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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2013-ban 
 
Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi közhasznúsági jelentés elkészítésével és 
közzétételével. Közgyűlést tartottunk május 24-én. 
 
Az Egyesület körei: 
Gombász kör: 2003. óta rendszeres túrákkal és előadásokkal működik, vezeti Dr. Börcsök Zoltán biológus, 
szakellenőr. A Gombász hírmondó és a környék gombáinak ismertetése a gomba.nyme.hu honlapon látható. 
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. Év végén a Ligneumban a közösség újraélesztését határoztuk el, gyakorlati bemutatók, előadások szervezésével, 
amiben Giczi Józsefné biokertész segített. (2014-ben új érdeklődőkkel indítottuk a kört!)  
Tárogató: a Tájjal együttműködő egészséges életmódra törekvők (főleg fiatalok) alakították 2007. elején, előadások és 
szabad ég alatti közös tevékenységek szolgálják a közös célt, a Táj és lakóinak egészségét.  
 
Számos hasznos kiadvány és kis szakkönyvtár segíti munkánkat, a többletpéldányokat az egyetem hallgatóinak és a 
városi könyvtárnak ajándékozzuk, hogy segítsünk a tanulásban.  
Az egyesület Borostyán Füzeteiből is több nagy rendezvényen és saját programjainkon adtunk az érdeklődőknek, más 
településeken is. Iskolai rendezvényekhez jutalomként ajánlottunk fel a környezetvédelmi füzetekből. 
 
Folyamatos programok  
Híreink és kiadványaink honlapunkon is elérhetőek. Közösséget érintő városi tervekről írt véleményünket, 
észrevételeinket is megismerhetik az érdeklődők a www.castanea.hu-n! 
 
Az egyesület folytatja környezeti nevelési tevékenységét. Helyi és vendég csoportokban és rendezvényeinken közel 
3000 embert ismertettünk meg a soproni táj élővilágával, szépségeivel. Rendszeres óvodai sétákon ismerkedünk a 
környező tájjal. Örömmel vállaltuk a sérült gyerekek erdei programjait, részt vettünk a Doborjáni iskola pályázatában. 
Év végén bekapcsolódtunk a TIT pedagógusoknak szóló képzésébe is, amit 2014-ben folytatunk. 
 
2013-ban is többszáz őshonos fát és cserjét ültettünk a város területén, és többezer magot osztottunk azoknak, akik 
vállalták azok elültetését.  
Továbbra is kérjük, ültessenek a fiatal pároknak esküvői ajándékul cseresznye vagy meggyfát, az újszülött fiúnak 
körtefát, leánynak almafát a szüleik. Élő hajlékot is ültethetnek a családtagok, hogy mire megházasodik a gyermekük, 
élő háza legyen! (Lásd a GYIK játszóterén készült Fűzhajlékot!) 
 
Gyógynövény-ismereti tanfolyamunk kibővítésével gyakorlati képzéseket is tartottunk. Más szervezeteknél is 
vállaltunk előadásokat (ETI, Nap Háza, szombathelyi Waldorf-iskola, Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság, soproni 
TIT). 
 
Erdőprogram:  
Célunk a magyar erdők – kiemelten az erdészképzés központja, Sopron közelében – még természetesebbé tétele, jó 
példák bemutatása, nemzetközi kutatások segítése. Ebben továbbra is a Pro Silva Hungaria Egyesület és a Palocsa 
Egyesület által is elfogadott alapelveket követjük. Folyamatosan végezzük a tájtakarítást. Folytattuk a kísérleti területek 
kialakítását, gondozását, megfigyelését. Kezdeményeztük értékes erdőrészletek, nagy fák védelmét. Tartjuk a 
kapcsolatot a TAEG-gel és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal.  
 
Gyümölcsprogram: Többen érdeklődtek a régi, ízletes, egészséges fajták iránt. További oltványokat, magoncokat 
ültettünk ki kertbarátokhoz, és újabb felfedezéseket is tettünk régi kertekben, ahol szívesen adnak szaporítóanyagot. A 
régi, egészséges fajtákból szaporításra vesszőket ajándékoztunk a Lippai Kertészeti Szakképzőnek. Ősszel idős 
embereknek segítettünk a gyümölcsszedésben, elosztásban. 
Élénken működik az országos gyümölcsész hálózat is, ahol tanácsokat, segítséget adhatunk-kaphatunk, és közösségi 
tanulásra, munkákra is van mód. 
 
