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Évértékelő beszámoló
– 2021.
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Iktatószám: CZE-Dok/2022/005
Tárgy: Elnökségi évértékelő beszámoló - 2021.

2021. február 27-én megtartott éves rendes közgyűlésünkön a KGY/2021/006. számú
határozattal elfogadásra került a 2021-es év céljainak, feladatainak tervezete, amelyben
meghatároztuk a következőket:
- TÖLTŐDŐ - öko közösségi tér- és anyaközpont létrehozása.
- Közösségi- és társasházi komposztálás megvalósítása közösségi komposztpontok
kialakításával a 18. kerületben.
- Közösségi faültetés/ek szervezése, gyümölcsfaosztás.
- Információs kiadványok készítése a tervezett projektjeink megvalósításához.
- Közösségi és egyéni szemétszedési akciók szervezése a 18. kerületben.
- Földükért világnapi megmérettetés – kötetlen szabadidős program lehetőségének
megfontolása október 21-e környékére.

1) Egyesületünk egész évben kereste a megfelelő üzlethelységet a 18. kerületben abból a
célból, hogy helyet találjunk a Töltődőnek. Elképzeléseink szerint a Töltődő egy olyan
öko közösségi tér, ahol kisgyermekes, fiatal családok és Zeró west életmód kialakítására
nyitott házaspárok kaphatnak életvezetési tanácsokat, ahol fiataloknak nyújthatunk a
környezetvédelemre hangsúlyt fektető programokat, ahol gyűjthetünk adomány és újra
használati céllal ruhákat, kialakíthatunk kosárközösségeket, és ahol lehetőség nyílik
aluleadásra, üveg visszaváltásra, varrósarok kialakítására, workshopok rendezésére.
2021 októberében kerültünk közelebb a Töltődő megvalósításához, amikor a Csontvári
Kosztka Tivadar 30. fsz. 301. alatt kiadó, nem lakhatási célú helyiséget egyesületünk
kibérelte.
Saját, adományként kapott és vásárolt berendezési tárgyakkal megtörtént a bérlemény
helyiségeinek kialakítása, így a baba-mama klub megtartása októbertől már a Töltődőöko közösségi térben folytatódhatott.
A TÖLTŐDŐ -ben jelenleg a Babás Klub heti egy alkalommal valósul meg és több gyűjtést
szervezünk ott: Jane Goodall Intézet Passzold Vissza Tesó! mobiltelefon gyűjtési
kampány, kupakgyűjtés, üveggyűjtés, ALU és konzervdoboz gyűjtés, adománygyűjtés.
Átvevőpontja lettünk a 17. kerületi Kegyes Vegyes csomagolásmentes boltnak és a gyáli
Tündérkert Zero Waste shopnak. A Magyar Madártani Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodásunk alapján pedig madártani kitűzők is vásárolható
nálunk.
A Töltődő - öko közösségi tér és anyaközpont megnyitásához és működtetéséhez
kértünk és kaptunk pénzügyi támogatást az önkormányzattó, amely nagy segítséget
jelentett számunkra, hozzájárult eddigi eredményeink eléréséhez.
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A Töltődőbe látogatók visszajelzései alapján sikeresnek ítéljük meg a
kezdeményezésünket. Egyre több érdeklődő látogat el hozzánk, nőtt a baba-mama klub
tagszáma és az emberek érdeklődnek további terveink iránt is.
2) Közösségi- és társasházi komposztálás megvalósítása közösségi komposztpontok
kialakítása a 18. kerületben - már megalakulásunk óta célunk volt. A megvalósításához
első lépésben kerestük azon cégeket, akik használt raklapokkal támogatnák
kezdeményezésünket, és kutattunk olyan helyek után, ahol elképzeléseink szerint reális
eséllyel lehetne működtetni komposztpontokat.
Nagyon sok akadályba ütköztünk: félelmek, engedélyeztetések, ellenállások. A tervezett
3 komposztpont kialakítása helyett a fent említett okok miatt hosszas egyeztetés után
egyetlen közösségi komposztpont kialakítását volt lehetőségünk elérni 2021-es évben.
A Vilmos Endre Sportcentrum területén, egyesületünk tagjai, családtagjaik segítségével
az önkormányzattól kapott támogatási pénzből összeállított egy 3 rekeszből álló
komposztkeretet, amelyet közösségi komposztpontként kívánunk működtetni.
A szerződésben meghatározottak szerint egyesületünk kijelölt tagjai heti
rendszerességgel végeznek ellenőrző látogatásokat a komposztpontnál és az ott
tapasztaltakat a Komposztpont Ellenőrzési Naplóban (KEN) rögzítik, aláírásukkal,
bélyegzővel hitelesítik.
