KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Castanea Környezetvédelmi Egyesület
KÖZHASZNÚ 2004. évi szakmai
tevékenységéről
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. §.-a alapján
készítette el 2004. évi tevékenységéről közhasznúsági jelentését.
A) A költségvetési támogatás felhasználása
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2004. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett közhasznú tevékenységének kiadásaihoz 2004. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban:
Központi költségvetési szervtől
Munkaügyi központtól (polg.szolg.)
Helyi önkormányzattól
Magánszemélytől
PHARE
Közhasznú célra kapott támogatás összesen:

2.959 eFt
1.789 eFt
80 eFt
398 eFt
1.342 eFt
6.568 eFt

Az Egyesület állami támogatást nem kapott. A többi államháztartási támogatást feladatfinanszírozási támogatás formájában, megállapodásban vagy szerződésben meghatározott tevékenység ellátására folyósították, amely rögzítette az
elszámolása módját is. A magánszemélytől kapott támogatás működési céllal került felhasználásra.
B) Cél szerinti juttatások
A törvény értelmezésében a cél szerinti juttatásnak minősül az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás.
Pénzbeli cél szerinti juttatásokat az Egyesület 2004-es évben nem adott.
Nem pénzbeli juttatásként biztosítja az Egyesület a tagjai és körei számára az informatikai hálózathoz való hozzáférési
lehetőséget, közgyűlések és egyéb meghatározott ülések megtartásához a helyiséget. Az egyesület tagjai ingyenesen
használhatják irattárát, könyveit, eszközeit. Az Egyesület rendezvényein a tagok és érdeklődők ingyen vehetnek részt. A
tagok az Egyesület kiadványait is ingyenesen megkapják. Az Egyesület ingyenes tanácsadó irodát működtet a
KÖTHÁlÓ tagjaként Ezen juttatásokon kívül az Egyesület köreinek működési feltételeit biztosítja (könyvelés és pénzügyi tevékenység, helyiségbiztosítás, szervezési és adminisztrációs tevékenység és tiktári feladatok ellátása.)
(Egyéb közhasznú tevékenységeit lásd a részletes szakmai beszámolóban!)
C) Pályázati, feladatfinanszírozási támogatás
A Központi Alapoktól, helyi önkormányzatoktól, költségvetési intézményektől, alapítványoktól és vállalatoktól pályázat útján, feladatfinanszírozásként elnyert támogatás összege 2004. évben 4.481ezer Ft volt.
D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Vezető tisztségviselőinek (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi jutalom) nyújtott juttatások összege 0 Ft volt.
E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület indulótőkéje 105ezer Ft volt. A tőkeváltozás 400 ezer Ft, amivel a saját tőke értéke: 2004. december 31én 505 ezer Ft lett.
F) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2004-ben a közhasznú feladatként meghatározottak közül megkülönböztetett figyelmet fordított
¾
¾
¾

az energiahatékonysági és –takarékossági ügyfélszolgálati tevékenységre,
a környezetvédelmi, fenntartható fejlődést elősegítő programokon való részvételre,
az erdei iskolai és iskolán kívüli programokra, szakmai oktatásra, az egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatásra, előadások és bemutatók szervezésére.
A Castanea teret biztosít az egyesület tagjai mellett minden érdeklődő számára az ismeretszerzésre, művelődésre. Az
Egyesület tevékenységeit nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapja útján nyilvánosságra hozza.

2.

