
Teszedd a Tétényi fennsíkon 2017 

Az idei Teszedd akciónap fővárosi központi helyszíne a Tétényi fennsík volt. A szoborparki tanösvény indító 
táblánál volt a találkozó. A Fővárosi természetvédelmi őrszolgálat, a Magyar Madártani Egyesület, a Duna Ipoly 
Nemzeti Park és a Földművelésügyi Minisztérium képviselői, és mintegy 80 önkéntes voltak jelen. Rácz András az 
FM államtitkára beszélt az akciónapról, vagy inkább hétvégéről, amin tavaly bő 130 ezren vettek részt és ez idén 
is várható az jelentkezések alapján. Ő a szkeptikusokkal szemben a Teszedd akciónap híve, hatalmas 
szemétmennyiségtől mentesítjük ilyenkor a környezetet, és jelentős a nevelő, tudatformáló hatás. Bajor Zoltán 
az MME elnöke beszélt a feladatról, a tanösvényen elmegyünk a Dózsa György útig, menet közben is szemetet 
szedve, és ott felfelé a Mechanikai Művekig tisztítjuk meg a két oldalt. Zsákok, kesztyűk rendelkezésre álltak, és 
a gázfogadónál alakult egy bázis, ivóvízzel, kézmosási lehetőséggel, és a zsákos és darabos szemetek gyűjtőhelye 
is ott volt a sorompónál. 

A jelenlévők, akik zömmel az MME és az FM önkéntesei voltak, de helyből is jöttek, két csoportban mentek végig 
a tanösvényen, egy-egy szakértői kalauzolással. Mi Halász Antal DINPI őrkerület vezetővel mentünk. Az elején 
elmondta, hogy az eredeti Teszedd koncepció májusi volt, ami vegetációs szempontból nem kedvező, így tolódott 
őszre. Beszélt a fennsík értékeiről, geológiai adottságairól, az élőhely alakulásáról az elmúlt századokban, és utalt 
a felső, országosan védett területen folyó hatalmas munkákról – Nagypuszta -. Nagy szükség lenne a legeltetés 
visszaállítására, erre azonban alig akad jelentkező, vállalkozó. A tanösvény alsó szakaszán mentünk a gázfogadóig, 
az éjszakai eső után friss volt a vegetáció, de a nap hiányában a homoki kikericsek nem mutatkoztak. Említette, 
hogy idén eddig 130 mm a csapadék hiány a térségben.  Egy-egy új nagytáblánál megálltunk, és az ottani 
élőhelyről, jellegzetes növényekről beszéltünk. 

A gázfogadó térségében, a Dózsa György út mentén folyt a szemétszedés, ill. már menet közben is. Belül 
elsősorban a hajléktalan bázisok környékén akad hulladék, kívül pedig, ahogyan eddig is, az utak mentén, sok 
helyen azonban a cserjésben, fákkal benőve. Most már több évtizedes távlatban, nekem az volt a benyomásom, 
hogy itt lényegesen javult a helyzet, jóval kevesebb a szemét, és ez visszafelé, a Kamaraerdei úton jövet is 
érezhető volt, ahol korábban, különösen a Dűlő út környékén hatalmas lerakók voltak, a felső belső zónában is. 

  

Megnyitó Rácz András államtitkárral   Az önkéntes sereg 



  

Indító tájékoztató a táblánál Halász Antallal  A bázis a gázfogadónál, a Dózsa Gy. útnál 

 

Cserjésedő, fenyősödő gyepek a Dózsa Gy. út mentén   akcióban a Dózsa Gy. úton 


