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„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának 
javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának 
fejlesztéséért tevékenykedő  szervezet.”  

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Ökotárs Alapítvány munkáját! Adószámunk: 18062427-1-41 

A „második” 1%-ot is fordíthatja a környezet védelmére! Technikai számok:  
• Erdővédelem és –telepítés: 1445 
• Illegális hulladéklerakók felszámolása 1517 
 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 
 

ZÖLD FORRÁS 2007 

Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter aláírásával április 
13-án lezárult a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek 
programjainak támogatására kiírt Zöld Forrás 2007 felhívásra beadott 
pályázatok értékelése. A döntés értelmében összesen 163 pályázat majd 
104 millió Ft támogatásban részesült, három témakörben:  

• Társadalmi szerepvállalás a második Nemzeti Környezetvédelmi Program temati-
kus akcióprogramjai célkitűzéseinek megvalósításában: a beadott 223 db közül 69 
program (36 350 000 Ft) 

• Környezeti oktatást, nevelést célzó programok megvalósítása: a beadott 146 db 
közül 53 program (9 500 000 Ft) 

• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 
megvalósítása: a beadott 102 db közül 41 program (58 000 000 Ft) 

Az Ökotárs Alapítvány külső lebonyolítóként és független szakértőként működött köz-
re a pályázatok formai és tartalmi elbírálásában. Feladata többek között a minisztéri-
um és a nyertes pályázók közötti szerződések előkészítése majd a megvalósuló prog-
ramok nyomon követése és ellenőrzése.  

 

ÉLŐ TISZA PROGRAM 

Március végén döntés született az Élő Tiszaért – Tisza Biodiverzitás – 
programra beadott pályázatokról is. Az ENSZ Fejlesztési Programja 
(UNDP) és a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) által finanszírozott 
program célja a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás meghonosítását 
szolgáló tevékenységek támogatása a Tisza magyarországi vízgyűjtő terü-
letén.  

A program így egyszerre szolgálja a természet és a biológiai sokféleség megőrzését 
egyfelől és a helyi jövedelemszerzés és a gazdaság fejlesztését másfelől. Az öt mintate-
rületen – Bereg, a Bodrogköz, Borsodi Mezőség, Nagykörű és a Kis-Sárrét – élő helyi 
gazdálkodók és kisvállalkozók által benyújtott pályázatok közül összesen 32-nek ítélt 
meg támogatást az Élő Tisza Szövetség Bíráló Bizottsága, egyenként 400 000 és 
950 000 Ft közötti összeggel. Összességében így több mint 32 millió Ft jut elsősorban 
a tájba illő legeltetéses állattartás (juh, kecske) fejlesztésére, ártéri gyümölcsösök ki-
alakítására és felújítására valamint a helyi termékek feldolgozásához szükséges kapa-
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citás kiépítésére. (A hatodik mintaterületen, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet kör-
nyékén a beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a Szövetség a közeljövőben is-
mét közzéteszi a pályázati felhívást.)  

A nyertes pályázatok listája az alapítvány honlapjáról is letölthető, mivel az Ökotárs e 
programban is lebonyolítóként működik közre: az adminisztratív feladatok ellátása 
mellett az Élő Tisza Szövetség szakértőinek munkáját is segíti. 

 

NYITOTT TÁRSADALOM – EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET  

Ezzel a címmel jelent meg az Ökotárs Alapítvány idei pályázati felhívása. 
A Charles Stewart Mott Alapítvány támogatásának köszönhető program keretében a 
környezetvédő szervezetek érdekérvényesítését, a döntéshozatalban való társadalmi 
részvételt és nyilvánosságot valamint a környezeti konfliktusok megoldását szolgáló 
(„watchdog” jellegű) tevékenységekkel lehet pályázni. Gyakori tapasztalat ugyanis, 
hogy épp az ilyen – a demokratikus társadalom és az egészséges közösségek szem-
pontjából kulcsfontosságú – tevékenységekre sokkal nehezebb vagy akár lehetetlen 
állami vagy uniós forrásokat találni, és kevésbé vonzóak a magánadományozók szem-
pontjából is. Holott kisebb, néhány százezer forintos segítség igen nagyon lendíthet 
egy-egy ilyen ügy képviseletén. 

Pályázatok beadására idén két körben van lehetőség, május 11-i és szeptember 14-i 
határidővel. A pályázat kiírás és űrlap letölthető az alapítvány honlapjáról. 

