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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás Támogatáskezelő terhére biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

A pályázat célja: A Változatosság, fenntarthatóság, felelősség – Békés megye élővilágának 

esélyei az éghajlatváltozás tükrében című rendezvény megvalósítása 

A támogatás összege: 695 000 Ft 

Pályázati azonosító: 209108/00004 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai és a 

megvalósítás eredményessége 

 

A rendezvényünk a 2021. november 22-26-án megrendezett az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló Európai Hulladékcsökkentési Hét 

nevű tematikus héthez kapcsolódott. A „Változatosság, fenntarthatóság, felelősség – Békés 

megye élővilágának esélyei az éghajlatváltozás tükrében” című rendezvényünk fő témája a 

helyi természeti értékek kiemelése, a Békés megye növény és állatvilágát érintő problémák 

felvetése volt, amely szorosan kötődött a hulladékcsökkentési hét problémaköréhez. Az 

előadások a múzeumunkban 2021 májusban megnyílt új állandó kiállítás, az „utazás TÉRben 

és IDŐben, Békéscsaba az évezredek idővonalán”, természettudományi részének tematikája 

köré épült. A rendezvény során a hét minden napján – hétfő kivételével, amikor a múzeum 

zárva tart – négy napon keresztül szerveztünk egy-egy témához kötődő előadást, workshopot, 

műhelybeszélgetést.  

A rendezvény célja az volt, hogy minden korosztályt bevonhassunk a 

múzeumpedagógiai foglalkozásokba, a tematikus beszélgetésekbe és a múzeumlátogatásba. 

Éppen ezért úgy állítottuk össze a programot, hogy az igény szerinti délelőtti és kora délutáni 

időszakban az iskolák tudtak kapcsolódni a „Kézzel fogható megoldások” című 

múzeumpedagógiai részhez. A felnőtt és nyugdíjas korosztály részére pedig a késő délutáni 

előadások és műhelybeszélgetések tették lehetővé, hogy csatlakozzanak a programokhoz, 

mivel az előadások munkaidő után kezdődtek. 
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Az első nap 2021. 11. 23-án (kedden), az időben visszautazva, a jégkorszaki élővilág 

kipusztulásának okait vettük górcső alá. 10 órától „Kézzel fogható megoldások” címmel 

iskolás csoportnak tartottunk ingyenes tárlatvezetést, hogy megismerjék a kiállítás anyagát és 

utána részt vettek a múzeumpedagógiai foglalkozáson is, melynek témája a szelektív 

hulladékgyűjtés és a hulladékok újrafelhasználási lehetőségeinek megismerése volt.  

 

16:30-tól Dr. Gasparik Mihály, paleontológus, a Magyar Természettudományi Múzeum 

Őslénytani és Földtani Tárának főmuzeológusa tartott előadást: „Kalandozások a jégkori 

óriások világában – a pleisztocén megafaunák” címmel. Az előadást követő 

műhelybeszélgetés témája kapcsolódott a környezeti változások előidézéséhez, vagyis hogy 

az emberiség hozzájárult-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jégkorszaki megafauna 

kipusztulásához. 
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A második nap 2021. 11. 24. (szerda), témája Békés megye madárfaunájának 

megismerése, és a fennmaradáshoz szükséges tennivalók átbeszélése volt.  10 órától iskolás 

csoport érkezett hozzánk ingyenes tárlatvezetésre, és utána részt vett a „Kézzel fogható 

megoldások” nevű múzeumpedagógiai foglalkozásunkon, melynek témája, az előző naphoz 

hasonlóan a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok újrafelhasználási lehetőségeinek 

megismerése volt.  

