KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TAGSZERVEZETI ADATLAP
2020.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: Szentandrás a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa
B) rövid neve: Galgamenti Népfőiskola
Befogadó szervezete, ha nem önálló jogi személy:…Székhelye: 2193 Galgahévíz, Fő út 143.
Levelezési címe: Név: Galgamenti Népfőiskola
ir.sz.: 2193 Galgahévíz, Fő út 106.
Telefon: 70-38 19 287

Fax:

-

E-mail: galgaokoinfo@gmail.com

Honlap cím: 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. (informális) 1992 március (Alapítvány, formális)

II.

Az oktatóközpontok tagjai és rendszeresen segítők száma:,

Állandó munkatársak száma: nincs
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). Bázisóvodánk: Csemetekert Napköziotthonos Óvoda, Galgahévíz.
Honlapunk http://www.galga-nfi.info.hu/ mellett Facebookon is elérhetőek vagyunk – itt friss
programokkal és szemléletformáló anyagokkal jelentkezünk: http://bit.ly/2kG8lrL
Továbbá általunk kezdeményezett csoport még: Galgahévíz Asztala https://www.facebook.com/groups/1899097000401551

C) az oktatóközpont logója, címere stb

III.

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

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


pályázatok



1%



szponzorok



egyéb

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

IV.



működési költségek: …



rendezvények költségei: ………………………



eszköz fejlesztés, beszerzés: ……



egyéb (……………………): …………………………

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 foglalkozásokkal még tartottuk a frontot, ameddig lehetett, illetve nyáron vissza is tudtunk rá térni,
ám az őszi második vírushullám miatt szünetelnie kell ismét.
2020-as beszámoló a Csemetekert Óvoda folyamatos tevékenységeiről a mindennapok során
(készítette: Darnyik Anikó mb. óvodavezető)
Gyermeklétszám 2020-ban: 86 fő
Felnőtt létszám: 6 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 4 dajka, 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő. 3
konyhalány (ebből 1 az iskolai étkeztetést látja el), összesen 17 fő.
A 2020-as év, egy különleges év volt, hiszen a Covid felülírta a terveinket, céljainkat. Ennek ellenére,
amit tudtunk, a lehetőségekhez alkalmazkodva mindent megtettünk azért, hogy gyermekeink ne nagyon
érezzék a körülöttük zajló eseményeket.

