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Beretzk Péter Természetvédelmi Klub   

közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl 
 
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  
Székhelye: 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. 
Adószáma: 18462391 - 1- 06 
Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet 
Közhasznúsági végzés: Csongrád Megyei Bíróság Pk. 60.083./ 1998/6. 
 Szeged, 1998. május 12. 
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1. Számviteli beszámoló 
Egyesületünk 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 
3 434,- eFt, a saját tıke 2 001,- eFt (2013. 12. 31-én). Közhasznú tevékenység bevételei NEA 
(Nemzeti Együttmőködési Alap), a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Zöld Forrás 
pályázataiból és a Természetvédık Szövetségével közös programokból adódnak. 
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú 
szervezeti eredmény kimutatásból. 
 
Jóváhagyott fıbb adatok:  

Mérleg eszköz-forrás végösszege:   2 001 e Ft 
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Közhasznú tevékenység bevételei:   1 482 e Ft 
Vállalkozási tevékenység bevételei:  0  
Saját tıke:   2 001 e Ft 
Tárgyévi eredmény:      270 e Ft 
Személyi jellegő (bér) ráfordítás:  0 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
A pályázati úton elnyert támogatás összege az elızı évhez képest nıtt. A NEA 2013. évi 
szakmai pályázatának, az NEA 2013. évi mőködési az (elszámolási idıszak 2014. 02.28-ig 
tartott), a 2012. évi Zöld Forrás pályázatnak végrehajtása és pénzügyi felhasználása 2012-13. 
évre húzódott át. Továbbá az NEA 2013. évi mőködési pályázaton 600eFt-ot nyertünk, 
mellyel 2013.03.31-ig elszámoltunk. Így ezek a pályázatok kiadási oldala részben látszik 
2013. évben. Természetesen minden pályázatunkat az adott támogatási célra fordítottuk és 
számoltunk el a támogatási összegekkel.  
 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
Az egyesület vagyonát képezı eszközök az egyesület programjainak megvalósítása során 
kerülnek felhasználásra. 
Az elızı évhez képest az Egyesület saját tıkéje kis mértékben növekedett. Mivel a pályázatok 
elszámolási idıszaka eltér a gazdasági évtıl és a pályázati összegek egy része már 2012-ben 
beérkezett, ezek a bevételek a 2012-es mérlegben mutatkozik. Így adódik, hogy az egyesület 
tárgyévi eredménye 270,- eFt) Ez az eredmény azonban még tartalmazott 2014. évben 
elköltendı pályázati pénzeket. 
 

4.   Cél szerinti juttatások kimutatása 
Szervezetünk nem nyújtott más szervezet részére támogatást, így e soron nem történtek 
kifizetések  
 

5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl 
kapott támogatás mértéke 

2013. évben egyesületünk 340 235, - Ft állami támogatást kapott, amely Röszke község 
Önkormányzattól (265eFt) és az SZJA 1%-ból (75 235 Ft) származik.  

 
Az Önkormányzati támogatást az egyesületünk; 

• mőködési költségeinek fedezésére és az egyesület szakmai céljainak segítésére 
biztosította.  

 
Az SZJA 1%-nak felhasználása: 

• A XXII. Kaán Károly Országos Környezet – és Természetvédelmi tanulmányi verseny 
Csongrád megyei fordulója rendezésére használta fel. 

 
6. 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.  

 
 
 
 
 

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
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7.1. A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2013. év céljai:  
      - A Dél - Alföldi régió, Homokháti Kistérségében a természetközeli területek és az 

élıvilág feltárása, és védelemre való elıkészítése, aktív környezet- és természetvédelmi 
tevékenység, amelyet Mórahalom és Üllés településekkel közösen hajtottunk végre.   

     -   A környezeti nevelési programok szervezése, a tanulók és a felnıtt lakosok  
         ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelısségének fejlesztése, gondolkodás- és 
         életmódjának alakítása. A fenntartható fejlıdés széleskörő megismertetése.  

- A környezet iránti felelısség alakítása, a természeti, a társadalmi környezetet tisztelı 
szokások és ismeretek erkölcsi és érzelmi megalapozása. A környezettudatos és 
egészséges életmód terjesztése, a globális környezeti gondok megoldásában való 
részvétel, különös tekintettel a biológiai sokféleség megırzésére.  

- A Klub fı tevékenysége a környezı települések civilszervezeteivel való 
együttmőködésen alapul. Kiemelt tevékenységeink közé tartozik a természeti, táji 
értékek megóvása, a helyi értékek mentén TANÖSVÉNYEK létrehozása.  

