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A beszámoló formája (kérjük, válassza ki, hogy jelen esetben milyen beszámolót nyújt be a 
kezelı alapítványhoz, a megfelelı kiválasztásával a többi törlendı): 
 
 

Végbeszámoló 
 
 

A támogatott szervezet adatai: 
A pályázó szervezet hivatalos neve:  

Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 
 

A pályázó szervezet székhelye: 
2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

A szervezet hivatalos képviselıjének / 
képviselıinek neve(i): Krenedits Sándor, elnök 

A pályázó szervezet elérhetıségének adatai 

Levelezési (értesítési) cím (csak akkor kell 
kitölteni, ha nem azonos a székhellyel): 2112 Veresegyház, Huba u. 43. 

 

A támogatott projekt fıbb adatai: 
A pályázat címe: 

Zöld Híd Program 

A pályázat témaköre: 
 

Környezetvédelem és fenntartható fejlıdés 

A projekt idıtartama (év/hó/nap): 2009. 06. 10 – 2010. 06. 20. 

A beszámoló idıszaka: (év/hó/nap): 2009. 06. 10 – 2010. 06. 20. 

Projekt helyszíne(i):  Veresegyház és térsége 
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A projekt megvalósítás/elırehaladás bemutatása 
- Tartalmi beszámoló -  

 
1. Projekttevékenységek bemutatása, elvégzett tevékenységek összefoglalása (minimum ½ -

maximum 4 oldal) 
 

1.1. Kérjük, röviden, lényegre törıen (vázlatpontokba szedve) mutassa be a projekt beszámolási 
idıszakában elvégzett, lezajlott, tevékenységeket idırendi sorrendben (mit, mikor, ki, hogyan, kivel, miért 
stb. teljesítettek a projektben).  
 
 
A Zöld Híd Program három fı elembıl épül fel, melyek megvalósítása az alábbiak szerint történt: 
 
 
I. Az „Öko-Világ – Élj környezettudatosan!" c. társasjáték elkészítése 
 
 
A környezeti szemléletformáló társasjáték – a tervezetteknek megfelelıen – 600 példányban készült el, 
melyhez Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja is hozzájárult. A társasjátékot Veresegyáz térségében 
az alábbi iskoláknak küldtünk meg: 
 
Szent László Általános Iskola  
és Pedagógiai Szakszolgálat 
2146 Mogyoród, Gödöllıi u. 17. 
 
Székely Bertalan ÁMK  
Általános Iskola és Óvoda 
2111 Szada, Dózsa Gy. u. 63. 
 
Kvassay Jenı Általános Iskola 
2162 İrbottyán, Rákóczi F. u. 84. 
 
Petıfi Sándor Általános Iskola  
és Benedek Elek Tagiskola 
2163 Vácrátót, Petıfi tér 6. 
 

Apáczai Csere János Általános Iskola  
és Napköziotthonos Óvoda 
2164 Váchartyán, Halász K. u. 2. 
 
 
 
Hunyadi János Általános Iskola 
2134 Szıd, Ady E. u. 2. 
 
Szıdligeti Általános Iskola 
2133 Szıdliget, Rákóczi u. 1-3. 
 
Fabriczius József Általános Iskola 
2112 Veresegyház, Fı út 77-79. 

 
 
A Fabriczius József Általános Iskola évzáró ünnepségen osztotta ki a kapott társasjátékokat jutalomként a 
felsıs diákok között. 
(Megjegyzés: a társasjátékból a Támogató NCTA is kapott egy példányt.) 
 
 
A játék lényege röviden 
 
A játék célja az, hogy a játékosok házaikat felújítsák, illetve felszereljék olyan berendezésekkel, mely 
környezetünk védelmét szolgálja. A játékhoz ún. “Házlapok” is készültek (ld. alább), melyeken a játékosok 
elhelyezhetik a megvásárolt berendezés kártyájukat. Összesen 12 féle berendezés/felújítás kártya van, 
melybıl a játék megnyeréséhez 11-et kell megszerezni. A nyeréshez e mellett megfelelı számú környezet-, 
egészség- és anyagi pontot is össze kell győjtenie a játékosnak. 
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Egy “Házlap”: 
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A játéktábla hátulja kiterítve: 
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A játéktábla kiterítve: 
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Játékkártyák 
 
Példák a 6 féle játékkártya egyes típusaiból (3 féle pontkártya, szerencse-/feketekártya, berendezéskártya, 
pályázatkártya). 
 
 

     
 
 

                       
 
 
 
II. „Zöld iránytő" címen a Tavirózsa Közösségi Rádióban (FM 107,3) fenntarthatósággal kapcsolatos 
mősorok készítése 
 
Programunk egy éve alatt – a vállaltakkal egyezıen – az alábbi 18 rádióadást készítettük el: 
 
1. adás: A környezetvédelem múltja és jelene dióhéjban 
Adásidı: 2009. július 8. (szerda) 10:05 
Ismétlések: 2009. július 10. (péntek) 17:05; július 15. (szerda) 10:05 
 
2. adás: Környezetvédelem Veresegyházon: civil és önkormányzati oldal 
Adásidı: 2009. augusztus 12. (szerda), 10.00 
Ismétlések: 2009. augusztus 14., 19.00; augusztus 19., 10.00 

 
3. adás: Veresegyház természeti kincseinek megırzése, a Malom-tó rehabilitációja 
Adásidı: 2009. szeptember 09. (szerda), 10.00 
Ismétlések: 2009. szeptember 11., 19.00; szeptember 16., 10.00 

