
A Kandikó Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont és Természetbarát Egyesület 
2015. év munkaterve és költségvetés tervezete 

 
Kiemelt feladatunk 
 
Lehetőséget biztosítani a rendszeres természetjáráshoz, a szabadidő kellemes és hasznos 
eltöltéséhez. A nyílt túrák, a természetismereti kirándulások, a természetjáró versenyek és a 
táborozás szervezésével segíteni az egészséges életmódra nevelést, a természetvédő szemlélet 
alakulását, ill. a természeti ismeretek gyarapodását. 
A környezeti nevelés segítése a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ill. 
Zalaegerszeg iskoláiban. 
        
Rendezvényeink, terepi programjaink 
 
 Regionális szinten 
 

• „Sziva Ferenc” tájékozódási és környezetismereti nappali túraverseny szervezése Bak 
és Zalaegerszeg között, Ökováros program 

• Bóklászás a sötétben tájékozódási és környezetismereti éjszakai vezetett túra 
Zalaegerszeg környékén, Ökováros program 

• Egy napos gyalogtúrák szervezése a Zalai- dombságban: Kakasmandikó, illetve a 
Keresztek útja túra 

• Madarak és fák napja országos természetismereti verseny regionális fordulójának a 
megszervezése. 

 
Egyesületi szinten 
 

• Országos kéktúrás vándor táborozás szervezése a Bakonyban II. 
• Egy napos természetjáró hétvégék, gyalog- és kerékpártúrák szervezése Zala, Vas, 

Veszprém és Fejér megyék területén 
• Egy napos autóbuszos városismereti kirándulások szervezése Ausztriában,  

            Horvátországban és Magyarországon 
• Részvétel az Ökováros Zalaegerszeg környezet- és természetvédelmi jeles napok 

program tervezésében, szervezésében és megvalósításában  
• Kerékpáros túrák szervezése Zala- és Vas megye területén 
• Tavaszi és őszi nagytakarítás a Zala- réti Biológiai Oktatókertben 
• Madarak téli etetése és megfigyelése 
• A Természetbúvár c. folyóirat számainak terjesztése 

 
Nem saját szervezésű rendezvények 
 

• Gyalogtúrákon, kerékpáros túrákon történő részvételek megszervezése 
 
 
 
 
 
 
 



KÖLTSÉGVETÉS ( tervezet )                                                          ezer Ft 
 
Bevételek 
  
          Pénzmaradvány                                                                        274 
  
 Támogatás                                                                                150 
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata                                          150 
 
 Saját bevétel                                                                              470 
 Tagdíj  20 
 Részvételi költség                                                                      350 
 Nevezési díj                                                                               100 
       
 Összesen                                                                                    894 
 
Kiadások 
  
 Alaptevékenység szerinti kiadások                                           800 
 Működési költségek   30 
 programok költségei                                                                   300 
 anyagok, eszközök, szolgáltatások                                             400 
 egyéb költségek   70 
  
 Összesen                                                                                     800 
 
 Pénzmaradvány    94 
 
 
 
                                                                                               
                                                                       
 
 
Zalaegerszeg, 2015. 04.08. 
 
        Pozsik Lajos 
                egyesületi elnök 
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