Göncöl Alapítvány
az IUCN - Világ Természetvédelmi Unió tagja

Közhasznúsági Beszámoló a 2014. 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 2014. évben.

Központ – gazdasági és műszaki tevékenységek
Felel az összes vezetési, gazdasági, műszaki, adminisztrációs feladat elvégzéséért, illetve elvégeztetéséért.
Beszámolási évben a csoport létszáma 2 fő. Számos önkéntes és bedolgozó segíti a csoport munkáját.
• Tovább folytattuk a rendszeres kiadások lefaragását, takarékossági intézkedések és szolgáltató-váltás útján.
• Az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez bedolgozók és 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 teljesített és lezárult pályázatok elszámolását a csoport elvégezte. Az évben 3 pályázatot nyertünk (ártéri
tanösvény, NatureCycle program, Természetvédelmi szakkör,) ezeket a csoport megvalósította, elszámolta.
• A Göncöl Házban csökkent az igény szakirányú ingatlanhasznosításra, a hasonló célkitűzéssel tevékenykedő
szervezetek részéről. A Váci út 67-ben létesült, akkreditált Éden Természetes Életmód Oktatóközpont
kiválóan működik. Az irodajellegű szakirányú ingatlanhasznosításból származó bevételek csökkentek.
• 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 jelentős
mértékben akadályozzák a közfeladatok ellátását. A követelők nagyobb részével megegyeztünk, néhány
azonban hajthatatlannak látszik. Az adósságszolgálat részaránya a költségvetésben növekedett.
• Az Ártéri Tanösvényen, kétszer volt széldöntés, háromszor a várost nem érintő árvíz. A károkat önkéntesek
állították helyre tárgyi adományokból. A hivatali szervektől tárgyi, illetve jelzés értékű segítséget kaptunk.
• Az év során a legnagyobb kihívás a nem üzleti célú szálláshely kialakítása volt Göncöl Házban és kertjében.
Irodákat és raktárakat alakítottunk át matracszállássá, valamint a kertet sátorhelyekké. Engedélyeztettük a
szálláshelyet, elkészítettük a tájékoztató anyagait, hét nyelven, beregisztráltunk turisztikai portálokra, július
18-án kezdtük meg a szolgáltatást. Az ismertségünk lépésről lépésre növekedett az év során. A szállásadás
egy programcsomag, amelynek része több kulturális és környezetvédelmi szolgáltatás. A vendégek nagy
többsége ezeket ténylegesen igénybe is veszi, nagyon sokan beszámolnak az így szerzett élményeikről.
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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 2013. évi rekordmagasságú árvíz során 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 helyzet változatlan, a felsőoktatás rendjének megváltoztatása
miatt az óraadás szünetel, viszont a tanmenetbe beépültek az oktató- és bemutatóhelyeink, kompenzáció nélkül.
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 2014. évben összesen 228 rendezvényt tartott: szakkörök, terepi vezetés, rendhagyó órák, jeles
napok, közmunkák, tábor; szabadtéri tanterem, komposztálás tanfolyam. A múzeumi estek és a klíma filmklub
szünetelt. A rendezvényeknek 3.476 résztvevője volt, ezen túl mintegy háromezer látogatót, így összesen kb.
6.500 főt fogadtunk; valamint ezen felül az Ártéri Tanösvénynek további 65 ezer fős látogatottsága volt.
A tárgyévben 23.830 Ft adományt kaptunk az SZJA 1%-okból, amelyet ezúton megköszönünk minden
adományozónak. Az adományt a Váci Ártéri Erdőben terjedő idegenhonos özönfajok gyérítésére fordítottuk.
Helyi 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) Jelentés Vác környezetének geotermikus viszonyairól és
hasznosítható karsztvíz-készleteiről. (2) Vác város közigazgatási területén lajstromba vett védett erdők,
víztestek, régészeti és természeti területek. (3) Kis-mintás lakossági felmérés Vác város hulladékgazdálkodási
szokásairól (feldolgozása folyamatban), (4) Vác Város Környezetvédelmi Programja (folyamatban).

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, a helyére az akkreditált Éden Természetes
Életmód Oktatóközpont került. A lapok hiányoznak a hazai közéletből, az ökológiai oktatásból, a
természettudományos ismeretterjesztésből és szakmai életből. Nagyon sokan keresik. Újraindítása indokolt.

Kilátó Galéria a Margitszigeti Víztoronyban – kortárs művészetek
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: 2015. május, Vác
P.H.

Kiszel Vilmos elnök