A 2020-as év is, mint a többi sok tervvel, jó ötlettel és tenni akarással indult, majd az első két hónap után,
ami azért még adott lehetőséget a farsangi szokások megünneplésére, jött a szomorú hír, csak ügyeletet
tarthatunk a pandémia miatt. Innentől egészen májusig egy gyermek sem jött óvodába. Május végén
először 2, majd 4 és lassan feltöltődtünk, de a nyári időszakban sem volt 25-30 gyermeknél több.
Az óvó nénik nagyon kreatívak és innovatívak voltak, hiszen mindenki a csoportjával online téren tartotta
a kapcsolatot, így ha nem is a hagyományainkhoz híven, de ebben a formában is megemlékeztek a
Húsvétról, a Föld napjáról az Anyák napjáról és a Gyermeknapról is. Különféle feladatokat kaptak a
családok, amit közös elkészítés után fel kellett tölteni a zárt csoportokba a szülőknek.
Sok esetben próbáltak az óvó nénik hulladékból készíttetni ajándékokat, sőt a szorgos dajka nénik,
pedagógiai asszisztenseink segítségével gyermeknapra megajándékoztuk óvodásainkat is saját készítésű
katicabogárral.
Anyák napja előtt a csoportok nevelői kivitték az alapanyagokat a családokhoz és az apukákat bevonva,
az anyukáknak meglepetésként, a használati útmutatót mellékelve ajándékokat készíttettek. Verset is
mellékeltek hozzá. Nagy volt az öröm és a meghatódottság!
A nyári óvodai élet során is a gyerekekkel együtt gondoztuk a növényeket, rendeztük az udvart.
Az iskolába induló nagycsoportosainkat szintén nem a megszokott módon, de annál nagyobb szeretettel
és odaadással búcsúztattuk. Rendhagyó évzáró műsorainkat és a ballagást az udvaron felállított nagy
sátorban rendeztük meg, a családok, a gyerekek és a dolgozók nagy örömére!!!
Az őszi kezdés már jobbnak indult, de még mindig volt olyan család, aki félt és felmentést kért az
óvodába járás alól. Ezt olyan feltétellel kapták meg, hogy online tartják a kapcsolatot az óvó nénikkel és
az általuk elküldött feladatokat az adott témában együtt dolgozzák fel.
Az októberi Regionális Komposzt-bulit a Boldogi Csicsergő Óvoda kollektívája kreatívan oldotta meg,
házhoz jöttek és elhozták a feladatokat, az ajándékokat. Köszönet érte!
A hagyományos szüreti bálunkat is rendhagyó módon tartottuk, az udvaron felállított sátor alatt, zártkörű
rendezvényként. Előtte a Népi játszóháztól az udvaron régi mesterségek játékaival, mesefigurákkal
töltöttünk el egy délelőttöt.
Novemberben egészségvédelmi napok keretében mélyebben foglalkoztunk az egészséges táplálkozásról,
az egészséges életmódról, a mozgás fontosságáról.
A Mikulás szintén rendhagyó volt, az ablakokba kihelyezett kis csizmákat rakta teli ajándékkal a kedves
Mikulás, a gyermekek nagy örömére.
Az évet a karácsonyi ünnepélyünkkel, meghitt, családias légkörben zártuk.
Természetesen a téli napokban gondoskodtunk a madarak etetéséről is. Külön öröm volt számunkra a
Népfőiskola által ajándékozott csodaszép madáretető, amit az Alapítvány által kapott új udvari nyitott
babaházunkban helyeztünk el. Köszönet érte!
Folyamatosan a Citrex környezetbarát tisztítószereket használjuk, ebben az időszakban még jobban és a
gyerekeknek is megtanítottuk a helyes kézmosást.
Csoportonként szelektív hulladékgyűjtést végzünk, a 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 környezettudatos nevelést.
„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 fogyasztása.
Bízunk benne, hogy hamarosan visszaáll minden a régi kerékvágásba és újra megvalósíthatjuk terveinket,
álmainkat gyermekeink szebb és boldogabb jövője érdekében!

B) Jeles napi ünnepségek:
Országos Komposztünnep 10. alkalommal
2020 őszén ismét meghirdettük a Humusz Szövetséggel a Komposztünnepet, immár 10. alkalommal.
10. Komposztünnep felhívása:
https://humusz.hu/komposztalj/felhivas?fbclid=IwAR3BvnkSuEEbch-crmUlHN6UY-OIrpp5r942KUdUcNTF_05CBTE7MrdKK4
Ennek szervezési részébe nagyon sok energiát tettünk, Ujvári Zsolt meséjét adtuk közre – Tündérkert
meséi – fényképeiből készült diavetítéssel. Talajbiológust vontunk be (Baranyi Vitália), online játék
készítőt (Burgmann Nóra – zöldmatek.hu) hogy színvonalas, jó ötleteket ajánlhassunk, akár a karanténban
is megvalósulhasson a Komposztünnep, bárhol az országban. Azt láttuk, hogy fantasztikusan
gyümölcsöző ősz volt ez! 64 regisztráció érkezett be 2020. október 10-ig. 26 óvodai, 10 iskolai és 4 civil
szervezeti beszámolót olvashattunk végig nagy izgalommal, érdeklődéssel. Ezek a beszámolók 34 óvodai
csoport és 12 teljes óvoda részvételét jelezték, 21 iskolai osztályét és 2 teljes iskoláét, civil oldalon 7
szervezetet fednek le. Települések számát tekintve 22 települést érintett az óvodai megmozdulás, 9
települést az iskolai, valamint 9 települést a civil aktivitás. Kb. 1850 részvevőt becsültünk a beszámolók
visszajelzései alapján. Tartalmi téren azt mondhatjuk, hogy rendkívül sokoldalú tevékenységek zajlottak
az egész országban és országhatáron túl is! Így minden tekintetben sikerült a Biodiverzitás Szuperéve
témát körüljárni, bemutatni a gyerekeknek.
Részletes tartalmi ismertető ezen a linken olvasható.
https://humusz.hu/hirek/komposztunnep-2020-eredmenyek-es-osszefoglalo/27388

