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A1-1: Distribution of project launch brochure
Information brochure (Hungarian)
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.
Additional
No.

9000
3000
Where/To whom

Distribution
Distributed plan (9000)

Thematic public events, where the
project participants were present
(exhibitions, family programmes, fairs)
Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot
offices)
Other departments of Beneficiary and
Partners
Project office (Green Spot) and
Educational Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry,
NGOs, etc.)
Municipalities of the region
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Conferences
Media representatives
TOTAL distributed

2700

1500

500

2350

1800

500

40

100

3000

1000

1600

335
680

350
650

100

2265
370
230
11970

2500
800
300
9000

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

Distribution
plan (3000)

20
0
0
10
30

200
100
3000

Information brochure (English)
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

1000
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants were present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry,
NGOs, etc.)
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Conferences
Media representatives
TOTAL distributed

120

100

310

270

90

50

130

150

30
280
20
980

30
360
40
1000

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

10
5
5
0
20

A2-1: Distribution list of promotional materials
Textile bags with all project logos
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

700
Where/To whom
Ministry of Environment and Water
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distribution
Distributed plan
11
15

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national parks,
NGOs)
Advisory Body
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Other representation
Media representatives
TOTAL distributed

6

10

210

150

108

100

180

120

98
8

100
10

1
25
45
692

15
50
130
700

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

8
0
0
0
8

Pens with project and LIFE logo
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

700
Where/To whom
Ministry of Environment and Water
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distribution
Distributed plan
5
15
6

10

90

100

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and
Educational Centre visitors in Nagykőrös

86

75

130

100

Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national
parks, NGOs)
Advisory Body
Other representation
Conferences
Media representatives
TOTAL distributed

105
8
45
150
70
695

100
10
30
130
130
700

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

5
0
0
0
5

Fridge magnets with project, Natura 2000 and LIFE logo
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

1000
Where/To whom
Ministry of Environment and Water
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distribution
Distributed plan
23
25

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and
Educational Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national
parks, NGOs)
Advisory Body
Other representation
Media representatives
TOTAL distributed

1

10

420

400

115

120

200

150

110
8
60
45
982

100
10
55
130
1000

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

18
0
0
0
18

Stickers with project, Natura 2000 and LIFE logo
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

10000
Where/To whom
Ministry of Environment and Water
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distribution
Distributed plan
46
50

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and
Educational Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national
parks, NGOs)
Advisory Body
Schools within the wider environs of
Nagykőrös and nation-wide
Other representation
Media representatives
Attached to periodicals of Beneficiary and
Partners
TOTAL distributed

1

10

3200

3000

200

200

1800

1000

310
8

500
10

1500
300
210

300
330
200

2300
9875

4400
10000

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

45
0
0
80
125

Folders with all project logos
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

700
Where/To whom
Ministry of Environment and Water
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distribution
Distributed plan
15
15

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national parks,
NGOs)
Advisory Body
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Other representation
Conferences
Media representatives
TOTAL distributed

6

10

80

75

110

90

200

100

120
8

100
10

35
25
20
50
669

20
20
130
130
700

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

31
0
0
0
31

T-shirts with all project logos
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

120
Where/To whom
LIFE monitoring team and Commission
representatives

Distributed

Distribution
plan

1

5

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners

10

15

12

30

Project office (Green Spot) and
Educational Centre visitors and groups in
Nagykőrös (as award)

55

40

Stakeholders, professionals, partners
(researchers, foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, national
parks, NGOs)
Advisory Body
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Other representation
Media representatives
Volunteers
TOTAL distributed

6
10

12
20
116
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

2
0
0
2
4

20
120

A5-1: Natura 2000 Management Plan of the ‘Nagykőrösi pusztai tölgyesek’ SAC - on
DVD
C1-D1-1/1-5: Photos

C1-D1-1/1: Mechanical treatment of sprouts

C1-D1-1/2: Black cherry saplings and sprouts after chemical treatment

C1-D1-1/3: Stem injected balck locust stand

C1-D1-1/4: Milkweed after chemical treatment

C1-D1-1/5: Black locust sprouts after chemical treatment

C2-D2-1: Decree on the refusal of Nagykőrös 91B clear cut

C2-D2-2/1-3: Photos

C2-D2-2/1: Spring plantation on Strázsa-hegy land

C2-D2-2/2: Counting saplings in August 2011

C2-D2-2/3: Spring plantation on Strázsa-hegy land after the improved partial soil preparation

C3-1/1-4: Photos

C3-1/1: Gates for machinery and hikers – fence established in 2011 on Strázsa-hegy

C3-1/2: Electric fence on NEFAG land with 4 years old forestation after total soil preparation

C3-1/3: Maintenance of electric fence

C3-1/4: Fence established in 2011 on Strázsa-hegy with forestation on the right

C4-1/1-4: Photos

C4-1/1

C4-1/2

C4-1/3

C4-1/4

E1-1: Media coverage on our project

Press
Attached

Yes

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

1

Winter 2006

WWF Magazin

2

19-01-2007

Kék Nefelejcs

3

Spring 2007

WWF Magazin

4

Spring 2007

WWF Magazin

5

March 2007

Önkormányzati
Hírek,
Nagykőrös

6

31 March 2007

Petőfi Népe

7

17 April 2007

Heti Hírek

Author
László Gálhidy

Mónika Kiss

Title

Photo

Subject

The Basha Tree
The fate of hundredyear-old oaks

1

Steppe oak woods,
conservation value of
forests, threats, project
introduction

Steppe oak woods

0

Successful project
proposal, EU grant,
reconstruction of
educational centre

The Great Plain in the 1
time of the settlement
of the Magyars

Project launch,
landscape

„Bookshelf”

1

Presentation of the
project brochure

Klára Kerpely

Cooperation for the
conservation of the
steppe oak woods of
Nagykőrös

logo

Presentation of the
project and the site,
location of the
information boards and
the Zöld Pont office in
Nagykőrös

J. M.

Conservation of the
ancient oak woods

1

Project launch, nature
protection value of the
steppe woods, planned
actions

EU-funded nature
conservation project

1

Presentation of the
project and the site,

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

starts in Nagykőrös

Yes

Subject
location of the
information boards and
the Zöld Pont office in
Nagykőrös

8

Spring 2007

Cincér, DINPI
Hírlevél

Beáta Papp

Conservation of the
Steppe oak woods of
Nagykőrös

2

Why are the steppe oak
woods special? Natura
2000 network, planned
actions in the project

9

April 2007

Önkormányzati
Hírek,
Nagykőrös

László Gálhidy

Pálfája
What will happen to
the hundred-year-old
oaks?

1

Characteristics of the
steppe oak woods,
project introduction,
threats and objectives

10

16 April 2007

Élet és
Tudomány

www.pusztaitolgyesek 0
.hu

Project short
description, habitat,
website

Yes

11

May 2007

Önkormányzati
Hírek,
Nagykőrös

How was the Great
1
Plain in the time of the
settlement of the
Magyars?

Values of the woods of
Nagykőrös, press trip,
goals of the project

Yes

12

10 May 2007

Népszava

Reconstruction project 2
with the help of the
EU

History of steppe
woods, present threats,
EU funding for the
project

13

18 May 2007

Kék Nefelejcs

Nature conservation
programme may be
realised

History and structure of
the LIFE programme,
EU funding for our

1

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

Subject
project, goals, species of
the wood

Yes

14

Summer 2007

Cincér, DINPI
Hírlevél

Press conference under 1
the giant oak in
Nagykőrös

Press conference report

15

June 2007

National
Geographic
Hungary

A forest in Hungary
that remained in its
most authentic stage

Steppe woods in
Europe, species of
community interest,
project launch

16

June 2007

Vadon

How was the Great
2
Plain in the time of the
settlement of the
Magyars?

Steppe woods in the
Natura 2000 network,
objectives of the
project, website

17

13 June 2007

Magyar Hírlap

At last, under
protection the steppe
oak woods

0

Natura 2000 Network,
amendment of the
forestry plan, native and
alien tree species

18

August 2007

Önkormányzati
Hírek,
Nagykőrös

Klára Kerpely

Biologist researchers
in Nagykőrös

0

Biodiversity
monitoring, examined
taxons

19

Autumn 2007

WWF Magazin

Klára Kerpely

Small creatures under
the giant trees

2

Diversity of insects in
the steppe
woods,monitoring

20

Autumn 2007

Cincér, DINPI
Hírlevél

Past events

1

Nagykőrös Days public
event

21

Autumn 2007

Cincér, DINPI

Coming events

0

Study trip on the project

1

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

Hírlevél
22

Winter 2007

Virágos
Térségünk I.

23

January 2008

24

Subject
site for green NGOs

Country Tours

Steppe Oak woods

3

Presents the steppe
woods as a touristic
attraction

DINPI
Programajánló

Pálfája Educational
Centre

2

Introduction of the
planned programmes

5 March 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Renewal of the
boarding camp

1

The refurbishment of
the educational centre is
coming to its end

25

18 March 2008

Kék Nefelejcs

Drawing competition
for the Day of the
Earth

0

Nation-wide drawing
competition for children
about the woods on the
Great Plain

26

18 March 2008

Kék Nefelejcs

The educational centre 1
finished

The refurbishment of
the educational centre is
coming to its end

27

21 March 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

The Educational
Centre finished

2

Reconstruction works of
the building finished

28

21 March 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

László Gálhidy

What do we know of
the Nagykőrös woods

1

History of the
Nagykőrös landscape

29

21 March 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Klára Kerpely

Drawing competition
for children

0

Advertising the drawing
competition

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

Subject

30

23 May 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

László Gálhidy

The flowers of the
sand

0

Botanical curiosities of
the steppe oak woods

Yes

31

June 2008

Vadon

Klára Kerpely

What do the signpost
trees sign

2

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

Yes

32

10 June 2008

Kék Nefelejcs

Klára Csákó

Inauguration in the
Pálfája

1

An educational centre
has been opened in the
Nagykőrös oak woods

33

6 June 2008

Petőfi Népe

M.J.

Nature trail in the oak 0
woods with lily of the
valley

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

34

June 2008

Hírmondó

Edit Gurmai

Organizing an off-site 3

Voluntary work of the
National Bank
employees in the
Nagykőrös project site

Yes

35

8 August 2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Early birds in the
educational centre

1

The first environmental
summer camp in the
recently opened
educational centre.

Yes

36

22 August 2008 Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Botanical researches in 1
the Nagykőrös wood

A historical review of
the work of botanists in
the Nagykőrös oak
woods

László Gálhidy

Press
Attached

Yes

Yes

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

37

19 September
2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

38

Autumn 2008

Cincér DINPI
Hírlevél

39

Autumn 2008

Cincér DINPI
Hírlevél

40

October 2008

Erdészeti Lapok

41

Autumn 2008

WWF Magazin

42

5 December
2008

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

43

23 January 2009 Önkormányzati
Hírek

Author

Title

Photo

Subject

Family day in the
Pálfája

1

Invitation and
programme of the
planned family event

Beáta Papp

Events

2

Description of the
events held in
Nagykőrös during the
summer

György Verő

News section

1

Forest restructuring in
the Steppe oak woods in
Nagykőrös Natura 2000
site

Educational centre and 3
nature trail in Pálfája
woods

Presents the project,
including partnership,
forestry works,
educational programmes
and EU co-financing

Alexandra
Balogh

Attack of alien species 1

Presentation of the
interactive on-line game
about the project
activities

Beáta Papp

A new semester in the 1
educational centre

Description of the
classes offered by the
educational centre in
year 2008-09

Golden age of
conservation

Tibor Kapás (local
inhabitant) speaks about

2

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

Nagykőrös

44

Yes

what kind of measures
Nagykőrös takes for
nature conservation, like
the LIFE project

6 March 2009

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Kissné Tóth
Gabriella
dr. Erdélyi
Erzsébet

Our rich heritage

0

Among other attractions
of the town the Pálfája
Educational Centre and
its programmes
presented

20 March 2009

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Verő György

Forestry works in
Nagykőrös’s oak
woods

1

Summary of the first
year of forestry works

45

27 March 2009

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

EU grants hotline

1

Commission on-site
visit found the project
was going well

46

8 May 2009

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Nagykőrös’s natural
treasures

0

History of the forest,
and the present LIFE
project + call for a bike
tour on the nature trail

47

May 2009

Vadászlap

Péter
Wallendums

Two million euros

3

A fanatic hunter
journalist published the
false accusations of
Ferenc Farkas, a local
forester

48

5 June 2009

Önkormányzati
Hírek

Kalocsa Balázs

Excursion to Pálfája

2

The local kindergarten’s
one-day trip to the

Yes

Yes

Subject

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title

Photo

Nagykőrös
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Educational Centre

49

24 July 2009

50

21 August 2009 Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

51

16 October
2009

52

31 January 2010 Vasárnapi Hírek

yes

53

5 February 2010 Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Vinczéné Mária
Sápi

Winter silence in the
woods

yes

54

5 February 2010 Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Klara Kerpely

Shepherd the game

55

5 March 2010

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Subject

Vinczéné Sápi
Mária

Vinczéné Mária
Sápi

Longicorn beetle’s
1
swarming in the Páfája

About the summer camp
for children

Meeting the forest
Excursion to the
Csókás erdő

Local students’
experiences in the
steppe woods

Family afternoon in
the Pálfája

1

Shepherd the game!

End-of-winter day in
the children’s library

Programme on the 26
SeptemberS
Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

1

What is happening in
nature in wintertime
Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

1

Common children
programme of the
Pálfája Educational
Centre and the Library

Press
Attached

yes

yes

Articles can be downloaded from the website.

No.
56

Date
19 March 2010

Newspaper
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Author

57

2 April 2010

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

58

30 April 2010

59

March 2010

Önkormányzati Vinczéné Sápi
Hírek
Mária
Nagykőrös
Földgömb
Kerpely Klára

60

14 May 2010

61

Title
Trekking with us

Photo

Subject
Season opener
trekking in Pálfája

Csuka Tóni’s
adventures in
kindergarten of
Kőrös
Clean water of
healthy world

1

Kindergartners'
environmental
education

2

Oasis on the Great
Plain

1

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Formed a club of
bird friends

1

28 May 2010

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Catholic Family day
on Pálfája

1

62

28 May 2010

Önkormányzati Kerpely Klára
Hírek
Nagykőrös

Consequences of the
storm in oak of
Nagykőrös

0

63

29 May 2010

Kék Nefelejcs

Consequences of the
storm in the oak

Drawing competition
for primary school
students
General introduction
of the project, website
URL
The first club for bird
friends in Nagykörös,
and they're main
activities are
presented.
Catholic family day in
the Education Caenter
of Nagykőrös, with
cooking, sport
facilities, etc...
Damages and
rehabilitation in the
steppe oak woods after
a great storm.
Damages and
rehabilitation in the

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

Newspaper

Author

Title
woods of Nagykőrös

64

June-July 2010

The Explorer

Call for photo
contest

0

65

18 June 2010

Photographs of the
Alföld forests!