Egyesületünket több tanulmány és diplomamunka kapcsán is megkeresték, és gyakorlatra is jelentkeztek 
hallgatók, akik kipróbálhatták képességeiket a környezeti nevelésben, természetvédelemben. Kiemelkedően értékes 
diplomamunkája bemutatására kértük Ragasits Nóra egyetemi hallgatót.  
 
Riportok: 
Máj.31. Sopron TV az egyesületről 
Jún.23. ORF a vasfüggönyről és a Muckról 
 
Erdei óvoda, iskola:  
Máj. 4. Doborjáni isk. 
Okt.16-17-18. Doborjáni isk. 3. oszt., 5. oszt. és integrációs csoportjai (HO) 
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Okt.21-22. Doborjáni isk. csoportjai (HO) 
Rendezvényeink: 
Tárogató : 
Jan. 12. Várhely 
Ápr. 27. Váris 
Máj. 4. Doborjáni túra  
Máj. 11. Kecske-hegy 
Júl.10. Fertő-part 
Okt.5. szüret gyerekekkel 
Nov.1. Ágfalva-Sopronkertes 
Dec.8. Szentmargitbánya 
Dec.14. Hűség-napi séta Napköszöntéssel (HO) 
 
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:  
Febr. 26. Schekulin M. Metszés 
Márc. 19. Nagy Zsolt az örökzöldekről 
Ápr. 23. Ragasits Nóra a Soproni-hegység rétjei 
Okt.15. Aktuális teendők (HS) 
Nov.19. Rügyek és kerti kincseink (HO és HUK) 
 
Az Egészséges, virágos Sopronért 
Jan. 14. Horváth S. a mai életről, HO a sózásról 
Febr.18. Dr. Ősz Farkas Ernő az ősi egészségkultuszról, Schekulin Miklós a metszésről  
Márc. 21. Németh Rita az egészségről, Nagy Zsolt a parkokról 
Ápr. 18. Gabnai Sándor a teremtésvédelemről, H.S. a kertekről 
Máj. 15. Henczel Szabolcs Isten virágoskertjéről, Varga László a komposztálásról 
Máj. 22. Az Egyetem sziklakertje Ezerné Lóth Annamária vezetésével 
Júl.5. Dr. Varga Mária Öngyógyító természet, H.S. kerti munkák 
Júl.8. Sanyi bácsi kertjei, bejárás 
Szept.3. Dr. Csesznák Elemér kertje, bejárás 
Szept.10. Magyar rózsák kertje a Szent István parkban 
Szept.13. Gyógyító gyomok (HO), biokertészet (HS) 
Okt. 10. Katolikus temetők híres sírjainak rendezése 
Okt. 17. Evangélikus temető sírrendezése 
Nov. 21. Sándor Péter a zsidóságról, Dr. Csesznák Elemér a környékbeli fenyőkről 
Dec.9. Dr. Vladár Gábor az Ádventről, Dr. Orlóczi László a Fűvészkertről 
 
Gombaismereti túrák (Dr. Börcsök Zoltán): 
Jan. 18. (előadás), máj. 12., jún.9., júl.14., aug.11., szept.8., okt.13., okt.26. (GYIK Gombaünnepén), nov.10. 
 
Gesztenye-Méz Egészségnap  okt.19-én délelőtt séta, délután előadások és bemutatók a Szieszta szállóban 
 
Szivárvány havasán – Castanea évzáró előadásokkal, ételbemutatókkal dec.20. 
 
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket! 
 
Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér): 
Márc. 8-9. Rügyképzés sétával  
Ápr. 6. Rügyséta és képzés 
Ápr. 20. Rügyséta képzéssel  
Máj. 25. Balf szőlővirágzás  
Máj. 26. a szombathelyi Waldorf iskolával és a Simile klubbal egyeztettünk az együttműködésről.  
Aug. 23-án az Antropomed képzés szervezőivel találkoztunk Fertődön. 
 