 
4. adás: A fecskendıgyár ügye – egy meghiúsított ipari beruházás tanulságai 
Adásidı: 2009. október 15. (szerda), 10.00 
Ismétlések: 2009. október 17., 19.00; 2009. október 22., 10.00 

 
A mősorhoz kapcsolódóan a rádió honlapjára feltett, véleményezhetı anyag: 
Veresegyház Környezetvédelmi Program-tervezete  
 
5. adás: A kipusztulás szélén – térségi erıfeszítések ritka halaink megmentéséért   
Adásidı: 2009. 11. 25. (szerda), 10.05 óra 
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Ismétlések: 2009. 11. 27. (péntek), 18.05; 2009. 12. 02. (szerda), 10.05 óra 
 
A hallgatóságnak feltett kvíz kérdés: 
Hány forint a lápi póc eszmei értéke? 
(Az elsı helyes választ adó (SMS), B. P. egyesületi kiadványokat nyert.) 
 
6. adás: Harc a védett Dunakeszi tızegtavak megmentéséért 
Adásidı: 2009. 12. 16. (szerda), 10.05 óra 
Ismétlések: 2009. 12. 18., 18.05 óra; 2009. 12. 23. (szerda), 10.05 óra 

 
A hallgatóságnak feltett kvíz kérdés: 
Nevezzen meg egy védett területet Veresegyházon! 
(Az elsı helyes választ adó (e-mail), Á. Sz. egyesületi kiadványokat nyert.) 
 
7. adás: Balesetveszély és zajterhelés - lakossági tiltakozás a Cserje utca átmenı forgalma kapcsán 
Adásidı: 2010. 01. 13., 10.00 (szerda)  
Ismétlések: 2010. 01. 15., 18.05 óra; 2010. 01. 20. (szerda), 10.05 óra 
 
A mősorhoz kapcsolódóan a rádió honlapjára feltett, véleményezhetı dokumentum: 
Veresegyház Fenntartható Fejlıdésének Program-tervezete 
 
8. adás: Századunk kihívása, a klímaváltozás – veszélyek és tennivalók 
Adásidı: 2010. 01. 27. (szerda)., 10.05 óra 
Ismétlések: 2010. 01. 29., 18.05 óra; 2010. 02. 03., 10.05 óra 
 
Az adás végén meghirdettük a „A hülyeség kora” c. filmet, melynek január 31-ei ingyenes közösségi 
vetítését egyesületünk szervezte. 

 
9. adás: Pusztuló természeti értékek Veresegyházon és térségében 
Adásidı: 2010. 02. 24. (szerda)., 10.05 óra 
Ismétlések: 2010. 02. 26., 18.05 óra; 2010. 03. 04., 10.05 óra 

 
A rádióhallgatóknak feltett kvíz kérdés: 
Melyik élılény nem él a Pamut-tóban és környékén? 
 

1) orchidea 
2) medúza 
3) kárókatona 
4) tengerparti susulyka 

 
10. Egy élhetıbb városért - Veresegyház környezetvédelmi rendeleteinek bemutatása 
Adásidı: 2010. 03. 17. (szerda)., 10.05 óra 
Ismétlések: 2010. 03. 19., 18.05 óra; 2010. 03. 24., 10.05 óra 
 
11. Mi lesz a város szürkemarha gulyájának sorsa? 
Adásidı: 2010. 03. 31 (szerda)., 10.05 óra 
Ismétlések: 2010. 04. 02., 18.05 óra; 2010. 04. 07., 10.05 óra 

 
12. Kagylómentési akció az Ivacsi-tavon 
Adásidı: 2010. 04. 21. (szerda)., 10.05 óra 
Ismétlések: 2010. 04. 23., 18.05 óra; 2010. 04. 28. 10.05 óra 
 
A mősorhoz kapcsolódóan a Tavirózsa Egyesület honlapjára feltett dokumentum: 
Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjának pályázati felhívása 
 
13. Tiszta vizet a tavakba! – új szennyvíztisztító épül Veresegyházon 
Adásidı: 2010. 05. 05. (szerda), 11.05 óra 
Ismétlés: 2010. 05. 07., 18.05; 2010. 05. 12. (szerda), 11.05 óra 
 
Háttérinformációk az EU-s támogatásból épülı új szennyvíztisztítóról 
Meghívott vendég: Csikós István, a Városfejlesztı Kft. ügyvezetıje 
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14. Miért nem fészkelnek gólyák Veresegyházon? 
Adásidı: 2010. 05. 19. (szerda), 11.05 óra 
Ismétlés: 2010. 05. 21. 18.05; 2010. 05. 26. (szerda), 11.05 óra 

 
A mősor témái: 
A Laposközi-rét illegális feltöltése és következményei 
Természetkárosítás az Ivacsi-láprét Természetvédelmi Területen 
 
15. Egyedülálló természetvédelmi esemény Szadán 
Adásidı: 2010. 06. 02. (szerda), 11.05 óra 
Ismétlés: 2010. 06. 04.; 2010. 06. 09. (szerda), 11.05 óra 

 
A mősor témái: 
Helyszíni tudósítás és stúdióbeszélgetés: mesterségesen szaporított és nevelt lápi pócok telepítése a 
Tavirózsa Egyesület által létrehozott tóba 

 
16. Tovább (sz)épül a Fı tér 
Adásidı: 2010. 06. 11. (péntek), 18.05 óra 

 
Háttérinformációk az EU-s támogatásból tovább épülı Fı térrıl 
Meghívott vendég: Csikós István, a Városfejlesztı Kft. ügyvezetıje 

