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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2019-ben 
 
Egyesületünk közgyűlést tartott május 29-én. 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, Folcz Tóbiás, Roszik Róbert 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. (Tavaly elfogytak a kiadványaink, de honlapunkon elérhetők.) 
 
Folyamatos programok  
Híreink honlapunkon és facebook-oldalunkon 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. Sopronban és környékén Hárs Olivér vállal túravezetéseket. 
 
2019-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 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.  
Levélben kértük a Lőverekbe nyúló soproni parkerdők védelmét az Önkormányzattól, a nagy irtással járó új utak 
és uszodabővítés miatt – sajnos hiába. 
 
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.  
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Rendezvényeink: 
Tárogató (HO) 
márc. 16. Forrástúra  (9fő, de esni kezd az eső) 
márc. 30. Bécsi-domb kikeletben az Agykontroll Klubbal (3fő) 
máj. 22. Kísérleti erdő bejárása (Németh Cecília, Agócs József, HO) 
szept.14. Erdős találkozó Agócs tanár úr körül 
szept.25. A Waldorf intézmény telkének bejárása, kerttervezés   
okt.10. Bemutatkozás a Sopronba költözött Waldorf iskola tanári karának  
okt.18. Waldorf iskola 1-2.o.+4fő  
nov.8. Waldorf 6.o.+1fő  
nov.22. Waldorf iskola 2-3.o.+3fő 
 
Kertbarát kör:  
febr. 12. Kertjében tartott szakmai megbeszéléssel segítettük kedves építész társunk új hivatását, a 
gyümölcsészkedést. Idős fáiról cserébe oltóvesszőket adott. 
ápr. 3. Látogatás az ágaskordonos szőlőben 
 
TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem:  
Módosult a tematika és az előadók köre, elmaradtak az előadásaink. 
 
Az Egészséges, virágos Sopronért 
márc. 13. 138. rész: Dr. Varga Mária, Horváth Sándor, Papp Edina, Oltárczy Ferenc, 46 fő 
ápr. 8. 139. rész: Németh Imre, Hárs Olivér, 48 fő 
máj. 16. 140. rész: Dr. Varga Mária, Dr. Szigeti Jenő,  27fő 
jún. 12. 141. rész: Egerváriné Kökényes Zsuzsa (48fő) 
szept.20. 142. rész: Nagy Lídia (38fő) 
okt. 17-18. katolikus és  okt.24. evangélikus nagyjaink sírjainak rendbetétele 
nov.20. 144. rész: Dr. Csesznák Elemér, Oltárczy Ferenc (47fő) 
nov.27. Látogatás a város új polgármesterénél, felkérés előadásra  (HS, HO) 
dec.11. 145. rész: Csiszár Szabolcs, Dr. Szigeti Jenő, Dr. Tokics Imre (24fő) 
 
Gombaismereti sorozat (Dr. Börcsök Zoltán):  
Az időjárás nem kedvezett a gombáknak, ezért csak néhány alkalomra gyűltek össze a gombászok. A 
túravezetők más csoportoknak is besegítettek a gombaismeretben. 
 
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket! 
Gyermekintézményekben, közösségekben szívesen tartunk bemutatót, előadást eddigi tapasztalatainkról és az 
alapelvekről. (Mint tavaly a Bodza Tanoda nyári táborában és a TIT-ben.) 
okt.28.  Találkozó Bányai Klaudia közgazdászhallgatóval, beszélgetés a Zero Waste mozgalomról  (HO) 
 
Gyógynövény-ismereti sorozat: 
márc. 1. Rügyek gyógyhatásai, elmélet (HUK, 8fő) 
márc. 3. Rügyséta (HO, 7fő) 
márc. 10. Rügyséta (HO, 7fő) 
máj. 3. Mérgező növények előadás (HUK, HO, 7fő) 
máj. 11. Tavaszi növények a Soproni-hegységben (HO, 7fő) 
máj. 25. Egészségnap a Felhőtáncolóban (HUK, HO, 36fő) 
jún. 8. Védett völgyek a világörökségben (HO, 4fő) 
júl.17-21. Életmódtábor Velemben  (HUK,  HO és meghívottak, 22fő) 
aug.3. Őrségi tanulmányút – olajlepárló és prés, gyógynövényes rétek (HUK, HO, 15fő) 
okt.12. Termések a Bécsi-dombon  (HO,1fő) 
okt.27. Őrségi tanulmányút másképp (HUK, 12fő) 
 
