2015 évi Beszámoló és 2016 évi Munkaterv
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Beszámoló 2015 évi tevékenységünkről
1. Projektek
a. Előző évről áthúzódó, 2015-ben befejezett és lezárt pályázatok:
- „Természet háza és zöld pont iroda létrehozása Kisgyőrben”
(ÉMOP-3.3.1-11-2011-0020) – 2012-2015 – a projekt lezárásra került, és elkezdődött az 5
éves fenntartási időszak.
- “Legyél te is a méhek barátja” (Svájci Civil Alap: SMCA-2013-0650-Z) – 2014-2015
- “A Hortobágyi Csillagoségbolt-park fényszennyezettségi állapotának monitoringja, a
csillagoségbolt-park népszerűsítése” (Zöld Forrás: PTFK/315/2014) – 2014-2015
- Működési pályázat (NEA-UN-14-M-0516) – 2014-2015
b. 2015-ben elindított pályázatok
- „Értékeink-Hungarikumok nyomában” (HUNG-2014C-3491) – 2015 – a pályázatot lezártuk
- „Természetvédelmi és fenntarthatósági szemléletformáló programok Debrecenben és
Kisgyőrben” (Zöld Forrás: PTKF/1128/2015) – 2015-2016
- Működési pályázat ( NEA-UN-15-M-0421) – 2015-2016
2. Előadások, ismeretterjesztés, szemléletformálás, környezeti nevelés, kampányrendezvények
a. A Svetits Általános Iskolával kötött megállapodásunk értelmében az alábbi programokat
szerveztük

- Előadásokat tartottunk a Debrecen helyi értéktáráról, a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról,
a Tiszántúl helyi értékeiről.
- Egyéni pályázatot hirdettünk a felső tagozatos osztályok számára. A pályázat címe: „Fedezd
fel és mutasd be! Lakóhelyed helyi értékei-rajzon vagy fényképen.”
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- A Nagyerdő - a közös érték. Élményszerző délelőttöt szerveztünk a Madarak és Fák Napján.
A fél napos program célja a fiatalok figyelmének felhívása volt hazánk első természetvédelmi
területe iránt. A Madarak és fák napján terepi előadás tartása, madárgyűrűzési bemutató,
természetismereti túra alkotta a programot.
- A magyarság állatai címmel látogatást szerveztünk a Debreceni Állatkertben.
A program során a résztvevők a szakvezetéses állatkerti séta során megismerkedhettek a
különböző ősi magyar állatfajtákkal, azok legfontosabb tulajdonságaival.
- A magyarság értékei címmel Hungarikum napot szerveztünk az iskolában.
Ugyanitt ízleld meg a magyarság ízeit címmel gasztronómiai bemutatót és kóstolót
rendeztünk a Virágoskút Biogazdaság részvételével.
Ugyanekkor nyitottuk meg az áprilisban meghirdetett pályázatra beérkezett művekből
létrehozott rajz-és fotókiállítást, illetve adtuk át a díjakat.
- Világörökség-Hungarikum elnevezéssel Egy napos tanulmányutat bonyolítottunk le a
Hortobágyi Nemzeti Parkban. Az utazás célja volt megismertetni a fiatalokat a Hortobággyal,
mint kultúrtájjal, a program része volt a különleges hangulatú őszi
daruhúzás megfigyelése, és a Csillagoségbolt-park és program ismertetése.
- Hol jártunk-mit láttunk címmel fotókiállítást nyitottunk meg az iskolában, ekkor zártuk a
rendezvénysorozatot és az Értékeink c. kiadványt kiosztottuk az iskola tanulói részére.
- Megtekintettük a budapesti Mezőgazdasági Múzeum kiállítását.
b. Szakköri foglalkozások

- “Legyél te is természetbúvár” és “Az erdő élővilága – természetvédelem” szakkörök a
Természettárban, a DRK Református Általános Iskola tanulóinak részvételével.
c. Előadások
- Előadást tartottunk az élővilágbarát kertről a Derecskei Művelődési Központban szervezett
szakmai napon.
- Local Futures (Helyi jövők) címmel filmvetítést szerveztünk a DATE Zöld Klubjában.

