet
foglalkozzanak az egészség és a jóllét témakörével, azzal a végső céllal, hogy:
• csökkentsék az egészségtelen viselkedési és káros életmódbeli mintázatokat a fiatal felnőttek körében
• támogassák az egyéni felelősségvállalást és az egészségtelen mintázatok egészségessé változtatását
• ösztönözzék a fiatal felnőtteket arra, hogy törődjenek magukkal, ezáltal is hozzájárulva
foglalkoztathatóságukhoz és aktív állampolgárságukhoz.
Ez a kézikönyv gyakorlati útmutatásokkal szolgál a Health Points program bemutatásához és
integrálásához formális én nem formális tanulási keretek között, továbbá dióhéjban felvázolja a projekt
eredményeit.
2019.11.26 ENERGISE konferencián részvétel – 2 fő
Az előadások az energiatakarékos, mosástakarékos háztartási kihívásokat mutatta be nemzetközi pályázat
kereteiben.
A vetítés diái illetve a kiscsoportos beszélgetésekről készült összefoglalók itt: http://energise.hu/node/302
és a GreenDependent oldalán: http://intezet.greendependent.org/hu/node/501
2019 november 4. – 1 alkalom
Dévaványai Komposztálás előadás – Nagy Andrea – 30 fő körüli érdeklődő
2019 december – 2 alkalom
Budapest IV. kerület Komposztálási ismertető előadás – Nagy Andrea – 35 fő körüli érdeklődő
2019 november – Támogató nyilatkozat adása a galgahévízi vezető óvónő részére (Darnyik Anikó),
mert vezetői mesterprogramot készített. Minősítő látogatása 2020. február 6-án volt, ahol nagyon
támogatták, bíztatták, bízunk tehát az eredményes minősülésben és az óvodai munka további
fejlődésében.

V.

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

2019-ben is igaz, hogy egy jó téma vonzani tudja a helyiek figyelmét, s valamelyest észrevétlenül, de a
fenntarthatóságra nevelés és szemléletformálás is megvalósulhat általa. (Terítsük meg Galgahévíz
asztalát!) További reveláció volt a szappanfőzés iránti nagy lelkesedés.
Nagyon kellenek a tevékenységalapú, alternatívát adó, hasznos terméket eredményező műhelymunkák.
A komposztálással kapcsolatos szemléletformálással Dévaványán és Budapest IV. kerületében,
valamint helyben a galgahévízi iskolában tartottunk előadásokat (Nagy Andrea). Érdekes volt látni,
hogy - egy mondhatni triviális tevékenységgel, mely már faluhelyen sem biztos hogy ismert - mennyi
élményt és motivációt lehet adni, ahhoz, hogy személyesen mindenki tud tenni a környezetért, akárcsak
azzal, ha komposztál.
Ötletek átadására mód lesz 2020. március 20-án a Humusz Szövetség sorra kerülő Környezeti nevelési
konferenciáján. Itt megosztunk olyan jó gyakorlatokat, mint pl. a Komposztálás ünnepnapi 2011 óta zajló
kezdeményezése és a beérkezett anyagok legjobbjai. Ennek apropóján egy online elérhető jó
gyakorlatokat tartalmazó kiadvány is elkészül.
Szintén a Komposztálás országos ünnepe kapcsán 2019-es év őszén egy találkozót kezdeményeztem
a Fajbook nevű applikáció gondozóival. (Cluster Média, kezdeményezők egyike Máté Bence
természetfotós) https://www.fajbook.hu/bejelentkezes
A megbeszélés eredményeképpen új típusú, a biodiverzitásra koncentráló, fénykép gyűjtő feladatot is
bevettünk a 2019-es komposztünnepi kiírásba.
A fajok gyűjtögetését kérő applikáció olyan, mint egy digitális Lutra album. Mindenki saját fotós
ügyességét fejlesztve vadássza a fajokat, fotózza és feltöltheti erre a felületre.
A feltöltött fotókat leellenőrző szakembergárda széles, a feltölthető 698 faj leszűkített ugyan, de a
közvetlen lakókörnyezet, a hazai fauna állatainak megismerésére tökéletesen elegendő.
Ezzel a csapattal azért vettük fel a kapcsolatot, hogy a digitális alkalmazásokkal nyissunk a mai kamaszok
felé is. Bízunk benne, hogy egy hosszabb távú együttműködés fog kialakulni ebből a folyamatból.
Jelenleg 3558 fotó feltöltő felhasználója van az oldalnak, 2019 tavasza óta majd 70.000 fényképet
tettek fel!
A Fajbook bemutatkozó szövege: https://www.fajbook.hu/rolunk
Gaál Péter és Máté Bence ötlete alapján készült el a Fajbook.hu oldal, ami arra ösztönözni a fiatalokat,
hogy a telefonjukat ne csak a megszokott aktivitásokra használják, hanem a Magyarországon élő állatok
fotózásával versenyezni tudjanak. Ezen a versenyen komoly nyereményeket (akár mobiltelefont, laptopot)
tudtok nyerni. A játék célja, hogy egy kitöltetlen fotóalbumot kapnak a felhasználók az egyes fajok
nevével, és az üres kártyák kitöltésével egy országos szintű fotópályázatban tudnak részt venni. Nem a
képek minősége számít, hanem a mennyiség és az ismeretek. Az oldalt a Gallaidesign Kft. programozta és
a Cluster Media Kft. rajzolta. Számos felajánlás útján valósult meg a portál és a fejlesztése továbbra is
tart, azaz folyamatosan vezetünk be új funkciókat, amelyekkel igyekszünk lépést tartani a fiatal generáció
felhasználói élménnyel kapcsolatos igényeivel.

A magas rendelkezésreállású, professzionális szervert és tárhelyet a Webonic Kft. biztosítja, társadalmi
felelősségvállalásuk egyik projektjeként.
Az oldal biztonságát a Kürt Zrt. támogatása során folyamatosan fejlesztjük.
Webdesign - Sarkadi Sándor
Fejlesztés management - Bükki Bence
Programozás - Kovács Norbert és Kulcsár Norbert
Díjak kezelése - Szegedi Edit
Fajmeghatározás és adminisztráció - Potyó Imre
Amennyiben kérdésed van, kérjük írj emailt a support@fajbook.hu címre és kollégáink 48 órán belül
válaszolnak!
Irány a természet! Versenyezz a Fajbookon képeiddel és nyerj értékes díjakat!
VI.

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

Javaslatunk:
1. Fajbookkal való kapcsolat keresése, hosszútávú együttműködés kialakítása
2. Fajbook felület bevonása természetvédelmi, környezetvédelmi versenyekbe, mert
az egyéni projektek tökéletesen követhetőek rajta.
3. A 2020-as esztendő tavaszára ígérik, hogy osztályok, csoportok versenyzésére is
alkalmassá teszik a felületet. (pénz és háttér kérdése, tehát időbe kerül..)

