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I. Alapítás
A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesületet 2008-ban alapította 21 magánszemély.
Rövidített elnevezése: SZVTE
Székhelye: 2800 Tatabánya, Bódishegyi út 20.
Bírósági végzés száma: Pk.60.015/2008/14
Bírósági végzés időpontja: 2008.11.04.
Nyilvántartási szám: 1698
Adószám: 18617601-1-11
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
A bíróság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. (Ectv.) szerint
is megerősítette az egyesület közhasznú besorolását a 2014.06.20-án jogerőre emelkedett
Pk.60.015/2008/28. számú végzésével.

II. Tagság alakulása
2014-ben tovább növekedett tagjaink száma. Az újonnan belépőkkel és a családi tagokkal együtt az
egyesület 86 fő tagdíjat fizető tagot számolt az egy év türelmi idővel nyilvántartott tagokkal együtt.
Tárgyévben 9 új belépőnk volt, amelyből kettő családi tagság.
A tagságban diákok, nyugdíjasok, dolgozók és családok is vannak, valamint egy fő tiszteletbeli tag.

III. Szervezet
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
Ügyintéző-képviseleti szerve az elnökség, amely 5 főből áll. Felügyelő szerve a felügyelő bizottság,
amely 3 főből áll.
Az egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztat. Az egyesület munkáját számos önkéntes segíti.
Tárgyévben 35 fő regisztrált, (a közérdekű, önkéntes tevékenységet szabályozó törvénynek megfelelő)
önkéntes dolgozott a meghirdetett programjainkon, de ezen kívül még több lelkes ember segítette a
munkánkat a tagokon kívül.

IV. Programok
Az SZVTE 2014-ben az alábbi tevékenységeket végezte:
1. Békamentés
Egyesületünk hatodik éve szervezett békamentési akciót 3 Komárom-Esztergom megyei helyszínen:
Tatán, a Remeteségi úton, Tardoson, a Malom-völgyben, valamint Tarján határában, a Szúnyog-tónál.
A program során a békamentési terelőrendszerek kiépítése történt meg, valamint a békamentés mellett
információs táblákat is kihelyeztünk. Ezzel is felhívtuk a figyelmet egyrészt a helyi akcióra, másrészt
magának a békamentésnek a fontosságára.
A békamentő rendszereket 2,3 km hosszban 2014. március 1-én építettük fel, közel 60 önkéntesünk
segítségével. Nagyon jól időzítettünk, mert az azt követő napokon megindultak a kétéltűek –
elsősorban a barna varangyok százas nagyságrendben – a szaporodó helyeik irányába. Viszont a
mentés hosszan elnyúlt a többször fagyos, illetve száraz időjárás miatt. Csak április 12-én került sor a
bontásra.
Keserű eredménye a 2014-es évnek, hogy a 2013-as év tavaszán és a 2013/2014-es enyhe tél időjárási
anomáliái nagyon negatívan hatottak az állatok telelésére és szaporodására. Rengeteg kétéltű
pusztulhatott el.
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Számszerűsített eredmények:
Tardos: 3056 pld összesen (3037 barna varangy, 2 zöldvarangy, 16 erdei béka, 1 barna ásóbéka)
Tata: 1044 pld összesen (1016 barna varangy, 17 erdei béka, 1 barna ásóbéka, 10 vöröshasú unka)
Tarján: 563 pld összesen (68 barna varangy, 9 erdei béka, 19 barna ásóbéka, 461 vöröshasú unka, 6
pettyes gőte)
A három helyszínen idén összesen 4663 kétéltűt mentettünk meg!
2. Odú kihelyezés
A tárgyév folyamán újabb odúkat nem gyártottunk le, csak a szükségszerű karbantartásokat végeztük
el. 3 meglévő telepünknél, Tatán az Angolparkban, illetve Ácson, az Ácsi erdőben rendszeresen
ellenőrizzük és gyűrűzzük a szaporulatot, illetve karban tartjuk a mesterséges fészkelő helyeket
(énekes madár és szalakóta odúk). Az odúk ellenőrzése, karbantartása folyamatos feladat.