0

66
67

9 July 2010
16 July 2010

68

6 August 2010

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös
Kék Nefelejcs
Önkormányzati Dr. Erdélyi
Hírek
Erzsébet
Nagykőrös
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

yes

69

AugustThe Explorer
September 2010

yes

70

15 October
2010

yes

71

22 October
2010

72

12 November
2010

Camp in Pálfája
Dry feet on the reeds

Photo

1

Erdei Kuckótábor –
forest shelter camp

5

Hungaricum
critically endangered

8

Önkormányzati Mária Sápi
Hírek
Nagykőrös
Önkormányzati Klára Kerpely
Hírek
Nagykőrös

Closing the season in
the Pálfája

1

Field trip for
professionals

1

Önkormányzati
Hírek

Afternoon in the
forest for students

1

Balogh
Alexandra

Subject
steppe oak woods after
a great storm.
A call for photo
contest on the Alföld
forests
A call for photo
contest on the Alföld
forests.
One day trip in the
reeds of the DunaIpoly National Park.
Summer camp for
children in Nagykőrös,
and the presentation of
the programs.
Introduction of the
project, and the
winners of the photo
competition.
Programmes in the
Educational Centre at
the end of the summer
National park and
green NGO
professionals visited
the project site
High school students
visited the Pálfája

Press
Attached

Articles can be downloaded from the website.
No.

Date

73

17 December
2010

74

yes

Newspaper
Author
Nagykőrös
Önkormányzati György Verő
Hírek
Nagykőrös

Title

Photo

Conservation
treatments on the
Strázsa hill

1

14 January 2011 Önkormányzati Klára Kerpely
Hírek
Nagykőrös

Winter birds in the
oak woods

1

75

JanuaryFebruary 2011

Over Magazine Alexandra
Balogh

Hungaricum
critically endangered

3

yes

76

April 2011

Protected oak forests

1

yes

77

29 April 2011

Spring in the Pálfája
Forest

1

78

13 May 2011

Natural
Attila Pintér
Geographic
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Lily of the valley
hike in the rain with
60 participants

1

79

24 June 2011

1

80

22 July 2011

Nazaret kindergarten
visit to the Pálfája
Education Centre
Makk Marci
Enviromental Camp
in the Education
Centre

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

1

Subject
Educational Centre
Next steps of the
project on the Strázsa
hill: why and how the
invasive elimination is
done there
Don’t forget the
woods in the winter.
It’s worth to feed the
birds.
The habitat, landscape
history, threats and the
project activities
Short summary of the
project
The result of planted
oak trees in the Pálfája
forest
Summary of the hike
and information on the
flora and fauna of the
Pálfája woods
News about the visit
of pre-school children
News about the Makk
Marci Camp in the
Pálfája Education
Centre

Press
Attached
yes

yes

Articles can be downloaded from the website.

No.
81

Date
Summer 2011

Newspaper
WWF
Magazine
thematic issue

Author
György Verő,
Klara Kerpely,
László Gálhidy,
Mária Sápi,
Tibor Kapás,
György Gadó,
Gábor Magyar

Title
The last Mohican of
the Great Hungarian
Plain

Photo
23

82

12 August 2011

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Large family camp in 1
the Education Centre

83

2 September
2011

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Summer in Pálfája

84

2 September
2011

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Invitation to the
Logo
presentation of WWF
and DINPI

85

16 September
2011

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Nature Conservation
in the 21th century

2

1

Subject
Independent articles
describe the different
aspects of the project,
from biodiversity
through landscape
history, threats and
conservation
treatments till
environmental
education
News about the large
family camp in the
Pálfája Education
Centre
Summary about the
camps and
programmes of the
Pálfája Education
Centre
Presentation of the
steppe oak woods in
the occasion of the
International Year of
Forests
Summary about the
presentations on
nature conservation in
the steppe oak woods
by László Gálhidy and

Press
Attached
yes

Articles can be downloaded from the website.
No.

86
87

Date

Newspaper

27 September
2011
04 November
2011

Kőrösi Újság

88

18 November
2011

yes

89

February 2012

yes

90

Winter 2012

91

Planned for
April 2012

Author
K. Balla

Klára Kerpely

Cincér, DINPI György Verő
Hírlevél
Képmás

Photo

Take care of our
2
forests
Forest day care in the 1
Pálfája Education
Centre
Volunteers in the
1
Oak Woods

Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös
Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös

Fishing and
Hunting
Magazine

Title

Mária Bognár

Steppe oak woods of
Nagykőrös

7

Saving the steppe
oak woods of
Nagykőrös
Oak woods of
Nagykőrös

1

Subject
György Verő
Summary about the
day care programme in
the education centre
Summary about the
acorn planting
volunteer programme
organized in the frame
of WWF
International’s 11-1111 programme
Description of the
habitat, wildlife,
project’s objectives,
activities and results
Achievements of the
project

Radio
No.
1

Date
26 March 2007

Time

Channel
Klub Rádió

Programme
EuroPercek

Interviewed
László Gálhidy

Subject
Introduction of the project, EU
grant

Radio
No.

Date

Time

Channel

Programme

Interviewed

Subject

2

17 May 2007

17:45

Kossuth Rádió

Kékbolygó

Beáta Papp, István Introduction of the project,
Justin
description of the habitat, game
exclusion experiment

3

19 May 2007

14:12

Kossuth Rádió

Oxigén

István Justin

4

8 May 2007

Petőfi Rádió

Daily news

Nature conservation project
launch

5

8 May 2007

Info Rádió

Daily news

EU funded project launch

6

12 May 2007

Klub Rádió

Barangoló

Excursion recommendations in
Hungary: woods of Nagykőrös

7

15 October 2007 15:00

MR1 Kossuth
Rádió

Zöldövezet

László Gálhidy

Rare species of the project site,
the problem of invasives

8

21 October 2007 14:00

MR1 Kossuth
Rádió

Oxigén

László Gálhidy

Project objectives, natural forest
processes

9

25 March 2008

MR1 Kossuth
Rádió

Zöldövezet

Klára Kerpely

Drawing competition for
children

10

5 June 2008

Szent István Rádió

Beáta Papp

Opening of the Educational
Centre, project objectives

11

5 June 2008

Nagykőrösi Rádió

Beáta Papp

Opening of the Educational
Centre, project objectives

12

5 June 2008

Imre Szabó
Minister

Opening of the Educational
Centre

13

8:00

15:45

15:45

MR1 Kossuth
Rádió

Zöldövezet

Giant oaks in Nagykőrös, launch
of the project

Radio
No.
14

Date
9 November
2011

Time
14:45

Channel
Klub Rádió

Programme
Zöld Klub

Interviewed
Klára Kerpely

Subject
Voluntary day on the project site
for planting oak acorns

TV
No.

Date

Time

Channel

Programme

1

9 May 2007

2

18 May 2007

3

5 June 2008

Cegléd TV

4

4 October 2008

MTV1

Natura

5

16 October
2008

Kecskeméti TV

Hírek a
Természetből

6

25 October
2008

MTV1

Natura

7

December 2008 16:40

Duna TV

Talpalatnyi Zöld

8

25 March 2009

Kecskeméti TV

Hírek a
természetből

16:40

Interviewed

Subject

Cegléd TV

Daily news

Project launch, role of
Nagykőrös

Duna TV

Talpalatnyi Zöld

Introduction of the project site
and the project
Beáta Papp

Opening of the education centre

László Gálhidy and The steppe oak wood and its
external experts
flora and fauna. Introduction of
the project.
About the ancient oak woods of
Nagykőrös and the LIFE
project’s goals
László Gálhidy and The steppe oak wood and its
external experts
flora and fauna. Introduction of
the project.
Introduction of the project site
and quiz about the habitat
Ferenc Farkas local Difficulties of the afforestation
forester
and conflicting interests of
nature conservation and
commercial forestry

TV
No.

Date

Time

Channel

Programme

Interviewed

Subject

9

21 April 2009

Kecskeméti TV

Hírek a
természetből

György Verő

Presentation of the technology
we used for afforestation and
what solutions we can find for
problems

10

22 April 2009

Kecskeméti TV

Hírek a
természetből

Antal Göbölös
forestry engineer

An independent forestry
engineer was asked about the
technology we used for forest
replacement in Nagykőrös.

11

2 October 2009

Hír TV

Célpont

Ferenc Farkas local
forester, Antal
Göbölös forestry
engineer, Katalin
Sipos, György
Verő, Gábor
Figeczky

Ferenc Farkas blamed the project
partners of different unfounded
accusations, and raised the
attention of the of this TV
programme, which is specialized
in presenting (usually false)
scandals. The programme
presented the project in a very
unfavourable light.

12

24 October
2009

Duna TV

A meghódított
Kárpát-medence

The programme presents how
the flora and fauna of the
Carpathian Basin has been
changed during the past
millennium. Part of it talks about
the steppe oak woods of the
Great Hungarian Plain.

TV
No.

Date

13

10 December
2009

14

23 February
2010

15

Time

Channel

Programme

Interviewed

Subject

Duna TV

A meghódított
Kárpát-medence

Kecskeméti TV

Hírek a
természetből

Dénes Dobrosi,
Katalin Sipos,
Klara Kerpely,
Tibor Fajth

Report about the project and the
game problem

6 March 2010

MTV1

Delta

Dénes Dobrosi,
Katalin Sipos,
Klara Kerpely,
Tibor Fajth

Report about the project, the
game exclusion experiment, and
the volunteers’ day to drive them
out of the fenced site

16

20 March 2010

Duna TV

Talpalatnyi Zöld

Dénes Dobrosi,
Katalin Sipos,
Klara Kerpely,
Tibor Fajth

Report about the project, the
game exclusion experiment, and
the volunteers’ day to drive them
out of the fenced site

17

24 April 2010

Duna TV

Talpalatnyi Zöld

Dénes Dobrosi,
Katalin Sipos,
Klara Kerpely,
Tibor Fajth

Report about the project, the
game exclusion experiment, and
the volunteers’ day to drive them
out of the fenced site

18

5 November
2011

Duna TV

Pannónia 3
keréken

György Verő

Uniqueness of the steppe woods
and the efforts to save them in
Nagykőrös

19:20

The programme presents how
the flora and fauna of the
Carpathian Basin has been
changed during the past
millennium. Part of it talks about
the steppe oak woods of the
Great Hungarian Plain.

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

1

27 March
2007

www.knp.hu

2

27 March
2007

3

Organisation

Author

Kiskunsági
Nemzeti Park

Title

Subject

EU-funded nature
conservation project
starts in Nagykőrös

Uniqueness of the steppe
oak woods, project
launch

www.vezermegye.hu Médiaszolgálat
Kommunikációs
Kft.

Cooperation for the
conservation of the
steppe oak woods of
Nagykőrös

Presentation of the
project and the site,
location of the
information boards and
the Zöld Pont office in
Nagykőrös

27 March
2007

www.magyarpolgarm Magyar
ester.hu
Polgármester
Online

Cooperation for the
conservation of the
steppe oak woods of
Nagykőrös

Presentation of the
project goals and actions,
the site, location of the
information boards and
the Zöld Pont office in
Nagykőrös

4

28 March
2007

www.erd.mconet.biz Érd Online

Cooperation for the
conservation of the
steppe oak woods of
Nagykőrös

Presentation of the
project and the site,
location of the
information boards and
the Zöld Pont office in
Nagykőrös

5

29 March
2007

http://blog.xfree.hu

blog.xfree

6

29 March
2007

www.forestpress.hu

Forestpress

Mária Ballán

Conservation of the oak Characteristics and
woods of Nagykőrös
species of the steppe
woods, project goals
EU-funded nature
conservation project
starts in Nagykőrös

Natura 2000, species, EU
funded conservation
project

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject

7

31 March
2007

www.baon.hu

Bács-Kiskun
Megyei Online

Conservation of the
ancient oak woods

Start of the EU funded
project, summary

8

31 March
2007

www.petofinepe.hu

Petőfi Népe
Online

Conservation of the
ancient oak woods

Project launch,
information boards,
planned educational
centre

9

April 2007

www.ujhetihirek.hu

Heti Hírek Online

EU-funded nature
conservation project
starts in Nagykőrös

Project launch,
information boards, oak
woods, planned
educational centre

10

9 May 2007

www.hirado.hu

Hungarian
Television

The EU helps to
Uniqueness of the steppe
preserve the steppe
oak woods, EU cowood on the Great Plain financing, game
exclusion and
conservation actions

11

10 May 2007 www.zoldmagazin.co Zöld Magazin
m

How was the Great
Plain in the time of the
settlement of the
Magyars?

Day of Birds and Trees,
steppe woods of
Nagykőrös, threats,
climate change, project
objectives

12

10 May 2007 www.szatmar.ro

How the Great Plain
looked like?

Conservation
programme, rare species
and habitats in
Nagykőrös woods

13

10 May 2007 www.lanchidradio.hu Lánchíd Rádió

Szatmár.ro
Romania

FH

Oak woods from the
Introduction of the
time of the settlement of project, description of the
the Magyars is protected planned actions, game

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject

in Nagykőrös

exclusion experiment

Game restriction by
fences

Game exclusion fences,
problem of game

14

19 May 2007 http://agroline.hu

Agroline.hu

R.M.

15

23 May 2007 www.geographic.hu

National
Geographic
Hungary

Noémi Andacs A forest in Hungary that Steppe woods in Europe,
remained in its most
species of community
authentic stage
interest, project launch

16

23 May 2007 http://doksi.hu

Doksi.hu

17

28 May 2007 http://dobogommt.hu Dobogó

Noémi Andacs A forest in Hungary that Steppe woods in Asia and
remained in the most
Europe, old giant oaks in
authentic stage
Nagykőrös, project
summary

18

6 June 2007

Gábor Zámody The world of the steppes Excursion
of the settlement of the recommendation to the
Magyars
steppe oak woods, its
values

19

15 June 2007 http://gondola.hu

20

14 June 2007 http://natura.2000.hu Magyar Madártani
és
Természetvédelmi
Egyesület

Steppe oak woods under Conservation value of the
protection
steppe oak woods,
threats, project
introduction and goals

21

30 January
2008

Oak woods of
Nagykőrös become
protected

www.globhungary.hu

www.sportpiac.hu

Glob-Hungary
Online Utazási
Magazin
Gondola

Sport piac

How was the Great
Plain in the time of the
settlement of the
Magyars?

