
Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub  2007. évi 
tevékenységérıl 

 
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 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 
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1. Számviteli beszámoló  - egyszerősített mérleg (Ft-ban)  
       Jóváhagyott fıbb adatok:  

  Mérleg eszköz-forrás végösszege:         602   e Ft 
  Közhasznú tevékenység bevételei:              2 250    e Ft 
  Vállalkozási tevékenység bevételei:               0    e Ft 
  Saját tıke:                   80     e Ft 
             Tárgyévi eredmény:             -  665     e Ft 
 

2. 2007. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
 

3. Kimutatás a közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenysége keretében 
juttatott támogatások felhasználásáról: és a Pályázatokkal elnyert 
támogatások.  

 
Projektek Megnevezés  Elnyert Ft. 

A projekt támogatás 
kezdetének dátuma  

Mőködési támogatás 
00184/06/06 

Nemzeti Civil Alap 
Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma 

0 0 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi elıirányzat 
K-36-06-00018U  

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével 
összefüggı feladatok 
megvalósítása, „Klíma és 
energiatudatossági kampányok a 
Dél-alföldön” címő projekt  

600 000,-Ft 2007. április 01. 



NCA Nemzetközi 
Civil Kapcsolatok és 
Európai Integráció 

Kollégiuma 
00725/23/06 

 „Hogyan tudjuk együtt megırizni 
értékeinket?” Határon átnyúló civil 
kapcsolatok erısítése 

230 400,-Ft 

(2006-ban 
169 600,-Ft 
érkezett) 

2006.június  01. 

NCA Nemzetközi 
Civil Kapcsolatok és 
Európai Integráció 

Kollégiuma 
01086/23/06 

 A helyi természeti és 
kultúrtörténeti értékek megırzési 
stratégiái. 
Civil együttmőködés Lacaze-ban 
(Franciaország, Tarn megye) és 
Röszkén (Magyarország, Csongrád 
megye.) 

460 800,-Ft 

(2006-ban 
339 200,-Ft 
érkezett)   

2006.június  01.  

AVOP LEADER+ A 
jogcím kódja: AVOP 
3.5.2. -2006 – 09 – 0365 / 
7. 10. 

Közösségi tér kialakítása.     131 750,-Ft 

elıleg, a 
program 
utólagos  
finanszírozású, 
a program teljes 
támogatása 620  
000,-Ft 

2007. június 03. 

AVOP LEADER+ 3.5.2.-
2006-09-0361/7.10 

Tájbéli értékeink RÖSZKÉN 190 125,-Ft 

elıleg a 
program 
utólagos 
finanszírozású, 
a program teljes 
támogatása 
760 500,-Ft. 

2007. június 03. 

Röszke község 
Önkormányzata 
támogatása a LEADER 
program megvalósítására, 
az önrész 

AVOP LEADER+ A jogcím kódja: 
AVOP 3.5.2. -2006 – 09 – 0365 / 
7. 10.  
AVOP LEADER+ 3.5.2.-2006-09-
0361/7.10  pályázati programjának 
önrésze 

227 500,-Ft 2007.nov. 22. 

Egyéb közhasznú 
tevékenység támogatása: 
EUVAL Kft., 
Egészségvédı Egyesület 
program átvállalás, 
Teleház Szövetség 
 szakértés, 
Kaán Károly verseny 
megvalósítására,  

Holt-Tisza program, 
Tankonyha program, 
 
Természetvédelmi szakértı feladat, 
védetté nyilvánítás lehetısége, 
módszer, 
Tanulmányi verseny megvalósítása 

287 400,-Ft 2007. január 01. 

APEH  1%   Erdei Iskolai program és a 
Kaán Károly verseny 
támogatása 

38 554,-Ft 2007.október. 04. 

* A számviteli beszámolóban szereplı:     Tárgyévi eredmény:   -  665     e Ft, abból adódik, 
hogy a két támogatott LEADER + programunk utólagos finanszírozású és a program 
megvalósítása során, a naptári év végéig,  a költségeket tagi kölcsönnel biztosítottuk.   



 
4.     A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az egyesület vagyonát képezı eszközök az egyesület programjainak megvalósítása 
során kerültek felhasználásra. 

