
A Magosfa Alapítvány szakmai tevékenységei 2019-ben

1. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

1.1. Az ország különböző részeiről érkező általános iskolás és óvodás csoportoknak 80 db terepi
környezeti nevelési modult tartottunk különféle témakörökben (egy részüket erdei iskolai program
keretében), a lentebb bemutatott táboron kívül. A programokon mintegy 500 gyerek és 40 felnőtt
vett részt. Az általunk szervezett programokon kívül a Kismagos Erdei Oktatóközpont és Szállás
számos más jellegű rendezvény helyszínéül szolgált (egyetemi terepgyakorlat, táborok, képzések),
ezeken a programokon mintegy 350 fő fordult meg. http://www.magosfa.hu/kornyezeti-neveles/

1.2. A Csíkoshátú Vadmalac Természetismereti Táborban 20 gyerek és 6 önkéntes vett részt. A hat
nap során számos szakmai kirándulást, beltéri programot tartottunk, és fokozottan ügyeltünk arra,
hogy ne pazaroljuk az élelmiszert. http://www.magosfa.hu/vadmalacok-kismagosban/

1.3 Idén próba jelleggel a Vadmalac táborból kiöregedő, de lelkes gyerekek részére szerveztük a
Süldő  tábort.  Igyekeztünk  mélyebb  szakmai  ismeretet  átadni,  és  fontosnak  tartottuk  az
összefüggésekre felhívni a figyelmet. http://www.magosfa.hu/suldo-tabor-beszamolo-2019/

1.4.  Számos  módon  terjesztettük  kiadványainkat  (honlapon  keresztül,  rendezvényeken,
Kismagosban stb.). Az ingyenes kiadványokon kívül a Fogyasztó kúra c. könyvünkből 55 db-t, a
terepi határozókból 515 db-ot, a Minden napra kisebb (öko)lábnyom c. kiadványból 90 db-t adtunk
el 2019-ben. http://www.magosfa.hu/kategoria/magosfa-termekek/

1.5.  Az  ELTE  Állam-  és  Jogtudományi  Karjának  15  hallgatója  Társadalmi  Felelősségvállalás
Kurzus keretében négy alkalommal dolgozott a Kismagosban. Elsősorban fizikai munkát végeztek
az oktatóközpont területén, de a Kismagos közeli S jelzésű turistaút egyik hídját is újjáépítették. A
hallgatók  számára  röviden  bemutattuk  a  civil  szervezetek  magyarországi  helyzetét  valamint
Alapítványunk működését.
Szent István Egyetemről két hallgató is érkezett több hónapos gyakornoki munkára, akik változatos
feladatokat végeztek el. https://www.facebook.com/Magosfa/videos/726931794429523/

1.6. Két alkalommal, tavasszal és ősszel is tartottunk nagytakarítást a Kismagosban, önkéntesek
bevonásával. A meghirdetett nyílt önkéntes napon összesen 30 fő segített abban, hogy a Kismagost
felkészítsük a csoportok fogadására, majd a téli időszakra. https://tinyurl.hu/vMks/
Szintén  önkéntesek  segítségével,  országos  TeSzedd  akció  keretében  tisztítottuk  meg  Kismaros,
Börzsönyligeten több völgy valamint a Morgó-patak és a Csömöle-patak egy-egy szakaszát.
https://www.facebook.com/Magosfa/posts/2677307242286642

1.7.  Májustól  havi  egy alkalommal más szervezetekkel  közösen rendeztük meg a Ökofilmklub-
Dunakanyart a Kismarosi Művelődési Házban. Ökológiai témájú filmeket vetítettünk, majd utána
beszélgetéseket tartottunk. A több mint 100 érdeklődőn túl az egyre népszerűbb események hatására
sikerült aktivitást elérni a helyi lakosok körében.
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Vácon  szemléletformáló  klub  alkalmakat  szerveztünk  beszélgetéssel  és  öko  szemléletű
műhelymunkával.

