KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

TAGSZERVEZETI ADATLAP
2017.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
Honlap cím:

E-mail: galgaokoinfo@gmail.com
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 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

- 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 foglalkozás csütörtökönként 5-7-ig – rendszeresen 6 fő
Bázisóvodai tevékenységek a Csemetekert Óvodában (Galgahévíz)
2017 - Bázisóvodai tevékenységek a Csemetekert Óvodában (Galgahévíz)
Folyamatos tevékenységeink a mindennapok során
- Csoportonként szelektív hulladékgyűjtés, tudatos környezeti nevelés, társasjáték a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
- „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
- Gyógynövényeinkkel beültetett kiskertünk, előkertünk folyamatos gondozása, a növények
fogyasztása (ételek ízesítése, teafőzés)
Időszakos események, szervezett programok:
- 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. Ezt
megelőzően családoknál szüretelésen, valamint szőlő feldolgozási folyamatokban vesznek részt az
óvodások.
- Őszi udvarrendezés a gyermekekkel közösen, a leveleket a komposzt keretbe gyűjtve
- A regionális Komposzt napon a zsámboki és boldogi óvodásokkal október 10-én zajlott. A
komposztálás ünnepnapján a turai hulladéklerakó telepén folyt interaktív játék és vetélkedő, a
szervezők a zsámboki Kacó Óvoda óvónői voltak.
- Novemberben az egészségvédelmi hónap programjaként minden csoportban gyümölcs és
zöldségnapokat tartunk, nagyobb hangsúlyt fektetünk egészségünk védelme, a tisztálkodás és az
egészséges táplálkozás témakörben. A Kismadár csoportosok a novemberi egészségvédelmi hónap
keretében zöldségből és gyümölcsből készített bábok illetve játékok kiállítását szervezték meg, a
családok bevonásával.
- Decemberben a szülők által készített (több ajándék hulladék alapanyagból is) és szervezett
Adventi vásár (egy hét) van intézményünkben. További lehetőségként a falubeli adventi vásárra is
kivisszük a munkákat, a szülői munkaközösség tagjai segítenek az árusításban.
- Farsangi előkészületek és óvodai jelmezbál szervezése, lebonyolítása
- Húsvéti és anyák napi ajándékkészítés, virágok ültetése
- Tavaszi udvarrendezés a gyermekekkel közösen
- A Föld napi rendezvény előtt OVI-MOZI keretében környezetvédelmi kisfilmeket, illetve kis
meséket vetítettünk a gyerekeknek.
- A regionális Föld napi rendezvény Boldogon, a KOKOSZ Óvodai munkacsoport kétnapos
találkozója előzetes programjaként zajlott. Téma: A vakond. Rajzos, mesés, mozgásos játékok
nagy élményt szereztek a gyerekeknek.
- Május hónapban mi voltunk a házigazdái a Pest Megyei Óvodások Néptánc Találkozójának,
immár 3. alkalommal rendeztük meg és egyben 20. jubileumi ünnep is volt. A vendégeket a
kiskertünkben termelt citromfű teával és mentás limonádéval is kínáltunk. Ajándékba a csoportok
Kerekes Éva gyönyörű kerámiáit, a gyerekek pedig kékfestő anyagból varrott kis szíveket kaptak.
- Gyermeknap alkalmából kreatív délelőttöt szerveztünk, ahol hulladékból hasznosított tárgyakat
is készítettünk közösen.
- A ballagó nagycsoportosok tarisznyáját a szülőkkel közösen készítettük és a csoportonkénti kis
meglepetés ajándékok pedig szintén újrahasznosított hulladékból készültek, amit a gyerekekkel
együtt készítettünk.
- Séták, túrák, kirándulások közeli és távolabbi környezetünkben (Galga-patak, Láprét,
„Mélyút”, Mrkva tanya, Szentandrás domb, Bika-tó, erdő)

B) Jeles napi ünnepségek:
2017. április 21. Galgamenti Regionális Föld Napja Óvodásokkal (Galgahévíz, Zsámbok, Boldog
települések óvodái, minden nagycsoportos)
Zsámboki, galgahévízi és boldogi óvodások a vakond életmódjával, táplálkozási szokásaival ismerkedtek az
elmúlt hetekben, valamint madárhangokat is megfigyeltek és rajzokat is készítettek róluk. A regionális
rendezvényen együtt játszottak és tapasztaltak, milyen lehet a vakond élete ( eleséggyűjtés, fülelés,
tapogatózás ) no persze nagymozgások is voltak bőven, s egy kis megnyugtató mese. Köszönjük szépen a
boldogi Csicsergő Óvoda összes munkatársának segítségét, a vendéglátást és a támogatást a Szelektív Kft
részéről. A programot vendégek is megtekintették a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Óvodai
Munkacsoportja részéről 28 óvodapedagógus.

