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Zöld Jövő 2019 

Levélben fordultunk a Légügyi Hatósághoz, az elmúlt hónapokban felerősödött repülési zaj ügyében, 
a hatóság válaszát ugyancsak feltettük honlapunkra, ami meglehetősen általános jellegű, miután 
térségünk nem tartozik a reptér védő övezetébe.  Az ügyben ombudsmani hivatali vizsgálat is zajlik, 
velük is felvettük a kapcsolatot. 

Ugyancsak levélben fordultunk a Kormányhivatalhoz – korábbi Zöldhatóság – a nagytétényi 
krematórium rendkívül légszennyező működése kapcsán, amire panaszokat kaptunk a helyiektől. 

Februári ülésünkön a Nagytétényi Könyvtárban áttekintettük az együttműködési lehetőségeket, a 
környezet és természetvédelem, a tudatformálás területén, egyfajta zöld dokumentumtár van 
alakulóban, anyagok, dokumentumok, kiadványok tekintetében, ill. további eseményekre, 
kiállításokra is van, ill. lesz mód. Így, "Barangolások Budafok-Tétényben" címmel Kiss Imre fotó 
kiállítása, amire áprilisban került sor, s ahol a megnyitót Gergely Attila tartotta. 

Kilencedik alkalommal tartottuk meg a téli, tél végi akciónapot a Magyar Madártani Egyesülettel 
közösen a Tétényi fennsíkon. Ebben az évben az éves kezelési program a korábbi években kezelt, 
kaszált területek karbantartását célozta, ahol újra sarjadtak a cserjék, így a fennsík Kamaraerdő menti 
ligetes zónájában dolgoztunk, amit a tanösvény két éve ide vezető új ága is érint. Az előzetes 
vágások, melyet a Fitoland és a Főkert munkatársai végeztek (utóbbi a fővárosi védett területek 
kezelője hivatalból) egy közel háromhektáros területet érintettek, s az önkéntes napon a levágott 
cserjét szedtük össze, hordtuk a daráló géphez, ill. további vágások is folytak, gépi kaszával, és 
kiegészítő jelleggel, kétkezes ollókkal. A nap folyamán mintegy ötven fő jelent meg, az MME 
önkéntesei, helyiek, Zöld Jövősök, érdeklődők. A begyűjtés nagy erőkkel folyt, idővel száz, kétszáz 
méteres távolságokról hordtuk a cserjét, amit a Fitoland darálója kezelt és lőtt a mögötte lévő zárt 
teherautóba. A megtisztított terület a víztorony felé, az egykori ütegállások irányában, a Kamaraerdei 
út felé pedig a korábbi hizlalda nagy rétje felé terjeszkedik. Egész nap az MME büféje látta el az 
önkénteseket szendviccsel, kávé, teával, majd délben a korábban felállított madarász hálókból 
begyűjtött madarakat gyűrűztük bemutató keretében. 

A Kormányhivatal – Környezetvédelmi Hatósági főosztályától kaptunk választ korábbi felvetéseinkre, 
a korábbi rehabilitációs területek figyelő kútjai, és a Dunapart II. rekultivációs helyzete kapcsán, 
elsősorban iratbetekintést tesznek lehetővé, amit majd megejtünk és beszámolunk. 

Márciusi ülésünket ismét kihelyezett formában tartottuk, a hulladékgazdálkodás, hulladék 
megelőzés, kezelés, újrahasznosítás témájában, a HUMUSZ – Hulladék Munkaszövetség – 
székházában. Urbán Csilla elnökkel folytattunk konzultációt. A HUMUSZ, eredetileg Hulladék 
Munkaszövetség, ma Humusz Szövetség 25 éve alakult, alapjában a fenntartható termelés és 
fogyasztás feltételrendszere megteremtése elősegítésére, tájékoztatás, oktatás, tanácsadás 
eszközeivel, jó gyakorlatok bemutatása, hulladék megelőzés, kapcsolódó együttműködések 
eszközeivel. Az elmúlt évtizedekben sok eredményes kampányt folytattak, a döntéshozók, a 
fogyasztók befolyásolására, így Belefulladunk? vándorkiállítás, Válaszd a visszaválthatót, Tájsebészet, 
majd a Tiszta Magyarországért. Tagjai az European Environmental Bureau-nak és a GAIA-nak, itthon 
pedig az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. További programjaik voltak, a Nulla Hulladék Hét, a 
Komposztálj, és a Zöld Kalandozások, lakossági előadás sorozat. A kertben közösségi komposztálót 
működtetnek a szomszédos lakótelep házainak, működésüket nagyrészben már az önkormányzati és 
más szerveknek történő szolgáltatások, tanácsadás, közös programok, képzések teszik ki, alapozzák 
meg. Prezentáció keretében áttekintettük a hulladék csökkentés tíz pontját. 