 
5.    A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 Nem volt célszerinti juttatás. 
 
6. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített pénzalapból, helyi önkormányzattól 
kapott  
            támogatás összege: 
 Röszke község Önkormányzatának támogatása: 227 500,-Ft 

az AVOP LEADER programok önrészére.  
 

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

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub vezetı tisztségviselıi nem kaptak 
juttatást, feladatukat önkéntes munkában látják el. 

  
8.  A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott 
szolgáltatások.  

� Röszke község közigazgatási területén a természeti értékek felvételezése a 
területek, védetté nyilvánításának elıkészítése, védetté nyilvánítása. 

� A Dél-alföldi térség, Erdei Iskola oktatási-nevelés módszer iránt érdeklıdı 
természetvédı tanárok körében megalakítottuk, a Térségi Erdei Iskolai 
munkabizottságot. A szakértıi csoport segíti a közoktatási intézményeket az 
Erdei Iskolai programok kidolgozásában, az Erdei Iskola program 
pályázatának elkészítésében, az új bázis helyek kialakításához szükséges Erdei 
Iskola programok akkreditációjában.  

� A Tájbéli értékeink program győjtése, bemutatása, a Homokháti Kistérség 
településeinek bevonása a programba, (Üllés, Domaszék, Mórahalom, Ásotthalom, 
Zákányszék, Öttömös,) továbbá a határon átnyúló programok folytatása, 
(Oromhegyes, Szabadka, Magyarkanizsa) értékeinek összegyőjtése 

� A 29. diák "Környezetvédelmi tábort" a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkban 
megszerveztük.   

� "Zöld turizmus" program fokozott elterjesztése.  
� Együttmőködés hazai és nemzetközi civil szervezetekkel. 
A célszemélyek a Régió lakosai, és a testvér települések lakosai. Az érintett személyek 
kb.500 fı. A közvetett hatás ennek a többszöröse. 

 
8.     A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
8.1. A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. év céljai és tevékenységei: 

A Klub tevékenysége együttmőködésen alapul, mely kiterjed a helyi, a környezı 
településeken mőködı civil csoportok és országos hatókörő civil szervezetekre, különös 
tekintettel, a természetvédelmi céllal mőködı szervezetekre. Aktív tagjaink a szőkebb és 
tágabb környezetünkben segítik a környezet- és természetvédelem ügyét, sikereinket 
látva sok önkéntes kapcsolódik a munkánkhoz. 

� Röszke közigazgatási területén a természetközeli területek feltárása, és védelemre való 
elıkészítése.  



- Aktív környezet- és természetvédelmi tevékenységünk eredményeként a 
település is 

      rendelkezik „védett” területekkel.  
� A környezet iránti felelısség alakítása, a természeti, a társadalmi környezetet tisztelı 

szokások és ismeretek erkölcsi, érzelmi megalapozása. 
A környezeti nevelést vállalók ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelısségének fejlesztése, a 
gondolkodás- és életmód környezetbaráttá alakítása. A fenntartható fejlıdés széleskörő 
megismertetése.   

-   Ebben az évben is bekapcsolódtunk: Az UNESCO fenntartható fejlıdés 
oktatásának évtizede 2005-2014, címő programba. Képzési programot 
szerveztünk a környezeti nevelık számára itt Röszkén, a részt vevık érkeztek 
határon innen és túl. Bemutattuk programjainkat: Mórahalmon, Domaszéken, 
Szegeden, Túrkevén, Bugacon, Kecskeméten. 

� A környezettudatos és egészséges életmód terjesztése.  
- A programban; 5 hónapos tankonyhai foglalkozások tartásával segítettük az 

Egészségvédı Egyesület munkáját. 
� A globális környezeti gondok megoldásában való részvétel. 

- 2007-ben különös tekintettel az éghajlatváltozásra. Országos és helyi 
akciókat 

      szerveztünk ill. azokon részt vettünk. Akcióink és bemutatóink voltak: 
Röszkén, 
      Szegeden, Budapesten. A programokon nagy volt a média érdeklıdése. 

� Kiemelt tevékenységeink, közé tartozik a természeti, táji értékek megóvása, az értékek 
mentén TANÖSVÉNYEK létrehozása. 

