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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2017-ben 
 
Egyesületünk közgyűlést tartott május 25-én. Könyvelésünket Funtek Anikó vette át Tóth-Sebestyén Ibolya 
betegsége miatt. 
 
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. 
Asszonykör: 2014-ben kezdett gyakorlati bemutató-sorozat főleg családanyáknak az egészséges háztartásról, 
Hársné Dr. Unger Klára szervezésében. (A Takarékos Háztartás sorozathoz kapcsolódó képzések.) 
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, az 1997-ben alakult Árnika Erdei Iskola révén. Helyi 
és vendég csoportokban és rendezvényeinken közel 3000 embert ismertettünk meg a soproni táj élővilágával, 
szépségeivel.  
 
2017-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, aktívan közreműködünk a 
természetgyógyász fitoterápia képzésben is. 
 
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. Az erdőfogyasztás 
megállítására, megmaradt értékeink védelmére számos levelet írtunk az illetékeseknek. Zöld Forrás pályázati 
támogatással három gyógytanösvényt jelöltünk ki, melyekről ismertető füzet is készült. Ősszel igyekeztünk 
megmenteni a nagy tölgyfákat a Nándor-magaslat lábánál, de két egészséges és egy sérült áldozatul esett a lakók 
félelmének. 
 
Gyümölcsprogram:  
Február 25-én Mag-Napot rendeztünk gyümölcs és zöldségmagok cseréjére, osztására. Oltónapot szerveztünk 
március 18-án Drimmer Márton gyümölcsésszel a Lippai Kertészeti Szakiskolában, ahol a résztvevők régi 
fajtákat szaporíthattak kapott vagy saját kertjükből való oltóvesszőkkel. Ezúttal is sok szaporítóanyagot és 
gyümölcsöt kaptunk kedves kertesektől. 
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Folyamatos az érdeklődés a régi, ízletes, egészséges fajták iránt. További oltványokat, magoncokat ültettünk ki 
kertbarátokhoz, és újabb felfedezéseket is tettünk régi kertekben, ahol szívesen adnak szaporítóanyagot. 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. Hallósy Eszterrel 
gyógynövény bemutatókertet terveztünk a Lippai SZKI udvarára. 
 
Rendezvényeink: 
Tárogató (HO) 
Jún. 7. Erzsébet-kert és Botanikus-kert (Tóth A. Siketek iskolája 5.o.) 
jún. 23. Evangélikus táborosokkal a Botankertben  
júl. 29. Fertődi kastélypark növényei 
szept. 16. A Süni klub újraindítása 
okt. 17. Hunyadi óvoda 
 
Kertbarát kör:  
Jan. 30. Idősek klubjában biokertes előadás (Giczi Józsefné, HO) 
jún. 22. TIT-ben biokertes filmvetítés (GJ, HO) 
 
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:  
Ápr. 4. Dr. Bartha Dénes előadása a Vadalmáról 
dec. 6. Téli teák (HUK, HO) 
 
Az Egészséges, virágos Sopronért 
Márc. 6. Plakátkiállítás a sorozat eddigi 120 részéből a GYIK-ban (HS) 
ápr. 25. Erzsébet-kerti séta (Nagy Zsolt) 
máj. 15. Vladár Gábor és Fráter Erzsébet előa. Kálvinról és a Biblia növényeiről 
szept. 14. Sopron szép természeti értékei (HS, VM, HO) 
okt. 3. Katolikus temető elhagyott sírjainak ápolása 
okt. 10. Evangélikus temető elhagyott sírjainak ápolása  
nov. 20. Dr. Molnár Sándor előa. az egészséges életmódról 
 
Gombaismereti sorozat (Dr. Börcsök Zoltán):  
Márc. 29. Roszik Róbert előadása a gombapárokról 
máj. 14. túra  (A nyári hónapok szárazsága miatt a túrák elmaradtak.) 
aug. 13. túra 
Okt. 7. GYIK Gombás mulatság - túra, kiállítás és előadások (BZ, Folcz Ádám, Dr. Csiszár Ágnes) 
 
Gesztenye-Méz Egészségnap:  
okt. 8. Séta a Felső-Lőverekben, gesztenyések között (HO) 
 
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket! 
Ápr. 26. Egyszerű házi tisztítószerek bemutatója (HUK) 
 
Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér): 
Márc. 3. Rügyképzés 
márc. 4. Rügyséta (HO) és délután előadás a Vakok egyesületénél (HUK) 
márc. 15. Hidegségi papkert csodái 
ápr. 21. Előadás 
máj. 20. KRESZ-parktól séta 
jún. 5. Bécsi-domb séta 
júl. 5-9. Életmód-tábor Velemben 
szept. 9. Nyárvége erdőn-mezőn 
 
Tanösvények bemutatása (HO) 
ápr. 22. Autós-pihenőnél a Taoista Tai Chi bemutatójával 
ápr. 23. Szív-ér mentén 
ápr. 27. Egyetem Botanikus kert a Taoista Tai Chi bemutatójával  
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Közreműködésünk más rendezvényeken: 
Ápr. 7. a Pékmúzeumban Mózsi Borbála Boróka előadása és bemutatója a tavaszi kalácsról 
máj. 26. Kerti séták a Doborjáni Speciális iskolában (HO) 
jún. 24. Gyógynövények és illóolajok bemutatója a Tündérfesztiválon (HO, HUK, Maros Kata) 
nov. 18. Test és lélek nap a GYIK-ban, előadás (HUK) 
 
Segítségnyújtás: 
Fűzhajlékunk nyesése, fűzése, kiegészítése fagyallal a GYIK játszóterén (HO) 
Gyertyánpad ültetése az AMI udvarán, a korábbiak kiegészítéseként (Kátai Enikő, HO) 
Tanácsadás az Alsó-Lőverek egyik kertjének helyrehozására 
 
Riport:  
Jún. 1. Soproni Rádió az egyesületről 
jún. 24. TV felvétel a Tündérfesztiválon 
Riportcikk a Lokálban 
 
Egyéb közéleti munkák: 
Jan. 11-én és febr. 8-án részt vettünk az M85-ös autóút lakossági fórumain, és levélben adtuk át a tervezőknek 
észrevételeinket. 
Febr. 27-én a városvezetés új terveiről tartott fórumon szóltunk hozzá és adtunk írásos véleményt. 
Márc. 6-án újabb ismertető fórumon szóltunk a városi tervekről. (Parkolóház, Paprét, Széchenyi tér, angeri új 
óvoda) 
Véleményeztük az ÉNY-i városrész újabb terveit, a Károly-magaslatra tervezett Lombkorona-tanösvényt, a 
Muckra tervezett Állatsimogatót, a Lőverek szabályozási tervének módosítását. Részt vettünk az Egyetemen 
Sopron új környezetvédelmi programjának egyeztetésein, melyhez írásos kiegészítéseket is tettünk. 
Ismét kértük a Lippai Kertészeti SZKI tankertjének és egyedülálló gyümölcs-fajtagyűjteményének 
önkormányzati védelmét, ezúttal jegyzői ígéretet kaptunk az ügy megvizsgálására. 
 
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.  
 
Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére. 
(Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!) 
 
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.  
 
 
Sopron, 2018. április 25. 

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 


