
Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub  2006. évi 
tevékenységérıl 

 
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg 
KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt 
bejegyzett társadalmi szervezet. 
 
Az Egyesület  
Székhely: 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. 
Adószám: 18462391 - 1- 06 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
Közhasznúsági végzés: Csongrád Megyei Bíróság  Pk. 60.083./ 1998/6. 
Szeged, 1998. május 12. 
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1. Számviteli beszámoló  - egyszerősített mérleg (Ft-ban)  
       Jóváhagyott fıbb adatok:  
  Mérleg eszköz-forrás végösszege:     986 856 Ft 
  Közhasznú tevékenység bevételei:  9 340 360 Ft 
  Vállalkozási tevékenység bevételei:     0 Ft 
  Saját tıke:         745 474 Ft 
 Tárgyévi eredmény:    1 527 648 Ft 

 
2.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 Az egyesület vagyonát képezı eszközök az egyesület programjainak megvalósítása 

során kerülnek felhasználásra. 
3.  A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott 

szolgáltatások.  
• Természeti értékek felvételezése, a természet közeli területek, védetté nyilvánításának 

elıkészítése. 
• A Tájbéli értékeink program, 
• A 29. diák "Környezetvédelmi tábort" programot a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkban 

szerveztük meg.   
• Tanösvény felvételezése és megvalósítása, 
• "Zöld turizmus"  program elızetes szervezése valósult meg. 
• Nemzetközi kommunikációs program megvalósítása, francia és szerbiai 

környezetvédıkkel. 
A célszemélyek a Régió lakosai, az érintett személyek kb.500 fı. A közvetett hatás 
ennek a többszöröse. 

 



 
 
 
 
4. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenysége keretében juttatott 

támogatások: PÁLYÁZATOKKAL ELNYERT TÁMOGATÁSOK 
 

Projektek Megnevezés  Elnyert Ft. A projekt 
támogatás 
kezdetének 
dátuma  

Mőködési támogatás 
00184/06/06 

Nemzeti Civil Alap 
Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma 

500 000 2006. 01. 01. 

Nemzetközi civil 
kapcsolatok 
fejlesztése 
01369/23/2005.  

Nemzeti Civil Alap 
Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
Kollégiuma 
„100 éves a Madarak fák Napjának 
ünnepe, emlékezünk közösen Herman 
Ottóra” 

300 000 2006.01.02. 

Nemzetközi civil 
kapcsolatok 
fejlesztése 
00057/23/06 

Nemzeti Civil Alap 
Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
Kollégiuma 
A helyi természeti és kultúrtörténeti 
értékek megırzési stratégiái. Civil 
együttmőködés Lacaze-ban 
(Franciaor-szág, Tarn megye) és 
Röszkén (Magyarország, Csongrád 
megye.) 

600 000 2006. 01.16 

NCA 00015/21/05 „A Települések  természeti értékei az 
Ökoturizmus bázishelyei”. 

914 500 2006. 01.23. 

KvVM K-36-05-
00198D 

Fenntartható fejlıdés 300 000 2006. 01.25 

Nemzetközi civil 
kapcsolatok 
fejlesztése 
01369/23/05 

Nemzeti Civil Alap 
Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
Kollégiuma 
Hogyan tudjuk együtt megırizni 
értékeinket? 

300 000 2006. 05.15. 

KÜM NEFE/215.  
4682 /Adm/KüM/ 
2005. 

„Életünk a Tisza mentén” 
 
 

4 134 935 
/elszámolt 
támogatás 

2005. 09.01. 

KvVM  K-36-06-
00062K 

 Energia- tábor                                                                                    600 000 2006. 07.18. 

NCA  00184/06/06 A fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos 
társadalmi tudatosság növelése.  

167 000 2006. 10. 30. 

NCA 00725/23/06 Nemzetközi 169 600 2006. 11.17. 

NCA  01086/23/06 Nemzetközi 339 200 2006.11.20. 

NCA -00184/06/06 A fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos 333 000 2006. 12.27. 



társadalmi tudatosság növelése. 

