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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2014-ben
Egyesületünk a jogszabályi változásoknak megfelelően megújította alapszabályát, és kérte továbbra is a közhasznú
minősítést, ami 2014. szept. 24-én jogerőre emelkedett. Ettől kezdve székhelyünk Sopron, Udvarnoki utca 2., az
egyesület elnöke továbbra is Hárs Olivér. Közgyűlést tartottunk május 6-án, aug. 28-án.
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. 2013. év végén a Ligneumban a közösség újraélesztését határoztuk el, gyakorlati bemutatók, előadások
szervezésével, amiben Giczi Józsefné biokertész segített. 2014-ben újabb érdeklődőkkel indítottuk a kört. (Lásd
rendezvények!)
Asszonykör: 2014-ben kezdett gyakorlati bemutató-sorozat főleg családanyáknak az egészséges háztartásról, Hársné
Dr. Unger Klára szervezésében.
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. Részt vettünk a Doborjáni iskola pályázatában.
Folytattuk a TIT pedagógusoknak szóló képzését is.
2014-ben 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.
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. Segítettük a Fehér-barlang megóvását. Írásos
észrevételekkel segítettük a Sopron környéki új erdőterv kialakítását, és dec. 11-én részt vettünk az egyeztető
tárgyaláson.
Gyümölcsprogram: Oltóvesszőket kaptunk több gyümölcsöskertből, amit eljuttattunk érdeklődő gyümölcsészeknek.
Január 28-án előadásban mutatta be a soproni táj gyümölcseit a Lippai János Kertészeti Szakképzőben H.O.
A 9. osztályok tanulóin és oktatókon kívül többen is 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:
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jún. 1. Echo TV és ATV a Green Belt programról (HO)

