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Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Nádasi DóraNádasi Dóra

Zöld Tündérek
Öko- és Szabadidő Egyesület Bajnán

Az „életmódzöldítés” jegyében 

négy évvel ezelőtt alakította meg 

öt lelkes, a környezetvédelem iránt 

felelősséget érző tag az úgynevezett 

ökokört. A heti találkozók idővel a 

gyerekek számára szervezett, a kör-

nyezettudatos szemléletet kreatív 

ötletekkel, játékos formában köz-

vetítő foglalkozásokkal bővültek, 

amelyek a községen belül és azon 

kívül is mind nagyobb ismertség-

nek és népszerűségnek örvendenek. 

Az egyesület ma már Zöld Tündé-

rek néven a Nemzeti Művelődési 

Intézet partnerszervezete, amely 

minden korosztály számára szervez 

programokat.

Az egykori ökokör vezetője, 

Bagó Zoltánné Natália – aki egy-

ben a Nemzeti Művelődési Inté-

zet Komárom-Esztergom Megyei 

Irodájának közösségi koordináto-

ra – 2012-ben végezte el a Tudatos 

Vásárlók Egyesületének képzését. 

Víz- és energiatakarékossággal, 

megtakarításokkal kapcsolatos is-

mereteket, valamint a vegyszerek 

használatát, az újrahasznosítást, 

a  helyiélelmiszer-termelést érintő 

tudnivalókat, különféle fortélyo-

kat tanultak egymástól a tagok, 

végeztek kísérleteket, méréseket. 

A háromnapos képzést követően a 

csoportvezetőknek tíz alkalommal 

kellett hasonló foglalkozásokat tar-

tani a környéken élő és a téma iránt 

érdeklődő jelentkezők számára. 

Ezt követően a találkozók azonban 

nem értek véget, a  csoport tagjai 

igényelték a folytatást. A  heti egy-

órás alkalmak eleinte „háztartás-

zöldítési” tapasztalatok megosz-

tásával és kreatív programokkal 

teltek. Az ökokör legfi atalabb tagja, 

az akkor 12 éves Tóth Liza felve-

tésére – lelkesedését és fogékony-

ságát látva – született meg az öt-

let, hogy kifejezetten gyerekeknek 

szervezzenek környezettudatos 

szemléletet közvetítő programokat 

a helyi óvodával, iskolával együtt-

működve.

Játékos 
környezetvédelem

Az első foglalkozás 2013 hús-

vétján volt: a  bajnai óvodások és 

iskolások az ünnepi készülődés 

jegyében tojást festettek, tojástar-

tóból kakast, sodrott papírhenge-

rekből csörgőt, újrahasznosított 

műanyag granulátumból pedig Bajnai Zöld Tündérek Ökokör Játszóháza
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babzsák fi gurákat készítettek. Az 

év adventi vásárán már az ökokör 

tevékenységét hirdető szóróanya-

got és újrahasznosított anyagokból 

készített tárgyakat lehetett a Zöld 

Tündérek standjáról hazavinni.

Évek óta egyre többen vesznek 

részt az egyesület – elsősorban ün-

nepekhez kapcsolódóan vagy falu-

napi rendezvények részeként szer-

vezett – kreatív foglalkozásain. Ját-

szóházas alkalmakat általában a he-

lyi önkormányzatok, egyesületek, 

közösségek meghívására szervez-

nek. Hozzájárulva egyben a telepü-

lések összekapcsolásához, nemrég 

Sárisápon, Szőnyben, Neszmélyen, 

Máriahalmon és a szomszédos 

Héregen jártak. A  közeljövőben 

várhatóan Bajna szlovákiai test-

vértelepülésén, Barton, illetve Ba-

jon, Tatán és Mocsán rendeznek 

játszóházat. Szeptemberben Gyer-

melyen, a  „Sport- és Művészetvá-

lasztó” programon tehetik próbára 

a gyerekek az ügyességüket a szí-

nes-különleges környezetvédelmi 

ismeretterjesztő játékokkal. A  je-

les napi játszóházak állandó prog-

ramjai a kézműves foglalkozások 

– amelyek megtartásához vendég 

kézműveseket is gyakran hívnak –, 

mesék-versek olvasása (és esetleg 

az ezekben szereplő tárgyak, fi -

gurák megalkotása), kiegészítve 

arcfestések és csillámtetoválások 

készítésével. A  foglalkozásokon 

fontos szempont, hogy ott olyan 

játékokat készítsenek, amilyeneket 

aztán otthon is elő lehet állítani. 