Fényképek, dokumentumok: http://bit.ly/2nuefit
(A beillesztett linkek Facebook fotóalbumokra mutatnak, ehhez a Facebookba be kell jelentkeznie a
saját fiókjába annak, aki meg szeretné nézni a képeinket.)
2017. május 11. Galgamenti Regionális Föld és Madarak és Fák Napja az iskolásokkal
Témáink voltak: ökológiai lábnyom, 2017 év természetvédelmi értékei: mocsári béka (Péntek Attila László 
MME, SZIE), tengelic (Zsámbok mutatta be), vadalma (Vácszentlászló), hóvirág (Tura), nagy szarvasbogár
(Galgahévíz iskolásai mutatták be). Szelektív hulladékgyűjtés adatainak értelmezése. Mely hulladékfajta
begyűjtése eredményes és melyiket kell fejleszteni? Kreatív feladat: potpourri  száraz virágos illatosító
készítése  jó ötlet még anyák napjára is! Ügyességi feladatok: nyári sí  páros lépegető deszkán, labdát, mint
Földet párosan védeni és haladni vele, toboz céldobó, dió adogató. Köszönjük a Szelektív Kft. támogatását,
Jeneiné Ilike és pedagógus kollégái, diákjaik segítségét, szervezését, feladatok elkészítését. Ilike
búcsúztatása is eljött, hisz 40 év munka után nyugdíjba vonul. 1998 óta eltelt majd 20 év alatt közel 40
regionális zöld jeles napi rendezvényben vettünk részt vele és aktív segítsége rengeteget jelentett! Köszönet
érte!! Gyújts egy gyertyát a Földért dal közös eléneklése után egy kis uzsonna zárta a tartalmas délutánt. A
zsámboki Bajza iskola, a turai Hevesy iskola, a galgahévízi Rákóczi iskola és a vácszentlászlói Szent László
iskola 5. osztályosai vettek részt 6 fős csapataikkal, s felkészítő tanáraikkal. Ősszel Vácszentlászlón
találkozunk!!

Fényképek, dokumentumok: http://bit.ly/2DQ1OZ7
2017. október 3. Állatok világnapja a hatvani Széchenyi Zsigmond Könyvtárban
2017 október 3án ( a 4i világnapot kissé előre hozva a komposzt élőlényeivel ismerkedtek 1. osztályos, 4.
osztályos és nagycsoportos óvodás hatvani gyerekek. Zsírosné Őszi Kati óvónő mesélt, tárgyakkal
dramatizált egy komposztlakókról szóló mesét (Orgoványi Anikó: Guszti a giliszta komposztál). Majd Nagy
Andrea komposztálásról és komposztlakókról mesélt, élő állatokkal ismertette meg a gyerekeket, utána
giliszta lakhelyet készítettek a diákok. Még, ha idő engedte az illatösvényt is bejárták a gyerekek, becsukott
szemmel. Remek nap volt a mai!

