
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület közhasznúsági jelentése a 2002. évről: 
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 1998-tól közhasznú egyesületként működik. Munkáját az 
alapszabályában meghatározott célok elérése érdekében, elfogadott programterve alapján végzi tagjai, 
támogató önkéntesei és a lakosság bevonásával. Feladatai megoldásában együttműködik az 
önkormányzatokkal és állami ill. civil szervezetekkel. 
Az Egyesület a pályázatokon nyert összegeket a pályázat céljának és költségvetésének megfelelően 
használta fel.  
Az év során a beszámolóban szereplő közhasznú tevékenységeket végezte a támogatások segítségével. 
A munkák során az Egyesület tisztségviselői külön díjazásban nem részesültek.  
 

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2002 évi tevékenysége 
 

Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi beszámoló elkészítésével és 
közzétételével. 
A közgyűlés elfogadta az egyesület 2002-2004 évi programtervezetét. 
 
Az Egyesület körei: 
Az évek óta működő Bringakör vezetését továbbra is Hámori Gábor és Pandur Péter vállalta. Börcsök 
Zoltán biológia tanár, egyetemi tanársegéd, gombaszakértő szívesen vállalta a Gombász kör vezetését. 
A Növénykedvelők köre Horváth Sándor volt GYSEV-főkertész és Dr. Varga Mária növény-
egészségügyi szakértő vezetésével alakult meg. Az egészséges életmóddal foglalkozó Életvidám kört 
Hársné Unger Klára és Hipságh Gyöngyi vezeti. A Borostyán kör az Árnika Erdei Iskola vezetésével 
folytatja tevékenységét. Sós-Valentin Ferenc segít a középiskolákkal való kapcsolattartásban. A 
későbbiekben Dán Ernő vállalja a zenével foglalkozók összefogását. 
Egy-egy kör által önállóan rendezett évi három program már nagy segítség az egyesület 
tevékenységében! 300.000 Ft-tal szeretnénk támogatni azokat az öntevékeny csoportokat, melyek egy-
egy téma köré szerveződve gazdagítják az egyesület tevékenységét. 
 
Egész évben működött a tanácsadó Zöldiroda a Széchenyi tér 2. I. emeletén.  
 
Rendezvények, programok: 
• A Környezet-egészségügyi Hét szervezésében aktívan részt vett egyesületünk, 5 előadással, egy 

erdei sétával és egy iskolákat bemutató kiállítással („Szeretem ezt a tájat”) járultunk hozzá a 
rendezvény sikeréhez. 

• Az Európai Autómentes Nap alkalmából a Polgármesteri Hivatal a tavalyi siker láttán nagyobb 
területet zárt le, és a rendezvény lebonyolítását a Castanea mellett nagyobb részben magára 
vállalta. 

• Sikeres volt a jubileumi hagyományteremtő faültetés, melynek során 725 fa és cserje csemetét 
ültettünk el a városban a felhívásra jelentkező közösségekkel, családokkal együtt. A város 
évfordulójára emlékezve ezután minden évben eggyel több csemetét fogunk elültetni Sopronban.  

Forrásfelújító programunkon belül, elkészültek a végleges felújítási tervek. December 13-án 
ünnepélyes keretek között avattuk fel a felújított balfi Fűzfa-kutat. Az átadás ünnepélyességéhez 
hozzájárultak a Balfi Általános Iskola tanulói és tanárai, Gábor J. Dzsingisz a Holland Királyág 
Nagykövetségének mezőgazdasági és természetvédelmi tanácsosa, Kalmár István Sopron Megyei Jogú 
Város alpolgármestere, Kóczán Zoltán a Balfi Részönkormányzat Vezetője, Reischl Gábor a Fertő-
Hanság Nemzeti Park igazgatóhelyettese, Németh László Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Hansági Szakaszmérnökség vezető helyettese, a Castanea Környezetvédelmi Egyesület elnökségi 
tagja, a program vezetője. A forrásprogram fő támogatója a Holland Királyság Nagykövetsége. A 
TAEG a források felújításához szükséges faanyagot ingyen biztosítja. A Városszépítő Egyesület 
pénzzel támogatja a programot. 
 
Az eddigiekhez képest több pályázatot adtunk be és nyertünk az egyesület tevékenységeire. (Lásd 
külön táblázatban!) 
 
Előadásaink: 



Dr. Halász Ferenc, január 17.   Ember és természet együttélése (kiállítás és előadás) 
RNDr. Pomichal Richárd, április 12.  Csallóköz természeti képei és műemlékei 
Bóna László, május 25-26.   A homeopátia alapjai  
Molnár V. József, május 27.   Hagyományos magyar alapmotívumok 
Takács Tibor, május 31.   Az asztrológia és az egészség harmóniája 
Dr. Bárány András, október 16. Boldogasszony – család és környezet Babba Mária, az 

állatok és növények Édesanyja  
Bóna László, október 25.   Boldogság és homeopátia 
Marton Marcell, november 27.   Keleti harmóniák, őseink összhangja 
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, december 20. Vadrózsától a lúcfenyőig – karácsonyi népszokások 
 
Túrák: 
Az év során családi gyalogtúrákat és kerékpáros túrákat szerveztünk. 
Az Árnika Erdei Iskola családi túraajánlata havonta megjelent a Soproni Programajánlóban. 
 