1.8.  Többféle  módon juttatjuk  el  híreinket,  eseményeinket  célcsoportjainkhoz (tanárokhoz,  civil
szervezetekhez, térségben élőkhöz stb.). Facebook oldalunkon heti rendszerességgel teszünk közzé
bejegyzéseket, képeket. Egyes híreink több tízezres nézettséget értek el. A kéthetente elektronikusan
kiküldött  Magosfa  Híradó  keretében  adunk  hírt  legfontosabb  eseményeinkről,  tesszük  közzé
felhívásainkat.  A  Híradó  kb.  600  személyt  ér  el.  Magosfa.hu  honlapunkra  elsősorban  olyan
információkat,  dokumentumokat  helyezünk  ki,  amelyek  időt  állóak,  hosszabb  távon
hasznosíthatóak. Nyilvános rendezvényeinkről, akcióinkról tájékoztatjuk a helyi és országos sajtót,
így még több személyhez jut el munkáink eredménye, oktatási anyagaink, kiadványaink.

1.9.  Több  szakmai  találkozón,  fórumon  vettünk  részt,  így  többek  között  a  Környezet-  és
Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozóján (Budapest, 2019. május 31. - június 2.). A
Magyar Természetvédők Szövetsége (továbbiakban: MTvSz) a Kismagosban tartotta ünnepi – 30
éves alapítási évforduló – tagcsoporti találkozóját (2019. szeptember 13-15.), amely során nem csak
szállást, étkezést biztosítottunk, hanem a szakmai megbeszéléseken is aktívan közreműködtünk.
Új  elemként,  a  magyarországi  agroökológiai  mozgalomban  is  aktív  szerepet  vállaltunk.
Munkatársunk, Neumayer Éva Pro Natura díjat kapott fenntarthatóságra nevelési munkájáért a Föld
napja alkalmából. 

1.10.  Aktív  közreműködésünkkel  megalakult  az  MTvSz  Fenntarthatóságra  Nevelési
Munkacsoportja. Ennek keretében a tagszervezetekkel működünk együtt a témakörben és közösen
ajánljuk iskoláknak programjainkat és kiadványainkat. 
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület által koordinált Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia új
kiadásának munkáiban is részt vettünk: két fejezet írásában működtünk közre.
Ősz  folyamán  kezdeményeztük  a  Dunakanyarban  környezetvédelmi  ügyekkel  foglalkozó  civil
szervezetek,  lakossági  csoportok  és  magánszemélyek  együttműködésének  erősítését.  Több
találkozóra is sor került, amelyek célja elsősorban az ismerkedés és a tervezés volt.

1.11. Már korábban lépéseket tettünk a Kismagos Erdei Oktatóközpont és Szállás szállásépületeinek
felújítására,  így  vázlatterveket  készíttettünk  a  faházak  korszerűsítése  érdekében.  Ugyanakkor
támogatási igény beadására először 2019 őszén nyílott lehetőségünk. Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztoshoz benyújtott projekttervünket, amely nem csak a szállásépületek felújítását, hanem
a  Kismagos  központi  és  oktatóépületében  egyes  karbantartási,  korszerűsítési  munkálatokat  is
tartalmazott,  2019  decemberében  támogatásra  érdemesnek  minősítették.  A tervezési  és  építési
munkálatok 2020 januárjában kezdődnek.

2. PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

2.1. Learning from Nature – Biomimicry in Education (BioLearn; Tanulás a természettől – 
biomimikri az oktatásban) c. Erasmus+ pályázat
A 3 éves projekt 2018. szeptember 1-jén indult hat ország (Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság,
Hollandia,  Szlovákia,  USA  és  Magyarország)  civil  szervezeteinek  részvételével.  Fő  célja  a
biomimikri (természet által ihletett találmányok) módszerének bevezetése az oktatásba. A projekt



során meglevő oktatóanyagokat adaptálunk, majd új részeket dolgozunk ki. Az oktatóanyagokat ki
is  próbáljuk  és  egy  pedagógus-továbbképzést  is  kidolgozunk,  majd  kipróbálunk.  A projektben
résztvevő 5-5 pedagógus részére (4 országból) Hollandiába tanulmányutat szervezünk.
2019-ben  a  modulok  első  sorozatán  dolgoztunk,  a  saját  modulokat  ki  is  próbáltuk.  Júniusban
találkozót tartottunk Csehországban, elkezdtük írni a pedagógus-továbbképzés anyagát. Elkészült a
projekt  honlapjának  alapja,  a  modulok  tipográfiájának  első  változata.  A tanulmányút  szereplőit
kiválasztottuk, holland partnerünk megtervezte a programot és megszervezte a szállást és étkezést.
Több programunkon népszerűsítettük a biomimikrit, pl. a már fent említett Süldő táborban is.
http://www.magosfa.hu/beindult-a-biomimikri-maraton/
http://www.magosfa.hu/biomimikri-folytatas/

2.2. Change the Story c. Erasmus+ pályázat
A projekt koordinátora az Egyesült Királyságbeli Wild Awake civil szervezet. A projekt keretein
belül felső tagozatos gyerekek mérik fel településük történetét klímavédelmi szempontok szerint és
próbálnak  olyan  jövőképet  megálmodni,  ami  klímaváltozás  szempontjából  pozitív,  tehát
megváltozik  a  történet  vége.  Mind  a  felmérés,  mind  a  jövőkép  megálmodása  során  digitális
eszközöket is használnak a gyerekek.
A projekt első lépéseként 2019-ben kiválasztottuk a magyar (váci) partneriskolákat, és felmérést
végeztünk az iskolák pedagógusai  körében az iskola digitális  felszereltségét,  a klímaváltozással
kapcsolatos oktatás és a társadalmi részvétel témakörében.

2.3. Földművelésügyi Minisztérium (FM) Zöld Forrás 2018 – Ipolytisztítási akció és 
fenntarthatósági műhelymunkák
Ebben  a  pályázatban  kétféle  tevékenységet  valósítottunk  meg:  Ipolytisztítási  akciót  és  3  db
fenntarthatósági műhelymunkát. A projekt előkészítése 2018-ban kezdődött meg, a végrehajtás 2019
tavaszán és júniusban történt.
Húsz  önkéntes  részvételével  12.  alkalommal  tartottuk  meg  az  Ipolytisztítási  akciót.  A munka
látványos eredménye: 145 zsák és több, nagyobb méretű hulladék begyűjtése az Ipoly Nógrádszakál
és Ludányhalászi közötti szakaszán. https://www.facebook.com/Magosfa/posts/2857814864235878
A  műhelymunkákat  Vegyszermentes  háztartás,  Házi  testápolás,  Gyógy-  és  festőnövények
témakörökben tartottuk. Mindhárom alkalommal 15-15 fő vett részt.
http://www.magosfa.hu/lehet-vegyszermentesen-is/

2.4. Földművelésügyi Minisztérium (FM) Zöld Forrás 2019 – Ipolytisztítási akció, Kicsik és
nagyik program, természetvédelmi információs táblák
Az idei pályázatban három fő téma került elő: Ipolytisztítási akció, Kicsik és nagyik program és
természetvédelmi információs táblák kihelyezése.
Az ősszel már elkezdtük a Kicsik és nagyik programot, melynek keretében 3 foglalkozást tartottunk
a Váci Idősek Otthona és Klub három részlegében. A maradék öt foglalkozást 2020. január és május
között tartjuk meg, mint ahogy a másik két téma tevékenységeit is.