 

LENDÜLETBEN A ZÖLDÖVEZET PROGRAM  

A MOL Csoporttal közösen második éve működtetett program – amelynek célja a bel-
területi, közösségi zöldterületek létesítésének illetve megújításának támogatása – ke-

retében idén január végén hirdetett eredményt a két 
szervezet (amint arról előző hírlevelünkben is beszá-
moltunk). A nyertes pályázók immár „teljes gőzzel” 
dolgoznak az ország számos pontján, szinte nem telik 
el úgy hétvége, hogy valahol ne kerülne sor egy közös-
ségi parkgondozási, faültetési akcióra. A teljesség igé-
nye nélkül néhány az érdekesebbek közül:  

- Április 21.-én fogott hozzá a Rákoscsaba-Újtelepért 
Egyesület a helyi iskola diákjaival közösen a városrész 
játszóterének zöldítéséhez és felújításához. A közössé-
gi akció kereté-
ben résztvevők 
rendbe tették, 

és évelő növényekkel ültették be a park viráglá-
dáit, újrafestették a játékokat, és kitisztították a 
homokozót (képeinken). Folytatása következik! 

- Szintén április 21.-én közös tornázással, ve-
télkedőkkel és palacsintasütéssel egybekötött 
eseményen avatta fel a kalocsai SOS Ifjúsági 
Információs Egyesület a Mócsy utcai megújult 
játszóteret, amelyet fák és cserjesövény ültetésével szépítettek. A Zöldövezet program 
mellett a helyi önkormányzat játszótéri elemek beszerzésével támogatta a munkát. Az 
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elültetett növényekre a helyi lakosok mellett a tűzoltók is vigyázni fognak, akik elvál-
lalták a terület rendszeres locsolását.  

- Május 5.-én Nagymaroson, a Dunaparti kerékpárút mellett – stílusosan borongós 
időben - adta át a Magosfa Alapítvány a program keretében létesült két új tájbaillő 

kerékpáros esőbeállóját: egy hagyományosabb, 
faszerkezetű és egy fűzfavesszők összefonásával 
készült élő építményt. Az eseményt helyi ter-
mékek bemutatójával és vásárával egybekötött 
kerékpározás követte Királyrétre.  

 

GIGAMATRICA-AKCIÓ A FÖLD NAPJÁN 

 

A Zöld Fiatalok Egyesülettől már megszokhat-
tuk a látványos és eredeti figyelemfelhívó akci-
ókat. Az Ökotárs Alapítvány rendkívüli támoga-
tásával most az április 22-i Critical Mass felvo-
nuláshoz kapcsolódóan találtak ki valami újat: 
a szervezet önkéntesei több mint 400, 10*10 
cm-es matricát osztottak ki a felvonulás részt-
vevői közül. A rendezvény végállomásán, a vá-
rosligeti Nagyréten felállított transzparensre 
felragasztva, a kis matricákból kirakós játék-
ként állt össze a ZÖFI üzenete a közlekedőknek. 

Az akcióval egyszersmind azt is érzékeltetni szerették volna, hogy ha mindenki hozzá-
teszi a magáét – bármilyen apró is legyen –, közös munkánk eredményeképpen kiraj-
zolódik a „nagy kép”, rátalálhatunk a megoldásra. A transzparens elkészülte és a ha-
gyományos bringaemelés után a ZÖFI filmvetítéssel is várta a kitartó tekerőket.  

 

Zöldút stand az Utazás 2007 kiállításon – és más prog-
ramok 

 
„A Zöldutak (Greenways) olyan természeti folyosók, útvonalak, melyeket ökológiai funkciójuk 
figyelembevételével használhatunk sportra, turizmusra, kikapcsolódásra és mindennapi közle-
kedésre. Hasznosak a természetvédelem, a kulturális örökségvédelem és az egészségmegőrzés 
szempontjából. Segítik a helyi gazdaság fejl� dését és a helyi közösségek megerősödését.” 

