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 A Tétényi fennsík élőhelykezelési projekt keretében február 22.-én sikerrel tartottuk 
meg az immár hagyományos madártani és élőhely kezelési akciónapot, a Magyar 
Madártani Egyesülettel karöltve. Nagyszámú önkéntes részvételével a korábbi hetekben 
levágott nagymennyiségű cserjét hordtuk össze, és madárgyűrűzési bemutatóban is 
részesülhettek az érdeklődők. 

 Március 5-én vendégünk és előadónk volt dr.Munkácsy Béla, az ELTE Környezet és 
Tájföldrajz Tanszékének oktatója, kutatója, aki Egy alternatív energiastratégia lehetőségei - 
energia hatékonyság, megújuló források, avagy beszélhetünk e jövő időben Magyarországról 
atomerőmű nélkül? címmel, tartott előadást. 

 Március 17-én a Fővárosi Természetvédelmi őrszolgálattal és a Főpolgármesteri 
Hivatal természetvédelmi előadójával tartottunk bejárást a Tétényi fennsíkon, majd a Kis-
Háros szigeten. A tanösvény karbantartásakor észleltük a korábbi gumiraktár területen 
történt újabb szemét behordást, és jeleztük a Fővárosnak. A terület tulajdonosát 
megkeresve, a bejáró úton keresztül tervezték a kitermelést és az elszállítást, a Főkert-el, ez 
később sikerrel is járt. Megnéztük a Kis Háros szigetet is, ami akkor éppen bejárható volt, az 
igen alacsony Duna vízállás folytán. Itt védett terület táblákat helyeznek ki, a feliszapolódás 
miatt idővel aktuális lenne egy kisebb kotrás a sziget és a part között, mert a gyakori 
átjárhatóság veszélyezteti majd a sziget élővilágát. 

 Áprilisban a Tétényi fennsíkon a fővárosi támogatottságú élőhelykezelési projekt 
keretében, jelentős területen, közel tíz hektáron ritkítottuk a cserjét, a levágott cserje 
ledarálásával együtt, megújultak a tanösvény kis és nagy táblái, a tanösvény mentén az alsó, 
véderdő zónában elszaporodott fenyőmagoncokat is kiszedtük, s az egykori hizlalda lósóskás 
területét is kaszáltuk, és kitermeltük a felgyűlt autógumikat és más darabos szemetet. 

 Áprilisi összejövetelünkön a „Termőföldtől az asztalig, gondolatok az 
élelmiszerbiztonságról” címmel tartottunk estet, elsősorban a kukoricatermelési, 
feldolgozási láncról beszéltek meghívott szakértők, majd az E számokról, az adalékanyagokról 
és a kapcsolódó jogszabályokról. 

 Bejárást tartottunk Nagytétényben a Duna parton, a Magyar Kerékpáros Klub érdi 
csoportja képviselőivel tekintettük át a nagytétényi Duna part alsó szakaszát, ahol folyik a 
kerékpárút, az EUROVELO itteni szakasza tervezése, amivel elsősorban a Duna rét menti 
zónában vannak vonalvezetési gondok. A kerékpárút megépítése, és bekötése a meglévő 
érdi hálózatba sokat jelenthet a helyi turizmus számára is.  

 A tervező Almási Balázzsal sétát tartottunk Nagytétényben a közelmúltban zárult 
belvárosi rekonstrukció közterületi, park tervezési vonatkozásai tapasztalatait megbeszélve. 

 Meghívtuk az idei Kerületi Környezetvédelmi Díj nyerteseit, Pállné Megyeri Ágota 
óvónőt, és Tímár Géza természetvédelmi őrt, és beszélgetünk velük. 

 A Föld napján átadtuk a Henye Boroszlán Díjat Karancz Évának, korábbi elnökségi 
tagunknak, a Herman Ottó iskola volt tanárának, sokéves munkája elismeréseként. 

 A fővárosi projekthez kapcsolódóan megjelent a Budatétényi Hírlevél 2014 tavaszi 
száma, a Budatétényi Polgári Körrel közösen. 

 Május elején reggeli madártani sétát tartottunk a Kamaraerdőben és a fennsíkon, 
Palla Balázzsal. 



