
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 15:42:29. Érkeztetési szám: EB00536350

17 Szekszárdi Törvényszék

Laurus Alapítvány

1 7 0 1 4 9      2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .47



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

17 Szekszárdi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Laurus Alapítvány

7 1 5 0 Bonyhád

Fáy lakótelep

9 2 12

    

1 7 0 1 4 9      

1 7 0 0 P k 6 0 0 9 4  2 0 0 6

1 8 8 6 6 6 2 3 1 1 7

Dudás Olga

Bonyhád 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

635 219

635 219

4 927 5 001

56 56

475 114

4 396 4 831

5 562 5 220

5 468 4 977

300 300

5 086 5 168

82 -491

94

94

243

5 562 5 220

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Laurus Alapítvány

10 215 864 10 215 864

316 1 530 316 1 530

311 1 529 311 1 529

10 531 2 394 10 531 2 394

10 531 2 394 10 531 2 394

6 040 1 398 6 040 1 398

3 281 32 3 281 32

828 1 429 828 1 429

300 26 300 26

10 449 2 885 10 449 2 885

10 449 2 885 10 449 2 885

82 -491 82 -491

82 -491 82 -491

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

40 20 40 20

5 9 5 9

10 215 864 10 215 864

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Laurus Alapítvány

7 1 5 0 Bonyhád

Fáy lakótelep

9 2 12

    

1 7 0 0 P k 6 0 0 9 4  2 0 0 6

1 7 0 1 4 9      

1 8 8 6 6 6 2 3 1 1 7

Dudás Olga

nevelési és oktatási tevékenység

2011. évi CLXX. tv. VII fejezet

elsősorban gyermekek

50

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

Tolna Város Önkormányzat pályázat 278

278

278

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

10 531 2 394

5 9

10 215 864

311 1 521

10 449 2 885

3 281 32

10 449 2 885

82 -491

30 20

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

NAV SZJA 1 % 

Magánszemélyek SZJA '%-ának visszautalása

2021. év

9 203

0

0

9 203

0

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

Civil szervezetek működési költségeinek támogatása

Bonyhád Város Önkormányzata

2020. év

20 000

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

20 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

Ön választ, mi segítünk!

Tesco Áruház

2019.10.01 - 2020.05.31

100 000

86 928

86 928

0

28 270

58 658

0

86 928

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

ECK-2020T-E007 SZOMSZÉDOLÓ

Erősödő Civil Közösségek

2020.01.01 - 2020.10.30

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

284 724

715 276

1 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Laurus Alapítvány

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00994

KALANDOS BONYHÁD

2019.08.08 - 2021.08.07

974 000

0

0

243 500

0

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  02 .13 .48



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Laurus Alapítvány
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Képes beszámoló az OVIS ZÖLDÍTŐ programról 

 

A TESCO által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” pályázaton a Laurus Alapítvány a30. számú 

körzetben a vásárlók szavazata alapján 100 000 Ft támogatásban részesült.  

A bonyhádi Fáy lakótelepen működő 105 fő gyermekkel működő Ficánka óvoda csoportjaiban 

tartottunk környezetismereti, környezetvédelmi foglalkozásokat az alábbi időpontokban az óvoda 

nevelési programjához igazított témákban: 

1. 2019. 10.02. Felelős állattartás (téma volt a háziállatok ismerete, a gondozás, a kedvencek iránti 

kötődés fontossága) a gyerekek a csoportban megismerhetek egy élő yorkshire terriert, és 

bemutattuk, hogy mit tud, milyen vezényszavakat ért, gyakoroltuk, hogyan kell ismerkedni, bánni 

"idegen" kutyával/állattal és utánoztuk a hangját és megfigyeltük a testtartását, testrészeit, 

mozgását.  Megbeszéltük, hogy mi szükséges a saját hobbiállatok tartásához.  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.laurusalapitvany.hu/
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2. foglalkozásunk témája a vadállatok védelme volt 2019. november 28-án. Megismertük az erdei 

állatokat, megbeszéltük, hogy melyik hol él, hogyan vészeli át a telet, hogyan segíthetünk neki ebben és 

milyen a helyes viselkedés erdőben, mezőn az állatok "saját" élőhelyén, hogy tudjuk védeni azt. Minden 

foglalkozásnak keretjátéka, hogy bemutatkozik egy, a témához illő plüssfigura és a gyerekek nyelvén 

mondja el a tudnivalókat, mesél, verset mond. Ezen a foglalkozáson Sün Samu volt a kedvenc.  