Így a Téltemetés programon pa-

pírdobozokból készítenek maszkot, 

karácsonykor szintén újrahaszno-

sított anyagokból – például kon-

zervnyitó fülből és az abba fűzhe-

tő selyemszalagból – állítanak elő 

fenyőfadíszeket, a  hagyományőrző 

foglalkozásokon pedig népi motí-

vumokat is festenek. A  Tündérek 

idén harmadik alkalommal rendez-

ték meg a Szent Iván-napi Családi 

Tündér-Manó Estet, melyet a prog-

ramok lebonyolításában gyakran 

segédkező Csima Hagyományél-

tető Egyesület közreműködésével 

valósítottak meg. „Az ég és a föld 

összeérését” megünneplő idei ren-

dezvényen a gyerekek – az éjszakai 

túrát megelőzően – agyagból ké-

szíthettek manókat és tündérké-

ket, papírból focikaput, csillámos 

karkötőt és tündérszárnyat. A  ren-

dezvényre a 3–11 éves gyerekek 

rajzaikkal is készülhettek – a szá-

mukra kiírt pályázaton a tündérek 

világába kalauzoló verseket kellett 

papíron megjeleníteniük.

Zöldkunyhó 
és Varázsösvény

A  falunapi, illetve a „Tündér-

ország-kereső” programokon már 

szintén többféle, a  környezetvédel-

mi szempontok fi gyelembevételé-

vel előkészített játékot ki lehetett 

próbálni; így például kifogni a me-

dencéből a hungarocell aranyhalat 

vagy célba dobással konzervdobo-

zokat eltalálni, valamint a Tündé-

rek által írt meséhez kapcsolódó 

további próbatételeken helytállni.

Az állandó rendezvények so-

rában egyre nagyobb népszerű-

ségnek örvend az önkormányzat Tök-Jó Ünnep

Ifj úsági klub
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és a szülők közreműködésével 

megvalósított Mikulásünnep: 

a  sportcsarnokban helyet kapó 

eseményen idén szinte az összes 

óvodás és alsó tagozatos iskolás 

részt vett. A Tündérek az Ovitúrá-

hoz is csatlakoznak: idén pillepa-

lackból lehetett labdafogó tölcsért, 

vécépapír-gurigából és hungaro-

cellből pedig állatfi gurákat készí-

teni, a  több kilométeres kirándu-

lás megtétele után. A Bajnai Zöld 

Tündérek Játszóházában számos, 

az egyesület tagjainak ötletei 

nyomán létrehozott élő társasjá-

tékot lehet játszani, melyek során 

a gyerekek játszva sajátíthatnak 

el a környezet megóvásához vagy 

éppen a takarékos életmód meg-

valósításához szükséges ismerete-

ket. Az egyik ilyen játék a szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlatát nép-

szerűsíti: a  Zöldkunyhóban kü-

lönböző állatfi gurák mögé rejtett 

konténerekbe kell a hulladékot el-

helyezni – így a sárga színű kacsá-

éba a műanyagot, a békáéba a zöld 

üveget, az elefánt gyűjtőjébe pedig 

a fémet. A Varázsösvény elnevezé-

sű társasjáték célja a gyógyhatású 

és egyéb növények, fák és cserjék 

felismerése: a gyerekek dekorgumi 

alapú kirakóval kell, hogy a leve-

lekből és a termésekből párokat 

alkossanak. Más feladatban – így 

gyógyfüvek és fűszerek illatának 

felismeréséhez – az érzékszervek-

nek is jut szerep, az egészség meg-

őrzését segítő teákat pedig meg is 

lehet kóstolni.