- Az immár hagyományos májusi Duna parti bejárást, az Urbitális Majális keretében, 
ismét a Dunaparti Lovasklubtól indítottuk. Ezúttal dél felé haladtunk, Gergely Attila 
botanikusunk vezetésével, az emelkedő Duna vízszint mellett a fövenyes alsó úton haladva. A 
Duna rétre kiérve, a kastélypark alatt megnéztük a Zöldhatóság által megvétózott EURO 
VELO nyomvonalat, ami a rét és az ártéri erdő határán haladna, de az élőhely 
veszélyeztetése miatt a pályát a 6-os út felé, mellé tolnák ki. A feltöltött terület mellett, a 6-
os út mentén mentünk a sóder telepig. A kerékpárút a továbbiakban is itt, a 6-os mentén 
menne Érd felé.  
- Májusban voltunk az Érdi úti Általános iskolában, Farkasréten, ahol a Herosz 
projektje keretében alsósoknak tartottunk természetvédelmi szakkört a természetvédelmi 
értékeinkről, a térségben, és mit tehetünk mindnyájan ezen a területen. 

 Ugyancsak részt vettünk a Gádor öko iskola tavaszi környezeti versenyén. 

 Szeptemberi összejövetelünkön a Cziffra Házban, Szász Éva, nyugalmazott tanárnő, 
aki Xántus János kutatója, ismerője, tartott előadást, A természetvédelem előfutára: a 
„polihisztor" Xántus János, adatok a természetvédelem történetéhez, címmel. 

 Ebben az évben a kerületi felsőtagozatos környezeti csapatversenyt egyesületünk 
rendezte – a Kerületi Környezetvédelmi Alap támogatásával -. Visszatértünk a Tétényi 
fennsíkra, jobban felhívni az új generációk figyelmét erre az értékünkre. A verseny két 
fordulóból állt, a terepversenyből a fennsíkon, itt Gergely Attila botanikusunk tervezett meg 
egy útvonalat, mely a tanösvény elejét érintette, majd az idei rehabilitációs zóna, egy új, 
kitisztított gyeprét mentén egy ligetes erdős zónába vezetett, végül kijutott a Kamaraerdő 
menti tisztásra, és a víztoronyig haladt tovább. A különböző élőhely típusoknak megfelelően 
hat állomás került megtervezésre, ahol a verseny munkafüzetében rögzített feladatokat 
kellett végrehajtani, kérdésekre válaszolni. Az elmúlt években csökkenő résztvevő iskola és 
csapat számot sikerült ismét növelni, kilenc iskola 16 háromfős csapattal nevezett, és vett 
részt az első fordulóban az október 2-i terepversenyen. Itt az egyesület önkéntesei szép 
számban jelentek meg, és segítették a csapatokat az állomásokon és a rajtnál, a célban 
egyaránt. A második fordulóban, október 9-én a Herman Ottó iskolában a csapatok 
bemutatták a Herman Ottó posztereiket, majd power point anyagaikat. 

 Októberben bejárást tartottunk a nagytétényi Óhegy problémái áttekintésére. Urbán 
László az Óhegyért Egyesület elnöke vetette fel a közel két évtizede megoldatlan óhegyi apró 
parcellás zárt kertes övezet problémájának egyfajta átmeneti megoldását. Itt közösségi 
kertek volnának kialakíthatóak, amennyiben a vonatkozó jogszabályok módosítása 
megtörténik, erre a szaktárca tájékoztatása szerint vannak remények. 

 Novemberben a Herman Ottó emlékév helyi záróeseményére a Cziffra Házban került 
sor, a Herman Ottó iskola szervezésében. Itt voltak a társ-Herman Ottó iskolák képviselői, 
tanárai, diákjai, más meghívottak. Előbb egy kis, Herman Ottó életét, korát felidéző színpadi 
játék volt a gyerekek előadásában, majd a korábban kiírt pályázatra, mely kis előadások, 
prezentációk készítését várta a Herman Ottó iskolás gyerekektől, beérkezett 
jelentkezésekből kiválasztott kilenc kiselőadást hallgatták, nézték meg a jelenlévők. Ezek 
értékelésében egyesületünk is képviseltette magát. 


