Az ÉMFF Alapítvány bemutatása
Már akkor beleszerettünk Baskóba, amikor 15 évvel ezelőtt először ott jártunk. Meseszép táj, tiszta, érintetlen
környezet és barátságos emberek – ez Abaúj‐Hegyköz legmagasabb fekvésű települése, az alig 170 fős Baskó.
2003‐ban alapítványt hoztunk létre a természeti környezet és az állatállomány védelmére. Az Észak‐Magyarország
Flórája Faunája Alapítvány a kezdetektől a fenntartható fejlődés gondolatát kívánta elterjeszteni és átültetni a
gyakorlatba. A székhelyül választott Baskó mintapéldája volt az öngondoskodásnak és az önfenntartásnak – tehát itt
a fenntarthatóság alapjai már megvoltak, volt mire építeni. Tevékenységünk az elmúlt egy évtizedben aztán egyre
szerteágazóbb lett, a környezet‐ és állatvédelem mellett egyre hangsúlyosabbá vált a vidékfejlesztés, a helyi értékek
feltárása és megőrzése is. Munkánk javarészt miskolci irodánkban zajlik, de a zempléni kötődés is megmaradt.
A polgármester úrral 2008‐ban láttunk neki, hogy Baskói Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér néven egy korszerű
közösségi házat teremtsünk a községnek. Az IKSZT 2012‐ben átadásra került és azóta számos szolgáltatással illetve
fiatalok és idősek számára szervezett programmal várja a helyieket, és a Baskóra ellátogatókat. Az
akadálymentesített épületben könyvtár, melegkonyha, étkező, orvosi helység is kialakításra került. Az udvaron
található rendezvénytéren szabadtéri színpad és korszerű játszótér is rendelkezésre áll.
Baskón éhen nem marad az ember: a vendéglátó asztalokon többek között finom húsok (akár vadak is!) kelletik
magukat, a sütemények pedig igazán mennyeiek. Aki szomjas, az forrásvizet és hegyaljai borokat kap. A helyi kelt
tésztás töltött süteménynek, a Baskói Kőttesnek messze földön híre van: sokan egyenesen ezért érkeznek ide. Valódi
helyi érték: mindenki ismeri, és méltatja! A helyi fogadóban Hegedűs Szilárdné Zsuzsa szinte mindig megkínál minket
ezzel a csodával.
A Baskói Kőttes kelt tésztájú, többféle töltelékkel vastagon töltött, tepsiben sült házi jellegű sütemény. Felszíne
aranybarnára sült és a felvert tojásos máztól csillogó. A kőttes tésztája fehér, könnyű, omlós és hosszan frissen
maradó. Többféle töltelékkel készül, hagyományosan a diós, mákos, almás, túrós és kásás‐béles (tejberizses)
változatokat készítik Baskón.
Baskón minden ünnepi alkalomra megfelelő házi jellegű sütemény a kőttes. Alapítványunk nyilvános rendezvényein –
elsősorban Baskón vagy Miskolcon szokott belőle kóstolót kínálni, népszerűsítve ezzel a baskói hagyományos kőttest.
Alapítványunk közhasznú tevékenységei:
•

Szemléletformálás és oktatás
o Előadások iskolások számára környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, állatvédelmi témákban
o Szemléletformáló akciók, rendezvények szervezése, partnerszervezeteink rendezvényein való részvétel

•

Aktív állatvédelmi tevékenység
o Állatbefogadás, ellátás, örökbeadás: kóbor állatokkal kapcsolatos problémák megoldása, átmeneti
állatbefogadás, regisztrálás, állatorvosi ellátás, örökbe adás.
o Alapítványunk állatmenhellyel nem rendelkezik, de önkénteseink és ideiglenes befogadóink segítségével
évente 10‐20 bajba jutott állaton tudunk segíteni.
o Jogsegély szolgáltatás: lakossági bejelentések kivizsgálása, a kialakult helyzet kezelése, szükséges
bejelentések összeállítása, állattartásból eredő jogviták megoldása.

•

Vidéki közösségek segítése
o Olyan helyi kezdeményezések generálása és segítése, amelyek a környezet védelme mellett a vidéki
lakosságot segítik a jövedelemtermelésben és a szociális gondok enyhítésében
o Aktív részvétel árvízi és egyéb környezeti havária helyzetek kezelésében
o Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetése Baskón
o A helyi közösséget megmozgató turisztikai vonzerőt is jelentő rendezvények megvalósítása

Fenntartható termelés és fenntartható fogyasztás előmozdítása
o Az ökológiai gazdálkodást folytató termelők és a tudatos vásárlók szakmai támogatása a térségben,
akciók, rendezvények szervezése
o A miskolci biopiac szervezése és piacfelügyelete
o Aktív részvétel a fenntartható helyi gazdaságfejlesztésben: a NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter és
a Tokaji Fürt Klaszter működtetése
o A miskolci ZÖLD KOSÁR termelő‐fogyasztói közösség szervezése

Észak‐Magyarország Flórája Faunája Alapítvány
Székhely: 3881 Baskó, Fő út 14/1
Miskolci iroda: 3530 Miskolc, Avasalja u. 13.
Alapítvány a világhálón: www.emff.hu
NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter: www.nautilusklaszter.hu
Tokaji Fürt Klaszter: http://www.facebook.com/tokajiklaszter
Miskolci ZÖLD KOSÁR Közösség: https://www.facebook.com/miskolcizoldkosar
Tel: +36 30 375 09 49 E‐mail: emff.alapitvany@upcmail.hu