   

     

http://www.laurusalapitvany.hu/
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A foglalkozást játék és Sün Samutól elköszönés zárta.  

A decemberi időszakban az óvoda kérésére koszorú alapanyagot vittünk a csoportoknak.  

 

Az általunk megtartott 3. foglalkozásra 2020. 01. 23-én került sor, ahol a madarak védelme, téli 

gondozása volt a téma. A hazai madárismereten túl megbeszéltük a maradó és költöző madarakat, 

tulajdonságaikat, a téli madáretetés módjait és azt, hogy mit szabad, és mit nem adni nekik. A 

gyerekek játékos feladat végén főként újrahasznosított anyagokból (WC guriga, jutaszál, háj, 

szalonnazsír, zsineg,...) készítettek többféle madáreleséget, amit az udvaron közösen el is helyeztünk. 

A foglalkozás végén a gyerekek csoportban többféle sün figurát készítettek természetes anyagok 

felhasználásával és pattogatott kukoricával, olajos magvakkal és szörppel láttuk vendégül a 

gyerekeket. A gyerekek óvodába járásukig folyamatosan figyelték, lelkesen etették a madarat, 

többször kellett készíteni még velük eleséget nekik, sokáig emlegették a foglalkozást és szépen tudják,  

http://www.laurusalapitvany.hu/
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4.foglalkozásunkon 2020. január 28-án Bagoly Benő kalauzolt minket az állatok élőhelyeihez, 

elmesélte melyikük hol telel, milyen lakóhelyen él, mivel táplálkozik, mik a tulajdonságaik. A meséjét 

több plüssfigura bemutatkozásával segítette. A foglalkozás végén a gyerekek papír tojástartóból rókát 

készítettek és ki is festették azokat. A lelkes munkájuk végén kiállítottuk az elkészült rókákat és 

gyümölcs várta a gyerekeket.  
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A csoportok feladatlapok segítségével játékosan tanultak.Mindenki kapott színeznivalót is.   
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Sajnos a márciusi, a természetes és mesterséges anyagokról, és a hulladékokról szóló 

foglalkozásunkat. 

http://www.laurusalapitvany.hu/
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2020. március közepére előkészítettük, azt azonban a vírushelyzet miatt már nem tudtuk 

megvalósítani, ugyanis az óvoda 03.16-ától bezárt, csak szeptemberben indult újra a gyerekek 

fogadása az intézményben. Így az 5. foglalkozás őszi megtartásának lehetőségét kértük.  

 

          

5. alkalommal 2020. október 4-én a Laurus Alapítvány által felfestett kreatív ugrópályára hívtuk a 

gyerekeket a Fáy lakótelep 8-9-10. számú házakhoz tartozó parkba, ahol 9 db padot és hulladékgyűjtőt 

is elhelyezett más forrásokból alapítványunk. A gyerekek megismerték a feladatokat, majd 

végigugrálhatták a pályát. Aki eljutott a célig, jutalomban részesült. Közben a szabad levegőn mozgás, 

illetve a lakótelepi környezet szebbítése, óvása, a szemetesség elkerülése, a közösség, mint érték is 

szóba kerül. 
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6. alkalommal 2020. október 15-én az óvoda 

kérésére újra az állatokkal foglalkoztunk, és rókát 

készítettek a gyerekek.  
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Mivel a foglalkozások során törekedünk arra, hogy 

hasznosítsuk az összegyűjthető alapanyagokat, 

illetve a vírus miatt mindent helyben szeretünk be, a 

megmaradt költséget a gyerekeknek sütőtök és a 

környezetvédelmi ismereteket tartalmazó, óvodás 

korosztálynak használható kiadványok 

beszerzésére fordítottuk. Október utolsó hetében a 

gyerekek a zöldségekkel, gyümölcsökkel 

ismerkedtek, a sütőtököt közösen készítették el és 

fogyasztották el. Ekkor a vírus miatt külső előadó 

már nem mehetett be az ovi területére.  

