
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS   
CSALÁN KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET - 2006.

A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 2006-ban elnyerte az Ökotárs  
Alapítvány „Év Adományozottja” díját.

1. Számviteli beszámoló  
A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve.

2. A költségvetési támogatás felhasználása  
Az egyesület ilyen jellegű támogatást nem kapott 2006-ban.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

Bevételek (Ft) Költségek (Ft)
Nyitó vagyon 
2006.01.01./Pénzeszközök

  
7 229 039    Bérköltség

6 281 542    

Pályázati támogatások 44 217 504    Megbízási díjak
  

197 000    

Céges támogatások
  

0    Járulékok
  

2 048 000    

Egyéni támogatások 0 Tárgyi eszközök
  

1 104 962    

Tagdíjak
  

10 625    Anyagköltségek
  

4 502 119    

Bankkamatok
  

47 253    
Igénybevett 
szolgáltatások

  
27 540 599    

Egyéb
  

7 763 874    Költségek összesen:
  

41 674 222    

Bevételek összesen: 
  

52 039 256    
Vállalkozói adó alá nem 
tartozó kiadások

  
2 631 960    

Váll. adóba nem beszámító 
bevételek

  
2 450 584    

Záró vagyon 
2006.12.31.

  
17 717 883    

Eredménybe nem beszámító 
bevételek

  
2 450 584    

Összes bevétel
  

61 718 879    

4. Cél szerinti juttatások kimutatása  

Irodabérlet 2 764 327 Nyomda 1 009 501

Rezsi 762 801 Utazás 3 304 899

Bérköltségek 6 281 542 Szállás költség 2 998 603

Megbízási díjak 197 000 Szakkiadványok 516 644

Bérjárulékok 2 048 000 Pályázati, résztvételi díjak 30 000

Igénybe vett 
szolgáltatások

15 079 035 Javítás, karbantartás 70 772

Bankköltség 207 210 Üzleti vendéglátás -

Posta 528 107 Szaktanácsadás 215 030

Telefon/ internet
1 191 792

Kisértékű tárgyi eszközök
1 104 962

Irodaszer, nyomtatvány 1 081 244 Egyéb 2 282 753



Értékcsökkenés: 597 490

Összes ráfordítás: 42 271 712

5. Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi   
önkormányzattól,  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

Forrás Cél Összeg
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Országos Találkozó Előprogramjai

Génmódosítás-mentes övezetek
Környezetbarát Napok
Klímaváltozás mérséklése
Biogazdálkodás népszerűsítése

2.400.000 Ft

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezeti Tanácsadó Iroda 2.400.000 Ft
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Regionális koordináció a 

területfejlesztésben
1.330.000 Ft

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédő Szervezetek Országos 
Találkozója

2.655.000 Ft

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Lakossági komposztálás 
népszerűsítése

1.400.000 Ft

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Biogazdálkodás népszerűsítése 360.000 Ft
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Lakossági komposztálás 

népszerűsítése
500.000 Ft

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kapacitásnövelés 1.127.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia-fejlesztés 600.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Tanulmányút Miskolc, Nyíregyháza 160.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Minőségbiztosítás fejlesztése 256.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Határontúli magyarokkal az OT-n 1.000.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Környezetvédő Szervezetek Országos 

Találkozója
1.230.000 Ft

Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi partnerkapcsolatok 
kiépítése

254.000 Ft

Nemzeti Civil Alapprogram Kistérségi Civil Egyeztető Fórum 500.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 4.812.000 Ft
EU Gruntwig Agenda 21 Moderátor képzés 2.864.640 Ft
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Fiatal munkanélküliek 

munkatapasztalat szerzése – ÖTLET 
2005

20.607.000 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprémi Ökovásár 300.000 Ft
Ökotárs Alapítvány Az „Év Adományozottja” díj 250.000 Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, ill.   
összege

Szalay Tímea elnök bruttó bére: 2.376.000 Ft
Mátyás Mónika alelnök bruttó bére: 2.376.000 Ft
Páll Laura elnökségi tag megbízási díja: 197.000 Ft

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

Kiemelten foglalkoztunk környezeti tanácsadással, bio- és génmódosított élelmiszerekről 
szóló  tájékoztatók  szervezésével  ill.  ökológiai  fogyasztóvédelemmel.  Havonta  1-2 
alkalommal utcai akciókon kerestük a kapcsolatot a lakossággal és figyelmet fordítottunk a 
médiában való megjelenésre. 

