
A Levegő Munkacsoport tagszervezete: 
a Göncöl Szövetség

A Göncöl Szövetség elődszervezetei a hetvenes évek elején jöttek létre, hogy közös-
séget teremtsenek olyan emberek számára, akik, bár tudták, mi a dolguk a társada-
lomban, és gondolkodásuk értékközpontú volt, mégsem találták helyüket a fennálló 
rendszerben. Ilyen volt a Göncöl nevét is adó amatőr csillagász társaság, amely a 70-
es évek elejétől működött.* Ezekből a nyitott, sokszínű és tenni akaró kis szerveződé-
sekből organikus fejlődés útján jött létre a kilencvenes évek elején a Göncöl Szövet-
ség, amely ma is öntevékeny közösségek és egyének együttműködésén alapszik. A 
Szövetség „a társadalomban olyan szerepet kíván betölteni, mint az élesztő, mely át-
alakítja az összegyúrt masszát kenyértésztává.” 

Jelenleg a Göncöl Szövetség 12 tagszervezete a természetvédelem, a környezetvéde-
lem és a kultúra területén dolgozik Pest megyében. 

A Vácon működő Göncöl Alapítvány adja a Szövetség a motorját. A Pro Natura díjas 
váci szervezet jelentős szerepet vállalt a rendszerváltás után a környezetvédelmi tör-
vény kidolgozásában, a társadalmi szervezetek támogatási rendszereinek létrejötté-
ben, a Duna-mozgalomban, a környezeti állapot feltárásában, a védetté nyilvánítások-
ban, a területi tervezésben, a társadalmi együttműködés segítésében. 

A Göncöl nagy alakja és alapítója “Sumi”, Breuer László 4 éve hagyott itt bennünket. 
A néhai elnök ércnél maradandóbb öröksége a váci Göncöl Ház ásványgyűjteménye, a 
Pangea Egyesület  pénzesgyőri  oktatóközpontja,  a  Váci  Ártéri-erdő  és  a  Csárdahe-
gyi-őskarszt tanösvénye, a nomád Süni-táborok szelleme. 

Ezeket az örökségek ma is gondozza a Göncöl Alapítvány. Az Uniós forrásból megújult 
Göncöl Ház kertjében idén a legfontosabb hazai vadon termő és termesztett gyógynö-
vényekkel és komposztálási technológiákkal ismerkedhetnek meg a látogatók. Ugyan-
itt bárki részére elérhető az 5000 kötetből és 110 különböző folyóiratból álló Környe-
zet- és Természetvédelmi Kézikönyvtár, „A Földanya ékességei” című, 600 darabos ál-
landó ásványkiállítás pedig idén földön kívüli és földi kincsekkel bővül. 

A Duna nyílt hullámtéri puhafaliget-erdejében 1994-ben épült káprázatos Váci Ártéri 
Tanösvényt az elmúlt években az Alapítvány kibővítette és felújította.

2001 óta a Göncöl Alapítvány társkiadója a gyerekeknek szóló,  Süni című ökológiai 
gyermekmagazinnak, amelyet 2006-ban Prima Primissima Díjra jelöltek. Az Alapítvány 
idén is megszervezi a Süni természetvédelmi táborát és az iskolásoknak szóló Süni 
csapatvetélkedőt.

1994 óta a Göncöl Alapítvány jelenteti meg a  Vadon című lapot is, amely az 1897-
ben indult természettudományos ismeretterjesztő lap, a Természet utódja. A Vadon 
magazin  ma az  egyik  legnépszerűbb ismeretterjesztő  folyóirat.  Középpontjában az 
ember és a természet áll,  azt sugallva,  hogy az ember a természet része, s csak 
együtt létezhet vele. A szerkesztők büszkén vallják, hogy a magyar szerzők is világ-
szintű minőséget alkotnak. Szinte egyedülállóan a hazai természettudományos média-
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piacon nem vesznek át külföldi anyagokat, minden cikkük hazai szerzők munkája, s a 
lapban közölt fényképeket is a legnevesebb és legjobb hazai természetfotósok készí-
tik.

A Göncöl  Alapítvány 1984-óta üzemelteti  a  Margitszigeti  Víztornyot,  amely kortárs 
képzőművészeknek ad kiállítási teret és kilátótoronyként üzemel. A tornyot 2004-ben 
a Göncöl felújította, és földszintjén a Magyar Nemzeti Parkok információs pontját hoz-
ta létre. 

A Göncöl Alapítvány Közművelődési Csoportja 2010-ben „Élj úgy, mint az Erdő” cím-
mel környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos programsorozatot hirdet meg el-
sősorban általános iskolás gyerekek részvételével.

További érdekességek tudhatók meg a  www.goncol.hu honlapon, valamint a Göncöl 
Alapítvány címén: 2600 Vác, Ilona utca 3. Telefon/fax.: 06-27-512-034; 512-040.

Budapest, 2009. január 7.

* A Göncöl nevet annak ellenére megtartották, hogy az eleinte csak csillagászati megfigyelésekkel foglalkozó társaság 
tevékenysége a nyolcvanas évek kezdetén egyéb természettudományos, természetvédelmi és környezeti nevelési fel-
adatokkal bővült. A honfoglaló nomád magyarság csillaghite szerint Göncöl félisten, táltos ember volt. Amerre haladt, 
mindenkit meggyógyított a szekerén található gyógyírokkal. Félisten lévén azonban önmagán nem tudott segíteni. Egy 
alkalommal eltörött a szekere rúdja. Kérlelte az embereket, hogy segítsenek, de azok rútul cserbenhagyták, ezért az 
istenek a törött rúdú Göncöl szekeret örök emlékezetül az égre helyezték.
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