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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2018-ban 
 
Egyesületünk közgyűlést tartott április 26-án. Könyvelésünket Funtek Anikó végezte. 
 
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. A 
túravezetésbe bekapcsolódott Dr. Csiszár Ágnes is. 
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. (Ebben az évben elfogytak a kiadványaink.) 
 
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. Volt 
társelnökünk, Szabó Miklós Budapesten az Erdő ajándéka erdei iskolát vezeti, Mazál István elnökségi tagunk 
pedig a Dunakanyarban visz csoportokat. 
 
2018-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 életmódtáborok 
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 – 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. Ismét kértük 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. A Zöld Forrás pályázati támogatással 
kijelölt három gyógytanösvényt rendszeresen ellenőriztük, újra járhatóvá tettük.  
Levélben kértük a Lőverekbe nyúló soproni parkerdők védelmét az Önkormányzattól, a nagy irtással járó új utak 
és uszodabővítés miatt – sajnos hiába. 
Ismertettük az Ökoklub vezetőivel a nagy és különleges fák védelmére indított programunkat, az egyetemi 
hallgatók felkerestek sok jelölt fát, és használták a digitális térképünket. 
Ápr. 5-én részt vettünk az egyetemen Tímár Gábor természetes erdőkről szóló előadásán (HO) 
Ősszel egyedüli helyi civil szervezetként részt vettünk a Kaán Károly Ökoklub és a Pro Silva Hungaria 
Egyesület közös Örökerdő sorozatán. 
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Gyümölcsprogram:  
Ebben az évben is sok szaporítóanyagot és gyümölcsöt kaptunk kedves kertesektől, és küldtünk is magokat más 
szervezeteknek, például a Gyümölcsész Hálózat országos gyűlésére is. 
Többen jelezték, hogy van értékes gyümölcsfajtájuk, és kértek is kertjükbe ültethető kis fákat. 
Jól működik az országos gyümölcsész hálózat is, ahol tanácsokat, segítséget adhatunk-kaphatunk, és közösségi 
tanulásra, munkákra is van mód.  
 
Rendezvényeink: 
Tárogató (HO) 
Rendszeres tájbejárások az Agykontroll-klub vezetőjével 
Ápr. 27. Balla Ede Zsoltékkal ismerkedés Sopron környékével  
Máj. 7. Tómalom-Kecske-hegy az agykontroll klubbal 
Máj. 13. Süni-klub a Brennbergi-völgyben (9 gyerek, 8 felnőtt) 
Máj. 19. Pünkösdi Napköszöntés a Mátka-dombról 
Jún. 3. Süni-klub a Botanikus kertben 
Jún. 4. Városmajori gimnáziummal a Tolvaj-árokban 
Jún. 8. Doborjáni Speciális Iskola óvodás és fogyatékos csoportjával séta a természetben 
Aug. 24. Pesovár Annáék az egyesület vendégei, séta a környéken 
Szept. 9. Nagycenki Hársfasor bejárása (irtás előtti utolsó szép pillanat) 
Szept. 13. Fertőboz-Nagycenk, Hársfasor bejárás (éppen irtják a cserjéket, köztes fákat) 
Szept. 29. Erdei zarándoklat Szent Mihály napján 
Szept. 30. Az Építészbiológiai Egyesület táborának helyszínein a Fertő körül 
Okt. 7. Nagycenki Hársfasor szomorú képe (irtás és csonkolás után) 
Okt. 24. Várhelyi halommező 
Nov. 11. Magyalos a Dalos-hegyen – Márton napi túra (26fő+2 kutya) 
Nov. 16. Meggyesi határnézőben 
Dec. 16. Emlékséta a nagycenki Hársfasoron (10fő) 
Dec. 30. Ír vendégekkel a kelták nyomában 
 
Kertbarát kör:  
Év közben baráti látogatások és tanácsadás, környezetkímélő módszerek megbeszélése, bemutatása. 
Jún. 21. Látogatás Babó Tivadar ágaskordonos szőlőjében 
 
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:  
Márc. 13. Tuba Jenő saját 50 éves természetvédelmi, kerti tapasztalatáról (60fő) 
Ápr. 10. Gyógynövényekről (HUK) 
Jún. 30. Tisztítószerek a kertből, élő házak (HUK, HO) 
 
Az Egészséges, virágos Sopronért 
Jan. 18. Vladár Gábor és Varga Mária 
Febr. 20. Dr. Simon István, Dr. Szigeti Jenő, Dr. Zeleni Ferenc 
Márc. 20. Varga Mária, Henczel Szabolcs, Dr. Bartha Dénes 
Ápr. 17. Cseke István 
130. rész: Máj. 15. Dr. Simon István, Ungvári Csaba Gergely 
131. rész: Jún. 20. Kalocsai Tamás, Hárs Olivér 
132. rész: Júl. 23. Varga Mária, Sallay Krisztián, HS 
133. Szept. 30. Varga Mária, Dr. Szabó Ágnes 
134. Okt. 17. A Szent Mihály temető gondozatlan sírjainak rendbetétele 
Okt. 24. Evangélikus temető gondozatlan sírjainak rendbetétele 
135. rész: Nov. 26. Csesznák Elemér, Horváth Sándor 
136. rész: Dec. 13. Mágel Ágost, Somogyi Zsuzsa, Dr. Szigeti Jenő üdvözlete 
 
