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 2014 évi tevékenységünkről
1. Projektek
- „Természet háza és zöld pont iroda létrehozása Kisgyőrben”
(ÉMOP-3.3.1-11-2011-0020) – 2012-2014
- „Fenntarthatósági programok Kisgyőrben” (Zöld Forrás: PTKF/1210/2013) – 2013-2014
- “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
2. Előadások, ismeretterjesztés
- Előadások az Élővilágbarát kert témában ( Debrecen: Életreform Egyesület, Csapókerti
Kertbarát Kör, Miskolc: Ökológiai Intézet - Fenntartható fejlődés klub, Nyíregyháza: Nyírségi
Civil Ház – Zöld óvoda és ökoiskola nyílt nap, Debrecen: Homokkerti Közösségi Ház,
Kertbarát-körök továbbképzése, Hajdúszoboszló: Bocskai Rendezvényközpont, Debrecen:
Boldogkerti Kertbarát Kör, Hajdúdorog: Görög Demeter Kertbarát Kör, Debrecen-Józsai
Kertbarát Kör)
- Méhészeti és kézműves foglalkozások gyerekeknek a méhek védelmének népszerűsítésére
(Debrecen: Bartók Béla utcai Óvoda, Kikelet Waldorf Óvoda, Ősz Utcai Óvoda, Svetits
Óvoda, Református Koll. Ált. Isk., Ibolya utcai Ált. Iskola, Árpád Vezér Ált. Iskola, Egyetemi
Botanikus kert)
- Philip Chandler előadása a Debreceni Agrártudományi Egyetemen és a Csapókerti
Közösségi Házban: Új utak a bioméhészetben (top-bar hive, méhbarát övezetek) címmel
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Kisgyőri programok:
- Gyulai Iván előadása: Ember és természetkímélő kertgazdálkodás
- Gyarmathy István előadása: Élővilágbarát kert
- F. Nagy Zsuzsa előadása a “zöld háztartásról”
- Kisgyőri természetkutató hétvége (2 alkalommal)
- Kézműves program és kirándulás miskolci iskolások részvételével
- Harsányi óvodások látogatása a Természet Házában
- Ballagó ovisok hétvégéje Kisgyőrben
- II. Kisgyőri természetismereti és kézműves tábor
- Gyógynövényes és élővilágbarát kert workshop
- Gyümölcsész képzés (Régi gyümölcsök Kisgyőrben)
- Philip Chandler képzése a felsőléces kaptárról
- Philip Chandler előadása Új utak a bioméhészetben címmel
- A Kitaibel Pál Környezettudományi doktori iskola (Nyugat-magyarországi Egyetem)
kihelyezett képzése
- Miskolci és debreceni amatőrcsillagászok találkozója a Természet Házában
- Tavasz a Kisgyőri Gallyákon (kirándulás)
- Négy általános iskolai osztály (Kisgyőri Ált. Isk.) látogatása a Természet Háza tanösvényen
- Vezetett túra a “Galya tanösvényen” az európai “Élő táj hét” (Landlife week) keretében
- Állami gondozott gyerekek látogatása a Természet Házában, előadás az Élővilágbarát
kertről, a helyi néphagyományokról, tanösvény-látogatás, kézműves program, lovaglás
- Tanösvényeket jelöltünk ki (Gallya és Természet háza tanösvény)
Állandó programok:
- Csillagász szakkör (havonta)
- Baba-mama klub (havonta)
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Kiadványok:
- Élővilágbarát kert c. füzet
- Philip Chandler: Méhészkedés természetesen
- A Hortobágyi Csillagoségbolt-parkot bemutató leporelló
- Kisgyőri tanösvények (Természet háza és Gallya tanösvény) leporellói

3. Természetvédelmi programok
- Az álmosdi Daru-láp gondozása.
- Aktívan részt vettünk a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta világörökségi helyszín kezelésiterv térségi fórumán Hortobágyon.
- Elindítottuk a Zöld Körrel közösen tervezett “Hajdúsági eltűnő szigetek” Norvég Alaphoz
benyújtandó projekt előkészítését (a kunhalmok védelméről).
- A Nyírségben folytattuk a védett növények mesterséges szaporítását és visszatelepítését, a
Botanikus Kert ezirányú DEBOTKERT Projektjét két közmunkásunk és önkénteseink is
segítették.
- Csatlakoztunk a MME Mérgezés és áramütés megelőzési munkacsoportjához.
- Madárvédelmi programjaink során folytatódott a ragadozó madarak monitorozása, téli
etetése, keselyűvédelmi programunk, illetve különböző típusú madárodúk kihelyezése.
- Részt vettünk a Te Szedd akcióban.
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4. Csillagászati ismeretterjesztés, fényszennyezés
- Hortobágyi „Csillagséták” (a HNPI-vel és a MACSED-del közösen).
- "Járdacsillagászati" programok a Debreceni Nagytemplom előtt (a MACSED -del közösen).
- Előadásokat és távcsöves csillagászati bemutatást tartottunk Hortobágyon.
- Részt vettünk a Bemutató Csillagvizsgálók Országos Találkozóján Jászberényben, és a
Planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók országos találkozóján Pécsett, ahol előadást
tartottunk a Kisgyőri Gaia és a Hortobágyi Fecskeház Csillagdáról.
- Előadás a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkról Berekfürdőn a Megbékélés Házában és Zöld
Kör táborában Pródon és Egerben a Kaptárkő Egyesület projekt nyitóján.
- Csillagász szakkör működik Kisgyőri Természet Házában.
- Együttműködési megállapodást kötöttünk Sepsiszentgyörgyön a Vadon Egyesülettel és
méréseket végeztünk az ott kialakítandó csillagoségbolt-park előkészítése érdekében.
- Megújult a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkot bemutató honlapunk: http://hortobagy.csillagpark.hu