Óvodához megy a Regionális Komposztbuli
A Regionális Komposztünnep – Óvodához megy a Komposztünnep! mottóval valósult meg. Boldogi
óvónők állították össze az országos komposztünnep javaslatai alapján a játékkészletet a regionális
rendezvényünk többi tagjának: Galgahévíz – Csemetekert Óvoda, Zsámbok - Kacó Óvoda, Boldog –
Csicsergő Óvoda, illetve egy új belépőnk is volt: Hévízgyörk – Sün Balázs Óvoda. A népfőiskola az
ötletelésben, az ajándékok biztosításában segített. A boldogi óvónők felkeresték az óvodákat és a
járványügyi előírások mellett átadták a játékkészletet szíves felhasználásra, illetve a kis meglepetéseket
is.

C) Erdei óvodai/erdei iskolai programok: D) Terepi foglalkozások: E) Egyéb programok (évfordulók, megemlékezések, egyedi rendezvények):
2020 január és február még lehetőséget adott előadássorozatunk folytatásának – Terítsük meg
Galgahévíz Asztalát. Hagyományos téli ételekről beszélgettünk és kóstolgattunk Hajdu Klári (Nanó) és
Szélné Zsuzsi konyhájából. Másrészt a lencse és társai jótéteményeit vettük végig Ekler Éva (Pillangó
Fejlesztések Egyesület) segítségével egy általuk kiadott netes kiadvány apropóján. (Szeretnéd szeretni a
lencsét?)
Egy alkalommal Egészségklubot is tudtunk szervezni.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2722780841136014&set=gm.2425808074397105

Egészségklub 2020.02.05.
https://www.facebook.com/170247859745899/photos/a.171174129653272/2398450923592237/

https://www.facebook.com/photo?fbid=2754108551336576&set=pcb.2437775653200347

F) Információátadás, PR:
2020. március – Natura 2000-es területen történt fakivágás miatt panaszbejelentéssel éltünk a
hatóság felé
https://www.facebook.com/Galgamenti-N%C3%A9pf%C5%91iskola-170247859745899/photos/
pcb.2676704139100246/2676700355767291/
A vétkes pénzbírságot kapott.
2020. szeptember 25. Környezeti nevelési műhelykonferencia a Humusz 25 éves évfordulója
tiszteletére
https://www.facebook.com/Galgamenti-N%C3%A9pf%C5%91iskola-170247859745899/photos/
pcb.2980706445366679/2980704415366882/
2020 szeptemberében a Humusz Szövetség fennállásának 25 éves évfordulója kapcsán, Környezeti
nevelési konferencián mutathattam be a Komposztünnep jó gyakorlatait és azt a kiadványt, amit
szerkesztettem e témában, s az interneten lehet elolvasni, bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt.
https://humusz.hu/sites/default/files/komposztunnep-2020-humusz_0.pdf
Kossuth Rádió_- Vendég a háznál 2020. október 5-i adása
Benne:
A Humusz Szövetség 25 éves - Merza Péter - műhelykonferencia a környezeti nevelésről
LogIQka - szabadulószoba a szemeteskukából
Könczey Réka - környezeti nevelő és az új pedagógus kompetencia
Virágh Erika - óvodai hulladékok analízise - esettanulmány
Nagy Andrea - komposztünnep országosan - már 10. alkalommal
Pillinger Zsuzsa - bagolyköpet elemzése -nyomozás a "szemétköpet" körül
Könczey Réka - Magyar Környezeti Nevelési Stratégia készítése
2020 november – 2021 január 18 – Ökokert pályázat készítése a helyi általános iskola pedagógusaival,
szülőkkel, helyi vállalkozók bevonásával – Zabosfa Alapítvány felhívására az egyescsatorna. hu oldalról
nyert információk alapján.
2020 év végén elkészült a Tündérzug meséi diavetítés képes fotókönyve is! Egy példány a
népfőiskolán van, meséléshez tudjuk használni, amikor az avarszintén élő gömböcugrókákról
beszélgetünk a gyerekekkel, felnőttekkel illetve az alkotó Ujvári Zsolt részére készült egy ajándék
példány.
2020 decemberében madáretető adományozása a galgahévízi iskolának és óvodának mageleséggel
együtt.
https://www.facebook.com/Galgamenti-N%C3%A9pf%C5%91iskola-170247859745899/photos/
pcb.3201780086592646/3201779853259336/