3. Gólyavédelem
Idei tevékenységünk három fő csoportba sorolható:
- védelmi beavatkozás az elektromos vezetékekre épült fészkeknél (a gólyafészkek
tartószerkezetre helyezése)
- nyilvános gólyagyűrűzés (GRS), az MME és DINPI-vel együttműködésben
- megyei állományfelmérés
Gólyafészkek tartószerkezetre helyezése
Február végén az E.ON-nal történt egyeztetéseknek köszönhetően 2 új fészek került tartóra a
közvetlenül elektromos vezetékeken lévő fészkek esetében. A kosaras gépkocsit az E.ON biztosította,
a fészkek tartóra helyezésében közreműködtek önkénteseink. A munkálatok 2 napra oszlottak el, 4
önkéntesünk vett részt benne.
Nem kevés szervezés, egyeztetés előzte meg a munkálatokat, hiszen az áramszolgáltatónak 30 nappal
ezt megelőzően meg kellett hirdetnie az áramszünetet.
Nyilvános gólyagyűrűzés (GRS) – 2014.06.21.
Pár éve hagyományt teremtettünk ezen rendezvényünkkel, amelyen a legtöbb érdeklődőt
köszönthetjük. Faluról falura járva, előre meghirdetett időpontban gyűrűzzük a gólyafiókákat, rövid
helyszíni ismertetővel és fióka-névadással.
A tények:
- 260 látogató, + két helyi TV stáb,
- 28 gyűrűzött fióka,
- 10 helyszín,
- 1 db 0 fiókás (Dunaalmás),
- 7 db 3 fiókás (Bana, Császár, Szőny, Kisigmánd, Nagyigmánd, Naszály, Grébics),
- 1 db 2 fiókás (Kecskéd),
- 1 db 5 fiókás fészekalj (Kocs).
- 11 önkéntes
Megyei fehér gólya állományfelmérés
Július második hetében jártuk végig a megyei gólyafészkeket, hogy képet kapjunk a költések
eredményességéről.
Összesen 21 fészekben költöttek madaraink, ebből 44 fióka repült ki. Az eredmények:
- 2 fióka repült ki 2 fészekből,
- 3 fióka repült ki 9 fészekből,
- 4 fióka repült ki 2 fészekből,
- és volt egy 5 fiókás fészekalj is!
Az eredményes költések számára vetített fiókaátlag: 3,14 fióka/fészek, ami megyénkben átlag feletti
eredménynek számít. Mint ismeretes, Komárom-Esztergom megye a gólya szempontjából a
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legritkábban lakott területek közé számít, ezért is fontos a kevés stabil pár biztonságos fészkelésének
elősegítése.
4. Madarász tábor
Egyesületünk immáron hatodik éve vett részt szervezeti szinten is a Ferencmajori-halastavak területén,
minden év augusztusában megrendezésre kerülő, természetvédelmi tábor szervezési, valamint
lebonyolítási munkáiban. Az idei tábort partnereinkkel közösen, tavasszal 2014. április 19. és május
11., míg a nyári és őszi intervallumot 2014. július 28. és október 30. között szerveztük.
A madárgyűrűzés és a madárvonulás kutatása mellett a megyei fiatalok szemléletformálása és a
természetvédő utánpótlás kinevelése volt a tábor egyik fő célja a törzsidőben, augusztus hónap
folyamán. Örvendetes tény, hogy idén ismét tovább nőtt a több napra, hétre érkezők száma: az egy
hónapos tábor munkájában 81 fő vett részt, míg a tábor látogatóinak száma meghaladta a 200
főt. A tárgyévben lecseréltük pallósorunk járóterítékét akácdeszkára, illetve építettünk 3 hidat, továbbá
tereprendezést végeztünk a hosszú hálósoron. A teljes tábori területen egész évben karbantartó
kaszálásokat végeztünk 5 alkalommal.
Idén is kiemelkedő volt a madártani kutatás szakmai munkája, hiszen a tavalyi rekord évet követően
idén ismét rekord évet könyvelhettünk el a gyűrűzött egyedszám tekintetében, a hat szakmai vizsgával
rendelkező gyűrűző – Krug Tibor, Csihar László, Staudinger István, Vízkert András, Pénzes László és
Bátky Gellért – irányítása mellett.
