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Rendezvények 
 

 

MEGHÍVÓ  - TÁJ - KETTŐS ELŐJELLEL 
Első ízben rendezi meg jótékonysági aukcióját „Táj – kettős előjellel” címmel az 
Ökotárs Alapítvány, melynek bevételét az alapítvány természetvédő és -megőrző 
programok támogatására fordítja. Az árverésre kortárs művészek ajánlották fel 
alkotásaikat. 

A kiállításon ismeret és elismert, több generációt képviselő alkotók vesznek részt változatos 
műfajú munkáikkal (grafika, festmény, fotó és kisplasztika). Kiállító művészek: Albert 
Ádám, Bak Imre, Bakos Miklós, Balogh László, Banga Ferenc, Czapp György, Csontó 
Lajos, Csorba Simon László, ef Zámbó István, Fajó János, Fehér László, fe Lugossy 
László, Gaál József, Gálhidy Péter, Győri Márton, Hajdú Kinga, Hetesi Attila, Keresz-
tes Dóra, Kondor Attila, Kő Virág, Lacza Márta, Lajta Gábor, Lugossy Mária, Nagy Gab-
riella, Orosz István, Pasqualetti Zsófia, Péreli Zsuzsa, Somogyi Győző, Soós Nóra, Su-
lyok Gabriella, Székely Béla, Szilágyi Lenke, Vertel Andrea  

Az aukciót vezeti: Marsó Diána, bevezetőt mond: Foltányi Zsuzsa, az Ökotárs Alapítvány 
igazgatója és Bordács Andrea, a Dorottya Galéria veze-
tője.  

Az esemény bevételét a tájmegőrzést és rehabilitációt, a 
természet és az élővilág sokféleségét fenntartó helyi, közös-
ségi projektek támogatására fordítjuk. Így a jótékonysági 
árverésen való részvétellel a vásárlók nem csak egy kortárs 
művészeti műalkotással, és e szféra támogatásának érzésé-
vel lehetnek gazdagabbak, hanem egyúttal támogatják a 
hazai természetvédő- és megőrző programokat is! 

A képek megtekinthetők honlapunkon, a www.axioart.com 
műkereskedelmi portálon illetve december 12-től ((keddtől 
szombatig 10-18 óra között) a Dorottya Galériában (1051 
Budapest, Dorottya u. 8.). Az árverésre 2006. decem-
ber 17-én 17.00-kor kerül sor a Dorottya Galériában.   Fehér Lász-
ló: Játékkutya 
 

Tisztelettel várjuk Önt és barátait rendezvényünkre! 
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15 ÉV A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT ÉS A CIVIL TÁRSADALOM FEJLŐDÉSÉÉRT 

Az Ökotárs Alapítvány 2006. november 10-én ünnepelte fennállásának 
15. évfordulóját az A38 hajón. Az ünnepségen „A magyar zöld mozgalom 
15 éve – és a következő?” címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak, ezt 
követően került sor „Az Év Adományozottja” díj átadására, amelyet 2006-
ban a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület és a SZIKE Környe-
zet- és Egészségvédelmi Egyesület vehetett át. 

 
 

 
A környezetvédelem múltjáról és jövőjéről folytatott vitában – amelyet Móra Veroni-
ka, az Ökotárs Alapítvány igazgatóhelyettese moderált – megszólaltak: Ámon Ada 
(Energia Klub, Budapest), Jávor Benedek (Védegylet, Budapest), dr. Kalas 
György (Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr), Mátyás Mónika (Csalán Környe-
zet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém), dr. Pánovics Attila (Pécsi Zöld Kör, 
Pécs), Simonyi Gyula (BOCS Alapítvány, Székesfehérvár). A hozzászólók részben a 
zöld mozgalom „nagy öregjei”, részben pedig az ifjabb generáció képviselői közül ke-
rültek ki. A beszélgetés során kiderült: bár a hazai környezetvédő szervezetek nagy 
utat jártak be az elmúlt másfél évtizedben, sok alapvető kérdés máig változatlan. A 
sikerek ellenére a környezeti problémák súlya nem csökkent, az újabb kihívások – pl. 
az éghajlatváltozás – új feladatok elé állítják a zöldeket is, de egyben új lehetőségeket 
is teremtenek. A fejlődés magával hozta a lelkesedés hajtotta, önkéntes alapon műkö-
dő szervezetek szakmai intézményesülését és specializálódását, de egyetértés volt ab-
ban, hogy ezekre és azokra is szükség van egy sokszínű és független mozgalom fenn-
maradásához.  

