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1 . KÖRNYEZETI

NE\'ELÉSI ALAPPRoGRAM

1'1. 101 db telepi kömyezeti nevelésimodulttafiottunkaz országkülönböző részeió]érkező
általáros iskolrás csoportoklak, kü].inféleténaköIökbeD (egy résziiketerdei iskolai progam
keletében).
A plogramokonmintegy 610 gyerek és50 felDőttveű résá' A progranok egy
Észén a váci Pacsí.ta utcai gyermekotthon hátrr1nyoshelyzetíí gyerekei vettek résá.
Felnőtteknek 6 db modult tafiottunt, köztiik óvodai pedagógus csopoÍnak' általános iskolai
taniíIcsopo1.tnak,
valamint magánszemélyrészére,
összesen 75 fő részére.
Júliusbankertilt sor
gyercktábor
programmal.
egy egyhetes
szervezésére
is, 11 résztvevővel'
6 egésznapos
1.2' 2013-bana Fogyasztóku1ac' kön}.vüntből 40 db-t adtuntel. 3 db-otelajándékozlunlq
a
terepi határozókból pedig 328 db-ot lÍusítottunl('
1.3' A Duna DIáva cement Kft. á]tal kiírt Zöld Megoldás 2012 páIyazat keretébenhárom
kincskereső ösvénÍ a]aKtotfunk ki. kettőt vácon, egyet pedig Kismaroson' a Kismagos
központ kömyékén' Az ösvények vezetőlapjait 3 különböző
iskolából jövő
gyermekcsoportokkaltesáeltiik, majd kinyomtatásutlin méghiíom csopoflot vezettünt végig
mjtuk. Az ösvényekürnepélyesátadójára a DDC vezetőségeésa polglínnesteljelelrlétében
vác
Főterénkerü1tsor.
1.4. A MagyaI Közíírsaság Külüg}minisztériuma táIsfinanszíIozásával,a NEFE p(ogfam
keletébenbosnyák-nagyar projelr1etvalósitottunk meg' Ez alkalommal 12 bosnyríkszakember
(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
piacok és helyi termékesboltok megtekintését,
tennelők meglátogatását,
múhelymunkát.
Budapesttőla DunakanyaloÍát Nógrádig ésNagybörzsönyig.
1.5 A svájci-MagyaT EgyüttmííködésjPlo$am Testválelepillési ésPafiíelségiPályázati Alap
támogatásával kezdt|lk el Klíma-balátság c. plojektünket a svájci ,.myclimate'' szervezet
partíerségéve].
A projekt keretében10 iskolát kerestilnt fel, és október folyamrin a svájci
partnerel közösen nííhel1munkát taltottunk az iskolák pedagógusainak. A projekt
megvalósítása
2014-benfol}tatódik.
1'6. A Mecsekeldő Zrt. ..A nókus suli EldészetiErdei Iskola éseldő Háza öko központtá
fejlesztéseésbővítése''c' pá]yázatakeletébennegtaltottuk 30 óIás ,'A fenntalthatófogyasáás a
könyezeti nevelésben _ továbbképzésa ,,Fogyasáó kúra'' című modulgyÍljtemény
hasznáatához''akkeditált pedagógustovábbképzésünl(et'
Ezen kívül szintén30 órás képzést
tar|ottunk ''csillagászati alapismeretek.plogramvezetés-és bemutató.képzés
tercpi vezetők
számára..címme]

1'7. A vidékfejlesztési
MinisáériumZö]d Fonás 2012-esés2013-aspályázatánakkeretében
4
alkalommalta1tottunt
időseknekésáta]ánosiskolásgyerekeknek
közös foglalkozásokat
a Váci
Idősek otthona és Klubia valamint a Váci Karolina Katolikus Altalános lskola
közremÍiködésével.
A foglalkozásoktémái:Fiités-hútés
manapságésa régiidőkben;Mosás
egykol ésma;Az erdő ébredésej
Mézecskalács
készítés.
Az időseknekésgyerekeknek
közösen
taltott környezeti nevelési/ fenntafihatóságiprogramjainkataz NfC projekt (lásd 1.8.)kefetében
kezdtllk' de azóta más íonásokból tovább folÍattuk, és folÍatjuk jelenleg is. Ez a

,

tevékenységünk
némileghozzájá1rltvác vfuos sikeréhez,miszerint 20l3-ban elíye.te az
.,IdősbarátÓnkormán y zat', díjá1.
1'8. A Natwe Í.oCare care fol Nature c. kétéves
Grundtvigplojeldiintet(2010.dec.1-2012.
nov'30')2013-banbeszámoltuk.
A projektetkövetően is zajlottakehhezkapcsolódóesenények'
ii.m. példáulmájus 23-án a Tempus Közalapítviíny által szer.7ezett..oktatás a fenntarthatóság
szolg.i1atában''c. konfelenciiínvaló megjelenés,ilietve a wIsE (working through
Intelgenelationalseniol Empowerment)nevű, nemzetközi jó gyakorlatok gyújtemérryben
való
megjelenés.
1.9.Alapítván}untstanddaljelentmeg a váci Világi Vigalom civil utcájában,aholkiadvrínyok,
köáiik a ftissen megielentKincskeresők.az ez utóbbihoz kapcsolódó táÍsasjáték,
egyéb
kömyezeti nevelésij átékokéscsillagász távcsövek vrír1rík
az érdeklődőket'
1.10. A Közép-MagyarcIszági Zöld Kör és a Magyar Természetvédők
Szövetsége
együttmíiködésévelfórumot szerveztilnk a génmódosításróLés anrrak veszélyeirőLaz Apor
\ilmos Katolitus !ö.r s]ro.iaD.
2. ÖKoTURIsZTII.{I ÉsFENNTARTHÁTó TDRÚLETrrJLESZTÉs| 4LA PPRoG R AMoK

