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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2016-ban
Egyesületünk közgyűlést tartott május 26-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 Hárs Olivér
vezetésével, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, melyből a honlapunkat kertekről, életmódról szóló
tanácsokkal bővítettük. Többekkel is megbeszéltük tapasztalatainkat, segítettünk egymásnak a kertalakításban.
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.
2016-ban 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. A Zichy-rét egykori padjainak
korhadt maradványait eltávolítottuk. Zöld Forrás pályázatunk támogatásával két erdei és egy Botanikus kert-beli
gyógytanösvényt alakítunk ki, melyekről kiadvány is készül. Folytattuk a kísérleti területek kialakítását, gondozását,
megfigyelését. Kezdeményeztük értékes erdőrészletek, nagy fák védelmét. Tartjuk a kapcsolatot a TAEG-gel és a FertőHanság Nemzeti Parkkal.
Január 13-án helyszíni bejárást kérve egyeztettünk a városi erdő értékes fáiról, melyek közül néhányat sikerült
megmentenünk. Többször kértük levélben is az erdőgazdaságtól, hogy hagyják meg legalább a nagy fákat, és a
lakóterületek, üdülők menti erdőrészleteket, de továbbra is erősen fogyatkoznak szép erdeink. Jeles erdészeket is
megkerestünk, de nem tudtak segíteni a soproni tanulmányi erdő megóvásában.
Nyáron véleményeztük az Erdőtörvény módosítását.
Gyümölcsprogram:
Oltóvesszőket kaptunk több gyümölcsöskertből, helyi magokat adtunk érdeklődő gyümölcsészeknek. Megtartottuk az
első soproni Magnapot, majd palánta-cserét. Őszi Gesztenyenapunkon helyi terménybemutatót szerveztünk.
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. Segítettünk a
Lippai SZKI fajtagyűjteményének hasznosításában. 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 (Major Ádám, Székely Judit, Hallósy Eszter), akik kipróbálhatták képességeiket a környezeti nevelésben,
természetvédelemben. Hallósy Eszter gyógynövényekről írt diplomadolgozatot, és a Lippai SZKI udvarán készített
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bemutatókertet, amit az idén induló közösségi iskolakert látogatói, gondozói is megtekintettek. Sajtos Márton
szakdolgozatában a védett Paprét fáiról készített minta értékű fakatasztert, kimutatva a fák jelentős értékét. Módszerét
az egész városban lehetne használni, kár, hogy az Önkormányzat erre nem mutatott érdeklődést! A Távérzékelési és
Vízgazdálkodási Intézet diplomavédésén Hárs Olivér külső konzulensként kérte, hogy ezentúl csak olyan módszerekkel
vizsgálják az élővizeket, ami nem okoz kárt a növényekben és állatokban.
Rendezvényeink:
Tárogató :
jan. 23. Téli séta források mentén (5fő)
márc. 13. Váris és Dalos-hegy (7fő)
márc. 20. Nagy fák jelölése a Várison (4fő)
márc. 28. Forrástúra (60fő)
ápr. 3. Madárodú állítás (4fő)
ápr. 10. Bánfalva dombjain (7fő)
máj. 1. Városi nagy fák
jún. 6. Borvidékünk szép pontjai (15fő)
jún. 30. A Botankert titkai (HO, 28 fő)
júl. 6. Téglagyártól Borvidékig (2fő)
júl. 7. A Rák-patak forrásáig (2fő)
Kertbarát kör:
febr. 24-én egyeztetés a Lippai Kertészeti SZKI-ban Horváth Attilánéval a gyógynövény bemutatókertről (Hallósy
Eszter, Dr. Csiszár Ágnes, HO)
márc. 6. Mag-Nap a Felhőtáncolóban (helyi különlegességek magjai, csere-bere és bemutató, 25fő)
ápr. 3. Palántacsere a piacon (25fő)
ápr. 7., jún. 13. Növénymentés a Kuruc-dombról (4fő)
szept. 15. Ágfalvi kísérleti erdő Agócs Józseffel (5fő)
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:
febr. 9. Madárbarát kertek (Mogyorósi Sándor, 48fő)
máj. 3. Kertek tervezése, kialakítása (Kátai Enikő, 9fő)
szept. 27. Biokertek az oktatásban (Horváth Attiláné, 35fő)
nov. 8. Gyógynövények és fűszerek a biokertekben (Lechner Judit, 52fő)
dec. 6. Teák hideg napokra (HUK, 14fő)
Az Egészséges, virágos Sopronért
febr. 24. Tuba Jenő és Giczi Józsefné előadása (54fő)
márc. 17. Dr. Varga Mária, Horváth Sándor, HO (52fő)
ápr. 12. Dr. Varga Mária, Dr. Józan Tibor, Dr. Zeleni Ferenc (56fő)
máj. 11. Dr. Varga Mária és Dr. Faragó Sándor a Ligneumban (28fő)
jún. 9. Botanikus kert örökzöldjei (Cserpes Tamás, 25fő)
szept. 15. Bemutatókertek a Lippai Kertészeti SZKI-ban (Brucknerné Páll Szilvia, Hallósy Eszter, 28fő))
okt. Katolikus és evangélikus temető nevezetes sírjainak rendbetétele (9fő)
dec. 15. Simon István, Tóth Szilárd, Nagy Zsolt (60fő)
Gombaismereti túrák (Dr. Börcsök Zoltán):
Nagy veszteség Hajnal András váratlan halála.
ápr. 22. Az időjárás és a gombák (Roszik Róbert előa., 8fő)
máj. 22. (30fő)
jún. 12. (10fő)