Csongrád Megyei 
Munkaügyi Központ 

„Non-profit programban” részt vevı 
szervezetek foglalkoztatását bıvítı 
bér- és járuléktámogatással 

682 125 2004. július 1-tıl 
folyamatos 

 
 
5. A közhasznú szervezet tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 

 A közhasznú szervezet tisztségviselıi nem részesültek juttatásokban. 
A kifizetett személyi jellegő ráfordítás a megyei munkaügyi központ által támogatott 
munkaerı foglalkoztatását mutatja (számviteli beszámoló 8. sorszámú tétel) 

 
6. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló   

 
6.1. A 2006. év céljai: A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub célja a Dél-Alföldi régió, 

Homokháti Kistérségében a természet-közeli élıvilág feltárásában és védelemre való 
elıkészítésében aktív környezet- és természetvédelmi tevékenység. A fiatal lakosság 
környezet iránti felelısségének alakítása, a természeti, a társadalmi környezetet tisztelı 
szokások és ismeretek erkölcsi és érzelmi megalapozása. Nemzetközi kapcsolatokat 
kialakítása és fenntartása Csongrád megye testvér megyéjében, Röszke község tastvér 
településein a Vajdaságban Magyarkanizsa térségében, és Franciaországban Saint Pire 
Trivisy –ben és Szeged Kistérség és Homokháti Kistérség települései körében. 
Tagságunk a Dél-alföldi régióban jelenleg 110 fı, és sok önkéntes környezetvédı 
kapcsolódik a munkánkhoz. 

6.2. Egyesületünk tagjainak szakértıi tevékenysége kiterjedt: elsısorban a lakosság 
szakmai tájékoztatására, szakmai továbbképzésére, terepi foglalkozások szervezésére, a 
környezet- és természetvédelem aktuális hazai és nemzetközi ügyeire, az ökoturizmus 
lehetıségeinek feltárására, lakossági fórumok szervezésére, az ökoturizmus számára 
lehetséges és értékes helyek kiválasztására, különös tekintettel az országos és helyi jelentıségő 
védett területekre,  a helyi védettségi területek kijelölésére.  Segítettük a környezetvédelmi 
program megvalósítását, és a területrendezési terv elkészítését, valamint a település 
környezet-egészségtervének elkészítését.  

 
A 2006. év közhasznú programjai részletesen: 
 
6.3. Együttmőködések: a hazai országos és régiós, valamint a külföldi zöld szervezetekkel, 

hazai nemzeti parkokkal, oktatási intézményekkel. Közös programokat szerveztünk, a.  
• Magyar Természetvédık Szövetségével, a  
• Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesületével Budapest, a  
• Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesülettel Szeged 
Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel, Túrkeve, 
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért , Miskolc, 
• Röszke Község Egészségvédı Egyesülettel 
• Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesülettel, a 

         „GENERÁCIÓ” Ifjúsági Egyesületével Magyarkanizsa, (Szerbia és Montenegró), a 



• franciaországi Association VALLE DU GIJOU, PONT DE SENEGATS 
81330 LACAZE, környezetvédı szervezettel, a 

• Kiskunsági Nemzeti Parkkal, az 
• Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelıséggel, az 
• Alsó Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, 
Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítvánnyal Jászszentlászló a 
• Dél-alföld közoktatási Intézményeivel, a 
• Röszke Község Önkormányzatával, és 
• Üllés Község Önkormáynaztaával. 

 
6.4.  Programok: 

 
6.4.1 Képzések, szakmai rendezvények: 

• "Egyedi tájérték kataszter" felvételezését és dokumentálását elıkészítettük, és 
elvégeztük. Az értékek mentén TANÖSVÉNYEK-et tervezünk, a programot a KNP 
szakmai tanácsokkal segíti. A "TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK" címő tanösvények elsı 
állomásai elkészültek Röszkén. A tanösvények mentén, a még nem védett, de 
védelemre érdemes területek védetté nyilvánítását kezdeményezzük, és a helyi 
önkormányzatnak elıterjesztettük, mely a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságához 
fordult és a Természetvédelmi Hivatal hozzájárult a helyi védettség megadásához. 
Jelenleg kb. 35 ha területet nyilvánítattunk védetté. 

• Terepgyakorlatoka, foglalkozásokat szerveztünk. 
• Sikeres programot valósítottunk meg "A falusi turizmus ismérvei, lehetıségei, és 

megvalósíthatósága a Homokháti Kistérségben" címmel 
• Foglalkoztunk, a lakosság hulladék kezelési szokásaival, felvételeztük a település 

közigazgatási területén az illegális hulladék lerakók helyét, helyzetét, az ott lerakott 
hulladékok mennyiségét és minıségét, szerencsére településünkön nem sok az 
illegálisan lerakott hulladék, valamint a „német szemétbıl” sem került hozzánk. 

• Az egyesület minden évben szervez önálló, környezetvédelmi szaktábort, fiatalok 
számára. A táborunk 2006-ben 29. alkalommal került megszervezésre, ebben az évben 
Szentbékkállán, a Káli medencében.    