 -   Legsikeresebb programunk, Holt-Tisza és Molnár-rét fejlesztése. 
� Nemzetközi kapcsolatok alakítása és fenntartása Csongrád megye testvér 

megyéiben, Röszke község testvér településein, Romániában Végvár település, a 
Vajdaságban Magyarkanizsa és Oromhegyes és Franciaországban Saint Pire Trivisy – 
ben mőködı civil természetvédı szervezetek és egyének között. 

- Részt vettünk egymás rendezvényein, közös programokat szerveztünk. 
Röszkén képzések és természetvédelmi bemutatók voltak, Öromhegyesen 
kulturális rendezvény, Magyarkanizsán, Szabadkán természetvédelmi program, 
Horgoson tábor, Saint Piere Trivisy TANÖSVÉNY avatás.   

  
8.2. Egyesületünk tagjainak szakértıi tevékenysége kiterjedt: 

� A környezet- és természetvédelem aktuális hazai és nemzetközi ügyeit figyelemmel 
kísértük, különös tekintettel a hazai stratégiák kidolgozására. Együttmőködtünk a 
Magyar Természetvédık Szövetsége a Föld Barátai tagcsoportjaival, a CSEMETE 
Természetvédelmi Egyesülettel az országos klímavédelmi kampányban. 
-   A lakosság szakmai tájékoztatására, akciókat szerveztünk az éghajlatváltozás 
problémájának 
   kérdésében; különbözı Kistérségi és országos rendezvény keretében 

• az EGYÜTT  EU  50 éve rendezvényen,  
• az országos klíma program keretében augusztusban és novemberben, (szakmai 

tájékoztatásokat, akciókat, képzéseket szerveztünk külön-külön a fiatalok, és a 
felnıttek, elsısorban a tanárok számára. (Az akciók bemutatásáról kiadvány 
készült a NAPTÁR) 

� A településünk természetközeli területeinek felvételezését az értékek számba 
vételét folyamatosan végezzük. Jelentıs adatbázisunk van. Munkánkat segítik: KNPI, 
SZTE, JGYTF és a civil szervezetek szakemberei.  



� A Körös-éri TK természet közeli területek bemutatását, az állapot leírását 
folyamatosan végeztük, mely adatokból kiadvány készült. (A kiadvány készítése 
folyamatban van.) 

� A helyi védett ill. természetközeli területeken infrastrukturális fejlesztéseket 
valósítottunk meg. A településen és környékén az ökoturizmus számára lehetséges és 
értékes helyeket ki választottunk, különös tekintettel a még érintetlen lápfoltokra és a Holt-
Tiszára. 

- A TANÖSVÉNY fejlesztési programunk keretében, pl. a Molnár-réten és Gyálai 
Holt-Tiszán 
 valósult meg: „Tájbéli értékeink” kétrészes kiadványunk,  közösségi fızı hely, 
komposzt toalett és információs állomás, mely a szabadidı eltöltésének természetbarát 
lehetıségét kínálja ill. biztosítja.  

� Segítettük a településen a környezetvédelmi program megvalósítását, valamint a 
település környezet-egészségtervének elkészítését. 

 
A 2007. év közhasznú programjai részletesen: 
8.3.1. 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 
• - Röszke Község Egészségvédı Egyesülettel 
• - Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesülettel, a 

         - Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesültével  
         - „GENERÁCIÓ” Ifjúsági Egyesületével Magyarkanizsa, (Szerbia és Montenegró), a 

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

           - Petıfi Sándor Mőv.Egyesület, 24426 Oromhegyes (Tresnjevac) Szerbia Horváth J. u. 
2/a, 

• - Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,” az - Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelıséggel, az 

• - Alsó Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, 
• - A Homokháti Kistérség közoktatási Intézményeivel, a 
• - Röszke Község Önkormányzatával, és 
• - Üllés, Domaszék Község Önkormányzatával. 

 
8.4.    Programok: 
8.4.1 Képzések, akciók helyi szakmai rendezvények: 
• "Egyedi tájérték kataszter" felvételezését és dokumentálását folytattuk. Hazai és 

nemzetközi konferenciákon bemutattuk 
• A még nem védett, de védelemre érdemes területek védetté nyilvánítását 

megvalósítottuk 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. 

