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MAGoSFA ALAPÍTVÁNY szAKMÁl

TEvÉIGr.'JYsÉGEI 201 3-BAN

1 . KÖRNYEZETI NE\'ELÉSI ALAPPRoGRAM

1'1. 101 db telepi kömyezeti nevelési modult tafiottunk az ország különböző részeió] érkező
általáros iskolrás csoportoklak, kü].inféle ténaköIökbeD (egy résziiket erdei iskolai progam
keletében). A plogramokon mintegy 610 gyerek és 50 felDőtt veű résá' A progranok egy
Észén a váci Pacsí.ta utcai gyermekotthon hátrr1nyos helyzetíí gyerekei vettek résá.
Felnőtteknek 6 db modult tafiottunt, köztiik óvodai pedagógus csopoÍnak' általános iskolai
taniíI csopo1.tnak, valamint magánszemély részére, összesen 75 fő részére. Júliusban kertilt sor
egy egyhetes gyercktábor szervezésére is, 11 résztvevővel' 6 egésznapos programmal.

1.2' 2013-ban a Fogyasztó ku1a c' kön}.vüntből 40 db-t adtunt el. 3 db-ot elajándékozlunlq a
terepi határozókból pedig 328 db-ot lÍusítottunl('

1.3' A Duna DIáva cement Kft. á]tal kiírt Zöld Megoldás 2012 páIyazat keretében három
kincskereső ösvénÍ a]aKtotfunk ki. kettőt vácon, egyet pedig Kismaroson' a Kismagos
központ kömyékén' Az ösvények vezetőlapjait 3 különböző iskolából jövő
gyermekcsoportokkal tesáeltiik, majd kinyomtatás utlin még hiíom csopoflot vezettünt végig
mjtuk. Az ösvények ürnepélyes átadójára a DDC vezetősége és a polglínnesteljelelrlétében vác
Főterén kerü1t sor.

1.4. A MagyaI Közíírsaság Külüg}minisztériuma táIsfinanszíIozásával, a NEFE p(ogfam
keletében bosnyák-nagyar projelr1et valósitottunk meg' Ez alkalommal 12 bosnyrík szakember
(civil szeNezet munl€társaj, pedagógusok, helyi termelők) vett IésZt egy magyarországi
tanu]rnán).úton. ainelynek témája a helyi temékek előállítása, éItékesítése, népszeriisítése'
oktatási ploglamba való illesáése. A 3 napos ploglan tafta]nazott elméleti hátteret' helyi
tennelők meglátogatását, piacok és helyi termékes boltok megtekintését, múhelymunkát.
Budapesttől a DunakanyaloÍ át Nógrádig és Nagybörzsönyig.

1.5 A svájci-MagyaT Együttmííködésj Plo$am Testválelepillési és Pafiíelségi Pályázati Alap
támogatásával kezdt|lk el Klíma-balátság c. plojektünket a svájci ,.myclimate'' szervezet
partíerségéve]. A projekt keretében 10 iskolát kerestilnt fel, és október folyamrin a svájci
partnerel közösen nííhel1munkát taltottunk az iskolák pedagógusainak. A projekt
megvalósítása 2014-ben fol}tatódik.

1'6. A Mecsekeldő Zrt. ..A nókus suli Eldészeti Erdei Iskola és eldő Háza öko központtá
fejlesztése és bővítése'' c' pá]yázata keletében negtaltottuk 30 óIás ,'A fenntaltható fogyasáás a
könyezeti nevelésben _ továbbképzés a ,,Fogyasáó kúra'' című modulgyÍljtemény
hasznáatához'' akkeditált pedagógus továbbképzésünl(et' Ezen kívül szintén 30 órás képzést
tar|ottunk ''csillagászati alapismeretek. plogramvezetés- és bemutató.képzés tercpi vezetők
s z ámá ra . . c ímme]

1'7. A vidékfejlesztési Minisáérium Zö]d Fonás 2012-es és 2013-as pályázatának keretében 4
alkalommalta1tottunt időseknek és áta]ános iskolás gyerekeknek közös foglalkozásokat a Váci
Idősek otthona és Klubia valamint a Váci Karolina Katolikus Altalános lskola
közremÍiködésével. A foglalkozások témái: Fiités-hútés manapság és a régi időkben; Mosás
egykol és ma; Az erdő ébredésej Mézecskalács készítés. Az időseknek és gyerekeknek közösen
taltott környezeti nevelési / fenntafihatósági programjainkat az NfC projekt (lásd 1.8.) kefetében
kezdtllk' de azóta más íonásokból tovább folÍattuk, és folÍatjuk jelenleg is. Ez a
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tevékenységünk némileg hozzájá1rlt vác vfuos sikeréhez, miszerint 20l3-ban elíye.te az
.,Idősbarát Ónkormán y zat', díjá1.

