Közhasznúsági jelentés

2020.

Az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint A Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány
célja:
A halas gasztronómia, illetve a halételek fogyasztásának népszerűsítése (népi étkezési
szokások) és hagyományainak ápolása. A természet-, és környezetvédelem, ezen belül is a vizes
élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése. A vizes élőhelyek, illetve a vízhez
kötődő őshonos halállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő
halgazdálkodási-, halászati, horgászati tevékenység elősegítése, a hagyományos halászati,
horgászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra
őrzése, gondozása, az őshonos halfajok fennmaradásának elősegítése. Egészséges életmódra
nevelés és szociális tevékenység.
Az Alapítvány közhasznú civil szervezet, az általa végzendő közhasznú tevékenységek:
Az Alapítvány közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; (2011. évi
CLXXV.tv 34.§.(1) a.)
A 2020. évi programjaink az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását szolgálták, a
kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva több kisebb rendezvény
megvalósításával.
1.

2020. augusztus 5.-én a szarvasi Arborétummal közös szervezésben a nyári diák
„Természetbúvár tábor” résztvevői számára hal élettani előadást és élő bemutatót
rendeztünk. A résztvevő diákok általános iskola alsó tagozatától középiskoláig, 7-16
évesig voltak jelen a rendkívül jó hangulatú előadáson. Alapírványunk egyik fő
célkitűzése a gyermekek és az ifjúság természetismeretre, természet védelemre
nevelése, halas hagyományaink megismertetése, és ez a rendezvény emlékezetes
módon teljesítette feladatát. (A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) (A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a
természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a
természet természetvédelem védelméről 64.§ (1), (nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
általános
iskolai,
gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, (2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
A résztvevők száma 50 fő gyermek és ifjúsági korosztályú volt.

2.

2020. augusztus 14.-én szintén a szarvasi Arborétummal közösen a „Természetbúvár
tábor” második turnusával rendeztünk hal élettani bemutatót. A részt vevő gyerekek
ezen a napon a halak élő helyén, a közeli halas tavakat meglátogatva ismerkedtek
meg a vizek élővilágával. Interaktív bemutatónk sikerét előadónk személyisége, és a

tábor szervezőivel való kiváló együttműködésünk biztosította. (A helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme
(2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. )
(A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos
ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet természetvédelem védelméről
64.§ (1), (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, általános
iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás,
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
A résztvevők száma 50 fő gyermek és isjúsági korú volt.
3.

A VII. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Nap megrendezésére 2020.
szeptember 12.-én új helyszínen, a Bolza- kastély udvarán került sor, az egészségügyi
előírások figyelembe vételével. Az árnyas, parkosított zárt udvar kellemes helyet
biztosított rendezvényünknek, és mivel zárt terület, eleget tudtunk tenni az
egészségügyi rendelkezéseknek is. Önkéntes diákok végezték a beléptetést, a
karszalagok felhelyezését, a limitált létszám –maximum 500 fő –meglétét karszalag
viselésével oldottuk meg. Látogatóink száma meg is közelítette az 500 főt. A VII.
Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Nap a halas gasztronómia, illetve a
halételek fogyasztásának népszerűsítését és hagyományainak ápolását igyekszik
elősegíteni. A rendezvényre ellátogatók halfogyasztással, egészséges életmóddal,
közösség építéssel, szórakozással, kikapcsolódással kapcsolatos programok közül
válogathattak. A kitűnő halas ételeket a helyszínen meg is kóstolhatták. Hal élettani
bemutatónkat az élő szemléltető eszközökkel, halboncolással kicsik és nagyok
érdeklődve figyelték. Zenés programokkal, táncbemutatókkal, este élő zenei
koncerttel,
majd
diszkóval,
szórakoztató
programjainkkal
zártuk
rendezvényünket.(Kulturális tevékenység, közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b). Kulturális
örökség megóvása. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) A kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV.
tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) ) Egészség megőrzés, a lakosság
egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997.
évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) )
A rendezvényen a szervezőkkel, és fellépőkkel együtt 500 fő vett részt, ifjúsági korú
és felnőtt korosztály.

4.

