Székhely: 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 23.
Iroda: 4032 Debrecen Tessedik u. 115.,
Telephely: 3556 Kisgyőr Szőlőkalja u. 8.
honlap: http://ronaorzo.csillagpark.hu
Föld Barátai Magyarország – Magyar Természetvédők Szövetsége tagja

Beszámoló 2013 évi tevékenységünkről
1. Projektek:
- Román-magyar határmenti védett területek felmérése és kezelése (HURO/1001/179/1.3.1)
(a Zöld Körrel közösen) – 2012, a projekt befejezése
- „Természet háza és zöld pont iroda létrehozása Kisgyőrben” (ÉMOP-3.3.1-11-2011-0020) –
2012 óta folyamatos
- „A csillagoségbolt park program, a nemzeti parkok és a fenntartható viselkedésminták
népszerűsítése Hortobágyon és a Dél-Bükkben.” (PTKF/1603/2012) – 2012-2013, a projekt
befejezése
-MTVSZ svájci-magyar biodiverzitás-védelmi projekt – 2012-2013, a projekt befejezése
2. Előadások, ismeretterjesztés:
- Zöldellő Univerzum Kör a Romkert Caféban és a Carpe Diem teaházban (előadások:
Alternatív energiák a háztartásban, Dán Öko-népfőiskolák, Gaia élő bolygónk - mit tehetünk
érte, "Élővilágbarát kert" program, Előadás és tréning a közösség által támogatott
mezőgazdaságról – utóbbi kapcsán elindult az első debreceni „biodobozrendszer”).
- MTVSZ Svájci-Magyar biodiverzitás-védelmi projektjének keretében előadást és Madarak
és fák napja programot szerveztünk a Debrecen-hármashegyi Természet Házában, illetve
kisfilm készült (honlapunkon megtekinthető).
- HU-RO kutatásainkról előadást tartottunk a Határmenti eltűnő szigetek védelméért projekt
zárórendezvényén (Debrecen, Romkert).
- A Zöld Kör partnereként részt vettünk a magyar-román határ mente természeti értékeinek
kutatásában, és a terület bemutatását célzó filmek készítésében. 2 ismeretterjesztő kisfilm amelynek elkészítést a HURO program támogatta -, elérhető honlapunkon is: A Dél-Nyírség
és az Érmellék; A Sebes-Körös.
-Megújult honlapunk, és elindult egyesületünk Facebook oldala
(http://ronaorzo.csillagpark.hu, https://www.facebook.com/ronaorzo). Híreinket,
eseményeinket itt is nyomon lehet követni.
-Kisgyőri programok:
-Kisgyőri Zöld Esték: Előadások: - A Bükki Nemzeti Parkról, - A Dél-Bükk
kultúrtörténeti értékeiről, - A fényszennyezés és természetvédelem viszonyáról;
- Baba-mama klub a fenntartható háztartásról (3 alkalommal)
- Természetvédelmi és kézműves tábor
- A Hajdú-Bihar megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal együttműködve egy
napos kirándulás állami gondozott gyermekeknek
- Madárgyűrűzés és kézműves program a Természet Házában
- Csillagászati előadás a II. Szarvasbőgés Tábor résztvevőinek.
- Csillagász szakkör (novembertől havonta)
- Jógahétvége
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- Kiadvány Kisgyőr természeti értékeiről, illetve táblát állítottunk ugyanebben a
témában (honlapunkon megtekinthető illetve letölthető)
-Beszámoltunk tevékenységünkről a Zöld Sajtóreggelin Miskolcon az Ökológiai
Intézetben
Természetvédelmi programok:
- Kisgyőrben önkéntesek részvételével békaterelő kerítés készült a faluba vezető út mellett,
melyet keresztez a békák ívóhelyre történő vonulása
- Faültetési akciót szerveztünk a Tócóvölgy Természetvédelmi Területen korábban kivágott
liget pótlására. Az alábbi fa és cserjefajokat ültettük el: Fehérnyár 40 db, magyar kőris 20
db, kocsányos tölgy 20 db, mezei juhar 20 db, veresgyűrű som 20 db
- Debrecen város Polgármesteri Hivatala megbízásából egyesületünk tagjai végezték a
nagyerdei "Békás tó" rekonstrukciója miatt a kétéltűek és hüllők áttelepítését az egyetemi
Botanikus Kert tavába.
-Az álmosdi Daru-láp gondozását a HNP Igazgatósággal kötött megállapodás értelmében
végeztük.
- 200 db. különböző típusú madárodút helyeztünk ki a MVH támogatásával a Daruláp területeire.
-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 vettünk a Te Szedd akcióban
4. Csillagászati ismeretterjesztés, fényszennyezés:
- Hortobágyi „Csillagséták” (a HNPI-vel és a MACSED-del közösen)
- "Járdacsillagászati" programok a Debreceni Nagytemplom előtt (a MACSED -del közösen).
- Pásztorok és a csillagos ég címmel előadást és távcsöves csillagászati bemutatást tartottunk
Hortobágyon a Pásztormúzeumban a Múzeumok éjszakája alkalmából.
- Zöld Forrás projektünk keretében 3 Hortobágy környéki településen (Balmazújváros,
Berekfürdő, Újszentmargita) és Kisgyőrben tartottunk előadásokat a csillagoségbolt-parkról
- Előadás a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról a Hortobágyi Filmnapokon.
- Előadást tartottunk a Berekfürdői „Megbékélés Házában” és az MME debreceni helyi
csoportjánál a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról.
- Csillagászati előadást tartottunk a Kisgyőri Természet Házában a II. Szarvasbőgés
Tábor résztvevőinek.