3

d. Fenntarthatósági programok, kampányok

- Mag és palántabörzén vettünk részt a Kandiai utcai Biopiacon
- Öt alkalmas főzőiskolát szerveztünk az egészséges életmód illetve a bio és helyi termékek
népszerűsítésére
- Részt vettünk az MTVSZ Fejlesztés és klíma programjában. Ennek keretében „Üzenj Te is
velünk Párizsba!” címmel Klímakampányt szerveztünk a Debreceni Egyetem
Agrártudományi Karán, illetve a Győrffy Kollégiumban.
- Saját standdal vettünk részt a debreceni Campus Civil Fesztiválon.
- Részt vettünk a Zöld Börzén (a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában)
- Budapesten részt vettünk a „Ne vásárolj semmit” akciónapon.
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e. Kisgyőri programok

- Kisgyőri óvodások látogatásai a Természet Házában, a tanösvény bejárása
- Kisgyőri óvodások tanösvény-bejárásai a Gaia tanösvényen
- III. Természetkutató hétvége
- III. Természetvédelmi és kézműves tábor
- Csillagparty és „éjszakai lepke-vadászat”
- Egy napos képzések: Kézműveskedés természetes anyagokkal, Bio-főzőtanfolyam,
Biodinamikus méhészeti tanfolyam
- Üzenj te is Párizsba: Klímavédelmi kisfilmek vetítése és üzenetek megfogalmazása
- Szakköri foglalkozások: Legyél te is természetbúvár, Az erdő élővilága, Kisgyőr értékei
- Élő világegyetem – Grandpierre Attila előadása
- Meteorológiai állomást létesítettünk, mely online nyomon követhető az idokep.hu oldalon
3. 2015-ben megjelent kiadványok
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- Az erkélyláda látogatói
- Hártyásszárnyúak
- Állatbarát kert - oktatási anyag
- A hártyásszárnyúak és védelmük a kertben - plakát
- Értékeink, Hungarikumok Debrecen környékén
- A holtfa szerepe az erdő életében
4. Természetvédelmi programok

- Folytattuk az álmosdi Daru-láp gondozását.
- Részt vettünk a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta világörökségi helyszín kezelési
tervének előkészítésében

- Természetvédelmi munkánkhoz egy használt Ford Ranger terepjárót vásároltunk.
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- Támogatásunkkal odúk kihelyezésével szalakótavédelmi program folyt Berettyóújfalu
térségében.
- A Nyírségben folytattuk a védett növények mesterséges szaporítását és visszatelepítését, a
Botanikus Kert ezirányú DEBOTKERT Projektjét két közmunkásunk és önkénteseink is
segítették.
- Madárvédelmi programjaink során folytatódott a ragadozó madarak monitorozása, téli
etetése, keselyűvédelmi programunk, illetve különböző típusú madárodúk kihelyezése.
- Részt veszünk a Raptors prey (ürge) Life programban.
- Részt vettünk a Te Szedd akcióban.
5. Csillagászati ismeretterjesztés, fényszennyezés

- Felterjesztésünk alapján a Hortobágyi Csillagoségbolt-park bekerült a Hajdú-Bihar megyei
Értéktárba.
- Részt vettünk a Hortobágyi csillagászati programok lebonyolításában (a HNPI-vel és a
MACSED-del közösen).
- Részt vettünk a Planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók országos találkozóján Pécsett.
- Egerben előadást tartottunk a Kaptárkő Egyesület Csillagoségbolt-park projektje keretében.
- Lámpacsere Kisgyőrben: A Kaptárkő Egyesület Bükki Csillagoségbolt-park projektje
keretében lecserélésre került a Kisgyőri Gaia Csillagda közelében két lámpatest
fényszennyezés-mentes LED-es lámpatestre.
- Elkészítettük a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkot bemutató rövidfilmet „Ahol az égbolt is
élmény” címmel.
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6. Táborok, kézműves programok, hagyományőrzés