Közreműködésünk más rendezvényeken: 
jan. 16. Kencekészítési bemutató a Szent Margit óvodában (HUK, 32fő) 
jan. 17. Egészséges ételek bemutatója a Hova tovább Alapítványnál (HUK, 15 fő) 
jún. 21. Túravezetés és előadás az Ifjúsági táborban (HO, HUK, 8fő) 
aug.8. Városunk zöld terei a TIT gyerektáborával  (HO, 10fő) 
aug. 11. Alakuló megbeszélés az „1 millió fa”  mozgalom érdeklődőivel (Piri Dániel, HO, 20fő) 
aug.31. Éledő város programok megbeszélése a Pro Kultúra szervezőjével (HO, HUK) 
szept.7. Előadás a faültetőknek (HUK, HO) 
szept.14. Gyógynövényes séta a KRESZ-parktól, városi rendezvényen (HO, 18fő) 
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okt.2-3. Előadások a balatonfűzfői iskola egészségnapján (HUK, HO, 45fő) 
dec.9. Előadás a mindennapi egészségről az Ikva otthonban (HUK) 
 
Segítségnyújtás: 
Fűzhajlékunk nyesése, fűzése a GYIK játszóterén (Kátai Enikő, HO) 
Mogyoróhajlék nyesése, kiegészítése a Major közi Nyugdíjasház kertjében (HO) 
Forrásokat ellenőriztünk és javítottunk  (HO) 
Kertkialakítás segítése a határ mellett (HO) 
Kert kialakítási és fenntartási tanácsok egyesületi tagjainknál és ismerősöknél (Horváth Sándor, HO) 
Kovács Eszter természetvédelmi mérnökhallgatónak a védett Kórházkertről adtunk felmérési adatokat 
 
Riport:  
júl.10. Autópályáról kérdeznek, nem nyilatkozunk 
okt.17. Népszava cikk az autópályáról (az egyesületre hivatkozva) 
 
Gyakorlatosok az egyesületnél: 
febr. 27-től Székely Zsófia természetvédelmi mérnökhallgató (tájtakarításban, magvetésben, erdőkezelésben, 
rendezvényeknél segített) 
jún. 12-től Kathy Vivien (tájértékek bejárása, erdősegítés, tisztítószer előkészítés) 
 
Együttműjködés más szervezetekkel: 
ápr. 17. Találkozó és megbeszélés Johannes Müllerrel, az osztrák Terra Vie erdőpedagógiai iskola vezetőjével 
nov.26. A Soproni-hegység Natúrpark utolsó közgyűlése (alapító tagjai voltunk) 
 
Egyéb közéleti munkák: 
Dr. Kárpáti László szerkesztésében megjelent a Soproni-hegység monográfiája, melybe 5 fejezetet írtunk a 
forrásokról, környezeti nevelésről, művészetekről, nagy fákról és gyógynövényekről. (HO, HUK)  
máj. 13. Részt vettünk a Fertő-táj értékkataszter műhelyén Fertődön (HO) 
 
Véleményeztük  
A Muckra tervezett állatsimogató és turistaközpont tervét és a Károly-magaslatra megálmodott lombkorona 
tanösvényt; az áttervezett Fertő-projektet; a védett Múzeumkert és egyetemi Botanikus kert ritkítását; az 
óvóképző parkjának megcsonkítását, a Nagycenki Hársfasor életébe történő beavatkozásokat. 
 
Igyekeztünk megvédeni a soproni borvidék mezsgyéit a teljes kiirtástól, de sikertelenül. Kora tavasszal elkezdték 
a Potzmann dűlőn keresztül a huszonöt éve vitatott autópályát. 
 
Próbáltunk segíteni a Lippai Kertészeti Szakiskola értékes fajtagyűjteményének megmentésében, de az iskolát 
tavasszal megszüntették. 
 
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.  
A tömeges rovarpusztulással járó, városunkat is veszélyeztető repülőgépes szúnyogirtást híreink szerint nem 
folytatják többé. 
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. 
 
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, 2020. január 15. 

Hárs Olivér 
     az Egyesület elnöke 

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