júl. 8. Hajnal András temetése, megemlékezés (12fő)
júl. 10. (25fő)
aug. 14. (15fő)
szept. 18. (12fő)
okt. 16. (46fő)
nov. 13. (5fő)
Gesztenye-Méz Egészségnap: a Felhőtáncoló Kreatív Műhelyben okt. 8. (28fő)
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket!
Háztartásban használható házi szereket készítettek a jelentkezők HUK vezetésével.
Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér):
febr. 6. Növényi mérgek előa. (7fő)
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febr. 11-14. gyógynövényes tábor Velemben (HO, HUK, 9fő)
febr. 27. Rügyséta (HO, 46fő)
márc. 11. Rügyképzés (7fő)
márc. 12. Rügyséta (HO, 8fő)
ápr. 15. Növényi alkatok (HO)
ápr. 16. Gyógynövény felismerés az erdőben (4fő)
máj. 27. Virágokról előadás (HO, HUK, 7fő)
máj. 28. Bécsi-domb virágai (HO, HUK, 6fő)
júl. 15-17. Gyógynövényes tábor Velemben Túrák, előadások HO, HUK, 15fő)
szept. 23. Gyógynövényfeldolgozás (HUK, 2fő)
szept. 24. Termések az erdőben (HO, 6fő)
okt. 26. Téli gyógynövényteák – előadás az egyetemen, bemutatóval (HUK, Hallósy Eszter, 23fő)
okt. 27. Gyógynövények időseknek – előadás az Idősek Klubjában (HUK, 16fő)
dec. 20. Növényi segítség időseknek – előadás az Alzheimer Klubban (HUK, 100fő)
Közreműködésünk más rendezvényeken:
Idén az időpont-egybeesés miatt nem tudtunk részt venni a Tündérfesztiválon.
jan. 26-án részt vettünk a Magyar Hidrológiai Társaság ülésén, ahol a vízbázis-védelem volt a téma (HO, Tuba Jenő)
jan. 27-28-29-én segítettük a Magosfa Alapítvány Kicsik és Nagyik előadásának és foglalkozásainak szervezését,
megvalósítását (Evangélikus Otthon, HO)
jan. 28-án a Lippai Kertészeti SZKI a közösségi iskolakert nyitó megbeszélésén vettünk részt a Magosfa képviselőivel
febr. 18-án Bakler Erzsébet tagunk meghívására a Soproni Üzleti Klub reggelijén bemutatkozott a Castanea (HO)
ápr. 22. Föld Napja a Doborjáni speciális iskolában (erdei séták, kerttakarítás, HO)
máj. 3. Madarak és Fák Napja a Botanikus kertben (HO)
jún. 10. Eötvös gimn. egészségnapján gyógynövények bemutatása az uszodakertben (HO, 26fő)
jún. 25. Kelta nap a Várhelyen (gyógynövényes séta HO, 8fő)
aug. 20. Kenyérünnep – a Soproni Múzeum rendezvényén Mózsi Borbála Boróka tartott bemutatót (60fő)
dec. 10. Könyvbemutatóra hívtak a Budai Zeneházba (HO, HUK)
dec. 11. Az Erdő Ajándéka erdei iskola megtekintése, baráti tapasztalatcsere (HO, HUK)
Segítségnyújtás:
febr. 25., máj. 2., 5. Fűzhajlékunk nyesése, fűzése, kiegészítése fagyallal a GYIK játszóterén (HO, Kátai Enikő)
márc. 12., 29., ápr. 5., 13. Gyertyánpad ültetése az AMI udvarán, a korábbiak kiegészítéseként (Kátai Enikő, HO)
ápr. 14. Helyszíni tervezés, megbeszélés a Zsilip utcai óvodában (Gyógy-tanösvény, Kátai Enikő, Hárs Olivér)
ápr. 21. Előkészítő munkák a Zsilip utcai óvodában (KE, HO)
máj. 29. Herend, Kab-hegy, Nagyvázsony természeti értékei (növényhatározás HO)
júl. 4. Gyógynövénykert gyomlálása a Lippai Kertészeti SZKI-ban (HO, Major Ádám)
Riport:
febr. 10. Takarékos háztartás – otthoni készítmények (Soproni Téma, HUK)
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!).
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.
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.
Véleményeztük a szabályozási és egyéb városi terveket (pl. balfi kerékpárút, Széchenyi tér átalakítása),
Jún. 23-án részt vettünk a Széchenyi tér lakossági fórumán, szept. 6-án a tervezőkkel is egyeztettünk.
Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére.
(Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!)

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

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, kértük az erdő
meghagyását.
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, 2017. január 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