A Hosszúréti patak bejárásaink sorában ezúttal a felsző szakasz néhány jellegzetes pontját látogattuk 
meg, Pázmándi Péter kalauzolásával, aki évtizedek óta foglalkozik a patak problémáival. A felső 
vízgyűjtőn történtek nagyban befolyásolják az alsó szakaszon, így a kerületben, Rózsavölgyben zajló 
folyamatokat, mind a vízminőség, mind a mennyiség tekintetében. 
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Tétényi fennsík sétát tartottunk Kecskés Ferenc botanikussal április elején, áttekintve az aktuális 
vegetációt, és a tanösvény alsó szakaszán kezeltük a fenyő magoncokat. 

Élőhely kezelési akciónapot tartottunk a volt fennsíki hizlaldai területen, ahol a lósóskát és más 
invazív fajokat kaszáltunk, sokat javult a terület állapota, a belső övezetben is megjelentek az 
értékesebb fajok, így az árvalányhaj. 

 

Átadtuk az idei Henye Boroszlán díjat, amit ezúttal Bajor Zoltán, az MME elnöke kapott, évtizedes 
aktív munkájáért, közreműködéséért, a Tétényi fennsíki programokban, akciónapok, egyéb 
események, de már jelen volt más minőségében a nagytétényi rehabilitáció, a talajcsere időszakában 
is.  

Sikeresen, nagy részvétellel tartottuk meg a hagyományos iskolai felsőtagozatos terepversenyt a 
Hárosi öböl mentén.   

A 2018-19-es Tétényi fennsík projektet sétával zártuk, Kecskés Ferenc botanikussal. Elkészítettük a 
projekt beszámolóját, és benyújtottuk a Fővárosnak.  

Kidolgoztuk a 2019-20-as Tétényi fennsík projekt koncepcióját is, amit, szeptember közepén kell 
beadni. Tervezzük az élőhely kezelés folytatását, a szezonban a felső terület, a Kamaraerdei út és a 
Mechanikai Művek közötti sáv legértékesebb területei munkába vételét is tervezzük. 

Ebben a projektben tervezzük egy 20 éve védett a Tétényi fennsík jubileumi kiadvány elkészítését, 
ami a húsz éve előttire – amit akkor a Budatétényi Polgári kör adott ki - és az elmúlt húsz évben 
történtekre, a fennsík állapota változására világít majd rá, korábbi és mai szerzőinkkel, 
szakértőinkkel. 

Közgyűlésünkön elfogadtuk a 2018-as beszámoló anyagokat és a 2019-es munkaprogramot, ezek is 
láthatóak honlapunkon. 

Előterjesztésünkre – melyben partner volt a Nagytétényi Embervédő egyesület is - a földművelési 
miniszter a környezetvédelmi világnap alkalmából Környezetünkért emlékplakett kitüntetésben 
részesítette Végvári Ágnest az önkormányzat nyugállományba vonuló környezeti referensét, aki 
egyben a Zöld Jövő, mint környezeti nevelési oktató központ alapítója is volt a korabeli művelődési 
központban. Később, a kerület napján Kerületi Környezetvédelmi Díjat – Gráf Antal díj – is kapott 
Végvári Ágnes. Ide kapcsolódó örömteli esemény volt még, hogy a kerület napján Bálint Béla díjat, 
Kerületi Egészségügyi díjat kapott Kékesi Olga doktornő, egyesületünk egyik alapítója, aki a helyi 
legsúlyosabb környezeti és környezet egészségügyi problémák korabeli első figyelem felhívója, 
napirendre tűzője, és egyben kezelője is volt. 

Szeptemberi ülésünkön eredeti terveinknek megfelelően korunk egyik legsúlyosabb ökológiai 
problémájáról beszéltünk meghívott előadónkkal, Vásárhelyi Tamás biológussal, a 
Természettudományi Múzeum korábbi főigazgató helyettesével, ny. főmúzeológusával, a beporzók, a 
rovarok, méhek pusztulásáról, a tendenciákról, a helyzetről, a háttérről, a cselekvési lehetőségekről. 

A Tétényi fennsík projekt kapcsán a korábban jelzett koncepció szerint nyújtottuk be pályázatunkat a 
Fővárosi Környezetvédelmi Alapra. Ennek keretében folytatjuk az élőhely kezelést, az eddigiek 
mellett az un. felső területen, a Kamaraerdei út és a városhatár között is elkezdjük a kezelést, a 
cserjésedés, és a fenyősödés visszafogását, az igen értékes gyepeken. Ezen túl tervezzük egy a 
fennsík védettsége húsz évét áttekintő kiadvány elkészítését a húsz év előttihez hasonló jelleggel, 
botanikai, állattani, történelmi áttekintés, rekonstrukció, kezelés, értékleltár, tájhasználat, 
eredmények, aktuális állapot. Ez a munka is jelentős önrésszel zajlik majd, ezért a későbbiekben, 
amikor a projekt elindul, várjuk majd hozzájárulásaikat. 

