
 
Közhasznúsági  jelentés 

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. 
 
 
1. Számviteli beszámoló:  
 
BEVÉTELEK (Ft) 
 
Nyitó vagyon - 1999.01.01.       562 000.-Ft 
Támogatások:                 1 919.394.-Ft 
Bankkamatok:           11 736.- Ft 
Egyéb:          ----- 
Bevételek összesen:                2 493  136.-Ft 
 
 
KÖLTSÉGEK (Ft) 
 
Mőködési költségek:        900 000.-Ft 
Rendezvények, projektek megvalósítása:             1 226 880.-Ft 
Támogatások:         ---------- 
Költségek összesen:                2 126 880.-Ft 
 
 
Záró vagyon - 1999.12.31.       366 256.-Ft 
 
Bankszámla egyenleg:       365 229.-Ft 
Házipénztár egyenleg:           1 027.-Ft 
 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása: 
Az egyesület1999-ben 900 000,-Ft költségvetési támogatást nyert el. A Magyar Országgyőlés 
Társadalmi Szervezetek Bizottságától 500 000.-Ft, és az Oktatási Minisztériumtól 400 000.-Ft 
támogatást kapott. A támogatást a mőködési költségek fedezésére fordítottuk.  
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Az egyesület vagyonát képezı eszközök az egyesület irodájában kerülnek felhasználásra. 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása: 
A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások.  
• Természeti értékek felvételezése, 
• A Hely ahol élünk program, 
• Tanösvény felvételezése és megvalósítása, 
• Millenniumi rendezvények megvalósítása, 
• Nemzetközi kommunikációs program megvalósítása, dán és romániai környezetvédıkkel. 
• Lakossági információs program. 
 
A célszemélyek a Régió lakosai, az érintett személyek kb. 2500 fı. A közvetett hatás ennek a 
20 X-a is lehet. 



 
A Kapott támogatás mértéke, felsorolása: /KAC, KOKOSZ, SOROS Alapítvány, 
Ökotárs Alapítvány, Kaán Károly Természetismereti Központ, FÖK, KOMA./:  
 
5. A közhasznú szervezet tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege: 
A közhasznú szervezet tisztségviselıi nem részesültek juttatásokban. 
 
6. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmai beszámoló: 
            1999. évi szakmai tevékenységének ismertetése 
 

Jelentıs programjaink: 
• 1999-ben önálló környezeti információs, nevelési és továbbképzési központot 

hoztunk létre és azt folyamatos mőködtetjük. Ennek keretében  
• szerveztünk ill. folyamatosan szervezünk tanárok számára terepgyakorlati 

foglalkozásokat,  Ásotthalmon, Zákányszéken és Kelebián. 
• Egyesületünk szakértıi a tanárok számára továbbképzési programot állítottak 

össze, melyet az Oktatási Minisztérium Akkreditációs bizottsága elfogadott és 
kiadta az indítási engedélyt is.  A program címe: "A víz szerepe a Földi életben és 
a mővészetekben". 

• Az iskolák Pedagógiai Programja és Környezeti Nevelési Programjának 
elkészítése témában, az Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzéseket, 
Szegeden, Röszkén, Kelebián, Tormac-on, (Románia Temes megye) 
Csíkszentdomokoson, (Románia Hargita megye)szerveztünk. A tanár tovább-
képzéseket, - három alkalommal - a Természet és a Környezetvédı Tanárok 
Egyesületével közösen szerveztük. 

• Környezeti nevelési Konferenciát tartottunk Röszkén a "Kárpát medence élıvilága 
és változásai" témában a régió tanárai és tanulói számára. 

• Egyesületünk, 1994 óta minden évben szervezi a Csongrád megyei általános 
iskolák számára a KAÁN KÁROLY Országos Környezetismeretei verseny házi és 
megyei fordulóját. 

• Az egyesület oktatási szakértıi 1999-ben is szerveztek önálló, környezetvédelmi 
szaktábort. pl. a Szegedi Fehértó, Mártélyi Tk területén. 

• Az egyesület tagjai részt vettek ill. részt vesznek fakultációs tantárgyak 
kidolgozásában, pl.  
- Egészséges életmód - Egészséges táplálkozás, 
- Megújuló energiai források, stb. 

• Foglalkoztunk a lakossági szokások feltérképezésével, pl. hulladék kezelés, 
energia és víz felhasználás területén. 1999-ban 7 községben 2100 fıt kérdeztünk 
meg, a megkérdezettek az iskolákban tanulók szülei és családtagjai voltak 

• A Millenniumi ünnepségeket, "István és kora" címmel szerveztünk, az iskolák és a 
települések lakosai számára a Dél-alföldi Homokháti Kistérségben. A programban 
116 fı tanuló vesz részt. A Millenniumi rendezvény sorozatunk szerepel a Magyar 
Millennium hivatalos "Eseménynaptár 2000.-ben."  

