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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2015-ben
Egyesületünk közgyűlést tartott május 29-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. 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 Hárs Olivér
vezetésével, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, melyből a honlapunkat kertekről, életmódról szóló
tanácsokkal bővítettük.
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 bővülő honlapunkon is elérhetőek. Közösséget érintő városi tervekről írt véleményünket,
észrevételeinket is megismerhetik az érdeklődők a www.castanea.hu-n! Hírlevél is kérhető itt!
Az egyesület folytatja környezeti nevelési tevékenységét (Árnika Erdei Iskola). Helyi és vendég csoportokban és
rendezvényeinken közel 3000 embert ismertettünk meg a soproni táj élővilágával, szépségeivel.
2015-ben is többszáz 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 és nyári életmódtábor
szervezésében vettünk részt. 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.
Febr. 19-én Mazál Istvánnal bejártuk az ágfalvi kísérleti erdőt.
Gyümölcsprogram:
Oltóvesszőket kaptunk több gyümölcsöskertből, amit eljuttattunk érdeklődő gyümölcsészeknek. Helyi magokat adtunk
a miskolci Ökológiai Intézetnek.
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.
Henn Mártonnal és Benke Évával jan. 29-én elhatároztuk a nagycenki Tündérkert kialakítását, és felajánlottuk
segítségünket.
Horváth Antal és Tuba Jenő méhésszel a szelídgesztenye és a gesztenyeméz helyi értékké nyilvánítását
kezdeményeztük.
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. Nagy Viktor hallgató máj.
15-től segítette munkánkat. Nagy Gábor ökológus is bekapcsolódott egy időre feladatainkba. Hallósy Eszter
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gyógynövényekről ír diplomadolgozatot, és a Lippai SZKI udvarán készít bemutatókertet. Júl. 15-én együttműködési
megállapodást készítettünk elő az Egyetemmel.
Rendezvényeink:
Tárogató :
Febr. 28. tavaszváró séta (5fő)
márc. 22. Víz és Napköszöntő hajnali séta
márc. 28. szerzetesek nyomában a Klastrom-hegyen Csöng An Szunim csoportjával
ápr. 25. szabadon a Vasfüggöny mentén
máj. 9. határtalan természet - séta a Muckon, 30fő
máj. 10. Madarak és Fák Napja – séta kerttől kertig 6fő
máj. 31. elixírek a tájból 8fő
jún. 2. kincsek a várostól keletre (Agyagtó, kertek, Mandulafa, Balf)
jún. 3. a Városi erdő nagy fái
jún. 10. Nagy fák újrajelölése a Szív-ér mentén
jún. 11. A Borvidék apró gyepfoltjai
jún. 18. városi ültetéseink - bejárás
jún. 25. Ágfalva rétjei, kísérleti erdő
júl. 1. Kilátó a Vas-hegyen (túra az Uszoda utcai gondozottakkal)
júl. 25. Az öröm forrásától a Jászolig - zen-séta Csöng An Szunimmal (10 fő)
júl. 27. Szabadon nyargalás a Harkai-platón a Családsegítő gyerekeivel (12fő)
aug. 5. a Botanikus kert titkai (10fő)
aug. 8. Az erdő gyümölcsei – a Kecske-patak mentén
aug. 10. Johannes Müller erdőpedagógussal a Várhelyen – együttműködés a Druidenkraft-tal
aug. 12. Csillaghullás a Barátság-parkban (4fő)
aug. 13. Völgybirtok-látogatás Tuba Jenőéknél (7fő)
aug. 14. Az égbolt meséi a Fertő felett (7fő)
okt. 4. Seregélyinvázió a fertőn - gyalogtúra
okt. 28. Hegypásztorok Sopronban – séta a Lőverekben (HO)
Kertbarát kör:
ápr. 11. tavasz mennyegzői fehérben (5fő)
ápr. 14. Giczi Józsefné a biokertről, magosztás (Ligneum, 7fő)
ápr. 20. HO az egészséges kertről (10fő)
ápr. 28. HO az élőhelyekről, példákról (8fő)
máj. 16. Kis Józsefék biokertjei (10fő)
2015. jún. 20. meghívásra látogatás Pannonhalmán (soproni és Győr környéki kertbarátokkal bejártuk a botanikus kertet
és a gyógynövénygyűjteményt, a felújított templomot Várszegi Asztrik főapát mutatta be), délután 2-7-ig polgármesteri
fogadás után Kátai Enikő, Némethné Hencz Anita, Hárs Olivér és Hársné Dr. Unger Klára előadásokat és tanácsadást
tartott Láziban a faluházban (testi-lelki egészségről, kertekről), melyen 28fő vett részt.