Az Egyesület közhasznú feladatai körében együttműködési megállapodásokat kötött a KÖTHÁLÓ-val és a Zöld
Energia Hálózattal ingyenes lakossági tanácsadásra és az agrár-környezetvédelmi ill. biogazdálkodási projektekben
való részvételre, valamint Sopron M.J.Város Önkormányzatával és a Lippai Kertészeti Szakközépiskolával a génmegőrzési program, tanyatelep létesítésére. Ezek révén az alábbi főbb feladatokat látta és látja el:
♦ energiahatékonysági és takarékossági szakértői és ingyenes tanácsadói ügyfélszolgálati tevékenységet lát el a
Castanea Zöldirodában
♦ oltványok kiültetésével és további fajták begyűjtésével továbblépett a régi ill. tájba illő gyümölcsfajták szaporításában,
♦ folytatta az együttműködést a város tulajdonában lévő parkerdő kezelésében, bemutatásában és gyarapításában,
részt vett az új erdészeti üzemterv kidolgozásában.

3.

2004-ben tovább erősödött az Egyesület közhasznú szakmai tevékenysége.

Vezérelvünk: „Szeretem ezt a tájat!”
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2004. évi tevékenysége
Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi beszámoló elkészítésével és közzétételével.
Az Egyesület körei:
Bringakör (vezetői az év végéig Hámori Gábor és Pandur Péter voltak)
Gombász kör (vezeti Börcsök Zoltán)
Növénykedvelők köre (vezetői Dr. Varga Mária és Horváth Sándor)
Kertbarátok Köre a szívvel-lélekkel kertészkedőket fogja össze.
Életvidám kör (vezetői Hársné Unger Klára, Zentai Kinga és Kovács Nóra)
Homeopátiás Klub (vezeti Hársné Unger Klára)
Zöldiroda Egész évben működő tanácsadás a Széchenyi tér 2. I. emeletén lévő egyesületi irodában szakkönyvekkel,
tanulmányokkal, címjegyzékekkel, jan. 16-tól internettel, faxszal!
Az egyesület környezeti nevelési tevékenységét az Árnika Erdei Iskola (Szabó Miklós, Szabó Miklósné, Hárs Olivér)
végzi. Helyi és vendégcsoportokban közel 3000 gyereket ismertetett meg a soproni táj élővilágával, szépségeivel.
Tavasszal pedagógusoknak szóló erdei iskolai továbbképzést szervezett előadásokkal, bemutatókkal, ausztriai tanulmányúttal, melyen márc. 12- ápr. 30 között 49 érdeklődő vett részt soproni, környékbeli és távolabbi iskolákból.
2003 őszétől a GYIK Süni klubjának túráit is az Árnika Erdei Iskola vezeti, havonta egy találkozóval, melyen a 18
kisdiák és szüleik ismerkednek lakóhelyük értékeivel.
Segítóink:
Kovács Veronika (2003. nov. 1-től 2004. november 21-ig) szerződéssel alkalmazott
Zistler Roland (2003. febr. 3.–2004. jan. 2.) polgári szolgálatos
Fuchs Róbert (2003. aug. 5-től 2004. júl. 4-ig) polgári szolgálatos
Sztahovszky Zoltán (2003. szept. 1-től 2004. júl. 30-ig) polgári szolgálatos
Darázs István (2003.nov. 3-tól 2004. okt. 2-ig) polgári szolgálatos
Nagy Roland (2004. ) polgári szolgálatos
Hárs Olivér 2003. november 1-től alkalmazottként vesz részt az egyesület programjaiban.
Horváth Alexandra 2004. okt. 25-től az egyesület külföldi kapcsolatait, programjait segíti főállásban.
Balaskó Mónika októbertól a Zöld Energia Hálózattal járó feladatokat látja el.
Karakai Tamás nov.15-től az erdőprogram szervezője.
Rendezvények, programok:
• VII. Dalos-hegyi Kórustalálkozó, április 23.
• Madarak és Fák Napja a városi könyvtárban, május 15.
• Nagycenki Hársfasor Nap, június 5.
• „Szeretem ezt a tájat!” – magyar–osztrák környezetvédelmi konferencia a GYIK-ban, szept. 18.
• Európai Autómentes Nap – kerekasztal a Szieszta szállóban, szeptember 22.
• Bionap a soproni piacon, okt. 21. A délelőtti bemutatón és kóstolón 853 gyerek és többszáz felnőtt vett részt. A
rendezvény célja a helyi kistermelők, kertbarátok egészséges gyümölcseinek, zöldségeinek és termékeinek, régi fajtáinak népszerűsítése, és a piac megkedveltetése az ifjúsággal.
• Gyümölcsbemutató és Gesztenye-fórum, okt. 21. A délelőtti kóstoló folytatása, és a szelídgesztenye aktuális
helyzetének ismertetése (Dr. Varga Mária, Kékesi József)
• Közösségi faültetés során 727 fa és cserje csemetét ültettünk el a városban a felhívásra jelentkező közösségekkel,
családokkal együtt november 16–20. között. Először került sor nagy közterületi ültetésre a Kodály tér játszóterén a
Lackner iskola osztályaival. A város évfordulójára emlékezve minden évben eggyel több csemetét ültetünk el Sopronban.