• Terepgyakorlatokat, foglalkozásokat szerveztünk a védett lápréteken. 
• Sikeres programot valósítottunk meg a különbözı korosztályok számára "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,  

• Minden évben a Föld Napján megszervezzük a településen a hulladékok 
összeszedését, együttmőködve a Röszkei  Polgárır Egyesülettel. 

• Az egyesület környezeti nevelıi szerveztünk önálló környezetvédelmi szaktábort. A 
táborunk 2007-ban 29. alkalommal került megszervezésre, ebben az évben 
Szentbékkállán, a Káli medencében.    

• Sikeres DIÁKKONFERENCIÁT rendeztünk  november 09-én a Klímatudatosság 
javítására, részt vettünk egész évben az országos akciókban és folyamatosan 
tájékoztattuk a helyi lakosokat, szerveztünk lakossági találkozókat aug. 4-6-án a Falu 
Napon, aug. 24-25-én a klímavédelmi akció napon, nov. 10-én az országos 
programban a Parlament elıtt. Részt vettünk az „50 év EGYÜTT az Európai 
Unióban„ címő országos rendezvénysorozatban. Hat településen mutatkoztunk be, és 
tartottunk elıadást a z Unió Éghajlatvédelmi Stratégiájáról, tájékoztattuk az 
önkormányzatok munkatársait a civil lakosokat.  

• Erdei iskola programot valósítottunk meg ápr.11-18-ig. 
• A természet védelemre érdemes területeken, bemutatásokat szerveztünk, májusban az 

általános iskolai tanulók számára, júniusban a tanárok számára, szeptemberben, és 
decemberben a nyugdíjas korosztály számára  

• A 2007 évben sikeres fórumot és képzést szerveztünk a fenntartható fejlıdés és a 
környezeti tudatosság növelése témakörben, Röszkén és Domaszéken. 

• Együttmőködtünk a Röszkei Egészségvédı Egyesülettel és az Önkormányzattal, az 
Egészséges Településekért Alapítvány programjának megvalósításában. Települési és 
Kistérségi környezet-egészségfejlesztési program a „Cselekedjünk az egészséges 
Röszkéért„ programban. Elkészítettük a település közi és Röszke település 
Egészségtervét.  

• Több éve eredményesen mőködtetjük a Környezetvédelmi Minisztérium által 
létrehozott és támogatott Erdei Iskola Regionális Környezetvédelmi 
Oktatóközpontot. 

• Szept.-tıl tereprendezést végeztünk, a Hol-Tisza partján, részt vettünk az 
ATIKÖVIZIG és 
Szeged város programjában a „Környezeti potenciál növelése a Tisza folyó határ 
közeli holtágain” címő INTERREG III. A  programhoz. Lakossági véleményeket 
győjtöttünk és a kérdeztük a lakosokat a fejlesztéssel kapcsolatos elvárásaikról.  

• Részt vettünk a Magyar Természetvédık Szövetsége Klíma kampányában, május  
01-tıl – dec. 31-ig, aláírásokat – 450 aláírást – győjtöttünk, s fórumokat szerveztünk  

 
8.4.2.   Ifjúsági programok:  

• Évente megszervezzük, és lebonyolítjuk, már 15 éve, így 2006-ban is a Kaán Károly 
Környezet- és Természetvédelmi Országos Verseny Csongrád megyei fordulóját, 
a programban 75 tanuló vett részt, a verseny programját kiegészítettük a résztvevık 
számára terepi foglalkozással. 

• Az Általános Iskola 5. osztály számára összeállítottunk és akkreditáltatunk Erdei 
Iskola szakmai programot, majd megszerveztük és vezettük a megvalósítást a 2007. 
évben is az általános iskola 5. osztályosai számára. 

• Részt vettünk a Magyar Természetvédık Szövetsége Klíma kampányában, „Az én 
klímafestményem” programban, programjainkon elkészült 75 festmény, mellyen az 
országos Kampányban vettünk részt a Parlament elıtt. (2007. nov. 09.) 