Szervezetünk  működése  nyilvános.  2006-ban  továbbra  is  jelentős  mértékben 
támaszkodtunk  a  szervezet  tagjainak  önkéntes  munkájára  a  közhasznú  tevékenységek 
megvalósításában.  A  tagok  és  önkéntesek  munkáját  4  főállású  munkatárs  segítette. 
Legaktívabb önkéntesinket tanulmányutakon való részvétellel motiváltuk. 

A megvalósított programokról külön szöveges beszámoló készült.

Veszprém, 2007. május 29.



Dr. Szalay Tímea, elnök



Egyszerűsített  beszámoló,  ill.  közhasznú  egyszerűsített  beszámoló  egyszeres  könyvvitelt  vezető  egyéb 
szervezetnél, ill. közhasznú egyéb szervezetnél

Egyszerűsített beszámoló
Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület

MÉRLEG
2006. ÉV

ESZKÖZÖK
Megnevezés / E Ft 2005 év Bázisév Önellenőrzés Tárgyév

    .… évre  

 I. Immateriális javak  
 II. Tárgyi eszközök  758 343

 III. Befektetett pénzügyi eszközök  

 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  758 343
 I. Készletek  

 II. Követelések  31

 III. Értékpapírok  

 IV. Pénzeszközök  7.229 17.152

 B) FORGÓESZKÖZÖK  7.229 17.183
 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN:  7.987 17.526

Egyszerűsített beszámoló
Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület

MÉRLEG
2006. ÉV

FORRÁSOK
Megnevezés / E Ft 2005 év Bázisév Önellenőrzés Tárgyév

    .… évre  

 I. Induló tőke / Jegyzett tőke  435 435
 II. Tőkeváltozás / Eredmény  3.308 7.240

 III. Lekötött tartalék  

 

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 
tevékenységből)

 3.932 9.768

 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  

 C) SAJÁT TŐKE  7.675 17.443
 D) TARTALÉK  
 E) CÉLTARTALÉK  

 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek  

 
II. Rövid lejáratú kötelezettségek  312 83

 F. KÖTELEZETTSÉGEK  312 83
 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN:  7.987 17.526

Kelt: Veszprém, 2007. május 29.

…………………………………..
                                                                                  Dr. Szalay Tímea, elnök
  



Közhasznú eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél
Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület

EREDMÉNYLEVEZETÉS
2006. ÉV

Megnevezés / E Ft Előző év Előző év(ek) Tárgyév 
   helyesbítései  

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1.102 785
 a) alapítótól
 b) központi költségvetésből 952 285
 c) helyi önkormányzattól (megyei) 300
 d) egyéb 150 200
2. Pályázati úton elnyert támogatás 16.166 44.217
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.553 6.450
4. Tagdíjból származó bevétel 11 10
5. Egyéb bevétel 95 577
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 

(1+2+3+4+5)
19.927 52.039

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

BEVÉTELE (I.+II.)
19.927 52.039

1. Pénzügyileg rendezett bevételek  
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 

(1+2)
0 0

C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 19.927 52.039
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 

(A/II+B/2)
0 0

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 15.387 41.674
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 608 597
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1+2+3+4)
15.995 42.271

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)
0 0

1. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (A/I-E/1-
E/4)

4540 10.365

2. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNYE (A/II-
E/2-E/3)

-608 -597

Kelt: Veszprém, 2007. május 29.

………………………………
     Dr. Szalay Tímea, elnök



G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(1+2)

3.932 9.768

1. TÁRGYÉVI ADÓALAPOT JELENTŐ PÉNZÜGYI 
EREDMÉNYE (B/1-F/1)

0 0

2. EGYÉB TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE 
(-F/4)

0 0

3. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT - ADÓALAPOT 
JELENTŐ - TÁRGYÉVI EREDMÉNY (B/2-F/2-
F/3)

0 0

4. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY(G/1+H/1-

H/2)
4.540 10.365

J) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
K) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI 

ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4-J)
0 0

Tájékoztató adatok:

Megnevezés / E Ft Tárgyév

A) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8.527

1. Bérköltség, ebből 6.479

 - megbízási díjak 197

 - tiszteletdíjak 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

3. Bérjárulékok 2.048

B) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 4.502

C) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 597

D) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 28.646

F) A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT) 

 ebből az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. 
átadott támogatás 

Kelt: Veszprém, 2007. május 29. ……………………………………….
Dr. Szalay Tímea, elnök



2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Az Egyesület tagjainak száma 93 fő.

MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK  

Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója március 9-12.
A  Csalán  Környezet-  és  Természetvédő  Egyesület  által  szervezett  találkozón  a  környezetvédő  szervezetek 
mintegy  600  képviselője  egyeztette  nézeteit,  véleményét,  javaslatait  Veszprémben.  A  plenáris  előadásokon 
túlmenően számos szekció témájában foglalkozott a fogyasztóvédelem kérdéseivel (Kukadiéta, Génmanipuláció, 
Méltányos kereskedelem és nemzetközi szolidaritás stb.) A szakmai egyeztetésen túlmenően a résztvevők szakmai 
bizottságokba  választottak  delegáltakat,  akik  feladata  az  OT  állásfoglalásainak  döntéshozatalban  való 
érvényesítése.

Környezeti Tanácsadó Iroda
Évente több ezer ügyben segítettük a hozzánk fordulókat,  melyet  az általános környezetvédelmi tanácsadáson 
túlmenően  ökológiai  fogyasztóvédelmi  tájékoztatással  egészítettünk  ki.  Évente  több  alkalommal  képzéseken 
vettek részt a tanácsadók és tevékenyen részt vettünk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának életében is, 
olyannyira, hogy a Tanács egyik tagjárt egyesületünk adta.

Fiatal munkanélküliek munkatapasztalat szerzése önkéntes munkával
A  program  keretében  a  régióból  25  pályakezdő  munkanélkülit  helyeztünk  el  egy-egy  civil  szervezetnél 
önkormányzatnál,  óvodánál.  Ezen  szervezetek  10  hónapon  keresztül  foglalkoztatják  az  önkéntest,  aki  a 
munkatapasztalat  szerzés  mellett  képzéseken,  találkozókon vesz  részt  egyéni  fejlődése érdekében.  A program 
elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését is egyben. A programban közreműködtünk a Munkaügyi 
Központokkal és az Önkéntes Központ Alapítvánnyal.

Veszprémi Ökovásárak - augusztus 26., október 7.
Veszprém  környékén  tevékenykedő  biogazdák  termékeinek  helyi  értékesítése,  a  lakosság  egészséges 
táplálkozásban való tájékoztatása, azok beszerzési lehetőségének biztosítása Ökovásárunk célja, melyet 2006-ban 
2  alkalommal  is  megszerveztünk.   A  több,  mint  1000  látogató  és  mintegy  25  kiállító  mindig  igazolja 
elképzelésünket,  miszerint  szükség  van  az  egészséges  táplálkozás  népszerűsítésére,  a  fogyasztók  ezirányú 
tájékoztatására. Az idei évben az egyesület tagjai pár nap alatt elkészítettek 25 db vásározós sátrat, így biztosított 
a rendezvény alacsonyabb költségvetésből való megszervezése a jövőben.  

Génmódosítás kockázatainak megismerését célzó programok március 23., október 24
A  géntechnológiával  módosított  növények  környezeti  és  egészségügyi  kockázatainak  megismertetését  célzó 
programunk több összetevőt is  tartalmaz. 2006-ban 2 alkalommal is  szerveztünk akciónapot  Veszprém sétáló 
utcáján,  ahol  a  tájékoztató  kiadványok,  a  Veszprém  GM-mentes  övezetekhez  való  csatlakozást  segítő 
aláírásgyűjtés  hatékonyságát  egy-egy óriás paradicsom illetve kukorica segítette.  Ezen akciónapokon kb 4000 
járókelőt szólítottunk meg, és mintegy 1100 aláírás gyűlt össze a fenti cél elérése érdekében. Egyesületünk 2006 
decemberében  kezdeményezte  a  veszprémi  önkormányzatnál  Veszprém  GM-mentes  övezetté  nyilvánítását. 
Közben számtalan sajtóanyag  látott  napvilágot  abból a célból,  hogy minél  több embert  tájékoztassunk a GM 
növényekkel járó termelési és fogyasztási kockázatokról. A helyes fogyasztói magatartás a Mindentudás egyeteme 
október 30-i előadása előtt is népszerűsítettük standunkkal, kiadványainkkal

