ZÖLDHÍD PROGRAM 2014-2015

3. végső beszámoló

Támogatók:

2015. szeptember 30.

Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap
A pályázat azonosító száma: NCTA-2014-8438-E
A támogatott szervezet adatai
A pályázó szervezet hivatalos neve: Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület
A pályázó szervezet székhelye: 2112 Veresegyház, Köves u. 14.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek neve(i): Krenedits Sándor
A szervezet elérhetőségei
Levelezési (értesítési) cím (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a székhellyel):
2112 Veresegyház, Huba u. 43.
E-mail: tatarsandor@invitel.hu
Honlap címe: www.tavirozsa-egyesulet.hu
A szervezet banki adatai
Számlavezető pénzintézet megnevezése: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlavezető pénzintézet címe: 2112 Veresegyház, Fő utca 53.
Számlavezető pénzintézet Swift kódja: TAKBHUHB
IBAN formátumú bankszámlaszám: HU27 66000011-11054144-00000000
A támogatott projekt főbb adatai
A pályázat címe: ZÖLDHÍD PROGRAM 2014-2015

A pályázat témaköre: Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
A projekt kezdete: 2014. szeptember 1.
A projekt eredeti záró határideje: (év/hó/nap): 2015. augusztus 31.
A projekt módosított záró határideje (ha volt ilyen): --A projekt megvalósításának helyszíne: Veresegyház, Szada
A támogatás teljes költsége (euró): 4522,14
A készpénzben biztosított önrész összege (euró): 267,15
A természetbeni önrész összege (euró): 267,15
A projekt végrehajtásért felelős személy adatai
A projekt végrehajtásért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg!): Tatár
Sándor
E-mail címe: tatarsandor@invitel.hu

Tartalmi beszámoló
1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a
projekt legutóbbi beszámolója óta.:
A beszámolási időszakban az alábbi kis mértékű átcsoportosítást végeztünk el a Támogató
előzetes jóváhagyását követően:
- 13.490.- Ft átcsoportosítása a "3.2.2. Fényképezőgép/videókamera sorról" az új, 3.2.3. sorra
(Kameraállvány).
Indokolás: a kameraállvány beszerzésére a jobb minőségű felvételek készítése érdekében volt
szükség.
- 15.145.- Ft átcsoportosítása a "3.2.2. Fényképezőgép/videókamera sorról" az "1.1.1. Tantermi
és terepi akciók szakmai feladatai és előkészítésük" sorra.
Indokolás: a tantermi és terepi akciókkal kapcsolatos feladatok elvégzése a tervezettnél több
munkát/időt vett igénybe.

2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:
1. Kincsvadászat: foglalkozások óvodások számára
• Az „Andi és Bandi…” füzetekhez kapcsolódó foglalkozások (egyesületi tagok, önkéntesek,
külső szakértő és óvónők):
2015. 05. 07.:
o „Andi és Bandi a környezetvédő”: a Zöld Óvoda egy csoportjával a helyi Malom-tó TT-en
kirándultunk. A terepen a természeti értékek (fehér tündérrózsa, úszólápok) mellett néhány
özönfaj (aranyvessző, törpeharcsa rajok) bemutatása is megtörtént. A közeledő Madarak és Fák
Napja alkalmából ezt követte a 3 db. magyar kőris elültetése a tóparton. A kőriseket a Zöld
Óvoda „Csodafa csoportja” örökbefogadta, melyről oklevelet is kaptak.
o „Andi és Bandi a réten”: ellátogattunk az Orchideás-rét HTT-re is, ahol a védett mocsári
nőszőfű példányainak felkutatása volt a feladat
2015. 06. 01.:
o „Andi és Bandi a tanyán”: egy másik óvodás csoporttal a helyi szürkemarha gulya, majd
őshonos háziállatok (nyulak, libák, juhok, lovak stb.) bemutatására került sor a veresegyházi
Póni Kaland Minifarmon (utóbbi pluszban vállalt).
Résztvevők száma: 67 fő
2. Kincsvadászat: foglalkozások iskolások számára
2015. 05.:
Kincskereső ismertető kártyák elkészítése (színes, B6 méret, 30 faj, 6 példányban, össz: 180
pld.)
A ZöldKöznapok Vetélkedő sorozat keretében a helyi Fabriczius József Ált. Iskolával
együttműködve az alábbi tevékenységek történtek (önkéntesekkel, külső szakértővel és
tanárokkal):