A tábor során 100 faj 11695 egyedére került gyűrű. A leggyakoribbak a poszáta fajok voltak:
barátposzáta, foltos és a cserregő nádiposzáta, nádirigó, fülemüle. 2013. után ismét gyűrűztünk 1-1
pld. harist és lappantyút, Táborra nézve új madárfajt is jelöltünk az idén: hamvas küllőt,
vándorfüzikét, kis légykapót és fenyőpintyet táborunk történetében most fogtunk először. Ezek a
gyűrűzések nemcsak a madárjelölési munkát tekintve számítanak jó adatnak, de a környezeti nevelési
és a képzési tevékenységünket is nagyban segítik. Mindemellett 7 külföldi gyűrűs visszafogásunk is
volt.
Az idei tábor alatt 163 fajt figyeltünk meg a területen. A faunisztikai felmérés mellett a túrák
jelentőségét a színes gyűrűs leolvasások is emelték. 11 Magyarországon jelölt kanalasgém, 3
csehországi fekete gólya, több magyar gyűrűs bütykös hattyú, dankasirály és szerecsensirály adatait
sikerült leolvasnunk.
A teleszkópos túrák mellett az egyéb kikapcsolódást segítő programokat követően, az esti tábortűz
melletti beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal teremtettünk felejthetetlen tábori hangulatot nomád
táborunkban.
Együttműködő szervezetek:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
5. Tatai Vadlúd Sokadalom
Bár a hideg, nyirkos és ködös időjárás rányomta a bélyegét a rendezvényre, az idén már 14.
alkalommal megrendezésre került Tatai Vadlúd Sokadalmat ismét nagy érdeklődés övezte: a kora
reggeli óráktól az egészen estig tartó rendezvény több mint 11 ezer látogatót vonzott Tatára.
Az MME KEM Csoportjával és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közös szervezésben
megvalósított országos természetvédelmi fesztivál középpontjában az idén negyven éves fennállását
ünneplő Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület állt.
Ennek megfelelően már a rendezvény napját megelőzően, pénteken este megkezdődtek az egyesület
tevékenységét bemutató előadások, az Öreg-tó Club Hotelben.
Szombaton reggel a tatai Öreg-tavon 16 ezer vadlúd kihúzását figyelhettük meg, melyek döntő
többsége nagy lilik (Anser albifrons) volt, de akadtak köztük szép számmal vetési ludak (Anser
fabalis- 400 példány), valamint vörösnyakú ludak is (Branta ruficollis- 29 példány).
A vadludak kihúzását követően Michl József , Tata város polgármesterének, valamint Bajor
Zoltánnak, az MME elnökének ünnepélyes megnyitójával hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény.
A nap folyamán számos érdekes program, izgalmas előadás, látványos bemutató, valamint több
megyei és országos zöld szervezet bemutatkozó standja várta a kilátogatókat. A rendezvény
díszvendégeként a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot üdvözölhettük. A nemzeti park
bemutatkozása mellett számos, az igazgatóság által működtetett természetvédelmi programról,
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valamint nagyközönségi akciókról és programajánlatokról is tájékozódhattak az érdeklődők.
Mindezeken túl, akár csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védjegyesei, a Hortobágyi Nemzeti
Parkból származótermékek is bemutatkoztak a fesztivál vásári forgatagában. Idén kibővült
játszóházban vártuk a családokat, gyerekeket: a természetvédelmi foglalkozások mellett volt lúdoló,
lábbábos mesemondó, de természeti témájú mesekönyvekkel is találkozhattak a gyerekek. Idén először
volt rendezvényünkön a természetfilm.hu stábja, akik nemcsak színvonalas helyszíni élőkép kivetítést
biztosítottak számunkra, hanem azt is, hogy a rendezvény élőképe az interneten online is folyamatosan
követhető legyen. Adataik alapján az első csatlakozást követően már több száz, a rendezvény tóparti
programjának zárásáig pedig összesen mintegy két ezer ember követte a Tatai Vadlúd Sokadalmat
élőben a világhálón! Hogy milyen távlatokat nyit rendezvényünk életében ez a lehetőség, most még
megjósolni sem tudjuk. Az adatok alapján Magyarország mellett több más európai országból, a
kontinensen kívül pedig például az USA három államából (Texas, Minnesota és Pennsylvania),
Japánból és Dél-Koreából is volt nézője a Sokadalomnak.
