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A Szdkesfeh6rv6r V5rosi Termdszetbar6t Sz0vetsdg tev6kenysdgdt 2014.6vben is kozhasznf besorol6s6nak
megfeleloen vdgerte.

Alapszab6lyunknak megfelel6en erny6szervezetkdnt segitjiik az egdszsdges dletm6d kialakit6s6t, a rekre6ci6t, a
termf,szet ds a kdrnyezet vddelmdt ds mindezekhez sziiksdges feltdtelek biztosit6s6t.

Tag egyestileteinkndl az elm.6lt dvben folytatott tevdkenysdgiik alapjdn prognosztizillhat6, hogy mindenhol -
felhaszn6lva a j6l bev6lt m6dszereket - el6re mutat6 szervezeti dlet folyik.

Tiibb turat6rsunk v6llal kiil0nbtlz6 szrntupozici6kban munk6t az egyesiiletin ki6l, melyet ezitonis kiisz6niink.

Tdbb egyesiiletndl, szakosil6lynill nagy f,rgyelmet forditanak az,,utdnp6tl6s neveldsre", azaz megkeresnek
iskol6kat, ififs6gi szervezeteket. Segitsdget, egyiittmrik0ddst aj6nlanak megfelel6 programok biztosit6s6val.
Remdljtik, hogy azok a gyerekek, akik szivesen vesznek r6,srt a felkin6lt programokon, megszeretik a
tetmfszetjdrilst, mag6t a termdszetet ds kds6bb aktiv tagjai lesznek az egyesiileteknek. K6sz0net illeti azokat a
szemdlyeket, akik sok id<it fordftanak erre a tevdkenysdgre ds fontosnak tartJilk a gyerekekkel val6
kapcsolattart6st. T0bb egyesUlet r6,szt vesz az cinkdntes munka programban, ami szintdn j6 tehet6s6g a
kdzdpiskol6s koru gyerekekkel val6 kapcsolatfelvdtelre.

Egyesiileteink mrikOddsiik?rdz p6ly6zatok ftj6n megpr6b6lnak mindl tdbb t6mogat6i forr6st kihaszn6lni. Egyre
tObben vesznek rdszt a ktildnb0z6 tanfolyamokon, melyek elvdgzds6vel a szervezeltik munk6jrihoz tudnak
hatdkonyabb an ho zzdj 6ru1ni.

Szdvetsdgiink is megpr6b6l olyan pfilyilzarokon indulni, ahol vagy tov6bbkdpzdsre, vagy konkrdt progranrra
Iehet benyrijtani elkdpzeldseinket. El6z6 6vben 4 beadott p5ly6zatb6l2 lett elfogadva.

Folytat6dott a k6t 6ven kereszfiil hin6d6 T6mop-os pilydzatmk a,,Testi 6s lelki eq6szs6sfeileszt6s,, Ennek
keretdn beliil megint tObb el6ad6st szerveztiink. Aprilis h6napban a ,,Mit kell tudni az allerigdr6l,, ds a ,,Kidgds
kialakul6sar6l, ti.ineteir6l ds megel6zdsdrol ,, hallhattunk el6ad6sokat., majd augusztusban ,,Kreativit6s ds
Onismeret,, 6s ,,K0rnyezetiink egdszsdge, kdrnyezet-eg6szsdgtan" t6mak6rben okosodhattunk.

A kdvetkez6kben kiemelt rendezv6nyeinkr6l lesz sz6:

A Szdkesfehdrv6r V6rosi Termdszetbar6t Sz0vetsdg 2014.05.08,-6n tartotta kiildott ktizgyiil6s6t, amelyen az
elmrilt dvet 6rt6keltiik ds a 2015. dvi esem6ny naptdratv6glegesitettiik.

Aprilis 24-6n tartottuk meg a Vfrosi Term6szetbardt Tal6lkoz6t Sdrpentel6n. melyen hagyom6nyosan
ebben az 6vben is rdszt vett Szdchenyi Zsigmond 6zvegye, Hertelendy Margit, Mangi n6ni is . Elfogadta
meghiv6sunkat Gyorgyevics Tam6s (Szdchenyi Zsigmond dletdnek kutat6ja, konyvei kiad6s6nak
ktizremtikOd6je) Dr Kors6s Zoltdn a Termdszettudom6nyi Mfzeum fligazgat6ja (a Sz6chenyi kdnyv
gytijtemdny ,,6rz6je") A vad6szki.irtds0k megnyit6 fell6p6se ut6n hangzobt el a megemldkez6 beszdd
Gyorgyevics Tam6s rdszer6l. Ezt k0vet6en Talentum reform6tus 6ltal6nos iskola negyedikes tanul6i adtak egy
rdvid mtisort. A rendezvdnyen lehetos6g volt a Fehdrv6ri Gomb6sz Klub vezet6jdvel gombaszed6 ttr6ra. A
Cy i verseny ddnttjtt a helyezdsekr6l, majd gyerekek egydb,kii erejiiket amit az Arany J6nos Altal6nos Iskola ds Speci6lis
Sz ndven a Vadex ZrIr6,szdr6l szakvezetdses tur6n vettek rdsn
az 6rdekl6dtik 6s v6gtil a s6rpentelei templomban mise volt Gr6f Szdchenyi Zsigmond emldk6nek szentelve..