2015. 05. 12.:
• 3 iskolai előadás Veresegyház természeti értékeiről, és a Kincsvadászat szabályainak
bemutatása (97 fő felkészítése). A csapatok egy 16 növény- és 14 állatfajt tartalmazó listából
ritka- és özönfajokat választottak (össz. 5 faj), majd ezekről később ismertető kártyákat is
kaptak. A kártyák hátoldalán az egyes fajok elterjedését mutató térkép található.
A vetélkedő szabályait és a kártyákat az iskola honlapjára is feltöltöttük:
http://www.veresfabalap.hu/content/zoldkoznapok
http://www.veresfabalap.hu/content/kincsvadaszat-vetelkedo
http://www.veresfabalap.hu/content/kincskereso-kartyak
2015. 05. 12 – 2015. 06. 09.:
• A csapatok önálló terepi kutatása a kártyák segítségével (fajok fotózása), majd a fotók
leadása.
2015. 06. 17.:
• Kincsvadászat terepi vetélkedő díjazása egyesületi kiadványokkal az iskolában
A vetélkedőn az a csapat nyert, amelyik a legtöbb fajt (pontot) gyűjtötte össze (a ritka faj sok
pontot ért). A terepen megtalált fajokat fotókkal „igazolták” a diákok. Az első helyezett
„Habcsókok” nevű csapatnak sikerült kamerafelvételt készíteniük egy éneklő nádirigóról is. A
többi csapat is kitett magáért. Például a törpeharcsát közel a felük választotta, és
mindegyiküknek sikerült fotót készítenie a halfajról.
• Kiosztott díjak:
1. helyezett csapat tagjainak: ÖKO-LOGIKA társasjáték, interjú adása a Veresi Városi TV-nek
1-3. helyezett csapat tagjainak: Természeti kincseink könyv, Tanösvény füzet
1-5. helyezett csapat tagjainak: túravezetés a Veresegyházi Tavak Tanösvényen
1-10. helyezett csapat tagjainak: 32 lapos játékkártya Veresegyház természeti kincseiről
Résztvevők száma:
- iskolai előadások: 97 fő
- terepi vetélkedő: 55 fő
3. Természetvédelmi kezelés, vízminőség mérés
A tanárokkal, önkéntesekkel és külső szakértővel közösen szervezve:
2015. 06. 17.:
• A tanösvényen, ill. a Malom-tó TT-en diákokkal kirándultunk, melynek során vízmintát
vettünk a tóból vízminőség mérés céljából.
2015. 06. 30.
• Selyemkóró irtás diákok bevonásával a védett Reveteki-homokpusztán. Célkitűzésünk a védett
kései szegfű állományának megmentése volt. Összesen 108 tő selyemkórót távolítottunk el
azokról az élőhely foltokról, ahol leginkább veszélyeztetett volt a szegfű állomány.
Résztvevők száma: 15 fő
4. Helyi védettség kezdeményezése
2015. augusztusban a jegyzőnél levélben kezdeményeztük a veresegyházi „Medve-láp” helyi
szintű védetté nyilvánítását. A láp védett növényei többek között a térségben máshol nem
található kígyónyelv páfrány, a hússzínű ujjaskosbor és a kornistárnics.