V.

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

Az online térbe helyeződött át nagyon sok civil szervezet munkája. Ez népfőiskolai szinten nem tűnt
járható útnak, sok idős tagunk van, számukra a zoom stb. nem értelmezhető könnyen.
Így egy csendes, alkotó időszakon vagyunk túl (lsd fenn Komposztünnep 2020, lásd lenn ökokert
pályázat).
Népfőiskolánk tagjai közül volt, aki rendszeres testmozgással, otthoni jógával, volt, aki szellemi
töltekezéssel, volt, aki az otthoni sütéssel-főzéssel fejlesztette önmagát, s osztotta meg finomságait
(Szélné Zsuzsi, Gábor Csilla kezdeményezte Galgamenti Ízek Facebook csoportban például). Egyébként
ez nagyon bevált és jó ötlet volt Szélné Zsuzsiéktól!
Darnyik Ági meg helyi termék csereberére hozott létre csoportot.
A művelődési ház részéről Radnai - Zsabin Panni, illetve lelkes hirdető és résztvevő Puskásné Ilike tudták
a többi árussal együtt a helyi piacot több alkalommal is megszervezni, nagy-nagy örömmel láttuk ezt is!
A 10. Komposztünnep országos megrendezése nagyon sikeres volt! Az év felfedezettjei a
gömböcugrókák lettek, ezek a parányi ugróvillás talajlakók Ujvári Zsolt biológus, természetfotós
munkásságának (mese, diavetítés) köszönhetően lettek ismertek. További újításunk volt a Dobble
Komposzt nyomtatható változat elkészítése és az online játékok bevonása (Burgmann Nóra zöldmatek.hu) mind a komposztálás témakörében.
A tervezgetésre is jutott idő, ezért születhetett meg egy iskolakert pályázati anyag – Ökokert a
Galgahévízi iskolában – a Zabosfa Alapítvány felhívására. Beadási határidő 2021. január 20.,
eredményhirdetés 2021. február 10.
Az általános iskolánk teljes tanári kara, dolgozói, vezetői az ötlet mögé álltak, témafelelős Benedekné
Fekete Hajnalka tanárnő, 5. osztályos osztályfőnök, aki a diákokat is sikeresen bevonta, felmérték az
iskola területét, számlálták a bokrokat, fákat és rajzolták a szebbnél szebb ötleteiket lepkekertre,
zöldségesre, fűszerkertre, süngarázsra, gyíkvárra, méhecske hotelekre. A pályamű összeállításában
segítettek a népfőiskolások: Darnyik Ágnes, Csorbainé Gógán Andrea, Nagy Andrea. A munka közben
sok felajánlás is érkezett. Amennyiben a pályázat nem nyer, a B terv értelmében apró lépésekben
valósítjuk meg a terveket. Ebbe a programba a galgahévízi Csemetekert óvoda pedagógusait, óvodásait is
bevonjuk, a lehetőségek figyelembe vételével.

VI.

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