• Sikeres DIÁKKONFERENCIÁT rendeztünk  a helyi értékekrıl. A nagysikerrel 
bemutatott  Egyedi Tájérték Kataszteri szakmai anyagunk elkészítésében részt 
Ladányi Zsuzsanna, a SZTE IV. éves környettudományi szakos hallgató, valamint  a 
munkánkat segítette a SZTE Geoinformatika Tanszéke. A bemutató Konferenciánkon 
részt vett a Természetvédelmi Hivatal elnöke.  

• A 2006. évben sikeres fórumot és képzést szerveztünk a fenntartható fejlıdés és a 
környezeti tudatosság növelése témakörben, Magyarkanizsán, a témát folytatjuk 
2007. évben is. 

• Több éve eredményesen mőködtetjük a Környezetvédelmi Minisztérium által 
létrehozott és támogatott Erdei Iskola Regionális Környezetvédelmi 
Oktatóközpontot, ebben az évben egy Erdei Iskolai programot dolgoztunk ki 
akkreditációra.  

 
6.4.2. Gyermek programok:  
• Évente megszervezzük, és lebonyolítjuk, így 2006-ban is a Kaán Károly Környezet- és 

Természetvédelmi Országos Verseny Csongrád megyei fordulóját, a programban 75 
tanuló vett részt, a verseny mellett a diákok számára terepi foglalkozást is  
szerveztünk. 



• Együttmőködtünk a Röszkei Egészségvédı Egyesülettel és az Önkormányzattal, az 
Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Programja keretében megvalósítandó 
Települési és Kistérségi egészségfejlesztési program NEP keretében a „ Cselekedjünk 
az egészséges Röszkéért „ programban. A TANKONYHA programot 7 hónapig 
vezettük ill. az általános iskola 5. osztályában megvalósítottuk.  

   6.4.3. Nemzetközi programok: 
• Egyesületünk és jogelıdje, 12. éve a koordinátora a Csongrád megye és Röszke 

község nemzetközi környezeti nevelési kapcsolatait. A 2006. évben programokat 
bonyolítottunk a a franciaországi Association VALLE DU GIJOU, PONT DE 
SENEGATS 81330 LACAZE, környezetvédı szervezettel. A közös téma volt 
természeti értékek mentén tanösvény készítése mind a két országban.  

• Magyarkanizsán (Szerbia és Montenegró) az „Életünk a Tisza mellet” program 
befejezése a fenntartható fejlıdés témájában szervezett képzéssel.  

 
6.4.4. Kapcsolatok, tevékenységek a helyi önkormányzattal és országos hatáskörő 
intézménnyel:  
• Megjelent a „TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK RÖSZKÉN” kiadványunk, mely a 

Tanösvény programunk segédanyaga az interaktív tanuláshoz. 
• Egyesületünk együttmőködik a térségi LEADER programban a helyi önkormányzattal 

és vállalkozókkal.  
• Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzattal, a környezeti ügyekben.   
• Partnerei vagyunk az Oktatási Minisztériumnak. 
 
6.4.5. Nyilvános összejövetelek: 
• Zöld Könyvtárat mőködtetünk: A könyvtár használata ingyenes. 
• A szakmai munkacsoportok a programok megvalósításának jegyében szükség szerint 

üléseztek, tartanak rendszeresen munka megbeszéléseket. 
 
6.4.6. Helyi és Országos rendezvényeken való részvétel: 

• 2006. évi Országos Zöld Találkozón hagyományosan részt vettünk. 
 
6.4.7. Az 1%  támogatások felhasználása: Az 1%-ot a táborozásra fordítottuk. 
 
6.4.8.  Tájékoztatás, kiadványok, megjelenések:  
• Az egyesület tevékenységérıl beszámolunk a helyi sajtóban és kiadványt jelentettünk 

meg. A kiadvány segíti a nemzetközi kapcsolatok és a települések „testvér települési” 
kapcsolatainak ápolását.  

 

6.4.9. Az Egyesület eredményeinek és céljainak propagálása: 
Céljainkról, tevékenységünkrıl és rendezvényeinkrıl tájékoztatást adunk a Falusi 
Suttogóban, és Dél-alföldi médiákban, jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Televízió 
Szegedi stúdiójával, ahol rendezvényeinkrıl rendszeresen és folyamatosan adnak 
tájékoztatást. Ezen a területen számottevı fejlıdésre van még szükségünk. 

 
Keltezés: Röszke, 2007. május 25.    
 
 
 Sára Endréné   elnök                                                              

Környezetünkért Díjas 
 