Eco-mosaic

The great Plain now and
then, project summary

Short summary

Success in the field of
conservation: the steppe
oak woods are under the

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject
management of DINPD

22

23 March
2008

www.erdeszetilapok. Erdészeti lapok
hu

Children decorate the
new educational centre
in Nagykőrös

Call for the children
drawing competition

23

15 March
2008

www.greenfo.hu

Greenfo

Children decorate the
new educational centre
in Nagykőrös

Works of the children in
a creating mood are
waited until 22 April

24

13 March
2008

www.infovilag.hu

Info Világ

Children decorate the
new educational centre
in Nagykőrös

Call for the children
drawing competition

25

21 March
2008

http://oktatas.mconet. Oktatás online
biz

The Pálfája educational The refurbishment of the
centre finished in
educational centre is
Nagykőrös
coming to its end

26

23 March
2008

blog.xfree.hu

Children decorate the
new educational centre
in Nagykőrös

27

7 April 2008 www.miabonyunk.hu Mi Abonyunk
/?q=node/1193

28

18 April
2008

http://zoldhullam.blo Figyelőnet
g.fn.hu/index

29

10 April
2008

www.napielet.hu

Furajla tvn.hu
blogja

Blogmagazin

Works of the children in
a creating mood are
waited until 22 April

Colourful Southern Pest Touristic attractions of
county
the region of Nagykőrös
Klára Kerpely Forest on the Hungarian The Hungarian Plain
„puszta”
provides a home for a
special, ancient forests,
very worthy to visit
Forest on the Hungarian
„puszta” national
drawing competition for
children

The works of children in
a creating mood are
waited in Nagykőrös for
the decoration of a newly

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject
opened educational
centre

31

4 June 2008

http://www.dinpi.hu/i Duna-Ipoly
ndex.php?pg=news_4 National Park
2_1126
Directorate

Opening of the Pálfája New Nature trail and
Educational Centre and educational centre has
Nature trail
been opened in the
Nagykőrös oak woods

32

6 June 2008

forestpress.hu/jie_hu/ Forestprss
index.php

Nature trail in the oak
woods with lily of the
valley

33

5 June 2008

www.tourinform.pest Tourinform
megye.hu

Opening of the Pálfája New Nature trail and
Educational Centre and educational centre has
Nature trail
been opened in the
Nagykőrös oak woods

34

5 June 2008

www.kvvm.hu

Ministry of
Environment and
Water

Minister Imre Szabó
opens the Pálfája
Educational Centre and
Nature trail

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

35

5 June 2008

www.greenfo.hu

Greenfo

Bálint Bajomi Environmental
Educational Centre has
been opened in Pálfája

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

36

5 June 2008

www.magyarorszag.
hu

Minister Imre Szabó
opens the Pálfája
Educational Centre and
Nature trail

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

New Nature trail and
educational centre has
been opened in the
Nagykőrös oak woods

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

37

18 July 2008 http://www.muosz.hu Association of
/cikk.php?page=szak Hungarian
osztalyok&id=1623& Journalists
fo=6&iid=53

Gyula László

38

23 August
2008

www.habostorta.hu

Klára Kerpely Alien species in the
Nagykőrös woods

39

1 October
2008

http://www.jarofold.h Járóföld Turista
u/palfaja.html
Egyesület

40

21 December http://zoldhullam.blo Figyelőnet
2008
g.fn.hu/index.php?vie
w=bejegyzes_oldal&
bejid=84372

László Gálhidy Wood cutting with
approval of nature
conservationists

Presents the forestry
works in the project, its
technology and its
rationale

41

26 February
2009

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=307

Klara Kerpely Forestry works in
progress

Summary of forestry
works during the
previous year in the
project site

42

21 April
2009

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&id=223

László Gálhidy Above forests with
google

Presentation of the most
endangered forests of
Hungary, among them
the Nagykőrös steppe
woods through Google
Earth

43

22 June 2009 http://www.dinpi.hu/ Duna-Ipoly
?pg=news_42_1712 Nemzeti Park

Habostorta

In the giant oaks’s
shadow

Subject

Pálfája study trail in
Nagykőrös

Family day in

Introduction of the
project, description of the
planned actions and the
partnership. Presentation
of the new Nature trail
and educational centre
Advertisement of the online interactive game
Personal experience of
the study trail from a
tourist

Promotion of the guided
study trail tours

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Igazgatóság

Title

Subject

Nagykőrös

44

June 2009

http://wapedia.mobi/ Wapedia – internet
hu/Special:Search?se on mobile phone
arch=pusztai+t%C3
%B6lgyes&skl=Go&
searchtype=

Steppe oak woods

Description of the habitat
and presentation of the
project

45

18 August
2009

http://www.dinpi.hu/ Duna-Ipoly
?pg=menu_2318
Nemzeti Park
Igazgatóság

Pálfája study trail

Promotion of the study
trail among other trails of
the Directorate

46

21 September http://www.dinpi.hu/ Duna-Ipoly
2009
?pg=news_42_1880 Nemzeti Park
Igazgatóság

Family day in
Nagykőrös

Promotion of the event
on the 26 September

47

17 October
2009

http://zoldhullam.blo Figyelőnet
g.fn.hu/index.php?vie
w=bejegyzes_oldal&
bejid=114182

Klára Kerpely Nature conservation and Highlighting
commercial media
conservation goals and
natural values, like the
steppe woods of
Nagykőrös, that
commercial media
usually ignores

48

22 January
2010

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=482

Alexandra
Balogh

Shepherd the game!

Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

49

28 January
2010

http://www.gazlap.hu
/modules.php?name=
Forums&file=viewto
pic&p=757356

forum

Shepherd the game!

Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

Internet
No.
50

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject

31 January
2010

http://vasarnapihirek. Vasárnapi Hírek
hu/index.php?option
=com_content&task=
view&id=7653&Item
id=69

Shepherd the game!

Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

31 January
2010

http://baon.hu/bacskiskun/kozelet/kitess
ekelik-a-vadakatmert-legelik-azerdot-284372

Shepherd the game!

Come to help us to drive
the game out of the
fenced steppe woods

51

1 February
2010

http://www.zolderny Zöldernyő
o.hu/?r=12&c=378

Call of WWF

Come to help to fence the
game off from the
Nagykőrös steppe woods

52

1 February
2010

http://ttt.tr.hu/old/hire Teljesítménytúráz
k/index.php?e=2010# ók társasága
40306

Shepherd the game! –
Recommending events

Help the nature
conservationists to drive
the game out of the
fenced steppe woods

53

1 February
2010

http://www.muszakif Műszaki Fórum,
orum.hu/cikk/70808/l Környezetvédelem
egyel-vadakat-terelojuhasz?wa=egri1002
h&area=160

Shepherd the game!

Help the nature
conservationists to drive
the game out of the
fenced steppe woods

54

1 February
2010

http://www.greenfo.h Greenfo
u/programajanlo/prog
ramok_item.php?id=
4546

Shepherd the game! –
Recommending events

Help the nature
conservationists to drive
the game out of the
fenced steppe woods

55

1 February

http://www.mozgasvi Mozgásvilág

Shepherd the game! –

Help the nature

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

2010

lag.hu/esemeny/legye Portál
l-vadakat-terelojuhasz-esemeny

Recommending events

56

1 February
2010

http://forum.furry.hu/ Forum.furry.hu
index.php?topic=476.
0;wap2

57

18 February
2010

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=505

Alexa Antal

58

4 March
2010

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=516

Klara Kerpely Volunteering in the
steppe woods again!

59

4 June 2010

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=593

60

Subject
conservationists to drive
the game out of the
fenced steppe woods
Forum post about the
volunteering event

We have sent the game
out

With the help of 200
volunteers sent many of
the game out of the
fenced steppe woods
We repeat the
volunteering day to push
the remained game out of
the fenced woods in
Nagykőrös

Call for photo contest
on the Great Plain
forests

Photo competition about
the steppe oak woods

30 June 2010 http://www.zolderny Zöldernyő
o.hu/?r=12&c=508
Association,
Kecskemét

Cool trip for Saturday

Trip in the steppe oak
woods and a call for
photo competition.

61

7 July 2010

Pandas in the steppe oak Panda Club tour on
woods
Nagykőrös

62

15 July 2010 http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=609

Winners of photo
contest of steppe oak

The first 3 photos

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

s&ev=0&id=613

Author

Title

Subject

woods

63

23 July 2010 http://www.yeess.hu/ Yeess.hu
index.php?option=co
m_content&view=art
icle&id=1325

Oak woods of
Nagykőrös

Our objective is to save
one of the largest steppe
Oak Woods.

64

6 September
2010

http://baon.hu/bacs- Bács-Kiskun
kiskun/kozelet/gerilla Megye Online
harcot-folytatnak-atermeszetvedokkelszemben-326087

Bush-fighting against
conservationists

Conservationists against
bee-keepers about
silkweed plantations in
the Great Plains.

65

6 September
2010

http://www.mno.hu/p Magyar Nemzet
ortal/734738

Sikweed in cross-hairs

Conservationists against
bee-keepers about
silkweed plantations in
the Great Plains

66

6 September
2010

http://promenad.hu/m
odules.php?name=Ne
ws&file=article&sid
=79918

Bush-fighting against
conservationists

Conservationists against
bee-keepers about
silkweed plantations in
the Great Plains.

67

8 October
2010

http://greenfo.hu/sajt Greenfo.hu
oszoba/sajtotajekozta
tok_item.php?hir=31
08&PHPSESSID=55
d7af641079301eb81b
3a3dd8a8841d

Professional visit in
steppe Oak Woods of
Nagykőrös LIFE
program

We have invited the
national park colleagues
to traverse the project
area

68

12 October
2010

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&id=659

Professional tour
between dandelions

Visit of conservation
professionals and NGOs
on the project site

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

László Gálhidy 2011 for forests

Subject

69

11 January
2011

http://wwf.hu/index.p WWF
hp?p=hirek&sub=fris
s&ev=0&id=739

2011 is declared to the
“Year of the Forests”
It calls for attention on
natural forest habitats,
like the steppe woods

70

23 August
2011

http://greenfo.hu/pro greenfo.hu
gramok/2011/10/06/h
omoki-erdossztyepptolgyesek-es-pannonhomoki-gyepekmegorzese

Conservation of Steppe Conference invitation
Oak Woods and
Pannonic Sand Steppes

71

26 August
2011

http://www.dinpi.hu/i Danube-Ipoly
ndex.php?pg=news_4 National Park
2_2036
Directorate

Conference invitation

Conference invitation

72

27 September http://www.fataj.hu/2 Fatáj online
2011
011/09/271/2011092
71_PusztaiTolgyesek
.php

Steppe Oak Woods
Conference

Conference invitation

73

01 October
2011

http://konferenciakal konferenciakalauz.
auz.hu/konferenciak/ hu
14466-homoki-erdssztyepp-t-lgyesek-spannon-homokigyepek-konferencia

Steppe Oak Woods and Conference invitation
Pannonic Sand Steppes
Conference

74

02 October
2011

http://www.zoldful.h zoldful.hu
u/program_informaci
o.php?uid=382

Steppe Oak Woods and Conference invitation
Pannonic Sand Steppes
Conference

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

75

9 October
2011

http://forestpress.hu/j Forestpress.hu
ie_hu/index.php?opti
on=com_content&tas
k=view&id=21755&I
temid=1

76

10 October
2011

http://agromonitor.hu Agromonitor
/index.php/mezo/35mezo/4791-uniosprogram-anagykroeskoernyeki-pusztaitoelgyesekoltalmazasara

77

10 October
2011

http://www.muosz.hu MUOSZ
/cikk.php?page=szak
osztalyok&id=3229&
fo=6&iid=86

78

11 October
2011

http://www.nemzetig Nemzeti Geográfia
eografia.hu/node/136
8/v%C3%A9delemalattnagyk%C5%91r%C3
%B6si-pusztait%C3%B6lgyesek.ht
ml

79

11 October
2011

http://infovilag.hu/hir Infovilág
-21920-

Author

Title

Subject

Hungarian
Protecting the steppe
Closing conference and
News Agency oak woods with support field trip with
of the EU
international guests and
the results of the 5 year
project
EU Programme for the
Protection of the Steppe
Oak Woods of
Nagykőrös

Zoltán Polgár

Katalin Viant

International Steppe
Short report about the
Oak Woods Conference conference, the topics,
and the programme.
The Steppe Oaks of
Nagykőrös Are Under
Protection

Report about the situation
of the Hungarian steppe
oak woods, and the
conference programme

Euro-siberian Steppe
Oak Woods on Sandy

Summary of the
conference and the

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

euro_sziberiai_erdoss
ztyepp_tolgyesek_ho.
html
80

11 October
2011

http://szedresisziget.b Szedresi Sziget
log.hu/2011/10/11/pt Egyesület
_2

81

12 October
2011

http://www.nagykoro Nagykőrös City
s.hu/index.php?t=akt Council official
_bovebben&id=2184 website

82

12 October
2011

http://wwf.hu/friss- WWF Hungary
hirek/aktual/1/tolgyor
iasok-konferenciaja

83

12 October
2011

http://www.utazzittho utazzitthon.hu
n.hu/tolgyoriasokkonferenciajakecskemet.html

84

15 October
2011

http://laszloferi.blogs László Ferenc
pot.com/2011/10/mti- Blog
veszelyeztetettpusztaitolgyesek.html

Author

Title
Grasslands

Subject
following field visit

Szedresi Sziget Steppe Oak Woods of
How to exploit the
Egyesület
Nagykőrös - conference experience from the
project and the
conference to protect oak
trees in another area of
Hungary.
Steppe Oak Woods
Conference

Klara Kerpely Conference on Ancient
Oak Trees

Conference on Ancient
Oak Trees

Short report about the
situation of the
Hungarian steppe oak
woods, and the
conference programme
Report about the
presentations and the
field visit of the
conference programme.
Report about the situation
of the Hungarian steppe
oak woods, and the
conference programme

Ferenc László Endangered Steppe Oak Information and photos
about the conference and
Woods
the field visit

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject

85

19 October
2011

http://sophiesticatedp Sophiesticated
lanet.wordpress.com/ Planet Blog
2011/10/19/steppeoak-woods-andpannonic-sandsteppes-conference/

Sophie Maria

86

21 October
2011

http://muosz.hu/cikk.
php?page=szakosztal
yok&id=3253&fo=6
&iid=53

Mátyás Timár Under the steppe oaks in Report about the
Nagykőrös
conference and the field
visit

87

6 November
2011

http://lifeLife Style
style.hu/eletmod/201
1/11/6/Egy_napod_v
an_hogy_megmentsd
_a_Foldet_ZWV7J6

88

7 November
2011

89

90

Association of
Hungarian
Journalists
(MÚOSZ)

Audrey

Steppe Oak Woods and Report about the
conference and the field
Pannonic Sand
visit
Steppes Conference

You Have One Day to
Save the Earth

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

http://www.hetihirek. Heti Hírek Online Veronika
hu/?q=node/1459

Be a Volunteer

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

7 November
2011

http://www.biomix.h Biomix
u/bio+hirek+2011/ult
ess+egy+tolgyfat.htm
l

Plant an Oak Tree

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

8 November
2011

http://wwf.hu/hirek/a WWF Hungary
ktual/1/ultess-egy-

Plant an Oak Tree

Invitation to the acorn
planting volunteer

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

tolgyfat

91

10 November http://kapanyel.blog. Kapanyél Blog
2011
hu/2011/11/10/ultess
_egy_tolgyfat

92

10 November http://www.explorero Explorer Online
2011
nline.hu/programajan
lo/ultess-te-tolgyfat

93

10 November http://www.felsofoko Felsőfokon
2011
n.hu/programajanlo/2
011/11/10/ultesstolgyfat

94

95

Subject
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

Plant an Oak Tree

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

Plant an Oak Tree!

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

Katalin Jóba

Plant an Oak Tree!

Invitation to the acorn
planting volunteer
programme in the frame
of WWF International’s
11-11-11 initiative

12 November http://sophiesticatedp Sophiesticated
lanet.wordpress.com/ Planet Blog
2011
2011/11/12/dawnand-dusk-monitoring/

Sophie Maria

Dawn and Dusk
Monitoring

Summary about the final
big game count in the
frame of the monitoring
activities of the project

01 January
2012

Sophie Maria

2011 was the year of…

Summary about 2011, the
steppe oak woods LIFENature project, the
conference and the final
big game monitoring are

http://sophiesticatedp Sophiesticated
lanet.wordpress.com/ Planet Blog
2012/01/01/2011was-the-year-of/

Sztroberri

Internet
No.

