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Engedje meghogy rövidetl tájékoztassam Egyesületünk 2011évi tevékenységérol;

Programjaink az elmúlt évben:

Káli-kerinqo túrasorozat:

Immár évek óta eredményes, sokakat vonzó, természeti értékeinket bemutató, környezet-tudatos viselke
dést ösztönzo programunkra három alkalommal került sor. Április 2-án a Gulácson, május 29-én a Badacsonyon,
november 12-én a Salfökl Kotenger - Csönge-hegy - Pálos Kolostor rom útvonalon, kirándultunk. December 29
én Mindszentkálla község határban kerül sor az Erzsébet túrára. Azon az útvonalon portyázunk majd, melyen
utolsó alkalommal lehetett velünk feledhetetlen barátunk Simonné Lakosi Erzsébet. A fennsíkon egyesületünk
tagja által készített kopjafa felállításával adózunk emlékének...
Fentiekhez hasonló rendezvényeinken átlagosan 30-55 fo aktív természet járót üdvözölhetünk. Valamennyi
túrán egy téma köré fonódó (hidrológia, geológia, botanika stb.) interaktív eloadásokat tartottunk, a progra
mot ezzel kapcsolatos tudáspróba zárta, a kiválóan teljesítoket ajándékokkal (szakkönyvekkel, határozókkal)
jutalmaztuk. Avisszajelzések egyértelmuen pozitívak.

Lomtalanítási akció:

Egyesületünket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság levélben kereste meg. Ebben együttmuködésün
ket kérte a magyar kormányzat és a civil szervezetek összefogásával 2011. május 21-én lebonyolítandó
nagyszabásúhulladékgyujto "TEszedd2011-Önkéntesen a tiszta Magyarországért" elnevezésu akcióban.
Ilyen akciót "Takarítsuk ki a Káli-medencét" elnevezéssel 2006 tavasza óta minden év április elején lebpnyolít
egyesületünk. Így igazán rutinosnak mondhatóak vagyunk más szemetének gyujtésében ....

A jelenléti ívek tanúsága szerint 11település területén 160 polgár vette ki részét a dús május végi vegetáció
ban történo szemétvadászatban. Köszönjük valamennyi együttmuködo önkormányzat, a Balaton-felvidéki Nem
zeti Park Igazgatóság, és a Magyar Állami Közútkezelo Kht. tapolcai Üzemmérnökség segítségét. A zsákokba 
már ami belefér, mert a kanapé és a szörfdeszka bizonyosan nem- gyujtött szemetet valamennyi község a
Kornyi-tó melletti parkolóba szállítatta. :r:nnenaztán két teherautóra pakolva jutott az "eredmény" a tapolcai
lerakóba. A helyszínen a megfáradt aktivistákat pogácsával és üdítovel vártuk. Nagy hasznát vettük a NCA .
Kdt. Kollégiuma pályázati támogatásával vásárolt mobil padoknak és asztalnak.



Tegyünk aminoségi turizmusért akció:

Október 15-én 16 fovel, sikeres programot bonyolítottunk le.. Megváltozott helyszínnel a kovágóorsi Koldus
gyepen irtottunk cser jét a tavaszi héri cs (Adonis verna/is) élohelyén. Immár ötödik évébe lépett akciónkkal az
állami tulajdonban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévo területeken hajtunk végre
élohely rekonstrukciót. Ezen aktív természetvédelmi tevékenységünket egyre nagyobb elismerés övezi.

Programok általános iskolásoknak:

Mint közösségi céljaink iránt .Iegfogékonyabbak az általános iskolás korosztály kiemelt célcsoport szerveze
tünk muködése során. Sajnos immár csak két oktatási intézmény muködik területünkön; Zánkán és Révfülöpön.
E célcsoport irányába is törekszünk közhasznú programkínálatunk folyamatos bovítésére ..

Ennek egyik jó példája a május 23-i "Gázló ,Jutalom" elnevezésu egész napos kirándulás. Ennek keretében a

zánkai iskolások neveloik által arra érdemesnek tartott csoportját láttuk vendégül a Kis-Balatonnál. Az autó
. busszal utazó diákság magas szakmai színvonalú szakvezetéssei ismerkedett a természeti értékekkel.
Immár két éves az "Évnyitó Fásítás" elnevezésu akciónk. Idén kissé rendhagyó módon a révfülöpi búcsúzó
diákok az évzáró idopontjában, míg a zánkai nebulók -ragaszkodva a hagyományokhoz- októberben ültettek el
oshonos fákat az oktatási intézmények udvarán.

Célunk kettos; Reméljük hosszú évek múlva is az iskolákban töltött szép idok emlékét idézik fel a visszalátoga
tókban ezen növekedo fák, de nem utolsó sorban az udvarok sokszínuségének növelésben is segítséget kívánunk
nyújtani.
Az "Erdó1< Hete" rendezvénysorozat keretében októberben terveztünk egész napos terepi programot a révfü
löpi általános iskolásoknak. Azonban ezen idopontot az idei darázsinvázió miatt módosítani voltunk kénytelenek.
Igazgató úrral egyeztetve ezen akciónkra december 8-án került sor. A túra útvonala a Fülöp-hegy természeti
értékei mentén kanyargott. Az ismeretátadó program záró akkordjaként a legjobbakat határozókkal, szak
könyvekkel jutalmaztuk.

A "Gázló Mikulás" programunkkal december 12-én látogattunk a Bozzay Pál Általános Iskolába. Idén a zánkai

tanulókon volt a sor hogy tréfás, közösségi céljaink elérése érdekében megfogalmazott kérdések megválaszo
lásában bizonyítsák a környezet -és természetvédelem -terén rátermettségüket. Itt sem maradhatott el a
kiválóan teljesítok "szakirányú" díjazása.

Fenti programjainkon csillogó szemmel, örömmel és az újabb meglepetések várakozásával részt vevo gyerme

kek ( és felnottek) százainak nevében hálásan és tisztelettel köszönjük az alábbiak támogatását! Véleményünk
szerint a fent ismertetett - a települési közösségek egyre nagyobb hányadát érinto- közhasznú programok

lebonyolításával egyesületünk patronálásukra rászolgált!
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2011 évi tevékenységünket támogatta:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság: eszköz támogatás
Balatonszepezd Önkormányzata: 100.000.-Ft

Kovágóors Önkormányzata: terem biztosítása elnökségi ülésekhez
Magyar Közút Kht. Tapolcai Üzemmérnökség: együttmuködo partner a hulladékgyujto akcióban
Mindszentkálla Önkormányzata: terem biztosítása ülésekhez

Nemzeti Civil Alap: 180.000.-Ft a 2010-06-01 - 2011-05-31 közötti idoszakra, 74.000.-Ft támogatás a 2011.
június 01 október 31 idoszakra. (pályázat)
Révfülöp Önkormányzata: 100.000.-Ft, terem biztosítása ülésekhez
SF Alapítvány: 50.000.-Ft

Sz.j.a. 1 fo-OS támogatás: 26.815-Ft
Zánka Önkormányzata: 30.000-Ft

A további gyümölcsözo együtt~uködésben bízva Boldog Új Évet kívánok egyesületünk minden tagja nevében!

Révfülöp, 2011-12-28

Melléklet: 14 db $zámla másolat a támogatás felhasználásáról
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