


















2017. évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
Január elején a Tisza kastély kertjében történt fakivágásoknak jártunk utána. Az 
Önkormányzattal együtt bejártuk a parkot és pontos adatokhoz jutottunk arról, hogy a park 
rendezése hogyan történik majd. 
 
Februárban magbörzével gazdagítottuk a családi nap programját. Elhatároztuk, hogy havi 
rendszerességgel NATE Estét rendezünk a legkülönbözőbb, közérdeklődésre számító 
környezet- és természetvédelmi témákban. Ennek első eseménye volt a közösségi kertről 
tartott a beszélgetés. 
 
Márciusban szemetet szedtünk a faluban és a kivezető utakon. Az egész falu megmozdult, 
több mint 20 m3 szemetet gyűjtöttünk össze. 
A második NATE Estén a napenergia hasznosítását mutatta be Kádi Nándor szakmérnök 
„Lopjuk a napot!” címmel. 
 
Áprilisban kezdődtek a Településarculati kézikönyv kialakításához az Önkormányzat által 
szervezett lakossági és civil egyesületekkel történő beszélgetések. 
 
Májusban Ertsey Attila az épületek hőszigeteléséről tartott előadást a NATE Esték sorozatunk 
keretében. 
Peregovits László vezette a Föld napi kirándulást az általános iskola egy osztályának. 
Májusban elkezdte működését a közösségi kert, melyet Vojczek Judit titkárunk szervez és 
irányít. 
 
Közben pályázatokat írtunk több helyre, de sajnos nem sok sikerrel. 
 
A Tisza kastély parkjának rendben tartására kiírt pályázaton részt vettünk a helyi Zöld 
Moszkvics vállalkozással. 
 
A Legszebb konyhakertek versenyt az Önkormányzattal együtt hirdettük meg, és a kertek 
kétszeri megtekintése után a zsűri eredményhirdetésére az augusztusi falunapon került sor. 
 
Augusztus 20. alkalmával eddigi tevékenységünkért Nagykovácsiért emlékéremmel 
jutalmazták meg az egyesületet. 
 
Szeptemberben a következő NATE Estén Piskóty Miklós tartott előadást a víztakarékos 
háztartásról. A Közösségi kertünkben vezetést tartott Vojczek Judit egy általános iskolai 
osztály számára. Felmérést kezdtünk a falu invazív fajokkal való fertőzöttségéről. 
 
Novemberben a NATE Esték keretében David Attenborogh „Hány embert tarthat el a Föld” 
című filmjét vetítettük. 
 
Honlapunkat, facebook oldalunkat rendszeresen frissítjük szemléletformáló írásokkal, 
képekkel, videókkal rendezvényeinkről. A helyi havi újság, a Tájoló, nyolc számában írtunk 
cikket környezet- és természetvédelmi témákban. 
 
A helyi építési szabályzat módosításait véleményeztük minden alkalommal. 
 
Folyamatosan konzultálunk a Duna–Ipoly Nemzeti Park illetékeseivel. 