„Az Év Adományozottja” díjat– az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében – 
2006-ban megosztva a budapesti SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesületet 
és a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesületet vehette át. Az indok-
lás szerint a két egyesület innovatív programok elindításával, a kezdeményezések ter-
vezett végrehajtásával, valamint adományaik megbízható, átlátható felhasználásával 
érdemelte ki díjat.     

Foltányi Zsuzsa, az Ökotárs Alapítvány igazgatója elmondta: az alapítvány 
1991 óta működő Általános Adományi Programján keresztül több mint 1300 pályáza-
tot támogatott összesen 440 millió forinttal szerte az országban. Bár az állami támo-
gatások mellett a nemzetközi szervezetek pályázati kiírásai és az uniós támogatások is 
jelentős forrásokat biztosítanak a civilek számára, ezek azonban méretük és követel-
ményeik miatt csak a szervezetek korlátozott köre számára elérhetőek. 

Ökológiai lábnyom  
(Fotó: Sarkadi Péter, www.greenfo.hu) 
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Ezért tartja különösen fontosnak az Ökotárs, hogy a nagy nemzetközi és országos 
programok mellett működjenek olyan (államtól) független, klasszikus értelemben vett 
alapítványok, amelyek gyors, rugalmas, civilbarát és átlátható módon juttatják el tá-
mogatásaikat a hazai civil nonprofit szervezetekhez. 

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatóhelyettese elmondta: a díja-
zott szervezetek régóta élvezik az Ökotárs támogatását és bizalmát. A SZIKE Egyesü-
let elsősorban az M0-s körgyűrű továbbépítésének megakadályozása miatt vált is-
mertté. A jelentős számú média-megjelenés – és a hirtelen jött népszerűtlenség – saj-
nálatos módon teljesen elnyomta az egyesület kiemelkedő, értékes környezetvédelmi 
tevékenységét, amelyek megvalósítása során a törvényben biztosított társadalmi rész-
vételi jogok eredményes gyakorlása miatt érte őket sok támadás. Márpedig ezek kö-
vetkezetes érvényesítése nélkül a demokratikus alapelvek is sérülnek, a környezeti 
szempontok mellőzése, háttérbe szorítása mellett. A Csalán Egyesület hosszú évek óta 
jelentős szerepet játszik Veszprém és környéke környezet- és természetvédő program-
jai elindításában és fenntartásában. A fogyasztóvédelem, a környezeti nevelés terüle-
tén végzett munkája, valamint faültetési programja egyedülálló a térségben – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes. 
 

Az Ökotárs Alapítvány 1995-ben hozta létre „Az Év Adományozottja” díjat, melyet 1999-ig a Kuratóri-
um által leghatékonyabbnak ítélt szervezetek nyerhettek el. A díjat 2000-ben a „Közép-európai Örök-
ség Díj” váltotta fel, mely a konzorcium korábbi adományozottjai közül azon szervezetek tevékenysé-
gét ismerte el, akik lezárult programjaikkal hozzájárultak a természeti és kulturális örökség védelemé-
hez. Az Ökotárs több mint egy évtizede tevékenyen részt vesz a magyarországi adományozói kultúra 
erősítésében, a professzionális adományozás és adomány-felhasználás megteremtésében. A díj is-
mételt átadásával az alapítvány a civil szervezetek által véghezvitt programok sikerei mellett az átlát-
ható, nyílt adomány-felhasználást is elismeri. A díjat 2005-ben a REFLEX Környezetvédő Egyesület 
nyerte el.  
 
 

SZIKE és Csalán 
(Fotó: Sarkadi Péter, www.greenfo.hu) 
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Adományi döntések 
 

Az Ökotárs Alapítvány Adományi Bizottsága – mely 
fennállása óta több mint 1300 pályázatot támoga-
tott mintegy 440 millió forinttal – 2006. november 
3-án meghozta az idei harmadik fordulóban beadott 
pályázatok támogatására vonatkozó döntését. A be-
nyújtott 55 pályázatból 18 részesült adományban, 
összesen 5.3 millió forint értékben. A támogatott 
szervezetek listája elérhető az Ökotárs Alapítvány 
honlapján. Néhány a támogatott projektek közül: 
 

Kék Forrás Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesület, Budapest - 
„Vízhintés” Projekt - 460 000 Ft 
Az egyesület a forrásokkal, kisvízfolyásokkal, gyógy- és ásványvizekkel, mint az embe-
ri fogyasztás objektumaival illetve növényi, állati élőhelyekkel foglalkozik. A projekt a 
víz és a társadalom együttélésére hívja fel a figyelmet. Az eseménysorozatban előadá-
sok, rádióműsor, strandok múltját és jelenét bemutató programok, forráskutatás, Víz 
Világnapja szerepel. Az Ökotárs Alapítvány a szervezési és infrastrukturális költsé-
gekhez járul hozzá. 
 