 

Ezen a napon az előadás sorozatunk korábban kezdődött, mivel 15 órától a muzeológus 

kollégák részvételével tartottunk egy műhelybeszélgetést. Az elején Váncsa Klára, a múzeum 

természettudományos muzeológusa,  a rendezvény szervezője összefoglalta a rendezvény 

célját és a téma fontosságát, és a muzeológus kollégákkal vitattuk meg, hogy ki mit tehet a 

mindennapokban a hulladékcsökkentés érdekében.  
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16:30-tól Vasas András, a Magyar Madártani Egyesület helyi szakemberének előadása 

hangzott el, melynek címe: A Magyar Madártani Egyesület Békés megyei munkájának 

bemutatása volt.  

 

17:00 órától pedig Boldog Gusztáv, ornitológus a Körös-Maros Nemzeti Park 

természetvédelmi őrének előadását hallgatták meg az érdeklődők: „Madarak jönnek, madarak 

mennek…”címmel. Ezt követően műhelybeszélgetés zajlott a madárvilág megmaradásának 

problematikájáról, illetve a hulladéktermelés madárvilágra gyakorolt hatásairól. A 

szakemberek konkrét lépéseket javasoltak, amit minden személy megtehet azért, hogy 

megóvja a madarakat, és kevesebb hulladékot termeljen. 
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A harmadik nap 2021. 11. 25-én (csütörtökön) a téma Békés megye emlősfaunájának 

megismerése volt. Ezen a napon egy olyan iskolát vontunk be, amely helyileg messze van a 

múzeumtól, így a „Kézzel fogható megoldások” nevű múzeumpedagógiai foglalkozásunkat 

„házhoz vittük” az iskolába. Az Erzsébethelyi Általános Iskola 6. B osztályában tartottuk a 

foglalkozást, ahol a gyerekekkel a hulladékok újrahasznosításáról beszélgettünk, és ennek a 

témának a jegyében hulladékok felhasználásával (cipős doboz, újságpapír, régi ruha, 

természetes anyagokkal díszítve) készítettünk karácsonyi ajándékdobozt.  

 

 

16:30-tól Zuberecz Tibor, a Békés Megyei Vadászszövetség elnökhelyettese tartotta 

meg előadását, „Az emberi tevékenység által a természetben és a vadállományban okozott 

károkról” címmel. Az ezt követő műhelybeszélgetésen megvitatásra került a helytelen 
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hulladék kihelyezés hatásainak problémája az emlősfaunára, de valójában az egész élővilágra 

nézve. Megoldásokat kerestünk közösen, miután szembesültünk az előadás során látott 

szörnyű következményekkel (vadelhullás kémiai szennyezés következtében, vagy műanyag 

hulladékok okozta szörnyű balesetek, stb). 

 

 

A negyedik nap, 2021. 11. 26-án, pénteken délelőtt 10 órától a békéscsabai Esély 

Pedagógiai Központ Szakiskola tanulói vettek részt egy előadással egybekötött 

műhelyfoglalkozáson, melynek a címe ugyancsak „Kézzel fogható megoldások” volt, melyet 

Boldog Gusztáv helyi ornitológus tartott. Ennek során téli madáretetőket készítettek a 
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gyerekek, hulladékok újrahasznosításával. Több csoportra osztva az új állandó kiállításunkat 

is megtekintették a résztvevő iskolások.   

 

 

Előre megfontolt célunk, mely szerint a hátrányos helyzetű gyerekeket is be szerettük 

volna vonni ebbe a programsorozatba, sikeresen megvalósult. Visszajelzés is érkezett a 

részükről, hogy működnek a madáretetők, a madarak előszeretettel használják:  
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Videó a madáretetőről:  

https://munkacsy.hu/wp-content/uploads/2022/08/Madareteto-2.-Video.mov 

A negyedik napnak a tematikája Békés megye botanikai értékinek megismerése lett volna. 

