
A Somosi Környezetnevelési Központ 2011. évi szakmai beszámolója

A mindenkori nehézségek ellenére nyugodtan mondhatjuk, hogy egyesületünk sikeres évet 
zárt.

De nézzük sorjában, mik is valósultak meg a 2011. évben.

Állandó, folyamatos feladatainkat a megszokott módon bonyolítottuk.

- Folyamatos volt a szakmai együttműködés az 
óvodával, iskolával annak ellenére, hogy az intézmények felső vezetése szeptembertől 
kissé távolságtartó egyesületünkkel szemben.

- Jó szakmai kapcsolat jellemezte az önkormányzattal való együttműködésünket 
egészen júniusig. Az új faluvezetéssel többszöri megkeresésem ellenére sem sikerült 
szakmai megbeszélést folytatni. Remélhetőleg erre hamarosan sor kerül.

- Ifjúsági csoportunk továbbra is aktívan és eredményesen működik. Legfontosabb 
feladatuk a madármegfigyelések, odútelep kezelése, rendszeres gyűrűzés és a madár 
monitoringozás. Itt említem meg, hogy Lukács Máté után 2011-ben Molnár Márton is 
sikeresen letette a gyűrűző vizsgát, ami komoly szakmai eredmény megyei szinten is. 
Nógrád megyében összesen négyen rendelkeznek ilyen vizsgával, ebből ketten az 
egyesületünk tagjai.

- Folyamatosan bonyolítjuk a „Kis fürkész” országos környezetvédelmi versenyünket. 
A 2010/11-es tanévben 62 csapat nevezett. A döntőt május 27-28-án rendeztük meg a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) felsőtárkányi oktatóközpontjában. A 
lebonyolításban támogatóink voltak: Somoskőújfalu Önkormányzata, a BNPI és a 
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ).

- Egész évben tudtunk szakmai programokat biztosítani környékünkre érkező csoportok 
részére.

- Aktívan vettünk részt, mint tagszervezetek a KOKOSZ munkájában. 

Egyéb tevékenységek

- Februárban a közgyűlés által meghatározott feltételekhez képest sokkal kedvezőbb 
megállapodást írtam alá az akkori polgármesterrel a KEOP 3.3.0. pályázathoz 
kapcsolódó fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében. Ennek értelmében az erdei 
iskola épületét egyesületünk működteti, melynek bevételei az egyesületet illeti meg. 
Kötelezettségünknek megfelelően elkészítettük az ezzel kapcsolatos kimutatást, 
melyet Gőz Gábor tagtársunkon keresztül juttatunk el a képviselő testületnek.

- Az oktatásért felelős tárca és a KOKOSZ szervezésében március 7-11. közötti 
időszakban Molnárné Kiss Anikó és jómagam előadóként vehettünk részt egy erdélyi 
szakmai körúton. A felkérés szerint Anikó az erdei óvodáról, én pedig a települési 
szintű környezeti nevelésről tartottunk előadásokat.



- Március 18-20. között képviseltem egyesületünket a „Zöld Szervezetek Országos 
Találkozóján”, ahol a „Környezeti nevelés” frakció levezető elnöke voltam.

- Egyesületünk munkájának és a KOKOSZ-ban végzett személyes munkámnak 
elismeréseként a KOKOSZ elnöke engem delegált a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács civil delegáltjainak választási gyűlésére. Itt azon országos hatókörű civil 
szervezetek képviselői vehettek részt, akik az oktatás és kultúra területén 
tevékenykednek. A résztvevők másod magammal engem választottak meg erre a 
feladatra. Így április 6-tól öt évre szóló mandátumot kaptam. Az Országgyűlés 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának rendes tagjaként 2011-ben öt ülésen 
vettem részt, ahol többek között véleményeztük az Egészségügyi- és a Köznevelési 
törvény tervezetét, valamint folyamatosan dolgozunk Magyarország Fenntartható 
Fejlődési Stratégiáján, melyet 2012. nyaráig kell az Országgyűlés elé terjesztenünk.

- Április 16 - május 15. között egyesületünk szervezett meg és bonyolított le a 
KOKOSZ által elnyert pályázati keret segítségével egy továbbképzést 
„Kommunikációs készségfejlesztés” címmel. Ezen főleg helyi és salgótarjáni 
pedagógusok vettek részt.

- Májusban részt vettünk a somosi általános iskola erdei iskola programjának szakmai 
lebonyolításában.

- Júniusban a somosi óvoda erdei óvoda programjának lebonyolítását vállaltuk.

- Júliusban (6-11.) rendeztük meg a hagyományos Nemzeti Környezetvédelmi 
táborunkat, ahol öt ország magyar nemzetiségű gyermekei és pedagógusai vehettek 
részt a színvonalas szakmai programokon. Többek között ellátogattunk az aggteleki 
cseppkőbarlangba, egy regionális hulladéklerakóba, sokat kirándultunk, volt íjászat és 
kézműves foglalkozás. A program megvalósítását a környezetvédelemért felelős tárca 
(Illés Zoltán), Becsó Zsolt Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke, az Aggteleki N.P. 
Igazgatósága, valamint a KOKOSZ támogatta. 