•
•

•

•

A Forrásprogramhoz kapcsolódva tavasszal elkészült a Sopron környéki forrásokról szóló kiadványunk bővített,
átdolgozott változata. Módos Zsolt, a Természetbarát forrás újjáépítője barátaival rendbetette a forrás környékét.
A városi erdő kezelési programja: az Önkormányzattal kötött megállapodás (2003. máj. 28.) alapján a város
tulajdonában lévő Sörház-domb–Váris–Kis-erdő területére a Castanea a Városüzemeltetési Kft-vel közösen bejáráson határozta meg a kezelés alapelveit, legfontosabb teendőit. Tavasszal és ősszel többszáz csemetét ültettünk ki a
városi erdőbe. Célunk a felmérésünk szerint többnyire jó, természetközeli állapotában megmaradt pihenőerdők még
természetesebbé tétele, jó példák bemutatása, nemzetközi kutatások segítése városunk e páratlan természeti kincsében.
Máj. 22-23-án az országos Palocsa Egyesület közgyűlésének is a városi erdő volt a fő témája. A helyszínen
tévériport is készült a két egyesület együttműködéséről.
Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták megőrzése, szaporítása érdekében felkutatott értékes kertekben,
gyümölcsösökben talált idősebb gyümölcsfákról adatbázist készítettünk. A télen szedett oltóvesszőkkel 2004. tavaszán oltványokat készítetünk, nyár végén pedig többszáz szemzést végeztünk Lacsik Balázs segítségével. A Lippai
Szakközépiskolával és a várossal együttműködve az oltványokból anyatelep létesül a szakiskola gyakorlótelepén
génmegőrzés céljából. A bionapon is nagy volt az érdeklődés e régi, ízletes, egészséges fajták iránt – sokan már
idén ültettek volna a csemetékből!
Együttműködés az Österreichisches Naturschutzbund (ÖNB) burgenlandi csoportjával
A két egyesület 2002 óta tartó közös programja idén kibővült, így a korábbi három témakör (természetvédelem,
biogazdálkodás, környezeti nevelés) mellett a nyáron a víz, energia, közlekedés és ökoturizmus szakemberei is találkozhattak egymással, megismerve a magyar és az osztrák oldali helyzetet. A programról előadások hangzottak
el, zárókiadvány készült, és szept. 18-án nagy sikerű konferenciát szerveztünk a GYIK-ban 120 fővel.

