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Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
159/2020. ([X.24.) szamu hatarozata
A pomazi Okokérjelilése a Pest Megye Kornyezetvédelméért dij 2020. adomanyozasa
targyban kiirt palyazatra

Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete a Pest Megye K6rnyezetvédelméért Dij
palyazati felhivasaban szerepl6, ,,A Di) adomanyozasanak rendje” bekezdésének a) pontjaban
rogzitett feladatkdrében eljarva az alabbi hatarozatot hozta:
1. Pomaéz Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a Pomdzi Okokér néven
megalakult jogi személyiséggel nem rendelkezdé szervezetet jeléli a Pest Megyei
Onkormanyzati Hivatal altal kiirt Pest Megye Kérnyezetvédelméért 2020. dijra.
2. A Képviselé-testiilet felkéri a Polgarmestert, hogy a hatarozat mellékletekent szerepl6
palyazati anyagot nytjtsa be a Pest Megyei Onkormdanyzati Hivatal Elndki és
Tertiletfejlesztési Irodajahoz.
Felelés: Leidinger Istvan polgarmester
Hatarid6: 2020.oktober02.
Végrehajtasban kézremiikédik: Titkarsdgi, Ugyfélszolgdlati és Rendészeti Osztaly
Végrehajtasrél jelentést tesz:
Titkarsdgi, Ugyfélszolgalati és Rendészeti Osztdly
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Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének javaslata

PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉLRT DÍJ 2020
POMÁZI ÖKOKÖR RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ODAÍTÉLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ANYAG

A Pomázi Ökokör 2019 februárjában alakult meg, amelynek tagjai elkötelezettek a környezet
védelem iránt és egymástól tanulva, tapasztalat cserével, közös gondolkodással kívánnak tenni helyi
szinten egy élhetőbb, zöldebb városért. A közösség eleinte egy tanulókör formájában igyekezett
fejleszteni önmagát a mindennapok során felmerülő környezeti kérdések tekintetében, mint
környezetbarát háztartás, tisztálkodás, natúr kozmetikumok, műanyagmentes megoldások…stb.
Azóta környezetvédelemmel kapcsolatos témákkal foglalkoznak, ezekhez kapcsolódó akciókat,
programokat terveznek, majd valósítanak meg.
Céljuk, hogy Pomáz minél élhetőbbé, zöldebbé váljon és egy olyan felelősen gondolkodó
közösséggé kovácsolódjon, ahol együtt tudnak tenni magukért és a településen élőkért.
2019 nyarán a szervezet véleményezte a következő öt évre szóló környezetvédelmi tervet, ezt
követte első nyílt programjuk, amin az egyik iskolában szerveztek ökozsák varrást. Az elkészült
darabokat a résztvevők vihették haza.

2019 őszén jelent meg a közösség első alkalommal egy városi rendezvényen, Pomáz város napján.
A sátorukban a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos totót lehetett kitölteni, pamut pólóból
szatyrot készíteni, illetve virágtartót kötözni. Szelektív hulladék pont volt a sátorban, a gyerekek játék
tavacskákból szemetet horgászhattak, és több A3-as méretű infomratív tájékoztató anyagot
olvashattak az arra járók. Játék cserét is hirdettünk, megunt játékokat hozhattak az érdeklődők, és
cserébe vihettek is egy másikat.

A rendezvény után a csapat elindította Facebook oldalát, amelyet mostmár több mint 700-an
követnek. (www.facebook.com/pomaziokokor) Ezen az oldalon nemcsak rendezvényeit hirdeti,
hanem rendszeresen oszt meg szemléletformáló ismeretanyagokat, helyi tippeket, lehetőségeket.
2019 novemberében a Pomázi Művelődési Házban egy jótékonysági játék cserebere délután került
megrendezésre, ahova jó minőségű játékokat hozhattak a családok, és cserébe kereshettek
maguknak mások által behozottakat. A megmaradt játékokat a pomázi családsegítő szolgálatnak
adták át. A programot a Pomáz TV is megörökítette (Pomáz TV 2019.11.22-i heti krónikája 12:12-től
28:15-ig.), közel 50 család látogatta meg a rendezvényt és 13 zsák játék került adományba.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/141436390621726

