Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2009 évi
tevékenységéről

I. Támogatások felhasználása
a. Költségvetési támogatások, központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott
támogatások mértéke és felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap, 2009
folyamán az alábbi egyéb támogatásokat kapta:
• Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiuma,
működési támogatás, 600 000 Ft támogatás. A támogatást az
Alapítvány 2009 folyamán részben használta fel, egyes működési
jellegű költségeinek időarányos teljesítésére. NCA-EA-09-0147
• Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi kollégiuma, ’Rögtönzéses
színházi mentálhigiénés módszerek’ című projekt, 700 000 Ft
támogatás. NCA-NK-09-C-P-0308
• Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi kollégiuma, ’
Környezetvédelmi szemléletformálás a Civil Szigeten nemzetközi
minták alapján’ című projekt, 1 131 000 Ft támogatás. NCA-NK-09B-P-0010
• Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Önszerveződés Kollégiuma, ’
Acivil agrár-környezetgazdálkodási hálózat együttműködésének
továbbfejlesztése’ című projekt, 2 436 000 Ft támogatás. NCAÖNSZ-09-A-P-0069
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008 évi, társadalmi
szervezetek részére kiírt támogatási keret, ’Széleskörű
tájékoztatás GMO és biomassza témában Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében’ című projekt, 575 150 Ft támogatás. K-36-08-00221A
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2009 évi, társadalmi
szervezetek részére kiírt támogatási keret, ’A GMO ellen Szabolcs
megyében’ című projekt, 1 216 400 Ft támogatás. K-36-0900253W
• KEOP. 6.1.0/A - ’Természeti- és kultúrtörténeti értékek
megismerése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 4 922 812 Ft
támogatás. KEOP-6.1.0/A/09-2008-0002
A fenti támogatásokból megvalósult tevékenységek tartalmi
beszámolója a közhasznúsági jelentés II. fejezetében található.
b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány vagyonát nem értékesítette, nem használta fel kiadások
finanszírozására.
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c. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást az Alapítvány nem kapott.
d. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott
támogatások
Az Alapítvány a fenti szervektől és forrásokból tárgyévben nem kapott
támogatást.
e. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.
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II. Tartalmi beszámoló
Az Alapítvány tevékenységei 2009-ben a környezetvédelem témakörén
belül
az
agrár-környezetvédelemre,
a
génmanipuláció
mentes
élelmiszerekre és az éghajlatvédelemre fókuszáltak. Ezen felül az
Alapítvány saját tájbejárási projektet indított, valamint újszerű
próbálkozásként elkezdett egy mentálhigiénés projektet.
Saját projektek 2009-ben
Széleskörű tájékoztatás GMO és biomassza témában SzabolcsSzatmár-Bereg megyében
K-36-08-00221A
A pályázatot a KvVM 2008 évi, a társadalmi szervezetek számára kiírt
kerete támogatja. A projekt egyik célja volt a lakosság és a gazdálkodók
tájékoztatása a géntechnológia mezőgazdasági alkalmazásának ökológiai
és gazdasági kockázatairól és további génmódosítás mentes övezetek
szervezése. A mások projekt cél az volt, hogy bemutassuk a biomassza
energetikai hasznosításának lehetőségeit, valamint ökológiai, társadalmi és
gazdasági kockázatait. A projekt tevékenységei az alábbiak voltak:
Gazdafórumok: 2009-ben két gazdafórumot szerveztünk: február 17-én
Mátészalkán, téma a gmo volt, a résztvevők száma 72 fő. Március 3-án
Nyíregyházán, téma a biomassza energetikai célú hasznosítása volt,
résztvevők száma 81 fő volt.
Előadások, lakosság előtti megjelenés: Június 5-én és június 12-én a
Kossuth téren tartottunk szemléletformáló utcai akciót és tartottunk
előadást gmo- témában. Elkészítettünk hét új szemléletformáló táblát
(közérthetően a gmo-ról).
Fellépés a káros biomassza beruházások ellen
Alapítványunk természetvédelmi szempontból vizsgálta a szakolyi
biomassza erőmű tüzelőanyag felhasználásának összetételét és ígéretet
kaptunk arra, hogy 58 km-en belüli fűrészüzemből származó faipari
hulladékot használnak majd tüzelőanyagnak.
Fellépés újabb génmódosítás-mentes övezetek létrehozásáért
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatokat kerestünk meg, hogy
területüket nyilvánítsák génmódosítás-mentes övezetté.
Médiamunka
Június 10-én sajtótájékoztatót hívtunk össze Marie - Monique Robin:
Monsanto szerint a világ című könyve kapcsán.
A GMO ellen Szabolcs megyében
K-36-09-00253W
2010-ben az agráriumban dolgozó szakembereknek szervezünk fórumot a
géntechnológiai módosításról. Előadásokat tartunk, szemléletformáló
kiadványt jelentetünk meg, folytatjuk a Génpiszkamentes Magyarországot!
kampányt további polgármesterek megkeresésével. „Méz napja” címen
rendezvényt szervezünk méhészekkel, rámutatva a géntechnológia egyik
nagy negatívumára, mely a jó minőségű magyar mézet, és a méhészek
megélhetését is veszélyeztetheti. A projekt tevékenységei 2010 folyamán
valósulnak meg.
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Rögtönzéses színházi mentálhigiénés módszerek
NCA-NK-09-C-P-0308
A Bors Alapítvány szervezésében a Meglepetés Színház társulata Erdélybe és Kárpátaljára
látogat, ahol rögtönzéses mentálhigiénés módszereket ad át a helyi civil szervezeteknek és
szakembereknek. Mindhárom helyszínen, az egy-egy hétvégés látogatás során
műhelymunkát, könyvbemutatót és bemutató előadásokat szervez a társulat 16 tagja.