Független Ökológiai Központ Alapítvány, Budapest - „Pajtás” kaláka 
Vigándpetenden - 350 000 Ft 
A FÖK – egyebek mellett - kistájak, városok, helyi közösségek fenntartható életének, 
organikus fejlődésének előmozdításával foglalkozik, nagy hangsúlyt fektetve a kör-
nyezeti nevelésre is. Az alapítvány Tájvédelmi Oktatóközpontot működtet 
Vigándpetenden (Dörögdi-medence), ahol fenntartható építési módszereket, vala-
mint a megújuló erőforrások hasznosítását is bemutatják. 2007 tavaszán itt lesz a 11 
napos „PAJTÁS” kaláka, melynek során helyi és zöld mozgalmi önkéntesekkel, vala-
mint építőipari szakképzésben résztvevő diákok bevonásával tetőt készítenek az okta-
tóközponthoz tartozó pajtára, hogy az előadóteremként használható legyen. Emellett 
különböző kertépítészeti feladatokat végeznek, valamint a falu számára készítenek 
egy „mindenkipadjá”-t a főutcára és egy délutánt pataktakarításra szánnak.  
 

Magyar Közlekedési Klub Egyesület, Buda-
pest - „Vonattal – a mellékvonalakon is!” - 
500 000 Ft 
A klub1991-ben alakult. Megalakulását a gépjár-
műforgalom rohamos növekedése és az ebből adó-
dó környezet- és életminőség romlásának megaka-
dályozása motiválta. A projekt keretében figyelem-
felkeltő és tapasztalatszerző utazásokat tesznek a 
megszűnéssel fenyegetett mellékvonalakon. A mel-
lékvonali utazások társadalmi ösztönzésére tájé-
koztató füzetet adnak ki és vasúti kilométer-

gyűjtő mozgalmat hirdetnek meg. Szakmai 
konferenciát szerveznek a mellékvonalakról mind-

két oldal részvételével, melynek produktumaként ajánlást juttatnak el a parlament 
közlekedési bizottságához, elnökéhez, a közlekedési miniszterhez és a miniszterel-
nökhöz.  

Az Adományi Bizottság ülése (Fotó: 
Ökotárs Alapítvány) 

Demonstratív vonatkozás (Fotó: Magyar 
Közlekedési Klub) 
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Sárbogárd és térségéért Egyesület, Sárbogárd – Civil Gondolkodó - 
250 000 Ft 
Az egyesület egy 6-8 oldalas kiadványt jelentet meg, amely a Civil Gondolkodó címet 
viseli, és mintegy 4000 példányban terjesztik. Sárbogárd város és térségének lakosait 
tájékoztatnák ezen keresztül a tudatos környezethasználatról és a hulladékok keletke-
zésének megelőzéséről, valamint a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről és előnyei-
ről. Bemutatná a környezet védelmét célzó lehetőségeket a hulladékkezelés terén, 
hogy egy tisztább, kulturáltabb élettér alakuljon ki körülöttünk. 

 

Játék 
 

ÖKO-KVÍZ: KÉRDÉSEK A CIVIL SZEKTORRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL 

Az Ökotárs Alapítvány 2006. november 27-én indította el négyhetes játé-
kát, amely során az alapítvány és partnerszervezetei tevékenységével, va-
lamint az Ökotárs által támogatott civil környezetvédő szervezetek pro-
jektjeivel kapcsolatos kérdéseket juttatunk el a szerkesztőségek részére.  
 

Az alapítvány a játékban résztvevők közül hármat értékes nyereményekkel jutal-
maz: 

 

FŐDÍJ: HÉTVÉGE 2 FŐ RÉSZÉRE A DUNA-IPOLY ZÖLDÚTON, 

2 ÉJSZAKA A KEMENCEI FOGADÓBAN, PROGRAMOKKAL 

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK: 

KÉTHAVI ELŐFIZETÉS A NYITOTT KERT BIOZÖLDSÉG-
CSOMAGJÁRA,  HETI SZÁLLÍTÁSSAL (WWW.NYITOTTKERT.HU) 

FAIR TRADE KÁVÉCSOMAG ÉS LÓRÁNT ATTILA INDIÁNOK C. AL-

BUMA (NATIONAL GEOGRAPHIC) 

  

A játékhoz bármikor lehet – és érdemes is – csatlakozni, mivel két ajándékunk, így a 
biozöldség és a fair trade csomag nyerteseiről az össze résztvevő között, sorsolással 
döntünk. A kvízjáték időtartamáról és menetéről további információkat olvashatnak 
az Ökotárs Alapítvány honlapján.  

Sok sikert kívánunk! 