Vándor bölcső

Szintén az egészséges életmód-

hoz kapcsolódódik az a feladvány, 

amelynek során gyárilag és házi-

lag készített ételek összetevőinek 

képeit kell párosítani, az újrahasz-

nosított alapanyagokból készített 

megannyi ügyességi és logikai já-

tékot pedig a „Társas-ész-erő moz-

gató”-ban lehet kipróbálni. A  fel-

adatok teljesítéséért a résztvevőket 

oklevéllel és apró ajándékokkal ju-

talmazzák.

A  Bajnai Zöld Tündérek Öko- 

és Szabadidő Egyesület célkitű-

zései között – ahogy azt a nevük 

is sugallja – azonban nemcsak a 

környezettudatosság népszerűsí-

tése szerepel. Szerveznek gyere-

kes családok részére, többek kö-

zött, szülésre felkészítő vagy ép-

pen a munkába való visszatérést 

segítő programokat, de a lakos-

ság igényei szerint egyéb témájú 

foglalkozásokat is. A  dúlaként is 

tevékenykedő Bagó Natália és Al-

bert-Merétey Bernadett védőnő 

kezdeményezésére, az egyesület 

jóvoltából kerül – sorsolás út-

ján – a falu legfi atalabbjaihoz az a 

két, Lénár István és Alexa László 

fafaragó mesterek által készített 

vándor bölcső, melyeken utóbb 

minden használó neve szerepel. 

Az egyesület szervezésében – Sza-

lai Szilvia közreműködésével – az 

idősebb korosztály tagjai pedig 

hetente kétszer vehetnek részt 

Pilates-tornákon a falu sportcsar-

nokában. Az egészség megőrzését 

szolgáló program ötletét a Vár-

gesztesen már évek óta működő 

kezdeményezés adta.

Fenyőfadísz

Tündérnap
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Kicsiben és nagyban

A  felnőtt korosztályt célzó kez-

deményezések sorát a Bajnai Zöld 

Tündérek országos megmozdulá-

sokhoz való csatlakozásokkal is bő-

vítik. Nemrég az egyik ilyen a Tej 

Szívvel-Lélekkel elnevezésű nyere-

ményjátékon való részvétel segítése 

volt. A  kültéri játszóvár elnyerésé-

ért a magyar tejesdobozokon talál-

ható emblémák gyűjtéséhez a Tün-

dérek faluszerte gyűjtődobozokat 

helyeztek ki, megmozgatva az ak-

ció során az egész lakosságot. Má-

sik ilyen – jelenleg is zajló – prog-

ram a Karcag város alpolgármeste-

re, Kovács Szilvia által meghirde-

tett Magyarország legszebb kony-

hakertjei című felhívás, amelynek 

elsődleges célja a parlagon heverő 

földterületek kihasználása, a  ker-

ti zöldség-, gyümölcstermesztés 

népszerűsítése, az ehhez szükséges 

tudás és hagyományok életben tar-

tása. A számos résztvevő település 

sorában, Bajnán is meghirdette az 

egyesület „A  legszebb konyhakert” 

címért hét kategóriában folyó ver-

senyt, amelyhez az utóbbi néhány 

hónap alatt már többen csatlakoz-

tak. A nyertest, aki továbbindulhat 

az országos díj elnyeréséért, au-

gusztus 20-án hirdették ki.

Az egyesület mindemellett, idén 

ősszel harmadszor fog részt venni a 

Fenntarthatósági Nap nevet viselő, 

a  környezet megóvásáért aktívan 

cselekvő közszereplők részvételével 

zajló fesztiválkonferencián. A  kiál-

lítással és egyéb közösségi progra-

mokkal színesített rendezvény fő 

elemét a közönséget is bevonó szak-

mai beszélgetések képezik, amelyek 

célja közelebb kerülni a fenntartha-

tóság érdekében tett célkitűzések 

gyakorlati megvalósításához. A jövő 

évi tervek között szerepel a Soproni 

Tündérfesztiválon való részvétel. Az 

egynapos ünnepen várhatóan mint-

egy nyolcezer résztvevő között fog-

nak a bajnai „tündérek és manók”, 

felnőttek és gyerekek felvonulni, be-

mutatkozni.

