Göncöl Alapítvány
az IUCN - Világ Természetvédelmi Unió tagja

Közhasznúsági Beszámoló a 2013. évről
Általános ismertetés
A Göncöl Alapítvány 1988-ban kezdte meg a működését, küldetése természeti emberi és társadalmi értékek
védelme és létrehozása, az emberi léptékű közösségek együttműködésén alapuló, sokszínű társadalom
létrejöttének segítése.
A Göncöl Alapítvány egységei, csatlakozó létesítményei és azok programjai együtt, kiemelkedően közhasznú,
közművelődési-környezetvédelmi magán intézményhálózatot képeznek, ezek helyi, térségi, határ-menti,
országos és nemzetközi feladatokat látnak el. Az alapítvány közvetlen feladata, hogy támogassa a Göncöl
küldetésének gyakorlati megvalósítására jelentkezőket, akik a Göncöl Szövetséghez is csatlakozhatnak.
A Göncöl Alapítvány alapító tagja az Ipoly Uniónak, az Ipoly Eurorégiónak, a FÓKA Alapítványnak,
Környezetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének (KOKOSZ), az Ökoszolgálat Alapítványnak, a Zöld Pók
Alapítványnak, tagja a Világ Természetvédelmi Uniónak (IUCN), stb.
Kuratórium: A beszámolási időszakban elnök Kiszel Vilmos, titkár Gyenes Csilla, tagok Dr. Ilosvay György,
Kosztolányi Istvánné és Kovács György. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai közül csak az elnök
alkalmazottja az alapítványnak, a többiek társadalmi munkában látják el a feladatukat. Az elnök társadalmi
munkában az IUCN –Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.
Az alapítvány 3 részlege összesen mintegy 15 feladaton dolgozott a 2013. évben.

Központ – gazdasági és műszaki tevékenységek
Felel az összes vezetési, gazdasági, műszaki, adminisztrációs feladat elvégzéséért, illetve elvégeztetéséért. Az
év során a csoport létszáma 2 főre zsugorodott, közmunkások, önkéntesek és bedolgozók segítik a munkáját.
 Folytattuk a havi, rendszeres kiadások lefaragását, elsődlegesen a szolgáltató-váltás területén.
 Az üzemeltetési feladatokat egy részfoglalkozású rendszergazda, valamint közmunka program keretében
közmunkások látják el, amelyhez önkéntesek nyújtottak segítséget.
 A csoport a Göncöl Szövetség és tagszervezetei számára helyiséget (rendezvény, raktár, iroda) és
infrastruktúrát, gazdasági-ügyintézést és más tagi szolgáltatásokat nyújt. Székhelyet biztosít az IUCN
Magyar Nemzeti Bizottsága számára.
 A még folyamatban lévő pályázatok lezárását és/vagy elszámolását is a csoport végezte.
 A Göncöl Házban szakirányú ingatlanhasznosítást végzünk, hasonló célkitűzéssel tevékenykedő szervezetek
számára. A Váci út 67-ben – a korábbi szerkesztőség helyén – létesült az akkreditált Éden Természetes
Életmód Oktatóközpont. A szakirányú ingatlanhasznosításnak köszönhetően a hiánygazdálkodás enyhült.
 A csoport feladata a vitás ügyek rendezése is. A pályázati rendszerek elapadása, valamint a Süni és a Vadon
magazin megszűnése miatt számos követelés és egyéb, járulékos feladat maradt ránk. Ezek a közfeladatokat
terhelik. A viták elhúzódnak, az adósságszolgálat futamideje hosszú, részaránya a költségvetésben magas.
 Műszaki szempontból a legnagyobb kihívás a rekordmagasságú dunai árhullám volt, amely Vácott a várható
százéves gyakoriságú legnagyobb árhullámnál (LNV=767 cm) fél méterrel magasabban tetőzött. Az Ártéri
Tanösvény június 1-től július 5-ig víz alatt volt, tetőzéskor 5,5 méteres vízoszlop volt a deszkák fölött. A
Göncöl Ház kertjében 182 cm-es rekordmagasságot ért el az ár. Az árvízvédelmi kerítés és zsilipje 110 cmig védi a házat. Ki kellett pakolni az alagsori helyiségeket és a pincét. A saját árvízvédelmi rendszer először
lett kipróbálva. Az árvízi munkákban a Király Endre Szakközépiskola 90 önkéntese, valamint átlagosan,
folyamatosan 15 további önkéntesünk segített. Megkülönböztetett köszönet illeti az árvízi közmunkásokat. A
műszaki károkat összesen kétmillió forintra értékeltük. Kértünk kárenyhítést. Nem kaptunk.
Göncöl Alapítvány
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KMCs – Közművelődési Csoport – oktatási-művelődési tevékenységek
Pedagógiai alapelveink a tapasztalva tanulás, a gyakorlati alkotó tevékenység, a személyre szóló gondoskodás
és a személyes példa. Létesítményei a Göncöl Ház („Földanya Ékességei” közérdekű muzeális gyűjtemény és
állandó kiállítás, Göncöl Művelődési Otthon és Ifjúsági Ház, Környezet-egészségügyi kiállítás és a
Környezetvédelmi Szakkönyvtár ez utóbbi szünetel), a Váci Ártéri Tanösvény és a Bemutató Komposzttelep.
Az Oktató Gyógynövénykert a rekordmagasságú árvíz során ismét megsemmisült. Pénzesgyőrben a Pangea
Egyesülettel közös tulajdonú Breuer László Oktatóközpontot (Tornácos Ház és Panoráma Ház, akkreditált erdei
iskola és kulcsosház) a Pangea üzemelteti. A csoport a feladatait számos önkéntessel és óraadóval látta el.
AVKF - Apor Vilmos Katolikus Főiskola: A felsőoktatás rendjének megváltoztatása miatt az óraadás
szünetel, azonban a tanmenetbe beépültek az oktató- és bemutatóhelyeink.
A terepi és beltéri bemutató és oktatóhelyek programjai: A Göncöl Művelődési Otthon és Ifjúsági Ház, a
Térségi Földtani Múzeum, a Környezet-egészségügyi Kiállítás és Információs Pont és a Bemutató
Komposzttelep a beszámolási évben összesen 125 rendezvényt tartott: terepi vezetés, rendhagyó órák, jeles
napok, közmunkák, tábor; szabadtéri tanterem, komposztálás tanfolyam. A múzeumi estek és a klíma filmklub
szünetelt. A rendezvényeknek 2.124 résztvevője volt, ezen túl közel háromezer látogatót, így összesen kb. 5
ezer főt fogadtunk; valamint ezen felül az Ártéri Tanösvénynek további 65 ezer fős látogatottsága volt.
Napközis táborok: A Szent Anna Karitásszal együttműködésben egyhetes, napközis táborokat tartottunk
mélyszegénységben élő gyermekek, valamint állami gondozott gyermekek számára.
Helyi szakmai és sajtó kapcsolatok: Vác Város Önkormányzata, Tourinform Iroda, Tragor Ignác Múzeum,
Katona Lajos Könyvtár, Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság, Szent Anna Karitász, Vác Városi Evezős Club, Servitum Kft., Madách Imre
Művelődési Központ, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, helyi oktatási intézmények, ElekroSzignál TV, Váci
Polgár, Váci Napló.