- Nemzetközi kapcsolatok alakítása és fenntartása Csongrád megye testvér megyéjében, 
Röszke község testvér településein, így a Vajdaságban Magyarkanizsa, Oromhegyes és 
Szabadka térségében, Romániában Végvár természetvédı szervezetével és 
Franciaországban Saint Pier de Trivisy-ben mőködı civil természetvédı szervezetek, a 
dánia Storstroms megye természetvédıivel  és egyének között.  

- Egyesületünk a Dél-alföldi régióban folyamatosan bemutatta az Egyedi Tájértékeket, a 
helyi természeti értékeket és segítette a feltáró kutató munkát. A természetvédelem 
ügyét, melyet egyesületünk kiemelten fontosnak tart, sokan segítették, sikereinket látva 
sok önkéntes környezetvédı kapcsolódott a munkánkhoz. 

  
7.2. Egyesületünk tagjainak szakértıi tevékenysége kiterjedt: 

- Elsısorban a lakosság szakmai tájékoztatására, akciókat szerveztünk a Biodiverzitás 
megırzése témában, a biológiai sokféleség programja keretében szakmai 
továbbképzéseket szerveztünk 

- Természet közeli területek felmérését és bemutatását, az állapot leírását folyamatosan 
ebben az évben is végeztük, egy kiadványt készítettünk.  

- Szakköri foglalkozásokat – víz és talaj témában - két alkalommal szervezetünk az 
általános iskolás tanulók számára, a programok alapján elkészítettünk egy oktatási 
modult a témában. 

- A környezet- és természetvédelem aktuális hazai és nemzetközi ügyeit figyelemmel 
kísértük, különös tekintettel a hazai stratégiák kidolgozására. Együttmőködtünk a 
Magyar Természetvédık Szövetsége Föld Barátai Magyarország tagcsoportjaival a 
biológiai sokféleség és Klíma kampányban. 

- A településünkön és környékén az ökoturizmus számára lehetséges és értékes helyek 
kiválasztására törekedtünk, különös tekintettel a még érintetlen lápfoltokra. 

- Márciusban részt vettünk a zöld szervezetek éves országos találkozóján: a Zöld OT-n,  
- Tanárok számára és az iskolák számára az év folyamán szerveztünk akciókat a 

biodiverzitás és a Klímaváltozás témaköreiben. 
- A megújított települési környezetvédelmi programot eredményesen tudtuk használni, más 

civilszervetek számára tartottunk bemutatókat. (A települési környezetvédelmi 
programot a szakhatóságok is kiemelkedı szakmai színvonalúnak tartották, a programot 
elıször 2003-ban készítette egyesületünk szakértıi munkacsoportja, majd 2010-ben 
megújítottuk.) Azóta is eredményesen tudjuk hasznosítani. 

 
 
 A 2013. év közhasznú programjai részletesen: 
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7.3.   Együttmőködések: a hazai országos és régiós, valamint a külföldi zöld 
szervezetekkel, hazai nemzeti parkokkal, oktatási intézményekkel. 
 Közös programokat szerveztünk, a 
- Magyar Természetvédık Szövetsége a Föld Barátai Magyarország, Budapest 
- Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesületével, Budapest, 
- CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel, Szeged, 
- SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged 
- Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Községi Könyvtárral, Röszke, 
- Röszkei KALÁKA Hagyományırzı és Teleház Egyesülettel, Röszke, 
- Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesülettel, Röszke, 
- Röszke Község Egészségvédı Egyesülettel, 
- SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesülettel, 

Mórahalom, 
- Erdei Iskola és Zöld Közösségi ház, Mórahalom, 
- Zöldü(L)LÉS  Környezetvédı Egyesülettel (6794 Üllés, Felszabadulás u. 53.),  
 - Association VALLE DU GIJOU, PONT DE SENEGATS, 81330 LACAZE, 
    Franciaország környezetvédı szervezettel, 
- Petıfi Sándor Mővelıdési Egyesülettel, 24426 Oromhegyes (Tresnjevac) Szerbia  
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, 
- Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıséggel, 
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, 
- A Homokháti Kistérség közoktatási Intézményeivel, 
- Röszke Község Önkormányzatával, 