Fényképek: http://bit.ly/2rXL0tT
2017. október 10. Galgamenti regionális Komposztbuli óvodásokkal a turai hulladéklerakó telepen
(Galgahévíz, Zsámbok, Boldog települések óvodái, minden nagycsoportos)
Csatlakoztunk ismét a Komposztálás országos ünnepnapjához! Három óvoda négy nagycsoportja, közel 100
gyermek látogatott ki a turai szelektív hulladék telepre, s játszott velünk. A szervezők a zsámboki Kacó Óvoda
óvónői voltak, nagy gratuláció illeti őket, a sokféle feladat, a profi előkészületek és a szervezés apró részletei
miatt is. A felkészült óvodások mesét mutattak be termésbábokkal: A gomba, Az alma, A répa mesék kerültek
elő, és nagyon szép bábok kísérték el a gyerekeket a mesében. A sorversenyben kukásautókba bújt
gyerekek vitték a hulladékot a megfelelő vedrekbe. Azt az élményt, amit ez a játék adott, a képek is jól
mutatják! További állomások:  A kukásautó megismerése kívül belül.  A szemétszigeten a "Guszti a giliszta
komposztál" című meséről beszélgettek Zsófi óvónénivel.  Márta óvónéni az újrahasznosítható hulladékokkal
játszva, a gyerekek készségfejlesztésére vállalkozott.  Andi óvónéni komposzt és termőföld keverést (1 a 7
hez arányban) tanította meg a kicsiknek, majd a termőközeget bepoharazták és díszkáposztát vetettek bele. 
Andrea pedig a talajlakókkal ismertette meg a kicsiket, a bátrak még meg is simogathatták őket (földigiliszta,
vörös giliszta vagy trágyagiliszta, ezerlábú, százlábú stb.) A délelőtt hamar elszállt és a kosárányi ajándékkal
valamint a cirokseprűvel felszerelkezve indultak haza az óvodai csoportok. Az ajándékot a Szelektív Kft.
segítségével sikerült beszerezni, köszönjük ezúton is!

Fényképek: http://bit.ly/2EsRcg7

2017. október 10. Galgamenti Regionális Komposztbuli iskolásokkal
A vácszentlászlói Szent László Általános Iskola volt az idei helyszínünk. Szervező pedagógusaik pedig
Grébelné Kovács Andrea igazgatónő és Lapu Katalin, valamint kollégáik. A valkói erdészet részéről Kajon
János tartott a diákoknak egy áttekintő előadást, mely érintette a 2014 decemberi ónos esők által okozott
fagykárt, fakárt. Horváth Mátyás erdész és kollégája egy állomáson az erdő állataiból tartott egy kis
bemutatót. A négy telelpülés 5. osztályos gyermekei egy egy nagy fát mutatták be, melyet településükön
találtak s megfigyeltek, lefényképeztek, élőlényeiket megismerték. Az akadályverseny helyszíneinek
elnevezését az Ágrólszakadt Tóbiás mesében előforduló családok adták: Pl.: Csergőéknél, ahol harmónia
van  itt verseltek, daloltak a gyerekek valamint termésképet készítettek. Egyke Szigfrid professzornál
termésfelismerés, erdei állatok bemutatása. Reccsentő Ricsiék, akik szeretik a fákat, itt erdőismereti
tesztkérdéseket kaptak a gyerekek és kéregsatírozások kerültek bemutatásra. Furkó Döme Furkáldájában a
talaj élőlényeit kellett megkeresni és lehetőség szerint felismerni. Ágrólszakadt Tóbiás ügyességi versenyben
a sorversenyek kerültek előtérbe. A nagy vetélkedő után egy kis uzsonna, majd az eredményhirdetés
következett. Bár a játékos tanulással mindenki csak nyert, ahogy a zsüri elnöke kiemelte, azért a sorrend
mégis nagyon fontos a gyerekeknek. (Galgahévíz, Vácszentlászló, Tura, Zsámbok) Köszönjük szépen az
erdészet, az erdészek, az iskola és a Szelektív Kft. segítségét!

Fényképek: http://bit.ly/2EtSrva

Országos Komposztálás ünnepnapja 2017 október 10.
http://www.humusz.hu/komposztalj/felhivas

Komposztálás Ünnepe 2017
Egészséges talaj, egészséges étel! Komposztálj!
Immáron hatodik alkalommal szeretnénk októberben Veletek együtt megtartani a
Komposztálás Ünnepét. Célunk a szerves hulladékok – más néven zöld javak –
mennyiségének csökkentése és körforgásban tartása! További célunk, hogy ezt a
tevékenységet az oktatásba is beemeljük úgy, hogy élmény legyen a tanulás!
Csatlakozzatok ti is az országos Komposztálás Ünnepe mozgalmunkhoz! Óvodai és
iskolai csoportok, közösségi kertek illetve képzőművészeti alkotó közösségek
jelentkezését várjuk! Bármilyen a komposztálás témájához kapcsolódó
tevékenységgel lehet pályázni. A 2016-os Komposzt Ünnep beszámolója ide
kattintva érhető el.
Jelentkezési határidő: 2017. október 10. A jelentkezési lap
kitöltéséért kattints ide.
Idén is teszünk kategóriánként egy-egy témajavaslatot:
Javaslat óvodai csoportoknak