A célként választott települések helyi mentálhigiénés szakemberei egy újabb eszközt
kapnak a lélekerősítő munkához, illetve a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a határon túli
magyar közösségek lelki megtartó ereje növekedjen.
A projekt tevékenységei 2010-re nyúlnak át.

Környezetvédelmi szemléletformálás a Civil Szigeten nemzetközi
minták alapján
NCA-NK-09-B-P-0010
Projektünk célja, hogy egy hazánkban még új kommunikációs eszköz, a
könnyűzenei sztárok általi népszerűsítéssel elérjük a hazai fiatalságot
szemléletformálás céljából. A módszer korábbi nemzetközi tapasztalatok
alapján hatékonynak bizonyult.
A népszerű angol együttes, a ColdCut közvetítésével a Sziget Fesztiválra
érkezett az Energia Unió c. nemzetközi kampány, melynek hazai
kivitelezésében részt vettünk. Ezt a rendkívüli lehetőséget használtuk fel
ahhoz, hogy a Civil Szigeten mi is megszólítsuk a magyar fiatalságot a
kampány húzóerejére támaszkodva energiatudatosság, környezetvédelem
témákban. A ColdCut interaktív kiállítása mellett saját civil standot
állítottunk fel hazai kiállítási eszközökkel, a helyszínen fórumot szerveztünk,
szakmai tanácsadást folytattunk és sajtómegjelenéssel népszerűsítettük
projektünket.
A civil agrár-környezetgazdálkodási hálózat együttműködésének
továbbfejlesztése
NCA-ÖNSZ-09-A-P-0069
A projekt alapvető célkitűzése, hogy a korábban alakult AgrárKörnyezetvédelmi Hálózat együttműködését génmódosítás és biomassza
témakörben továbbfejlessze és kibővítse az együttműködők
partnerszervezetek, szakértők körét. Ennek érdekében szakértői csoport
találkozókat, a helyi civil szervezetek génmódosítással és biomassza
hasznosítással kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából fórumokat
szervezünk és újabb génmódosítás-mentes övezetek létrehozását is
kezdeményezzük.
2009 őszén kiválasztásra kerültek a projektben fórumokat és génmódosításmentes érdekérvényesítést végző partnerszervezetek. Két szakértői
megbeszélést szerveztünk eddig, és jelenleg folyik a fórumok előkészítése.
Természeti- és kultúrtörténeti értékek megismerése SzabolcsSzatmár-Bereg megyében.
KEOP-6.1.0/A/09-2008-0002
A Bors Alapítvány 2009-ben indított tájbejárási projektje során iskolai
csoportoknak szerveztünk kirándulásokat, melyek célja a megye értékes
természeti területeinek és kultúrtörténeti helyeinek megismertetése volt. A
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tájbejárás
során
természettudományos-,
fenntarthatósági-,
és
kultúrtörténeti ismeretek átadása történt meg. A túrák összeállításánál
törekedtünk
arra,
hogy
minél
változatosabb
élőhelyeket,
és
élőlénycsoportokat tudjunk bemutatni, és a résztvevők megismerjék a
természeti adottságokhoz alkalmazkodó tájgazdálkodási módokat, népi
építészeti módszereket. Ezek kapcsán vázolható volt számukra a
fenntartható életmód, és környezettel való kiegyensúlyozott együttélés. A
helyes
életviteli,
és
fogyasztási
szokások
ismertetésével
az
egészségmegőrzésre is felhívtuk a figyelmet, valamint a helyben előállított,
helyi termékek előnyeire, a megbízhatóságon át a helyi munkaerő
megtartásáig.
A tájbejárásra három időpontban került sor, melyen összesen 85 fő
képviseltette magát. A kirándulás alkalmával megismertettük a
résztvevőkkel a beregi-táj természeti és kulturális értékeit, népi
hagyományait, valamint a résztvevők ismerkedhettek a helyi emberek
életmódjával, szokásaival. Több esetben az ismeretek átadása játékos
formában történt. A tájbejárások egyik fő célja az volt, hogy kimozdítsuk a
résztvevőket a nagyváros forgatagából, ne a televíziót, vagy a
nagybevásárlást válasszák hétvégi kikapcsolódásként, hanem mozgással,
kirándulással töltsék szabadidejüket. A tájbejárás jó alkalom volt arra, hogy
a résztvevők megtapasztalják szabadidejük aktív eltöltése nem csak
kellemes időtöltés, hanem lelki és testi egészségükre nézve egyaránt
pozitív hatással bír.
Egyéb tevékenységek 2009-ben
Éghajlat védelem, klíma törvény megalkotása Magyarországon
Az Alapítvány aktivistái részt vettek egy szakmai program kidolgozásában,
melynek célja az éghajlatvédelem, és eszköze egy hatásos, újszerű
tartalommal bíró klímatörvény tervezet kidolgozása és beterjesztése a
Parlament elé. A klímatörvény közgazdasági szabályozókat vezetne be,
melyek az eddigi szemléletformáláshoz viszonyítva sokkal hatásosabban
vezetnének környezetbarát életmódhoz, az energia hatékony
felhasználásához. A kezdeményezés sikere volt 2009-ben, hogy a
Parlament határozatot fogadott el a törvény megalkotásáról. A törvény
várhatóan 2010 elején kerül a Parlament elé.
III. Pénzügyi beszámoló
Az alapítvány 2009 évi egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az
eredmény kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét
képezi.
Cselószki Tamás
Kuratóriumi elnök,
Bors Alapítvány
2010. február 08.
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