A Borostyán Környezetvédelmi Lapnak különszáma jelent meg az Árnika Erdei iskola munkatársainak szerkesztésében. (Az egyesület tagjai számára ingyenesen átvehetők az irodában!)
Több pályázatot adtunk be és nyertünk az egyesület tevékenységeire. (Lásd a bevételek táblázatában!)
Előadásaink:
Jan. 5. Homeopátiás klub
7. Gyümölcsöző kertek Sopronban (A Kertbarát kör alakulása)
14. Lakatos Gyula: Biogazdálkodás indiai tapasztalatok alapján
17. Hársné Unger Klára előadása a Bach-virágterápiáról Esztergomban
21. Bozsér Orsolya: A szépet keresem – természetfotók a Kárpát-medencéből (vetítés)
28. Az Árnika Erdei Iskola bemutatkozása a brennbergi Grundschule iskolanapján
febr. 2. Homeopátiás klub
6. Kertbarát kör
20. Frendl Kata: Népi gyógyászat és gyógynövényimeret
21. Kertbarát kör metszési bemutató (Tulipán köz 5., Schekulin Miklós)
márc. 1. Homeopátiás klub
5. Dr. Varga Tibor: A Szent Korona és a Magyar Föld
17. Az Árnika Erdei Iskola bemutatkozása a Pedagógus Otthonban
22. Karakai Tamás: Vízfolyásink újraélesztése, vízvagyonunk megőrzése
25. Kertbarát kör oltási bemutató (Tölgyfa sor 9., Kékesi József)
26. Szabó Miklós: Ökoturisztikai programok Sopronban (SÜDWIND konferencia, Hévíz)
26. Hárs Olivér: Sopron természeti értékei (vetítéssel, Pedagóus otthon)
ápr. 5. Homeopátiás klub
14. Koháry Katalin: Pünkösd – Közösség
21. Báder László: Erdő és Víz szerepe a Kárpát-medence életében
máj. 3. Homeopátiás klub
7. Somlósi Lajos: A Magyarság teendői
26. Mike Károly, Dr. Varga Mária: Hobbi biokertészkedés és ellenőrzött ökológiai gazdálkodás
jún. 1. Marosváry Péter: erd. Isk. pályázati tájékoztató
11. Bóna László: Homeopátia és mitológia
22. Németh László: Sopron környékének forrásai (Hidrológiai Társaság ülésén)
júl. 4. Váradi Tibor: Láthatatlan segítőink, az angyalok
szept. 17. Molnár Géza: Az élő víz – áréri gazdálkodás a Tisza mentén
18. „Szeretem ezt a tájat” konferencián Andrássy István, Hárs Olivér, Hámori Gábor, Karakai Tamás, Szabó
Miklós tagjaink előadásai
okt. 10. Dr. Varga Mária elődása a szelídgesztenyék védelméről az ágfalvi Gesztenyenapon
21. Gesztenyefórum Kékesi József , Dr. Varga Mária és Dudás Jenő Zsolt előadásai
28. Petőfalvi István: Természetes és káros elektroklíma
nov. 10. Agrárfórum a környezetvédelmi támogtásokról (Nagy Tihamér és Törökné Burda Brigitta előadása)
18. Hárs Olivér: Gyógyító természet (az ágfalvi iskola egészségnapján)
18. Dudás Jenő Zsolt: Ájurvédikus főzés és táplálkozás