Komposztálás pozitív hatásainak bemutatása plakátokon keresztül, ahol a gyerekek
meríthetnek eddigi tapasztalataikból (amit az óvodai komposztálás során
tapasztaltak, vagy az erdei avar vizsgálatakor tapasztaltak) vizuálisan
bemutathatják komposztálás fontosságát. Közösen alkossátok meg például:
-hogyan lesz a zöld javakból humusz majd abból ismét táplálék

-számotokra mit jelent a talaj, a benne lévő élet, a komposztálás…
-a víz szerepe a komposztálásban: mi lesz, ha túl sok és mi történik, ha túl kevés a
víz?
Ajánló: http://www.humusz.hu/komp/ovodaknak
Javaslat iskolai csoportoknak
A komposztálás nem csak a természettudományokban jelenhet meg, szélesítsük ki
a szemléletünket, legyen téma a humán tantárgyakban is!
Írj mesét, alkoss verset avagy használj fel már kész műveket a téma
megismertetésére!
Ajánló: Ágrólszakadt Tóbiás: http://humusz.hu/komp/tantargyak#tobias
Ajánló: http://www.humusz.hu/komp/iskolaknak valamint http://www.humusz.hu/kom
p/tantargyak
Javaslat közösségi kerteknek
A komposztálás folyamatának megismertetése a közösségi kertekben valamely
interaktív foglalkozás keretében. Javasoljuk, hogy közeli óvodákkal, iskolákkal is
keressék a kapcsolatot, ahol még nem komposztálnak!
Ajánló: http://www.humusz.hu/komp/civil-szervezeteknek
Javaslat képzőművészeti alkotóközösségeknek
"Komposztálj! Építs egy jobb jövőt!" ebben a témában plakát készítésére kérjük fel
az alkotókat, alkotóközösségeket. Ez a téma szerepel egyébként a 2018-as
nemzetközi komposzttudatos héten is, így az elkészült pályamunkákat akár
nemzetközi szinten is megmérettethetik az alkotók.
Ajánló: http://compostfoundation.org/ICAW-Poster-Contest

A részvétel feltétele az október 10-ig történő jelentkezés.
A komposztálást népszerűsítő tevékenységeket, eseményeket még az októberi
hónap folyamán el kell végezni, majd az ezekről készült beszámolók alapján kerül
sor az elbírálásra. Természetesen fontos szempont hogy a komposztálást ti magatok
is folyamatosan végezzétek!
Beszámolók beküldése
A beküldendő beszámolók tartalmazzanak egy 1-2 oldalas írásos dokumentumot,
valamint külön csatolmányként várjuk az események során készült fényképeket (3-7
db, jó minőségű, megfelelő megvilágítású, .jpg formátumú kép) Beküldésekor
tüntessék fel az e-mailben az intézmény / közösségi kert nevét, a felkészítő
pedagógust / csoportvezetőt és a pályázó csoportot, annak létszámát is.
A posztert készítő művészeti alkotóközösségek plakátjainak mérete álló A2-es
nagyságú legyen, .jpg formában küldjék meg email címünkre.
Beküldési cím: komposztunnep@gmail.com
Beküldési határidő: 2017. november 26.