Tündércsillagok

A  Zöld Tündérek programjai-

nak szervezése és lebonyolítása a 

különböző részfeladatokhoz értő 

tagok önkéntes vállalásai alapján 

történik. Ehhez – elsősorban a 

helyszínek biztosításával – Bajna 

Község Önkormányzata, a  foglal-

kozásokon felhasználható újra-

hasznosítható anyagokkal pedig 

a lakosság is gyakran hozzájárul. 

Bagó Natália elmondása szerint, az 

egyesület munkáját nagyban segí-

ti a Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program is. A IV. Program keretein 

belül két tag járul hozzá munká-

jával tevékenységükhöz, magánál 

az egyesületnél, illetve a helyi ön-

kormányzatnál dolgozó közösségi 

munkásként. Emellett a koordiná-

tori tevékenység során számos új 

kapcsolat kialakítására nyílik le-

hetőség a különböző intézmények, 

szervezetek munkatársaival. Az 

új ismeretségek sokat segíthetnek 

abban, hogy az „életmódzöldítő” 

programokon – ahogy az a rövi-

debb és hosszabb távú célok kö-

zött szerepel – megyeszerte mind 

többen részt vegyenek, esetleg az 

egyesülethez is csatlakozzanak.

A  jelenlegi legfontosabb célkitű-

zés az elsősorban az általános iskola 

felső tagozatosait váró, „Alkoss te is 

közösséget!” mottójú ifj úsági klub 

rendszeressé tétele. A  nemrég elin-

dított heti találkozókon egyelőre 10–

16 fő vesz részt, akik a lehető legvál-

tozatosabb programok közül választ-

hatnak. A fi atalok által összegyűjtött 

tevékenységek között a Tündércsil-

lagok elnevezésű tehetségkutatótól 

kezdve a színjátszáson keresztül a 

helyesírásversenyig rengeteg kreatív 

és szabadidős elfoglaltság szerepel. 

Az eddigi összejöveteleken részt le-

hetett venni beszélgetéssel egybekö-

tött fi lmnézésen, különböző társas- 

és ügyességi játékokban. A  további 

találkozókon azok a programok sze-

repelnek majd, amelyekre a fi atalok 

közül a legtöbben szavaznak.

A  Bajnai Zöld Tündérek Öko- 

és Szabadidő Egyesület minden 

korosztályt megszólító, sokszínű és 

hasznos, a közösség igényeit és az 

újítás lehetőségeit is szem előtt tar-

tó programkínálatával igazán fi gye-

lemre méltó tevékenységet végez, 

amelyet a Bázis Gyermek és Ifj úsá-

gi Egyesület tavaly az Év Önkéntes 

Programja Díjjal ismert el.

Készült Bagó Zoltánné Natália 

egyesületi vezetővel és Szalai Szil-

via munkatárssal folytatott interjú 

alapján.

Fotók: Üveges Gabriella, Bajnai 

Zöld Tündérek Öko- és Szabadidő 

Egyesület

NÁDASI DÓRA az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán vég-
zett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint magyar mint idegen nyelv 
szakon. Az egyetemi évek után kiadói területen kezdett dolgozni – először a könyvki-
adásban korrektorként, angol nyelvről készített fordítások nyelvi lektoraként, majd a 
lapkiadásban olvasószerkesztőként, magazinok segédszerkesztőjeként. Ezek mellett egy 
angol nyelvű könyv fordítását végezte. Szakmai tapasztalatot magyar mint idegen nyelv 
tanárként is szerzett; magyar nyelvet külföldi diákok számára nyelvi táborban tanított.