A komposztpont hivatalos megnyitását a kerület lakosai előtt 2022 márciusára
tervezzük.
3) Tervezett közösségi faültetéseink közösségi jellegét a covid járványhelyzet nagyon
megnehezítette, de így is szép eredményeket értünk el ezen a téren is.
 Október 3-án és 4-én a SOFI Iskola udvarára 6 darab szilvafát ültettünk el az iskola
diákjaival és tanáraival. A SOFI-s gyümölcsfa ültetési programunk sikere nyomán –
megérdeklődtük a kerület általános iskoláiban, hogy igénylik-e az intézmények
területén gyümölcsfák ültetését. A Gloriett Általános Iskolával és a Kondor Béla
Általános Iskolával megállapodva újabb gyümölcsfák kerültek elültetésre. Az iskolai
faültetéseket a helyi TV is megörökítette és ezeket az elültetett fákat regisztráltuk a
10 millió fa mozgalomnál is.
Bízva abban, hogy a gyümölcsfák ültetése pedagógiai jelleggel hozzájárulnak a
kerületben tanuló iskolások szemléletformálásában, ezt a projektünk megvalósítását
nagyon hasznosnak, eredményesnek és követendőnek ítéljük meg.
 A Mancs a kézben Mentőkutyás Egyesületet is megajándékoztuk 3 darab magasra
növő, nyáron árnyat adó és gyönyörű őszi lombszínű October Glory juharfával. A
fákat közösen ültettük el, a projektet egyesületi tagunk koordinálta.
 A Tomory Lajos Múzeum Havanna 9 kiállítóterme előtti közterületet 2021 nyarán
kezdte egyesületünk szépíteni a múzeum vezetésének kérésére. Ekkor egy
fűszersarok és egy egynyári virágokkal borított rész került kialakításra. Az év
második felében folytattuk a munkát, vásárolt és mentett növényekkel tarkítottuk a
területet. November 13-án a fagyok beállta előtt elültettünk 50 db
levendulapalántát, december 10-én pedig öt orgonafa és két fügefa került
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elültetésre. Az önkormányzati támogatásból erre a célra is különítettünk és
költöttünk pénzt.
2022-ben tervezzük még folytatni a munkát, a cél egy viszonylag önfenntartó,
szárazságtűrő, évelő növényekkel teli mutatós kert kialakítása.
4) Információs kiadványok készítése a tervezett projektjeink megvalósításához.
Két megvalósuló projektünkhöz terveztünk információs hirdetményeket;
- a közösségi komposztálókhoz figyelemfelhívó és tájékoztató plakátokat,
- és a Töltődő kirakati ablakaira üvegfóliákat.
Ezen felül még molinókat készíttettünk azzal a céllal, hogy rendezvényeken felhívhassuk
magunkra és tevékenységeinkre a figyelmet.
5) Egyesületünk 2021-ben 19 alkalommal kezdeményezett vagy vett részt - önkéntes
munkánkkal és/vagy társszervezőként - mások által kezdeményezett szemétszedéseken.
Ebből 6 alkalom volt kisebb magánszedés és 13 alkalom volt közösségi szemétszedés.
 A 18. kerületben az alábbi helyszíneken valósultak meg a szemétszedéseink:
Fedezék utcai buszforduló és környéke, Pestszentlőrinc vasútállomás és
környéke, Malév sportpálya mögötti vasút menti területet, Ferihegy
vasútállomás és Szemeretelep vasútállomás közötti zöld terület, a Péterhalmierdőben, a Gyömrői út Ferihegy felé vezető oldalán, Lőrinci piac Haladás utca
felőli oldalán, a Bélatelepi út és a repülőtér közötti erdőrészen.
 17. kerületben is tevékenykedtünk, a Keresztúri erdőben és Rákoshegyen az erdő
egyik felén, ahol a szemét nagyon felhalmozódott. Ott 25 zsák szemetet és egyéb
lomokat (mosógép, fűnyíró, porszívó alkatrészek, monitor állvány, CD tartó,
autógumik stb.) halmoztunk össze.
A Rákosmenti önkormányzat
környezetvédelmi irodája biztosította a szemétszedéshez szükséges eszközöket,
illetve az összegyűjtött szemét elszállításáról is gondoskodtak.