 
17. Kertészkedés házunk táján 
Adásidı: 2010. 06. 16. (szerda), 11.05 óra 
 
A mősor témái: 
Virágos Porta címek átadása 
Kiskerti komposztálás 
Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjának pályázati fehívása 
 
18. A rendkívüli esızések után – tapasztalatok és tennivalók 
Adásidı: 2010. 06. 18. (péntek), 18.05 óra 
 
A mősor témái: 
Rendkívüli esızések Veresegyázon, segítségnyújtás Felsızsolcának 
Meghívott vendég: Nagy József Attila, a városi Gamesz mőszaki vezetıje 

 
A Zöldiránytő c. mősor zárása, rövid értékelés, összefoglalás 
 
 
A rádiómősorok utólag is meghallgathatók, illetve letölthetık honlapunkról: http://www.tavirozsa-
radio.hu/page.php?46 
 
A rádiómősorokkal, illetve a honlapra feltett dokumentumokkal és egyéb környezetvédelmi témával 
kapcsolatos hallgatói reakciókat (telefonálások, SMS-ek, e-mail-ek száma) az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

Megkeresés tárgya 
Beérkezés 
idıpontja 

Válasz/ 
intézkedés 
idıpontja 

Válasz Intézkedés 

1. A szennyvíz-szikkasztó 
terület nyárfásában méteres 
parlagfő sávok vannak. 

2009. 
szeptember 8. 

2009. október 
18. 

Jegyzınek bejelentve 
A parlagfüvet 
lekaszálták 

2. Olajos gerendák és 
mőanyag égetése az Eötvös és 
a Csokonai u. sarkánál 
(veresegyházi vállalkozás) 

2009. 
szeptember 15. 

2009. 
szeptember 

15. 

Önkormányzat felé 
továbbítva 

Az önkormányzat 
részérıl Sz. J. 
intézkedett (felszólítás 
a hulladék 
elszállítására és 
kötelezés a befogadó 
levél bemutatására) 
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Megkeresés tárgya 
Beérkezés 
idıpontja 

Válasz/ 
intézkedés 
idıpontja 

Válasz Intézkedés 

3. Jegyzınek szánt lakossági 
levél elızetes véleményezése 
(téma: zöld hulladék kezelése, 
illegális hulladéklerakás, 
szórakozóhely zaja) 

2009. 
szeptember 18. 

2009. 
szeptember 

20. 
 

Egyesületünk 
véleményezte a levelet 

4. Környezetvédelmi Program 
tervezetének véleményezése 

2009. október 
07. 

2009. október 
09. 

 

Egyesületünk a 
javaslatokat továbbította 
a Környezetvédelmi 
Bizottság felé 
 

 

5. Környezetvédelmi Program 
tervezetének véleményezése és 
zajpanasz 

2009. október 
16. 

2009. október 
18. 

Egyesületünk a 
javaslatokat továbbította 
a Környezetvédelmi 
Bizottság felé, a jogos 
zajpanasz ügyében pedig 
zajrendelet módosítást 
kezdeményez  

 

6. Zajpanasz egy évek óta 
gondot okozó helyi 
szórakozóhely közelében 
(Veresegyház új 
Környezetvédelmi Program-
tervezete kapcsán) 

2009. október 
16. 

2009. 
december 17. 

Egyesületünk a 
Környezetvédelmi 
Bizottság elé vitte a 
panaszt megvitatásra 

A helyi zajrendelet 
módosítási 
lehetıségének 
vizsgálata folyamatban 

7. Veresegyházon a Harmónia 
u. környékén, ill. a 
kıolajvezeték sávjában 
tömeges a parlagfő.  
Bejelentésre sem a jegyzı, 
sem a Földhivatal, sem a P.M. 
Önkormányzat nem reagált. 
Traktorral idınként beszántják 
a területet. 
Apró csemetékbıl az 
önkormányzat akácost ültetett, 
melynek nagy része elpusztult, 
mert nem gondozták 
(Veresegyház új 
Környezetvédelmi Program-
tervezete kapcsán) 
 

2009. október 
28. 

2009. 
december 17. 

Egyesületünk a 
Környezetvédelmi 
Bizottság elé vitte az 
ügyet megvitatásra 

Tavasztól a terület 
kezelésére fokozottan 
odafigyel a Bizottság, 
és szükség esetén 
intézkedést kér  

8. A 6. adásunkat hallgató 
SMS-küldı úr azt hallotta, 
hogy nem egy Tesco 
nagyáruház, hanem egy Tesco 
Expressz fog épülni Szadán.  
Azt kérdezte, hogy igaz –e a 
hír? 
 
 

2009. december 
16. 

2009. 
december 16. 

Az információk tévesek, 
ui. az elızetes vizsgálati 
dokumentáció adatai egy 
hypermarket 
megvalósításáról szólnak 

 

9. A szennyvíz-szikkasztó 
terület felıl a szennyvíztócsák 
elérték az iszaptározót és 
közelítenek az Ivacsok 
lakóterület felé 
 
 
 

2010.  
január 29. 

2010.  
február 5. 

Egyesületünk jelezte a 
GAMESZ-nak a 
problémát 

A GAMESZ földgátat 
épített a víz elé 
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Megkeresés tárgya 
Beérkezés 
idıpontja 

Válasz/ 
intézkedés 
idıpontja 

Válasz Intézkedés 

10. Az önkormányzat által 
megvásárolt szürkemarha 
gulya igen rossz állapotban 
van. Egy 19 éves tehén nem 
tud lábra állni, és az összes 
állat lefogyott a rossz 
takarmányozás miatt 

2010. február 
20. 