2'1. AlapítvánFurknyert a,Négy Kapu' HU-SK hatáIonátnÉló Ewópai Uniós páyláZaton'
melynekkeletében
turisáikai szolgáltatísfejlesáésreéseszközbeszezéslevan lehetőségiinl.
ParÍneleint a Kríroly Róbert Főiskola, a Kozfudá1 Alapítvány ésaz Ipoly Unió' A pályázat
utófinanszíIozásos,
2013-bankezdhettiiknleg a megvalósítását.
Az év soún a plilyázat
nagyobbik lészétmegvalósítotfukaz alábbi területeken:A melegítőkonyhabelendezésitárgyai
kerültek beszerzésre: hútő' ipali mosogatógép, gáztitzhe|y, mosogató, Iozsdamentes
edénykészlet'szekények, munkaasáal stb. Az ebédlőbeszékeketszelezttjÍikbe' 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 Kismagosbarrtartható
ökoturisztikai modul. ésbeszereztiika sziikségeseszLözöket (kenyéIsütés,
madarászat'szövés'
nappali csillagászat, szappaltészítés'gyógynövények-fona1festés).
Szinténkidolgozásra kelü]t
12 ökofuIa. Kerékpáros felszeleléseketszeleáiink be (kelékpár-tfuo1ók,biaonsági lakatok,
bukósísakok, sze.víz-kész]et),
valamínt szereléshezés karbantai1áshozszükségeseszközöket
(láncfűrész,fáskosarak' hasítófejszék...
ésa mikroszkópokal.
). Szervízeltettiika kerékprírparkot
Elkészült a mini kalandpark, rekreációhoz szükségeseszközöket szercztiink be (tollasütők'
pingpongasáal' társasjátékok,Iönkbútolok).A 2014-benfol}tatódik a Fojekt megvalósítása.
2'2. A Civil Licit Alapítvány által ínmlír 6. alkalommal megrendezettCivil Licit eseményre
pályázatunkatbevríasz.ottiík,
a íovembel12-i aukción sikeresenvettiint Iésá' A Licit céljaa
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
nyomdaiparicégvásfuoltmeg.A részletekmegbeszélése,
a szeződéskötésésa folyótisztítás
2014-bentöÍénik meg' Az eseménykapcsán az Alapítvránytevékenységéről
élő adásban
Iádióripofi késztilta Civil R.ídió számára.
2.3. A Magyar Temész€ t védők Szövetségemegbizásábólsz]oviik-magyaÍ
hatiÍon átnyrló
ÍónrmokatésegyéblendezvélryeketszeNeztiint HUSK pálylázatukkeretébetl'
3. lís\'| {cos KöR^r tZt] | NfvFLis| .s ör\o r t RrsZr rKArKöZPO\ f ffJLfsZlfsf

.d

3.1.A 'NégyKapu'' HU-SK páyrázatkeretében
töfténtbeszezésekésfejlesáéseklegnagyobb
Iésze az oktatóközponl fejlesztésétszolgálja. Ide bÍtoznak az aiábbi fejlesáések: A
nelegítőkonyha berendezési tátgyai: hútő, ipa nosogatógép, glitiízbely, mosogató.
Iozsdamentesedénykészlet,
szekények, muDkaasáal stb. Az ebédlőbea székeketbeszerzése.
Az épületekbenmúködő dasztóIendszel: a Kismagos bolt bútolzata.Vendégwifi háJózatot
létesítése
az épiiletekben.KeréLprírosfelszerelésekbeszeEése(kelékpfu-tárolók' biaonsági
lakatok, bukósisakok, sze1viz-kész1et).
Szereléshezés karbantartáshozsziikségeseszközöket
(láncf,irész,
beszerzése
flískosarak, hasítófejszék..
') Kerékpárpark és a mikloszkópok
szelvízeltetése.Elkészült a mini kalandpark-játszótér'rekeációhoz sziikséges eszközöket
szeleztijnk be (tollasütők, pingpongasáal, trársasiátékok'
rönkbútorok).
3'2 Az évsorán összesen 5 alkalommal szerveáiiDk ölkéntes munl<ákata Közoolttba. melveken
összesenlöbb mjnt ]00 l.ö ven rész. ÁpriIistóljúniusigBen|'ö Mária tö|töne száLmai
gyakorlatátnálunk, bekapcsolódvatöbbek közótt az alapítványkömyezeti Deve]ésimunkájába.
Egy alkalommal Magosfa-szimpatizánsönténtesek munkájára,kétalkalommal a váci Madách
ImreGimnáziumközösségi szolgálatfua'egy alkalommala váci Király EndreSzakközépiskola'
egy alkalommalpedig a váci GézaKirály Szakközépiskola közösségi szolgálatárakeriilt sor' A
muntiikon tavaszi nagytakarítást,teleplendezést' és a felső fahíz felujításának lépéseit
végeáük' szep1embeóen ölkénteseink széúnáÍa
az Alapítvány ferrnállásának 10. évfoldulóját
megünrreplendőönkéntessziiletésnapihétvégét
szerveáiínk.
A MagosfaAlapítvány2013.éviszakmai beszámolójáta Kuratórium 2014.január 15-i ülósén
fosadta el.
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