Közreműködésünk más rendezvényeken: 
Febr. 21. Fertőd könyvtár Víz a kertben (Tuba J., HO) 
Febr. 23. Homeopátia tanfolyam (HUK, HO) 
Febr. 27. egyetemi képzésen Az Árnika Erdei Iskola bemutatása (HO) 
Márc. 9. Minők a Lisztben (HUK arcdiagnózis) 
Márc. 23. Balf, Medvehagyma fesztiválon előadás (Mózsi Borbála Boróka) 
Ápr. 22. Föld Napja a Doborjáni iskolában (Horváth Sándor előa., HO fűzhajlék ültetés) 
Jún.8-9. Homeopátia és virágok, képzés (HUK, HO) 
Jún. 3. A Kerek-erdő és a Kolostor-rét bejárása Dr. Kárpáti Lászlóval 
Jún. 22. Tündérfesztiválon Napköszöntés, Fák és virágok (HUK, HO)  
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Jún. 25. Lakossági fórumon hozzászólás az Erzsébet-kert, a Várkerület átalakításához és a kerékpáros közlekedéshez 
Júl.16-17. a győri Máltai otthon csoportjának sétái a Lőverekben (HO, HUK) 
Júl. 20. Kelta nap a Várhelyen (gyógynövényes séták HO)  
Szept. 24-től részt veszünk a TIT egészségprogramjában előadásokkal és túrákkal (HO és HUK) 
Okt.11. Diák önkéntes börzén az egyesület bemutatása (HO) 
Egész évben részt vettek tagjaink az STKH Natura rendezvényén  
Okt.25. Doborjáni egészségnap (kóstolók HO) 
Nov.6., 13., 20. dec.4.  TIT pedagógus képzés (HUK, HO) 
Nov.27. ételkészítéssel és kínálással segítettük az egyetem indiai estjét. 
Dec. 4-én megtekintettünk a Ligneum talajélet-kiállítását (a Kertbarát kör újjáalakulásával) 
Dec.5. természetfotó-kiállítás rendezése a Szivárvány gyógyító központban 
 
Segítségnyújtás: 
Okt.10. Szt. Mihály temetőben hősi sírok rendbetétele 
Okt.17. Evangélikus temetőben sírok rendbetétele 
Idős embereknek segítettünk a gyümölcsszedésben. (Lásd Gyümölcsprogram!) 
 
Egyéb közéleti munkák: 
Az Egyetem KKK-val közösen kértük az általunk – önkormányzati megbízásból -  2011-ben újból felmért helyi 
természeti értékek védelmét, és az önkormányzati beruházások miatt elpusztítottak helyett újak védetté nyilvánítását, 
de a helyi természetvédelmi rendeletet azóta sem tárgyalta a Közgyűlés. Az ehhez közvetlenül kapcsolódó zöldterület-
kezelési rendeletet is levették a napirendről, pedig feltétlenül szükség lenne kiemelkedő értékeink folyamatos 
védelmére! 
 
Augusztusban a ház körüli növényekről fejezetet írt Hárs Olivér az STKH részére készülő kiadványba. 
 
A 2007. március 27-én alakult soproni Hulladékkommandó munkáját továbbra is segítettük a tájtakarítások  
népszerűsítésével, és az azokon való részvétellel. 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a 2004. szept. 9-én alakult Soproni-hegység Natúrpark 
Egyesületnek, melynek közgyűlésein, programjain képviseltük a soproni táj érdekeit és egyesületünket.  
 
Nov.8-9-én részt vettünk a kistérségi civil tájékoztatón. 
 
Véleményeztük a szabályozási és egyéb városi terveket (pl. Selmeci utca laktanyatömb, Erzsébet-kert átalakítása 
(gyors közbelépésünkre a Közgyűlés mégsem vette ki a védelemből az első hazai közkertet!), téglagyári bányaterület 
hasznosítása.   
 
Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére. 
(Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!) 
Lakossági fórumokon és egyeztetéseken vettünk részt az Erzsébet-kert, a kerékpárutak, a Várkerület átalakítása 
ügyében. 
Kérésünkre a TAEG megvédte a Természetbarát-forrás foglalását az egyre több ott forgolódó autótól. 
 
2013-as közhasznú működésünket részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA-UN-13-M-0802 jelű pályázata 
támogatta (250000,-Ft). Ezúton is köszönjük, mindazokkal együtt, akik önzetlen felajánlásaikkal, munkájukkal 
segítették céljaink elérését! 
 
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.  
 
 
Sopron, 2014. május 6. 

Hárs Olivér 
     az Egyesület elnöke 

 
 
A beszámolóban helytakarékosságból használt névrövidítések: 
HO=Hárs Olivér 
HS=Horváth Sándor 
HUK=Hársné Dr. Unger Klára 
MBB=Mózsi Borbála Boróka 


