KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Castanea Környezetvédelmi Egyesület
2008. évi szakmai
tevékenységéről
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. §.-a alapján
készítette el 2008. évi tevékenységéről közhasznúsági jelentését.
A) A költségvetési támogatás felhasználása
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett közhasznú
tevékenységének kiadásaihoz 2008. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban:
Az Egyesület állami támogatást nem kapott. A többi államháztartási támogatást feladatfinanszírozási
támogatás form á jában, megállapodásban vagy szerződésben meghatározott tevékenység ellátására
folyósították, amely rögzítette az elszámolása módját is. A magá n személytől kapott támogatás
működési céllal került felhasználásra. (Lásd pályázatok!)
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 2008-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 működtetett. 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 2008. évben 7.291.363,- Ft volt.
Állami költségvetési alrendszerektől összesen
NCA Működés NYD-08-0020
NCA CIV 08-D-P-0009 Tanulmányút a természetes erdőkért
E-36-08-00081 KvVM tevékenységekkel kapcsolatos
Helyi önkormányzattól összesen
XI. Dalos-hegyi Kórustalálkozó
Egyéb támogatótól összesen
Green Belt
Pályázati támogatások összesen

1588674,-Ft
1077074
261600
250000
500000,-Ft
500000
5471730,-Ft
5471730
7560404,-Ft

D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az egyesület vezető tisztségviselői 2008. évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi
jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséből adódó feladattal arányos összegű bért kaptak.
E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület indulótőkéje 203 ezer Ft volt. A tőkeváltozás 148 ezer Ft, amivel a saját tőke értéke: 2008. december 31én 55 ezer Ft lett.
F) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1.

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2008-ben a közhasznú feladatként meghatározottak közül
megkülönböztetett figyelmet fordított


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.

3.

Az Egyesület közhasznú feladatai körében folytatta ingyenes lakossági tanácsadását. Sopron M. J. Város
Önkormányzatával és a Lippai Kertészeti Szakközépiskolával is élő együttműködést folytatunk a soproni Városi
erdő kezelési-bemutatási programjában és a gyümölcs génmegőrzési programban. 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 hagyományos fajták begyűjtésével továbblépett a tájba illő gyümölcsfajták
szaporításában,
♦ folytatta az együttműködést a város tulajdonában lévő parkerdő kezelésében, bemutatásában és gyarapításában
Részletes szakmai beszámoló:

3.1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi tevékenysége
Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi közhasznúsági jelentés elkészítésével és
közzétételével.
Az Egyesület körei:
Gombász kör: 2003. óta rendszeres túrákkal és előadásokkal működik, vezeti Börcsök Zoltán biológus, szakellenőr
Kertbarátok Köre: a szívvel-lélekkel kertészkedőkből alakult 2004-ben, majd Horváth Sándor vezetésével az
Egészséges, virágos Sopronért mozgalomhoz kapcsolódó bemutató-sorozatnak köszönhetően más növénykedvelőkkel is
bővült.
Tárogató: a Tájjal együttműködő egészséges életmódra törekvők (főleg fiatalok) alakították, előadások és szabad ég
alatti találkozások szolgálják a közös célt. Az előadások helye a Szivárvány Gyógyító Központ terme (Sopron, Rózsa
utca 19.)
Zöldiroda: Hétköznaponként működő környezetvédelmi tanácsadás egyesületi irodánkban (2007. március 6-tól új
helyen, a Fövényverem utca 5. II. emeletén), ahol szakértőinken kívül Internet, számos hasznos kiadvány és kis
szakkönyvtár segíti az érdeklődőket. (Októbertől csak e-mail, fax, vagy üzenetrögzítő útján érhető el.)
Az egyesület környezeti nevelési tevékenységét továbbra is az Árnika Erdei Iskola (Szabó Miklós, Hárs Olivér) végzi
egyetemisták bevonásával. Helyi és vendég csoportokban és rendezvényein közel 6000 embert ismertetett meg a
soproni táj élővilágával, szépségeivel.
Munkatársaink 2008. október 3-ig:
Hárs Olivér 2003. november 1-től alkalmazottként szervezi az egyesület programjait és részt vesz a Zöldiroda
működtetésében.
Wallon-Hárs Viktor 2006. március 11-től vette át Horváth Alexandrától az adminisztrációs feladatokat, fordítási
munkákat, új számítógépes nyilvántartási rendszert dolgozott ki, és részt vesz az egyesület többi programjában is. A
Castanea 2006. május 15-i közgyűlése az egyesület titkárává választotta.
Az egyesület könyvelését 2006. március 1-től a M&O Könyvvizsgáló KFT végzi.
Folyamatos programjaink
- Gyógynövényismereti tanfolyamot szervezünk és vezettünk minden év tavaszától őszéig, rügysétától teakészítésig.
-A Forrásprogramhoz kapcsolódóan a Soproni-hegység erdeiben új forrásokat, szivárgókat találva megjelöltük azok
környezetét, hogy a természetvédelmi törvény érvényesülhessen, és minden forrás környezetével együtt védelemben
részesüljön.
A balfi Savanyúkút 1995-ben egyesületünk által felújíttatott, házikóján megigazítottuk a nádtetőt, többször
eltakarítottuk a szemetet, és a helyi képviselővel, illetve balfi építőipari vállalkozókkal beszélve ígéretet kaptunk a teljes
kútház felújítására.
A Természetbarát-forrás környékét is ottjártunkkor mindig rendbetesszük.
Más források környékén is segítjük a természetes összhang fennmaradását.
Felhívtuk a figyelmet a Hidrológiai Társaság ülésein és levélben is a környék bő ivóvízkincset jelentő forrásaira, és a
kutak túlhasználatának veszélyeire, a csapadékvíz felhasználásának szükségességére.
Az egyetem Vízgazdálkodási intézetével együttműködve segítettük a hallgatók felméréseinek, dolgozatainak
elkészítését, bírálatát.