 Mohácsi lakosú egyesületi alapító tagunk által 6 szemétszedő akciót szervezett
egyesületünk Mohács különböző pontjain: 3 akciót a Duna-partra, 3-at pedig az
Ipari Park különböző útvonalaira. Ezen akciókon 70 önkéntest mozgattunk meg
Mohácson és mintegy 110 nagy zsák szemetet, illetve rengeteg egyéb kidobált
lomot gyűjtöttünk össze. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziummal kötött
megállapodásunkat követően ősztől már közösségi szolgálati órákat is tudtunk
igazolni az akciókon résztvevő gimnazistáknak. A szemétszedő akciókhoz a
zsákokat és kesztyűket a mohácsi önkormányzat biztosította és a szemét
elszállításáról is ők gondoskodtak minden alkalommal.
 Március 13-15. közötti hosszú hétvégére a járványügyi korlátozások miatt, a
szigorú gyülekezési korlátozásokat maximálisan szem előtt tartva „Kokárdás
szemétszedés” kihívást hirdettünk meg. Minden érdeklődő egyedül vagy kisebb
családi csoportokban szedhette a szemetet országszerte, majd az akció
eredményét bemutató fotókat a Kokárdás szemétszedő kihívás FB posztja alá
kellett beküldeni. Egyesületi tagunk készített a képekből egy kisfilmet.
A kihívás eredményei számokban:
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- 9 település (Dömös, Budapest, Vác, Balatonboglár, Ősi, Gyál, Vecsés,
Kaposvár, Homokmégy)
- 23 helyszín
- közel 50 fős részvételi arány
- 43 beküldött fotó
- 82 megosztás.
A Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete, a Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hulladékkommandó Vecsés, a Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület is
csatlakozott a kihívásunkhoz!
Hasonló megmozdulást hirdettünk „nyaralós szemétszedés” fb poszttal is, amelyhez
azonban csak egyesületünk tagjai csatlakoztak.
Már a Civil Zöldítők Egyesületének megalakulása is a közösségi szemétszedések kapcsán
merült fel bennünk, ezért felettébb fontosnak tartjuk a kerületi lakosok figyelmét
ráirányítani arra, hogy milyen sok szemét kerül közterekre és erdőkbe. Szeretnénk az
embereket a jövőben is bevonni a közterek megtisztításába és példás magatartást
tanúsítani az ilyen vagy ehhez hasonló szemétszedési akcióinkkal. Sajnálatos módon
azonban az eddigi tapasztalatok azt támasztják alá, hogy csak igen csekély létszámú – 510 fő – társaság toborzódik össze alkalmanként. Kivételt képez ez alól a Péterhalmi erdő
megtisztítására hirdetett szemétszedések, mert oda szívesebben vállalnak a kerület
lakosai önkéntes munkát.
Az önkormányzattól kapott támogatási összegből olyan eszközök beszerzését is
megvalósítottuk (gereblyék, vödrök, szemétszedő csipeszek, talicska, stb.), amelyek
remélhetően megkönnyítik majd a szemétszedéseinket és hatékonyságunkat a jövőben.
6) Földükért világnapi megmérettetés – kötetlen szabadidős program - nem valósítottuk
meg 2021-ben.
Nem láttuk egyelőre reális esélyét annak, hogy egyesületünk anyagi fedezet és
támogatók nélkül, saját időnkből, önerővel megvalósítsunk egy ilyen programot.
7) A 2021-es év - a közgyűlésen betervezett célok, feladatok megvalósítása mellett - egyéb
eredményeket is hozott, amelyek a következők:
 Év végére a Facebook oldalunk követőinek létszáma átlépte az 1000 főt (1300),
Instagram oldalunk pedig a 100 főt!
 Februárban engedélyezésre került a kétirányú kerékpáros közlekedés több
kerületi utcában. Kikerültek a kétirányú kerékpáros közlekedést lehetővé tévő
táblák a Marosvásárhely utca, a Vak Bottyán utca, a Kassa utca és a Torda utca
egy-egy szakaszára. A táblák nemcsak a bringásoknak mutatják a behajtás
lehetőségét, hanem az autósokat is figyelmeztetik a kerékpárosok esetleges
jelenlétére.
Augusztusban pedig újabb kétirányúsítás történt a kerületben, amelyet szintén
az egyik egyesületi alapító tagunk szorgalmazott az Önkormányzat felé.
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 A Föld napja alkalmából Tóth Réka, a Ringana partnereként március 22. és április
22. közötti időszakban forgalmának 1%-át felajánlotta nekünk, amit
gyümölcsfaültetésre fordítottunk.