2.5.  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  –  Dunakanyar  Klímasuli  –
energiatudatossági és klímavédelmi szemléletformáló programsorozat diákoknak
KEHOP 5.4.1-es  pályázatunk  célja,  hogy  a  térség  lakossága,  azon  belül  kiemelten  a  diákok
megismerkedjenek  az  energiatakarékossági  technikákkal,  a  kis  beruházást  igénylő
energiatakarékossági módszerekkel, a megújuló energiahasználattal,  a klímatudatos életvitellel,  a
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tudatos  fogyasztással  és  a  természetközeli,  fenntartható  háztartással  és  életmóddal.  A pályázat
szerződésének  és  végrehajtásának  előkészítése  zajlott  2019-ben,  a  tevékenységeket  2020-ban
valósítjuk meg.

2.6.  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  –  Fogjuk  meg  az  energiát!  –
energiatudatossági szemléletformáló programsorozat a Dunakanyar lakosságáért
Konzorciumi tagként részt veszünk az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület KEHOP 5.4.1-es
pályázatának végrehajtásában. A projekt célja, hogy egy átfogó és széleskörű szemléletformálási
kampányt  hajtsunk végre az energiatudatosság és klímavédelem terén a  térségben,  elsősorban a
felnőtt lakosság részére. Bár 2019-ben még nem fejeződött be a támogatási szerződés megkötésének
előkészítése, ugyanakkor elkezdtük egyes tevékenységek végrehajtását. Ennek keretében energia-
hatékonysági standot üzemeltettünk a Természetjáró Fesztiválon, ahol az érdeklődőket tájékoztató
anyagokkal, energiahatékonysági játékokkal, bemutatókkal, totóval és tanácsadással vártuk.

2.7. MTvSz – Akciók a helyi élelmiszerekért
Az MTvSz belső pályázatán  két  olyan tevékenységre  nyertünk támogatást,  amellyel  a  helyi  és
bioélelmiszerek elterjedését szolgáljuk. A pályázat keretében “Egészséges ételek helyi gazdáktól”
jelszóval  2019.  október  25-én  Vác belvárosában népszerűsítettük  a  bio-  és  a  helyi  termékeket.
Standunkon  többféle  helyi  termék  kóstolójával,  szórólapokkal  és  beszélgetésekkel  vártuk  az
érdeklődőket, akik közül többen táblán lévő szöveggel vagy videóval üzentek az EU-képviselőknek.
Az  esemény  nemzetközi  kampány  részét  alkotta,  amelynek  hazai  tevékenységeit  az  MTvSz
koordinálta. A következő évben folytatjuk a pályázat megvalósítását.
https://www.facebook.com/Magosfa/posts/3096384943712201

2.8.  Baptista  Szeretetszolgálat  –  Fogyasztó  kúra  –  Kiadvány  és  képzés  a  fenntartható
fogyasztási tudatosság növelésére
A  pályázat  keretében  a  “Fogyasztó  kúra”  című  kiadványunk  néhány  modulján  végzünk
változtatásokat,  majd  kinyomtatjuk  300 példányban;  ezután  megtartunk  egy akkreditált  képzést
pedagógusok  részére;  ezzel  párhuzamosan  pedig  technikailag  megújítjuk  migaproject.eu  című
honlapunkat. Ebben az évben a szakmai előkészületek történtek meg.

3. MEGBÍZÁSOS MUNKÁK

3.1. Fogyasztó kúra képzés
A Zöld Székelyföld Egyesület felkérésére egy két napos képzést tartottunk székelyföldi környezeti
neveléssel  foglalkozó  tanárok  részére.  A  pedagógus  továbbképzés  helyszíne  Csíkszeredán,  a
Sapientia Egyetem épületében volt, szeptember harmadik hétvégéjén.
http://www.magosfa.hu/fenntarthatosagi-hetvege-a-szekelyfoldon/