2010. február 
22., 23. 

Megkerestük a hatóság 
által kirendelt helyi 
állatorvost 
A Környezetvédelmi 
Bizottság  elnöke levelet 
írt Veresegyház 
alpolgármesterének, a 
polgármesternek és a 
jegyzınek 

Az önkormányzat 
megfelelı minıségő 
szénát hozatott az 
állatoknak 
 
(Megj.: 1 db. 19 éves 
tehén 2010. február 
23-án elpusztult) 
A Zöldiránytő 11. 
adásában 
beszámoltunk a 
fejleményekrıl 

11. A 9. rádióadás kvíz 
kérdésére nyolc SMS és egy 
e-mail érkezett 

2010. február 
24. 

2010. február 
24. 

Hat helyes válasz volt a 
nyereményekért 

 

12. A Malom-tó körül 
forgalomkorlátozás kellene és 
egyéb fejlesztések 

2010.  
március 1. 

2010. március 
2. 

Ez a zajló tórehabilitáció 
keretén belül meg fog 
valósulni 
Egyéb fejlesztések 
tekintetében lehet majd 
pályázni a 
Környezetvédelmi 
Alapra 

 

13. A “Virágos Porta” cím 
pályázati kiírása felıl 
érdeklıdtek. 

2010. március 
6. 

 
A felhívás várhatóan 
áprilisban fog 
megjelenni 

 

14. Az Ivacsi-tó korábban 
közlekedés elıl elzárt 
(nyugati) oldalán egyes 
gépjármővek tönkretették a 
gyepet 

2010. 
április 16. 

2010. 
május 10. 

A Környezetvédelmi 
Bizottság  elnökét 
értesítettük 

 

15. 10 db. SMS érkezett a 
Zöldiránytőben feltett alábbi 
kvíz kérdésre: 
Hány forint a lápi póc eszmei 
értéke? 
 

a) 10.000.- Ft 
b) 100.000.- Ft 
c) 200.000.- Ft 

 

2010.  
június 02. 

2010.  
június 02. 

4 helyes válasz volt a 
nyereményekért 

 

16. A Zöldiránytő c. mősor 
kapcsán az alábbi két hallgatói 
kérdés érkezett: 
Honnan ered a lápi póc 
elnevezése? 
Miért kell védeni ezt a halfajt? 

2010.  
június 02. 

2010.  
június 02. 

A válaszok a mősorban 
elhangzottak 

 

17. Veresegyház Fenntartható 
Fejlıdése Program-
tervezetének véleményezése 

2010.  
március 01. – 

május 31. 

2010.  
június 04. 

Egyesületünk a 
javaslatokat továbbította 
a Környezetvédelmi 
Bizottság felé 
 

 

 
 
A fenti táblázat alapján összesen 43 db. SMS, e-mail, telefonhívás érkezett a Zöldiránytő c. mősor kapcsán 
(Programunkban eredetileg a “célszám” 40 db. megkeresés volt). 
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III. Térségi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer (T-KIR) létrehozása az egyesület honlapján 
 
 
Az T-KIR kiépítése során az alábbi munkákat végeztük/végeztettük el: 
 

• környezeti adatok beszerzése a kistérség önkormányzataitól, a hatóságoktól, az internetrıl és a 
civil szervezetektıl, 

• adatok feldolgozása és minıségi vizsgálata, 
• webszolgáltatások elkészítése, 
• tesztelés, 
• az alkalmazás üzemeltetése a ViaMap Kft. szerverén. 

 
A T-KIR technikai háttere: 
 

• GoogleMaps (mőhold, utca és domborzati térkép) 
• OpenLayers html térképmegjelenítı 
• Intergraph WebMap térképmotor 

 
 
A T-KIR többek között az alábbi környezeti adatokat tartalmazza:  
 

Terület 
Hulladékgazdálkodás 
(illegális lerakók bejelentése, szelektív hulladékátvevık stb.) 
Vizek 
(felszíni vizek állapota, települési szennyvízkezelı rendszer, vizeket terhelı tevékenységek stb.)  
Levegı  
(ipari tevékenység légszennyezése, parlagfő fertızöttség, meteorológiai paraméterek stb.) 
Zaj 
(jelentısebb ipari és egyéb zajforrások stb.) 
Talaj, területhasználat, tájkép  
[területhasználati térképek, talajszennyezı tevékenység (illegális hulladéklerakók) bejelentése stb.] 
Természeti környezet (védett területek, élıhely-térkép stb.) 
Települési környezet (védett értékek, szabályozási, rendezési tervek, építési övezetek, közlekedés stb.) 
Dokumentumtár, linktár a fejlécben (ezekben található az elızı pontokban felsorolt és fel nem sorolt 
környezet adatok egy része!) 
Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi intézkedések, tervek, rendeletek, határozatok, hatóságok, 
szervezetek stb. 
 