Eredetileg 16:30-tól, Kertész Éva botanikus, nyugalmazott főmuzeológus tartott volna 

előadást: „Az éghajlatváltozás és az emberi tényezők hatása a nemzeti park védett területeire” 

címmel. Azonban váratlan megbetegedése miatt a rendezvény előtt még sikerült másik 

előadót találnunk, így a botanika helyett a gombák kerültek az előadás középpontjába. Végül 

Kocziszky Andrea gombaszakellenőr, természetfotós tartott előadást „Az éghajlatváltozás és a 

tájhasználat hatása a gombákra” címmel. Az előadás utáni workshop témája volt, hogy 

miképpen reagálnak a gombák az emberi tevékenységre. A programváltozásról még időben 

sikerült egyeztetünk, így a szóróanyagon cserélni tudtuk az előadó nevét és az előadás címét, 

és már így is küldtük ki. 
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Véleményünk szerint, a tematikus hét elérte célját. Sikerült bemutatnunk az új állandó 

kiállításunkban megjelenő helyi növény és állatvilágot az érdeklődőknek, illetve az Európai 

Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva, ráirányítottuk a figyelmet az emberi tevékenység 

szennyező hatásainak következményeire, és megoldásokat javasolva tanítottuk a résztvevőket, 

első sorban az iskolás korosztályt az újrahasznosítás fontosságára. A rendezvény során 

elhangzó előadások felhívták a figyelmet, hogy az emberi tevékenység milyen 

következményekkel járt az elmúlt években a természeti környezet és az élővilág 

megváltozására, és a hulladéktermelés problémája milyen gondokat vet fel a jövőre nézve.  

A rendezvény ismertetését célzó nyomtatott szóróanyagot eljuttattuk az iskolákba, 

információs pontokra, és a város területén található nagyobb létszámú munkahelyekre. A 

helyi médián – újságokban, televízión, rádión, internetes újságokon – keresztül meghirdetett 

előadások híre Békés megye minden településére eljutott. A közösségi médiát használó 

közönség részére pedig az internetes felületeken (múzeum honlapja, FB oldala) juttattuk el a 

meghívót az eseményre, így a fiatal felnőtt korosztály is értesülhetett erről. 
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A helyi és a közösségi médiában megjelent cikkek, interjúk, figyelemfelkeltő írások az 

esemény kapcsán: 

https://behir.hu/a-munkacsy-mihaly-muzeum-is-csatlakozott-az-europai-hulladekcsokkentesi-

hethez 

https://behir.hu/termeszettudomanyos-eloadas-sorozatot-szervez-a-munkacsy-muzeum 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/203700741940354 

https://www.facebook.com/munkacsy.muzeum/posts/4580587558687619 

A békéscsabai Rádió 1. Velünk történt című műsorában, 2021.11.28-án, vasárnap, 12:00 

órától egy interjú készült az eseményről. 

 

A rendezvény résztvevőinek száma a következők szerint alakult: 

2021. 11. 23-án, kedden délelőtt 20 fős iskolás csoport, a délutáni előadáson 15 fő vett részt. 

2021. 11. 24-én, szerdán délelőtt 22 fős iskolás csoport, a délutáni előadáson 17 fő vett részt. 

2021. 11. 25-én, csütörtökön délelőtt az Erzsébethelyi Általános Iskola 6. B osztályában 15 

fő, a délutáni előadáson 14 fő vett részt. 

2021. 11. 26-án, pénteken délelőtt az Esély Pedagógiai Központ diákjai 25 fő, a délutáni 

előadáson pedig 12 fő vett részt. 

A programokon mindösszesen 140 fő vett részt. 

 

A rendezvény a terveknek megfelelően lezajlott, és elérte célját, hiszen mind az iskolásokat, 

mind a fiatal felnőtteket, valamint az idősebb korosztályt is meg tudtuk szólítani. A 

legfontosabb célunk, miszerint a környezetvédelmi problémákra kell irányítani a figyelmet, 

hathatósan eljutott a különböző korosztályoknak szervezett programokon keresztül. 

 

A pályázati beszámoló a Munkácsy Mihály Múzeum weboldalán az alábbi linkre kattintva 

érhető el: https://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-beszamolok 

Támogatásukat ezúton köszönjük! 

 

Békéscsaba, 2022. augusztus 17. 

 

 Váncsa Klára  

 természettudományos muzeológus,  

 a rendezvény szakmai koordinátora 
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