3.2. Részvétel a Természetjárók Fesztiválján
A második alkalommal megrendezett Természetjáró Fesztiválon (Verőce, 2019. szeptember 6-8.) –
energiahatékonysági  és  klímavédelmi  tevékenységeink  mellett  –  vezettünk  gyógynövényes-,
nyomkereső-,  madarász-  és  tematikus  gyalogtúrákat  a  környező  erdőkbe,  mezőkre;  interaktív,
természetismereti játékokkal szórakoztattuk a standunk látogatóit; ökotermékeket és kiadványokat
terjesztettünk. https://www.facebook.com/Magosfa/posts/2954565471227483
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3.3. Részvétel erőforrás-takarékosság kiállítás szervezésében
A Fenntarthatóság Felé Egyesület megbízásából 6 interaktív kiállítást és négy előadást szerveztünk
erőforrás-takarékosság témakörben.

3.4. Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség - klímatudatossági szemléletformáló tevékenységek
A  Magyar  Éghajlatvédelmi  Szövetség  megbízásából  két  eseményen  jelentünk  meg
klímatudatosságot  erősítő  tevékenységeinkkel.  A  szeptemberi  Természetjáró  Fesztiválon
standunkon roll-upokkal,  kiadványokkal,  beszélgetéssel,  szakmai  tanácsokkal  vártuk  a  Fesztivál
látogatóit. Október végén az Ökofilmklub-Dunakanyar keretében a Belo Monte óriásgát építéséről
szóló  filmet  vetítettük  le  25  fő  jelenlétében,  amelyet  beszélgetés  követett  a  klímaváltozásról,  a
megelőzés és az alkalmazkodás lehetőségeiről. https://tinyurl.hu/YLOc/

3.5. A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület KEHOP 5.4.1-es pályázata
A Mátyásfa  felkérésére  segítettünk  a  kismarosi  majálison  felállított  Napsátor-programsorozat
megvalósításában;  15  rendhagyó,  energiahatékonysági  óra  tartásában  Kismaros,  Nagymaros  és
Szokolya általános iskoláiban valamint a pályázati tevékenységek népszerűsítésében.
https://tinyurl.hu/soRd/

3.6. Biogazdálkodás népszerűsítése
Biogazdálkodási  projektünk keretében az Ökológiai  Intézet  Alapítvány felkérésére mélymulcsos
előadást szerveztünk nagy sikerrel, több mint 100 résztvevővel márciusban, a kismarosi Művelődési
Házban. Ennek folyományaként, szervezésünkben 12 fő vehetett részt több napos, gömörszőlősi
mélymulcsos képzésen az ősz folyamán.
http://www.magosfa.hu/nagy-sikert-aratott-a-melymulcsos-eloadas-kismaroson
https://www.facebook.com/Magosfa/posts/3011305222220174

3.7. Nemzetközi Csillagászati Diákolimpia versenyfordulóinak szervezése
A Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. megbízásából a 2019. augusztus 2. és 10. között Keszthelyen
megtartott  Nemzetközi  Csillagászati  Diákolimpia  versenyfordulóinak  szakmai  rendezvény-
szervezésében és megvalósításában vettünk részt.

3.8. Budavári Zöldítő c. kiadvány
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megbízásából 36 oldalas szemléletformáló kiadványt
készítettünk el az I. kerület lakosainak, a környezetvédelem, fenntarthatóság témaköreit felölelve,
számos gyakorlati tanácsot adva. A kiadványból az Önkormányzat 5000 példányt nyomtatott és a
helyi iskolákba, háztartásokba ingyenesen juttatta el az ősz folyamán.

3.9. Részvétel az MTvSz fővárosi természetvédelmi munkáiban
Négy  területkezelés,  tíz  szemétszedéssel  egybekötött  túra  alkalmából  logisztikai  feladatokat
végeztünk, valamint túravezetéshez kapcsolódó szakértői feladatokat láttunk el.

A Magosfa Alapítvány 2019. évi szakmai beszámolóját a Kuratórium 2020. január 8-i ülésén
fogadta el.
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