Megjegyzés: 
Bizonyos környezeti adatok nem álltak rendelkezésre a térségben (pl. levegıminıségi térkép, zajtérkép, 
talajállapot, felszín alatti vizek állapota), így ezek nem szerepelnek a T-KIR-ben, azonban más adatokat a 
vállaltnál részletesebben töltöttünk fel. Például:  
 
A T-KIR-re feltöltöttük a térség tájhasználati térképeit, melyek az elmúlt két évszázadot ölelik fel: 
 

• I. Katonai Felmérés tájhasználati térképe 
• II. Katonai Felmérés tájhasználati és eredeti térképe (jelentıs sikerként könyveljük el azt, hogy az 

Arcanum Kft. lehetıvé tette azt számunkra, hogy honlapunkon díjmentesen megjeleníthetık az 
eredeti térképszelvények) 

• III. Katonai Felmérés tájhasználati térképe 
• 1959-es topográfiai tájhasználati térkép 
• 1989-es topográfiai tájhasználati térkép 

 
Az egyes térképeken belül az alábbi rétegeket lehet megjeleníteni:  

• területhasználat 
• utak 
• templomok 
• malmok 
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A honlapon elhelyeztük az alábbi hasonló, de országos szintő információs rendszerek linkjeit: 
 

• Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) 
• Országos Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 
• Magyarország Növényzeti Öröksége (MÉTA) 
• Tájhasználati Információs és szakértıi Rendszer (Tájtisz) 
• Talaj Információs rendszer (TalajMÉTA) 
• Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) 
• Idıkép 

 
A T-KIR szoftveres háttere magában foglalja a térképek generálását, az adatbázisok hozzáférését, a 
webszolgáltatásokat. Fıbb funkciói: 
 

• címkeresés; 
• rétegek ki- bekapcsolása; 
• információ megjelenítés adott elemrıl; 
• lekérdezések szerkesztése, indítása, eredmények megjelenítése; 
• térképi és táblázatos adatnézet; 
• bejelentések kezelése (pl. illegális hulladéklerakás); 
• egyéb GIS szoftverekben is használható WMS webszolgáltatás biztosítása a környezeti adatokból. 

 
 

A T-KIR honlapja itt megtekinthetı: http://webmap.viamap.hu/tavirozsa/ 
 
Itt jegyezzük meg, hogy honlapunk mind szerkezetileg, mind tartalmilag és stílusban is megújult 
Programunk megvalósítása alatt. Ezzel is növelni kívántuk a T-KIR látogatottságát. 
 
 
1.2. Tömören, maximum 3-5 mondatban értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest, mit sikerült 
megvalósítaniuk a beszámolási idıszakban, illetve mennyire sikerült tartaniuk az eredetileg tervezett 
ütemtervet; magyarázza meg az esetleges eltéréseket.  
 
I. Az „Öko-Világ – Élj környezettudatosan!" c. társasjáték elkészítése 
 
A környezeti szemléletformáló társasjáték 2 hónapos csúszással (de a végsı határidın belül) 600 pld-ban 
elkészült. Ez a játék prototípusának idıigényes tesztelése és a hosszú nyomdai átfutás miatt az eredeti 
tervekhez képest késıbbi idıpont volt, de a kitőzött célok megvalósulását érdemben nem befolyásolta. 
 
II. „Zöld iránytő" címen a Tavirózsa Közösségi Rádióban (FM 107,3) fenntarthatósággal kapcsolatos 
mősorok készítése 
 
A rádiómősor adásai (összesen 18 db.) a terveknek megfelelı ütemezéssel és tartalommal valósultak meg. 
 
III. Térségi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer (T-KIR) létrehozása az egyesület honlapján 
 
A T-KIR adatgyőjtése az ütemezésnek megfelelıen haladt, a környezeti adatok feldolgozása azonban több 
idıt vett igénybe a tervezettnél, ezért kb. 1,5 hónapos csúszás volt. A csúszás azonban a végsı határidın 
belül volt, így a kitőzött célok megvalósítását nem befolyásolta. 
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2. Általános elırehaladás a kitőzött célok és alcélok elérése érdekében, a kezelni kívánt 
probléma tekintetében (maximum 2 oldal) 

 
2.1. Kérjük, röviden mutassa be, melyek azok az eredeti pályázati projekttervben kitőzött célok, alcélok 
(rövid és hosszú távú), amelyeket sikerült elérniük jelen beszámolási idıszakban. (Röviden, néhány 
mondatban értékelje, sikerült-e az eltervezett célok megvalósítása; amennyiben pedig nem, mi az oka a 
kudarcnak.)  
 

Projektünk hosszú távú célja: 

Programunk hosszú távú célja a fenntartható fejlıdéshez szükséges környezeti szemlélet megteremtése 
Veresegyházon és térségében annak érdekében, hogy a jelen és jövı generációk részére egy élhetı 
természeti és társadalmi környezetet biztosítsunk. 

A projekt közvetlen/rövid távú céljai: 

• A diákok, a felnıtt lakosság, illetve a családok körében a mindennapi életben jelenlévı 
környezettudatos szemlélet elterjesztése  

• Lehetıség teremtése a veresegyházi lakosság környezeti döntéshozatali folyamatban való 
részvételére  

• A lakosság környezeti információkhoz való hozzájutásának biztosítása 
 
I. Az „Öko-Világ – Élj környezettudatosan!" c. társasjáték elkészítése 
 
A társasjátékot megküldtük a térség iskoláinak, így az 1. közvetlen cél teljesült. 
 
II. „Zöld iránytő" címen a Tavirózsa Közösségi Rádióban (FM 107,3) fenntarthatósággal kapcsolatos 
mősorok készítése 
 
Rádiómősoraink révén a felnıtt lakosság, illetve a családok olyan új környezeti információkat kaptak, melyek 
formálták környezeti szemléletüket. Mősoraink hanganyaga mellett feltettük honlapunkra az alábbi 
dokumentumokat is: 
 

• Veresegyház Város Környezetvédelmi Programja 
• Veresegyház Város Fenntartható Fejlıdésének Programja 
• Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázati kiírása (ezt külön is 

meghirdettük a rádióban.) 
 