Gombaismereti sorozat (Dr. Börcsök Zoltán):  
Az időjárás nem kedvezett a gombáknak, ezért csak néhány alkalomra gyűltek össze a gombászok. 
Jún. 3. Börcsök Zoltán vezetett túrát 
Szept. 23. Börcsök Zoltán gombavizsgálatot tartott a Károly-parkolóban 
Okt. 6. Csiszár Ágnes vezetett túrát a Hunyadi J. Ált. Iskolától 
Okt. 20. Folcz Ádám vezetett túrát a TAEG szervezésében 
 
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket! 
Gyermekintézményekben, közösségekben szívesen tartunk bemutatót, előadást eddigi tapasztalatainkról és az 
alapelvekről. (Mint ebben az évben a Bodza Tanoda nyári táborában és a TIT-ben.) 
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Gyógynövény-ismereti sorozat: 
Márc. 11. Rügyséta (HO) 
Márc. 16. Rügyképzés (HUK) 
Márc. 17. Rügyséta (HO) 
Márc. 24. Rügyséta (HO) 
Ápr. 6. előadás a rügyekről (HO, HUK) 
Ápr. 7. Rügyséta (HO) 
Máj. 12. Tavaszi virágok 
Máj. 25. Fitoterápia képzés bevezető előadása (HO) 
Jún. 16. Nyári rét virágai (Fitoterápia képzés gyakorlata, HO) 
Júl. 4-8. Életmód tábor Velemben (HUK) 
 
Közreműködésünk más rendezvényeken: 
Febr. 1. Környezetvédelmi előadás a nyugdíjas klubban (36fő, HO) 
Márc. 1. Ágfalvi Szépkorúaknak előadás a TIT szervezésében (22fő, HO) 
Márc. 28. Előadás a Széchenyi gimnázium bionapján (HO) 
Ápr. 24. Előadás a kertekről a Fáy Közgazdasági SZKI-ban (HO) 
Jún. 5. Becht Rezső emlékünnep az Udvarnoki u. 2-ben (közreműködés a szervezésben) 
Jún. 15. Előadás a Napról a Cédrus könyvesbolt rendezvényén (HO) 
Aug. 8. Házikence készítés gyerekekkel a Bodza tanoda táborában (72fő, HUK) 
Okt. 15. Részt vettünk a győri vegán kör meghívására a híres állatvédő, Will Tuttle előadásán (HO, HUK). 
Okt. 22. közreműködés az Építészbiológiai Egyesület táborának terepi programjában és szervezésében (HO) 
Okt. 16-án Sarródon részt vettünk a Natura 2000 területek fenntartási terveinek tárgyalásán, kérve a különleges 
értékek védelmét (HO) 
Okt. 27. Test és Lélek Fesztiválon előadás (HUK, HO) 
Nov. 21. Közgazdász hallgatóknak előadás a környezetvédelemről (HO) 
Dec. 12. Nagycenken megemlékezés Széchenyi Béla halálának 100. évfordulójáról (Huiber Edit, HO) 
 
Segítségnyújtás: 
Fűzhajlékunk nyesése, fűzése a GYIK játszóterén (HO) 
Mogyoróhajlék nyesése, kiegészítése a Major közi Nyugdíjasház kertjében (HO) 
Kertkialakítás segítése a határ mellett (HO) 
Kertfenntartási tanácsok egyesületi tagjainknál (Horváth Sándor, HO) 
 
Riport:  
Jún. 10. Soproni TV (HUK) 
Aug. 8. Soproni TV (HUK) 
Szept. 19. Soproni Téma (HUK) 
 
Egyéb közéleti munkák: 
Dr. Kárpáti László felkérésére a Soproni-hegység monográfiájába 5 fejezetet írtunk a forrásokról, környezeti 
nevelésről, művészetekről, nagy fákról és gyógynövényekről. (HO, HUK)  
 
Sopron MJ. Város Környezetvédelmi Programjának újratervezésében egyedüli külsős civil szervezetként vettünk 
részt részletes véleményezéssel, javaslatokkal (HO) 
 
Véleményeztük a Deákkúti út-Lőver körút-Keresztúri út-Harkai út menti nagy erdőirtással járó új utakat, a 
tervezett autópályához közeli ipari központ tervét, az új Fertői Vízitelep tervét, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz 
tartozó Natura 2000 területek kezelési terveit, Sopron újra átdolgozott szabályozási terveit. 
 
Igyekeztünk megvédeni a nagycenki Hársfasort a tavaszi és őszi cserjeirtástól, a fasorok csonkolásától, de ezúttal 
sikertelenül. 
 
Megismételtük felhívásunkat a magyar méhlegelőkért, virágos gyepekért (gépi nyírás és vegyszerezés 
beszüntetése), az idős fák megőrzéséért és a fahulladékok felhasználásáért (pl. madárodú készítés!). 
 
Rendszeresen mentünk épületbontásból kidobásra ítélt faanyagot madárodú készítéséhez.  
 
Az egyetem nemzetközi faépítési táborának előadásán a fával való takarékosságra figyelmeztettük a 
résztvevőket. 
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Tavasszal méhész tagunk kiterjedt levelezéssel próbálta csökkenteni a nagyüzemi repceföldek csávázószer-
mérgezésének következményeit. 
Nyáron sok családdal és szakértőkkel közösen kértük a tömeges rovarpusztulással járó, városunkat is 
veszélyeztető repülőgépes szúnyogirtás abbahagyását. 
 
Ősszel kértük a fölösleges és káros madárbefogások beszüntetését, amit a tudományra hivatkozva végeznek. 
 
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.  
Levelekben kértük az országosan védett természeti értékek megtartását, de sok közülük a megkezdett 
nagyberuházásoknak (pl. autópálya) áldozatául esett. 
 
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, 2019. január 28. 

Hárs Olivér 
     az Egyesület elnöke 

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