Eredményhirdetés: 2017. december 18.
További tájékoztatás kérhető a komposztunnep@gmail.com e-mail címen vagy a
+36 1 386 2648 telefonszámon.
Díjazás
Óvodai / Iskolai /közösségi kerti / alkotóközösségi kategóriákban díjazzuk a
legkreatívabb pályamunkákat. A nyeremények az Oázis Kertészet www.oazis.hu ,
Nádland Kft www.nadland.hu felajánlásaiból kerülnek ki. Az óvódások, kisiskolások
számára a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet ajánlotta fel a „Te és a Talaj” című
színező és foglalkoztató füzetet.
Az alkotóközösségek pályamunkáit kiállítjuk a Humusz Ház oktatótermében, a
legjobbat pedig azzal jutalmazzuk, hogy a 2018-as Komposztünnepet az ő plakátjuk
segítségével hirdetjük meg.
Összegzés 2017. december 18-án
Kedves Komposzt Ünneplők!
Az idei évben rekordszámú regisztráció érkezett a Humusz Szövetség és a Galgamenti Népfőiskola által
meghirdetett Komposztálás Ünnepnapja pályázatra. Szám szerint: 88 intézményből 98 csoport
regisztrált. Ennek azért örülünk, mert jelzi a téma iránti lelkesedést.
Biztosak vagyunk benne, hogy országszerte számos helyszínen, változatos tartalommal, és sokféle módon
tartottak Komposztünnepet kicsik és nagyok. Azt sajnálattal tapasztaltuk, hogy a megvalósult
programokról csupán a regisztráltak fele küldött beszámolót, azaz: 20 iskola, és 27 óvodai csoport maradt
"versenyben" kiegészülve egy alkotóműhely pályázatával valamint egy közösségi kerttel. Köszönjük,
hogy elküldték beszámolóikat! A megküldött anyagok jobbnál-jobb környezeti nevelői munkáról, és a
téma iránti elkötelezettségről tanúskodtak.
A díjazottak kiválasztásánál szempontunk volt, hogy a megvalósított program mennyire volt egyedi,
különleges, eltérő a megszokottól. Nagyon örültünk azoknak, akik maradandót alkottak, vagy új
módszerekhez mertek nyúlni. Figyeltük azt is, hogy az egyes korcsoportoknál ajánlott témaköröket
hogyan építették bele a programba.
A 2017-es Komposztünnep díjazottjai:
Óvodák:
Egy-egy ajándékcsomaggal díjazzuk a Nádland Kft felajánlásából, valamint a "Te és a Talaj" színező és
foglalkoztató füzetekkel a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet felajánlásából:
 Pécs, Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai Tagóvodája, Pipitér csoport
 Ságfalui Makkocska Óvoda, Napocska csoport
 Tatabánya, Micimackó Óvoda, Nyuszi csoport

Színvonalas programjuk megvalósításáért a színező és foglalkoztató füzetekből egy csomaggal díjazzuk
az
 Édenkert Pápai Református Óvodát is.
Iskolák:
Kertészeti ajándékutalvánnyal díjazzuk az Oázis Kertészet felajánlásából:
 Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola, Természetbúvár szakkör
 Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet (Jászberény)
Színvonalas programjuk megvalósításáért a "Te és a Talaj" színező és foglalkoztató füzetekből egy-egy
csomaggal díjazzuk a Napraforgó Waldorf Általános Iskola és AMI (Debrecen), Kiskanizsai Általános
Iskola (Nagykanizsa), Debreceni Benedek Elek Általános Iskola (Debrecen), Csornai Széchenyi István
Általános Iskola (Csorna)
Közösségi kert:
Kertészeti utalvánnyal díjazzuk az Oázis kertészet felajánlásából:
 ZugKert (Budapest, 14. kerület)
Képzűművészeti alkotóközösség kategória (plakát készítése):
Kertészeti utalvánnyal díjazzuk az Oázis kertészet felajánlásából:
 Kovács Kitti (Igazgyöngy AMI, Berettyóújfalu)
Szívből gratulálunk a díjazottaknak. A nyereményeket előreláthatólag januárban tudjuk postázni, vagy
előzetes egyeztetés alapján a Humusz Házban (1111 Bp, Saru utca 11.) átvehetők.
Szintén januárban kerül kiküldésre minden résztvevőnek egy tanusító emléklap a 2017-es
Komposztünnepről.
Szívesen fogadunk fényképeket majd az átvett díjak felhasználásáról.
Áldott Ünnepeket és jó pihenést kívánunk mindenkinek! Tavasztól pedig újabb sikeres és örömteli
komposztálást!
Üdvözlettel:
Nagy Andrea (Galga)
Merza Péter (Humusz)