Megjegyezzük, hogy a fenti dokumentumok közül az elsı kettı még ma sem érhetı el az önkormányzat 
honlapjáról, ezért a közzététellel a lakosság közérdekő környezeti információkhoz való hozzájutását segítjük.   
A veresegyházi lakosság környezeti döntéshozatali folyamatban való részvételét közvetve két módon tettük 
lehetıvé: egyrészt a fenti anyagok tervezetének véleményeztetésével, másrészt az észrevételek és egyéb 
lakossági bejelentések továbbításával az illetékes szervezetek (pl. az önkormányzat Környezetvédelmi 
Bizottsága) felé. 
A lakosság környezeti információkhoz való hozzájutásának biztosítása – mint kitőzött cél – minden 
rádióadásunkban teljesült. Sok esetben olyan információkról esett szó, melyek semmilyen más csatornán 
nem jutottak el korábban a helyi, térségi lakossághoz. Ezt a kvízjátékok is erısítették. 
 
III. Térségi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer (T-KIR) létrehozása az egyesület honlapján 
 
A T-KIR sokoldalú (levegı- és vízminıségi adatok, természeti adatok, tájhasználati térképek stb.), díjmentes 
szolgáltatásával egyértelmően javult a lakosság környezeti információkhoz való hozzájutása. 
 
A fenti eredmények Programunk hosszú távú célkitőzésének megvalósulását is elımozdította. 
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Csak a végbeszámoló esetében töltendı ki:  
2.2. Kérjük, mutassa be, hogyan szolgálta a támogatás segítségével végrehajtott program az alapprobléma 
(hosszú távú) megoldását 
 
Probléma 1.: A környezetvédelmi problémák oka jelentıs részben a megfelelı szemléletmód hiánya és az 
ezzel összefüggı információhiány.  
 
A ÖKO-VILÁG c. társasjátékkal, a Zöldiránytő c. rádiómősorral és a Térségi Környezeti Információs 
Rendszerrel jelentıs rétegeket érhettünk el olyan helyi és globális környezeti információkkal, melyekkel 
eddig javarészt nem találkoztak az érintettek (pl. mit jelent a biodiverzitás?, hol találhatók Veresegyház 
térségében légszennyezı ipari üzemek és természetvédelmi területek?, milyen szankciókat tartalmaz a helyi 
környezetvédelmi rendelet? stb.)  
 
Probléma 2.: A döntések sok esetben a helyi társadalmat megkerülve születnek.  
 
Honlapunkon keresztül lehetıséget adtunk két fontos dokumentum (Veresegyház Város Környezetvédelmi 
Programja és Fenntartható Fejlıdésének Programja) tervezeteinek véleményezésére, de sok más ügyet 
érintı észrevételt, javaslatot is küldtünk az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága (mint 
döntéselıkészítı szerv) felé. 
 
Probléma 3: Környezetünk állapota romlik, azonban errıl, illetve társadalmi és gazdasági következményeirıl 
a társadalom szinte semmit sem tud. A lakosság gyakran a legalapvetıbb környezeti információkat sem 
kapja meg, mely gátolja a környezettudatos szemlélet/életmód kialakulását. 
 
Programunk megvalósításával jelentıs információs csatornák nyíltak (rádiómősor, Térségi Környezeti 
Információs Rendszer), mely a lakossági reakciók alapján hasznosnak bizonyult, illetve elérte célját, a 
környezeti/fenntarthatósági szemléletformálást. 
 
 
3. A projekt megvalósítása során elért hatások, eredmények (maximum 4 oldal) 
 
3.1. Kérjük, mutassa be, melyek azokat az eredeti pályázati projekttervben kitőzött eredményeket, amelyeket 
a jelen beszámolási idıszakban sikerült elérniük – kérjük, törekedjen a konkrét, számszerősíthetı 
eredmények bemutatására:  
 
Elvégzett tevékenység – (konkrét, számszerősíthetı) elért eredmények:  
 
I. Az „Öko-Világ – Élj környezettudatosan!" c. társasjáték elkészítése 
 
A társasjáték a vállaltak alapján 600 példányban készült el, melyet 8 térségi iskolának küldtünk meg. 
Tartozékai:  
 

• Játéktábla (1 db.) 
• Házlapok (6 db.) 
• Játékkártyák: 

 
Pontkártyák (címletek: 5, 10, 20 és 50 pont; összesen: 168 db.) 
Berendezés/felújítás kártyák (72 db.) 
Pályázat kártyák (36 db.) 
Szerencse-/feketekártyák (63 db.) 
 

 
II. „Zöld iránytő" címen a Tavirózsa Közösségi Rádióban (FM 107,3) fenntarthatósággal kapcsolatos 
mősorok készítése 
 
Elkészítettük a vállalt 18 rádióadást, melyekhez kapcsolódóan összesen 43 észrevétel (SMS, e-mail, telefon) 
érkezett (pályázatunkban eredetileg 40 megkeresésre számítottunk). Az adások meghallgathatók/letölthetık 
honlapunkról, csak a mősorunk weboldalát közel 2000-en látogatták a Program ideje alatt. 
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III. Térségi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer (T-KIR) létrehozása az egyesület honlapján 
 
A T-KIR kiépült, melyet 2010. január 1. és június 20. között 448-an kerestek fel. Ez kicsit elmarad a 
célkitőzésünktıl (500 látogató), mely annak köszönhetı, hogy a környezeti adatok feldolgozása – annak 
idıigénye miatt – csúszott (de a végsı határidın belül maradt).  