• Klíma konferenciát szerveztünk a tanuló ifjúság számára. (2007. nov.10.) 
 
 8.4.3. Nemzetközi programok: 
• Egyesületünk és jogelıdje, 16. éve a koordinátora a Csongrád megye és Röszke 

község nemzetközi környezeti nevelési kapcsolatait. A 2007. évben környezeti nevelés 
szemléletformálási témában, valamint a települések természeti értékeinek megóvása 
témakörében, szakmai programokat bonyolítottunk, 

o a franciaországi Association VALLE DU GIJOU, PONT DE SENEGATS 
81330 LACAZE,  környezetvédı szervezettel, Röszkén Magyarországon és 
Tarn megyében Franciaországban. (2007 április, május) 

-  Oromhegyes Petıfi Sándor Mővelıdési Egyesülettel  (Szerbia ) 2007. február 
-  Szabadka EU integrációs találkozó (2007 ápr.) 
-  Horgos természetvédelmi táborban klímafestmények készítése, (2007. 
augusztus) 

 
  8.4.4. Kapcsolatok, tevékenységek a helyi önkormányzattal és országos hatáskörő 

 intézménnyel:  
• Egyesületünk együttmőködik a térségi LEADER programban a helyi 

önkormányzattal és vállalkozókkal.  
• Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzattal, programjainkat 

folyamatosan és rendszeresen támogatja, segíti.  Az általunk készített Települési 
Környezetvédelmi program megvalósítását segítjük. 

• Partnerei vagyunk az Oktatási Minisztériumnak. 
• Partnerei vagyunk a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztériumnak. 
• Együttmőködtünk a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal,  az Alsó Tisza 

Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal és az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi,. Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséggel  

 
8.4.5. Nyilvános összejövetelek: 

• Zöld Könyvtárat mőködtetünk: A könyvtár használata ingyenes. 
• A szakmai munkacsoportok a programok megvalósításának jegyében szükség 

szerint üléseznek, tartunk rendszeresen munka megbeszéléseket. 
 

8.4.6.  Helyi és Országos rendezvényeken való részvétel: 
• 2007. évi Országos Zöld Találkozón hagyományosan részt vettünk. 
• Rendszeresen részt vettünk a Környezetpolitikai fórum-sorozat 2007. évi országos 

programjain a MTA- án és Parlament-ben. Mely programot az MTA 
Elnökségének Környezettudományi Bizottsága, a Magyar Természetvédõk 
Szövetsége, a Friedrich Ebert Alapítvány támogatta. A vitasorozat témája A 
fenntartható fejlõdés fogalmának és megvalósításának megközelítései.  

• A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kialakításában és jobbá tételében 
egyesületünk is 
aktívan részt vett, bekapcsolódtunk a szakmai vitákba.. 

• A Röszkei Falunapon Klíma tudatossági kampányunkat mutattuk be és 
tájékoztattuk a 

              lakosokat . 
• Lakossági találkozón vettük részt Domaszéken, és Mórahalmon  bemutattuk az 

 Egyesület tevékenységét. 
 



8.4.7.       Az 1%  támogatások felhasználása: Az 1%-os támogatást az általános iskola Erdei 
iskola 

                  programjára és az országos Kaán Károly verseny támogatására fordítottuk. 
 

8.4.8.  Tájékoztatás, kiadványok, megjelenések:  
• Az egyesület tevékenységérıl beszámolunk a helyi sajtóban a helyi és regionális 

Televízióban. Természetvédelmi rovatot indítottunk a Regionális újságban a 
Térségi Tükör címő lapban. „Tájbéli Értékeink Röszkén” sorozat elsı két kötete 
megjelent, az évi NAPTÁRUNK melynek témája a KLÍMAVÁLTOZÁS. 

 

8.4.9. 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, a Magyar Rádió Szegedi stúdiójával ahol rendezvényeinkrıl 
rendszeresen és folyamatosan adnak tájékoztatást. Ezen a területen még számottevı 
fejlıdésre van még szükségünk. 

 
Elfogadta a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Közgyőlése 2008. április 10-én.  
 
Keltezés: Röszke, 2008. április 10.    
 
                                             Sára Endréné  elnök 
         Környezetünkért Díjas 
 