3. Az elért eredmények bemutatása:
A diákok terepi kutatását eredetileg áprilisra terveztük. Ezt az időpontot május-júniusra toltuk,
mivel egyes állat- és növényfajok terepi felkutatása nem járt volna eredménnyel a korábbi
időpontban. A kommunikációs feladatok megvalósítása ehhez igazodóan hasonló mértékben
csúszott.
A módosítás a célkitűzések megvalósítását nem hátráltatta, a Program végére minden
célkitűzésünket teljesítettük.
Az alátámasztó dokumentumokat a 2.3. pontban már csatoltuk.
16 indikátorból 9 esetében a tervezett érték megegyezett az elérttel, 4 esetben túlteljesítés, 3
esetben pedig alulteljesítés történt.
Utóbbi 3 esetben az alábbi okok merültek fel:
- 2.Óvodás kincsvadászat: összesen 3 csoportot vontunk be a terepi tevékenységekbe, ezek
összlétszáma 8 fővel kevesebb volt, mint a tervezett indikátorérték. Több csoport bevonására
nem volt lehetőségünk a kötelező óvodai foglalkozások miatt.
- 3.Diák kincsvadászat: ugyan a terepi vetélkedő iskolai előkészítése során (előadások) sikerült
97 diákot bevonni, azonban a terepi feladatokat 55-en végezték el (csapatokban). Indoklás: az
év vége miatt nehezebben lehetett aktivizálni a fiatalokat.
- 5.Diák kincsvadászat: a tervezettnél 10 fővel kevesebb diákot tudtunk bevonni a
természetvédelmi kezelésbe és a vízminőségmérésbe. Indoklás: előbbi feladatot már tanítási
szünetben hajtottuk végre, viszont ekkor már sokan nyaraltak.
Kiemeljük, hogy kisfilmünkkel a tervezetthez képest több mint 20-szoros elérést teljesítettünk.
3.2. Konkrét indikátorok eddig elért értékei:
Eredmény

Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.)

Projekt előtti érték

Projekt végére te

Óvodás füzetek

db.

0

300

1.Óvodás kincsvadászat

fő (óvodai foglalkoztatás)

0

300

2.Óvodás kincsvadászat

fő (terepi foglalkoztatás)

0

75

3.Óvodás kincsvadászat

db. (magyar kőris ültetés)

0

3

1.Diák kincsvadászat

db. (előadás)

0

3

2.Diák kincsvadászat

db. (terepi foglalkozások)

0

3

3.Diák kincsvadászat

fő (terepi vetélkedő résztvevői)

0

100

4.Diák kincsvadászat

db. (fajokat bemut. ismertetőkártya)

0

180

5.Diák kincsvadászat

fő (termvéd. kezelés, vízmin. mérés)

0

25

Védetté nyilv.kérelem

db.

0

1

E-mail kiküld. lev.listán

fő (elérés)

0

50

Cikkek honlapon

fő (elérés)

0

100

Cikkek FB oldalon

fő (elérés)

0

80

Cikkek helyi lapokba

fő (elérés)

0

5000

Veresi TV interjú

fő (elérés)

0

100

Kisfilm készítése

fő (elérés)