• Az egyesületünk szakértıi csoportja, egy kifestı füzetet, "PUSZTASZERI 
KIFESTİ" címmel, készített.  Ezekkel az oktatási segédanyagokkal, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban egyesületünk szervezett, ill. 
szervez programokat. A rendezvényeket egy késıbbi idıpontban játékos 
vetélkedık követték. 1999-ben a programon 340 fı tanuló és 53 tanár vett részt.  



• Egyesületünk jogelıdje is, és egyesületünk több éve tart szakmai kapcsolatot, 
valamint szervezi, koordinálja a környezetvédelmi szakmai tapasztalatcseréket 
Csongrád megye határon túli testvérmegyéiben mőködı környezetvédıkkel, vagy 
tanári csoportokkal. (1994 óta Dánia - Storstroms megye, 1991 Románia - Hargita 
megye, 1998 Temes megye) Szakmai együttmőködésünk van a romániai Hargita 
megyei Csíkszereda környezetvédı civil szervezetével és több oktatási 
intézményével, 1998 óta Csíkszentdomonkos környezeti nevelıivel, és Tormac 
község önkormányzatával és iskolájával. Számukra szakmai módszertani, terepi 
programok szervezésében biztosítunk segítséget, vagy a lakóhelyükön, vagy itt a 
Homokháti Kistérségben.  
A dán féllel közösen szerveztünk, ill. szervezünk magyarországi és dániai 
tapasztalat cseréket, melyekre a Romániai környezetvédıket rendszeresen 
meghívtuk ill. meghívjuk Ezt követıen indítványunkra a dán fél Dániába hívta ill. 
hívja Erdélyi barátainkat. Egyesületünk  kezdeményezésére és szervezésében, 1995 
óta 60 fı magyar, 28 romániai környezeti nevelı vett részt dániai tanulmányi úton, 
továbbá  26 dániai környezeti nevelıt fogadtunk a régióban. Az együttmőködés 
keretében készült magyar és dán nyelven a VIKING KIFESTİ, melyet a tanulók 
Magyarországon, Romániában és  Dániában nagy örömmel használnak. 
(Romániai tanárokkal közösen vettünk részt, 2000. márciusában, egy dániai 
környezeti nevelési tapasztalat cserén. ) 

• Egyesületünk segíti, a környezeti témákban, a Régió, a Homokháti Kistérség 
közoktatási intézményeinek együttmőködését, és az intézmények nemzetközi 
kapcsolatát 

• A Tudomány Világkonferenciája kísérı rendezvényét, a "Mővészek, Tudósok, 
Tanárok a Kozmoszról az emberrıl" címő konferenciát a Természet- és 
Környezetvédı Tanárok Egyesületével közösen rendeztük. Egyesületünk 
meghívására a konferencián részt vett és elıadást tartott a dániai, Storstroms 
testvérmegyébıl, a MARIBOI PEDAGÓGIAI INTEZET környezeti nevelési 
szakértıje, Anders Terman Olsen. (Csongrád megye dániai testvér megyéje.) 

• Egyesületünk elnöke és dr. Kedves Éva tagunk minden évben, így 1999-ben is 
elıadói meghívást kaptak a romániai Bolyai Akadémia kémia tagozatára. 

• Az egyesületünk elnöke, 1999-ben, Ausztriai környezeti nevelési továbbképzésen 
vett részt. 

• Hasonló nevelési célokkal mőködtetjük a Környezetvédelmi Minisztérium által 
létrehozott és támogatott Erdei Iskola Regionális Környezetvédelmi 
Oktatóközpontot. Az Oktatóközpontunk szervezi a Kistérségben a 
környezetvédelem Jeles Napjait. Kiemelkedı rendezvény volt a Víz Világnapja, 
Ózonréteg védelmének Világnapja, Takarítási Világnap, Biodiverzitás Napja és a 
Föld Napja. 

• Jelentıs szakmai tevékenységünk, a hazánk által is aláírt nemzetközi 
egyezményhez, a "Biológiai sokféleség megırzésének" egyezményéhez 
kapcsolódik. A Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesületével (TKTE) 

közösen kidolgoztuk a "Biológiai sokféleség monitorozásának" elsısorban oktatási 
intézményekben való alkalmazási lehetıségeit, továbbá egy oktatási segédanyag 
kéziratát készítettük el. A témában tanári felkészítı tanfolyamot is 
akkreditáltattunk és egy programot beindítottunk. A program koordinátora, az 
egyesületünk elnöke. 

• A Biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban, 1998-ben egyesületünk a 
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület és a dániai Storstroms megyében 
lévı MARIBOI PEDAGÓGIAI INTEZET között nemzetközi együttmőködés jött 



létre. Ez a program kibıvült 1999-ben a Romániai Temes megyei környezetvédık 
és egyesületünk szakemberei között. A tervek szerint a közös programot, 2000-ben 
valósítjuk meg, dániai, romániai és magyarországi helyszíneken. Közösen 
dolgozunk ki olyan monitorozási programot és módszereket, melyekkel 
eredményesen kapcsolhatjuk be a természetvédelmi tevékenységbe a tanulókat, a 
tanárokat és a felnıtt lakosság.  