Direct links are placed on the website.
Date

Web page

Organisation

Author

Title

Subject
mentioned

96

12 January
2012

http://sophiesticatedp Sophiesticated
lanet.wordpress.com/ Planet Blog
2012/01/12/an-areaworthy-ofconservation/

Sophie Maria

97

17 January
2012

http://wwf.hu/hirek/a WWF Hungary
ktual/1/a-pusztaitolgyesek-85-evmulva

Klara Kerpely Steppe Oaks in 85 Years Summary of the project
and results
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An area worthy of
conservation

Field visit and the newly
planted saplings are
described as part of the
afterlife of the project

F ÖL D

N A PJ A
A Nagykőrös
melietti homoki tölgyes Európa egyik utolsó ilyen tlpusú
erdőtársulása. E változatos élöviJágú tölgyesekbót mara
csupán hirmondóként maradt néhány folt, ezek megóvása tehát egyre sürgetőbbé vált. "Megörzésük több
mint száz védett állat- és növényfaj fennmaradását is
segíti, mert azok az Alföld másfajta telepített erdőiben,
az akácosokban, a nyárasakban nem találják meg életfeltételeiket" - magyarázza a WWF Magyarország rneqbizott igazgatója, Rgeczky Gábor. Ezért indított k özös
mentóakciót a WWF, Nagykőrös városa és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság. Ez utóbbi kilencven évre
bérbe vette a legjobb állapotú tölgyeseket, összesen
173 hektárt - s ezzel itt meg szünt a gazdasági célú
fakitermelés. Emellett több mint négyszáz hektáron
eltávolították a tölgyesböl az agresszíven terjeszkedö
idegen fajokat, majd a nagyobb, megtisztított foltokat
(mintegy 60 hektárt) öshonos csemetékkel erdösítették
újra. Tanösvényt is kialakítottak, így ma már bárki megtekintheti a pusztai tölgyes csodálatos élövilágát. - PA

Védett pusztai tölgyesek

"vadonlesők" segitettek, hagy
tizenhat ismert és népszerű növény- és állatfaj
elterjedéséről közel négyezer adat kerüljön be
a Természetvédelmi Információs Rendszerbe hazánk legnagyobb természetvédelmi célú adatbázisába. A Vadonleső program honlapjára egy
GoogleMap alapú térkép segítségével bárki fölviheti, mikor és hol látta a kiválasztott fajok egyegy példányát. "Bármilyen meglepö, de az olyan
közismert (ajakról is kevés az adat, mint a sün, a mókus,
a szarvasbogár, a levelibéka, a leánykökörcsin vagy a szala mandra, s nem tudunk eleget hazai állományaik elterjedéséről,
term észetvéd elmi helyzetükröl" - állítja Váczi Olivér, a program
munkatársa. Márpedig élölényeinket csak akkor óvhatjuk, ha
időb en kiderül a baj. A program tudományos képzettségű résztvevői természetesen ellenörzik a .vadonlesők" bejelentéseit.
s kétség esetén felveszik az adatközlövel a kapcsolatot. - PA

Civil

/
Napelem a tetőcserépen
Már száznyolcvan orsz ágban védi szabadalom azt a napelemes tető
c serepet, melynek - a tervek szerint - még id én nyáron megkezdik
a gyártását Miskolcon. Tóth Miklós találmánya egy speciális, sziliciurnkristályokat is tartalmazó kompozit anyagból készült; ennek energiahozama akár 70 százalékkal nagyobb lehet az átlagos napelemekénél.
Mivel a rendszer a visszavert fényt is hasznosítja, árnyékos területen
is képes energiát termelni, de beépített hűtöbordái révén jól bírja a
forróságat is. A napelemek vezeték nélkül kapcsolódnak egymáshoz,
könnyebbek a hagyom ányos cserépnél , tehát a tető tartószerkezetét
sem kell megerősíten i. S mivel a hibás napelem világít, egyszerűen
javítható. Egy nagyobb családi ház energiaszükségletét hozzávetőleg
kétszázötven napelemes cserép fedezheti. "Bár a belföldiek mellett
számos külföldi rendelés is érkezett már, évekbe telt, mire sikerült
végre befektetőt találni agyártásához" - panaszolja a feltaláló. - DJ
KRIS SH OPO V I ALA"''/' {FENT};TÓ TH MIKl ÓS

Robogó

bőrőru

Hibrid autó ut án új ök
elö az öriszentpéteri
A Moveo elektrorru
könnyű robogó, f(
latra szánják. Mj'
is terveztek ho.
gás árán a rm
az akkuk töt
elönye, h o~
lehet ÖSS2
rázs heh
sarkávé
nek ki
akár n
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Képek és szöveg: WWF Magyarország

A nagykőrősitölgyerdő

nagy része európai uniós
tagságunkig nem állt természetvédelmi oltalom alatt,
azóta viszont kiemeit jelentőségű része tett az Unió természetvédelmi hálózatának, aNatura ZOOO-nek. Itt található ugyanis hazánkban a legnagyobb, szinte természetes állapotú erdöspuszta, tudományosabb nevén
erdős sztyepp.
Ez a növényzet, ami Európában tulajdonképpen
hungarikum, a honfoglalás korát idézi fel. Ilyen lehetett
az Alföld a magyarok érkezése idején. A vegetáció meghatározó történelmi szerepét hangsúlyozó elmélet szerint ugyanis a nomád állattartásból élő magyar törzsek
az erdőzóna és a füves sztyeppek közt elterülő átmeneti, mozaikos területen találták meg életfeltételeiket. és
az erdős sztyeppek sávját követve jutottak el ázsiai
őshazájuktól a Kérpét-medencéiq. Ez a növényzet Mongóliától Magyarországig 8000 km hosszan húzódik, de
tőlünk nyugatabbra már nem lelhető fel. Egyes történészek szerint a magyarak azért is nem folytatták útjukat
nyugat felé, mert itt találták meg utoljára azt a természeti környezetet, amit a vándorlásaik során végig követtek. Hogy valóban így történt-e, azt persze nem tud hatjuk biztosan, de ahhoz nem fér kétség , hogy az erdős
puszták sávja, annak jellegzetes növény- és állatvilágával együtt, nálunk véget ér. A török időkből fennmaradt
nyugták, elismervények tanúsága szerint Nagykőrös
környékéről az akkor itt élő kis létszámú, szétszórt népesség száz szekérszámra hordta a fát adóként a törökök számára, de sok fát használtak fel a salétromfőzés
hez, sáncépítéshez vagy bőrcserzéshez is.
A XIX. században az Alföld lakossága a betelepülések miatt megnövekedett, és az új tanyák létesítése, az
egyre nagyobb igény a szántóterületekre jelentős hatással volt az erdők csökkenésére. A folyószabályozás

VILAGJü;p I HU NGA RIKU M VÉGV ES ZÉLYBEN
22

23

OVER I JANUAR- FEBRUAR 2011

..i

pedig erdei szellörózsával is találkozhatunk. A uralkodó
kocsá nyos tö lgyek közé sokfe lé fe hé r- és szürken yárcsoportok vegy ülnek , itt-ott pedig néh á ny vadkö rte
(más né ven vackor) és szilfa is megjeleni k. A 80·100
éves" faifjoncok" között hét, a Pálfájához hasonló korú
jelfát tartanak számon a nagykőrös i krónikák. Ezek közül
a Nagysá gos Feje d e lem emlékét őrzi az Örkényi út
mentén álló 600 éves, 580 cm kerületü Rákóczi·fa, de

igen szép kort ért meg a 400 éves Széche nyi-fa is.

viszont még nagyobb prob lémát jelentenek. Lerágva a
facsem et ék fiatal hajtásait, alap osan megn eh ezíthetik
az e rdő term észetes megújulását . A M agya ro rszágo n
elte rjedt, tarvágással járó fakite rme lési gyakorlat is végzet es köve tkezményekkel járhat eze n a te rület en. A lecsupaszíto tt fö ldfel színe n ugyanis a tölgyest má r nagyo n
nehéz és költséges felújíta ni, így többnyire akácost vagy
nem esnyár-ült etvé nyt hoznak létre a tö lgy erdő helyén .
Szer e ncsér e az uniós p rog ram kereté ben ezt a fajta
erdőg a zd á l k od á s t

90 évre fe lfüg g eszt e tték , és a

A tisztásokon t avasztól őszig színes virágo k virítanak

nag yk ő r ös i tö lgyesek nagy részén csak természetvéd el-

- márciusb an a sárga tavaszi hé riecse t. májusban a tarka

mi te vékenység és kutatás fo lyhat. A Duna-lpo ly Nem zeti Park Igazg atóság a WWF Magya rország gal és

nőszirom mal és szeptem ber be n a homoki kikericcsel biz-

tosan találkozhatu nk - , d e a hom oki gyepekhez számta-

Nagykőrös Önko rmányza táva l együ tt az id egenh onos

lan kevésbé fe ltünő, többnyire véd ett növényfaj is hozzá
tartozik. Akárcsa k az itt élő ga zdag rovarvilág: a röpt é-

növényfajo k visszaszorításával és hazai fafajok (kocsá-

nyos tö lgy, szürke nyár) ülte tésével igyekszik az

e rdőt

ben helikop terre eml ékeztető szarvasbo-

gár, a nagy hős cincé r,
továbbá számos nap-

pali és éjszakai lepkefaj. A ma dárvilág ra
is é rde mes od afigyel·
ni. A fako pá ncsok és
harkályok kop ácsolá-

,

A M agyar Országon
el terjedt, tarvágással
járó f akitenn elési
'
gyakorlat
is végzetes
következm ényekkel j árh at
ezen a területen."

sát jól ismerjük, de

az talán kevésb é közt udott, hog y e zek a
ma darak - úgyneve-

zett kulcsfajok - miTÖBBSZ ÁZ ÉVE S T ÖLGYEKET IS
TA LÁLU NK ITT

szintén a tölgyesek te rületének megcs appanását er ed-

mé nyezte. A fo lyamat e red mé nyeké ppe n ~ XX. s.z áz~d
elejé re az ősi homoki tö lgyesek a XV III: szaz,adl .klte rJedé sükhöz képest a felére csökkentek, es azot a IS roha -

mo san fogynak .
A nagykő rös; vasútállomástól Csemő i~á nYá b a i n~ ~I 
va körülbe lül 3 km-es sétával érjük el a tölg yes hatarat,
ahol a 4·500 éves fam atu zsálem , a Pálfája áll. Ide, a
Pálfája erdőbe járnak ki tavasztól ás zig a n~psüt~tte
hétvégéken a nagykörösiek, és itt áll egy mara sajnos
e léggé leromlott á llapo tú, faragott faépül~t, az ?gyne.
ve zett A réna is. H agyom ányo san itt tartottak a tan cmuIatságokat és más közösségi összejövete leke t. Rég i k~

peslapok ma is őrzik e "bo ldog bék~idők" hangu.l~tat.

Az Aré na közelébe n épült napközis tabort egy uruos finanszírozású te rmészetvé delm i pályázatból, a LIFE alap-

bó l a Duna-lpoly Nem zeti Park Igazgatóság, Nagykőrös
Vár os Önko rmá nyzata és a WWF Magya rország

felúji-

lyen font os szerepet tö lte nek be az erdő életéhen. Az

me gmenteni. A fiat al erd őt több helye n vadvé d e lmi ke·
k ároslt á-

á ltaluk kés zite tt od úkban fészke l az élén kké k, fokozet-

rítés veszi körül, hog y me g óvják avadá llomá ny

tan véd ett szalakóta, de más madarak és e m lősök, pél-

sától. A mun kálato k te rvezéséb en és kivite lezésében az

alföldi fásitásban nagy tapasztalattal

t otta, és egy kis oktatóközpo ntot hozt ak ben~e I~tr~ a~
zal a cé llal, hogy a nagykőrösi tölgyes e k sze pseget es

dá ul vé dett den evére k is gyakra n otthon ra találnak bennük. Az e gyik, Pálfájához hasonló faór iás tetején pedig
nemré g egy fekete gólya fészkét is fe lfedeztü k.

eliga zodjon a t ermészetszeretö vándor.

meg gy is sokszor a szemünk elé kerül. Eze k a fajo k el-

Ipoly Nemzet i Park Igazgat óság itt do lgozó munkatár-

fog lalják az ősho nos növények életteret, és kiszo rítv a

sainak bőven van még mesélnivalójuk. Azért létesitett ék

ő ket, egy síkú, szegényes növényzetté alakitják a jóval

az erdei oktatóközpontot is, mert sze retn ék, ha a kör-

kiemelkedő é rték eit bemutassák az idelátogatók nak .
Ugyanitt kijelöltek egy új tanösvényt is, hogy e gyedül is

Az igaz i "vadon" a Pálfája erdőn t úl kezd őd ik , ~a ~o'

Sajnos a gyorsan terjedő, ide gen honos akác és kései

re n d e lk ező e rd ő

mérnökö k és öko lóg usok egya ránt részt vesznek; a telepítés sikeresség ét fol yam atosan nyom on követik.

A p uszta i tölgyesek egyedülálló

értékeiről

a Duna-

vábbhalad unk észak felé. Előszö r átvágu nk ne hany
fenyő-, akác- és nemesnyár-ültetvényen, olyanokon,
amiket a vonat ab lakból az e gész Alföldön megfigyelhe-

változatosabb é lőviJágnak ott hont ad ó pusztai tö lgyest.

nyékbe li gyereke k má r úgy

Ezért a D una-Ip oly Nemzeti Park te rmészetvédelmi

t isztelik természeti környezet ük értékeit. Ez jó eszköz

prog ramjában hangsúlyos elem eze knek az agress zíven

arra, hogya 90 éves sz erződések lejárt akor a na gykőrösi

tünk. Beérve a pu szt ai tölgyesbe viszont azonnal észre-

t erjedő növényeknek a visszaszorítása is.

vehető a különbsé g az itteni gazdag veg etáció és a sza-

nő néne k

fe l, hogy isme rik és

tölgyesek ne kerülj enek újra veszélybe, és soha ne té rjen ide vissza a vágá sos e rd ő g a zd á l kod á si gyakorlat .

bá lyos sorokba ültetett, egykorú fákból álló, aljnövény ze t
né lküli ü1tetv ény szerü erdők k őz ő tt. Ha itt körülnézünk,

A tölg yes bel sejében , ha nem száraz, sárga homok-

Bízzunk benn e, hogy a következő évszázad hajnalára az

ba süllyed ne a ba kancsun k, aká r e gy he gyvidéki erdőben

embere k talán megértik vé g re, ho gy a te rmés zet

mind enütt más-m ás arcát mut atja a táj . Az erdőssztyep p

is érezhet nénk magunkat . D e a homokos talajjal és a

m eg ő rz és e nem csak morális köte lességünk, hanem az

jelle gzetessége ug yanis, hog y a zárt erdőfoltok füves

csa padék hiánnyal k üzdő homoki tölgyes mé gis kiméle-

emberiség saját érd eke is!

tisztásokka l váltakoz nak.
Az erd őbe n az üd éb b, nedvesebb he lyeken t avasz-

A tú l nag y lé tszámú vadá llomány , főként őzek és dá m-

szal gyö ngyvirág és salamonp ecsét nyílik, az erdőszél e n

tesebb b ánásmód ot ig énye l, mint hegyvidéki t ársai.
szarvasok, a heg ye kben is je lentős károka t oko znak, itt

SZAKÉRTELEM

ANAGYKŐRÖSI

TÖLGVESEK
Természeti hungarikum az Alföldön
KERPELY KLÁRA

A fővá rostól mindössze egyórányi utazás ra találhatók - az Európában is egyedülálló természeti értékkel bíró - nagykőrö si pusztai tölgyesek. A honfogla lás
idején még elterjedt e rdőssztyeppekezek közé tartoznak a pusztai tölgyesek
is - mára már annyira megfogyatkoztak,
hogy csak több szervezet összefogásával,
és számos szakember tu dásával menthetők meg. Egy 2011 végén lezárult Európai Uniós pá lyázatna k köszönhetően a
nagykőrös i tölgyesek még további 85
évig háborítatlanságot élvezhetnek.
90 I Fishing &Hunting 2012. Február
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Ez a növényzet a honfoglal ás k orá t idéz i fel

A n a gy k ő r ö s í

tölgye rd ő

nagy része

Európai Uniós tags égunkig nem
állt te rmészetvédelm i oltalom alatt.
Azóta viszo nt kiemeIt jelen tőségű
része Ictt az Un ió természetvédel mi
hálóza tán ak , aNatura 2000 -nek .
Itt található ugyan is ha zán kban a
legn agyobb , szinte term észetes állapotú erd ősp uszta. tudomán yosabb
nevén e rdős -sz tye p p. Ez a növ én yzet ,

ami Európában tulajdonképpen
hungarikum, a honfoglalás korá t
idézi fel. Ilyen képet m utu ttak az
Alföld érmé ntes terü letei a magya ra k érkezése idején. A vegetáció

meghat ározó történelmi szerepét
ha ngsúl yozó elmélet szerint ugyanis
a nomád állattartásból é lő magyar
törzsek az erdő z ó n a . és a füves
sztycppek közt elter ülő á tmeneti.
mozaikos terü leten találták meg életfelt ételelket. Az erd össztye ppek sávjá t
követve jutottak el ázsiai őshazáj uktól
a Kárp át-medenc éig. Ez a növén yzet
Mon góliától Magya ro rszá gig 8000
km hosszan húzódik, de tő l ü n k
nyu gat abbra már nem l el h et ő fel.
Egyes történészek szerin t a magyarok
azért is nem folytatták útjukat nyuga t
felé. mert itt találták meg utoljára
uzt a term észet i kö rn yezetet, amit a
vd ndor l ű sa lk sorá n végig követtek.