- Erdőprogram: az Önkormányzattal kötött megállapodás (2003. május 28.) alapján a város tulajdonában lévő Sörházdomb–Váris–Kis-erdő területére a Castanea a Városüzemeltetési Kft-vel közösen újabb bejáráson határozta meg a
kezelés alapelveit, legfontosabb teendőit. Tavasszal ismét csemetéket ültettünk ki, illetve magokat vetettünk a városi
erdőbe, fiatalokkal. Az év során több bemutató sétát szerveztünk az erdő területén, külföldi vendégeinknek is
megmutattuk ezt az értékes, érdekes területet, és többször is kitakarítottuk a területet.
Sokmilliós pályázati lehetőségre hívtuk fel a városi erdő és a környék magánerdő kezelőinek figyelmét, hiszen ismét
lehetett pályázni a személyi jövedelemadó második 1%-ából összegyűlt keretre a természetes erdők érdekében.
Tavalyi nyertes pályázatainkból megjelent Útmutató a természetes erdőért című Borostyán Füzetünket további
érdeklődők is megkapták, jutalomként felajánlottuk iskoláknak is.
A Tanulmányi Erdőgazdasággal együttműködve felmérést végeztünk a soproni erdőkben a jelentős helyek, nagy fák,
források védelmére.
A Balfi-erdő birtokosi közösségét képviselő erdésszel, Tóth Józseffel bejáráson tettünk javaslatokat a tarvágások okozta
sebek begyógyítására, a szálalásra való áttérésre, és kijelöltünk egy kísérleti területet, ahol nem irtják ki a cserjeszintet a
felnövekvő facsemeték közül.
Célunk a magyar erdők – kiemelten az erdészképzés központja, Sopron közelében – még természetesebbé tétele, jó
példák bemutatása, nemzetközi kutatások segítése. Ebben továbbra is támogató együttműködését ajánlotta fel
egyesületünknek a Pro Silva Hungaria és a Palocsa Egyesület.
Október 4-én szervezésünkben Agócs József vezetőségi tagunk kísérleti erdejében tartotta találkozóját a Palocsa
egyesület tagsága.
- Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták megőrzése, szaporítása érdekében a Lippai Szakközépiskolával
folytatódott az együttműködésünk, szaporítóanyaggal segítettük munkájukat. Gyakorlati bemutatóval és tanácsadással
részt vettünk az iskola Adonis kertészeti kiállításán.
Több kertben ültettünk és oltottunk régi gyümölcsfajtákat, és születendő gyermeküknek is többen kértek alma illetve
körtefácskát.
Jól működik az országos gyümölcsész hálózat is, ahol tanácsokat, segítséget adhatunk-kaphatunk, és közösségi
tanulásra, munkákra is van mód.
- Közösségi faültetés során – a város évfordulójára emlékezve – 731 fa és cserje csemetét ajánlottunk fel a felhívásra
jelentkező közösségeknek, családoknak október végétől. (A felhívásra távoli településekről is jelentkeztek, de
felajánlásunk továbbra is Sopron környékének szól.)
Ezúttal két nagyobb közterületi ültetésre is vállalkoztunk a csemeték megmaradásában bízva: a Kuruc-dombon és a
Tómalom buszfordulójánál a játszótér kerítése mellett ültettünk sövényt és fákat óvodásokkal illetve helyi lakókkal. (A
tómalmiakat a második fűnyírás nem kerülte el, de azóta figyelnek rájuk.)
- Nemzetközi együttműködésben a nyár közepéig folytatódott az IUCN által összefogott Zöld Határsáv (Green
Belt/Grünes Band) program pályázata, mely a volt Vasfüggöny mentén egész Európát átszelő természeti terület
létrejöttét szorgalmazza. A magyarországi szakasz felmérésében, bemutatásában és védelmének kidolgozásában
vehetünk részt 2006. tavaszától. Szakmai egyeztető találkozókon voltunk a németországi Vachdorf, a szlovéniai Grad,
Sopron, és az osztrák Leopoldschlag után a németországi Linbergben, a csehországi Kasperské Horyban és a Pozsony
melletti Harmóniában. A programról és a magyar szakasz értékeiről kiadványt készítettünk.
- Erdei iskolai és erdészeti programokban is folytatódik az együttműködésünk az osztrák kollégákkal,
Rendszeresen küldik az először Sopronban összejött Európai Erdőpedagógusok Hálózata hírlevelét is.
- A Borostyán Füzetek sorozatát élő örökségünkkel folytattuk:. Sopron természeti értékeiről és a Green Belt / Európa
Zöld Övéről készült füzet. (A korábbi számok is egyesületünk tagjai számára ingyenesen átvehetők az irodában!)
Egyesületünket és az Árnika Erdei Iskolát sok hallgató választotta tanulmányának, diplomamunkájának témájául, akik
szívesen részt vettek programjainkban is.
Rendezvényeink:
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem szervezése febr. 15., Dr. Varga Mária és Hárs Olivér, máj. 9.
Dr. Barabits Elemér, szept. 26. Dr. Zatykó József, okt. 17. Dr. Bartha Dénes, nov. 14. Dr. Porpáczy Aladár előadásaival,
alkalmanként 30-45 fős hallgatósággal.
A széles támogatottságú Egészséges, virágos Sopronért kertbemutató sorozatunk is folytatódott havonta előadással,
illetve egy-egy szép kert, park bejárásával, alkalmanként 30-100 fővel.
Febr. 20. MTESZ megnyitó, márc. 5. Somlósi L. a hagyományos magyar kertről, május 7. Lippai Szki. kertje, június 9.
Nagy Zsolt faiskolája, június 30. Winkler Gábor belvárosi sétája, szeptember 16. Erzsébet kert és GYIK, szeptember
25. Németh Ferenc örökzöld gyűjteménye, október 8. Weninger pincészet és bioszőlő, november 20. aktuális teendők,
december 15. dr. Szigeti Jenő (elmaradt).
Gyógynövényismereti tanfolyamunk márc. 8-án rügysétával indult, és november végéig tartott, az évszakokhoz
igazodva, a tavalyihoz hasonlóan sok érdeklődővel.

