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ÚJ!  
Természeti kincseink védelme Veresegyház térségében (2011)  
(120 oldalas ismeretterjesztı könyv a védett lápok és patakok, tavak élıvilágáról, 

186 archív és színes fotóval.) 

 

1.000.- Ft 

Veresegyház és térsége tájtörténete (2006) 
(A 28 oldalas kiadvány az elmúlt két évszázad tájhasználati változásait mutatja be 

színes térképekkel, grafikonokkal és korabeli leírások ismertetésével.) 

 

500.- Ft 

Veresegyházi Tavak Tanösvény füzet (2011)  
(A 11 állomásból álló tanösvényen a tengerparti susulykától az orchideákon át az 

édesvízi medúzáig sok látnivalóval ismerkedhetünk meg. A füzet 20 oldalas.) 

 

400.- Ft 

Andi és Bandi a tónál (2008) 
(Foglalkoztató, képességfejlesztı füzet óvodásoknak hazai tavaink élıvilágáról. 

A 18 oldalas füzet társasjátékot is tartalmaz.) 

 

400.- Ft 

"Elpazarolt értékeink – a veresegyházi Malom-tó” (10 perces ismeretterjesztı 

rövidfilm DVD-n, rendezte: Bereczki Barna Zoltán; 2004) 

 
(A film 2005-ben a Lakitelken rendezett kistérségi és kisközösségi televíziók 

filmszemléjén döntıs volt. Tartalom: 

A több mint félezer éves Malom-tónak minden korban meghatározó szerepe volt 

Veresegyház életében (vízimalom mőködtetése, halászat, nádvágás, jégvágás, 

strandolás, horgászat, tanösvény...).  

A XX. században az emberi beavatkozások és terhelések (vízrendezések és 

vízszennyezések) következtében jelentısen romlott a tó természetes öntisztító-

képessége és ökológiai állapota. Ennek jelei elsısorban vízvirágzásokban 

(tömeges algásodásban) és sok védett állat- és növényfaj kipusztulásában 

mutatkoztak meg. Az ökoszisztéma szolgáltatások (tiszta víz, természetes 

halszaporulat stb.) sérülésének az elmúlt másfél évtizedben már társadalmi és 

gazdasági következményei is vannak, elsısorban a turizmus (strandolás, 

horgászat) esett vissza.     
 

 

500.- Ft 

ÚJ!  
ÖKO-LOGIKA környezeti nevelı társasjáték  
[A játék lényege, hogy meglévı házunkat környezetvédelmi szempontból 

korszerősítsük (pl. napkollektort vásárolunk, beszigeteljük stb.). A 

berendezéseket egyes mezıkön meg lehet vásárolni, de ezekre, illetve a 

2.500.- Ft 



házfelújításokra pályázni is lehet. A játékosok az egyes mezıkre lépve 

különbözı élethelyzetekbe, szituációkba kerülnek, melyek pozitívan vagy 

negatívan érinti ıket (pl. szemetelés esetén pénzbüntetés és környezetpont 

levonás jár, sportolás esetén azonban egészségpontot kap a játékos). A 

szerencsekártya feliratú mezıre lépve többek között környezet- és 

természetvédelmi vonatkozású kérdésekre kell válaszolni - helyes válasz esetén 

plusz pont, rossz esetén levonás jár. Az a játékos nyer, aki a leghamarabb elvégzi 

a házkorszerősítési feladatokat és rendelkezik az elıírt környezet-, anyagi- és 

egészség pontokkal. A játékot 8 éves kortól ajánljuk.] 

 
 

Agglomerációs Füzetek I., II. (2008, 2009; 24 oldal) 
(Válogatott írások, esettanulmányok a budapesti agglomeráció 

fenntarthatóságával kapcsolatos problémákról.) 

 

Leporellók: 
A halbarát víz (2006):  

A Tavirózsa Egyesület által alkalmazott, ökológiai állapotot javító rehabilitációs 

eljárás rövid összefoglalója állóvizeink fejlesztéséhez 

 

Halbarát Víz pályázati rendszer (2008-): 

A pályázati rendszer célja az olyan hazai horgászvizek (illetve kezelı 

szervezeteik) elismerése, támogatása és népszerősítése a Halbarát Víz cím 

adományozásával, melyek hasznosítása, kezelése során kiemelt szempont a jó 

ökológiai állapot elérése, fenntartása.  

 

Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram (2008-): 

A mintaprogram célja a fokozottan védett, nemzetközi jelentıségő lápi póc hazai 

állományának megırzése és gyarapítása a faj hosszú távú fennmaradása 

érdekében. 

 

Díjmentesen kérhetı 

kiadványok 

 

 
A feltüntetett árak a postaköltséget nem tartalmazzák! 

 

 

Köszönjük az adományokat! 

 
Az adományokat kizárólag közcélú környezet- és természetvédelmi programjaink megvalósítására 

fordítjuk! 

 

 



 



 
 

  



  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