Erdei óvoda, iskola:
aug. 4. Családsegítő gyerekcsoportjával (HO)
okt. 9. Hegykő 6. oszt.
Rendezvényeink:
Tárogató :
máj. 14. Sankt Margarethen
Kertbarát kör:
jan. 20. Giczi Józsefné előadása a biogazdálkodásról
jan. 30. Giczi Józsefné előadása a biogazdálkodásról (folyt.)
febr. 6. és 9. kertnéző séták a Világörökségben
febr. 13. A biogazdálkodás gyakorlati fogásai (tapasztalatcsere)
febr. 15. Gyümölcsények bejárása Ágfalván
febr. 26. Metszési bemutató a Lippai Kertészeti Szakközépiskolában (Dr. Varga Jenő)
márc. 13. Kálmán László előadása a biológiai növényvédelemről
ápr. 11. Fajtagyűjtemény a Bécsi-dombon
ápr. 16. Erdő-kert a Világörökségben
júl. 21. Karakai Ferenc előadásai a Nyugdíjas klubban és a Ligbneumban a füge és kivi termesztéséről
júl. 23. Zöldségeskert az Ikva partján
aug. 8-9. Tanulmányút (Zsennye, Oszkó, Zalavár, Somogyvámos)
okt. 3. Kert a Lőverek lejtőjén
okt. 5. Közreműködés a soproni Közösségi kert kezdeményezésben Petró Tibor mellett
okt. 20. Előadás a nagycsalád és a biokert együttéléséről (Vargha Eszter)
nov. 21. Kertbarátok tanulmányútjának ismertetése (HO)
dec. 17. Ágfalvi családi gyümölcsény tanulságai (HO)
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:
márc. 11. Gumósokról, hagymásokról Horváth Sándor
ápr. 29. Előadás a soproni Tájról (HO)
okt. 14. Szabó Mária a virágnemesítésről
nov. 18. Börcsök Zoltán előadása a kerti gombákról
Az Egészséges, virágos Sopronért
jan. 22. 90. rész (Dr. Simon István, Dr. Szigeti Jenő, Dr. Bartha Dénes)
márc.20. Az egészség és a kert (Horváth Sándor)
máj. 8. Botanikus kert (Cserpes Tamás) és Ligneum (Kuzsner Ágnes)
júl. 31. Tuba-völgy a Kis-Tómalomnál
aug. 14. Kertek bejárása (HS, Dr. Csesznák Elemér)
szept. 25. Fertőd kastélya és parkja
okt. 16. Sírrendezés az Evangélikus temetőben
okt. 20. Katolikus temetőben sírrendezés
nov. 20. Kósa Géza előadása a Kálvin körben a Vácrátóti botanikus kertről.
dec. 4. Ünnepi alkalom: 100. rész! (Dr. Simon István, Dr. Szigeti Jenő, Bodrogai László Anzelm, VM és HO)
Gombaismereti túrák (Dr. Börcsök Zoltán):
máj. 11., jún. 15., júl. 20., aug. 10., szept. 14., okt. 5., nov. 9., nov. 18. előadás a kerti gombákról.
Gesztenye-Méz Egészségnap: okt. 4-én a Ligneumban előadásokkal, bemutatóval
Szivárvány havasán – Castanea évzáró előadásokkal, ételbemutatókkal dec.21.
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket!
ápr. 16. Böjti szokások, ételek (Mózsi Borbála Boróka)
jún. 17. Hagyományos építkezési módok a szombathelyi Skanzenban (Nagy Endre, HO)
nov. 22. A vadgesztenyéről sok gyakorlati tanács (Gönye Réka, HUK)
Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér):
febr. 28. Rügyelixír-képzés (H.O. és HUK)
márc. 1. Rügyséta (H.O.)
márc. 8. Rügyséta (HO)
ápr. 5. Terepgyakorlat (HO)
ápr. 26. Terepgyakorlat (HO)
máj. 3. Terepgyakorlat (HO és HUK)
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máj. 11. Terepgyakorlat (HO)
jún. 7. Terepgyakorlat (HO)
jún. 14. Terepgyakorlat (HO és HUK)
szept. 6. Terepgyakorlat (HO)
nov. 13. Illóolajokról (Maros Kata és HUK)
nov. 22. Terepgyakorlat (HO)
Közreműködésünk más rendezvényeken:
TIT pedagógus továbbképzés jan.8., jan. 22., jan. 29.,
jan. 14. A soproni természeti értékek felmérőjeként és a helyi természetvédelmi rendelet kezdeményezőjeként a Reflex
egyesület meghívására részt vettünk a győri helyi védelmi konferencián.
jan. 15. Faépítési konferencián vettünk részt a Ligneumban
jan. 18. Közösen megtekintettük az orosz faépítészetről szóló kiállítást a Ligneumban.
febr. 12. Előadás a nyugdíjasklubban a kertekről (H.O.)
febr. 18. Részt vettünk a Magyar Hidrológiai Társaság ülésén, ahol az Ikva tervezett víztározóiról alakult ki vita.
febr. 20. Előadás Fertődön a szelídgesztenyéről (Tuba Jenő, H.O.)
márc. 16. Előadás a növényiségről Agyagosszergényben a népfőiskola meghívására (HO és HUK)
márc. 27. HUK előadása a Liszt egészségnapon
ápr. 29. Egyetemi gyógynövényes gyakorlat, Deutschkreutz-Harkai-plató (Dr. Csiszár Ágnes, HO)
máj. 29-jún. 1. Kertészeti napok a Károlyi-kastélyban, Fehérvárcsurgó: előadás és riport a Green Beltről (HO)
jún. 12. Előadások a Széchenyi gimnázium egészségnapján (HO)
jún. 20. Tájnéző túra és előadás az Ifjúsági Táborban (HO)
jún. 27. Gyógynövénykiültetés az Erzsébet-kertben (HO)
jún. 28. Napköszöntés, majd Tündérfesztivál az Erzsébet-kertben, gyógyállomás (HO és HUK)
júl. 5. Kelta ünnep a Várhelyen, 3 gyógynövényes séta (HO)
nov. 25. Doborjáni szülői klubban előadás és bemutató felnőtteknek, gyerekeknek (HO, HUK)
Segítségnyújtás:
márc. 9. Tavaszi növények mentésében segítettünk a Pázmány Péter utcai kertburkolás előtt.
jún. 3. A Tómalom utcai Gyermekotthon előterének rendezése (HS és HO)
aug. 21. Kert a várfal mellett (javaslat, mit ültessenek a lakók)
okt. 13. A Villa Mimi szép kertjének fáinak állapotát nézzük meg, tanácsok az ápolásra
Egyéb közéleti munkák:
Felhívást indítottunk útjára a magyar méhlegelőkért, virágos gyepekért (gépi nyírás és vegyszerezés beszüntetése), az
idős fák megőrzéséért és a fahulladékok felhasználásáért (pl. madárodú készítés!).
A Bécsi-dombról kétféle régi rózsát mentettünk a távvezeték alatti irtásból.
Kidobásra ítélt faanyagot mentettünk bontásból madárodú készítéséhez.
febr. 7-én kértük a Balfi-erdőben található egyre nagyobb szemétdomb elszállítását, ami azóta sem történt meg.
A megnövekedett autóforgalom miatt kértük az Erdőgazdaságot és a Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy védjék
meg a Természetbarát-forrás környékét, amit egy nagy sziklatömbbel oldottak meg. A forrásvíz ezt követő
szivárgását észlelve kértük a kő eltávolítását, ezzel egyidejűleg megjavították az út alatt átvezető csövet is. A helyzet
tehát év végén is változatlan: sokan a forráskifolyó fölött forgolódnak nagy autójukkal.
Ismét többször 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!
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.
Véleményeztük a szabályozási és egyéb városi terveket (pl. balfi kerékpárút, Erzsébet-kert átalakítása, Baross úti
zöldsáv védelme), áttanulmányozás után levelekben kértük a Településfejlesztési Koncepció és a Városfejlesztési
Stratégia módosítását, kiegészítését a környezetvédelmi, takarékossági szempontok szerint, sajnos sikertelenül.
November 20-án részt vettünk az Erzsébet-kert átalakításáról szóló polgármesteri tájékoztatón, ahol ígéretet kaptunk a
gyors és csökkentett mértékű fakivágásra.

Castanea Környezetvédelmi Egyesület
Székhely/Levélcím: 9400 Sopron, Udvarnoki utca 2.,
E-mail: castanea@castanea.hu,
Honlapcím: www.castanea hu,
Adószám: 19108876-1-08, Számlaszám: 595-00-351-1000-502-0

Részletes észrevételekkel, kiegészítésekkel, javaslatokkal segítettük a Fertő-táj Világörökség kezelési tervének
készítését, és egyedüli civil szervezetként részt vettünk október 22-én a fertődi egyeztetéseken is.
Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére.
(Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!)
A december 16-án tartott Közmeghallgatásra írásos hozzászólásban kértük a világraszólóan értékes soproni táj védelmét
a tervezett M85-ös autópálya elkerülő szakaszának romboló hatásaitól, és a felhagyott agyagbánya méltó hasznosítását
gyógyító célokra. (Levelünket lásd a honlapunkon!)
2014-es közhasznú működésünkön belül a Kertbarát kört a Földművelésügyi Minisztérium PTKF 439/2014 jelű
pályázata támogatta. Ezúton is köszönjük, mindazokkal együtt, akik önzetlen felajánlásaikkal, munkájukkal segítették
céljaink elérését!
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.
Sopron, 2015. május 18.
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