A hagyományőrző Dalos-hegyi Kórustalálkozót ápr. 25-én 11. alkalommal rendeztük meg a környék 1000 iskolásának
közreműködésével.
Tájtakarítást szerveztünk 5 területen márc. 29-én, máj. 4-én és 11-én, összesen kb. 200 résztvevővel.
A Gyermek és Ifjúsági Központ meghívására febr. 16-án a Vízöntő napon ételbemutatót tartottunk kis előadásokkal a
böjtről és a böjti ételekről, a búzafűről, tavaszi sétával, tornával, népzenével.
Márc. 6-án az Energianapon Bujna Ferenc tagunk tartott gyakorlati bemutatót a Roth Gy. Erdészeti Szki. 85 diákjának.
A Lippai Kertészeti Szakképző iskola Adonis kertészeti bemutatóján és vásárán a Liszt F. Konferencia és Kulturális
Központban szerepeltünk standdal ápr. 4-6. között.
Ápr. 9-én részt vettünk a Reflex Környezetvédő Egyesület által szervezett civil tájékoztatón.
Ápr. 23-án két tagunk előadást és ételbemutatót tartott a Jereván lakótelep kék óvodájában.
A Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban jún. 7-én előadásokkal és gyógynövény-bemutatóval részt vettünk a „Családi
hétvége a szelídgesztenye virágzása idején” rendezvényen.
Máj. 16-18 között meghívásra előadásokat, bemutatókat tartottunk a határon túli Érmihályfalván, a Nyíló Akác
fesztiválon, a helyi magyar érdeklődőknek.
A GYIK szervezésében gyógynövényes tanácsadással, parkjárással, faültetéssel, zenével és ételbemutatóval részt
vettünk a Legelső soproni Tündérfesztivál jún. 28-i programjaiban.
A Soproni-hegység Natúrpark júl. 5-én tartott Kelta napján is gyógynövényes sétát vezettünk bemutatóval.
Szept. 24-én a Kőszegi úti óvodában meghívásunkra Dr. Neumayer Éva tartott tájékoztatót az óvodakertek növényeiről,
a növények és gyerekek kapcsolatáról óvodapedagógusoknak.
Okt. 4-én házigazdaként terepi programmal fogadtuk a Palocsa Egyesületet.
Okt. 10-én a Tájak, korok, múzeumok soproni közösségének mutattuk be a környező tájat Sógor Ferenc meghívására.
Okt. 12-én hagyományos Gesztenye sétánkon sok érdeklődővel jártuk be a soproni gesztenyéseket, tanulva a kezelést, a
magok feldolgozását, a méz gyógyhatásait.
A MTESZ kertészeti ankétján is közreműködtünk okt. 20-21-én előadásokkal, kiállítással.
Természetes és egészséges táplálkozás mindennapi életünkben címmel előadássorozatot indítottunk. a Szivárvány
Gyógyító Központban (Rózsa utca 19.), melyen 5 alkalommal mutattuk be a természetesen egészséges konyha
gyakorlatát.
Nov. 19-én a három évtizedes Diaparádé szervezői voltunk, ahol 9 évestől 70 évesig ajánlották fel szép képeiket
vetítésre.
Hagyományos Közösségi Faültetésünkön Sopron évfordulóját ünnepelve ebben az évben 731 őshonos csemetével
ajándékoztuk meg a helyieket.
Dec. 12-én Takarékos fűtés téglakályhával címmel Bujna Ferenc tagunk, az Amerikai Kályhásszövetség első magyar
tagja tartott nagy sikerű bemutatót.
Dec. 18–án Karácsony üzenete magyar képjelekkel címmel Dr. Bárány András tartott előadást a Castanea évzáróján.
Dec. 22-én karácsonyi mézeskalács és angyalkészítést szerveztünk Tóthné Joó Veronika, Fodor Jánosné Klára és
Budai Hajnalka vezetésével.
Találkozók, fórumok, konferenciák:
jan. 15. osztrák papi küldöttség fogadása a bánfalvi pálos templomban
febr. 29. Hidegség, Papkert bejárása, kezelési és programjavaslatok
márc. 12-14. A szentgotthárdi lovas küldöttség fogadása, vendégül látása
márc. 29. Sylvanus Alapítvány ismertetője a soproni ökoturisztikai programról
ápr. 2. A Balfi-erdő bejárása Tóth József erdésszel, javaslatok és kísérleti terület kijelölése