Ho gy valóba n így történt-e. azt persze ne m tud ha tj uk biz tosan. de ahhoz
nem fér k éts ég, hogy az erd ős pu szták
sávja, a nnak jellegzetes növén y- és
állatvil ágáva l együ tt. nálun k véget ér.
Csupán ap ró fo lt ok maradtak
A török id őkbő l fen nm arad t nyugt ák.
elismervények tanú sága szerint
N agykő rös k ö rnyékéről az akk o r itt
élő kis létszámú. szétszórt népesség
száz szeké rszá m ra szolgáltatta be il fát
ad ókén t a tör ök ök szá mára. De sok
fát h aszn áltak fel il s a l érromfőz ésb ez,
sánc épít és hez, vagy bőrc s erz é shez is.
A XIX. száza dba n az Alföld lakossága
a betelepül ések miatt megn övekedett .
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és az új tanyák létesítése, az egyre
nagyobb igény a szá ntó területekre,
felgyorsította az erdők fogya tko-

zását.A folyószabályozást köve tő
szárazodás,és talajvíz-süllyedés
a tölgyesek területének további
megcsappanását eredményezte.
A folyamat eredményeképpen a
XX. század elejére csupán apró
folt ok m arad tak az egykor ki terjed t
erd ő s s z tyep p -veg e t ác i ób ől, és mára a
pusztai tölgyes hazánk legveszélyeztetettebb é l ő h e l y tipusai közé tartozik.

Magya ro rszág tőbb mi nt 2.000.000
he ktár erd ej éb ől . ősszese n legfeljeb b
néh ány ezer hektár ezeknek a rend-

kívül értékes, és sérülékeny e rdő s 
sztyepp-maradványoknak a területe.

Pálfája és az Aréna
A nagyk ő rö si vasú táliomástól Cs e mő
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irá nyáb a ind ulva kőr ül bel ü l 3 km -es
sétával érjük el a tölgyes hat árát, ah ol
a 4-500 évesre becsült famatuzs álem,
a Pálfája áll. Id e, a Pálfája e r d ő b e

tölgyesek szépségét. és kíe m e l ke d ő
értékeit bemutassák az ide latoga-

járnak ki tavasztól - ősz i g a napsü-

zodjon a termés ze t s z e re t ő vándor.

tö lte hétvégéken a

n agykő rő si e k.

töknak. Ugyan itt kij e l ől tek egy új
tanösvényt is, ho gy egyed ül is eliga-

Itt

áll egy mára sajnos eléggé leromlott
állapo tú, faragott fa ép ület, az úgynevezett Aréna is. Hagyományosan
itt tartották a táncmulatságokat, és
más közösségí összejöveteleket. Régi

Zárt erdöfoltok füves tisztásakkal, ritka lágyszárú növényekkel
Az igazi e rd ősp usz ta il Pálfája erdő n
túl kezd ödik, h a tovább haladunk

Ipo ly Nemzeti Park Igazgatóság,

északfelé. Elős zör átvágunk néhány
fe ny ő- , akác- és nemesny ár- ültetv ényen, olyanokon, amiket az egész
Alföldö n megfigye lhetü nk. Be érve
a pusztai tölgyesbe viszont azonnal
ész re ve h e t ő a különbség az itteni
gazdag vegetáció, és a szabályos

Nagykő rös Város Önkormányzata, és

sorokba liltetett - egyko rú fákb ól álló,

a WWF Magyarország felújítot ta. Egy
kis oktat óközpontot hoztak benne
létre azzal a céllal, h ogy a n agy k ő rösi

aljnövényzet n élküll . ü lt etv én y sze rű
erdő k között. Ha itt körülnézünk,
mindenütt m ás- más arcát mutatja a

kép eslapok ma is őrz i k e "bold og béke l d ők" hangulat át. Az Aréna közelében épült napközis tábort - egy uniós
finanszirozású természetvédelmi
p ályázatb ól: a LIFE alapb ól - a Duna-

táj. Az erd ő s s z tye p p jellegzetessége
ugyanis, hogy il zárt erdőfoltok füves
tisztásokkal váltakoznak. Mivelaz
erd össztyepp átmenet az erdők, és a
füves puszták között, ezért élő vilá ga
igen változa tos. Megt alálhatju k
itt a lombhullató e rdők re, és a

száraz gyepekre j e ll e mző fajokat
is. A lágyszárú növények közt több
ritka, homokpusztai maradványfaj t
találunk. Köztük az élénkrózsasz ín - a
világon csak a Duna-Tisza-közén honos - tartós szeg fű t . és a sárgán virító
homoki n ő szírrn ot . A tisztásokon
márciusban a sérgu tavaszi h ériccsel,
májusban a tarka nöszirommal, és
szeptemberben a homoki kikericscsel találkozhatunk. Az erd őb en az
üd ébb, nedvesebb helyeken tavasszal
gyöngyvirág, és salamonpecsét nyílik,
az erdő sz é l en pediggyakori az erdei

szellőrózsa .

Az uralkodó kocsányos

tőlgyek közé

sokfelé fehér- és

sza mos nappali, és éjszakai lep kefaj.

A madárvilágrais érdemes odafi-

szürkenyár-csoportokvegyülnek.

gyelni. A harkályok kop ácsolását

Itt-ot t pedig néh án y vadk örte (más

jól ismerjük, de az talán kevésbé
k öztudott. hogy ezek il madarak
- úgynevezett kulcsfajok - milyen
fontos szerepet töltenek be az erdő
életében. Az általuk készített odúk-

néven vackor), és szilfa is megjelenik.
A 80-100 éves ..fai fjoncok" kőzött

hét, a Pálfájához hasonló korú
jelfát tartanak számon a nagykőrösi
kr óník ák, Ezek köz ül a Nag yságos
Fejedelem emlékét ő rz i az Örkényi
út ment én álló 600 éves, 580 cm
kerületü Rákóczi-fa, de igen szép kort
ért meg a 400 éves Széchenyi-fa is.

ban fészkel az élénk kék, fokozottan

védett szalakó ta. Kifejezetten ehhez
a mozaikos, átmeneti élő helyh ez
k őt ő dik, hiszen otthonátaz erd őbe n
találja m eg, rovarokból álló táplálékát

Rendkívül gazdag az itt élő rovarvilág. A szarvasbogár a korhadó,

pedig a füves pusztákon gyűj t i össze.
Az elhagyott hark ályod úkben más
madarak, és em lősök , például az
itt é lő tucatnyi védett denevérfaj

idős tölgyfák ban fejlőd ik röptében

egyede i is otthon ra találn ak. Egy

A rovar- és madárvilág

helikopterre eml ékeztető óriássá.

Pálfájához hasonló faóriás tetején

El ő fordul a n agy hőscincér, több

pedig egy feket e gólya fészkel.

ritka gubacsdarázs faj, továbbá
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meg. hogy az erd ő felújulá si ne héz-

ségeinek okozója vajon

el s ő serban
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a lesüllyedt talajví zszint. vagy ~
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vadhatás is jelentésen hozzájárul a
fel növekvő csemetékhiányához.
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A természet megörzése az

emberiség saját érde kel
A Magyarországon elterjed t. tarvágással járó fakite rm el és! gyako rlat

is végzetes következményekkel
járhat ezen az érzékeny területen. A
lecsupaszított földfelszínen ugyanis a
tölgyest már nagyon nehéz, és költséges felújitani. így többnyire akácost.
vagy nemesnyár-ültetvényt hoznak
Iéire a

t öl gye rd ő

helyén . Szeren csére

az uniós programnak kös zönhe tően a
leginkább természet közeli erdörészletekben ez a fajta

erd őga z d á lkod ás

90 évre felfüggesztéere került. A
nagykörösi tölgyesek nagy részén
csak természetvédelmi tevékenység.
és kutat ás folyhat. A pusztai lölgyesek
egyed ülálló

é r t é ke l rő l

a D una- Ipoly

Nemzeti ParkIgazgatóság itt dolgozó
munka társainak bőven van még
m esélni valójuk. és úgy t ű nik , hogy
egyre inkább értö fülekre találn ak.
A Pálfája Erdei Oktatóközpontban
egymás I érik az é rdeklődő gyerek-

Agresszíven terjedö idegenhonos fajok szorításá ban

is érezhetnénk magunkat. De a
ho mokos talajjal. és a csapadékhi-

csoportok. és egyre n é psze r űbb az

Sajnos a tölgyesben sétálva az
idegenhonos akác, és kései meggy is
sokszor a szemünk elé kerül. Ezek

ánnyal küzd ő ho moki tölgyes mégis
kíméletese bb b án ásm ódot igényel.

is. Ha a környékbeli gyerekek már
úgy nőnek fel. hogy ismerik. és
tisztelik természeti környezetük
értékeit. akkora 90 éves szerződések
lejártakor a nagykő rös i pusztai
tölgyesek nem fogn ak veszélybe
kerü lni. és soha nem tér ide visszaa
vágásoserdögazdálkodási gyakorlat.
Bízzunk benne, hogya követ kező
évszázad hajnalára talán egyre többen
megértik. hogya természet megő r
zése nemcsak morális kötelességünk,
hanem az emberiség saját érdeke is!

a fajok a közeli ülte lelt erd őkb ő l
kerültek ide. és gyo rs terjed ésükke l
elfoglalják az ő sh o n os növé nye k

életteret. A talaj átalakításával
kiszorítják öket, és egysíkú, szegényes
növényzetté alaki tjá k a jóval változatosabb élővil ágrink otthon t adó
pu sztai tölgyest. Ezért a Duna-Ipoly

Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi programjában hangsúlyos
elem ezeknek az agresszíven te rjedő
növényeknek a visszaszorítása. Az
alföldi fásításban nagy tapasztalattal
ren de lkez ő erd őm érn ök.

és öko lógus

szakemberekaz idegenhonos fajaktól
megtisztított területen hazai fafajok
(kocsányos tölgy. szürke nyár, és

mások) ültetésével szeretnék elérni az
egymás tól elsaigetelöd ött é l ő helyek
összekcpcsolését. és újra össze függő
pusztai tölgyessé alakítását.
A LIFE projekt
A tölgyes belsejében, ha nem száraz,
sárga homokba süllyedne a bakan csunk, aká r eg)' hegyv íd ékí e rdőbe n
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mint hegyvidéki társai. A nagy létszámú vadállomány. főké nt d ám ok,
ő zek , és vaddisznók a hegyekben
is problémát jelentenek. itt viszont
még nagyobb k árokat okoznak.
Lcr ágva a facsemeték fiatal hajt ásait.
alaposan megnehezíthetik az e rd ő
természetes meg újul ás át. A LIFE
projekt keretében a természetvédelmi
szakemberek több vadkizáro kerítéssel elkerített területen vizsgálják

ö nállóan bejárha ló Pálfája Ta nösvény

WWF
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----- -Az EU természeti örökségét képező fajok
és élőhelyek megőrzését szolgáló LI FE-Természet
alapból támogatott projektek

NATURA 2000

A nagykörösi pusztai tölgyesell
megmentése

A Turjánvidék természeti
értékeinell megőrzése

A Pannon bennszülött tartós
szegfű védelme

Az Alfö ld ösi növényzetének ritk a,
veszélyezt et ett maradványai a pusztai
tölgyesek. A m egő rzésü kre nyert
t ámogatással elvégzett ötéves mu nka
legfont osabb eredményei:
• Több mint 400 hektáron sikerült
visszaszoritani a legnagyobb veszélyt
jelentő özönnövényeket : az akácot
és a kései meggyet. Helyükön kim élet es módszerekkel végrehajtott
e rdőfelújitásokat kezdtünk meg.
A facsemeték védel me érdekében
vadvédelmi kerítéssel vettü k körbe
a pusztai tölgyes foltokat. A kezelések
hatásainak nyomon követésére hosszú
távú kutatásokat kezdtü nk meg.
• A Pálfája Oktatóközpont létrehozásával és gazdag programkiná lat ával
a puszt ai tölgyesek ügye bekerült a
nagykőrösi emberek mindennapjaiba.
A LIFE program lezárásával persze
nem dőlhetünk hátra, az özönnövények visszaszorítását és az
erd ős ítése k ápolását folytat ni kell
ezen a kü lönleges alföldi é lőhelyen .

A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótéren és
a Dabasi Turjános Természetvédelm i
Terül eten a korlát ozott belépésnek
köszöri hetöen viszonylag háborítatl an
állapo tba n maradtak fenn olyan ritka
növénytársulások, mi nt az égereskörises l á perd ő k. láprétek, pannon
homoki gyepek, borókás-nyárasok,
és homoki tö lgyesek. A Duna-Tisza
közi Homokhát ságon belül a 7300 ha
nagyságú egybefüggő terü let olyan
ritka fajokat őriz, mi nt a rákosi vipera,
a t úzok és a magyar futri nka.
Az uniós támogatást az alább i
célok elérésére fordítj uk:
o A kiszáradó terül eteken a viz viszszatartása új vízügyi mű tárgyakkal.
oldegen honos ült etvényeket alakitunk ősho nos erdőkké vagy gyepekké és szántókat gyepesitü nk vissza,
majd szürkemarhával legelt etünk.
• Segitséget nyújtunk a honvédségnek a természetvédelm i szempontok érvényesitéséhez.
Partnerei nk: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal , HM Budapest i Erdő
gazdaság Zrt ., WWF Magyarország.