 

Az alábbi pontok (3.1.1.-3.1.2.-3.1.3.-3.2.) csak a 12 hónapnál hosszabb projektek 
éves beszámolója és a végsı beszámoló esetén töltendık ki:  

3.1.1. A célcsoport tekintetében (mekkora hasznot hozott, milyen változások figyelhetıek meg a projekt a 
közvetlen/közvetett célcsoport (célcsoportra gyakorolt hatás), a helyi közösség számára):  
 
A társasjáték nagy népszerőségnek örvend, egyes iskolákban a jeles napokhoz kötıdıen is használták, 
illetve használni tervezik. Volt olyan magánszemély, aki a kiskerti komposztálásról szóló rádióadásunk 
hatására kezdett el komposztálni. 
 
3.1.2. Az adott szakmai területen (Az elért eredményeknek milyen hatásai észlelhetıek az adott szakmai 
területen?): 
 
A társasjáték hozzájárul a környezetvédelmi tárgyú iskolai foglalkozások színesítéséhez, mely a gyermekek 
és a tanárok számára egyaránt pozitívum. Rádiómősoraink készítése során egyrészt nagyobb rutint 
szereztünk, másrészt új kapcsolatokat is kiépítettünk más szakmai és egyéb szervezetekkel. 
 
3.1.3. Szervezeti szinten (Ismertessék a projekt végrehajtásának észlelt hatását a szervezet fejlıdésére!): 
 
Programunk megvalósítása révén nıtt egyesületünk ismertsége és támogatottsága, mely jelentısen könnyíti 
mőködési terheinket mind anyagi, mind humán erıforrás tekintetében (pl.: 1%-okból származó bevétel 
növekedése, új önkéntesek jelentkezése). 
 
3.2. Kérjük, ossza meg velünk azokat a kimagasló eredményeket és mások számára is hasznos 
tapasztalatokat, amelyekbıl más szervezetek esetleg tanulhatnak, profitálhatnak.   
 
A társasjáték tervezése kapcsán számunkra az volt a legnagyobb tanulság, hogy alaposan kell elızetesen 
tesztelni a játék prototípusát ahhoz, hogy valóban mőködı játékot kapjunk (e miatt csúszott kis mértékben a 
játék elkészítése). 
A rádiómősorok kapcsán azt érdemes kiemelnünk, hogy a helyszíni tudósítások nem csak színesebbé teszik 
az egyes adásokat, hanem így a hallgatók számára is vonzóbbá válik. E mellett egy konkrét ügyben (helyi 
szürkemarha gulya rossz állapota) rádiómősorunk nyilvánossága is segített abban, hogy a problémák 
rendezıdjenek. 
 
 
4. Felmerült problémák és alkalmazott/megtalált megoldások (maximum 2 oldal) 
  
4.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt beszámolási idıszakában, milyen 
megoldásokat találtak, vagy ajánlanak a problémák megoldására. (A problémák lehetnek tartalmi, 
együttmőködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegőek.)  
 
Programunk megvalósítása során kisebb idıbeli csúszások voltak az eredeti tervekhez képest, de ez a 
kitőzött célok megvalósításában nem okozott problémát, és a végsı határidıt tartani tudtuk. 
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5. Partnerekkel való együttmőködés (maximum ½ oldal) 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha van partnerszervezet! 

5.1. Kérjük, röviden fejtsék ki, hogyan zajlott a projekt beszámolási idıszakában a partnerekkel való 
együttmőködés – külön térjenek ki, hogy a terv szerint haladt-e az együttmőködés, vagy esetlegesen milyen 
problémák merültek fel, hogyan törekedtek, törekednek ezek megoldására, milyen terveik vannak a jövıre 
nézve (maximum ½ oldal terjedelemben). 

 
Az alábbi táblázatot minden egyes partnerre vonatkozóan ki kell tölteni! A táblázat több 
együttmőködı partner esetében szükség szerint lemásolható. (Az adatok a pályázati anyagból 
átmásolhatóak) 
 

 Partner 1 Partner 2 

A szervezet neve  
(hivatalos név) 

  

Kapcsolattartó személy   

Telefonszám   

Fax szám   

E-mail cím   

A partner bevonásnak indoka: 

 

  

A tervezett projekt 
végrehajtásban betöltött 
szerepe 

  

A projekt összes költségébıl 
való részesedése (euróban) 

  

 
6. Nyilvánosság (maximum 1 oldal) 
 
6.1. Kérünk a projekthez kapcsolódó kiadványokból egy mintapéldányt, valamint fotókat, újságcikkek 
másolatát (internetes megjelenés esetén elég a linket beírnia) postai vagy elektronikus úton! 

 
I. Az „Öko-Világ – Élj környezettudatosan!" c. társasjáték elkészítése 
 
A társasjátékból 1 mintapéldányt adtunk át személyesen a Támogató képviselıjének. 
 
II. „Zöld iránytő" címen a Tavirózsa Közösségi Rádióban (FM 107,3) fenntarthatósággal kapcsolatos 
mősorok készítése 

 
Zöld iránytő c. rádiómősorunk adásai utólag is meghallgathatók, illetve letölthetık honlapunkról:  
http://www.tavirozsa-radio.hu/page.php?46 

 
A mősorhoz kapcsolódóan a rádió honlapjára korábban feltett anyagok (Veresegyház Környezetvédelmi 
Programja és Fenntartható Fejlıdésének Programja) szintén a fenti linken érhetık el. 
Egyesületünk honlapjára feltettük Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjának pályázati felhívását is 
(http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/), melyet meg is hirdettünk a rádióban.  
 