dec. 9. Burját küldöttség fogadása és a Három Táj Zöldút illetve a Castanea bemutatása az ÖKOTÁRS Alapítvány
szervezésében Sarródon.
Szereplés a médiában:
Szerepel egyesületünk az országos civil adatbázisban, és a soproni civil szervezetek szövetségének honlapja is
bemutatja a Castaneát.
Programjainkat, túraajánlatainkat a Soproni Est és a Sopronpress is rendszeresen közli.
Helyi, regionális és országos tévé- és rádióműsorokban adtak hart tevékenységünkről riportok formájában,
Részt vettünk
a Soproni Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala, a Városfejlesztési Bizottság, a soproni Hulladék-kommandó, 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.
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a 2004. szeptember 9-én alakult Soproni-hegység Natúrpark
Egyesületnek, melynek közgyűlésein, programjain képviseltük a soproni táj érdekeit és egyesületünket.
A soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér képviseli.
Véleményeztük és javaslatokkal segítettük a várost és környékét érintő szabályozási, rendezési, beruházási terveket
(pl. az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, összehasonlítva más városokéval), és néhány országos törvénytervezetet (pl.
új erdőtörvény, mezőgazdasági támogatások)..
Ismételten kértük a felméréseinkben szereplő természeti és kulturális értékek védetté nyilvánítását (a Lőverek,
Bánfalva és a Virágvölgy legszebb kertjei, régi gyümölcsfajtái, jellegzetes építményei), amire ismét ígéretet is kaptunk.
(Ez a mondat tavaly és tavalyelőtt is szerepelt itt…
Közbenjártunk lakossági bejelentésekre fák megmentésében, vezetékek átterveztetésében, illegális szennyvízkibocsátások megszüntetésében.
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.
Sopron, 2009. május 28.

Vezetőség