 
7.4.    Programok: 
7.4.1 Képzések, szakmai rendezvények: 
 A NEA-UN-13-M-0303 lehetıvé tette az egyesület aktív mőködését és további 
pályázatokban részvételét. 
A 2013-as évet a Magyar Természetvédık Szövetsége és a svájci Pro Natura szervezet 
munkatársaival az egyesületünk a biodiverzitás program megvalósításával kezdte. Ezzel 
párhuzamosan megkezdtük Röszke egyedi tájérték kataszterének megújítását. 
2013. januárban elkezdtük a Kaán Károly XXI. Országos Természet – és Környezetismereti 
verseny szervezését a (4-5)-6. évfolyamos tanulók számára. A verseny megyei döntıjét 2013. 
április 12-én tartottuk 37 tanuló részvételével. 
Tovább folytattuk és márciusban befejeztük a NEA-UN-12-SZ-0046 azonosítószámú „Mit 
tegyek én, hogy településem 100 év múlva is élhetı legyen?” címő pályázatunkat, amelyben a 
természetet szeretı lakosoknak terepi gyakorlatokon mutattuk be a meglévı természeti és 
kulturális értékeinket, azok megırzése és fenntartása érdekében.  
2013. júniusában a Biodiverzitás kisfilmünket (a Föld Barátai Magyarország készítésében) 
mutattuk be az érdeklıdıknek.  
Ugyancsak 2013. júniusban a Magyar Természetvédık Szövetségével és a CSEMETE-vel 
együttmőködésben a Svájci - Magyar együttmőködési program társfinanszírozásában 
megvalósított - TPPA/2011/09/14 projekt - projekt elsı részét befejeztük. A nagy 
érdeklıdéssel kísért elsı téma volt az „Apróságokon múlik” címmel, melynek keretében 
felhívtuk a figyelmet a biológiai sokféleség megırzésének fontosságára. A második témánk a 
„Biodiverzitás helyben és a nagyvilágban” címő programunk, melynek keretében 
hangulatos terepi programot szervezetünk a Madarak Fák napja alkalmából. A programot a 
központi film megtekintésével indítottuk, majd a terepi programra helyi védett területre ment 
az érdeklıdı közösség. A programban a Molnár-rét botanikai fölmérését végeztük. A 
természeti értékek, különös tekintettel a védett fátyolos nıszirom bemutatása és a faj aktuális 
monitorozása történt. A saját információs anyagainkat és posztereket is bemutattuk.  
Legjelentısebb programunk volt a Molnár-réti odú park fölszerelése. A programon 
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együttmőködtünk a CSEMETE Egyesülettel, több mint 40 fı vett részt, minden korosztály 
képviseltette magát, mint a Hagyományırzı Nyugdíjas klub tagjai, az Orbán Dénes Általános 
Iskola tanárai és tanulói, a Röszkei Sporthorgász és Természetvédı Egyesület segítıi és az 
Ifjúsági Önkormányzat tagjai. A helyi szakemberek önkéntes közremőködése nélkül nem 
tudtuk volna az építési munkákat megvalósítani. Szép nap volt a május 11-e. Sokan voltunk, 
sokat dolgoztunk, vidámak voltunk. Reméljük, még sok ilyen napot tudunk szervezni. 
Egyesületünk sikereinek és eredményeinek záloga a közösség együttmőködı támogatása.  
A Magyar Természetvédık Szövetségével együttmőködésben a Svájci - Magyar 
Együttmőködési Program második része a TPP/2012/09/19 pályázat számunkra folytatódott. 
A programnak ebben a szakaszában is együttmőködünk a CSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesülettel. A program idıtartama: 2013. ápr. 01. - 2013. aug. 31-ig. 
A projekt átfogó célja a svájci Pro Natura és Magyar Természetvédık Szövetsége 
együttmőködésének erısítése, a biodiverzitásvédelmi programok gyakorlati tapasztalat 
cseréje, a költséghatékony svájci tapasztalatok átvétele és az önkéntesek szervezésével 
kapcsolatos svájci tudás átvétele. 
A program felkészítı képzése: 2013. jún. 19 - 21-e között volt Somogyfajszon, ahol 
egyesületünket 3 fı képviselte. A képzés célja a természetvédelmi önkéntesség elısegítése. A 
programban svájci és magyar szakemberek mőködtek együtt. A képzést követıen 
szervezetünk számára elkészítettük az önkéntes stratégiát. A program helyi önkéntesek 
képzésével folytatódott. A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub és a CSEMETE Természet- 
és Környezetvédelmi Egyesület közös akciónapokat szervezett. Az akciónapok során közösen 
50 fı önkéntest vontunk be a biodiverzitás-, és a természetvédelem témáinak megoldásába.  
Elsı akciónapok: 
- 2013. aug. 03 -04 én Röszkén, a helyi természeti területek felvételezése és bemutatása 