0

80

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében:
4.1.
Programunk szakmai célkitűzései a következők voltak:
• a helyi természeti értékek, a fontosabb ökológiai folyamatok, a veszélyeztető tényezők és
ezek kezelésének módjainak megismertetése elméletben és gyakorlatban
• a lokálpatriotizmus erősítése, a természet védelme iránti fogékonyság kialakítása
A fenti célok teljesülése az egyes célcsoportok esetében:
• Kéz a Kézben Óvoda óvodásai (Veresegyház)
- az óvodások ugyan szoktak kirándulni, de korábban még nem volt rá példa, hogy ez szakmai
vezetéssel párosuljon. A helyi terepi tevékenységek során a gyerekek olyan kérdésekre is
választ kaphattak, melyekre más esetben nem kerülhetett volna sor (pl. meddig él egy magyar
kőrisfa?, mit jelent a szürkemarhák ridegtartása?).
• Fabriczius József Általános Iskola diákjai (Veresegyház)
- hasonlóan az általános óvodai tevékenységekhez, az iskolára sem volt jellemző, hogy a helyi
természeti értékeket és veszélyeztető tényezőiket szakmai támogatással/szakvezetéssel a
terepen ismerhessék meg a gyerekek. A gyerekek kérdései és a szülők pozitív visszajelzései
alátámasztották az elvégzett tevékenységek hiánypótló voltát.
Összességében megállapítható, hogy az összes célcsoport esetében programunk erősítette a
lokálpatriotizmust, növelte a természet védelme iránti fogékonyságot.
4.2.
Programunk szervezeti célkitűzései a következők voltak:
• szorosabb kapcsolatok kialakítása a résztvevő szervezetek között,
• annak megtapasztaltatása gyermekekkel a gyakorlatban, hogy az összefogás, a civil
szervezetek kezdeményezése révén sikert lehet elérni a természetvédelem területén is
• az egyesület társadalmi támogatottságának és tagságának fiatalítása/utánpótlása, a
hatóságok felé irányuló lobbierejének növelése, az egyesület működtetésének biztonságának
erősítése
A fenti célok teljesülése az egyes célcsoportok esetében:
• Kéz a Kézben Óvoda óvodásai (Veresegyház)
- az óvónők kifejezetten kérték egyesületünktől, hogy a jövőben is szervezzünk hasonló
programokat
• Fabriczius József Általános Iskola diákjai (Veresegyház)
- a természetvédelmi kezelés (selyemkóró irtás a Reveteki-homokpusztán) sikerélményt adott a
fiataloknak. Ez megnyitotta az utat számukra a természetvédelmi tevékenységek felé.
- több diák is intenzíven érdeklődött az egyesületi tevékenységek iránt. Ez esélyt ad a fiatalok
későbbi bevonására, illetve az egyesületi tagság fiatalítására.
- az iskola tanárainak részéről is nagy az igény hasonló programok közös megvalósítása terén.
• az óvodások és diákok szülei, családjai
- az óvodások és a diákok élményeiket megosztották családtagjaikkal, mely egyesültünk
támogatottságának növelése szempontjából fontos tényező.
• Veresegyház és térségének lakossága
A tágabb célcsoporthoz honlapunkon, Facebook oldalunkon, helyi újságokon és TV-n keresztül

jutottak el az információk. Ennek sikerét jól mutatja, hogy a kommunikációs indikátorok
esetében túlteljesítés figyelhető meg.
Összességében megállapítható, hogy az összes célcsoport esetében programunk egyesületünk
társadalmi támogatottságának növeléséhez is hozzájárult. Ennek konkrétabb hatásai (pl. 1%
felajánlások növekedése) csak hosszabb távon mutathatók ki.
4.3.
A 2.1. pont kapcsán csatoltuk a további alátámasztó dokumentumokat.

5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:
5.1.
A diákok terepi kutatását eredetileg áprilisra terveztük. Ezt az időpontot május-júniusra toltuk,
mivel egyes állat- és növényfajok terepi felkutatása nem járt volna eredménnyel a korábbi
időpontban. A kommunikációs feladatok megvalósítása ehhez igazodóan hasonló mértékben
csúszott. A módosítás a célkitűzések megvalósítását nem hátráltatta, a Program végére minden
célkitűzésünket teljesítettük.
A beszámolási időszakban kisebb probléma volt, hogy a tanév végén (május közepétől június
közepéig) és nyáron nehezebben lehetett bevonni programunkba a diákokat. Sokkal előbb
viszont nem lett volna célszerű, mert a terepen a növény- és állatfajok nagy részét tavasszal
még nem észlelhették volna a gyerekek.
5.2.
Legfontosabb tapasztalatunk az, hogy mind az óvoda, mind az iskola felől nagy igény van a
hasonló jellegű programok folytatására. További tanulság az, hogy a csúszások elkerülése
érdekében a jövőben korábban kell egyeztetni az együttműködő szervezetekkel.