A rendezvény során egy helyi virágüzlet felajánlásából több mint száz cserepes virágot
adománygyűjtésre használták fel két másik helyi civil szervezettel Pomáz fásításáért. Az így
összegyűlt pénz 2020 szeptemberében öt fa ültetését fogja fedezni Pomáz legnagyobb játszóterén.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/137195687712463
2019 novemberének utolsó hétvégéjén egy apró pomázi játszótéren ültetett el három konténeres fát
az Ökokör, amely ültetés keretében egy helyi virágüzlet által felajánlott virágokkal is csinosította a
kis teret, az odalátogató gyermekek pedig interaktív bábfoglalkozást élvezhettek.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/140922110673154

A közösség a pomázi Dera patak egyik kis szegletében patak szépítgetési akciókat szervezett,
szemét szedéssel illetve a patak mentén komposztáló és virágládák kihelyezésével. Több más
helyszínen volt szervezője vagy aktív résztvevője illegális szemétszedéseknek.

Ugyanezen ősszel egy online kampányt indított a közösség, ösztönözve a lakosságot saját fák
ültetésére. A verseny során 2019-ben ültetett fák fényképével lehetett nevezni, és a végén
sorsolással egy helyi lakost, egy biozöldséges kosárral jutalmaztak meg.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/145934780171887

2019 decemberében egy mobiltelefon visszagyűjtő hetet indítottak Pomáz mindhárom iskolájában a
“Passzold vissza Tesó” kampány keretében.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/137699247662107

2020 februárjában a vegyszermentes háztartásról tartottak egy interaktív előadást, ahol a
mindennapi háztartás vezetés minél környezetkímélőbb megoldásairól lehetett beszélgetni,
ismeretet szerezni, sőt a közösség tagjai által használt termékeket a helyszínen megtekinteni.

A hulladékcsökkentési hét keretében sor került egy 45 perces óvodai foglalkozásra, amelyen a
gyerekekkel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát dolgozták fel.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/141436390621726

2020 márciusában kertünk élővilága címmel tartott egy előadást a méhek és rovarok fontosságáról,
és, számukra ideális kert, környezet kialakításáról, és ennek komplex rendszeréről. Az előadást egy
vendégelőadó tartotta a gyermekek pedig rovarhotelt készíthettek ez idő alatt.
https://www.facebook.com/pomaziokokor/posts/198457288252969

2020 áprilisára egy fecskefészek építő délelőttöt hirdetett meg a közösség, melyre több mint 500
édeklődőt számlálhatott, a szervezés helyszínén már kész fészkek bemutatásával és gipsz és
agyagból készíthettek volna a látogatók továbbiakat, de ezt a járvány miatt végül le kellett mondani.
A fészeképítési programokhoz a legnagyobb helyi óvoda kilenc csoportja is csatlakozni kívánt, akik
mind szerettek volna fészket készíteni és azt az óvodában kihelyezni. A rendezvény helyett a
Pomáz TV által felvett videóban ismertették a fészek elhelyezés módját és előnyeit. (Pomáz TV
2020.04.17-i heti krónikája 12:00-tól 54:14-ig.) https://www.youtube.com/watch?v=xDEehPefEs&feature=share&fbclid=IwAR3FPQPZgSgY6Im0lOlcbLMLwdgxd0I_X1Xldbo_R5R7kMjfJAVuME
beAOY
2019 júniusa óta a pomázi Ökokör havonta ír cikket a Pomázi Polgárba egy aktuális témát
boncolgatva a környezettudatos iskolakezdéstől a kertészkedésen át a divatiparig. A cikkek
elérhetők innen:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=pomaziokokor&set=a.114153943349971