A madármegfigyelő torony környezetében lebonyolításra került programok keretében a folyamatosan
zajló távcsöves megfigyelés, élőállatos bemutatók és természetvédelmi tanácsadás mellett idén is a
madárgyűrűzés volt az egyik legnépszerűbb programunk. A reggel 7 órától 15:30-ig tartó gyűrűzés
során 36 madarat gyűrűztünk, ez nagyjából harmada például a tavalyi mennyiségnek. Jól példázza
viszont, hogy az időjárás milyen hatással bír a madarak mozgására, aktivitására is. A cinegék mellett
tudtunk gyűrűzni 3 meggyvágót, 2 nagy fakopáncsot, csuszkát és szajkót is, ezek a kézben tartott
madarak nagyszerű élményt jelentettek az érdeklődőknek.
A nap folyamán kihirdetésre kerültek a képregényíró és plakáttervező pályázat eredményei is,
hiszenminden évben kiemelten foglalkozunk a rendezvényünk fiatalok számára történő
meghirdetésével is. Az iskolásoknak a fesztivált megelőzően külön versenyt is írtunk ki. Idén a
madarak hasznosságát bemutató képregényeket, valamint a rendezvényhez kapcsolódó plakátterveket
vártunk a diákoktól. A nem túl egyszerű feladat ellenére az ország minden tájáról 35 képregény, és 20
plakátterv érkezett a felhívásunkra. Sőt idén először a határon túlról is kaptunk pályaműveket.
A képregényíró pályázat helyezettjei
I. helyezés:Illési Fanni (Tessedik Sámuel Általános Iskola) Az álom c. művével
II. helyezés: Dudás Dominik (Szurdokpüspöki Általános Iskola)
III. helyezés:Kiss Marcell (Tiszavasvári Általános Iskola)
Különdíj: Lugosi Csenge Anna (Zalaszántó) A madarak gyűlése c. művével
Különdíj: Szabó Márta (Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola) A madarak hasznáról c. művével
A plakáttervező helyezettjei
I. helyezés: Szebenyi Csaba (Budapest)
II. helyezés: Gál Beáta (Ondříčkova, Csehország)
III. helyezés: Virág Gergely Imre (Győrzámoly)
Különdíj: Müller Krisztina (Budapest)
Az erősen felhős, helyenként szemerkélő esős időjárás estére sem javult, ennek ellenére a felhők alatt
látványosan érkező vadludak szép behúzást produkáltak. A behúzást követően csillagászati előadással
zárultak a tóparti programok.
Az este az Öreg-tó Club Hotelben folytatódott. Itt került sor az egész napos madármegfigyelő verseny
eredményhirdetésére, valamit a fesztivált záró előadásokra. A Tatai Vadlúd Sokadalom évről évre a
terepmadarászok egyik legrangosabb találkozója és vetélkedője is.
Idén 11 csapat regisztrált a megmérettetésre. A 3 fős csapatok összesen 88 madárfajt figyeltek meg,
ami ugyan elmaradt a korábbi években megszokott 100 feletti fajszámtól, azonban az verseny során
előkerült érdekesebb fajok kárpótolták a versenyzőket. Ilyen volt a kis kárókatona, vörösnyakú lúd,
heringsirály, világos hátú heringsirály, ezüstsirály, hamvas küllő, havasi pityer, hegyi billegető, és a
kormosfejű cinege észlelése is.
A „Sokadalom Legjobb Faja” kategóriában minden évben a természetvédelmi szempontból
kiemelkedő jelentőségű faj megfigyelését díjazzuk, ami idén a kis kárókatona lett. A madarat 3 csapat
is megfigyelte. Az első megtaláló a Dél-Alföld csapatában Bozó László volt, csapattársai Bozó Zoltán
és Borbáth Erna. Nyereménye Kókay Szabolcs „Repülő vadludak” festménye volt.
A „Sokadalom legérdekesebb faja” (a helyi szempontból érdekes faj) megtalálója Nagy Gyula
„Vörösnyakú lúd” festményével lett gazdagabb. A faj a kormosfejű cinege lett, amit a Szögedi
Fajvadászok csapatából Kern Roland talált.
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A madármegfigyelő verseny díjazottjai:
1. helyezett: a Lerobbantak csapata (Takács Ádám, Oláh Zoltán, Sáfrán Eszter). A vándorkupa mellett
könyvjutalmakat, egy-egy Sokadalmas pólót és vadludas bögrét vehettek át.