Klíma Nap szeptember 12.
A  Föld  éghajlatának  változásáért  felelős  fogyasztó  magatartások  megváltoztatását  célzó  akciónap  során 
Veszprémben  a  sétáló  utcán  látványos  karbon-dinoszaurusszal,  kiadványokkal  tájékoztattuk  a  lakosságot 
mindennapi tevékenységeik klímaváltozásra gyakorolt  hatásairól.  Az akciónap keretében fényképes üzeneteket 
gyűjtöttünk a látogatókról,  akik saját  klímaváltozással  kapcsolatos ígéreteik mellé alkuként  a döntéshozóknak 
küldhették el üzeneteiket.

Lakossági komposztálás népszerűsítése
A  tudatos  fogyasztói  magatartás  kialakítása  céljából  egyesületünk  több  lakossági  fórumot  (Lovason, 
Nemesvámoson,  Veszprémben több helyszínen)  szervezett  Veszprémben és  a  környező  településeken,  ahol  a 
hulladékcsökkentés módszereit, a tudatos vásárlási szokások kialakítását, a szerves hulladék házi komposztálását 
ismertettük  meg  az  érintettekkel.  Ezen  fórumokon  az  egyesület  által  készített  komposztketrecek  is  átadásra 
kerültek a komposztálás beindításának megkönnyítéseként. 

Ablak a Földre – játékos környezetvédelmi vetélkedő gyerekeknek
A 2006/07-es tanévben immár hetedik alkalommal rendeztük meg játékos környezetvédelmi vetélkedőnket. A 
meghívott iskolák a Veszprém és környéki általános iskolák voltak, ahonnan mintegy 110 csapat, 300 gyermekkel 
kezdte meg a vetélkedőt októberben. 



Napkollektor építés október 14.
Nagy  népszerűségnek  örvendett  a  napkollektor  szerelő  tanfolyam,  melyet  az  Esztergomi  Környezetkultúra 
Egyesület  szakembereinek  bevonásával  szerveztünk  meg  Veszprémben.  A  program  délelőtti  elméleti  részét 
számos hasznos gyakorlati ismeretet is magába foglaló délutáni program követte. A résztvevők elsajátíthatták a 
napkollektor házi elkészítésének menetét, és útmutatást kaptak a szükséges eszközök anyagok beszerzését illetően 
is.

Mi a fákkal vagyunk! 
A helyhatósági választásokhoz kötődően egyesületünk kérdőívvel nyilatkoztatta meg a lakosság mellett Veszprém 
képviselő  és  polgármester  jelöltjeit  arról,  hogy  milyen  elképzeléseik  vannak  a  veszprémi  zöld  területekkel, 
kerékpárutakkal kapcsolatban. A kapott eredményeket közzétéve igyekeztünk befolyásolni a lakossági igényekhez 
igazodó vállalásokat a felvetett témakörök tekintetében.

Biomassza Fórum november 30.
A Magyar  Természetvédők Szövetségével  megrendezett  fórumon Dr Gyulai  Iván tartott előadást  a biomassza 
hasznosítás  lehetőségeiről  és  korlátairól  a  Pannon Egyetem konferenciatermében.  A meghívottak  szép számú 
tábora főként gazdálkodókból, döntéshozókból, egyetemistákból tevődött össze. 

EVA program
A 6 országból (Németország, Ausztria, Lettország, Litvánia, Görögország és Magyarország) összeállt nemzetközi 
csoport  Agenda21  moderátorok  képzésének  metodikáját  dolgozta  ki.  A  németországi  LEB  által  koordinált 
program során több külföldi egyeztetésen (pl. Ausztria) vettek részt egyesületünk tagjai, és egyben fogadtuk a 
programban részt vett szervezeteket egy magyarországi találkozón.

Művészetek Völgye -biokóstoló 
2-3 nap erejéig részt vettünk Ökovásár-sátrainkkal Kapolcson a Művészetek Völgye rendezvénysorozaton, ahol az 
egyesület az élelmiszerválasztásban rejlő veszélyekre hívta fel a figyelmet és a környék biogazdáinak termékeit 
kóstolhatták az érdeklődők. 