- Részt vettünk az immár hagyományos Górés-tanyai alkotótábor megszervezésében és
lebonyolításában (XV. alkalommal).
- 2015-ben is természetvédelmi és kézműves tábort szerveztünk Kisgyőrben.
- Világörökség-Hungarikum elnevezéssel 5 napos természeti és kultúrértékőrző tábort
szerveztünk az Aggteleki Nemzeti Parkban.
- Részt vettünk a Motolla Egyesület újévi regölésében.
7. Érdekvédelem
- A Hajdú-Bihari Napló Agóra levelezőlistáján részt vettünk a Nagyerdei Parkban végzett
cserje kivágással kapcsolatos egyeztetésben. Kezdeményeztük a Nagyerdei Park
Természetvédelmi Terület kezelési tervének elkészítését. A vita nyomán a cserjék kivágását
felfüggesztették.
- Levélben fordultunk a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez az üzletekben az élelmiszerek
allergén összetevőinek feltüntetésével kapcsolatban (a feltüntetés elmaradása miatt)
- Levelet írtunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, Felhívtuk figyelmüket a közutak
környezetében uralkodó állapotokra (a mindenütt jelenlévő hulladékra, és arra, hogy a fákcserjék irtását helyezik előtérbe a szemét összeszedése helyett)
- Levélben fordultunk a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez melyben a gyógyszertárak lejárt
szavatosságú gyógyszer visszavételi gyakorlatának visszásságaira hívtuk fel a figyelmet.
- Levelet írtunk Debrecen 22.sz. választókerületének képviselőjéhez, illegális hulladéklerakás
felszámolását kérve,
Minden esetben választ kaptunk, illetve intézkedés történt.
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8. Foglalkoztatás, önkéntesség, együttműködés, rendezvények