Ezen a napon keriilt megrendezdsre a Sdrpentele 15 gyalogos teliesitm6nytfra
eml6ktfra. A nagyon kellemes id6ben Il4 f6 teljesitette a t6vot. A tura r6sze volt az
Kup6nak, de sokan kdrtek igazol6st a Fej6r Megye Teljesitmdnytixilz6ja ds a Fejdr Megye Term6szetj6r6ja
mozgalmak igazol6 fiizeteibe is. Ezriton is kOszdnjiik Feh6rv6ri M6tdnak a tura megszervezds6t, lebonyolit6s6t.
A cdlban zsiros keny6r v6rIa az indul6kat.

Aki 6rdekelt kipr6b6lhatta a Nordic Walking gyalogl6st, melyhez szOvetsdgiink biztositotta a botokat.

Osszessdgdben elmondhatjuk, hogy egy nagyon j6 hangulatu V6rosi Termdszetbarht Tal6koz6 volt az elmrilt
dvben, 200 -2 5 0 f6 termdszetbar6t rdszvdteldvel.
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Mirr jdttek rigy is a liitogat6k, hogy konkrdtan kdrtdk az drdekl6ddsi krjriiknek megfelel6 egyesiileteinkprogramjait.

z arrap rij tagokat is hozott Egyesiileteinknek.
rdszvdteliturket dsszessdgdben j6nak drtdkeljtik. J0v6 6vre vonatkoz6an tervezzik,hogy ism6trdszvdtelt,

y<ingyvirdg Termdszetbar6t Egyestlet segits6gdvel
4 napon kereszttil Szdkesfehdrviiron 3 _ u v6ros

>ri tinavezetds a v6ros dltal6nos 6s kOzdpiskol6s di6kjaisz6m6ta' rtt a lnavezetdsen kiviil tdi6konat6 tuzetet is kaptak az 6rdekl6d6k, ami szintdn szrivetsdgiinkgondoz6s6ban kertilt kiaddsra. Ezen arendezvlnyen li4. di6k veu rdszt.

dlvezetes szakvezetdst ds a napot egyj6 hangulatri, kritet

m telt hiszen a Fehdrv6ri Civil Kdzpontb egy fot6ki6llit6sA ki6 0sszedllit6s6ra legt0bb segits6get Sportegyesiilett6l
az is bi tewezenid6n feliil, vdgiil2l6napig peket.

Elnoksdgi iildst ndgyszer tartottunk, ahol az aktu6lis probldmdkat beszdltiik meg, illetve a rendezvdnyeket
kdszitetttik el6.
Az elnoksdg munk6j6t KondorAttila ndlkul kellett megoldani, mert kiilftldre ment dolgozn i.2014-beneln0ks6gi
tagjaink tcibb f6rumon, dsszejdvetelen k6pviseltdk Szrivetsdgiinket, amit ez6ton is megfciszrinom.

Az elmilt 6v az alapszabdly m6dositfs nem egyszerii folyamat6nak befejezds6vel z6rult, amely ut6n m6r ahat6lyos j ogs zabilly olaak mindenfdle szempontb6i (legal6bbis egyenl6re) megfelel.

Szdvetsdgirrk a2074. dvi miikdddsdhez ds programj.aihoz sziiksdges forr6sokat p6ly6zatokb6l ds saj6t k6zhasznritevdkenysdg6b6l ered6 rendezvdnyek beveteleibol biztositotta.

Sz0vetsdgiink tevdkenysdge sz6mokban kifej ezve :

2014-ben cissz bevdteliink 9ll7 sst Ft Ossz. kiad6sunk: g601 130 Ft
2013-hoz kdpest pdnzeszkOztirik. | 142 7gl Ft-tal emelkedett pdnzeszk0ziiLnk.

Tdmogat6ink:
a Nemzeti Egyiittmrikoddsi Alap, Szdkesfehdrv6r Onkorm6ny zata, Fejer Megyei Termdszetbar6t sz6vetsdg,Alba Kenydr Kft, Cerbona Rt, Aqua Mathias,.

Munkakapcsolataink
kdziil Fej6r Megyei Termdszetbar6t Sz0vetsdset
az egy akik szervez6 munk6jukkal tevdkenyJrMeteor et.
Gydngyvir6g T.E. )

Egytittmtikiiddsi megdilapoddsunk van a Cartographia Kft_vel .

kell megemliteniink, majd azokat
el6segitik programjaink sikeressdgdt. / pld. Vdrtes



M6diamegielen6s.:
Fejdr Megyei Hirlapban id6k6nt megjelenik at0rdz6ssal kapcsolatos cikk, vagy tiraajfnl6 amihez t6liink k6rnek
citleteket, vagy konkr6t tdm6ban kdrik ki v6lem6nyiinket.

Honlapunk al<fializ6l6sdtpr6b6ljuk megoldani, ezmdgnem tokdletes van mdg mit javitanunk.

Szdvetsdgiink munkdj6t folyamatosan mintegy 20 f6 6nk6ntes segiti, akiknek ezutonis koszrinjtik cinzetlen, id6t,
f6radts6got nem sajniil6 munk6jukat. Kiemelndm Varga Jiinos etntiksegi tagunk munkSj6t 6s rajta keresztiil a V6rtes

Meteor Sp ortegye slilet rd szdr6 I a p ozitiv hozz66ll6st.

szovetsdgtink 2014 -ben
alapszab6lyunkban

is programjaival igyekezett el6segiteni a term6szetj6r6s n6pszenisit6s6t, az

lefektetett c6lok eldrdsdt. A visszajelzdsek alapj6n az egyesiiletek, szakosztdlyok vezet6inek, turavezet6inek nyrijtottak
segitsdget a szalrrnai programok.
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