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Zöld Jövő 2016 

 Februári összejövetelünkön a vízminőség védelemről beszéltünk, vendégünk volt Kovács Péter 
főosztályvezető, BM Vízgyűjtő gazdálkodási és vízvédelmi Főosztály, előirányzott témáink voltak, 
vízvédelem, széles és lokálisabb értelemben, a Kárpát-medence adottságai, felszíni és felszín alatti 
vizek, mennyiség, minőség, veszélyek, kitermelés, a megújuló jelleg, szabályozások, EU irányelvek és 
hazai megjelenésük, vízgyűjtő gazdálkodás. A helyi érdeklődők mellett megjelent Kemény Attila, 
korábbi többszörös környezetügyi államtitkár, a vízügy jó ismerője, művelője, és Záray Gyula 
professzor, az ELTE Környezettudományi Kutatóközpontja igazgatója, is. 

 A Tétényi fennsíkon az élőhely kezelési projekt keretében februárban sikerrel, nagy érdeklődéssel 
tartottuk meg a hagyományos madártani és élőhely kezelési akciónapot, a Magyar Madártani 
Egyesülettel együttműködve. Az elmúlt évben a cserjésben kiszélesített tanösvény szakasz felől is 
nyitottunk nyiladékokat, megközelítve a záródó cserjés zóna végét, a 3. állomás felé haladva. A 
program madártani része előzetes beetetéssel indult a hét folyamán, a belső terület felé eső 
facsoport környékén, majd itt kerültek elhelyezésre a madárhálók. Ezekben már reggeltől 
folyamatosan gyűltek a madarak, és a déli ebédszünetben volt madárgyűrűzési bemutató, zömmel 
széncinkékkel, kékcinkékkel, a nap folyamán bő hetven madár került megjelölésre, és felvételezésre. 

 A nagytétényi levegő szennyezettségi mérő állomás ügyében, levélben fordultunk Fazekas Sándor 
miniszter úrhoz. Erre később választ kaptunk, a földművelésügyi minisztertől, elutasítót, 
viszontválasszal éltünk. 

 Március 17.-18.-án a Kolonics Általános Iskola két osztályát kalauzoltuk, az ismerd meg lakóhelyedet 
programjuk keretében, a Tétényi fennsíkon, majd a Hunyadi szigeten. 

 A Tétényi fennsíkon a fővárosi élőhely kezelési projekt keretében tanösvény bejárást, sétát 
tartottunk Gergely Attila botanikusunkkal. Megnéztük a vegetáció aktuális állapotát, a már viruló 
növényeket, és felmentünk a felső területre, az értékes növény ritkaságok nyomában, így a henye 
boroszlán virágzását is láthattuk már. 

 Áprilisi összejövetelünkön az idei Kerületi Környezetvédelmi Díjasokat köszöntöttük, és 
beszélgettünk a környezeti nevelés, tudatformálás kérdéseiről, Békyné Csabai Éva igazgató helyettes 
képviselte a Gádor iskolát, és velünk volt Németh Viola díjazott is. 

 Április 22-én, a Föld Napján adtuk át az idei Henye Boroszlán Díjat. Ezt ebben az évben 
negyedszázados kiemelkedő munkásságáért, az állatvédelem, a környezet és természetvédelem és a 
környezeti nevelés területén, a HEROSZ Budapesti Állatotthona kapta. A Nyél utcai otthonban több 
Zöld Jövő taggal, érdeklődővel adtuk át a díjat és beszélgettünk az aktuális feladatokról. 

 Április 23-án a lósóska kaszálásával folytattuk a fennsíki élőhely kezelést. Több önkéntes segítségével 
vágtuk le a feljövő lósóskát, a terület egyre jobb állapotban van, a gyepek ismét birtokba veszik. 

 Májusi összejövetelünkön, a Henye Boroszlán Díj posztumusz változatát adtuk át Varga Zsolt 
erdőmérnök, ornitológus képviselőinek, aki Budafokról indulva, jelentős eredményeket ért el a 
ragadozó madár védelem, és felmérés területein, s tíz évvel ezelőtt hunyt el. Munkássága 
felidézésével róla emlékeztünk ezen alkalommal, korabeli munkatársai, és rokonai társaságában. 