Szeptember 25.-én a szarvasi Benka Gy. Általános Iskola udvarában két interaktív
biológiai órát rendeztünk, két korcsoport, egy felső tagozatos és egy alsó tagozatos
osztály részére. A téma a vizek élővilága, közvetlen környezetünk, a Káka-foki
holtág élővilágának bemutatása. A felvonultatott élő szemléltető eszközök, kézbe
vehető apró élőlények, a „vödör horgászás” kicsik és nagyok figyelmét egyaránt
lekötötték. (A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség
helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

23. § (4) 13. ) (A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével
kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet természetvédelem
védelméről 64.§ (1), (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi
nevelés-oktatás, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
A résztvevők száma 80 fő gyermek korosztályú és 20 fő felnótt volt.
A 2020. évben önkéntesek segítették önkéntes munkaszerződés keretein belül a munkánkat,
valamint egy -1- fő közfoglalkoztatott ügyintéző segítette az alapítvány tevékenységét.
Főállású munkavállalója nem volt a szervezetnek, a tisztségviselők nem részesültek az
alapítványon keresztül juttatásokban.
Jelentésünk nyilvános, letétbe helyezett, és megismerhető a www.vizhalember.hu oldalunkon.

Szarvas 2021. május 21.

Kakuk Csaba
kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés 2020.
Melléklet
1. Augusztus 5. Hal élettani bemutató az Arborétumban
1. Közhasznú tevékenység megnevezése: A helyi közművelődési tevékenység
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme
2. Közh. tev. kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §
(4) 13. , 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)
3. Kulturális tevékenység, közösségi hagyományok ápolása: A természetvédelmi
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása,
helyi hagyományok továbbadása
4. Közh. tev. célcsoportja: gyermek és ifjúsági korosztály
5. Közh. tev. részesülők létszáma: 50 fő (40 gyermek és ifjúkorú + 10 felnőtt
pedagógus, kísérő)
6. Közh. tev. főbb eredményei: Víz melletti településünk élőhelyeinek interaktív
bemutatása, közösség építés, tartalmas, szórakoztató jellegű ismeretterjesztés
megvalósítása

2. Augusztus 14. Hal élettani bemutató az Arborétumban
1. Közhasznú tevékenység megnevezése: A helyi közművelődési tevékenység
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme
2. Közh. tev. kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §
(4) 13. , 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)
3. Kulturális tevékenység, közösségi hagyományok ápolása: A természetvédelmi
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása,
helyi hagyományok továbbadása
4. Közh. tev. célcsoportja: gyermek és ifjúsági korosztály
5. Közh. tev. részesülők létszáma: 50 fő (40 gyermek és ifjúkorú + 10 felnőtt
pedagógus, kísérő)
6. Közh. tev. főbb eredményei: Víz melletti településünk élőhelyeinek interaktív
bemutatása, közösség építés, tartalmas, szórakoztató jellegű ismeretterjesztés
megvalósítása
3. Szeptember 12. VII. Horgász és Halas Gasztronómiai Nap
1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység, közösségi
kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása. Kulturális örökség megóvása.
A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme. Egészség megőrzés, a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb
életminőség elősegítése.
2. Közh. tev. kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b).,
2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 13., 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) )

3. Kulturális tevékenység, közösségi hagyományok ápolása: Helyi közösségünk
horgász és halas kulturális és gasztronómiai hagyományainak, értékeinek
ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok támogatása,
lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása.
4. Közh. tev. célcsoportja: Településünk és a környékbeli települések lakosai
5. Közh. tev. részesülők létszáma: 500 fó (100 fő gyermek és ifjúsági és 400 fő
felnőtt)
6. Közh. tev. főbb eredményei: Hagyományteremtés az évente létrehozott
rendezvénnyel, helyi értékek bemutatása nagyközönség számára,
közösségépítés, partnerkapcsolatok ápolása.
4. Szeptember 25. Interaktív biológiai óra Benka Gy. Általános Iskolában
1. Közhasznú tevékenység megnevezése: A helyi közművelődési tevékenység
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme
2. Közh. tev. kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §
(4) 13. , 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)
3. Kulturális tevékenység, közösségi hagyományok ápolása: A természetvédelmi
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása,
helyi hagyományok továbbadása
4. Közh. tev. célcsoportja: gyermek és ifjúsági korosztály
5. Közh. tev. részesülők létszáma: 100 fő (80 gyermek + 20 felnőtt kisérő,
pedagógus)
6. Közh. tev. főbb eredményei: Víz melletti településünk élőhelyeinek interaktív
bemutatása, közösség építés, tartalmas, szórakoztató jellegű ismeretterjesztés
megvalósítása

