KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002.
A Crocus Természetbarát Kör alapszabályában megfogalmazott célja, hogy a természetjárás útján
elõsegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez
szükséges feladatok biztosítását. Tevékenységünk jellegébõl fakadóan a fenti célok megvalósítása
érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom hasznára van. Egyesületi mûködésünk során
tagszervezetként segítjük a Magyar Természetbarát Szövetség és a Csongrád megyei Természetbarát
Szövetség (CsmTSz) kiemelten közhasznú szervezeteket céljaik megvalósításában. Céljaink
megvalósításában ezen kívül egyesületi együttmûködésben vagyunk a Makói TSE, Szegedi Kinizsi TE, és
a Radnóti M. Gimnázium DSK természetjáróival. Továbbfejlesztettük több évre visszatekintõ
kapcsolatunkat Nagybörzsöny község önkormányzatával.
Egyesületünk 2002. évi taglétszáma 23 fõ.
Rendezvényeink lebonyolításához a Wesselényi Miklós Közalapítványtól 200.000 Ft pályázati támogatást
nyertünk.
2002-ben négy országos teljesítménytúrát rendeztünk. Ebbõl hármat (A híd túl messze van ... 30/60/90, a
II. Mínusz-30 és az V.Petres-79) Csongrád megye területén, egyet (V.Tátralátó-30) a Börzsönyben,
Kisirtáspuszta - Nagybörzsöny térségében, rendeztünk meg.
Rendszeresen végeztük a Csongrád megye turistaúthálózatából egyesületünk gondozásában levõ
útszakaszok karbantartását, különös tekintettel az országos (Alföldi Kék-túra), illetve európai (E7)
hosszútávú turista útvonalakra.
Szakoktatóink révén részt vettünk a CsmTSz által szervezett középfokú gyalogos túravezetõi tanfolyam
megszervezésében, és lebonyolításában.
Részt vettünk a CsmTSz-szel együtt a romániai Óbébán (Beba Veche) dr. Téry Ödönnek, a magyar
természetjáró mozgalom egyik megteremtõjének szülõfalujában való kétnyelvû (magyar-román)
emléktábla felállításában, az avatóünnepség szervezésében és lebonyolításában.
Részt vettünk a Csongrád Megyei Önkormányzat által 2002-ben megjelentetett: " Napfényország Csongrád Megye Természeti Értékei" címû könyv és CD szerkesztésében, melynek CD melléklete angol
nyelven is hozzáférhetõ. A kiadvány elõször foglalja szerves egységbe mindazokat az ismereteket, amit a
megye természeti értékeirõl tudni érdemes.
Az egyesület vezetõi és tisztségviselõi juttatást nem kaptak, rendezvényeink lebonyolítását tagjaink
társadalmi munkában végezték.
Ezen közhasznúsági jelentést a Crocus TK elnöksége és közgyûlése 2003. április 6-án 2003/1. számú
elnökségi és 2003/1. számú közgyûlési határozataiban elfogadta. A jelentést az egyesület internetes
oldalán nyilvánosságra hoztuk.
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