aug. 13. Völgybirtok-látogatás Tuba Jenőéknél (7fő)
aug. 14. Kert csillaghullásban (7fő)
aug. 29. A bőség kertje – somszüret
szept. 12. Méhek a kertben Tuba Jenő bemutatója (9fő)
szept. 14. Kertek és gyógynövények a Koronázó-dombon (10fő)
szept. 22. Az Egeredi-domb szép kertjei (Kátai családnál, 5fő)
okt. 3. közös összejövetelen családokkal odúkészítés (Kátaiéknál, 7fő)
okt. 15. Dr. Gillich István előadásai: Gyógygombák, méhészeti termékek, gyógyító gyomok (28fő)
okt. 20. Közösségek kertjei – előa. a Lippai Kertészeti SZKI parkfenntartó osztályának (HO, 28fő)
okt. 26-án (3fő) és nov. 5-én (3fő) az eldózerolásra ítélt volt Kuruc-dombi kiskertekből sok fűszer- és gyógynövényt,
virágokat, bokrokat és kis fákat mentettünk ki más kertekbe.
A Bécsi-dombról kétféle régi rózsát mentettünk a távvezeték alatti irtásból (2fő).
Szeptembertől idős hölgy ős-lőverének gyümölcseit (almát, birset, naspolyát) segítettünk leszedni, begyűjteni és
hasznosítani, egyúttal segítettünk a kert őszi rendezésében is (4fő).
A kerti mentésekben Kátai Enikő, Némethné Hencz Anita, Zrínyi Péter, Hárs Olivér vett részt.
Terménybemutató
szept. 19. Strassner Henriett a nyers ételekről, Kiss Lajos a szőlőkről, HO a gyümölcsészetről,
fajták bemutatója, kóstoló, gabonaőrlés kézimalommal, osztrák biogabonákkal. (30fő)
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:
márc. 3. Élőhelyteremtés HO
márc. 10. Hasznos gyomokról Dr. Csiszár Ágnes
ápr. 21. Brucknerné Páll Szilvia a kertről
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okt. 13. Iskolakertekről Mátyás Izolda és Dr. Halbritter András (59fő)
Az Egészséges, virágos Sopronért
márc. 26. Nagykutasi Viktor könyvbemutató előa.
jún. 4. A Lippai Kertészeti Szakiskola gyakorlókertje
szept. 24. Dr. Csesznák Elemér a talajéletről, Tuba Jenő a kertészkedés öröméről
október 27. 15 óra Katolikus temető elhagyott sírjainak gondozása
október 28. 15 óra Evangélikus temető elhagyott sírjainak gondozása
november 24. 16.30 GYSEV igazgatóság díszterme Tóth Szilárd és Horváth Sándor a Szentföldi zarándokút kertészeti
tapasztalatairól
2015. december 17-én 16.30-kor a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában (Petőfi tér 3.) Dr. Simon István
köszöntője után Szigeti Jenő professzor tart előadást Virágos Karácsony címmel. Közreműködnek: Fodor Gábor
fuvolaművész és a Soproni Versmondó Studió tagjai.
Gombaismereti túrák (Dr. Börcsök Zoltán):
máj. 17. 20fő, jún. 14., júl. 12., aug. 9., nov. 8.
szept. 25-26. a XVIII. Országos Gombásztalálkozón (Lőver szálloda, 135fő) 7 túravezetés (BZ, Csiszár Á., Folcz Á.,
Hajnal A.), 25-én este HO előa. a soproni táj értékeiről
okt. 10. Túra (50 fő), kiállítás és előadások a GYIK-ban (BZ, Hajnal A.)
Gesztenye-Méz Egészségnap: a Felhőtáncoló Kreatív Műhelyben okt. 11: Bevezető, Kert a Tájban HO; Kertépítés
Kátai Enikő; A kert, mint motiváló erő Tuba Jenő, Apiterápia Hársné Dr. Unger Klára; Sejtéseink a méhekről HO; mézés ételkóstoló, gesztenyeosztás.
Szivárvány havasán dec. 19.: Castanea évzáró előadásokkal, ételbemutatókkal
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket!