 Hosszúréti patak bejárást tartottunk a Rózsavölgy Egyesülettel együttműködve, autókkal felmentünk 
Törökbálintra, s egy-egy jellegzetes szakaszt jártunk be. Törökbálint, szennyvíztisztító, Pistályi út, 
Budaörs Temető út, Budaörs Kamaraerdő, Ifjúsági park gabionos megtámasztás, Rózsavölgy alsó. A 
konklúziókat eljuttattuk a fővároshoz is, kérve a konzultáció lehetőségét az illetékesekkel. 

 Madártani sétát tartottunk a tavaszi madárhangok, és a költő, vonuló madarak megfigyelésére, Palla 
Balázs madarásszal, a Kamaraerdőben és a fennsík kapcsolódó területein. 

 A Tétényi fennsík tanösvény alsó szakasza mentén terjedő fenyő magoncokat szedtük ki, egyben 
áttekintettük a tanösvényt, annak környezete vegetációját Gergely Attila botanikussal. 

 A hagyományos, urbitális majálishoz kapcsolódó Duna parti bejárást ezúttal május 28-án szombaton 
tartottuk, a Dunaparti Lovasklubtól észak felé sétáltunk, az ártéri erdőben, a Hárosi öbölt érintve, 
ugyancsak Gergely Attila botanikussal. A magas vízállás mellett az ártéri erdő felső zónájába le 
tudtunk menni a hídfő előtt, itt jól érzékelhető a felső, több évtizedes ősfákból álló ligeterdő, mely 
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elvileg erdészeti kezelésben van, jelentős aljnövényzettel, cserje zónával, és alakuló szőlő liánokkal, 
hatalmas madárvilággal. Az alsó zónában, most vízben állva van a fiatalabb, az utóbbi 25 évben 
keletkezett ártéri erdő, a korabeli hídépítés és partrendezés után kialakulva. 

 Júniusban évadzáró nagytétényi sétát tartottunk néhány jellegzetes pont áttekintésével. Néhány 
érdeklődővel az M0 - M6 csomópont mentén lévő Angeli úti körforgalomnál lévő kálváriánál 
találkoztunk. Firisz Sándor volt kalauzunk, aki aktív részese volt a rehabilitációs folyamatnak. A 
kálváriát a csomópont építésekor helyezték át ide, korábban feljebb, az Angeli út túloldalán volt. Szó 
esett a terület vízrendezéséről, ami érdemben sajnos sem az M0 építésekor, sem a rehabilitációs 
munkák, a nagyarányú talajcsere idején, de az M6 építésekor sem valósult meg. Az M0 töltés alatt is 
több forrás van, melyek kétoldalt szivárognak, jelennek meg felszíni vizek formájában. A Sulák patak 
rendszere vízgyűjtőjében vagyunk, számos árokkal, vízfolyással, melyek rossz lefolyásúak, jelentős a 
pangó víz a területen az aktuális időjárástól is függően. Ez jellemző magára a Sulák patakra is, ami az 
érdi határon húzódik, és halad a Duna felé. 

 Eredményesen pályáztunk a Kerületi Környezetvédelmi Alapnál a kerületi felsőtagozatos környezeti 
terepverseny lebonyolítása támogatására, ezt várhatóan jövő tavasszal tartjuk. 

 A Tétényi fennsíkon lezártuk a 2015/16-os projektet, beszámolónkat elkészítettük a Főváros részére. 
Összefoglalók a projektről honlapunkon láthatóak. 

 Augusztusban nyári élőhely kezelési napot tartottunk a fennsíkon, a tanösvény 2. állomása 
térségében, ahol a felnövő friss cserjéket kaszáltuk, ezzel lényegében az új projekt első lépéseit is 
megtettük. 

 A nyár folyamán egyeztetésen vettünk részt a Fővárosban, a tanösvény összekötése, bővítése 
tárgyában, ami elsősorban a Kamaraerdő irányában történne meg, s ezt a Magyar Madártani 
Egyesület készíti el. 

