
A Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület bemutatása 

 

Közhasznú minősítésű egyesületünket 1996-ban alapítottuk. Küldetésünk a fenntartható 

fejlődés előmozdítása Veresegyházon és térségében. [A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, 

amely a jelen igényeinek a kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit a saját szükségleteinek a 

lehetőségeitől.] Ennek megfelelően fő céljaink:  

 

 a környezetvédelmi és lakossági érdekek érvényesítése önkormányzati szinten, 

 zöldterületek, táji értékek védelme a Sződrákosi-patak vízgyűjtőjén,  

 ismeretterjesztés és környezeti nevelés (pl. Veresegyházi Tavak Tanösvény, óvodai és 

iskolai foglalkozások, kiadványok, fórumok). 

 

Megalakulásunk óta közel 1000 db tájhonos facsemetét ültettünk el a veresi tavak mentén. A 

Föld Napján hagyománnyá vált (2001-) várostakarítás egyesületünk és a Civil Kör közös 

kezdeményezéséből nőtte ki magát. 2004-ben a Laposok virágos rétjeinek feltöltése ellen 

indult lakossági petíciót támogattuk.  

Az általunk létrehozott (2005) Veresegyházi Tavak Tanösvényen a mai napig több mint 6500 

főt vezettünk körbe, a résztvevők fele veresegyházi diák volt. A helyi óvodákkal, iskolával 

számos környezeti nevelési programot tartottunk közösen (pl. „Kincsvadászat”: természeti 

értékeink felfedezése, Zöldköznapok Vetélkedők díjazása). A gyermekek számára többféle 

foglalkoztató- és munkafüzetet, illetve társasjátékot is készítettünk környezetvédelmi 

témában. 2006 és 2013 között saját médiumunk, a Tavirózsa Rádió aktívan részt vett a térség 

közérdekű információinak terjesztésében.  

2007-ben sikeresen léptünk fel a Csonkás szomszédságába tervezet veszélyes ipari üzem 

(fecskendőgyár) építése ellen. Az elmúlt évtizedben több esetben nyújtottunk 

adminisztrációs, jogi és birtokvédelmi segítséget helyi lakosoknak ipari eredetű zaj- és 

levegőszennyezések kapcsán. 

A Malom-tó 254 millió Ft értékű európai uniós támogatással megvalósult (2008-2010) 

rehabiltációját (iszap szivattyúzása, őshonos fafajok ültetése stb.) a Tavirózsa Egyesület 

szakmai anyagai alapozták meg. 2011-től részt veszünk a Gamesszel és a Magyar Madártani 

Egyesület (MME) Gödöllői Helyi Csoportjával a gyurgyalagok helyi fészkelőhelyeinek 

védelme érdekében, rendszeresek az MME által szervezett madárgyűrűzések. 

A Szent István Egyetemmel közös Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogramot (2008-) a fokozottan 

védett halfaj megmentésére indítottunk el. A mintaprogram keretében számos nemzetközi 

együttműködés is történt már – többek között újvidéki és felvidéki szervezetekkel. 

2006 és 2010 között egyesületünk önkormányzati képviselője, Tatár Sándor vezette 

Veresegyház Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságát. A Bizottság 

munkájának fontosabb eredményei: 

 

 Virágos Veresegyházért Mozgalom elindítása (pályázati kiírás a Virágos Porta cím 

elnyerésére),  

 a Malom-tó rehabilitációjának (2009-2010) előmozdítása, 

 javaslatok a régi, szennyező és bűzös szennyvíztisztító (1996-2012) rekonstrukciójára, 

 Környezetvédelmi Alap működtetése (helyi pályázati kiírások óvodáknak, iskoláknak, 

civil szervezeteknek), 

 állásfoglalás a fecskendőgyár tervezett, kockázatos beruházásával kapcsolatosan, 

 helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendelet megalkotása (az Orchideás-rét 

Helyi Természetvédelmi Terület létrehozása a Pamut-tónál), 

 Veresegyház Fenntartható Fejlődése Programjának, Környezetvédelmi Programjának 

és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megvitatása, elfogadása. 



 

2017-ben véleményeztük a Veresegyház nyugati határába tervezett elkerülő út nyomvonalát, 

és támogattuk a kapcsolódó ivacsi lakossági petíciót. 2018-ban sikeresen léptünk fel a 

műanyag-tartalmú faanyagok illegális önkormányzati égetése ellen (az égetés során rákkeltő 

anyagok is a levegőbe kerültek). 

 

A Tavirózsa Egyesület elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, ezért elsődleges célunk a 

zöldterületek további beépítésének, a fák indokolatlan kivágásának és a népességszám 

növelésének megállítása. A tömegközlekedés és az utak fejlesztésével, a közintézmények és a 

zöldterületek bővítésével hosszú távon kívánjuk élhetővé tenni városunkat.  

A lakosság mindenkor számíthatott és számíthat arra, hogy a legkülönfélébb 

környezetvédelmi és településfejlesztési ügyekben képviseljük érdekeiket az 

önkormányzatnál, a hatóságok, vagy akár a bíróság előtt.  

Hiszünk az ősi mondásban, mely szerint:  

 

„A Földet nem őseinktől örökültük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

 

Kelt: Veresegyház, 2019. október 1. 


