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 A Tétényi fennsík élőhely kezelési projektünket, mely fővárosi környezetvédelmi alap 
támogatással valósult meg a tavaszi időszakban, február 7.-én az immár hagyományos madártani és 
élőhely kezelési akciónappal indítottuk el, a Magyar Madártani Egyesülettel karöltve. Nagy részvétel 
jellemezte a napot, bő ötvenen jelentek meg, és hordták az előzetesen levágott, nagymennyiségű 
cserjét, de a vágási munka is folytatódott. 

 Márciusi összejövetelünkön 25 éves évfordulós programjainkat megkezdve 
természetvédelmi kerekasztalt tartottunk. Számosan itt voltak azok közül, akik az elmúlt időszakban 
szerepet játszottak a helyi természetvédelemben, és arról beszélgettünk velük, hogy hogyan látják a 
helyi természeti értékek védelmét, bemutatását, az értékek megmentését, feltárását, és milyen 
feladatok állnak előttünk. Itt volt Kecskés Ferenc biológus, aki a 90-es években, és a 2000-es évek 
első felében intenzíven részt vett a helyi értékek feltárásában, vizsgálatában, Gergely Attila biológus, 
aki a teljes időszakban részt vett, és vesz a munkában, a mai élőhelykezelési projektekben, a 
tudatformálásban. Részt vett az esten és előadást tartott a fennsík ízeltlábúiról, Merkl Ottó rovartani 
szakértő, a Természettudományi Múzeumból. Itt volt Bajor Zoltán a Magyar Madártani Egyesület 
budapesti elnöke, akivel különböző minőségeiben működtünk együtt az elmúlt időszakban. Takács 
Noémi a Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi előadója, a Tétényi fennsíkhoz kapcsolódó 
fővárosi természetvédelmi, őrzési, élőhelykezelési feladatokról, és aktivitásokról beszélt vetített 
képes előadásában. És itt volt Lóránt Miklós, az egykori Háros szigeti madarász suli egyik növendéke. 
Egy áttekintő anyagot, képsort is vetítettünk a 25 év természetvédelmi mérlege megvonásaként. 

 Évfordulós programjaink keretében április 1-én vendégünk volt Keresztes K.Sándor korabeli 
környezetvédelmi miniszter, és Illés Zoltán államtitkár. Előbb sétáltunk az egykori Metallochemia 
telephelyénél, megnéztük a mai helyzetet, a szarkofágot. Utána pedig a Cziffra Házban beszélgettünk, 
egy bőséges képes vissza és áttekintés mellett, mit értünk el helyben, és azon túl a 
környezetvédelem, a környezet rehabilitáció terén ebben a negyedszázadban. 

 Folytattuk a Tétényi fennsík élőhelykezelését célzó projektünket is, márciusi akciónapunkon 
a levágott, de még össze nem gyűjtött cserjét szedtük fel és deponáltuk, ill. a tanösvény táblái 
karbantartását végeztük el, gimnazista önkénteseink közreműködésével. A projekt keretében 
tanösvény sétát tartottunk, Gergely Attila biológussal. 

 Májusi összejövetelünkön a 25 éves áttekintés keretében környezet-egészségügyi 
kerekasztalt tartottunk, honnan hová jutottunk a szennyezések feltárása, felszámolása kapcsán, a 
környezet-egészségügy területén ebben az időszakban. Elfogadta meghívásunkat Szolnoki István 
korábbi tiszti főorvosunk, Gömöry Géza gyermekorvos, újdonsült díszpolgárunk, és Séta Márta 
körzeti orvos, aki Budatétényben szolgál az elmúlt évtizedekben. Itt volt természetesen Kékesi Olga 
doktornő, akinek jelentős mértékben a nevéhez fűződik a helyi környezetvédelmi, közegészségi 
kérdések napirendre kerülése a rendszerváltozás éveiben. 

 A Tétényi fennsíkon az élőhely kezelést folytattuk, május 9-én szombaton az addigra felnövő 
lósóskát kaszáltuk. 

 Ugyancsak május 9-én, esti madártani sétát tartottunk, Palla Balázs madarász barátunkkal, 
besétáltunk a Kamaraerdőbe, majd ki a fennsíkra, meghallgattuk, és azonosítottuk az ilyenkor aktív 
madarakat. 

 Az Urbitális Duna parti séta a vasárnapi időpont és az éjszakai eső miatt nem vonzott 
érdeklődőket, de lesétáltunk a Lovasklubtól a Kastélyparkig. A víz már visszahúzódóban volt, de az 
alsó ösvények nem vagy nehezen voltak használhatóak. Az ártéri erdők talán ilyenkor a 
legmegkapóbbak a vízben álló fákkal, az illúziót alkalmanként a fennakadó szemét rontja. A Duna 
Spiritnél most ismét a drótkerítés évadja van, az OSB lapok lassan megadják magukat. Az alsó 
zónában föld behordás látható, a feltehetően már rehabilitált területen. A parton minden lejárónál 
autók és horgászok. A Duna Spirit Kastélypark felé eső szakaszán több helyen nádas van terjedőben a 



part mentén, az út két oldalán. A Kastélypark utcai lejáró sorompója nyitva, a Duna rét mentén, a 6-
os töltésénél csatornaépítés nyomai, a Duna rét jó állapotban. 

 Május 30-án, szombaton a fennsík projekt zárásaként tanösvény sétát tartottunk, immár az 
új tanösvény füzet birtokában, egyben a megmaradt fenyő magoncokat is szedegettük a tanösvény 
alsó, véderdő menti szakaszán, megelőzendő a fenyves gyeprétre való betüremkedését. 