• Folyamatosan jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzatokkal, oktatási-
kulturális és egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel. Részt vettünk a 
községi Egészségtervek és az Egészséges Életmód programhoz szükséges 
tankonyha kialakításában. 

 
2. Aktív természetvédelmi tevékenységeink és az Önkormányzatokkal való 

együttmőködési projekjeink: 
• Foglalkoztunk a lakosság önkormányzattól való elvárásainak összegyőjtésével és 

elemzésével, 10 községben 4500 fıt kerestünk meg, pl. a környezetbarát életmód 
megismertetésével, a szabadidı hasznos és egészséges eltöltésének 
megszervezésével 

• Egyesületünk, Röszke község Önkormányzatával és a Teleház Kaláka 
Hagyományırzı Egyesülettel közösen, Környezetvédelmi Fórumot szervezett a 
Homokháti Kistérség polgármesterei, önkormányzati szakemberei, az oktatási 
intézmények tanárai, a térség környezetvédıi számára. A fórum vendége volt a 
Magyar Országgyőlés Környezetvédelmi bizottságának elnöke, dr. Illés Zoltán. A 
fórum témája az EU-hoz való csatlakozás környezetvédelmi feladatai, különös 
tekintettel a hulladékkezelésre, a környezeti szemléletformálás feladataira és 
lehetıségeire. A fórumnak igen nagy sikere volt. 

• A Dél-alföldi régióban mőködı Homokháti Önkormányzatok Kistérségi 
Területfejlesztési Egyesülete közremőködésével segítjük az önkormányzatok 
környezetvédelmi programjának elkészülését. Az elızı évben 9 településen 
segítettük a témában a lakosság és az önkormányzatok közötti kommunikációt.  

• A térségünk jelentıs természeti értékekkel rendelkezik, melynek felméréséhez és 
fenntartásához a lakosok aktív közremőködésére van szükség. Az 1998-99. évben 
elindítottuk "A HELY AHOL ÉLÜNK" programunkat, melynek keretében, a 
térségben a védelemre érdemes területek és az "Egyedi tájértékek" felvételezését 
végeztük. Jelentıs eredményeket értünk el Zákányszék, Mórahalom, Kelebia és 
Röszke térségében. A településeken egy-egy terület helyi védettségre való 
elıkészítése megkezdıdött és várhatóan 2000. év második felében befejezıdik, 
melyekrıl az iskolák számára is készül kiadvány. 

• A térség környezeti állapotának javítása új kihívást és új feladatokat jelent a 
lakosság egészének és közvetlenül egyes rétegei számára. Ezt a tevékenységet 
egyesületünk hitelesen és eredményesen tudja segíteni. 

 
Mindezek megvalósítása ill. a következı években való folytatása a feltétele 

annak, hogy a térség környezeti minısége javuljon. 
 
Egyesületünk együttmőködik a térség civil szervezeteivel, a Kiss Ferenc Csongrád Megyei 
Természetvédelmi Egyesülettel (CSEMETE Szeged), az országos hatáskörő Természet- és 
Környezetvédı Tanárok Egyesületével (TKTE), a Környezeti Oktatóközpontok Országos 
szövetségével (KOKOSZ) Röszkei Egészségvédı Egyesülettel, a Röszkei Teleház és Kaláka 
Hagyományırzı Egyesülettel, Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési 
Egyesülettel, és  a Turinform Irodával, a Homokháti Kistérség Jegyzıi Egyesületével, a 



Dániai testvér megyében lévı Mariboi Pedagógiai Intézettel, a Csíkszeredai Pedagógusok 
Fórumával. 
 

Egyesületünk tagja: a Magyar Természetvédık Szövetségének, (MTVSZ). 
 

Az egyesület elnöke tagja: az MTVSZ elnökségének, Röszkei Egészségvédı Egyesület 
elnökségének, és az IUCN Magyar Nemzeti Nevelési Bizottságának, valamint vezetı 
szaktanácsadó a Csongrád megyei Pedagógiai Intézetben. 
 

Az Egyesület tevékenységét támogatta 1999-ben:  
A KAC, a Csongrád megyei Kulturális Mecenatúra, a Független Ökológiai Központ, az 
Országgyőlés költségvetési bizottsága, az Ökotárs Alapítvány, az Oktatási Minisztérium, a 
Soros Alapítvány, a Csongrád megyei Pedagógiai Intézet, Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal, a Csongrád megyei Közgyőlés, a 
Közoktatás Modernizációja Közalapítvány, a dán Külügyminisztériumban mőködı Dán 
Demokrácia Alapítvány, az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Röszke község 
Önkormányzata. 
 
Röszke, 2000. márc. 27.       Sára Endréné 
         elnök 
 