 

ZÖLDÚT STAND AZ UTAZÁS 2007 KIÁLLÍTÁSON 

 

Az Ökotárs Alapítvány Zöldút programja immár második alkalommal je-
lent meg önálló standdal a legnagyobb hazai turisztikai vásáron. A rendez-
vényen helyi partnereink önkénteseinek segítségével, önálló kiadványokban mutattuk 
be a Duna-Ipoly mente és a Börzsöny térségében már működő Zöldút kezdeményezé-
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seket (a Duna-Ipoly Zöldutat és az Örökségeink Útján-t) az érdeklődőknek: leendő 
partnereknek és az „egyszerű” utazni vágyóknak egyaránt. Reméljük, hogy a Zöldút, 
mint turisztikai-vidékfejlesztési megközelítés ennek nyomán is tovább terjed Magyar-
országon, és újabb térségek kapcsolódnak hálózatába. Ennek már mutatkoznak bizta-
tó jelei: legújabban Budakeszi és a Zsámbéki medence önkormányzatai és civil szer-
vezetei érdeklődnek a lehetőségek iránt, de aktívak a kiskunmajsai és a pilisi civilek 
is. A vásáron egyúttal szakmai tapasztalatok cseréjét és a kapcsolatok elmélyítését 
szolgálta a Magyar Turizmus Rt.-vel indított együttműködés, amelynek fő programja 
2007-ben szintén éppen a zöld - vidéki és falusi - turizmus népszerűsítése: a népsze-
rűsítő kampány szlogenjében a Zöldút fogalom is helyet kapott. 

ZÖLD ÚTLEVÉLLEL „PALÓC FÖLDÖN” - IDÉNYNYITÓ KERÉKPÁRTÚRA A 

BÖRZSÖNYBEN 
 

A tavaly szeptemberben rendezett első, kétnapos Zöldút-megnyitó kerék-
pártúra váratlan sikerén felbuzdulva április 28.-án a börzsönyi Öröksége-
ink Útján tematikus útvonal kilenc települését látogatta meg több, mint 

120 kerékpáros. 

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület 
az Ökotárs Alapítvány közös rendezvényét 
közel két éves munka előzte meg: a szervezetek 
munkatársai bejárták, majd megtervezték a 
Zöldút lehetséges nyomvonalát, a térséget nép-
szerűsítő táblákat és hozzá kapcsolódó szóró-
anyagot jelentettek meg.  

A zöldút megnyitó túra napfényes reggelén 
Nagyorosziban mintegy százhúsz lelkes ke-
rékpáros tolongott a regisztrációnál, ahol átve-
hették Zöld útlevelüket – amelybe a nap fo-

lyamán minden helyszínen pecsétet kaptak – és a Zöldutat népszerűsítő pólókat. A 
túrázók többsége a kilenc településről érkezett, de Budapestről, a Pilisből, Vácról, 
Pátyról, Érdről és Diósjenőről is csatlakoztak.  

A csapat – amellyel együtt kerekezett 
Dombai Gábor, Drégelypalánk polgár-
mestere is – a meleg fogadtatás és táblaavató 
után a Borsosberény - Horpács (Mikszáth 
kúria) – Pusztaberki - Patak útvonalon át 
érkezett Dejtárra, ahol a helybeliek ebéddel 
várták őket az óvoda udvarán. Pihenésképpen 
meglátogatták a Tájházat, ahol a Dejtári Fonó 
népviseletbe öltözött tagjai kalauzolták a láto-
gatókat, majd felavatták a Duna Ipoly Nem-
zeti Park új tanösvényét is, amely bemu-
tatja e terület gazdag növény és állatvilágát.  

Délután Ipolyvecén és Drégelypalánkon keresztül gurult az egyre növekvő sereg 
Hontig. A kis falu lakói nagy igyekezettel készültek a napra: befűtötték a falu búbos 
kemencéjét és házi sütésű kenyérrel várták a kerekeseket. A kenyerekre is helyi ter-
mékek kerültek: eper, meggy és szilvalekvár. Innen Parassapusztán és Tsitáron 
keresztül tekertek vissza az 56 km hosszú túra utolsó állomására, Drégelypalánkra, 
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ahol a polgármester és az Ökotárs Alapítvány programvezetője, Budai Krisztina 
köszöntötte a résztvevőket, akiket az egyesület helybéli aktivistái sült túrós és húsos 
lepénnyel vártak.  

Reméljük, hogy az út élményei sok embert arra buzdítanak majd, hogy újra nyeregbe 
pattanjon és továbbra is így járja a vidéket! 

--------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
A magyarországi Zöldutakon eseménydús tavasz elé nézünk: május 10.-én Sopronban 
a Castanea Egyesület avatja fel két új tanösvényét és Zöldút információs központját, 
amelyek létrehozását az Ökotárs Alapítvány támogatta.  Ezt követően június elején 
Kiskunmajsán lesz közös találkozó a Zöldút hálózat fejlesztéséről és kibővítésének 
lehetőségeiről.  

 