A kizárólag Magyarországon e lőfo r
dul ó, fokozottan védett t artós szegf ű
m egőrzésére a Kiskuns ági Nemzeti
Park Igazgatóság, a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkert je és
a DINPI 200fi-ban ind itott programot
a Duna-Ti sza közi Homokhátságon.
A faj fennmaradásához a legfontosabb , hogy az é lő h elyét je le nt ő
homoki gyepek összefüggő hálózata
megmaradjon. Ezeket az él őhe lyeket
főkén t az inváziós fajok - akác, kései
meggy, bálványfa és selyemkóró
- terjedése veszélyezteti. A Csévharaszt i homokvidék Natura 2000
területen mechanikus és vegyszeres
módszerekkel szorítjuk vissza ezeket
az agresszív növényeket. A pályázat
másik cél ja a szegfűá llományok
növelése. Ennek érdekében magokat
gyűj tü nk , és az azokból fel nevelt
növényeket kiültetjük. A pályázat
sikerességét mutatj a, hogy a tartós
szegf ű egyedszáma 20 0 8 és 20 11
köz ött 23 OOO-ről 90 OOO-re nőtt.
Közös munk ánk eredm ényeként
ez a szép, rit ka növény a következő
nemzedékek számára is
fennmaradhat.

Verő

György, pályázati szakmai ügyinl ézó
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Kedves Édesanyák!
Kedves Nagymamák!
Május elsõ vasárnapján ünnepeljük
az anyák napját. Gyermekek, unokák köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat ezen a napon, s mondanak köszönetet életükért, a törõdésért. Ugyan a család és a közösség
alapköveinek, az Édesanyáknak, soha nem tudjuk teljesen meghálálni
azt, hogy megszülethettünk, erre
kevés lenne az az élet, amit tõlük
kaptunk, de mindig is törekednünk
kell erre. Ennek érdekében most is,
mint annyi más esetben, a közösség
erejében bízhatunk. Abban, hogy
mint a saját Édesanyjának és Nagymamájának, úgy más Édesanyjának
is megadja mindenki a kiérdemelt
tiszteletet. Azt a tiszteletet, melyet
minden Édesanya kiérdemelt azzal,
ami a legnagyobb csoda ezen a világon, életet adott valakinek, olyan ajándékot, melytõl több senkinek sem adható. Azzal, hogy gondoskodott, gondoskodik az erre a világra jött védtelen csecsemõrõl. A közösség megadhatja azt, amit az egyén soha el nem érhet. Hiszem, hogy a szeretõ Édesanyákat övezõ tisztelet segíthet abban, hogy a mindennapok fáradalmai és nehézségei kevésbé viseljék meg az Anyákat, és így több erejük maradhasson
a családi fészek melegének biztosításához. Hiszem, hogy mindezért legtöbbet a megfelelõ szemlélet tehet: tisztelem más Édesanyját, mert elvárom,
hogy az én Édesanyámat is tiszteljék mások! Bízom benne, hogy Nagykõrösön minél többen gondoljuk ezt így, s bízom abban is, hogy az idei május
elseje sok gyermeknek és édesanyának, nagymamának adja meg azt, amit
semmi más nem hordoz magában, csak a gyermeki és az anyai ölelés.
Anyák napja alkalmából Weöres Sándor versével köszöntöm valamennyi
Nagymamát és Édesanyát, s kívánom, hogy a jó isten gondviselése kísérje
életük minden pillanatát.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Weöres Sándor:

ANYÁMNAK

Termõ ékes ág, te,
jó anya,
életemnek elsõ
asszonya,

szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,

nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,

csak arcodon lett
keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.

benned kaptam elsõ
fészkemet,
szivem a sziveddel
lüktetett,
én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.
Álmom öbleidbe újra
visszatér -álmom öbleidbe újra
visszatér!
Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas
asszonya,

Elsõ szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya,
a kamaszkor tõled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.
Így tûnõdtem: „Mért szült,
mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?
Énmiattam annyi mindent
öl, temet!

Mért nem tett a hóba inkább
engemet!”
A kamaszkor tõled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád-talált,
férfi-szívem a szivedre
rátalált,
megköszön most percet, évet
és halált.
Álmom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér...
Erõs ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.
Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét,
úgy halok az õs-egészbe,
mint beléd.

Ingyenes információs lap

Munkahelyteremtés a konzervgyárban!
ÚJRA MEGNYITJA KAPUIT A KONZERVGYÁR?

A szükséges elõkészítõ munkák után újraindulhat a konzervgyártás az
egykori paradicsomsor helyén
Örömteli hírrõl tájékoztatta lapunkat Bálint Zoltán, a Nagykõrösi Konzerv Kft.
ügyvezetõje. Mint megtudtuk, a Nagykõrösi Konzervgyár egykori paradicsomvonalának helyén, a József Attila utca 1. szám alatti telepen az idei évben megkezdi mûködését a Nagykõrösi Konzerv Kft. A cég klasszikus hõkezeléssel tartósított termékeket szándékozik elõállítani, melyek sora a befõttektõl a dzsemeken át a savanyúságokon keresztül egészen a paradicsomos
termékekig vezet.
– Az idei év során öt-tíz fõs létszámmal fõleg az elõkészületeket tudjuk elvégezni, hogy 2012-ben már a tervek szerint húsz-harminc fõvel kezdhessük
meg a termelést. Termékeink elõállítása során a magas minõségi kategóriát
célozzuk meg. Ehhez Nagykõrösrõl és a város 50–60 kilométeres körzetébõl
kívánjuk az alapanyagot beszerezni. Célunk, hogy a termelõkkel – akik között
magánszemélyekre és tsz-ekre egyaránt számítunk – hosszú távú kapcsolatot
alakítsunk ki. Bízunk benne, hogy a NAGYKÕRÖSI KONZERV mint fogalom
néhány éven belül már nem a múltat, hanem sok ember számára a jelen
megélhetését és a jövõ lehetõségeit fogja jelképezni – fejtette ki az Önkormányzati Híreknek Bálint Zoltán ügyvezetõ.

Rügyfakadás a Pálfájai parkerdõben
Új, telepített tölgyfa csemeték bontottak rügyet ez év tavaszán a Pálfájai parkerdõben.
Már 2009-ben egyeztetés lefolytatására került sor erdész, kertész és
természetvédõ szakemberek bevonásával a Pálfájai erdei iskola, volt
napközis tábor útja mellett található
nyárfák egészségi állapotával, további sorsával kapcsolatban.
A szépen felújított erdei iskola,
kialakított tanösvény megnövekedett látogatóforgalma miatt fokozott figyelmet kellett szentelni az
élet- és vagyonvédelemre, erdõlátogatók biztonságára.
A bevezetõ út mellett álló fasor
nyárfái korosak, több esetben beteg
egyedek voltak, ezért a szakma –
bár fájó szívvel – mégis a fasor leváltása mellett döntött. A munka elvégzésére 2010 decemberében került sor.
Az egyeztetésen részt vevõk viszont egyhangúan kinyilatkoztatták
a fasor õshonos fafajjal való pótlására vonatkozó igényüket, melyet a
képviselõ-testület is egyhangúlag tá-

mogatott – hozzájárult 175 000 Ft
Környezetvédelmi Alap terhére e
célra történõ biztosításához.
Beszerzésre került 40 db iskolázott, földlabdás kocsányos tölgy
(Quercus robur), melyet a természet ébredése már a korábbi, beteg
fák helyén talált. Rajtuk, és nem kis
részben rajtunk fog múlni, hogy
megérik-e a jelenleg ezen erdõben
található tölgyfa matuzsálemek
korát!
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Ingyenes információs lap

Megnyitotta kapuit a
BRILLIANT SPARK NYELVISKOLA

A Brilliant Spark Nyelviskola (Szolnoki út
18.) 2011. augusztus 27-én nyitotta meg
kapuit a nyelveket gyorsan és hatékonyan
tanulni vágyók számára. A megnyitón
Boros Sándorné, a nyelviskola ügyvezetõje
köszöntötte a vendégeket, majd dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester fejezte ki örömét, hogy immár Nagykõrösön is lehetõség
nyílik intenzív nyelvtanulásra, valamint a
felújított épületben az intézmény hivatalos
átadására is sor került. Jelen volt még az
OXFORD Könyvkiadó képviselõje is, hiszen az iskola az OXFORD UNIVERSITY
PRESS tananyagait használja. Az évnyitón
tájékoztatást kaptak a megjelentek az iskola folyamatban lévõ akkreditációjáról.

A mai világban a lehetõségek száma határtalan azok számára, akik megtanulnak idegen nyelven folyékonyan beszélni. Szinte
minden álláshoz, s az élet bármely területén
elõnyt jelent a nyelvtudás, könnyebben boldogulhatunk az életben, kitárulhat elénk a
világ. Az iskola rugalmasságot kínál, hiszen
az angol, német, olasz, orosz, spanyol,
francia, valamint a magyar mint idegen
nyelv tanulásához közös, az igényeknek
megfelelõ képzés összeállítására is van lehetõség.
Képgalériánkat keresse, illetve bõvebb
tájékoztatást olvashatnak
a www.nagykoros.hu honlapon!

Nagykõrösi Napok 2011
Szeptember 2–3–4. – Cifrakert
3 nap, több száz program

●

Étel – ital – szórakozás

A Nagykõrösi Napok részletes programját keresse az Önkormányzati Hírek elõzõ lapszámában
(2011. augusztus 26., 34. lapszám) vagy a www.nagykoros.hu honlapon!
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Meghívó
2011 az ERDÕK NEMZETKÖZI ÉVE
alkalmából tartandó elõadásra

Helyszín: Arany János Kulturális Központ díszterme
Idõpont: szeptember 7. 17.00 óra
Dr. Gálhidy László, a WWF Magyarország szakembere a világ erdeinek helyzetérõl, hasznáról, az erdõkre leselkedõ veszélyekrõl, és a
természetvédõ világszervezet tevékenységérõl tart elõadást.
Verõ György, a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberétõl megtudjuk,
hogy mitõl különleges a nagykõrösi erdõ, és milyen természetmegõrzõ
tevékenységet folytat a nemzeti park a LIFE uniós program keretében.

LABDARÚGÁS

A Nagykõrösi Kinizsi TL FC gyõzelme
A II. bajnoki forduló alkalmából
a Nagykõrösi Kinizsi TL FC
csapata 2011. augusztus 28-án
Újlengyelben vendégszerepelt
nagy sikerrel. Már a félidõben
0:2-re vezettek Újlengyel csapata ellen. A végsõ eredmény: Újlengyel DSE – Nagykõrösi Kinizsi TL FC: 2:4.
A csapat összeállítása: Rónaszéki Attila, Gál Sándor, Petõ
Zoltán, Egervári Krisztián,
Frank Péter, Kriss Zoltán, Szabó

Tamás, Schrancz Balázs, Malik
Gábor, Tóth Mihály, Takács Máté. Cserék: Petrik Zsolt, Farkas
Krisztián, Lázár Péter, Horváth
Zoltán, Bradics Viktor. Gólszerzõk: Petõ Zoltán, Tóth Mihály
(3 gól).
További eredmények: Újlengyel – Nagykõrösi Ifjúsági Csapat: 5:2. A Kinizsi 2-es számú
csapata pedig Uriban vendégszerepelt a hétvégén 3:1-es vereséggel.

A Nagykõrösi Kinizsi TL FC következõ mérkõzései:
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér
2011. szeptember 3–4-én: dr. Baksai
Ferenc, Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-1333
2011. szeptember 10–11-én: dr. Modor Péter, Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725, 06-20/375-7750

2

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2011. augusztus 29-étõl: Szent
György Gyógyszertár, Nagykõrös,
Biczó Géza utca 2. Tel.: 53/351-014
2011. szeptember 5-étõl:
Kõrisfa Gyógyszertár, Nagykõrös,
Ceglédi út 7/B. Tel.: 53/353-598

2011. szeptember 3., szombat 16.30 óra
NK Kinizsi TL FC – Gödöllõi Sport Klub
(Nagykõrös, Kinizsi pálya)
2011. szeptember 10., szombat 16.30 óra
Felsõpakony-Police-Kop KSK – NK Kinizsi TL FC (Felsõpakony)
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AEROBIK – ANGOL
Napközis Nyári Tábor
a Petõfi Tenisz- és Szabadidõközpontban

A Petõfi Tenisz Sport Egyesület
és Szabadidõközpontban idén
elõször a nyár folyamán 2011.
június 27. és augusztus 26. között Körtvélyesi Anett szervezésével és irányításával kétszer tartották meg egy-egy heti turnusban az aerobik–angol tábort
nagy sikerrel. A két hét alatt
összesen 32 gyermek fordult
meg a táborban, 4 évestõl egészen a 13 éves korosztályig.
A foglalkozások keretében nagy
hangsúlyt fektettek a mozgás és
sport megszerettetésére, mely
során a gyerekek koordinációját
és kondícióját is fejlesztették játékos és hangulatos gyakorlatokkal, ritmuskészségüket pedig a
zenés aerobikórákkal.
Minden reggel mozgással
kezdtek a gyerekek, az óra egy
része aerobik volt, a másik része
pedig inkább táncos jellegû.
Majd egy 60 perces angolóra következett játékos, változatos,
kreatív feladatokkal. Az angolórák során a gyerekek egy hét
alatt nagyon sok témakörbe
nyertek betekintést, de inkább a
szókincsfejlesztésre és a kommunikációra helyezték a hangsúlyt.
Egy óra során több mint 15 új
szót tanultak meg, amiket elõször leírtak, majd játékos felada-

tokon keresztül gyakoroltak.
A tábor során a gyermekek folyamatosan gyûjthették a foglalkozások alatt kapott és készített
anyagokat, matricákat, pecséteket, amelyek alapján péntek délután értékelték és jutalmazták
õket.
A déli ebédet követõ pihenõ
keretében vagy a Cifrakertben
tettek egy nagy sétát, vagy a játszótérre mentek ki a gyermekek,
sõt még a teniszt is kipróbálhatták Petõfi Márton és Petõfi László teniszedzõ szakszerû irányítása mellett.
Körtvélyesi Anett a délutánt
újra játékos angolórával indította, végül pedig gyermekaerobikkal zárult a nap.
A hét zárásaként a gyermekek
új koreográfiákon alapuló táncos
bemutatót tartottak szüleiknek,
valamint megmutatták a tábor
során felszedett angoltudásukat.
Minden gyermek a tábor végén
oklevelet kapott a teljesítményéért, majd egy kis ajándékot és süteményt.
Nagyon jó hangulatban, vidámságban telt a tábor.
Képgalériánkat tekintse meg
a www.nagykoros.hu honlapon!