7. Nyilvánosság és kommunikáció:
A ZöldHíd Programmal összefüggésben az alábbi kommunikációs tevékenységek valósultak meg
a beszámoló időszakában:
2015. 05-08.:
• 2 db. e-mail kiküldése levelezőlistán – 53 fő elérése [= címzettek száma (egyesületi tagság,
önkéntesek, szimpatizánsok, támogatók)]
2015. 08. 25., 08. 31.:
• Honlap: 3 cikk megjelenése egyesületi honlapunkon: „Kincsvadász ovisok”, „Kincsvadász
diákok”, „Film készült a Malom-tóról”- 497 fő elérése (honlapunk belső számlálója alapján)
http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/index.php/component/content/article/34-cikkek/149kincsvadasz-diakok
http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/index.php/component/content/article/34-cikkek/148kincsvadasz-ovisok
http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/
2015. 06. 03, 06. 04.és 2015. 08.:
• Facebook: 3 írás egyesületi Facebook oldalán: A VV TV tudósítása az óvodás faültetésről, Új
foglalkoztató füzetek veresi ovisoknak”, „Film készült a Malom-tóról” -342 fő elérése (a FB

számlálója alapján)
• https://www.facebook.com/tavirozsa.egyesulet
2015. 07., 09.:
• 2 cikk megjelenése helyi lapban: „Kincsvadász ovisok” (Veresi Piactér – helyi lap);
Kincsvadász diákok (Jó tudni! – térségi lap) – 5000 fő elérése (A lapok 5000 és 10000
példányszámban jelennek meg, és ingyenesen a postaládákba viszik. Úgy számoltunk, hogy
minden 3. címzett elolvassa a cikkünket.)
2015. 05. 15., 06. 18.:
• Veresegyházi Városi TV interjúk, tudósítások – 100 fő elérése (a Youtube számlálója alapján)
Ovis faültetés:
https://www.youtube.com/watch?v=OuF-ezEp_jk
Diákok kincsvadászata / ZöldKöznapok túra:
https://www.youtube.com/watch?v=TzNxgVG4q9k
2015. 08. 31.:
• Kisfilm készítése a Veresi TV-vel. A film augusztus végére elkészült, és feltettük honlapunkra
és Facebook oldalunkra – 1669 fő elérése (a FB számlálója alapján)
• Szakmai beszámoló közzététele az egyesület honlapján: a beszámolót feltettük honlapunkra.

9. A projekt során megvalósult események összegzése:
9.1.
1. Kincsvadászat: foglalkozások óvodások számára
- óvodás foglalkoztató füzetek elkészítése (2014. 09. – 2015. 02.; 3x100 pld.):
Andi és Bandi a réten, Andi és Bandi a környezetvédő, Andi és Bandi a tanyán
- óvodai foglalkozások a füzetekkel (2015. 01 – 03.; 10 foglalkozás)
- a füzetekhez kapcsolódó terepi foglalkozások (2015. 05-06.) az Orchideás-rét Helyi TT-en, a
Malom-tó TT-en és a helyi szürkemarha gulya, őshonos háziállatok bemutatása a Póni Kaland
Minifarmon
Cél: helyi élővilág bemutatása
2. Kincsvadászat: foglalkozások iskolások számára (2015. 05-06.)
-

Kincskereső kártyák elkészítése (30 féle növény- és állatfaj, 6 példányban, össz: 180 pld.)
3 iskolai előadás a helyi természeti értékekről
terepi vetélkedő (Veresegyházon) és díjazása (11 csapat)
vízminőség mérés és kirándulás a Malom-tó TT-en (tanösvényen)
Selyemkóró irtás a helyi védett Reveteki-homokpusztán

Cél: a helyi természeti értékek, a fontosabb ökológiai folyamatok, a veszélyeztető tényezők és
ezek kezelésének módjainak megismertetése elméletben és gyakorlatban
3. Az önkormányzat felé kérelem benyújtása a Medve-láp helyi szintű védetté nyilvánításához
(2015. 08.)
Cél: természeti értékek hosszú távú megőrzése

