Beszámoló az egyesület 2016 évi munkájáról.
Káli-keringő túrasorozat;
Immár évek óta eredményes, sokakat vonzó, természeti értékeinket bemutató, környezet-tudatos
viselkedést ösztönző programunkra négy alkalommal került illetve kerül sor. Március 28-án az Agártetőn, május 28-án a Kornyi-tó környékén, a Sásdi legelőn, október 22-én a Pusztapalota, és a Sóstókáli
rom környékén kirándultunk. Immár hagyományos „Erzsébet túránkat” december 27-én
Mindszentkálla- Köves-hegy – Láz-tető útvonalon vezettük. Fentiekhez hasonló rendezvényeinken
átlagosan 15-30 fő aktív természetjárót üdvözölhetünk. A visszajelzések egyértelműen pozitívak.
Lomtalanítási akció:
Ilyen akciót „Takarítsuk ki a Káli-medencét” elnevezéssel 2006 tavasza óta minden év tavaszán
lebonyolít egyesületünk. Így igazán rutinosnak mondhatóak vagyunk más szemetének
gyűjtésében….Az időjárás szabta körülmények miatt április 09-én eredményesen végrehajtott
program. Immár hagyományos hulladékgyűjtési akciónk célja a külterületek közút árkainak, erdő
széleknek hulladékmentesítése volt. ~ 60 fő részvételével zsákba gyűjtött szemetet Szentbékkállára
szállítottuk, innen a közútkezelő vitte a tapolcai lerakóba
Tegyünk a minőségi turizmusért akció:
Összességében 15 fő vett részt a Mindszentkállai Kőtenger köveinek láthatóvá tételét biztosító
programunkon november 26-án. Gyönyörű késő őszi időben immár ötödik éve lankadatlan
lelkesedéssel írtjuk a felverődő cserjét a kőtömbök környékén. Mindszentkállai barátainknak hála forró
tea, többféle zsíros kenyér frissítette a csapatot. Köszönjük Mindszentkálla Község és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság támogatását.
Programok általános iskolásoknak, ovisoknak:
Mint közösségi céljaink iránt legfogékonyabbak az általános iskolás korosztály kiemelt célcsoport
szervezetünk működése során. Sajnos immár csak két oktatási intézmény működik területünkön;
Zánkán és Révfülöpön. E célcsoport irányába is törekszünk közhasznú programkínálatunk folyamatos
bővítésére.
„Fák,virágok boldog gyerekek!” akciónk során áprilisban a zánkai általános iskola részére
muskátlikat, a révfülöpi általános iskolások számára udvart díszítő vásároltunk.
A „Gázló Jutalom” sora idén a zánkai általános iskolásokon volt. November 21-én 46 az arra
érdemes tanuló részére biztosítottuk a badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Látogatóközpont
és a gyenesdiási Természet Háza megtekintését, illetve lehetővé tettük határozó könyvek
vásárlását.
A „Gázló Mikulás” 2016-ban Révfülöpre látogatott. December 5-én multimédiás előadáson
ismertettük meg a nebulókat a Balaton-felvidék szépségeivel. Az ezt követő tudáspróba
legjobbjai iskolájuk számára biológia oktatását segítő eszközöket (pl. mikroszkóp) nyertek.
„Program az erdők hetében” akciónkat –vélhetően az enyhe tél miatt megsokasodott, és az
száraz ősznek köszönhetően agresszív erdei darázspopuláció mint veszélyforrás okán
módosítottuk. Ősz és tél az erdőkben megnevezésű programunk során december 9-én a zánkai
iskolában szakavatott erdész tagtársunk előadása bepillantást nyújtott természeti értékeink
tárházába. Nem maradhatott el a tudáspróba, melynek során a kiválóan teljesítők intézményük
számára természetismereti könyveket nyertek.
Eltökélt tervünk hogy az óvónénikkel egyeztetett módon és időben már az ovis korúakkal is
beszélgessünk mindannak fontosságáról ami körülvesz bennünket. Barátaink a kismadarak
akciónk keretében a révfülöpi ovisok számára biztosítottuk természetismereti játékok
vásárlását, szakmai segítségünkkel az óvónénik a madáretetés fontosságáról beszélgettek a
gyerekekkel.
István Pihenő megvalósítása:
2016 évi nagy tervünk -hála a támogatóknak megvalósult. A Kornyi tóval átellenes gyepen egy
csodálatos cser böhönc alatt 2 rönkasztal, és 4 rönkpad telepítésével - Balog István alapító tagunk

emlékének szentelve- létre hoztuk az István Pihenőt. Avatására október 22-én került sor. A
faszerkezetes információs tábla legyártatása megtörtént. Kihelyezésére a tervek szerint 2017-ben kora
tavasszal fog sor kerülni.
A Révfülöpi Horgászegyesülettel karöltve aktívan vettünk részt a „Mindenki Karácsonya” meghitt,
közösségformáló rendezvényen december 17-én.
2016-ban pályázaton nem vettünk részt. Felmerülő költségeinket az önkormányzati támogatások,
magánszemély céltámogatása, az SZJA 1% és a tagdíjak fedezték.