Ökoportya
A  biogazdálkodást  népszerűsítő  országos  rendezvény  a  Balaton-felvidéken  is  több  helyszínen  állomásozott. 
Egyesületünk Szentantalfán képviseltette magát a biotermékeket népszerűsítő programjainak ismertetőjével. 

Vegyi anyag felmérés 
Egyesületünk részt vett a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport által szervezett vegyi 
anyag felmérésben, melynek célja a háztartásokban előforduló tisztítószerek veszélyes összetevőinek felmérése, 
lakossági kiadvány készítése, terjesztése. 

Autómentes Nap
2006.  szeptemberében  az  Autómentes  Nap alkalmából  az  egyesület  biciklitúrát  szervezett  Herendre  általános 
iskolások részére.  A meghirdetést  követően számos iskola diákjai csatlakoztak a kerékpáros megmozduláshoz. 
Herendre érve ügyességi vetélkedőket és játékokat szerveztünk a gyerekeknek.

Faültetés a városban  
A Veszprém MJV Önkormányzata által  felajánlott  facsemeték novemberben kerültek elültetésre  a Veszprém-
Szentkirályszabadja kerékpárút mentén (a fasor kipusztult tagainak pótlására) illetve a Haszkovó lakótelepen. 

Fa-Örökbefogadási Program – tereprendezés - április 23.
A Barátság parkban és a Stromfeld utcában a Fa Örökbefogadási Program fáit rendbetettük (metszés, kötözés), 
környékékükön összeszedtük a szemetet.

Szia Magazin
A veszprémi Naplóval és az állatkerttel több éves közös gyermekvetélkedőnk a Csalán – Szia magazin. 2006-ban 
kb. 120, 5-12 éves gyermek és két család vett részt rajta a megyéből. A vetélkedő fordulói a Naplóban jelentek 
meg, majd a feladatok megoldásait postán küldték vissza. Az eredményhirdetésre az állatkertben került sor, ahol a 
gyerekek egy sor játékos feladaton vehettek részt a hüllőházban.

MÁV utasszámlálás 
A Veszprém-Győr 11. számú vasútvonal megmentése érdekében több alkalommal is végeztünk a fenti vonalon 
utasszámlálást, aminek célja a tényszerű információszolgáltatás a MÁV felé a vonal kihasználtságát illetően. A 
Reflex Egyesület által koordinált programhoz így egyesületünk is hasznos tevékenységgel szolgált.

Egyetemünk – Zöld oldal



Az egyetemi újság már több éve biztosít az egyesület számára egy oldal publikálási lehetőséget, 2006-ban sem 
volt másképp. A cikkek témái az OT, a fényszennyezés, a fák és az ember kapcsolata, a REACH, az egyesület 
gyermekprogramjai, a FÖP, valamint az egyesület bemutatkozása voltak

Lakossági előadás a március 15-ei úti könyvtárban 2006. október 14.
Az előadásra egy szüreti játszóház részeként került sor, a gyermekeiket elkísérő, érdeklődő szülők számára. Az 
előadás az élelmiszerekben levő adalékanyagok és vegyszermaradványok veszélyeire hívta fel a figyelmet. 

Schmidt Ferenc emlékfa április 24.
Egyesületünk  a  Föld  Napja  alkalmából  fát  ültetett  Schmidt  Ferenc,  Veszprém  MJV  környezetvédelmi 
referensének  emlékére.  A Fortuna  udvarban  elültetett  platánfa  és  a  mellette  található  emléktábla  reményeink 
szerint hosszú időn át őrizni fogja az egyesület nagy szövetségesének emlékét.

Salföldi óvodás tanulmányút
2007. október 11-én az Egry Úti és a Nárcisz Óvoda kis-és nagycsoportját  tanulmányútra vittük Salföldre.  A 
majorban a 46 fős gyermekcsoport megismerkedhetett az őshonos magyar állatfajokkal, tapasztalatot szerezhettek 
a falusi életmód, hagyományok tekintetében. 