1'8. A Natwe Í.o Care care fol Nature c. kétéves Grundtvig plojeldiintet (2010.dec.1-2012.
nov'30') 2013-ban beszámoltuk. A projektet követően is zajlottak ehhez kapcsolódó esenények'
ii.m. például május 23-án a Tempus Közalapítviíny által szer.7ezett ..oktatás a fenntarthatóság
szolg.i1atában'' c. konfelenciiín való megjelenés, ilietve a wIsE (working through
Intelgenelational seniol Empowerment) nevű, nemzetközi jó gyakorlatok gyújtemérryben való
megjelenés.

1.9. Alapítván}unt standdal jelent meg a váci Világi Vigalom civil utcájában, ahol kiadvrínyok,
köáiik a ftissen megielent Kincskeresők. az ez utóbbihoz kapcsolódó táÍsasjáték, egyéb
kömyezeti nevelési j átékok és csillagász távcsövek vrír1rík az érdeklődőket'

1.10. A Közép-MagyarcIszági Zöld Kör és a Magyar Természetvédők Szövetsége
együttmíiködésével fórumot szerveztilnk a génmódosításróL és anrrak veszélyeirőL az Apor
\ilmos Katolitus !ö.r s]ro.iaD.

2. ÖKoTURIsZTII.{I És FENNTARTHÁTó TDRÚLETrrJLESZTÉs| 4LA PPRoG R AMoK

2'1. AlapítvánFurk nyert a,Négy Kapu' HU-SK hatáIon átnÉló Ewópai Uniós páyláZaton'
melynek keletében turisáikai szolgáltatís fejlesáésre és eszközbeszezésle van lehetőségiinl.
ParÍneleint a Kríroly Róbert Főiskola, a Kozfudá1 Alapítvány és az Ipoly Unió' A pályázat
utófinanszíIozásos, 2013-ban kezdhettiik nleg a megvalósítását. Az év soún a plilyázat
nagyobbik lészét megvalósítotfuk az alábbi területeken: A melegítőkonyha belendezési tárgyai
kerültek beszerzésre: hútő' ipali mosogatógép, gáztitzhe|y, mosogató, Iozsdamentes
edénykészlet' szekények, munkaasáal stb. Az ebédlőbe székeket szelezttjÍik be' Elkésznlt az
ökoturisztikai kínálat anyaglínak feltöltéséhez a rnegfelelő honlap' Az épületekbe
riasztórendszel kefilt. Kialakításla kerílt a Kismagos bolt bútorzata. ]nfomatikai eszközöket
szerezttint be (számítógép, ]aptop, wifi-háózat)' Kidolgozásla került 6 Kismagosbarr tartható
ökoturisztikai modul. és beszereztiik a sziikséges eszLözöket (kenyéIsütés, madarászat' szövés'
nappali csillagászat, szappaltészítés' gyógynövények-fona1festés). Szintén kidolgozásra kelü]t
12 ökofuIa. Kerékpáros felszeleléseket szeleáiink be (kelékpár-tfuo1ók, biaonsági lakatok,
bukósísakok, sze.víz-kész]et), valamínt szereléshez és karbantai1áshoz szükséges eszközöket
(láncfűrész, fáskosarak' hasítófejszék... ). Szervízeltettiik a kerékprírparkot és a mikroszkópokal.
Elkészült a mini kalandpark, rekreációhoz szükséges eszközöket szercztiink be (tollasütők'
pingpong asáal' társasjátékok, Iönkbútolok). A 2014-ben fol}tatódik a Fojekt megvalósítása.