III. Térségi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer létrehozása az egyesület honlapján 
 
A Térségi Környezeti Információs Rendszer weblapja itt érhetı el: http://webmap.viamap.hu/tavirozsa/ 



Norvég Civil Alap  18 

7. A következı idıszakra vonatkozó tervek (csak negyedéves részbeszámoló és 12 hónapnál 
hosszabb projektek éves beszámolója esetén töltendı ki - maximum ½ oldal) 

7.1. Kérjük röviden foglalja össze a következı projektmegvalósítási idıszakra vonatkozó akciótervet, tervezett 
lépéseket, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetıen változni fognak a jelen beszámolási idıszakban 
szerzett tapasztalatoknak köszönhetıen. Kérjük, törekedjen a konkrét, tényszerő, számszerő 
megfogalmazásra.   
 

----------- 

 

8. A projekt fenntarthatósága (csak végsı beszámoló esetén és 12 hónapnál hosszabb 
projektek éves beszámolója esetén töltendı ki – maximum 1 oldal): 

 
8.1. Kérjük, fejtsék ki a projekt folytatásának lehetıségét, milyen lépéseket tettek illetve kívánnak tenni a 
projekt eredményeinek fenntartása érdekében az alábbi fenntarthatósági szempontoknak megfelelıen: 
 
8.1.1. Pénzügyi fenntarthatóság (Hogyan fogják a tevékenységet finanszírozni a Norvég Civil Alap 
támogatásának befejezıdése után?) 
 
Mivel programunk megvalósítása révén nıtt egyesületünk ismertsége és támogatottsága, részben az 1%-
okból származó bevétel növekedése és új önkéntesek jelentkezése révén folytatni tudjuk Programunkat. E 
mellett a rádió megnövekedett reklámbevételei kapcsán is plusz forrásra számítunk. Ezek fedezni fogják a 
Térségi Környezeti Információs Rendszer viszonylag alacsony üzemeltetési költségeit és a rádió rezsi 
kiadásait egyaránt. (A Tavirózsa Rádióban jelenleg is az önkéntesek dominálnak, így a bér jellegő kiadások 
csekélyek.) Természetesen – a korábbi évekhez hasonlóan – az NCA mőködési támogatásával is élni 
fogunk. 
 
 
8.1.2. Szervezeti fenntarthatóság (A tervezett projekt befejezésekor rendelkezésre áll -e a folytatáshoz 
szükséges szervezeti háttér? A projekt eredményei mennyiben járulnak hozzá a szervezet szakmai 
tevékenysége folytatáshoz?) 
 
Programunk folytatáshoz rendelkezésre áll a szükséges szervezeti háttér, hiszen ez már a Program kezdete 
elıtt is megvolt. Eddigi szakmai tevékenységünk folytatását nagymértékben segítik Programunk eredményei. 
Például:  

- a társasjáték terjesztése révén erısödött a térség iskoláival a kapcsolatunk, mely a 
környezeti nevelésben új lehetıségeket teremt, 

- a rádiómősorok készítése során új kapcsolatok alakultak ki, mely új, még nem tárgyalt 
témákat hozott felszínre, 

- a Térségi Környezeti Információs Rendszer számunkra is jó alapot teremt a további 
környezetvédelmi, természetvédelmi programok, akciók tervezéséhez (pl. illegális 
hulladéklerakók felszámolása) 

 
 

9. Horizontális szempontok (csak végsı beszámoló esetén töltendı ki – maximum 1 oldal): 

 
9.1. Ismertessék, hogy a projekt mennyiben tett eleget a fenntartható fejlıdés elvének! 
 
Az ÖKO-VILÁG c. társasjáték, a Zöldiránytő c. rádiómősor és a Térségi Környezeti Információs Rendszer 
egyaránt a fenntartható fejlıdés elvének jegyében készültek el, mivel a környezeti, társadalmi és gazdasági 
információk és azok összefüggései egyaránt érvényre jutottak bennük. Ezen kívül a társasjátékkal a fiatal 
generációkat (is) is céloztuk, így a jövı felnıtt generációinak szemléletét is formálni tudtuk.   
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9.2. Ismertessék, hogy a projekt mennyiben tett eleget az esélyegyenlıség elvének! 
 
A társasjáték elosztásakor nem tettünk ill. tettek az iskolák különbséget semmilyen tekintetben a gyermekek 
között, csak annyiban, hogy azt az általános iskola felsıs diákjai kapták meg, lévén az ı korosztályuk volt a 
célzott réteg. A rádiómősorok adásai és a Térségi Környezeti Információs Rendszer mindenki számára 
elérhetıek honlapunkról. 
 
 
9.3. Ismertessék, hogy a projekt mennyiben tett eleget a jó kormányzás elvének! 
 
Rádiómősorunkban, illetve a rádió weboldalán törekedtünk arra, hogy a hallgatóközönséget minél jobban 
bevonjuk, illetve kikérjük véleményét, tapasztalatait, javaslatait. Ezt szolgálták többek között Veresegyház 
Város Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának hírei, a honlapra feltett véleményezhetı 
önkormányzati dokumentumok (Veresegyház Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlıdésének Program-
tervezetei), meghívott vendégeink, és a nyereményekkel járó kvízjátékok is. 
A nyilvános környezeti információk közzétételével (rádió, Térségi Környezeti Információs Rendszer) növeltük 
az állampolgári aktivitást és elkötelezettséget. Egy rádióadásunk témája kifejezetten a helyi 
környezetvédelmi tárgyú jogszabályok voltak. Ezek ismertetése elısegítette, hogy a lakosság jogai, 
lehetıségei és kötelességei ismeretében döntsön különbözı ügyekben. 
 
 
 
 
 
2010. július 19. 
 
 
 
 

 