témákban, a Falunapi rendezvények sorában. 
- 2013. aug. 04-én Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal együttmőködésben a selyemkoró 

visszaszorításának gyakorlati természetvédelmi munkálatai témakörében.  
Az ÖKO Klikk munkacsoport szép túrát szervezett a Drávafokra, jún. 14-15-16 –án, ahol a 
résztvevık megismerkedtek az Ormánság falvainak életével, gazdálkodási formáival és 
hagyományos szokásaival. Egyesületünket Turucz József aktív támogatónk képviselte. 
Programjainkról számot adtunk többek között 2013.08.03-04-én, a röszkei Falunapon, ahol 
személyesen is, kiadványainkból is tájékozódhattak a Falunap résztvevıi. A programjainkról 
a Falusi Suttogóban folyamatosan, havonta tájékoztatjuk az érdeklıdı lakosságot.  
2013. november 28. Látványos akción követelte a Magyar Természetvédık Szövetsége és a 
Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelı Hálózat, hogy Magyarország több EU pénzt költsön az 
energia megtakarításra és környezeti ügyekre. Az akcióba mi is bekapcsolódtunk. A civil 
aktivisták egy szigetelt és nem-szigetelt házat jelenítettek meg élıben a Nemzetgazdasági 
Minisztérium elıtt, kifejezve a lakossági energiahatékonysági beruházások fontosságát. Az 
NFM által a helyszínen átvett petíciót az összes érintett minisztérium (NFM, VM, NGM, 
MEH) megkapta. 

2013. decemberben elindítottuk a PTKF 1200/2013 azonosítószámú „Hagyományaink 
nyomában. A helyi értékek megırzése a Dél-Alföldi tanyai világban.” címő kutatási 
programunkat a Zöld forrás pályázati támogatással. Ennek keretében a tanyai életmód 
revitalizációját tervezzük és a vidék megtartó képességét kívánjuk erısíteni. 
Fontos tájékoztatásként jelezzük, hogy egyesületünk megkapta az Emberi Erıforrások 
Minisztériuma Esélyteremtési Fıosztálya 34875-1/2013/ESELY iktatószámú határozatát, 
amely alapján az 5951 sorszám alatt nyilvántartásba vettek közérdekő önkéntes tevékenység 
keretében önkéntesek fogadására. 
 Minden egyesületi és támogató tagunk az egyesület mőködését segítı tevékenységét és 
a projekt menedzseri tevékenységét díjazás nélkül, térítésmentes társadalmi munkában 
végezte. 
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 Az egyesület tevékenységének hasznosulás többirányú: 
- Fontosnak tartottuk, hogy a település-fejlesztési terveiben figyelembe vegyék a természetes 
élıhelyeket, így követni tudják mely területekre, lehet kiadni ipari vagy szolgáltatási 
fejlesztéseket. Lakossági fölvilágosító kampányt szerveztünk a projektjeink során. 
- A szemléletformáló oktatást-nevelést segítı munkával fokozottabban tudtuk segíteni az 
iskolákat.  Segítettük az egyesületünk által mentorált erdei iskola szakmai tevékenységét, a 
programot elıkészítettük akkreditálásra. A településünkön megvalósított 
TANÖSVÉNYEINKEN fogadtuk az ifjúsági és felnıtt csoportokat és terepi foglakozást 
tartottunk, a meghirdetett tematikák alapján, elıadásokat tartunk az oktatási intézményekben,. 
(lásd. A HONLAPUNKON) 
További folyamatos tevékenységek: 
- Közoktatási intézmények pedagógusai, államigazgatási munkatársak számára környezeti 

nevelési képzéseket szerveztünk. 
- Tematikus elıadásokat felkérésre tartottunk intézményekben..  
- Természetvédelmi kutatási, tudományos munkánkat folyamatosan végeztük. Mely 

tevékenység eredményeit nyilvánosságra hoztuk, pl. kiadványokban. 
- Biodiverzitás monitorozási programban vettünk részt  más civil szervezetekkel.  
- Természet és Környezetvédelemi témákat tartalmazó könyvtárunkat fenntartottuk, 

melybıl a kölcsönzés ingyenes, (elıre egyeztetett idıben) 
- Nyári környezetvédelmi táborok szakmai anyagának kidolgozását fejlesztését 