Pálfájai nyár

Az idei, harmadik szezonban elmondható: az oktatóközpont ismertsége túllépett a régió határain. Kora nyári csoportjaink
igen változatos helyekrõl érkeztek: Szeged, Kecskemét, Cegléd, Budapest mellett a fõvárosi
agglomeráció kisebb településeirõl érkeztek legtöbben. A jó
vasúti közlekedés és a megépült
bicikliút Kecskemétre sokak
kedvét hozta meg egy erdei kiránduláshoz.
Az idei nyár rekordmennyiségû tábort hozott a Pálfája Oktatóközpontba. A hagyományosnak nevezhetõ Túl a sövényen,
illetve Makk Marci táborokon
kívül az Erdei kuckó csapata
megújult szervezeti formában,
iskolák által szervezett turnusokkal dolgozott.
Összesen kilenc tábor
átlagosan 25 fõs létszámmal zajlott le sikeresen.
A nálunk pihenõ általános iskolás korosztály
megismerkedhetett, illetve bõvíthette eddigi
ismereteit az erdõinkrõl. Sok séta, játék, no
és a sátorozás élménye
kovácsolta egybe a csapatokat.
Sátortáborból rendhagyó módon két turnus

volt az idén. Áttörés, hogy a kõrösi és kistérségi gyermekek
mellett távolabbi településekrõl
is érkeztek hozzánk. Júliusi csapatunkba Budapestrõl, augusztusi turnusunkba az ország legkülönbözõbb pontjairól, Esztergomtól Egerig Abasáron át az
Észak-Alföld nagyobb településeirõl érkeztek gyerekek. Õk a
WWF országos rajzpályázatának nyertesei jutalomként kapták az egyhetes erdei táborozást.
A szokáshoz híven önkéntesek segítettek a lebonyolításban.
241 gyermek térhetett haza
élményekkel gazdagodva az õsi
tölgyesbõl, immáron harmadik
éve terjesztve az oktatóközpont
jó hírét itthon és országszerte
egyaránt.

STRANDOLÁS A BÓBITA ÓVODA BATTHYÁNY ÚTI TAGÓVODÁJÁBAN
Az óvoda alapítványára befolyt összegbõl
medencét vásároltunk. A rekkenõ nyári forróságot a vízben pancsolással, játékkal tettük
elviselhetõvé.
Az óvoda nagy, árnyékos udvarát kihasználva az étkezések is a szabadban történtek,
„nyári tábori” hangulatot adva a mindennapoknak.
A homokvárak építése mellett a gyerekek
aszfaltrajzversenyen is bebizonyíthatták rajztudásukat, és játékos versenyeken ügyeskedhettek.
Az óvó nénik, dajka nénik élvezetessé,
tartalmassá tették a nyár utolsó napjait.
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E1-3: Distribution plan of WWF Magazine
WWF Magazine thematic issue
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

15000
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants were present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national parks,
travel agencies, Green Spot offices)
Other departments of Beneficiary and Partners
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, partners and individual
supporters (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, NGOs, volunteers
etc.)
Municipalities of the region
Schools within the wider environs of Nagykőrös
Local inhabitants of Nagykőrös
Media representatives
TOTAL distributed

950

1500

20
50

200

2700

2500

1400

800
0
200
9800
0
15000

200
9232
20
14572
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

NEXT PAGES:
E1-4: Invitation to conference and press trip

200
10
8
210
428

WWF Magyarország
Álmos vezér útja 69/a
Budapest
1141

Meghívó

Tel: (1) 214 5554
Fax: (1) 212 9353
panda@wwf.hu
www.wwf.hu
Adószám:18226814-2-42

2011.10.08.
Kirándulás a tölgyóriások között

A WWF Magyarország szeretettel meghívja a nagykőrösi pusztai tölgyesek közé szervezett
kirándulására. A túra az október 6-7-én megrendezett Nemzetközi Pusztai Tölgyes
Konferencia, és egyben a Nagykőrösi pusztai tölgyesek megmentésére irányuló LIFE
pályázat záróeseménye is lesz. A projekt eredményeképp 170 hektár területen
élőhelyrehabilitációt végeztünk és a pusztai tölgyes megőrzését 90 évre biztosítottuk.
A kiránduláson a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézet szakértőinek vezetésével járjuk be a projektterületet. Ellátogatunk a
közel 500 éves kocsányos tölgyhöz, a „Pál fájához” is, amely egyike a 7 nevesített és
legendákkal körbeszőtt nagykőrösi jelfának. Az eseményen lehetőség lesz a WWF, a
Vidékfejlesztési Minisztérium, az Erdészeti Tudományos Intézet, a Szegedi, a Debreceni, a
Nyugat-Magyarországi és a Szent István Egyetem, több Nemzeti Park Igazgatóság (DunaIpoly Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park), egy állami
erdészet és az erdészeti hatóság szakembereivel is megvitatni a hazai erdők helyzetét.
Időpont: 2011. október 8. Szombat
Helyszín: Nagykőrös
A média képviselői számára külön busz biztosított, amely szombat reggel a WWF irodája elől
indul. A kirándulás után a busz végállomása is ez a helyszín lesz.
Indulás: A WWF Magyarország budapesti irodája elől
Cím: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A.
Indulás ideje: 7:00
Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kérem részvételi szándékát
jelezze október 6-áig az alexa.antal@wwf.hu címen.

További információ:
Antal Alexa
0630 655 2407
alexa.antal@wwf.hu

E2-1: Web usage statistics for 2011
Monthly summary
Period: 1-Jan-2011 – 22-Dec-2011 06:33 CET

Monthly summary of visits and downloads
Month

Daily average
Hits Files Sections

Each month total
Visitors Pages

KByte

Visitors

Sections

Files

Hits

Dec 2011

1824 1312

495

155

1224

1411000

3411

10894

28885

40135

Nov 2011

1472 1315

326

91

1591

2529792

2746

9781

39478

44177

Okt 2011

1790 1523

377

81

1557

2652162

2528

11710

47227

55516

Sep 2011

1727 1525

415

113

1720

1401937

3393

12466

45766

51817

Aug 2011

1119

969

356

68

964

970437

2134

11037

30053

34712

Júl 2011

1361 1226

371

52

956

1326722

1633

11524

38025

42195

Jún 2011

1626 1536

751

51

986

1213030

1534

22557

46094

48784

Máj 2011

1638 1487

329

58

1333

1442191

1827

10220

46125

50806

Ápr 2011

1307 1130

295

56

1248

1155939

1684

8870

33904

39224

Már 2011

921

830

321

49

1121

935745

1542

9969

25740

28566

Feb 2011

876

783

313

45

981

806598

1261

8773

21945

24547

1228 1129

543

113

1639

1242382

3515

16838

35011

38080

17087935

27208

144639

438253

498559

Jan 2011
Összegzés

Generated by Webalizer Version 2.23

E2-2: Web usage statistics between 01.06.2007 and 31.12.2011

Each month total
Month-year

Pages

KByte

Visitors

Sections

Files

Hits

Jun-07

345

382132

538

3599

13087

20253

Jul-07

288

508232

625

4131

29849

49205

Aug-07

263

404405

632

3701

15823

18444

Sep-07

508

484645

869

4181

18385

21688

Oct-07

812

913841

1140

7108

38045

89970

Nov-07

688

580892

1147

3962

17000

18660

Dec-07

206

205771

375

1703

5794

6329

Jan-08

603

1044626

1221

11776

37247

60868

Feb-08

2318

2340829

3159

15119

69275

78297

Mar-08

1592

1222228

2512

12605

40550

46707

Apr-08

1690

1259678

2433

16500

50212

58343

May-08

1734

1789058

2363

14031

58077

72757

Jun-08

1814

1904362

2840

17927

65508

77466

Jul-08

6723 11669218

8599

32733

178547

221198

Aug-08

5987

6819438

5271

20855

97030

126810

Sep-08

4273

5140342

4468

22858

86168

107815

Oct-08

2445

2727319

4008

15583

56119

70368

Nov-08

2078

1951085

3582

23521

50028

57650

Dec-08

1922

1590475

2465

16236

38345

42432

Jan-09

1179

801743

1368

5962

19862

21895

Feb-09

2005

1256136

2792

11268

29242

33978

Mar-09

2261

1757390

2847

13336

40239

46305

Apr-09

1846

1466053

2287

12410

38732

42768

May-09

1545

1810286

1852

13293

44736

49444

Jun-09

1415

1724448

2002

14341

37365

41555

Jul-09

1196

1199351

1927

9470

27606

30265

Aug-09

1256

1141914

1543

9185

25384

27824

Sep-09

1264

1241511

1641

12260

31383

34341

Oct-09

1505

1393930

2348

11430

32822

35381

Nov-09

1407

1070679

1914

6521

27308

29576

Dec-09

1179

801743

1368

5962

19862

21895

Jan-10

1687

1454585

2060

9524

34185

39350

Feb-10

1583

1370746

2000

9834

34122

37278

Mar-10

1555

1749237

2325

13054

44635

49526

Apr-10

1423

1886221

2131

14507

44703

48419

May-10

1886

2032083

3309

16344

54753

61100

Jun-10

3660

5628159

4740

29925

111810

124431

Jul-10

1631

2159937

2294

17438

48691

57515

Aug-10

1525

1895631

2162

14191

40456

45492

Sep-10

1535

2454056

2319

17367

50914

58993

Oct-10

1861

2189625

2819

18014

48694

58251

Nov-10

1798

1923994

2931

20347

47634

54411

Dec-10

1061

1029160

2935

10832

25695

27568

Jan-11

1639

1242382

3515

16838

35011

38080

Feb-11

981

806598

1261

8773

21945

24547

Mar-11

1121

935745

1542

9969

25740

28566

Apr-11

1248

1155939

1684

8870

33904

39224

May-11

1333

1442191

1827

10220

46125

50806

Jun-11

986

1213030

1534

22557

46094

48784

Jul-11

956

1326722

1633

11524

38025

42195

Aug-11

964

970437

2134

11037

30053

34712

Sep-11

1720

1401937

3393

12466

45766

51817

Oct-11

1557

2652162

2528

11710

47227

55516

Nov-11

1591

2529792

2746

9781

39478

44177

Dec-11

1224

1411000

3411

10894

28885

40135

SUM of
visitors in 5
years
Yearly
average No. of
visitors

6-12/2007
5326

131 369

26 274

1-6/2008 7-12/2008
14528
28393

1-6/2009 7-12/2009
13148
10741

1-6/2010 7-12/2010
16565
15460

1-6/2011 7-12/2011
11363
15845

half years
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E2-3: Most popular pages of the website
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No. of visitors

Usage statistics for www.pusztaitolgyesek.hu
2007-2011

http://w w w .pusztaitolgyesek.hu - htt…

Hungary - pusztaitolgyesek [D…

1 Jan 2008 - 31 Dec 2011

Content Overview
100.00% of Total pageviews

Overview

Unique Pageviews
12,000

6,000

Jul 2008

Jan 2009

Jul 2009

Jan 2010

Jul 2010

Jan 2011

Jul 2011

Pages on this site were viewed a total of 188,891 times
Pageviews: 188,891
Unique Pageviews: 158,911
Avg. Time on Page: 00:00:34
Bounce Rate: 60.44%
% Exit: 22.56%

Page

Pageviews

% Pageviews

1.

/index.php?page=jatssz-velunk

15,639

8.28%

2.

/

15,310

8.11%

3.

/index.php?page=fooldal

4,877

2.58%

4.

/index.php?page=vadkizaro-kerites

3,140

1.66%

5.

/index.php?page=hirek2

3,024

1.60%

6.

/index.php?page=kepgaleria

2,964

1.57%

7.

/index.php?page=hol-talalhato

2,895

1.53%

8.

/index.php?page=allatvilag

2,628

1.39%

9.

/index.php?page=tanosveny

2,189

1.16%

10.

/index.php?page=novenyvilag

2,065

1.09%

© 2012 Google

E3-1: Distribution plan of teaching aid book
Teaching aid book
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

500
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Partners

50
20

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös

50
50

Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry of
Rural Development, NGOs, etc.)
Local inhabitants of Nagykőrös
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Media representatives
TOTAL distributed

50

50
50

70
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

20

380
25
25
430

200
30
500

E4-1: Photo on stand (‘Nagykőrös Days’ 2011)

NEXT PAGES:
E4-2: Web usage of education section of project website in 2011
E4-3: Web usage of education section of project website between 01.01.2008 and
31.12.2011

1 Jan 2011 - 31 Dec 2011

Pages
100.00% of Total pageviews

Explorer
Site Usage

Pageviews
1,000

500

Apr 2011

Pageviews

Jul 2011

Unique Pageviews

Oct 2011

Avg. Time on Page

43,970

35,816

00:00:31

% of Total: 100.00% (43,970)

% of Total: 100.00% (35,816)

Site Avg: 00:00:31 (0.00%)

Page

Pageview s

Bounce Rate

% Exit

47.59%
Site Avg: 47.59% (0.00%)

Unique Pageview s

Avg. Tim e on Page

16.53%
Site Avg: 16.53% (0.00%)

Bounce Rate

% Exit

1.

/

3,155

2,487

00:00:54

31.08%

31.76%

2.

/index.php?page=fooldal

1,828

1,417

00:00:42

48.06%

26.42%

3.

/index.php?page=kepgaleria

714

626

00:00:31

35.37%

20.59%

4.

/index.php?page=tanosveny

598

380

00:01:44

36.31%

26.25%

5.

/index.php?page=konferencia

564

402

00:01:17

46.82%

28.37%

6.

/index.php?page=nagykorosi-tolgyesek

540

409

00:01:19

43.50%

31.30%

7.

/index.php?page=hol-talalhato

538

431

00:01:23

52.44%

27.51%

8.

/index.php?page=hirek2

473

302

00:00:29

42.86%

14.59%

9.

/index.php?page=allatvilag

440

356

00:01:51

71.51%

48.86%

10.

/index.php?page=pusztai-tolgyesek-az-alfoldon

372

320

00:01:31

67.54%

37.10%

11.

/index.php?page=esemenynaptar

349

259

00:00:16

40.00%

9.17%

12.

/index.php?page=novenyvilag

345

293

00:01:47

70.97%

43.48%

13.

/index.php?page=tudomanyos-program

323

253

00:02:31

76.60%

43.03%

14.

/index.php?page=jatssz-velunk

298

137

00:00:41

70.75%

35.91%

15.

/index.php?page=tudomanyos

298

175

00:02:14

82.05%

35.91%

16.

/index.php?page=elovilaga

290

182

00:00:51

43.94%

22.76%

17.

/index.php?page=home

282

191

00:00:47

40.00%

8.87%

18.

/index.php?page=altalanos-informaciok

258

151

00:00:55

39.29%

13.57%

19.

/index.php?mact=Album,cntnt01,default,0&cntnt01album
id=7&cntnt01pictureid=110&cntnt01returnid=161

244

167

00:00:30

40.62%

25.82%

20.

/index.php?page=veszelyezteto-tenyezok

244

200

00:01:24

74.65%

39.75%

21.

/index.php?page=rendezvenyek

237

180

00:00:24

75.86%

24.05%

22.

/index.php?page=rolunk-irtak

236

119

00:01:44

50.00%

20.34%

23.

/index.php?page=megkozelites

225

179

00:02:03

33.33%

27.56%

24.

/index.php?page=vadkizaro-kerites

217

169

00:00:46

75.00%

60.37%

25.

/index.php?page=kihelyezett-tanorak

216

180

00:01:37

89.33%

46.76%

Education section TOTAL

2461
© 2012 Google

Row s 1 - 25 of 3373

1 Jan 2008 - 31 Dec 2011

Pages
100.00% of Total pageviews

Explorer
Site Usage

Pageviews
10,000

5,000

Jul 2008

Jan 2009

Pageviews

Jul 2009

Unique Pageviews

Jan 2010

Jul 2010

Avg. Time on Page

188,891

158,911

00:00:34

% of Total: 100.00% (188,891)

% of Total: 100.00% (158,911)

Site Avg: 00:00:34 (0.00%)

Page

Pageview s

Jan 2011

Jul 2011

Bounce Rate

% Exit

60.44%
Site Avg: 60.44% (0.00%)

Unique Pageview s

Avg. Tim e on Page

22.56%
Site Avg: 22.56% (0.00%)

Bounce Rate

% Exit

1.

/index.php?page=jatssz-velunk

15,639

13,022

00:04:01

81.17%

75.26%

2.