2'2. A Civil Licit Alapítvány által ínmlír 6. alkalommal megrendezett Civil Licit eseményre
pályázatunkat bevríasz.ottiík, a íovembel 12-i aukción sikeresen vettiint Iésá' A Licit célja a
fol-plofit szektol számfua éItékesíteni non-plof1t szervezetek Szolgáltatásait. A Magosfa
Alapítvány eg}Dapos lpol}'tisztítási akciót kínált fel az áYeIésIe' amit végül a Gelbefi
nyomdaipari cég vásfuolt meg. A részletek megbeszélése, a szeződéskötés és a folyótisztítás
2014-ben töÍénik meg' Az esemény kapcsán az Alapítvrány tevékenységéről élő adásban
Iádióripofi késztilt a Civil R.ídió számára.

2.3. A Magyar Temész€tvédők Szövetsége megbizásából sz]oviik-magyaÍ hatiÍon átnyrló
Íónrmokat és egyéb lendezvélryeket szeNeztiint HUSK pálylázatuk keretébetl'
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3.1. A 'Négy Kapu'' HU-SK páyrázat keretében töftént beszezések és fejlesáések legnagyobb
Iésze az oktatóközponl fejlesztését szolgálja. Ide bÍtoznak az aiábbi fejlesáések: A
nelegítőkonyha berendezési tátgyai: hútő, ipa nosogatógép, glitiízbely, mosogató.
Iozsdamentes edénykészlet, szekények, muDkaasáal stb. Az ebédlőbe a székeket beszerzése.
Az épületekben múködő dasztóIendszel: a Kismagos bolt bútolzata. Vendég wifi háJózatot
létesítése az épiiletekben. KeréLpríros felszerelések beszeEése (kelékpfu-tárolók' biaonsági
lakatok, bukósisakok, sze1viz-kész1et). Szereléshez és karbantartáshoz sziikséges eszközöket
beszerzése (láncf,irész, flískosarak, hasítófejszék.. ') Kerékpárpark és a mikloszkópok
szelvízeltetése. Elkészült a mini kalandpark-játszótér' rekeációhoz sziikséges eszközöket
szeleztijnk be (tollasütők, pingpong asáal, trársasiátékok' rönkbútorok).

3'2 Az év során összesen 5 alkalommal szerveáiiDk ölkéntes munl<ákat a Közoolttba. melveken
összesen löbb mjnt ]00 l. ö ven rész. ÁpriIistól júniusig Ben|'ö Mária tö|töne száLmai
gyakorlatát nálunk, bekapcsolódva többek közótt az alapítvány kömyezeti Deve]ési munkájába.
Egy alkalommal Magosfa-szimpatizáns önténtesek munkájára, két alkalommal a váci Madách
Imre Gimnázium közösségi szolgálatfua' egy alkalommal a váci Király Endre Szakközépiskola'
egy alkalommal pedig a váci Géza Király Szakközépiskola közösségi szolgálatára keriilt sor' A
muntiikon tavaszi nagytakarítást, teleplendezést' és a felső fahíz felujításának lépéseit
végeáük' szep1embeóen ölkénteseink széúnáÍa az Alapítvány ferrnállásának 10. évfoldulóját
megünrreplendő önkéntes sziiletésnapi hétvégét szerveáiínk.

A Magosfa Alapítvány 2013. évi szakmai beszámolóját a Kuratórium 2014. január 15-i ülósén
fosadta el.
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MAGoSFA KÓRNYEZETI NEVELÉSI És öKoTUR|SZT|KA| ALAPÍTVÁNY

Az egyszeÍűsített éVes beszámo|ó méÍ|ege (Adatok ezet forintban.)
E|őző ev

he|yesbítése
TáÍgyéV

ESZKÖzÓK (AKT|VÁK)

A' BefeKetetl eszközök 86 587 96 834
1' Im materiá|is javak

|j' TáÍgyieszközök 86 587 96 834
|]|' BeÍeKetett pénzÜgyi eszközök

B' Forgóeszközök 3 524 !2 3Lg
|' Készletek

||. KöVete|ések 190: 718
l l l .  Enekpaprfok 500 500
|V' Pénzeszközök L L21 11 101

c' AktÍV ldóbe|i e|határo|ások
ESZKÖZÖK ÖssZEsEN 90 l1t 109153
FoRRÁsoK (PAssZÍVÁK)

