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Tudatosan a környezetünkért 2022
Ökobecse Polgári Egyesület, Óbecse
A következő sorokban szeretnénk bemutatni a NEAO-KP-1-2022/2-000872 azonosítószámú „Tudatosan a
környezetünkért 2022” pályázat keretein belül megvalósult programunkat amelyet, szervezetünk - Ökobecse Polgári
Egyesület, a magyarországi Szent László Határrendész Közhasznú Egyesülettel közösen valósít meg.
Az Ökobecse Polgári Egyesület óbecsei polgárok független szervezete, önszerveződő, politikamentes és létét önkéntes
munkával fenntartó civil szervezet. Önkéntes munkával hulladék betakarítást végez a város elhagyatott részein, a
Tiszamentén, a bekötő utak mellett. Segít megszervezni az erdőtelepítést, helyszínelést, környezet-egészségügyet,
műhelyeket alapít, kézműves mesterségeket alkalmaz a hulladék újrahasznosítása céljából, és önfenntartó iskola
létrehozásán dolgozik Óbecsén.
A projekt keretében megvalósult kerekasztal beszélgetések és terepszemlék mind egybefonódnak szervezetünk
munkááságával.

2022. május 10.

Május 10.-én a Madarak és fák napja alkalmából szervezett kerekasztal beszélgetésen a temerini Lukijan Mušicki
középiskola tanulói, kísérőtanáraikkal, valamint helyi egyesületek és szervezetek vettek részt.
Bemutatták a temerini Jegricska Természeti parkot. Jelentős természeti kincs a III védelmi kategóriába tartozik. Az
egykoron természetes vízfolyás páratlan természeti kincsekben bővelkedik. Nemzetközileg jelentős növény- illetve
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madárélőhelynek (IPA és IBA terület) számít. Közel 140 fajjal a legszámottevőbb a madarak csoportja, melyek közül a
bölömbika, fekete nyakú vöcsök, cigányréce, kanalasréce, nyári lúd, barna rétihéja, kis vízicsibe, kékbegy, a fattyú-, ill.
kormos szerkő és több gémfaj jelenti a legnagyobb értéket. Természeti gazdagságát fokozza a vidra, amely a tiszta és
halban gazdag vizek indikátorfaja. Az ilyen sokszínű élőhely igazán megérdemli a védelmet és a törődést, hogy a jövő
nemzedéknek is vonzó és természeti kincsekben talán még gazdagabb vízfolyás maradjon.
Arra a megegyezésre jutottak hogy a védett természeti övezetekben sokkal nagyobb esély van a természet megőrzésére.
Az Ökobecse Polgári Egyesület munkásságát Kis Kornélia mutatta be. Konkrétan mitt tesz az egyesület a madarak
védelmében. Fészekodúkat és madáretetőket helyeznek el az óbecsei Erdőtelepítők parkjában.
Veszélyeztető tényezők









szennyvizek tisztitás nélküli beleeresztése
a permetszerek beleszivárgása a környező mezőgazdasági földterületekről
orvvadászat
nem őshonos növény- és állatfajok betelepítése
nádégetés
az élőhelyek megrongálása
az élővilág zavarása
szemetelés

Védelmi intézkedések







iszaptalanítás
korlátozott permethasználat
nádvágás
szemétgyüjtés
a fészkelő madarak elkerülése
kulturált viselkedés
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2022.május 22.

Május 22.-én a Biodiverzitás napja alkalmából szervezett kerekasztal beszélgetésen a topolyai Dositej Obradovic
Gimnázium és Közigazgatási Iskola diákjai kisérőtanáraikkal, és más helyi szervezetek és egyesületek vettek részt. A
helyi Topilyai-tó környéke volt a központi téma. A Krivaja völgyében található löszgyepek egyes végveszélybe került fajok
utolsó élőhelyeinek tekinthetőek. Éppen ezért, természetvédelmi szempontból felbecsülhetetlen értéket képeznek. A
mezőgazdasági minisztérium is jóváhagyta a Topolyai-tó és környékére vonatkozóan a védett státusz elnyerését. Ezzel
a folyamat befejezettnek tekinthető. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 2017. március 29-i keltezéssel
jóváhagyta a Topolyai Völgyes - Természetvédelmi Park elnevezésű mintegy kétezer hektáros terület védetté
nyilvánítását. Ezzel egy új korszak is kezdetét vette, hiszen a korszerű környezetvédelmi és környezetgazdálkodási
szempontoknak megfelelően az önkormányzatnak most meg kell tenni a megfelelő lépéseket, kiosztani a feladatokat és
a megbízásokat. A topolyai polgármester köszönetet mondott mindazoknak a kormányzati és nem kormányzati
szervezeteknek, intézményeknek, helyi, köztársasági és tartományi tisztségviselőknek, szakembereknek,
környezetvédőknek, sporthorgászoknak és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak a folyamat sikerre viteléhez. Igy
növelték az esélyt a biológiai sokféleség megmaradásának.
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Óbecsén kevés védett övezet van bejegyezve melyről beszámolt Kis Kornélia. A védett övezetté való nyilvánítás
hosszadalmas folyamat, és állami szervek bevonása nélkül nem valósítható meg.

2022. Május 24.
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Május 24.-én a Parkok Európai Napja alkalmából,
Ada község Moholi Helyi Közösségében szerveztünk kerekasztal beszélgetést. Részt vettek az adai Műszaki Iskola
tanulói felkészítőtanáraikkal, valamint helyi szervezetek és egyesületek. Szó volt a moholi Tiszaparton akácfával beültetett
méhlegelőről, mely közel 2 hektár területen található. Ma Madárpark néven ismeretes, melyben rovarhotel, bagolyodú,
madárbúvóhelyek, fészekodúk madáretetők vannak elhelyezve. Sikeres munkájukat az önkormyányzat és közvállalat
támogatásának közönhetik, melyek biztosítják az anyagi hátteret és a karbantartást.
Kis Kornélia kihangsúlyozta hogy Óbecsén is volt már sikeresen megszervezve faültetési akció. A gondokat a
karbantartás okozza. Gondozás nélkül a facsemeték mindössze 2% éli meg a második évet. Egyenlőre nem jutottunk
közös nevezőre ezen a téren az óbecsei önkormyányzati szervekkel.

Ezúton köszönetet mondunk támogatóinknak: Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.
Programunk „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával”