- A Munkaügyi Központ támogatásával októberig egy, majd novembertől két fő
közfoglalkoztatott segítette munkánkat. A munkatársak a védett növények szaporítási
programjában és a helyi védett területek kezelésében (elsősorban DE TEK Botanikus kert)
vettek részt az Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében.
- A Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfogalkoztatás keretében egy fővel segítette
munkánkat. Munkatársunk a debreceni „Dobozrendszer” (közvetlen termelő-fogyasztó
kapcsolat) működtetésében, és kampányaink lebonyolításában segített. Ezen túl egy főt
foglalkoztattunk ÉMOP programunk keretében (augusztusig).
- Egyesületünket 8 fő önkéntes támogatta önkéntes szerződés keretében.
- Részt vettünk a Zöld Szervezetek Országos Találkozóján Tokajban.
- Részt vettünk a MTVSZ Tagcsoport Konferenciáján Hajdúböszörményben
- Részt vettünk és előadást tartottunk a VI. Tájökológiai Konferencián Budapesten.
- Szervezésünkben Magyarországon járt Heather Moore angol méhész a Bee Social Enterprise
vezetője, aki Gödöllőn, Szentesen és Ópusztaszeren látogatott meg bioméhészeket.
- Részt vettünk a “Magyarország feladatai az éghajlatvédelemben” konferencián a
Parlamentben.
- Beléptünk a “Nulla Hulladék Hálózatba”
- Csatlakoztunk az International Alliance for Localization -hoz, és a ZöldCivil.hu hálózathoz.
- Együttműködés jött létre a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Zöld Bizottságával
- HU-RO Interreg előkészítő megbeszélésen vettünk részt Nagyváradon
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9. Támogatás
- A Bihar Közalapítvány 500 eFt támogatásban részesítette természetvédelmi munkánkat.
- A Cuthbert Horn Alapítványtól 1.715 eFt támogatásban részesültünk
A támogatásból fedeztük NEA pályázatunk önrészét és részben gépkocsi vásárlásunkat.
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2016 évi tervek
Folytatjuk természetvédelmi, csillagászati és kulturális értékőrző programjainkat.
1. Pályázatok megvalósítása:
1.a. 2015-ről áthúzódó
- „Természetvédelmi és fenntarthatósági szemléletformáló programok Debrecenben és
Kisgyőrben” (Zöld Forrás: PTKF/1128/2015)
- Működési pályázat ( NEA-UN-15-M-0421)
1.b. Új pályázatok (eddig ismertek)
- NEA 2016-os működés (NEA-UN-16-M-0202 ) – beadott
- Norvég Alap Kunhalom-program - Partnerségben a Zöld Körrel - beadott
- Visegrádi Alap (ID 21520067): “Astro-Tourism - Promotion of innovative products of
astro-tourism inthe V4 countries” - a Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu
Technologii Horyzonty nevű lengyel szervezet vezetésével - elnyert
1.c. Tervezett pályázatok
- Leader pályázat (a Kisgyőri Természet Háza fejlesztése)
- Zöld Forrás (2016 évi természetvédelmi és fenntarthatósági programok, épületlakó állatok)
- Ro-Hu Interreg (közös természetvédelmi és csillagoségbolt-park programok)
2. Élőhely és fajvédelmi programok, monitoring
- Az álmosdi Daru-lápon megkezdett élőhelykezelési program folytatása – forrás: önkéntes
munka
- Védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése (a
Debreceni Egyetem Botanikus Kertjével együttműködve). – önkéntes munka, illetve 2 fő
közfoglalkoztatott
- A fakó-keselyű visszatelepítését célzó program elindítása a Parcul Natural Apuseni-vel
együttműködve, ragadozómadár védelmi program. – önkéntes munka, RO-HU pályázat,
MME együttműködés
- Szalakótavédelmi program Berettyóújfalu térségében. - önkéntes munka
- Részvétel a Raptors prey Life programban – a Nimfea Egyesülettel kötött szerződés alapján
- Részvétel a Te Szedd akcióban. – önkéntes munka
3. Civil összefogás, kampányok
-Fényszennyezés program továbbvitele az International Dark Sky Association magyarországi
csoportjával, a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel és a HNPI-vel együttműködve és
kiterjesztése Romániára – önkéntes munka, RO-HU Interreg pályázat
- Visegrádi 4 együttműködés csillagoségbolt-park témában – V4 pályázat
- Együttműködés a miskolci Androméda Egyesülettel, közös észlelések Kisgyőrben. –
önkéntes munka
-Részvétel a Hajdúböszörményi Zöld Kör és a MTVSZ civil összefogást célzó programjaiban
és az Észak-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Hálózat munkájában. – önkéntes munka
- Együttműködés a DATE zöld klubbal, közös programok szervezése – önkéntes munka,
kulturális közfoglalkoztatott
- Részvétel a termelő-fogyasztói közösség („dobozrendszer”) működtetésében. - önkéntes
munka, kulturális közfoglalkoztatott
- Részvétel az MTVSZ kampányaiban – önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatott,
MTVSZ szerződések
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4. Ismeretterjesztés, kulturális értékőrzés, csillagászat
-Előadások, bemutatók a természetvédelem és a csillagászat területén, utóbbiak a Magnitúdó
Csillagászati Egyesülettel kötött együttműködés alapján. – önkéntes munka
-A Hortobágyi Csillagoségbolt-park működésével kapcsolatos programjaink folytatása
(halastavi éjszakai programok, erdei iskolai programok). – önkéntes munka
-Természetvédelmi és kézműves tábor, egyesületi tréning, valamint alkotótábor megvalósítása
a hortobágyi Górés-tanyán, a Motolla Egyesülettel együttműködve. – NEA támogatás
-Bio főzőklub szervezése – önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatott
- Filmklubok szervezése a Local futures című film vetítésére Debrecenben, Egerben,
Budapesten és Kisgyőrben - önkéntes munka, kulturális közfoglalkoztatott
-A népi játszóház program folytatása, kiterjesztése enyhe értelmi fogyatékosok,
mozgássérültek és a roma kisebbség felé. – önkéntes munka, illetve a programok bevétele
- Kisgyőri Zöld Esték, szakköri foglalkozások, képzések – Zöld Forrás pályázat, Leader
pályázat
- Kisgyőri természetvédelmi tábor gyerekeknek – önkéntes munka, NEA támogatás
- Kisgyőri tanösvényeken és a Természet Házában programok, kirándulások szervezése
(állami gondozott gyerekeknek, helyi iskolásoknak, stb.) – önkéntes munka
- A kisgyőri tanösvények karbantartása, fejlesztése - önkéntes munka, közfoglalkoztatott,
LEADER pályázat
5. Működés (NEA forrásból, a Bihar Közalapítvány támogatásából)
- A kisgyőri ház üzemeltetése, gépkocsi üzemeltetése, irodabérlet, irodaszerek, könyvelői,
ügyvédi és bankköltség, postaköltség, internet előfizetés, utazás, tagdíjak, közfoglalkoztatás
önrésze, munkatárs bére (az ÉMOP pályázatban vállalt továbbfoglalkoztatás) – forrás: NEA
pályázat, támogatások
Partnereink, támogatóink:
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