D' saját tőke 7A 649 7A 6L2
|' Indu|o tőke/jeqyzett tóke 130 130
||' TőkeVá|tozás/eredmény 78 519
|||' Lekö|ötI taÍta|ek

|V' Ertéke|ésl ta'ta|ék

V' Tá|gyéV] eredmény a apteVé|enyseqbó| 14 486
V|' TáÍgyéVj erdemény Vá||a|koziísi tevékenységbó|

E' cé|ta alékok

F' Krte]ezetiségek lt 462 30 541
r. Harrasororr r(orerezensegek

||' HoslzÚ lejáratÚ kÖte]ezettséqek 10 310
l||' Rövid |ejáratú küe|ezettségek Ll462 20 231-

G' PasszíV időbe|i e|hataro|ások

FoRRÁsoK ÖssZEsEN 90 111 109 153

KÍtö|tó ve|z ió:2'61.0 Nyomtatvány vérzió:1'6 Ny omtafua: 201 4.06.24 21.02.17
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egyszerűsített beszámolója és közhá-sznűsági mel|éklete PK-1.42
d

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredmény-kimutatása
Vá||alkozási tevé|eny5éo

1' ÉÍtékésítés nettó árbevéte|e 1 9 1 t 5 261 L 9L2 5 267

2 Aktivá|t saját te|jesítmények

3' Egyéb bevéte|ek
34 55( 34 55( 16 163

. tagd Íj, alapÍtótó] kapott

3411{ 15 A4! 3411! 15 84€

43! 435 3L4

4' Pénzüqyi műVe|etek bevéte|ei

5' RendkivÜ|i bevéte]ek

a|apítótó| kapott beÍizetés

A' osszes bevéte| (1+2+3+4+5) 21424 36 46i 2L 42/

ebbó|: kózh6znÚ téVékenyséq
36 462 21431 36 46t 2143t

6' Anyagje||egű ÍáÍoíd ítások 15 39t L2 751 15 39t L2 75C

7. szemé|yi jelIegÍi ÍáÍordÍtások 4 394 5 661 4 39! 5 66!

ebbó|: Vezetó tisztségvise|ők
136( 105: 1054

8' Értékcsókkenési |eíriís L 20! 149( 120! 1,194

9. Egyéb ráÍoÍd í|asok 2t5C 124! 450 L 249

10' Pénzügyi műVe|etek
131 30! 131 305

MAGoSFA KÖRNYEZET| NEVELÉS| És óKTTuR|szT|KA| ALAPíTVÁNY

Kitö|tő v9|z ió:2'6í'0 Nyomtatvány veÍzió:1.6 NyomÍaÍva: 2014'06.24 21 .02'17
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Az egyszerűsített éves beszámo|ó eredméhv-kimutatása 2.. (\d.lTL é2él Íoli. 'bdn')

Vá |a] kozási tevékenység

11' RendkíVÜ]i láfoldítások

B' ósszes ÍáíordÍtlás
(6+7+8+9+10+11) 2L 57a 2! 461 2a 57t 2L 4Á1

ebbő|], közhasznÚ tevékenység
21,5?4 2L 461 2L 57a 2a 467

c' AdTzás e|óttieredmény (A B) 14 AB( -3i 14 aa( -3t

12' AdóÍizetés| | olelezettség

D' Adózott e|edmény (c.12)
L4 aaÍ -37 14 a8€ 37

13' JóVáhagyott oszta|ék

E' TárqyéVi eredn-jény (D 13)
14 Ba€ a4 a8Í \37

Táiékoztató adatok

A' Központi kÖltségvetési
6 A5t 6 456 3 134

B' He|vi önkormánvzati
ko|tséivetési |amoiratás

c- Az EurÓpai Unió slruKuráJis
a|apjaibÓ|, i||etve a Kohézios
A|ápbó| nyÚjtott támogaias

D. N ofmaÍíV támogatás

E' A szemé|Vi ióVéde|amadó
meqhatározón íeszenek ádozo
íendélkezesé szérinli
Íe|hászná|ásáró| szó|ó 1996. éVi
cXXVl'1öruény a|apján kiUtalt zt35 314 314

Az adatok kÓnwvizsgá|atta| a|á Vmnak tiinrasztva' 
Kön}.wizsgá|ói záradék

! rem
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