9.2.
Lásd a 2.2. és a 3.3. pontokat.

10. A projekt indikátorai és számszerűsíthető eredményei:
Lásd a 3.1., a 3.2. és a 7.1. pontokat.

11. A projekt értékelése:
11.1.
Programunk szakmai célkitűzései a következők voltak:
• a helyi természeti értékek, a fontosabb ökológiai folyamatok, a veszélyeztető tényezők és
ezek kezelésének módjainak megismertetése elméletben és gyakorlatban
• a lokálpatriotizmus erősítése, a természet védelme iránti fogékonyság kialakítása
A fenti célok teljesülése az egyes célcsoportok esetében:
• Kéz a Kézben Óvoda óvodásai (Veresegyház)
- az óvodások ugyan szoktak kirándulni, de korábban még nem volt rá példa, hogy ez szakmai
vezetéssel párosuljon. A helyi terepi tevékenységek során a gyerekek olyan kérdésekre is
választ kaphattak, melyekre más esetben nem kerülhetett volna sor (pl. meddig él egy magyar
kőrisfa?, mit jelent a szürkemarhák ridegtartása?).
• Fabriczius József Általános Iskola diákjai (Veresegyház)
- hasonlóan az általános óvodai tevékenységekhez, az iskolára sem volt jellemző, hogy a helyi
természeti értékeket és veszélyeztető tényezőiket szakmai támogatással/szakvezetéssel a
terepen ismerhessék meg a gyerekek. A gyerekek kérdései és a szülők pozitív visszajelzései
alátámasztották az elvégzett tevékenységek hiánypótló voltát.
Összességében megállapítható, hogy az összes célcsoport esetében programunk erősítette a
lokálpatriotizmust, növelte a természet védelme iránti fogékonyságot. A gyerekekben és az
óvónőkben, tanárokban nagy az igény a közvetlen, terepi tapasztalatszerzésre, tanulásra. A
még több résztvevő érdekében a jövőben még korábban le kell egyeztetni egy hasonló projekt
egyes elemeit.
11.2.
Programunk szervezeti célkitűzései a következők voltak:
• szorosabb kapcsolatok kialakítása a résztvevő szervezetek között,
• annak megtapasztaltatása gyermekekkel a gyakorlatban, hogy az összefogás, a civil
szervezetek kezdeményezése révén sikert lehet elérni a természetvédelem területén is
• az egyesület társadalmi támogatottságának és tagságának fiatalítása/utánpótlása, a
hatóságok felé irányuló lobbierejének növelése, az egyesület működtetésének biztonságának
erősítése
A fenti célok teljesülése az egyes célcsoportok esetében:
• Kéz a Kézben Óvoda óvodásai (Veresegyház)
- az óvónők kifejezetten kérték egyesületünktől, hogy a jövőben is szervezzünk hasonló
programokat

• Fabriczius József Általános Iskola diákjai (Veresegyház)
- a természetvédelmi kezelés (selyemkóró irtás a Reveteki-homokpusztán) sikerélményt adott a
fiataloknak. Ez megnyitotta az utat számukra a természetvédelmi tevékenységek felé.
- több diák is intenzíven érdeklődött az egyesületi tevékenységek iránt. Ez esélyt ad a fiatalok
későbbi bevonására, illetve az egyesületi tagság fiatalítására.
- az iskola tanárainak részéről is nagy az igény hasonló programok közös megvalósítása terén.
• az óvodások és diákok szülei, családjai
- az óvodások és a diákok élményeiket megosztották családtagjaikkal, mely egyesültünk
támogatottságának növelése szempontjából fontos tényező.
• Veresegyház és térségének lakossága
A tágabb célcsoporthoz honlapunkon, Facebook oldalunkon, helyi újságokon és TV-n keresztül
jutottak el az információk. Ennek sikerét jól mutatja, hogy a kommunikációs indikátorok
esetében túlteljesítés figyelhető meg.
Összességében megállapítható, hogy az összes célcsoport esetében programunk egyesületünk
társadalmi támogatottságának növeléséhez is hozzájárult. Ennek konkrétabb hatásai (pl. 1%
felajánlások növekedése) csak hosszabb távon mutathatók ki.