folyamatosan végeztük.  
- Erdei Iskola Regionális Oktatóközpont és munkacsoport mőködtetése 
- A környezeti nevelési szakirodalom készítése, hazai és nemzetközi szakirodalom 

terjesztése. 
- Nemzetközi kapcsolatokat igyekeztünk fönntartani és újakat kialakítani, elsısorban 

környezeti nevelési és természetvédelmi kutatások témaköreiben. 
- Mőhely-foglalkozásokat, terepgyakorlatokat tartottunk a szép természeti 

környezetünkben.  
- A térség természeti és kultúrtörténeti értékei mentén a TANÖSVÉNYEINKET 

fejlesztettük az önkormányzat segítségével gondoztuk.  
- A falusi turizmus ismérveinek, lehetıségeinek, és megvalósíthatóságának kidolgozását 

folyamatosan végezzük a Homokháti Kistérségben.  
- Környezeti neveléssel foglalkozó regionális és országos hatókörő civil szervezetekkel 

együttmőködtünk. 
- Jó kapcsolat ápoltunk az önkormányzattal, a lakossággal, hivatalokkal, intézményekkel. 
- Jeles Napok, a Tiszta közútjainkért akciót ebben az évben megszerveztük közösen a 

Röszkei Polgárır Egyesülettel és az Orbán Dénes Általános Iskolával közösen a Föld 
Napján. Részt vettünk a Te Szedd Akcióban is. 

- Sikeres rendezvényeink voltak a programjainkkal, kiadványaink bemutatásával.  
- Részt vettünk országos akciókban és folyamatosan tájékoztattuk a helyi lakosokat a Falusi 

Suttogó helyi újságban és a szervezetünk honlapján. Lakossági találkozót és szakmai 
bemutatót tartottunk, aug. 3-4-n a Falunapon.   

7.4.2. Gyermek programok:  
• Ebben az évben is megszerveztük, és lebonyolítottuk 2013. április 12-én a XXI. Kaán 

Károly országos természet- és környezetismereti verseny megyei fordulóját. A 
programban 49 tanuló vett részt, a verseny programját kiegészítettük a résztvevık 
számára az SZTE JGYTF Tudástár meglátogatásával 

• Részt vettünk a Magyar Természetvédık Szövetsége által kezdeményezett 
Biodiverzitási kampányban, mi a Molnár-rétre szerveztük 

• Rendszeresen biztosítottunk - elızetes felkérés alapján - terepi programot a 
tanulóknak. 
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7.4.3. Nemzetközi programok: 
• Egyesületünk a 2013. évben környezeti nevelés szemléletformálási témában, valamint 

a települések természeti értékeinek megóvása témakörében, szakmai programokat 
mutatott be.   

7.4.4. Kapcsolatok, tevékenységek a helyi önkormányzattal és országos hatáskörő 
intézménnyel:  

• Jó kapcsolatot tartottunk fenn a helyi önkormányzattal, a környezeti ügyekben, az 
általunk készített Települési Környezetvédelmi program megvalósítását segítettük.  

• Együttmőködtünk az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal és az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıséggel. 

•  

7.4.5. Nyilvános összejövetelek: 
• Zöld Könyvtárat mőködtetünk: A könyvtár használata ingyenes. 
• A szakmai munkacsoportjaink a programok megvalósításának jegyében szükség 

szerint üléseztek, tartunk rendszeresen munka megbeszéléseket, melyekre rendszeren 
hívtuk a helyi érdeklıdıket. 

7.4.6.  Helyi és Országos rendezvényeken való részvétel: 
• A Nemzeti Biodiverzitási Stratégia kialakításában és jobbá tételében egyesületünk 

aktívan részt vett, bekapcsolódtunk a szakmai vitákba.  
• A Magyar Biodiverzitás Stratégia megújításához, a civil szervezetekkel közösen 

megtettük javaslatainkat 
• Részt vettünk a témában egy országos konferencia megszervezésében, ahova 

készítettünk szakmai, javaslatokat bemutató anyagokat a döntéshozók részére más 
civil partnerekkel közösen. Az anyagot eljutattuk országgyőlési képviselıknek, az 
OGY Fenntartható Fejlıdés Bizottságának, a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési 
Tanácsnak és az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak.  