Októberi összejövetelünket visszatekintésre és a tapasztalatok megvonására szántuk. A nagytétényi 
rehabilitáció, a Metallochemia ügye kezelése nagyjából harminc éve kezdődött, legalábbis annyiban, 
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hogy elindultak az intenzív konzultációk, anyaggyűjtések egyesületünk, ill. annak elődje keretében. 
Ezt követte egy hosszú, küzdelmes időszak, a tervezés, a lobbi munka, a nyilvánosság, a helyiek 
érdekei, a térség rehabilitációja jegyében. Ez vezetett eredményre nagyjából 2004-08 időszakában. 
Ennek áttekintésére ismét egy helyszíni sétát tartottunk a korabeli és mai érintettekkel, 
résztvevőkkel, előbb a mai szarkofágnál, majd a Cziffra házban emlékeztünk a korabeli és későbbi 
folyamatokra. De megálltunk és megemlékeztünk Firisz Sándor házánál, és emléktáblájánál is, aki a 
folyamatok egyik fő mozgatója, szereplője volt. Összefoglaló már látható az eseményről 
honlapunkon: http://www.zoldjovo.hu/aktualis/a-nagytetenyi-rehabilitacio-30-eve/ 

Még szeptember végén sikeres önkéntes akciónapot tartottunk a Tétényi fennsíkon. 17 fővel volt itt 
a Turisztikai Ügynökség önkéntes csapata, és a Főkert két kollegával és szerszámokkal, eszközökkel, 
Medallonnal, de jelen volt Tímár Géza is, aki szokás szerint kaszált majd két órát. A 2-es állomás 
menti réten mindkét oldalon dolgoztunk, a feljövő galagonya sarjakat vágtuk géppel és kézzel. 
Nagyjából az egész területet kezeltük, jó részét le is kentük. Egy kisebb, kb. 20 m-es depó alakult ki az 
ösvény mellett, de apróbb anyagból, ezt majd ledaráljuk. 

Együttműködési megállapodást létesítettünk a Tízmillió Fa Mozgalom helyi, XXII. kerületi 
közösségével, ennek keretében, mint jogi személy hátteret biztosítunk a Mozgalom Budafok-
Tétényben zajló faültetési akcióihoz. Így az adományokat, támogatásokat a Zöld Jövő fogadja 
bankszámláján. Az őszi faültetések keretében 68 fa helyi ültetését tervezték, az önkormányzati 
főkertésszel egyeztetve.  

Részt vettünk a Gádor iskolában a hagyományos iskolai környezeti versenyen. Ennek lényege, hogy a 
csapatok inter-generációsan állnak össze, egy-egy nyolcadikos toboroz 4. 5. 6. és 7.-es csapat tagokat, 
és kollektíven oldják meg a feladatokat. Ezúttal a hulladékgazdálkodás, mérséklés, a 
természetvédelem voltak a fő témák, de volt szó energiahatékonyságról, vízvédelemről is. 

Részt vettünk a Herman Ottó Intézetben a zajvédelmi konferencián, ahol a sokéves kihagyás után 
megújított nagyvárosi, agglomerációs, és főközlekedési zajtérképekről, és a kapcsolódó 
zajcsökkentési stratégiákról esett szó. Egy uniós kötelesség szegési eljárás után készültek el, immáron 
központosított módon a HOI ill. a KTI hátterével a zajtérképek és stratégiák: 

A budafoki református templomban a teremtésvédelmi napon vettünk részt. Az első részben Szász 
Lajos lelkipásztor szolgált, beszélt a teremtésvédelemről, a kapcsolódó mozgalomról, annak 
jelentőségéről, ami imával zárult. Majd a résztvevők, akik nagy részben fiatal családok voltak 
gyerekekkel, elültettek egy meggyfát a hátsó kertben. Ezután a templomban egy egyórás kis műhely 
zajlott a teremtésvédelemhez kapcsolódva, kis előadásokkal, figyelem felhívásokkal. Szó esett a 
tízmillió fát mozgalomról, aminek helyben is van csoportja, az egészséges és kevés felesleget hagyó 
főzésről, táplálkozásról, a háztartási praktikákról a hulladék megelőzése és a vásárlás területein, majd 
a mosható pelenkára való vissza vagy áttérés lehetőségeiről. A rózsakerti református iskola iskolai 
lelkésze az öko gyülekezetekről szólt, amik országszerte terjednek, és helyben is tervezik 
létrehozását. Jómagam a kerületi környezetvédelem helyzetéről, az elmúlt 30 évben végezett 
munkánkról, eredményeinkről beszéltem, és arról, hogy mibe lehet bekapcsolódniuk az 
érdeklődőknek. 