Csere-Bere Börze november 25.
Egyesületünk a KukaBúvár Egyesülettel első ízben szervezte meg Csere-Bere Börzéjét, ahol a lakosság megunt, 
feleslegessé vált, de jó, használható állapotú eszközeit értékarányosan kicserélhette mások hasonlóan felszabadult 
tárgyaira. Ezáltal csökkenthető a képződő hulladék mennyisége, és növelhető a termékek élettartama. 

Húsvéti tojásfestés 
2006.  április  13-án egy vidám húsvéti  tojásfestésre  invitáltuk a Tücsköket.  A gyerekek  megismerkedhettek  a 
természetes  alapanyagú  (vörös-  és  lilahagyma  héjából  főzött)  tojásfestési  eljárásokkal,  kipróbálhatták  a 
hagyományos módszereket.  

TANULMÁNYUTAK, TALÁLKOZÓK  

Angliai tanulmányút
2006. november végén az elnökség egy tagja részt  vett  egy angliai  képzésen, melyet  pályázat  útján nyert  az 
Egyesület.  A képzés az Európai Mobilitás 2007-2013 időszakra vonatkozó új pályázatírási  szabályokról  szólt, 
ifjúsági vezetőknek. A képzés multilaterális volt, mely 12 ország részvételét jelentette.

Tanulmányút Miskolc, Nyíregyháza november 2-4.
2006. november elején  az egyesület vezetősége Miskolcon és Nyíregyházán két szervezet – az Ökológiai Intézet 
a Fenntartható Fejlődésért  Alapítvány és az E-misszió Egyesület  – működését figyelte meg. Elsődleges témák 
voltak a pénzügyekkel és a tagsággal foglalkozó kérdések.

Izlandi út
Egyesületünk egy tagja egy Mobilitás pályázatnak köszönhetően izlandi BiTriMulti képzésen vehetett részt. A 
képzés  2006.  szeptember  14-17-ig  tartott,  mely  idő  alatt  a  nemzetközi  ifjúsági  csereprogram  lebonyolítását 
tanították  meg  előadások  és  szimulációs  gyakorlatokon  keresztül.  A  tanfolyam  lehetőséget  adott  nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésére  is.  Ennek köszönhetően Egyesületünk  szorosabb kapcsolatba került  egy portugál,  egy 
török és egy spanyol szervezettel, akikkel egy közös környezetvédelmi programot szeretnénk megvalósítani.

Verespataki tanulmányút
2006. augusztus  közepén az Egyesület  tagjai  erdélyi  tanulmányúton  vettek részt.  A program részét  képezte a 
Rosia  Montana-i  tapasztalatszerzés,  ahol  egy  kanadai  cég  aranybánya  létesítését  tervezi.  Megismerkedtünk  a 
település megmentéséért  tevékenykedő civil szervezet vezetőivel  és a helyiekkel,  részleteiben ismertük meg a 
probléma elemeit, nehézségeit, lehetőségeit.

Esztergomi tapasztalatszerző kirándulás április 19-20.
Egyesületünk  a Gaja Egyesülettel  felkereste  az Esztergomi Környezetkultúra Egyesületet,  hogy megismerje  a 
másik  két  szervezet  Környezeti  Tanácsadó  Irodájának  működési  rendszerét,  a  szervezetek  által  koordinált 
programokat, kapcsolatrendszerükből adódó tanulságokat a hatóságokkal. 

Magyar Természetvédők Szövetsége - Tagszervezeti Konferencia - Hajdúböszörmény
Szeptember 8-10-e között került sor a Szövetség tagszervezeti találkozójára, Hajdúböszörményben, ahol négyen 
képviseltük a Csalánt. A találkozón plenáris- és szakmai programok keretében vitattuk meg a természetvédelem 
aktuális helyzetét.



KÉPZÉSEK  

Delfin képzés
A  Tanácsadók  a  Fenntartható  Fejlődésért  Egyesületnek  köszönhetően  ismét  megszervezésre  került  a  Delfin 
vezetői  képzés,  melyen  Egyesületünktől  2  fő  vett  részt.  A  tréningen  különböző  vezetői  technikákat, 
problémamegoldást, konfliktuskezelést és a jó vezetői magatartást sajátítottuk el. A képzés mind szakmai, mind 
kapcsolatépítés szempontjából hasznos volt.