 Éves aktuális közgyűlésünket május 20-án tartottuk a Cziffra Házban. 

 Júniusban részt vettünk, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában tartott műhely beszélgetésen, 
melynek témája a 20 éve elfogadott Környezetvédelmi törvény volt. Ennek összefoglalója, és a 
bemutatók itt láthatóak: http://www.ajbh.hu, az események rovatban. 

 Júniusban ügyféli konzultáción voltunk a Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztályán 
(korábbi Zöldhatóság) áttekintve a gáztisztító massza mentesítések helyszínein működő figyelőkutak 
adatait, ezek 2012-ig érhetőek el a jelen helyzetben. 

 Júliusban Illés Zoltán meghívására részt vettünk a CEU UNIDO nyári egyeteme kerekasztalán, 
ahol elsődlegesen az elmúlt 25 éves tevékenységünk tanulságairól beszéltünk, nagy rehabilitációk, 
természetvédelem, a Greenpeace és a Magyar Természetvédők Szövetsége képviselői társaságában. 

 Augusztusban részletes javaslatot készítettünk a kerületi képviselőtestület, elsődlegesen 
annak Környezetvédelmi és közrendvédelmi Bizottsága őszi munkatervére, elsősorban a Kerületi 
Környezetvédelmi Program vonatkozó elemeire is utalva. 

 Augusztusban részletes riportot készített a Magyar Katolikus Rádió a Tétényi fennsíkon 
folytatott tevékenységünkről, ami elérhető a rádió honlapján 
http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/376508.  

 A szeptemberre meghirdetett érdi séta felemás módon sikerült, érdi partnereinkkel nem 
találkoztunk, ellenben nagyon szép sétát tettünk Érd Ófalutól a Duna parton Nagytétényig, 
elsősorban a gáton, alkalmanként lenézve a Dunára. Jelentős természeti értékekről van szó, egyben 
komoly szabadidős, rekreációs, turisztikai, kerékpározási lehetőségekről ebben a térségben Nem 
elfeledkezve arról a veszélyről, amit a Dél Budai Logisztikai Központ esetleg későbbi ide telepítése 
jelenthet, az érdi és a nagytétényi Duna partra. 

 Ősszel, terveinknek megfelelően elindultak a Tétényi fennsíkon a 2015-16-os projekt 
munkálatai, a sarjak kaszálásával, és a bálványfa csoportok fúrásos injektálásos kezelésével. 

 Az idei felsőtagozatos környezeti terepverseny első fordulóját hat iskola tíz csapata 
részvételével a nagytétényi Duna parton tartottuk meg. Az immár hagyományos terepversenyek 
lényege az, hogy egyik értékes természeti területünkön a különböző élőhely típusok között járva 
kapnak azokhoz kapcsolódó kérdéseket, feladatokat a vállalkozó gyerekek. Jelen esetben a korábbi 
nagytétényi kisprojekt keretében készült, a Nagytétényi Duna part természeti értékei kiadványunk 
alapján felkészülve az erre az alkalomra készült munkafüzetben összesítve hat állomáson – Idős 
nyárfák, Duna parti bokorfüzes, Ligeterdő, Kaszálórét, Az ártér állatvilága, és a Természetvédelem 
mottókkal – kaptak feladatokat. A munkafüzetet Gergely Attila botanikusunk állította össze. Az első 
fordulót a terepen és az állomásokon 14 önkéntes segítette, akik részben a második alkalommal is 
jelen voltak az értékelésnél, és a verseny díjazását és lebonyolítását kilenc helyi kisebb nagyobb 
vállalkozás támogatta. 

 A verseny második fordulójában a Hugonnay Vilma iskolában a tíz csapat két szekcióban 
mutatta be elkészített anyagait. Az 5-6.-os csapatok kis ppt-k formájában összegezték, mit tartanak 
fontosnak, értékesnek az év fája, hala, emlőse, kétéltűje és gyógynövénye kapcsán. A 7-8-os csapatok 
az iskola udvar zöldítési ötleteiket, javaslataikat mutatták be kis makettek formájában. Bár több 
iskolában évek óta zajlik az iskolai udvarok fejlesztése, sőt zöldítése, igazi ötlet parádét láthattunk, 
átfogó, és konkrét javaslatokkal, nem egy esetben a megvalósíthatóság, és a támogathatóság 
szempontjait is bevonva.  
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 A Tétényi fennsíkon a 2015-16-os projekthez kapcsolódóan az első akciónapot november 
végén tartottuk, a tanösvény első részén kialakult nagy tisztáson kaszáltuk le a feljött sarjakat, ill. a 
korábbi napokban a tanösvény tábláit tettük rendbe. Ezen a területen még a téli akciónapon 
folytatjuk a munkát ill. a magterületen a téli időszakban elkezdjük a cserje ritkítást, a kapcsolódó 
madártani akciónapot februárra tervezzük.  

 Decemberi összejövetelünkön Kiss Tibor, egy helyi vállalkozás vezetője volt a vendégünk, és a 
megújuló energiára, jelesül napenergiára épülő közvilágításról, ill. a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának mindennapi lehetőségeiről tartott előadást, majd beszélgettünk vele.  

 A Corvinus Egyetem MSc hallgatóinak települési értékvédelem témában tartottunk előadást, 
a helyi természetvédelmi eredményekről, feladatokról. 