12. A projekt hatása:
Programunk megvalósítása az alábbi hatásokat váltotta ki:
• az egyesület, a helyi biológia tanárnő és a diákok egy része elhatározták, hogy a jövőben a
védett és nem védett helyi természeti területek kezelésében együttműködnek,
• a fenti együttműködés révén növekedett egyesületünk önkéntes bázisa,
• a Facebook oldalunk frissítésével, szerkesztésével egyesületünk a korábbiakhoz képest
hatékonyabban tud kommunikálni. Ez növelte ismertségünket és egyesületünk követőinek
táborát.
12.1.
A pályázatunkban vázolt fő problémák:
1. Természeti értékeink pusztulásának egyik fő oka a megfelelő szemlélet és információ hiánya
és hiányzik a természeti értékek és veszélyeztető tényezőik ismerete
Válasz: a program elméleti és gyakorlati feladatainak megvalósítása során sok hiánypótló
információt kaptak a gyerekek.
2. Hiányzik a fontosabb ökológiai folyamatok ismerete, és nem ismerik ezek társadalmigazdasági hatásait/következményeit
Válasz: a diákok esetében több évszázadra visszamenőleg bemutattuk a Malom-tavat, melynek
során a környezeti jellemzés mellett kitértünk társadalmi és gazdasági jelentőségére is.
3. Az emberek nem tudják, hogy a hétköznapokban az átlagembernek milyen lehetőségei
vannak a környezeti, természetvédelmi problémák csökkentésére, kezelésére.
Válasz: a diákokkal végzett természetvédelmi kezeléssel (selyemkóró irtás a Revetekihomokpusztán) megmutattuk, hogy néha viszonylag egyszerű módszerekkel is lehet sikereket
elérni természeti értékeink megőrzése érdekében
12.2.
A leghatékonyabb módszer programunk eredményeinek közzétételére a Facebook oldalunkon és

a honlapunkon keresztül történő kommunikáció. Ezért az elkészített kisfilmen kívül szakmai
beszámolónkat is közzé tesszük. Programunk minden eleme – kisebb módosításokkal –
átültethető más településekre, térségekre, ezért más szervezetek érdeklődése esetén szívesen
átadjuk tapasztalatainkat.

13. A projekt hatása a horizontális témák tükrében:
Programunk horizontális szempontja a környezeti, társadalmi fenntarthatóság szempontjainak
érvényesítése volt, mely az alábbiak szerint teljesült:
• az óvodás foglalkoztató füzetek újrahasznosított papírból készültek,
• a csoportos terepi tevékenységek helyszíneire jutás gyalogosan történt,
• elektronikus kommunikáció preferálása (honlap, e-mail-ek, Facebook oldal; postai
szolgáltatást csak egy esetben vettünk igénybe: a helyi védetté nyilvánítás iránti kérelmet
ajánlott levélként adtuk fel)
• az óvodai/tantermi foglalkozások és a terepi akciók során a természetvédelmi szempontokon
túl azok társadalmi és gazdasági aspektusának hangsúlyozása (a foglalkoztató füzetek, a
kincskereső ismertetőkártyák és a kisfilm tartalma ennek a szempontnak egyaránt megfelel).