jan. 19. HSZGY előa. a nyers ételekről, bemutatóval
febr. 17. MBB előa. a böjtről, ételbemutatóval
ápr. 1. MBB.előa. a szeretetkalácsról
Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér):
jan. 31., febr. 28., márc. 1. Rügyséta HO, 15fő, márc.7. Rügyséta 9fő, márc. 28. előa., márc. 29. Rügyséta, ápr. 18. séta,
közös ebéd, előa.; jún. 13. Nyár a gyógykertben
Közreműködésünk más rendezvényeken:
jan. 27. Őszből tavasz előa. a nyugdíjasklubban HO
márc. 4. természetes egészség HO előa. a Uszoda u. 9-ben
márc. 9. élő hajlék ültetése szederből az Uszoda u. 9-ben, máj. 12-én borostyánnal kiegészítve
ápr. 16. mogyoróhajlék ültetése a Major közben
ápr. 22. mogyorópad ültetés és előa. az élő bútorokról, HO (Egyetem AMI, 20fő)
jún. 20. előadás az egészségről, kertekről Láziban (Kátai Enikő, Hencz Anita, HUK, HO)
jún. 27. VIII. Tündérfesztivál a Deák téren, Múzeumkertben (séták, gyógynövények)
júl. 4. Kelta ünnep a Várhelyen (gyógynövényes séták, HO)
júl. 8-12. Életmód-tábor Velemben (előadások, túrák)
júl.31. Megbeszélés a Várhelyen a Kelta ünnep jövőjéről
aug. 20. Kenyérünnep - a Soproni Múzeummal közös rendezvény bemutatóval, előadásokkal (200fő, MBB, HO)
aug. 27-28. Részt vettünk a Faápolók Egyesületének nyári egyetemén
Segítségnyújtás:
márc. 9. szederhajlék ültetése az Uszoda u. 9-ben, máj. 12-én borostyánnal kiegészítve (Pszichiátriai betegek otthona)
ápr. 16. mogyoróhajlék ültetése a Major közi idősek házában
júl. 14. Utcai kiültetés a Gyepü utca 7. előtt (Giczi Józsefné, HO)
szept. 21. Utcai virágosítás a Batsányi u-ban HS, HO)
nov. 6., nov. 11. és nov. 16. Ős-lőver gyümölcseinek mentése, kerti munkák (Kátai Enikő, Hencz Anita, Zrínyi Péter,
HO)
nov. 13. kertészeti tanácsok a Tómalom utcai gyermekotthonban (HS, HO)
Riport:
aug. 4. Felmérés a környezeti konfliktusokról (Kovács Nóra, HO)
okt. 12. Soproni Téma az egyesületről
Egyéb közéleti munkák:
Megismételtük felhívásunkat a magyar méhlegelőkért, virágos gyepekért (gépi nyírás és vegyszerezés beszüntetése),
az idős fák megőrzéséért és a fahulladékok felhasználásáért (pl. madárodú készítés!).
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Kidobásra ítélt faanyagot mentettünk bontásból madárodú készítéséhez.
Többször kértük a város területén található egyre több és nagyobb szemétdomb elszállítását, a kisebbek
eltakarításában rendszeresen részt veszünk.
A Természetbarát-forrás környékén rendeződni látszik a helyzet, a febr. 4-én tartott helyszíni hatósági egyeztetés után.
(A nagy követ is arrébbtette a TAEG a forráscső fölül.)
Egyeztetést kezdtünk a Ferenc-forrás melletti pihenőhely méltó kialakítására a romossá vált szivattyúház helyén a
tulajdonossal és a TAEG-gel.
A febr. 13-án, péntek délután kivágott védett lőveri fák (Hársfa sor 7., volt Zettl-lőver) ügyében helyszíni szemle, gyors
tájékozódás és a Városfejlesztési Bizottság ülésén való eredménytelen hozzászólás után már csak a véleményünket
tudtuk leírni. (2016. májusában a környék lakóinak kérésére feljelentést tett az Önkormányzat ismeretlen tettes ellen!)
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!
Nov. 3-án részt vettünk az Erzsébet-kert hivatalos átadásán. Örömmel láttuk, hogy az eredeti tervekhez képest
szerencsésen kevesebb változás történt, néhol sikerült javítani is a fák életfeltételein, igényesen készült a zenepavilon és
az ismertető táblasor, és szép kiadványban foglalták össze a park történetét. (A színes füzet elérhető a TOURINFORM
irodában és az Önkormányzatnál!)
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.
Véleményeztük a szabályozási és egyéb városi terveket (pl. balfi kerékpárút, Erzsébet-kert átalakítása, Baross úti
zöldsáv védelme),
Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére.
(Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!)
Ápr. 21-én részt vettünk a tervezett M85-ös soproni autópályaszakasz lakossági fórumán, és írásos véleményt adtunk be
a környezetvédelmi felügyelőségnek. Máj. 8-án írásos és szóbeli észrevételeket tettünk az autópálya-projekt városházi
ismertetőjén. Kértük a soproni Táj egészben hagyását, értékeinek védelmét, és a legjobb kertes területek meghagyását.
Máj. 12-én hozzászólással véleményeztük a Fedettuszoda lebontásának és a fürdő átalakításának tervét.
A december 14-én tartott Közmeghallgatásra írásos hozzászólásban kértük a világraszólóan értékes soproni táj védelmét
a (Levelünket lásd a honlapunkon!)
2015-ös 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, 2016. 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