 Szeptemberi összejövetelünkön, a patak és felszíni vízrendezésekről beszéltünk, vendégünk volt 
Dukay Igor ökológus, környezetvédelmi szakértő. Áttekintettük frissített anyagát a patakok 
ökologikus meder rendezéséről, benne alapként a Hosszúréti patakkal, kitekintve a lokális, és 
vízgyűjtő szintű megoldásokra, s a jogi, szabályozási környezetre. Megjelent Juvancz Zoltán 
tudományos főmunkatárs, Óbudai Egyetem, és kolleganője, Bodáné Kendrovics Rita egyetemi 
docens, a Környezetmérnöki Intézettől, aki a felszíni vizek minőségi kérdéseivel foglalkozik. A helyiek 
mellett itt volt még egy-egy budaörsi és törökbálinti érdeklődő is. Érintettük a Főpolgármesteri 
Hivatalnak még a tavasszal küldött javaslatokat és a kapcsolódó anyagokat is. Az összefoglaló 
olvasható a honlapunkon. 

 Szeptemberi összejövetelünk folytatásaként, amikor a patak és felszíni vízrendezésekről beszéltünk, 
továbbléptünk, konzultáció volt a Rózsavölgyi Közösségi házban az Óbudai Egyetem hallgatóival és 
tanárukkal, Bodáné Kendrovics Rita egyetemi docenssel. A hallgatók az ősz folyamán, féléves 
dolgozatot készítenek a Hosszúréti patak állapotáról, elsődlegesen környezetmérnöki, vízminőség 
védelmi szempontokból, de utalásokkal a mederrendezésre is. Ez remélhetőleg hozzájárul a patakkal 
kapcsolatos erőfeszítéseink folytatásához. A Főváros is reagált a korábbi megkeresésre, elsősorban a 
globális vízgyűjtő szintű megoldásokra utaltak, a meder aktuális kezelésére, üzemeltetésére kevésbé. 

 Októberi ülésünkön Wiesner Péter tanár úrral, a kerületi általános iskolás biológia környezet 
munkaközösség vezetőjével beszélgettünk, a tavaszi környezeti terepverseny, és a környezeti 
nevelés kérdéseiről. A versenyre a munkaközösség is rendelkezik anyagi támogatással, így jó 
alapokkal indulhatunk az előkészítéssel. 

 Novemberi ülésünkön, az elmúlt időszakban napirenden lévő témával, a CETA és a TTIP, az Európai 
Unió, és Kanada, ill. az Egyesült Államok között szabadkereskedelmi egyezmény helyzetéről, 
veszélyeiről, várható hatásairól beszéltünk, mint befektetés védelem, elővigyázatosság elve, GMO 
mentesség, egyebek, Fidrich Róberttel az MTVSZ – Magyar Természetvédők Szövetsége – program 
vezetőjével. 

 Megemlítjük még, hogy a Tétényi fennsík 2016-17-es élőhely kezelési projektjére ismét 
eredményesen pályáztunk a Fővárosi Környezetvédelmi Alapnál, mintegy másfél milliós támogatást 
kapunk erre az időszakra, amit jelentős önrésszel kell kiegészítenünk. Ősszel a bálványfa kezelések, 
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injektálások már lezajlottak, a további cserje vágások, és kezelési munkák télen, majd tavasszal 
folytatódnak. 

 Szomorú eseménye az évnek, hogy alapító elnökségi tagunk, Firisz Sándor, életének 66. évében 
elhunyt. Sanyinak jelentős érdeme, sőt döntő szerepe volt a nagytétényi nehézfém szennyezés 
problémájának felvetésében, a helyzet feltárásában, a rehabilitáció szorgalmazásában, majd végig 
vitelében, abban, hogy Nagytétény sok évtizedig terhelt, szennyezett része mára élhetővé vált. 
Megemlékező estet tartottunk decemberi ülésünkön, a Cziffra Házban képes összeállítást 
készítettünk a munkájáról, amit az este folyamán levetítettünk, és beszélgettünk róla, az elmúlt bő 
huszonöt évről. Számosan megjelentek az alkalommal a korabeli munkatársak és tétényiek egyaránt. 