Egyéb rendezvények:
Febr. 27-28. Regionális Környezetvédelmi Fórum (Győrúkbarát)
Márc. 18-19. Látogatás az Osztrák Erdészek Egyesületénél Ormos Balázzsal, az OEE elnökével (Sz.M., H.A.)
26-28. OT Debrecenben (A.J.)
okt. 10. Gesztenyenap Fraknón, gesztenyfák ültetése Johannes Müllerrel (Az egyiket Sopron névre keresztelték!)
okt. 16. ÖNB-nap Fraknón
okt. 17. Gesztenyenap Ágfalván – faültetés és Dr. Varga Mária előadása
nov. 16-20. Közösségi faültetés városunk „születésnapjára” 727 csemetét ülttetünk el a Lackner K. Ált. Isk. (Szabó
Márta tanárnő), a Szt. Orsolya Ált. Isk.(Oláh László tanár úr) diákjainak és a Süni klub tagjainak segítségével Idén a
Kodály téren lévő új játszótér körbeültetése volt a legnagyobb eredmény a várossal együttműködve.
nov. 4. Diaparádé a Soproni Városszépítő Egyesület, az Építőipari Tudományos egyesület és a Castanea szervezésében
Szereplés médiákban:
Tévé- és rádióriportok, újságcikkek az egyesület tevékenységéről (a Kertészet-Szőlészetben, az ÖNB és az Osztrák
Erdészek Lapjában is!) Bekerültünk az MTI őszi környezetvédelmi hírlevelébe is. A soproni civil szervezetek szövetségének honlapja bemutatja a Castaneát is.
Túrák:
Az év során családi gyalogtúrákat szerveztünk (A régióban is meghirdetett kerékpáros túráink sajnos elmaradtak.).
Ápr. 17. Gyógynövényes séta (H.O., H.U.K.)
Jún. 12. Virágos séta (H.O., H.U.K.)
21. ETI gyógynövényes gyakorlat (H.U.K., H.O.)
nov. 13. Gombász túra (B.Z.)
14. Várhely túra (Papp Imre, H.O.)
Az Árnika Erdei Iskola családi túraajánlata havonta megjelent a Soproni Programajánlóban.
Városi, regionális és országos bizottságok, szervezetek:
Április 14-én felvették a Castanea Zöldirodát a 18 hasonló tanácsadóhelyből álló országos Környezeti Tanácsadó Irodák
Hálózatába (KÖTHÁLÓ), ami közös programokat, képzéseket, kölcsönös segítséget és pályázatokat jelent 17 másik
civil szervezettel.
Szeptemberben a Zöld Energia Hálózatba is beléptünk a még eredményesebb tanácsadás érdekében.
Részt vettünk a Soproni Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala; a Városfejlesztési Bizottság; a Regionális Tervtanács; a Regionális Civil Fórum; a Vackor Közösség; a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ); a KOKOSZ; az
Erdei Iskola Egyesület; az Országos Erdészeti Egyesület; a Palocsa Egyesület munkájában.
Szabó Miklós, az Árnika Erdei Iskola vezetője kezdettől aktív részese volt az erdei iskolák magyarországi minősítési
rendszere kidolgozásának. Az ügyet összefogó KÖN-KOMP iroda februárban elvégezte a próbaakkreditációt, melyben
négy másik oktatóhely mellett az Árnika vett részt. Az Árnika programvezetőit, Szabó Miklóst, Szabó Miklósnét és
Hárs Olivért az erdei iskolai pályázatok szakértői bírálatába is bevonták.
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a szept. 9-én alakult Soproni Hegység Natúrpark Egyesületnek.
A tavaly alakult Pannon Pedál regionális kerékpáros ernyőszervezet alapító tagja volt a Castanea Bringakör is (képviselői: Hámori Gábor, Pandur Péter)
A soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér képviseli.
Véleményeztük a város szabályozási terveit (Lőverek (Harkai-plató, Egeredi-domb beépítése), Balf, Virágvölgy, Belváros), és egyes újabb építkezések terveit (Deák tér rekonstrukciós terve, Újteleki utca zöldfelületei, Rákóczi u. Baptista
Imaház terve) hangsúlyozva a táj természeti értékeinek elsőbbségét a beépítésekkel szemben. Véleményt írtunk a FertőHanság Nemzeti Park bővítési javaslatáról, és részt vettünk az egyeztetési tárgyaláson. A Városüzemeltetési Iroda kérésére megvizsgálás után véleményt adtunk az Ady E. úthársfa sorának tervezett „cseréjéről”. Sajnos már nem tudtunk
segíteni a nagycenki Gyár u. lakóinak az utca végi értékes park fáinak megmentésében, melyek egy lakópark-tervnek
estek áldozatul.
Új tagjaink:
Balaskó Mónika, Dr. Berki Imre, Hegyi Pál, Horváth Alexandra, Karakai Tamás, Kovács Nóra, Módos Mónika, Módos
Zsolt, Nagy Roland, Puhr Gusztáv, Zentai Kinga.
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.
Sopron, 2004. 12. 14.

Vezetőség

