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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2020-ban 
 
Egyesületünk tagjaival telefonon és e-mail útján tartottuk a kapcsolatot. 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. Ebben az évben a gombák 
bősége ellenére a korlátozások miatt egyéni sétákra indultak a gombaismerők. 
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. Folyamatos a tapasztalatcsere tagjaink és más hasonló körök között. 
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. A 
környéket megismerni vágyó iskolások csoportjait is szívesen visszük ki a tájba. 
 
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. (Tavalyelőtt 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 Balatonalmádi környékén visz csoportokat. A soproni tájban Hárs Olivér vállal túravezetéseket. 
 
2020-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 – amennyire lehetett - 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. 
Dugványokkal és magszórással segítettük a tarra vágott erdőrész megújulását a Tündér-forrás fölött. 
Agócs József utolsó hónapjaiban rendszeres látogatásával, segítésével igyekeztünk enyhíteni testi-lelki 
szenvedését. Július 7-én lépett be az Örökerdőbe. Alapító tagtársunk, vezetőségi tagunk emlékére tanítványaival, 
ismerőseivel, tisztelőivel internetes megemlékezést és emléksétát rendeztünk. 
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Gyümölcsprogram:  
Ebben az évben is kaptunk magokat kedves kertesektől, és küldtünk is más szervezeteknek, például a 
Gyümölcsész Hálózat tagjainak. 
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: 
Az általános korlátozások miatt a tavaszi szokásos és tervezett új összejöveteleink elmaradtak, amit lehetett, 
levelezésben, vagy honlapon keresztül juttattuk el az érdeklődőknek.  Az éppen nyíló virágokról, a Táj 
változásairól képekben tudósítottunk. 
 
Tárogató (HO) 
febr. 13. Waldorf 5.o. (4+1fő) 
febr. 16. Forrásnézőben (5fő) 
febr. 21. Virágzó fák és bokrok bemutatása (3fő) 
márc. 2. Botanikus kert az Agykontroll klubbal (5fő) 
 
Kertbarát kör:  
Újabb madárodúkat készítettünk, és kihelyeztük őket. 
Sövénynek való többszáz csemetét adtunk kertbarátoknak. 
 
Az Egészséges, virágos Sopronért 
febr. 18. Dr. Farkas Ciprián polgármester beszámolója a város környezetvédelméről (60fő) 
márc.11. Dr. Józan Tibor a Soproni Városszépítő  Egyesületről, HS (40fő) 
júl. 8. A dió betegségeinek gyógyítása (Dr. Varga Mária, 50fő) 
szept. 2. Bibliafordítás és Lelki klímavédelem (Dr. Tonhaizer Tibor, HO, 40fő) 
októberben jeles emberek sírjainak takarítása, rendezése a soproni temetőkben. 
nov. 10. A sorozat ünnepi 150. része a korlátozások miatt elmaradt. 
 
Takarékos háztartás: Gyűjtjük a bevált módszereket, szeretnénk kipróbálni és terjeszteni ezeket! 
Gyermekintézményekben, közösségekben szívesen tartunk bemutatót, előadást eddigi tapasztalatainkról és az 
alapelvekről.  
 
Gyógynövény-ismereti sorozat (HO, HUK): 
márc. 7. Rügyséta (2fő) 
márc. 14. Rügyséta (5fő) 
ápr. 10. Rügyséta (3fő) 
máj. 9. Fák csendje (4fő) 
jún. 14. Növények esőben (3fő) 
jún. 28. A Fáber-rét meséje (2fő) 
aug. 2. Illóolajok és olajos magvak (8fő) 
Át kellett térnünk a levelezős folytatásra, a sétákhoz, teakészítéshez tanácsokat adtunk, az elméletről segédletet 
írtunk. 
 
Közreműködésünk más rendezvényeken: 
máj. 6-7. A Múzeum filmfelvétele a megújult Lenck-kert fáiról (HO, HUK) Máj. 10-én került fel a honlapra. 
júl. 3. Helyszíni bejárás a Múzeum tábora előtt Fertőrákoson 
júl. 8-12. Természetgyógyász életmódtábor túráinak vezetése Velemben (HO) 
júl. 20. A Családsegítő táborában túravezetés (HO, 31fő) 
aug. 4. TIT-Városszépítő Egyesület nyári tábora - városi séta (HO, 9fő) 
aug. 6. TIT-Városszépítő Egyesület nyári tábora - erdei séta (HO, 9fő) 
szept. 22. és okt.13.  A soproni táj értékei – Konkoly-Gyuró Éva előadása és közös gondolkodás a TIT-ben 
okt. 21. Hársfaültetés az Erzsébet-kertben a Lions Klubbal. 
 
Segítségnyújtás: 
Tanácsadással segítettük néhány természetgyógyász és középiskolás munkáját. (Gyógynövények  élőhelyei, 
felhasználása.) 
okt. 7. Horváth Sándor növényeinek behordása a lakótelepi közparkból télire (HO) 
 
Gyakorlatosok az egyesületnél: 
Körös Tímea egyetemi hallgató 
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Együttműködés más szervezetekkel: 
A hazai nagy fák felmérésében adtunk tanácsokat, segítséget az év elején. 
Részt vettünk a Magyar Természetvédők Szövetsége internetes előadásain, konferenciáin. 
 
Egyéb közéleti munkák: 
Kértük több látogatott helyen a viharkárok elhárítását az erdőgazdaságtól, néhány kisebb akadályt és veszélyes 
ágat eltettünk az útból.  
Véleményünkkel segítettük a nagymarosi ősgesztenyés megmentését. 
November 2-re végre elszállították az Egyetem Botanikus Kertjéből az ötven éve romló-bomló, méltatlan 
szarvasszobrot,  amire már többször kértük az illetékeseket. 
Selmecbányáról szóló 1987-es diakép-sorozatot ajándékoztunk az Egyetem könyvtárának. 
 
Véleményeztük  
Sopron összes módosított szabályozási tervét (ÉNY-i városrész, Mélyút, Tómalom, Csalánkert, Győri-kapu, DK-
i ipartelep, Lőverek, Bánfalva); 
A Fertő környékének és a Soproni-hegységnek Natura 2000 fenntartási tervét. 
 
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. 
 
A 2007. március 27-én alakult soproni Hulladékkommandó munkáját továbbra is segítettük a tájtakarítások  
népszerűsítésével, és az azokon való részvétellel. 
 
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, 2021. január 15. 

Hárs Olivér 
     az Egyesület elnöke 

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