Természetvédelmi felmérések: 
• Fertőrákos természeti értékei (helyi védelmi rendelet alapjául) 
• A Lőverek természeti értékei (állapotfelmérés az új Lőver-rendelethez) 
• A soproni városi erdők természeti értékei (folyamatban) 
• Hagyományos gyümölcsfajták Sopronban és környékén (a Lippai Kertészeti Szakiskola 

segítségével; folyamatban) 
A hagyományos gyümölcsfajták szaporítását is megkezdtük. 
 
Városi, regionális és országos bizottságok, szervezetek: 
Részt vettünk  
• a Soproni Önkormányzat Környezetvédelmi Albizottsága és Városfejlesztési Bizottsága 
• a Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala 
• a Regionális Tervtanács 
• a Vackor Közösség 
• a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 
• a KOKOSZ 
• az Erdei Iskola Egyesület 
• az Országos Erdészeti Egyesület 
• a Palocsa Egyesület munkájában. 
Véleményeztük a város szabályozási terveit, az M9-es Pereszteg-Sopron autópályaszakasz terveit. 
Jelentős szerepünk volt a város Környezetvédelmi Programjának végleges formába öntésében. 
 
Tanulmányutak, konferenciák: 
Részt vettünk  
• a Fertő-táj fenntartható közlekedése osztrák-magyar mintaprojekt munkaértekezletein, 
• Bécsben a Civil részvétel a döntéshozásban c. munka-összejövetelen (szervező: REFLEX), 
• a Fertő-parti kerékpáros közlekedést bemutató tanulmányúton (szervező: Írottkő Natúrpark). 
 
Új tagjaink: 
Birkás Zoltán építészmérnök, Börcsök Zoltán okl. biológus-biológia tanár, egyetemi tanársegéd, 
gomba-szakellenőr, Horváth Sándor ny. GYSEV főkertész, Németh Cecília kertésztechnikus, okl. 
agrármérnök, természetvédelmi szakmérnök, Németh György fasebész, Olajos Kálmánné ny. német-
francia-angol dokumentátor, R. Goda Márta. lakberendező, Sós-Valentin Ferenc vendéglátóipari és 
idegenforgalmi menedzser, közgazdász, Tóth István biológiatanár, Zistler Roland nyelvtanár, Fuchs 
Róbert. 
 
Polgári szolgálatos idejét Sós-Valentin Ferenc tagunk 2002. október 1-től 11 hónapig az egyesületnél 
tölti, segítve az iroda működését és az egyesület aktuális programjait. Idegenforgalmi, vendéglátóipari 
és közgazdász végzettségét szeretnénk hasznosítani munkáink során. (2003. márciustól Zistler Roland 
is polgári szolgálatosként segíti a német nyelvű kapcsolattartást.) 
 



44 különnyomatos pólóval támogatta az egyesület a Sopron-Fertőrákos-Balf-Sopron családi 
kerékpártúrát. 
 
Az év végére elkészítettünk egy együttműködési és bemutatkozó anyagot az új városvezetés részére. 
(A választások után ellátogattunk városunk új polgármesteréhez és alpolgármestereihez.) 
 
Az Egyesület marketing- és működési tervén dolgozik Kovács Veronika V. éves közgazdász egyetemi 
hallgató, akinek ez lesz a diplomamunkája. (2003. májusára készül el a tanulságos anyag!) 
 
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.  
 

 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület bevételei és kiadásai 2002-ben 

 
Bevételek: 
 

Támogató 
(kiíró) 

.Pályázat témája Összeg (Ft) 

Országgyűlés Működési támogatás 220000 
Sopron Önk Lőverek természeti értékei (felmérés) 1112000 
Sopron Önk Régi gyümölcsfajták Sopronban (felm.) 250000 
Sopron Önk Soproni körny. nevelők találkozói 40000 
Sopron Önk Borostyán c. lap kiadása (kért 600 eFt) 200000 
KÖM-KAC Dalos-hegyi Kórustalálkozó (Jeles nap) 70000 
KÖM-KAC K36020059A a keret 450000 
KÖM-KAC Castanea Zöldiroda, tanácsadás 900000 
KÖM-KAC Szeretem ezt a tájat-osztrák szakmai tal. 2500000 

 Banki kamat 96847 
 Személyi jövedelemadó 1%: 35727 
 tagdíj 15900 
 adomány 55965 

Összesen 5946439 
 
Kiadások: 
 

Költség kategória Összeg (Ft) 
Irodabérlet: 300000 
Terembérlet: 71000 
Telefon: 98200 
Postaköltség: 14753 
Utazás: 97657 
Nyomda: 189104 
Papír, irodaszer: 142698 
Fotó: 80628 
Polgári szolgálatos ktg.: 90383 
Könyvelés: 48000 
Egyéb: 325184 
Összesen: 1457607 

 
Sopron, 2003. 01. 30.        Vezetőség 
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