C) Erdei óvodai/erdei iskolai programok:
D) Terepi foglalkozások:
E) Egyéb programok (évfordulók, megemlékezések, egyedi rendezvények):
2017 szeptember 23-24.
RUSDELA képzés a Kismagosban
A Kismagos Oktatóközpont, Börzsönyligetben adott otthont ennek a kétnapos tréningnek, Kismaroson.
Polgármesterek (Alsómocsolád, Ipolytölgyes, Galgagyörk, Kistokaj) valamint pedagógusok, gazdálkodók,
szociális munkások, környezeti nevelők tanultak együtt a Fenntartható Fejlesztési Célokról és a hazai jó
gyakorlatokról. Megismertük többek között Ipolytölgyes települési komposztálását (temetőben is!),
Galgagyörk falu közösségi programjait, levendula programját, koncert és fesztivál szervezését, Kistokaj 
Tegyünk Együtt Kistokajért közösségét és számtalan ötletüket, Alsómocsolád Jövőszövő Műhelyét. Továbbá
a szegénység elleni terveket és programokat (Mester Attila és Roland), erdei iskolákat (Kismagos, Eger).
Ezen aloldalon további vidéki, fenntartható fejlődést szolgáló kezdeményezéseknek is teret kívánunk adni!
Fényképek: http://bit.ly/2DTfKSb  Népfőiskolát képviselte 1 felnőtt

2017. október
Tóth Éva, Boldogi Berecz Antal Általános Iskola igazgatónőjének mesterpedagógusi pályázatának
nyilvános bemutatása és védése, az iskola magaságyásainak megtekintése, madárbarát tanösvényük
megtekintése – 1felnőtt

2017. november 27. Adventi díszkészítő foglalkozás gyerekeknek
Sukajné Erzsike és Gregusné Andrea segítségével – 15 iskolás gyermek
2017. november 28. Adventi díszkészítő foglalkozás felnőtteknek, családoknak – 12 felnőtt

F) Információátadás, PR:
2017 február – március – Galgahévíz Helyi Értéktár
A következő témákat dolgoztuk ki a Helyi Értéktár Bizottság megkeresésére: 2 felnőtt a népfőtől
Száraz Rozika néni hagyatéka
Galgamenti Népfőiskola
Jeles napok a Galgamentén
Galgahévízi Láprét
Galgahévíz Gyurgyalagos élőhely

2017 április 21-22.
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÓKÖZPONTOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE ÓVODAI MUNKACSOPORTJÁNAK 2017. ÉVI ORSZÁGOS TAVASZI
TALÁLKOZÓJA ÉS SZAKMAI NAPJA
2017. ÁPRILIS 21-22. BOLDOG
A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
Csicsergő Óvoda Oktatóközpontja tisztelettel meghívja Önt 2017. április 21-22. (péntek-szombat)
a Csicsergő Óvoda épületében tartandó (3016 Boldog, Kossuth út 13.)
KOKOSZ ÓVODAI MUNKACSOPORTJÁNAK XVIII: ORSZÁGOS TAVASZI TALÁLKOZÓJÁRA
ÉS SZAKMAI NAPJÁRA A rendezvény házigazdái:
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető és a Csicsergő Csapat
Szakmai partnereink: Berecz Antal Általános Iskola, Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Tájház,
Boldog Község Önkormányzata, Galgamenti Népfőiskola – 1 fő a népfőtől
2017 november – december: Vanó András Galgahévíz polgármestere, Kassai Melinda, Ekler Éva
(Pillangó Fejlesztések) valamint Darnyik Ágnes (Galgahévíz, Művelődési Ház igazgatója) Nagy Andrea
(népfőiskolai kuratóriumi tag) két alkalommal megbeszéléseket folytattak egy új program
kezdeményezésére, mely a helyi termék, élelmiszer, fenntarthatóság téma köré épülne. A tervezett
programsorozat bemutatná az egészséges helyi terméket előállítókat (biogazdák, homoktövis, kecskesajt,
stb..) és 2018-ban falubeli rendezvényeken a helyi termék kereskedelembe besegítenénk. A program neve:
Terítsük meg Galgahévíz asztalát! Facebook profilja: http://bit.ly/2DOdQ16

V.

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

A népfőiskolai munka a faluban és a tágabb régióban is elismert, hagyománya messze nyúlik vissza.
Időközben azonban szembesülünk azzal is, hogy nagyon kevés ember mozgósítható már vidéken
közösségi célok érdekében. Az egyéni boldogulás, az egyéni (családi) fennmaradás lett a fontosabb a
mindennapi munkahelyi és megélhetési harcok miatt. A helytörténeti előadást nagyon kevesen látogatták