Október 23. alkalmából az agrárminiszter felterjesztésünkre miniszteri dicsérő oklevelet adott át 
kiemelkedő környezeti nevelési, tehetség gondozási munkájáért Felföldiné Pálmai Gyöngyinek a 
Baross Gábor Általános iskola tanárnőjének. Köszönjük munkáját, amit sok éve a környezeti 
terepversenyeken is tapasztalunk, ahol az iskola csapatai felkészülve, jó eredményeket produkálva 
vesznek részt. 

Novemberi ülésünkön folytattuk a visszaemlékezést, a tapasztalatok megvonását, egyebek mellett a 
nagytétényi rehabilitáció ügyében, körünkben volt a korabeli résztvevőkből Reiniger Róbert a 
korábbi Környezetvédelmi Főfelügyelőség vezetője, később a Deloitte and Touch szakértője, aki igen 
sokat foglalkozott a rehabilitációs tervekkel. Vele a rehabilitációról, majd a környezetvédelem mai 
helyzetéről, tendenciáiról beszélgettünk. 

http://www.zoldjovo.hu/aktualis/a-nagytetenyi-rehabilitacio-30-eve/
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Decemberi ülésünkön részt vett az önkormányzati bizottság – környezetvédelmi és rendvédelmi - öt 
tagja, Kovács István elnök, Zugmann Péter környezetvédelmi tanácsnok, Kerekes Gábor, valamint 
Párkányi Ferenc és Bodrog Zoltán tagok. A Zöld Jövő elnöksége teljes számban jelen volt, és számos 
tag, érdeklődő jelent meg. Előzetesen néhány fontos kerületi környezetvédelmi témát tartalmazó 
tematikus javaslatot juttattunk el a résztvevőknek, melyek javarészt az aktuális Kerületi 
Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódtak, továbbá felvetettük a városházi Zöld Iroda létrehozása 
kérdését, ami fontos előrelépés lenne. Röviden kitértünk a Zöld Jövő elmúlt 30 éves munkájára és 
felvetettük az együttműködés lehetőségeit a továbbiakban a bizottsággal. Kovács István bemutatta a 
megjelent bizottsági tagokat, és a bizottság jelentőségét hangsúlyozta, ill. az együttműködést a 
különböző politikai hátterű tagok között. Aktuális téma a klíma vészhelyzet kihirdetését, és a 
kapcsolódó akcióprogramot javasló önkormányzati testületi határozat-tervezet, ami már szerepelt a 
testületi ülésen, de további átdolgozás alatt van. Ez egy hosszútávú és egyben aktuális és súlyos 
kérdés, ami mind hazai, mind nemzetközi fórumokon napirenden van, cselekednünk kell. Szóltunk az 
aktuális Kerületi Környezetvédelmi Programról, ami immár a negyedik, és hagyományosan igen 
színvonalas dokumentum, itt hangsúlyozta Zugmann Péter, hogy a korábbi program jelentős részben 
teljesült, míg a képviselők a 2018-19-es időszakra eső feladatok, célkitűzések teljesülése áttekintését 
szorgalmazzák majd. A Zöld iroda ügyében folynak az egyeztetések, itt példa lehet a XII. kerületi, ahol 
eredményesen működik, integrálva a környezetvédelmi vonatkozású önkormányzati stratégiai, 
hatósági, üzemeltetési, tudatformálási és más kérdéseket. A lakosság ilyen esetekben nem is a 
Polgármesteri Hivatalba, hanem a Zöld Irodába megy. Jelentős kérdés, és feladat esetünkben az 
iskolai, óvodai környezeti nevelés, és a kommunikáció, a lakosság felé. Szó volt a korábban beindult 
nagytétényi levegő szennyezés mérésekről, azok folytatásáról, és a kapcsolódó lakossági személet-
formálási ill. támogatási, segítség nyújtási akciókról, ezek folytatódni fognak. Fontos feladat a Duna 
part védelme, rehabilitációja, a zajvédelem, a közösségi közlekedés és a lágy mobilitás támogatása, 
ill. a parkolás megoldása. Szó esett a felszíni vizekről, így az esővíz kezelése, visszatartása, ill. a 
Hosszúréti patak és a nagytétényi vízfolyások rendezése megoldatlanságáról. 

Meghívást kaptunk a HUNGAIRY LIFE integrált levegő tisztaság védelmi projekt tanácsadó 
testületébe. A programot a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 2019–2026 között valósítja meg 
partnereivel, amelynek fő célja a levegőminőség javítása 8 magyarországi régióban.  A projekt 10 
település levegőminőségi tervének végrehajtását hivatott szolgálni emissziós adatbázisok 
fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevékenységekkel és egy országos szakértői, 
tanácsadói hálózat felállításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