2. helyezett: Dél-Alföld csapata lett. Tagjai: Bozó László, Bozó Zoltán, Borbáth Erna, a könyvek
mellett egy-egy Sokadalmas pólót vihettek haza.
A 3. helyezett csapat tagjai Fodor András, Daniel Bastaja, és Németh Márta jutalomkönyveket kaptak.
Idén is több csatornán keresztül zajlott a rendezvény sajtó-kommunikációja. A megyei (24 óra, Forrás
Rádió, Helyi Téma, stb), más megyei (Kisalföld, Délmagyar, Vas, Zala, Veszprém és Fejér Megyei
Hírlapok) és a szakmai (National Geographic, Greenfo) sajtóorgánumok, illetve az országos rádiók
(például az MR1 Kossuth Rádió műsorai) több alkalommal adták a rendezvény híreit, vagy ajánlották
a rendezvényt. A havilapok közül az Éva magazin, illetve az országos napilapok (Metropol, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Blikk, stb), hírportálok (Index), és a programajánlók (Port.hu,
Fesztiválkalauz, Cityweekend, Dunakanyar.hu, Kimozduló, stb) mellett a helyi tatai, valamint
tatabányai televízióban is több alkalommal szerepeltünk. A helyszínen forgatott a TV2 Tények,
valamint az Echo TV stábja is.
Folyamatosan népszerűsítettük rendezvényünket a közösségi oldalakon is. Híreinket több partnerünk
mellett például a Szeretlek Magyarország oldal is folyamatosan átvette és megosztotta. A
rendelkezésünkre álló statisztikák alapján csak az általunk üzemeltett közösségi oldalon keresztül több
mint 300 ezer emberhez jutott el közvetlenül a fesztivál híre.
A két nap alatt 35 regisztrált önkéntesünk dolgozott a helyszínen. Az idei évben is fogadtuk az iskolai
közösségi szolgálatos diákokat. A szolgálat keretében a tatai Eötvös Gimnázium diákjai mellett a
tatabányai Bárdos László Gimnázium, valamint több más tatai iskola tanulója segítette a munkánkat.
Együttműködő partnereinkkel összesen közel 200 fő vett részt a rendezvény lebonyolításában.
Rendezvényünkről készült képek megtalálhatók a www.vadludsokadalom.hu honlapon.
6. Madarak és Fák Napja – 2014. május 9-11.
Hagyományteremtő szándékkal 2013-ban hívtuk életre a jeles nap alkalmával megyei programunkat
az MME Komárom-Esztergom megyei Csoportjával és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal
közösen.
Tematikus programot szerveztünk. Május 9-én iskolai, óvodai csoportokat, míg május 11-én
családokat láttunk vendégül. A két napon közel 350 fő látogatónk volt. A programnak a Naszály,
Ferencmajori-halastavak tábori területe adott helyszínt, folyamatos madárgyűrűzés, terepmadarászat,
tesztek kitöltése, standolás, játszóházas foglalkozás kötötte le a látogatókat.
7. Európai Madármegfigyelő Napok – 2014. október 4.
Magyarországon közel 2 évtizede várják a madarászok október első hétvégéjén az érdeklődő
természetkedvelőket. E nap alkalmával megyei programunkat az MME Komárom-Esztergom megyei
Csoportjával és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen szervezzük.
Tematikus programmal látjuk vendégül az érdeklődőket a Naszály, Ferencmajori-halastavak tábori
területén. Folyamatos madárgyűrűzés, terepmadarászat és standolás köti le a látogatókat.
A nap folyamán 104 fő látogatónk volt.
8. Sérült állatok mentése
A madármentő állomáson 2014-ben 137 példány sérült, beteg vagy legyengült madár ideiglenes
tartását, illetve mentését és gyógyítását végeztük. Ezek között igen sok a védett, illetve a fokozottan
védett faj, így az állatok mentése közvetlen természetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. A
sérüléses és mérgezéses eseteken túl egyre gyakrabban van szükség a tavaszi időszakban fészekből
kiesett fiókák mentésére, illetve az őszi vonulási időszakban elégtelen kondícióban érkező különböző
madárfajok átteleltetésére, illetve gondozására is.