• A témában ismeretterjesztı könyv elkészítésében és megírásában vettünk részt.  
• A Röszkei Falunapon az elkészült kiadványainkat bemutattuk és tájékoztattuk a 

lakosokat a biológia sokféleség megırzésének fontosságáról. 
• A Röszkei Falunapon a megújuló energiák fajtájáról, felhasználhatóságáról, egyéni 

megoldásairól szerveztünk bemutatót és konzultációt.  
• A Röszkei Falunapon a házi komposztálás eszközeirıl tartottunk bemutatót és egy 

komposztáló keretet el is helyeztünk egy családnál. 
• Lakossági találkozókon bemutattuk az Egyesület tevékenységét. 
 

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

 Televízióban.  
• Sikeres és nagy érdeklıdést kiváltó kiadványunk volt a: Röszke „Fővészkertje” 

Gyógyító növények közvetlen környezetünkben címő. 
• Sikeres és nagy érdeklıdést kiváltó kiadványunk volt a Röszke Egyedi Tájértékei.  
 
Az Egyesület eredményeinek és céljainak propagálása: 

Céljainkról, tevékenységünkrıl és rendezvényeinkrıl tájékoztatást adunk a Falusi 
Suttogóban, és Dél-alföldi médiákban, jó kapcsolatot ápolunk a Móra-Net TV (régi 
nevén Homokhát Televízió) stúdiójával, a Magyar Televízió Szegedi stúdiójával, ahol 
rendezvényeinkrıl rendszeresen és folyamatosan adnak tájékoztatást. A 
kommunikációs munkában még számottevı fejlıdésre van szükségünk, de 
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folyamatosan segítette munkánkat a Röszkei KALÁKA Hagyományırzı és Teleház 
Egyesület. 

 
Röszke, 2014. április. 28.       Sára Endréné 
    elnök 
 
Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közgyőlése 2014. 
április 28-i ülésén elfogadta. 
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2. sz. melléklet 
Kimutatás a közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenysége keretében juttatott 

*pályázatokkal elnyert támogatásokról és a támogatások felhasználásáról 
 

Projektek Megnevezés  Elnyert 
összeg (Ft) 

A projekt támo-
gatás kezdetének 
dátuma  

Röszke község 
Önkormányzata 
támogatása  

Mőködési és szakmai 
programok támogatására 265 000,-Ft  Kezdés 2013.  

Nemzeti Együttmő-
ködési Alap Új 
nemzedékek jıvıjéért 
Kollégium NEA-UN-
13-M-0303 

Mőködési támogatás 600 000,-Ft 

Kezdés:  
2013. 03. 01. 
befejezés: 
2014.02.28. 
 

Nemzeti Együttmő-
ködési Alap Új 
nemzedékek jıvıjéért 
Kollégium 
NEA-UN-12-SZ-0046 

Mit tegyek én, hogy településem 
100 év múlva is élhetı legyen? 
természeti és kulturális értékek 
számbavétele és kiadvány 

 980 000,- Ft 

Kezdés: 
2012.12.12. 
befejezés: 
2013. 05.31. 

APEH  
1% Kaán Károly verseny 
támogatása 75 235,-Ft 2014. április.  

Vidékfejlesztési 
Minisztérium;  
Zöld Forrás 
PTKF/1200/2013 

„Hagyományaink nyomában. A 
helyi értékek megırzése a Dél-
Alföldi tanyai világban.” 

885 000,- Ft 

Kezdés: 
2013.12.06. 
Befejezés: 
2014.08.30. 
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3. sz. melléklet 
 

A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások 
 

� Röszke község közigazgatási területén a természeti értékek felvételezésnek 

folytatása a területek, védetté nyilvánításának elıkészítése, védetté 

nyilvánítása. 

� A Tájbéli értékeink program bemutatása, a Homokháti Kistérség 

településeinek bevonása a programba, Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, 

Üllés, Zákányszék, továbbá a határon átnyúló programok folytatása, 

Oromhegyes, Szabadka, Magyarkanizsa 

� "Zöld turizmus"  program folyamatos szervezése, a környezı települések 

bevonásával önkéntesekkel. 

� Együttmőködés civil szervezetekkel, különbözı projektek mentén. Hazai és 

nemzetközi szervezetekkel mőködtünk együtt. 

� Nemzetközi kommunikációs program megvalósítása, francia és szerbiai 

környezetvédıkkel. 

 
A célszemélyek a Régió lakosai, a testvér települések lakosai. Az érintett 

személyek kb.500 fı. A közvetett hatás ennek a többszöröse. 

 