TKI – Térségi Kutatások Intézete – kutatás, tervezés
Az intézet a naprakész területi adatbázisaira és érdekegyeztetésre alapozva integrált környezetvédelmi és
területfejlesztési tervek készítésével, terepi kutatással, környezeti konfliktusok kezelésével, feldolgozásával és
döntés-előkészítéssel foglalkozik. Jelentősebb eredményei: a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítését megalapozó
kutatások; a környezetvédelmi törvényt előkészítő bizottság működtetése; a Szentendrei-sziget területhasználati
terve; Dunával kapcsolatos munkák; rekultivációs-, terület- és vidékfejlesztési tervek voltak. A TKI a
beszámolási időszakban hagymahéj elven – a fogyasztói szóhasználat szerint „cloud” üzemmódban – működött.
A TKI a Gödöllői Szt. István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének szakmai partnerintézménye.
A beszámolási időszakban elkészült munkák: (1) „Vác város közigazgatási területén elhelyezett illegális
hulladéklerakók feltérképezése” c. tanulmány Vác Városa számára, valamint (2) „Részvételi tervezés –
Integrált vízgazdálkodás” 2 ppt a Budapesti Víz Világtalálkozón (Budapet Water Summit).

Süni és Vadon magazin Kiadó és Szerkesztőség – ismeretterjesztés
A lapok megszűntével a kiadó és szerkesztőség is megszűnt 2012-ben. A szerkesztőségben található
ingóságokat és raktárkészletet 2013-ban a Göncöl Házba szállítottuk. Selejtezés után az irodákba, irattárba és
raktárakba került. A szerkesztőségbe a helyiségek időszaki karbantartását, felújítását követően az akkreditált
Éden Természetes Életmód Oktatóközpont került. A munkák döntő részét önkéntesek végezték, összesen 12 fő.

Kilátó Galéria a Margitszigeti Víztoronyban
A bérleti jogviszonyunkat a Főváros döntése értelmében a Szabad Tér Színház 2010. márciusában felmondta.
27 éven keresztül üzemeltettük a Víztornyot. A romos, lebontásra szánt műemléket megőriztük a köz javára.
Népszerű kulturális intézményt hoztunk létre benne, amely egymillió látogatót fogadott. 2011. májusában,
átadtuk az épületet az új üzemeltetőnek, aki az általunk bejáratott működési formát folytatja, bővítette és
felújította. A káraink megfizetését, a tulajdonos Főváros elutasította, ezért a követelésünket jogi útra tereltük.
kelt: 2014. május, Vác
P.H.
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