- Csillagász szakkört indítottunk Kisgyőri Természet Házában
- Előadást tartottunk Sepsiszentgyörgyön a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról, és méréseket
végeztünk az ott kialakítandó csillagoségbolt-park előkészítése érdekében
4. Táborok, kézműves programok:
- Részt vettünk az immár hagyományos Górés-tanyai alkotótábor megszervezésében és
lebonyolításában(XIII. alkalommal).
-Természetvédelmi és kézműves tábort szerveztünk Kisgyőrben
- Jógahétvégét szerveztünk Kisgyőrben
- Részt vettünk a Tea Útja Egyesület által szervezett kézműves foglakozásokon Debrecen
több iskolájában és a Romkert Caféban.
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5. Tanulmányút, együttműködés, foglalkoztatás, önkéntesség
- Titkárunk tanulmányúton vett részt az angiliai Yarner Trust welcombe-i
intézményének működését, a helyi termékek értékesítését és a bioméhészetet tanulmányozva.
A tapasztalatokat fel fogjuk használni egyesületünk működésében.
- Meglátogatott bennünket a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület vezetője, akivel
megtárgyaltuk az együttműködés lehetőségeit, ez alapján mi is jártunk náluk, ahol előadást
tartottunk a csillagoségbolt-park és ragadozómadár-védelmi programokról.
-Együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni Egyetemmel.
- A Munkaügyi Központ támogatásával két fő közfoglalkoztatott segítette munkánkat 6
hónapig. A munkatársak a védett növények szaporítási programjában és a helyi védett
területek kezelésében (elsősorban DE TEK Botanikus kert) vettek részt az alábbi
együttműködési megállapodás keretében. Ezen túl egy főt foglalkoztatunk ÉMOP
programunk keretében, és ugyanezen program során egy főt megbízási jogviszonyban.
-Egyesületünket 5 fő önkéntes támogatta önkéntes szerződés keretében.
6. Támogatás
- A Bihar Közalapítvány 500 eFt támogatásban részesítette természetvédelmi munkánkat.
- A 2013-as adóbevallás során az adózók az 1%-os felajánlások során 19388 Ft-al támogatták
egyesületünket.
2014 évi tervek (a tervezett kiadások megjelölésével)
Folytatjuk természetvédelmi, csillagászati és kulturális értékőrző programjainkat.
1. Pályázatok megvalósítása:
1.a. 2012-ről áthúzódó
- „Természet háza és zöld pont iroda létrehozása Kisgyőrben” (ÉMOP-3.3.1-11-2011-0020)
1.b. Új pályázatok
Nyert:
- „Fenntarthatósági programok Kisgyőrben” (VM Zöld Forrás PTKF/1210/2013, 472 000 Ft
támogatás). A pályázat során többek között tanösvényt létesítünk, előadásokat, szakköri
foglalkozásokat, képzéseket szervezünk Kisgyőrben.
- Legyél te is a méhek barátja (Svájci Civil Alap SMCA-2013-0650-Z 3 234 000 Ft
támogatás).
– A Hortobágyi Csillagoségbolt-park fényszennyezettségének monitoringja, a park
népszerűsítése (VM Zöld Forrás PTFK/315/2014 ) című pályázatának megvalósítására
540 000 Ft-támogatás)
- NEA működés (400 000 Ft támogatás)
Beadandó:
- Fiatalok lendületben: Népek kultúrája program, Finn-magyar csereprogram
-Partnerség: Zöld Körrel Norvég Alap Kunhalom-program, MTVSZ-szel: Norvég Civil Alap
Biodiverzitásvédelmi Program
2. Élőhely és fajvédelmi programok, monitoring:
-Az álmosdi Daru-lápon megkezdett élőhelykezelési program folytatása (HNP-vel kötött
együttműködési megállapodás alapján) – forrás: Agrártámogatás és önkéntes munka
-Védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése (a
Debreceni Egyetem Botanikus Kertjével együttműködve). – önkéntes munka, illetve 2 fő
közfoglalkoztatott
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-A fakó-keselyű visszatelepítését célzó program elindítása a Parcul Natural Apuseni-vel
együttműködve. – 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. –
önkéntes munka
-A Hortobágyi Csillagoségbolt-park működésével kapcsolatos programjaink folytatása
(halastavi éjszakai programok, erdei iskolai programok). – önkéntes munka
-Részvétel a Hajdúböszörményi Zöld Kör és a MTVSZT civil összefogást célzó
programjaiban és az Észak-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Hálózat munkájában. –
önkéntes munka
4. Ismeretterjesztés, kulturális értékőrzés, csillagászat
-Előadások, bemutatók a természetvédelem és a csillagászat területén, utóbbiak a Magnitúdó
Csillagászati Egyesülettel kötött együttműködés alapján. – önkéntes munka
-Természetvédelmi és kézművestábor, egyesületi tréning, valamint alkotótábor megvalósítása
a hortobágyi Górés-tanyán, a Motolla Egyesülettel együttműködve. – kb. 20 eFt támogatás a
Górési tábornak
-A népi játszóház program folytatása, kiterjesztése enyhe értelmi fogyatékosok,
mozgássérültek és a roma kisebbség felé, a Tea Útja Egyesülettel illetve a Debreceni Városi
Művelődési Központtal kötött együttműködési megállapodások alapján, illetve további
játszóházi programok (Kultúrpark, Romert Café, stb.) –önkéntes munka, illetve a programok
bevétele
-Zöldellő Univerzum Kör (fenntarthatóság, környezetbarát életmód, ökológikus szemlélet
terjesztése érdekében) – önkéntes munka
- Kisgyőri Zöld Esték, szakköri foglalkozások, képzések – Zöld Forrás pályázat
- Kisgyőri természetvédelmi tábor gyerekeknek – önkéntes munka
- Kisgyőri tanösvény (Zöld Forrás)
5. Működés (NEA forrásból)
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