A madármentésről - az előírásoknak megfelelően - az év végén jelentést kell készíteni, amit minden
évben az Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére
küldünk meg.
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A program során az országos Madárgyűrűző Központtal, dr. Márkus Bálint tatai állatorvossal,
valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal működtünk együtt. Partnereinkkel folyamatos
konzultáltunk a bekerült madarak állapotáról, ellátásáról, és az állatorvosi szakvélemény alapján
együtt határoztuk meg a természetbe történő visszajuttatás lehetőségeit.
A 137 menhelyre került madárból sikeresen juttattunk vissza a természetbe 100 példányt. 1 példány
pedig tovább tartásra került. Nagyobb példányszámban egerészölyv, vörös vércse, erdei fülesbagoly,
molnárfecske és törpegém került a mentőhelyre.
9. Vadlúdszinkron Komárom-Esztergom megye vadlúd vonuló, pihenő és táplálkozó területein
Kezdés időpontja: 2014. október
Befejezés tervezett időpontja: 2015. május
Jelen programunk célja, hogy szinkronszámlálás történjen a megyei, 2013/2014 szezonban
meghatározott és egységében még sohasem vizsgált frekventált vadlúd vonuló, pihenő és táplálkozó
területein a 2014/2015 szezonban. A faj és példányszám adatok mellett a preferált mezőgazdasági
kultúrákat is rögzítettük. A program során a fő célok a vadlúdállomány területi eloszlásának felmérése,
leírása, a vadlúdkárok felmérése, a veszélyeztető tényezők feltárása, elhárításukra történő lehetőségek
meghatározása. A program jelenleg is zajlik, az eredményekről a projekt lezárásával egyidejűleg
számolunk majd be. A program keretén belül 4 db információs plakát is készül a vadludakról.
A program a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-es Zöld Forrás programjának támogatásával valósul
meg.
10. Nyitott Kapuk- Rendezvénysorozat, Tatabánya
A 16. Nyitott kapuk rendezvénysorozat 2014-ben április 15-től május végéig tartott. Tatabányán
hagyománya van a Nyitott kapuk bemutató programnak, amely az önkormányzat, a tatabányai
szolgáltatók, civil szervezetek és az oktatási-nevelési intézmények közötti tavaszi rendezvénysorozat.
A program lehetőséget biztosít, hogy nyissunk a város felé, és közvetlenül a város fiataljaival, rajtuk
keresztül pedig közvetve a város lakóival megismertessük tevékenységünket.
2014. április 15-én a többi jelentkező civillel és városi szolgáltatóval egy közös bemutató kiállításon
vettünk részt a Vértes Agorájában: itt az odalátogató iskolai, óvodai csoportok gyerekseregletének
életkorúktól függően vagy játékos békamentést tartottunk, vagy az idősebbek figyelmét komolyabb
feladványokkal és ügyességi játékkal hívtuk fel egyesületünk természetvédelmi programjaira, illetve
bemutattuk az Egyesületet a kísérő tanároknak és óvónőknek. Az előzetes regisztrációk alapján
körülbelül 500 kisgyerek fordult meg az asztalunknál.
A programsorozat második része a Nyitott Kapuk látogatási program volt, melynek keretében a tavaszi
táborban vártuk az iskolás csoportokat 3 héten át. Sajnos a naszályi tábor látogatása a legtöbb iskola
esetében csak külön buszos kirándulással oldható meg, így a helyszínre csak kevesen tudtak eljönni.
A rendezvény harmadik mozzanata a 2014. május 30-án a Szabadtéri Bányászati Múzeumban
tartott egész napos játékos záróverseny volt. Itt nagy vidámsággal, érdeklődéssel, de sajnos
meglepően gyenge természetvédelmi ismeretekkel vettek részt az iskolák és óvodák válogatott 4 fős
csapatai a Száz Völgy pontszerző állomásán. Egyesületünk a csapatverseny és az előzetes alkotói
pályázat első három helyezettjének értékes ajándékokat ajánlott fel, valamint különdíjban részesítettük
a természetvédelmi vonatkozású rajzokat.