5. Táborok, kézműves programok
- Részt vettünk az immár hagyományos Górés-tanyai alkotótábor megszervezésében és
lebonyolításában (XIV. alkalommal).
- 2014-ben is természetvédelmi és kézműves tábort szerveztünk Kisgyőrben.
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6. Tanulmányút, együttműködés, foglalkoztatás, önkéntesség, közhasznúság
- Norvégiai tanulmányúton vettünk részt a Zöld Körrel közösen, ahol felvettük a kapcsolatot a
Föld Barátai Norvégiával közös kunhalmos pályázatunk érdekében.
- Meglátogattuk a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesületet, ahol együttműködési megállapodást
kötöttünk és méréseket végeztünk a csillagoségbolt-park létrehozása érdekében.
- Együttműködést kötöttünk még a Magyar madártani Egyesülettel, a Zsuzsi Erdei Vasút
KHT-vel, a Kaptárkő Egyesülettel.
- Aláírtuk a Barcelona “Declaration on land stewardship” nyilatkozatot, melyet az I. Európai
“Land Stewadship” Konferencián fogadtak el.
- A Munkaügyi Központ támogatásával május és október között két fő, majd decembertől egy
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.
Egyik közfoglalkoztatottunk a debreceni „Dobozrendszer” (közvetlen termelő-fogyasztó
kapcsolat) működtetésében segített. Ezen túl egy főt foglalkoztatunk ÉMOP programunk
keretében, és ugyanezen program során egy főt (augusztusig) megbízási jogviszonyban.
- Egyesületünket 6 fő önkéntes támogatta önkéntes szerződés keretében.
- A Debreceni Törvényszék jóváhagyta egyesületünk közhasznú státusának fenntartását.

7. Támogatás
- A Bihar Közalapítvány 500 eFt támogatásban részesítette természetvédelmi munkánkat. A
támogatásból fedeztük ÉMOP, Svájci Civil és NEA pályázataink önrészét.
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2015 évi tervek (a tervezett kiadások megjelölésével)
Folytatjuk természetvédelmi, csillagászati és kulturális értékőrző programjainkat.
1. Pályázatok megvalósítása:
1.a. 2014-ről áthúzódó
- “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
1.b. Új pályázatok (eddig ismertek)
- NEA működés (beadott)
- A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatása (beadott)
- Partnerségben a Zöld Körrel Norvég Alap Kunhalom-program (beadott)
1.c. tervezett pályázatok
- Leader, Zöld Forrás, Norvég Alap
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 1 fő
közfoglalkoztatott
- A fakó-keselyű visszatelepítését célzó program elindítása a Parcul Natural Apuseni-vel
együttműködve, ragadozómadár védelmi program. – önkéntes munka, 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott
- Szalakótavédelmi program Berettyóújfalu térségében. - önkéntes munka, 20 000 Ft
odúkészítésre.
- 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. –
önkéntes munka, Zöld Forrás pályázat
-A Hortobágyi Csillagoségbolt-park működésével kapcsolatos programjaink folytatása
(halastavi éjszakai programok, erdei iskolai programok). – önkéntes munka
- 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
- Részvétel a termelő-fogyasztói közösség („dobozrendszer”) működtetésében. - önkéntes
munka, kulturális közfoglalkoztatott
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. 30 eFt támogatás a
Górési tábornak
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-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, Hungarikum
pályázat, Leader pályázat
- Kisgyőri természetvédelmi tábor gyerekeknek – önkéntes munka
- Kisgyőri tanösvényeken és a Természet Házában programok, kirándulások szervezése
(állami gondozott gyerekeknek, helyi iskolásoknak, stb.) – önkéntes munka
- A kisgyőri tanösvények karbantartása. - önkéntes munka, közfoglalkoztatott
5. Működés (NEA forrásból, a Bihar Közalapítvány támogatásából)
- A kisgyőri ház üzemeltetése, irodaszerek, könyvelői és bankköltség, postaköltség, internet
előfizetés, utazás, közfoglalkoztatás önrésze, munkatárs bére (az ÉMOP pályázatban vállalt
továbbfoglalkoztatás dec. 31-ig): kb. 1500 eFt
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