/

15,310

12,395

00:00:59

36.33%

37.15%

3.

/index.php?page=fooldal

4,877

3,685

00:00:43

47.31%

24.36%

4.

/index.php?page=vadkizaro-kerites

3,140

2,443

00:01:13

71.23%

70.10%

5.

/index.php?page=hirek2

3,024

2,133

00:00:38

80.36%

31.45%

6.

/index.php?page=kepgaleria

2,964

2,558

00:00:29

39.51%

13.46%

7.

/index.php?page=hol-talalhato

2,895

2,410

00:01:19

62.18%

33.96%

8.

/index.php?page=allatvilag

2,628

2,140

00:01:32

74.07%

53.88%

9.

/index.php?page=tanosveny

2,189

1,467

00:01:33

40.31%

27.27%

10.

/index.php?page=novenyvilag

2,065

1,699

00:01:46

73.29%

53.70%

11.

/index.php?page=nagykorosi-tolgyesek

1,897

1,435

00:01:06

50.87%

28.62%

12.

/index.php?page=esemenynaptar

1,551

1,130

00:00:19

45.45%

8.12%

13.

/index.php?page=pusztai-tolgyesek-az-alfoldon

1,547

1,287

00:01:22

63.24%

35.42%

14.

/index.php?page=elovilaga

1,369

891

00:00:42

48.57%

28.05%

15.

/index.php?page=natura-2000-terulet

1,165

930

00:01:19

71.21%

35.02%

16.

/index.php?page=veszelyezteto-tenyezok

1,037

853

00:01:26

73.61%

43.78%

17.

/index.php?page=rendezvenyek

1,017

830

00:00:40

76.06%

21.63%

18.

/index.php?page=oktatokozpont

1,008

785

00:01:07

42.86%

20.04%

19.

/index.php?mact=Album,cntnt01,default,0&cntnt01album
id=7&cntnt01pictureid=110&cntnt01returnid=161

980

724

00:00:28

45.33%

29.90%

20.

/index.php?page=rolunk-irtak

972

511

00:01:20

62.99%

24.07%

21.

/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid
=81&cntnt01returnid=133

919

835

00:02:17

82.97%

70.51%

22.

/index.php?page=megkozelites

871

713

00:01:37

53.85%

23.19%

23.

/index.php?page=home

764

518

00:00:40

39.68%

13.35%

24.

/index.php?mact=Album,cntnt01,default,0&cntnt01album
id=7&cntnt01pictureid=110&cntnt01returnid=72

757

495

00:00:52

47.73%

55.09%

25.

/index.php?page=kapcsolat

745

611

00:01:10

64.36%

34.90%

Education Section TOTAL

25,170

Row s 1 - 25 of 10835

E4-4: Distribution plan of brochure on Educational Centre
Brochure on Pálfája Educational Centre
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

15000
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Partners

500
2000

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös

500
250

Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry of
Rural Development, NGOs, etc.)
Local inhabitants of Nagykőrös
Schools within the wider environs of
Nagykőrös
Media representatives
TOTAL distributed

500
10000

0
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

E4-5/1-3: Photos on voluntary day

E4-5/1: Black cherry removal by volunteers in July 2011

15000

15000

1000
250
15000

E4-5/2: Black cherry removal by volunteers in July 2011

E4-5/3: Acorn deposition by volunteers in November 2011

E5-1/1-3: Photos

E5-1/1

E5-1/2

E5-1/3

E6-3/1-2: Photos on field trip

E6-3/1

E6-3/2

2011.10.04
2011.10.04
2011.09.20

30/09/2011
04/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
08/10/2011
10/10/2011
14/10/2011
08/10/2011
05/10/2011
07/10/2011
06/10/2011
04/10/2011
03/11/2011
21/10/2011
3/11/2011
29/11/2011

0000001601/E/2011
0000001602/e/2011
2531742

ticket no. 5662971105132
1001371382872
414659
0394580
0183354
bf/000646/2011
AG7S-U727080
FR-F00000787/11
16810
615002992/1013/00010
sm-2011/225
5625073
646000030/1134/0027
2520343080
FR-F00000806/11
145999061

ccom000026/2011

NEXT PAGES:
E6-5: Conference registration sheet
Cybercomp Bt,

Ivan Parnikova
ÖBB
Szemes László
Főtaxi
Főtaxi
Szalai-Busz Kft
Blue Angels
Aranyhomok Szálloda Kft
Malom Management Kft
Tesco zrt
Kavalkád Kft
Rendek Kft
Office Depot
MOL
Aranyhomok Szálloda Kft
Magyar Posta Zrt.

MÁV
MÁV
Dorcatoma Bi & Natur

Date of invoice Supplier

Invoice number

conference communication, hosting

travel of key note lecturer (plane)
travel of key note lecturer (train)
travel of key note lecturer (taxi)
travel of key note lecturer (taxi)
travel of key note lecturer (taxi)
coach rental
coach rental
accomodation and meal
parking
conference meal, presents
sandwiches
meal - conference dinner
conference badge
WWF staff travel
parking
shipping of abstract book

travel of key note lecturer (train)
travel of key note lecturer (train)
travel of key note lecturer (plane)

Description

129,59

343,60
60,20
3,40
6,11
16,64
369,27
123,09
10 725,09
18,68
183,45
225,81
1 069,61
33,36
61,66
67,21
160,19

Total € (with nonrecoverable VAT)
20,48
6,83
389,00

E6-4: Conference costs covered from HUNSTEPPICOAKS project budget

E6-6/1-4: Photos on conference and field trip

E6-6/1: Conference – Zsófia Bércesné Mcskonyi (DINPD) is presenting

E6-6/2: Conference – botanist Zsolt Molnár is presenting

E6-6/3: Field trip

E6-6/4: Field trip
E6-7:2 presentations of the thematic conference are attached in digital format - on
DVD

E6-8: Distribution plan of conference abstract book

Conference Abstract Book
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial
No.

300
Where/To whom

Distribution
plan

Distributed

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks home and abroad)
Project staff and other departments of
Beneficiary and Partners
LIFE monitoring team and Commission
representatives
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry,
NGOs, etc.)
Conference participants
Media representatives
TOTAL distributed

91

90

21

30

3

5

5
150
2
272

30
140
5
300

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

21
5
1
1
28

E6-9: Rosalia book is attached in digital format on DVD
E6-10: Distribution plan of Rosalia book

Rosalia book
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

500
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Partners, HUNDIDI staff

50

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry of
Rural Development, NGOs, etc.)
International partners
Conferences
TOTAL distributed

180

180

10

150

10

10

5

30
5
75
500

205
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

0
290
0
5
295

E6-11: Distribution plan of CD-Rom

CD-Rom
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial
No.

500
Where/To whom

Distributed

Thematic public events, where the project
participants were present (exhibitions, family
programmes, fairs)

8

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national parks,
travel agencies, Green Spot offices)
Other departments of Beneficiary and
Partners
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry, NGOs,
etc.)
Schools within the wider environs of
Nagykőrös and nationwide
TOTAL distributed

5

90
5

5

12

100

4

50

20
49

250
500

Stored
WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

Distribution
plan

343
10
10
88
451

E8-1: Distribution plan of Layman’s report

Layman's report (Hungarian)
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

900
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants were present (exhibitions,
family programmes, fairs)
Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Other departments of Beneficiary and
Partners
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös
Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry,
NGOs, etc.)
Municipalities of the region
Schools within the wider environs of
Nagykőrös and nationwide
Private supporters, volunteers
Media representatives
TOTAL distributed

25

150

120

150

65

70

100

300

10
15

40
40

15
20

40
100
10
900

370
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

120
180
30
200
530

Layman's report (English)
Distribution plan and status by 31-03-2012
Initial No.

100
Where/To whom

Distribution
Distributed plan

Thematic public events, where the project
participants are present (exhibitions, family
programmes, fairs)
Project staff and other departments of
Partners

10
25

Open institutions (museums, libraries,
universities, visitor centers of national
parks, travel agencies, Green Spot offices)
Project office (Green Spot) and Educational
Centre visitors in Nagykőrös

20
5

Stakeholders, professionals, important
partners (foresters, Forestry Authority,
Environmental Inspectorate, Ministry of
Rural Development, NGOs, etc.)
International partners
Conferences
Media representatives
TOTAL distributed

5
3
1
34
Stored

WWF
DINPD Budapest
Local Government of Nagykőrös
Pálfája Educational Centre
TOTAL on store

25

26
20
10
10
66

10
20
10
0
100

F1-1: Memorandum – Meeting with Advisory Board in 2011

F2-F3-1: Study on 2011 vegetation monitoring – on DVD
F2-F3-2: Study on big game monitoring 2011 – on DVD

NEXT PAGES:
F4-1: After-LIFE Conservation Plan
F4-2: Trilateral After-LIFE Agreement with project Partners
F4-3: After-LIFE Agreement with NEFAG Zrt.

After-LIFE Conservation PLan
Conservation of Euro-Siberian steppic woods and Pannonic sand steppes in ’Nagykőrösi pusztai tölgyesek’ pSCI

LIFE06 NAT/H/000098
Action

Sites

Description

Schedule

A1 - Establishment of
the project system

Nagykőrös

• renting local office
• ranger
• 4WD car
• equipment used on the project site
maintenance of information boards

A2 - Brand design of
the project

Nagykőrös,
countrywide

•

distribution of promotional materials as long as
they are on stock

continuously
from 2012

A4 - Preparation of the
conservational
management actions

„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC

•
•
•

negotiations with SFS
surveys on the production site
requests submitted to register ‘opening forests’

continuously
from 2012

•

negotiation with stakeholders on and approval of
Natura 2000 Management Plan

2012

A5 - Elaboration of the
conservational
management plan of
'Nagykőrösi pusztai
tölgyesek' Natura
2000 site

1

continuously
from 2012

Respon
sible
DINPD

NKÖ
WWF,
DINPD,
NKÖ
DINPD

DINPD

Resources
own budget
specific funds

own budget
own budget

own budget

Action
B1 - Taking over the
restricted right of
disposal of habitats
Euro-Siberian steppe
woods and Pannonic
sand steppes
C1 - Removal of
arboreal invasive
species using
mechanical and
chemical methods
C3 - Natural forest
regeneration with the
exclusion of game

C4 - Reconstruction of
building complex for
educational and
ecotouristical
purposes
D1 - Treatment of
herbaceous invasives,
follow-up treatment of
arboreal invasives
D2 - Follow-up
treatment of artificial
forest regeneration
E1 - Information to the
general public - Media
work

Sites
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
Leased 175
ha
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
Pálfája
forest
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
Fenced
area
Pálfája
Educational
Centre
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC
local media,
occasionally
countrywide
media

Description

Respon
sible
DINPD

own budget

DINPD,
NKÖ

own budget
specific funds

continuously
from 2012

DINPD

own budget

continuously
from 2012

NKÖ

own budget
specific funds

Schedule
continuously
from 2012

Resources

•

continuous contact with contractors, exercise of
rights and obligations

•

gradual elimination if invasive trees in Pálfája forest 2012-2016

•
•
•

•

continuous maintenance of fences
guarding of electric fence devices
continuous monitoring of game presence in fenced
areas
cooperation with hunting societies, elimination of
game from fenced areas
maintenance of the infrastructure of Pálfája
Educational Centre
Further development of the Educational Centre

•

sustaining post-treatment of invasive plants

continuously
from 2012

DINPD

own budget
specific funds

•
•

post-treatment of launched forestations
test and development of further partial soil
preparation methods

continuously
from 2012

DINPD

own budget
specific funds

•

informing local society on the issues of the Natura
2000 site and its management

continuously
from 2012

DINPD,
NKÖ,
WWF

own budget

•
•

2

Action
E2 - Information to the
general public –
Website
E3 - Development of
programmes for the
educational centre
E4 - Communication
of the educational
programme to target
groups

E5 - Starting up the
educational
programme and
continuous operation
of the educational
centre
E6 - Mutual
communication aiming
at different groups of
professionals and
dissemination of
scientific results
E7 - Development of a
Nature Trail
E8 - Compilation of
Layman's report
F1 - Project operation,
organizing cooperation
with the partners
F2 - Conservation
management
monitoring

Sites

Description

Schedule

Respon
sible
DINPD,
NKÖ,
WWF
NKÖ

Resources

internet

•

continuous operation of project website

2012-2016

Pálfája
Educational
Centre and
Nature Trail
Pálfája
Educational
Centre and
Nature Trail;
Nagykőrös

•

continuous development and extension of
educational programs

continuously
from 2012

•

continuous communication of educational activity

continuously
from 2012

NKÖ,
DINPD

own budget

Pálfája
Educational
Centre and
Nature Trail

•

continuous service of educational programs

continuously
from 2012

NKÖ

own budget

countrywide

•
•

dissemination of management experiences
gathering and use of experiences of other
conservation managers

continuously
from 2012

DINPD,
WWF

own budget

Pálfája
Nature Trail
Nagykőrös

•

maintenance of the infrastructure of Pálfája Nature
Trail
distribution of Laymen’s report

continuously
from 2012
2012

NKÖ

own budget

WWF,
DINPD
DINPD,
NKÖ,
WWF
DINPD

own budget

•

Budapest,
Nagykőrös

•

continuous contact with project Partners in order to
sustain the achieved results

2012-2016

„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC

•

continuation of monitoring surveys

continuously
from 2012

3

own budget
own budget

own budget
own budget

Action

Sites

F3 - Monitoring of
biological status of
habitat types of
community importance

„Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek”
SAC

Description
•

Schedule

continuous data collection on priority habitats

Project sustainability indicators:
Project action /
Results

Verifiable Indicator (s)

Source of
Verification

Status at the
closing date

Elaboration of
Management
plan for
‘Nagykőrösi
pusztai
tölgyesek’ SAC

Adoption of Management
plan for ‘Nagykőrösi pusztai
tölgyesek’ SAC

Instrument of
adoption

Not adopted yet –
submitted to MRD
before FR

Elimination of
invasive plant
species

density/cover of invasive
species

yearly vegetation
monitoring surveys

90-95 % decrease
of cover of invasive
plant species

Abandoned
commercial
forestry by land
leasing on 175
ha for 90 years

rights and obligations in the
leasing contracts

leasing contracts

signed contracts

Project reports,
project
documentation

260 ha fenced,
significant
decrease of big
game in the fenced
sites

Exclusion of big
game
Number of hectares fenced,
efficiency of fences

4

continuously
from 2012

Respon
sible
DINPD

Resources
own budget

Project action /
Results

Verifiable Indicator (s)

Source of
Verification

Status at the
closing date

Number of visitors,
educational programs

Project reports,
project
documentation,
syllabi of program
modules

Continuous
operation with
popular programs
that are integrated
into local cultural
life

Pálfája
Educational
Centre and
Nature Trail

Project long term indicators:
Long term indicator

Verifiable Indicator

Source of Verification

Conservation status of
targeted habitats

Nationally established Criteria
and Indicators for assessing the
conservation status of habitats
and species of European
importance

Regular monitoring of
habitats, project reports,
vegetation monitoring survey

Regeneration potential
of targeted habitats

presence of young oak
individuals and other native tree
species, state of regenerating
grassland in forestations

Regular monitoring of
habitats, project reports,
vegetation monitoring survey

Annexes:
After-LIFE Agreement (DINPD, NKÖ, WWF)
After-LIFE Agreement (DINPD, NEFAG)
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