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A Somosi Környezetnevelési Központ 2012. évi szakmai 
beszámolója

Az önkormányzattal kialakult kimondottan rossz kapcsolat ellenére nyugodtan 
mondhatjuk, hogy egyesületünk sikeres évet zárt.

Tevékenységeink összetétele változott. A helyi intézmények megszakították 
velünk a kapcsolatot, viszont a KOKOSZ tagságunk és egyéb fennálló 
kapcsolataink (pl.: Miskolci Ökológiai Intézet Alapítvány) révén számos 
regionális, országos és határainkon túlra nyúló feladatot láthatunk el.

Folyamatos feladataink voltak:

- Az eddig folyamatos szakmai együttműködés az óvodával, iskolával, 
önkormányzattal 2012-ben a partnerek hozzáállása miatt gyakorlatilag 
megszűnt.

- Ifjúsági csoportunk továbbra is aktívan és eredményesen működik. 
Legfontosabb feladatuk a madármegfigyelések, odútelep kezelése, 
rendszeres gyűrűzés és a madár monitoringozás. Ezek mellett 
rendszeresen bekapcsolódnak a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) megyei és országos rendezvényeibe is.

- Folyamatosan bonyolítjuk a „Kis fürkész” országos környezetvédelmi 
versenyünket. A 2011/12-es tanévben is számos csapat nevezett. 
Legnagyobb sajnálatunkra a somosi csapat a 3. forduló feladatsorát már 
be sem adta. A döntőt 2012. május 18-19-én rendeztük meg a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) felsőtárkányi oktatóközpontjában. A 
lebonyolításban támogatóink voltak: a BNPI és a Környezet- és 
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ).

- A „Somosi Játszóház” köszönhetően Molnárné Kiss Anikónak és Sipos 
Lászlónak 2012-ben ismét rendszeresen működhetett.

- Aktívan veszünk részt a Somosi Civil Kerekasztal munkájába.

- Egész évben tudtunk szakmai programokat biztosítani környékünkre 
érkező csoportok részére. Igaz, a csoportok száma az előző évekhez 
képest jelentősen csökkent.

- Aktívan vettünk részt, mint tagszervezet a KOKOSZ munkájában. 
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Egyéb tevékenységek 2012-ben

- Április 14-én egyesületünket Molnár Zoltán képviselte a KOKOSZ 
Tavaszi Közgyűlésén, amit Budapesten rendeztek meg.

- Április 27-28-án egyesületünket Molnárné Kiss Anikó képviselte a 
KOKOSZ Óvodai Munkacsoportjának Tavaszi Közgyűlésén, amit 
Szombathelyen rendeztek meg.

- Július 8-14-ig a KOKOSZ felkérésére egyesületünk szakemberei 
(Molnárné Kiss Anikó és Molnár Zoltán) előadóként és foglalkozás 
vezetőként vettek részt a vajdasági (Szerbia) Újvidéken megrendezett 
pedagógus továbbképzésen.

- Július16-23-ig rendeztük meg a hagyományos Nemzeti Környezetvédelmi 
táborunkat, ahol öt ország magyar nemzetiségű gyermekei és pedagógusai 
vehettek részt a színvonalas szakmai programokon. Idén a Hortobágyi 
Nemzeti Park mátai bázisára látogattunk el. A HNP szakembereinek 
köszönhetően megismerkedhettünk a Hortobágy és a Tisza-tó 
élővilágával. Sokat kirándultunk, játszottunk, de volt íjászat, kézműves 
foglalkozás és fürdőzés is. A program megvalósítását a Hortobágyi N.P. 
Igazgatósága, valamint a KOKOSZ támogatta. 

- A KOKOSZ őszi tisztújító közgyűlését idén szeptemberben (21-23-ig) 
rendezték meg Gyomaendrődön, ahol elnökünket Molnár Zoltánt 
megerősítették a KOKOSZ főtitkári tisztségében.

- Október és november hónapokban a KOKOSZ-szal kötött szerződés 
keretei között egyesületünk három továbbképzést szervezett pedagógusok 
és erdei iskola szolgáltatók részére. A továbbképzések Salgótarján-
Eresztvényben (Salgó Hotel), Pécsett és Gánton kerültek lebonyolításra. 
Összesen 120 fő kaphatta meg az akkreditált továbbképzésünk 
Tanúsítványát.

Somoskőújfalu, 2013. február 24.

Molnár Zoltán