2016-ban, és az egészségvédelem minden ága elérhető az interneten, így 2017-ben nem vállaltunk fel
ilyen programokat, témákat. Ha tetszik, mondhatjuk visszaléptünk. Azonban keressük az utánpótlást,
keressük azokat, akiknek segíteni tudunk (helyi termék), mert szeretnének boldogulni, egészséges
életteret kialakítani, s közben meg is élni valahogy.
Vannak megosztható ötleteink, kifejezetten a komposztálás terén is, ezt minden évben jeleztük is, semmi
reakciót nem kaptunk arra nézve, hogy ez valakit is érdekelne.
Szerencsére talán a KOKOSZ Óvodai munkacsoporton belül mód lesz ennek a komposztünnepnek is a
szöveges és képi bemutatására, sikerült ezügyben a boldogi ovis kokoszon erről megállapodni. A
munkálatok még az Állatok világnapjánál tartanak.
A www.komposztalj.hu honlapon a Komposztünnep fül alatt egy módszertani adatbankot alakítottunk ki,
nagyon örülünk, ha használják a kollégák!
Közvetlen linkek:
Ötletek óvodáknak
http://humusz.hu/komp/ovodaknak
Ötletek iskoláknak
http://humusz.hu/komp/iskolaknak
Ötletek civil, felnőtt résztvevőknek
http://humusz.hu/komp/civil-szervezeteknek
Ötletek tantárgyak szerint
http://www.humusz.hu/komp/tantargyak
Iskolai oktatásban a tantárgyak annyira meghatározóak, hogy azok kereteit szükséges feszegetni.
Idén a 2017 Komposztünnep kapcsán ezért egy mesekönyv feldolgozását javasoltuk egész részletesen,
hogy szinte előre dolgoztunk a pedagógusoknak. Teljes részletességgel a tantárgyak szerinti aloldalon
tekintehető meg az anyag.
4. Komposzt és irodalom - Timothée De Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás c.
regényének feldolgozása
I. kötet A számkivetett

Tóbiás icipici méretű kisfiú, aki apja találmánya miatt menekül ágról ágra,
kéregrepedésről kéregrepedésre. Életterük a fa, melyen a szerző - De Fombelle saját világot teremtett, s ebben vetekszik Tolkien Gűrűk Urával és a Harry Potter
regényfolyammal. A csodaceruza magaziban Rigó Béla (http://csodaceruza.hu/?
p=193) így ír: az itt létező emberek ezerszer kisebbek nálunk. A fiú főhős másfél
milliméter, szálas termetű apja kettő (mm). Rajtuk kívül minden reális. Egy
hatalmas tölgyfán laknak, ahol a kéreg repedéseitől kezdve a lehulló esőcseppeken
át a rovarokig és egyéb állatokig minden a fizika törvényeinek, a biológia tényeinek
megfelelő. Így ha a hősök ismeretlen tájakon kalandoznak, szigorú logikával
pontosan kikövetkeztethetjük, mi vár rájuk. A hangyákat vérebekként használják, az
ormányos bogarakkal alagutakat fúratnak a fába. Ugyanakkor potenciális áldozatai
szúnyogoknak, pókoknak, nem is szólva a mesebeli szörnyetegek méreteit elérő
madarakról. Csodák nem csupán nincsenek, nem is lehetnek ebben a világban.
Amikor megjelenik a szuper drágakő, az író figyelmeztet bennünket, ennek – a
porszem nagyságú szikladarabnak – semmilyen varázshatalma nincs, értékét annak
köszönheti, hogy egyetlen kő az egész fán. A Fa pedig lakói számára éppolyan
elhagyhatatlan élettér, mint az emberiségnek a Föld. Vajon miért nem másznak le
hőseink a fáról? Ott lent a fűben a fához szokott lények számára elviselhetetlen a
környezet, ott más típusú picinykék élnek, akikkel – mesterségesen is szított –
ellenséges viszonyban állnak a fa lakói.
S, hogy jön ez a könyv a komposztáláshoz?
A kötet egy komplex társadalmi és természeti - ökológiai problémát feszeget.
Mindemellett segít megérteni egy fa teljes lakóközösségének életét, nagyító alá
helyez minket embereket s így a fa élőlényei is felnagyítódnak. A fa életét
veszélyeztető korhadék bányászat adta az ötletet, hogy ajánljuk iskolásoknak,
irodalom órai feldolgozásra a témát. Ajánlott korosztály 10-14 évesek!
Továbbiak a jelzett aloldalon….http://www.humusz.hu/komp/tantargyak

VI.

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

-