Szervezetfejlesztés április - szeptember
Domschitz  Mátyás  vezetésével  intenzív  szervezetfejlesztési  tréningen  vettünk  részt.  Az  egyesület  előnyös  és 
hátrányos  tulajdonságainak  felmérésére  alapozva  megalkottunk  egy  kívánatos  jövőképet,  majd  a  tennivalókat 
kilenc fő csoportba sorolva körvonalaztuk.

Külső érdekképviselet
Civil Egyeztető Fórumok vezetése
A 2005-ben  megalakult  regionális,  megyei  és  kistérségi  területfejlesztési  civil  fórumok  vezetésével  egyaránt 
egyesületünket  bízták  meg  a  fórum tagjai.  A Tanács  döntéseinek  civil  és  szakmai  figyelemmel  követését  is 
végeztük egyben. 

KÖTHÁLÓ szervezetfejlesztés
Egyesületünk  környezeti  tanácsadója  aktívan  részt  vállalt  a  Környezeti  Tanácsadó  Irodák  Hálózatának 
szervezetfejlesztési  folyamatában.  A  találkozókon  fontos  szervezeti  kérdések  kerültek  megvitatásra,  és 
képviseletünk  nagyban  hozzájárult  az  egyesület  szövetségben  való  ismertségéhez,  elismertségéhez.  Emellett 
tisztázódott a szervezetek közti együttműködés feltételrendszere is. 
 
Egyeztető Fórum
Tekintettel  arra,  hogy  egyesületünk  szervezte  meg  a  környezet-  és  Természetvédő  Szervezetek  Országos 
Találkozóját,  automatikusan  bekerült  a  zöld  szervezetek  Egyeztető  Fórumának  Elnökségébe.  A  közel 
negyedévenkénti  fórumon  való  aktív  részvételünk  hozzájárult  ismertségünkhöz,  elismertségünkhöz  a  zöld 
mozgalom körében.

SZOLGÁLTATÁSOK  

Szakkönyvtár
Egyesületünk  könyvtára  több  mint  1000,  ingyenesen  kölcsönözhető  könyvvel  várja  az  érdeklődőket.  A 
környezetvédelemmel  (energia-,  víz-  hulladékgazdálkodás,  fenntartható  fejlődés,  természetvédelem, 
biogazdálkodás)  kapcsolatos  könyvek  mellett  megtalálható  többek  között  a  civil-,  pénzügyekkel,  joggal, 
életmóddal foglalkozó szakirodalom is.  

Szigetelő gép
Az energiahatékonyságot szem előtt tartva egyesületünk lehetőséget biztosít egy marógép kölcsönzésére, mellyel 
a  nyílászárók  utólagos  szigetelése  valósítható  meg.  A  gép  napidíj  ellenében,  előzetes  megegyezés  alapján 
meghatározott távra vehető igénybe. A szigeteléshez szükséges szilikonos szigetelőanyag 4 különböző méretben 
irodánkban beszerezhető.

Fűkasza
Fűkasza egyszerű használatának köszönhetően könnyen rendben tarthatóak a zöld területek. Ennek érdekében 3 
különböző  típusú  motoros  fűkasza  kölcsönözhető  napidíj  és  kaució  ellenében  irodánktól.  A gépek  előzetes 
megegyezés alapján meghatározott távra vehetők igénybe. A fűkaszához védőfelszerelést is adunk.

Környezeti tanácsadás
Környezet-,  és  természetvédelemmel,  joggal,  terület-  és  vidékfejlesztéssel  kapcsolatos  kérdésekkel  bátran 
fordulhat  irodánkhoz.  Tanácsadóink  tárgyilagos  tájékoztatást  adnak  a  személyes,  telefonos  és  e-mailes 
megkeresésekre. Kiadványokat, tematikus szórólapokat is biztosítunk az érdeklődők számára. 

Előadások tartása
A Csalán  Egyesület  a  helyi  emberek  igényeihez  igazodva,  környezetvédelemmel  és  életmóddal  kapcsolatos 
előadások rendezésével is foglalkozik.
Eddigi előadásainkon többek között a komposztálásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a fogyasztóvédelemről, 
tisztítószerekről és az energiahatékonyságról hangzott el értékes és közérdekű információ. 
Kérés és előzetes megbeszélés alapján más témák előadását is vállaljuk.
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