 Júliusban a TÖLTŐDŐ munkacsoport nyári börzét szervezett a Tomory Lajos
Múzeum kertjében reggel 8 és 11 óra között. Az eseményt Facebookon több
kerületi és Dél-pesti csoportban is megosztottuk.
 Augusztus közepén csatlakoztunk a MagNet Bank társadalmi szervezeteket
támogató kezdeményezéshez, a Segítő Bankkártya programhoz.
 Az Átalakuló Wekerle felkéréséra szervezőkként és előadókként vettünk részt a
szeptember 4-5. között megrendezett Kiserdőfeszten. Mindkét nap érdekes
szemléletformáló programokkal készültünk: giliszta-komposztálás és a bokashi
beltéri komposztálás bemutatása, Babás klub bemutatkozó, könyvkölcsönzés,
zero waste installáció és előadásokat is tartottunk meghívott vendégekkel a
városi közösségi komposztálás valamit a tudatos gyógyszerhasználat témáiban.
 Részt vettünk a novemberben megrendezésre kerülő Öko-bio napon a Kondor
Béla Közösségi Házban. Az eseményre a beltéri komposztálási lehetőségek
bemutatásával (gilisztakomposztálás, Bokashi), a Zero Waste életmódot segítő
termékekkel, szemléletformáló és kreaítv gyerekjátékokkal, valamint egyéni
háztartás-zöldítő tanácsadással készültünk. Az eseményen jelen volt a helyi TV,
akik néhány percben meginterjuvoltak minket munkásságunkról és
bemutathattuk a beltéri komposztálási lehetőségeket is. Egyesületünk ezért a
programért anyagi juttatásban részesült.
 Sikeres elbírálású kérelmet nyújtottunk be az önkormányzathoz, amelyet a XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az E-21-937 számon vett
nyilvántartásba. A beadott költségvetési tervünk alapján 423 ezer forint
támogatást kaptunk, amellyel az év végéig el kellett számolnunk tételesen. A
támogatás keretén belül molinókat, üvegmatricákat a TÖLTŐDŐ ablakára,
irodaszert, kerti szerszámokat, komposztálók építéséhez szükséges eszközöket, a
Havanna 9. előtti kertrendezéshez növényeket és egy hősugárzót vásároltunk,
valamint a TÖLTŐDŐ bérleti díját, rezsiköltségét és a könyvelői díjat
finanszíroztuk.
 Egyesületi tagjaink régóta jó kapcsolatot ápolnak a Tomory Lajos Múzeum
munkatársaival, amit 2021-ben együttműködési megállapodással is
megerősítettünk, hogy ezt a jó viszonyt közös munkával és a kerület szebbé
formálásával tovább ápolhassuk.
 A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziummal és az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Gimnáziummal is kötöttünk együttműködési megállapodást annak érdekében,
hogy az iskolai közösségi szolgálat óráit le tudjuk igazolni a diákok számára.
A 2021. év nehézségei:
 A koronavírus okozta járványügyi helyzet és ennek kapcsán bevezetett korlátozások
az idén is nehezítették a programjaink megvalósítását és azok szervezésének
gördülékenységét.
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 A vírus okozta másik járulékos következményként tartjuk számon a kommunikációs
nehézségeket. A személyes találkozások elmaradása, az írott formában történő
kapcsolattartások végett belső feszültségek generálódtak, amely megoldására külön
figyelmet, időt kellett fordítanunk.
Pénzügyi helyzetünk:
Egyesületünk nem rendelkezik szponzorokkal, támogató cégekkel, vállalkozókkal, a kiküldött
támogatói leveleinkre pedig sajnos semmilyen válaszok nem érkeztek. Így csak a
magánemberek, illetve az egyesületi tagok támogatásaira számíthattunk a kitűzött céljaink
megvalósíthatóságának érdekében.
2021 októberében a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Polgármestere 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet 9. § alapján vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást kértünk (CZE-KI/2021/008) és kaptunk az önkormányzattól, amely
423.834,- azaz négyszázhuszonháromezer-nyolcszázharmincnégy forintot jelentett
számunkra. Ezzel az összeggel és a támogatóinktól kapott kisebb összegekkel a 2021-es évre
betervezett vállalásaink nagy részét mégis teljesíteni tudtuk.

Egyesületünk 2021-ben egy nagyon eredményes, sikeres évet könyvelhet el. Minden
egyesületi tag igyekezett a maga lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájárulni
sikereinkhez, eredményeinkhez!

Budapest. 2022. 01. 12.

ph

……………………………………………………………………….
Lipcsei-Gaál Edit, elnök
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