- Júniusban elkészült és kiadásra került a „Karancs-Medvesi füzetek” sorozat újabb 
kötete, „AZ ACÉLGYÁRI FERENCES SZENT JÓZSEF TEMPLOM TÖRTÉNETE 
1936-2011. címmel.

- Augusztusban sikeresen elszámoltunk a „Zöld Forrás” pályázattal, melynek keretében 
öt előadást szerveztünk és bonyolítottunk le, valamint elkészítettünk egy kiadványt 
„Házi praktikák a fenntarthatóságra” címmel. A kiadvány bemutatóján sokan részt 
vettek és nagy örömünkre jó véleménnyel voltak a füzetről.

- Augusztus 26-27 között Rimócon képviseltem egyesületünket, ahol műhelymunka 
keretében ismerkedtünk a környék már védett és védelemre előkészített területeivel.

- A KOKOSZ őszi közgyűlését idén szeptember 23-25. Tiszavasváriban rendezték meg, 
ahol hárman képviseltük egyesületünket. Molnárné Kiss Anikó, Sípos László, és 
Molnár Zoltán.

- Az előző közgyűlés felhatalmazása alapján a KOKOSZ elnökével megkötöttem az 
akkreditált terepi vezető képzésünk indítási jogáról szóló együttműködést. Ennek 
értelmében öt évig csak a KOKOSZ szervezésében és neve alatt indulhat ez a 
továbbképzés. Cserébe egyesületünk a képzések bevételeinek 10%-át minden esetben 
megkapja a KOKOSZ-tól, valamint a képzéseket a mi szakembereink bevonásával 
valósítják meg.



- Első ilyen továbbképzésre itt Somoskőújfalun került sor, melyen főleg a salgótarjáni 
FLÓRA Egyesület szakembereit képeztük, de voltak résztvevők a miskolci 
állatkertből és Budapestről is.

- Ősszel újra indult a „Somosi Játszóház” köszönhetően Molnárné Kiss Anikónak és 
Sipos Lászlónak. Kellemes meglepetésként tapasztaltuk, hogy ezen alkalmakkor 
megtelt az erdei iskola foglalkoztatója kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A 
tárgykészítés mellett volt lehetőség játékra, táncra egyaránt. A szülők jóvoltából pedig 
volt finom tea, sütemény és gyümölcs is.

- Sajnálatos módon jelenleg nem vagyunk jogosultak a Minősített Erdei Iskola és a 
Minősített Erdei Óvoda cím használatára. Önkormányzatunk és a COGITO döntése 
értelmében – figyelmeztetésünk ellenére – októbertől más szolgáltatóval történik az 
óvodai és iskolai étkeztetés. Nekünk az előzővel volt szerződésünk, amit így a volt 
szolgáltató felmondott. Ennek következménye a címre való jogosultságunk elvesztése.

- December végén lakossági bejelentésre egy bütykös hattyú került pártfogásunkba, 
amit az MME szakemberei segítségével próbáltunk felerősíteni. Január elején az MME 
szakemberével Papp Ferenccel rendkívüli óra keretében mutattuk be a helyi 
iskolásoknak, majd meggyűrűztük, és szabadon engedtük. 

Somoskőújfalu, 2012. január 13.

Molnár Zoltán elnök

Melléklet 

Erdei iskola működtetésének elszámolása 2011.

Somoskőújfalu Önkormányzatának a KEOP 3.3.0. pályázat megvalósítása után fenntartási 
kötelezettsége van. Ennek értelmében az erdei iskola épületéhez kötődően éves szinten 2 
millió Ft bevételt kell tudni felmutatnia. A pályázati kiírás szerint a bevételek 30%-ának erdei 
iskola programhoz, vagy továbbképzéshez kell kötődnie. Egyesületünk az együttműködési 
megállapodás alapján ezen programok szervezésében való segítséget és ezen programok 
szakmai lebonyolítását vállalta. A fennmaradó 70% bevétel bármilyen programból 
származhat.

Egyesületünk által teljesített bevétel: 293.500,- Ft

Önkormányzat által teljesített bevétel: 0,- Ft



2012. évi tervek

KOKOSZ tagság.

Zöld óvoda cím, ökoiskola cím meghosszabbításának segítése.

Fogadóval való együttműködés erdei iskola terén.

Legyen Gőz Gábor a közvetítő az önkormányzat felé.

Nyári nemzeti tábor.

Kis fürkész verseny.

Játszóház működtetése

Ifjúsági csoport (gyűrűző tábor).

Karancs-Medvesi füzetek következő számának kiadása.

Pályázati lehetőségek keresése, kihasználása.