Ebben az időszakban a másik nagycsoport festett 

rókákat is, valamint szerepjátékot játszottak.  
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Nyilvánosság:  

A foglalkozásokon a támogatói táblát az Ön választ, mi segítünk” logóval és szöveggel elhelyeztük a 

termekben. A foglalkozásokon elmondtuk, hogy a TESCO támogatásával valósul meg a program.  
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A programról az óvoda zárt csoportjaiban is közzétettük az összes képet, hogy a szülők is láthassák 

azokat. Ezek között is szerepelt a tábla képe.  
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Alapítványunk honlapján a támogatók között közzétette a TESCO logóját és a képes beszámoló is 

elérhető honlapunkon.  

 

 

A laursalapitvany.hu oldalon logózott képes beszámolót láthatnak a foglalkozásokról.  
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A támogatás tényét a közösségi oldalunkon a https://www.facebook.com/LaurusAlapitvany oldalon is 

közzétettük a logókkal és köszönetnyilvánítással. Itt sok ötlet található amelye az óvodák és a családok 

is szabadon használhatnak a környezet védelme és a gyerekek fejlesztése érdekében.  

http://www.laurusalapitvany.hu/
https://www.facebook.com/LaurusAlapitvany
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ECK-2020T-E007 Szomszédoló című pályázat 

 

A projektszervezet felállítását követően kialakítottuk az adminisztrációs rendszert, 

elkészítettük a nyilvánossági táblát és megkezdtük a programok előkészítését. Mivel a 

vírushelyzet miatt a nagy létszámú közösségi rendezvény a tervezettek szerint nem volt 

megvalósítható, így módosítási kérelmet nyújtottunk be a szakmai tevékenységre, illetve 

elkészítettük és benyújtottuk az előlegigénylést. A Fáy lakótelepi Szomszédvári Randevút 

2020 október 3-án bonyolítottuk le. A program előkészítéseként beszereztük a lakótelepen a 

lakóházi közösségeknél elhelyezendő 3 db köztéri padot és 3 db hulladékgyűjtőt. Az 

önkormányzattal, a lakókkal és a közterület gondozást végző BONYCOM Kft-vel terület 

bejárás során egyeztettük az utcabútorok helyét.  Ezt követően kezdődhetett meg a terület 

előkészítése, amelyben a lakók is feladatot vállaltak (zöldterület rendbe tétele, kijelölt 

helyeken lyukak kiásása a betonozás előkészítése,...) . Közösségi programként a Fáy lakótelep 

8-9-10 számú házakat összekötő járdára kreatív ugrópálya kialakítását vállaltuk, mivel sok 

gyermek játszik naponta a parkban és környékén és nem volt számukra semmiféle 

játékeszköz. A lakók támogatták az ötletet. Önkéntesek bevonásával és a családokkal krétával 

felrajzoltuk a figurákat és szeptember utolsó hetében délutánonként egy-egy család a saját 

területén tartós festékkel felfestette a figurákat és összekötő elemeket. Számukra pólókat, 

védőfelszerelést, festéket, ecseteket és egyéb eszközöket biztosítottunk, egyenként csomagolt 

keksszel, itallal láttuk őket vendégül.  

Már a festési időszakban látható volt a nagy érdeklődés a lakók részéről. A Szomszédvári 

Randevú rendezvény keretében adtuk át a padokat, hulladékgyűjtőket és az ugrópályát a 

családoknak. Az ünnepségen jelen lévő polgármester asszony, az önkormányzati képviselők 

és a társasházak közös képviselője "Közös dolgaink" címmel beszélgetésre hívta a lakókat, 

amely során a további fejlesztési lehetőségek, a lakók igényei is szóba kerültek. A programon 

a zenét Muzsikus Gábi (Kovács Gábor zenész) szolgáltatta, fotókat Máté Réka készített. A 

gyerekekkel végig jártuk a pályát, megmutattuk a feladatokat az egyes ábráknál, majd 

sötétedésig ugráltak rajta a gyerekek.  

Azóta naponta jönnek óvodás és iskolás csoportok ide testnevelés foglalkozásra és esténként 

és hétvégénként rengeteg család látogat el gyerekkel ide a város más részéről is. 

Más településekről is megkeresték alapítványunkat tapasztalatink átadása érdekében, mivel 

például Szászváron a várnál is szeretnének kialakítani egy hasonló kreatív ugrópályát.  

Azóta az óvodás csoportoknak, gyerekeknek igény szerint bemutatjuk a pályát. 

http://www.laurusalapitvany.hu/