14. A projekt szakmai folytatása:
Tervünk között szerepel a projekt folytatása az alábbiak szerint:
1. Újabb „Andi és Bandi” füzetek kiadása
1.1. "Andi és Bandi a természetbúvár": a feladatok olyan kutató és kreatív tevékenységekre
ösztönöznek, mellyel a gyerekek jobban megismerik környezetük élővilágát.
Példa gyakorlati feladatra:
A cipődről levakart sarat tedd egy üres tejfölös pohárba, és locsold rendszeresen! Pár nap
múlva figyeld meg, hogy milyen növények keltek ki a sárban található magokból, és rajzold le
őket a füzetbe!
1.2. "Andi és Bandi háziállatai": a füzet segítségével a gyerekek elméletben és gyakorlatban
megtanulhatják, hogyan kell felelősen, sikeresen gondozni egy házállatot.
2. Iskolai foglalkozások
A helyi iskolában 3 interaktív foglalkozást tervezünk az alábbi témákban:
2.1. A helyi Malom-tó élővilága
2.2. A térségi Lápi póc program bemutatása
2.3. A térségi lápok élővilága
Jelen programunk eredményei alapján olyan témákat, növény- és állatfajokat érintünk, melyek
kapcsán a diákok tájékozatlanok voltak (pl. a helyi Malom-tóban tenyésző gyilkos csomorika egy
olyan mérgező, de védett növényfaj például, melyet rendre összekevertek más növénnyel a
gyerekek). A gyerekek max. 5 fős csaptjai a kérdés-felelek foglalkozások előtt 1 héttel
különböző feladatokat kapnak, melyek kutatásra ösztönzik őket.
Ezt követi majd a csapatok terepi kincsvadászata, melyet a környező településekre és új
élőhelyekre is kiterjesztünk.

15. A projekt rövid összefoglalása magyarul:
Természeti értékeink pusztulásának egyik fő oka a megfelelő szemlélet és információ hiánya. A
program célja ezért az, hogy az óvodások és iskolások elméletben és gyakorlatban is
megismerjék a helyi természeti értékeket, a fontosabb ökológiai folyamatokat, a veszélyeztető
tényezőket, és ezek kezelésének módjait. Megvalósított programelemek:
1. Kincsvadászat: foglalkozások óvodások számára
• Az „Andi és Bandi a környezetvédő, Andi és Bandi a réten és az Andi és Bandi a
környezetvédő” c. foglalkoztató füzetekhez kapcsolódóan óvodai és terepi foglalkozások
(Malom-tó TT: 3 db. magyar kőris ültetése, Orchideás-rét HTT: a védett mocsári nőszőfű
felkutatása, szürkemarha gulya és őshonos háziállatok bemutatása).
2. Kincsvadászat: foglalkozások iskolások számára
• 3 iskolai előadás Veresegyház természeti értékeiről, és a terepi Kincsvadászat szabályainak
bemutatása
• A csapatok önálló terepi kutatása az ismertetőkártyák segítségével
• Kincsvadászat terepi vetélkedő díjazása egyesületi kiadványokkal
3. Természetvédelmi kezelés, vízminőség mérés
• Kirándulás diákokkal a Veresegyházi Tavak Tanösvényen, ill. a Malom-tó TT-en. Közös
vízminőség mérés a Malom-tavon.
• Selyemkóró irtás diákok bevonásával a védett Reveteki-homokpusztán. Célkitűzés: a védett
kései szegfű állományának megmentése.
4. Helyi védettség kezdeményezése
2015. augusztusban az egyesület a jegyzőnél levélben kezdeményezte a veresegyházi „Medveláp” helyi szintű védetté nyilvánítását.

16. A projekt rövid összefoglalása angolul:
Why was the project needed?
Usually the knowledge and information gap lead to destruction of natural resources and species
extinctions. Furthermore local people have no eligible conservation attitude to prevent or solve
problems.
How will the results be sustained?
It is needed to strengthening the cooperation between the association, kindergarten and school
for improve environmental awareness.
What was the objective, and to what extent was it reached?
The objectives were:
- to shape the children attitude towards conservation issues,
- strengthening of provincialism, social responsibility,
- to improve environmental awareness of local society.
These objectives have been achieved completely.