11. Környezetvédelmi Világnap - Viselj valami zöldet magadon!
2014. július 7-én ismételten részt vettünk a Tatabánya Önkormányzat szervezésében megvalósuló
Környezetvédelmi Világnap és Városi Kerékpáros Nap egész napos rendezvényen. A tatabányai
Jubileum Parkban játékos sport- és akadályversenyt, futóversenyt szervezett a város, a helyi
természetvédelemmel, környezetvédelemmel és egészségmegőrzéssel foglalkozó civil szervezetek
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pedig interaktív játékokkal zsetongyűjtő versenyben szórakoztatták a gyerekeket. Sátrunknál sok-sok
tatabányai család megfordult. Játékainkat, feladványainkat a gyerekek nagy örömmel teljesítették,
amit siker esetén zsetonokkal bőkezűen jutalmaztunk. A zsetonkért kapható ajándékokat mi is
gazdagítottuk vadludas bögrével, madaras jelvényekkel.

V. Egyéb megjelenés – nyilvánosság
Honlapunkra folyamatosan kerülnek fel az egyesületi életet és programokat bemutató információs
anyagok, azonban a honlapunk megújítása már elengedhetetlen. Megkezdtük egy új honlap
elkészítését, amelyet 2015-ben szeretnénk indítani. Ezen kívül jól működik a 2011-ben indított
vadludsokadalom.hu honlap is, amelyre kizárólag a Tatai Vadlúd Sokadalomról szóló tájékoztató
anyagok, képek, videók kerülnek fel. Az egyesületünk megismerését, programjaink népszerűsítését
szolgáló molinók és ún. „A” táblák száma folyamatosan emelkedik, amelyeknek egyéb
programjainkon, de különösen a Tatai Vadlúd Sokadalmon vesszük nagy hasznát. A népszerű video
megosztó portálra is töltünk fel az egyesületi programokat bemutató rövid, színes kisfilmeket.
VI. Gazdálkodási adatok
Az idei évi eredmény-kimutatásunk 562 ezer forint nyereséget mutat. A korábbi évek nyereséges
gazdálkodásának köszönhetően a saját tőkénk folyamatosan emelkedik, így 2014. év végén már 3.630
E Ft volt. Az egyesület vagyona pénzeszközökben (2.936 E Ft), és tárgyi eszközökben (nettó érték:
694 E Ft) testesül meg. Kötelezettségünk nem volt a mérleg fordulónapján.
Az Alapszabály értelmében az egyesület mindenkori bevételéből 3 %-ot el kell különíteni, amelyet
elsősorban pályázati önerő bemutatásához használhat fel. Felhasználásához az elnökség jóváhagyása
szükséges. A 2009-2013-as években ebből 459.545 Ft tartalék gyűlt össze, amelyből még felhasználás
nem történt. 2014-ben befolyó bevételeink (az adó 1%-a nélkül számítva) 6.358 E Ft-ot tettek ki,
amellyel a tartalék összege újabb 190.753 Ft-tal növekedett, ezzel az elkülöníthető pénzeszköz év
végén összesen 650.298 Ft volt.
Az elkülönített pénzeszköz az egyesület bankszámláján és pénztárában rendelkezésre áll.
2011. óta tudjuk gyűjteni a személyi jövedelem adó 1 %-át. 2013-ban ennek eredményeképpen
183.020 Ft-ot kaptunk, amelyről az elnökség februári ülésén úgy döntött, hogy a tatai Angol parkban
2013-ban létesített madáretető mellé tájékoztató tábla készíttetésére, valamint a madarász tábor
területén a Bátky-tető továbbfejlesztésére fordítja. Ezt a döntést részben módosította augusztusi ülésén
oly módon, hogy a Bátky-tető helyett szintén a madarász tábor területén a hálóhelyek megközelítését
elősegítő fa hidak és pallósorok építésére fordította. Az etető mellé a tájékoztató tábla elkészült.
Fényképpel ellátott beszámoló a szazvolgy.hu honlapon lesz látható.
2014-ben 262.255 Ft-ot kaptunk az adó 1 %-ából. Felhasználásáról az elnökség fog dönteni.
A gazdálkodás egyéb számadatait a „Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló” és a
„Közhasznúsági jelentés” tartalmazza, amelyet a www.szazvolgy.hu honlapon teszünk közzé.

Tatabánya, 2015. február 8.

Hlogyik Zsuzsa
elnök

8

