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Zöld Jövő 2020 

Az aktuális Tétényi-fennsík projekt ügyében januárban az érintettekkel megbeszéltük az élőhely 
kezelési akciónapot és a további tervezett munkálatokat, és bejártuk a területet. Ezúttal a felső 
területeket céloztuk meg, a Kamaraerdei út és a Mechanikai Művek közötti értékes gyepek 
becserjésedését terveztük visszafogni, és a belső területen lévő fenyősödő rétet is megtisztítani, ahol 
kiemelkedő botanikai értékek is vannak. Az akciónap február 22-én volt, az MME és a Főkert 
közreműködésével, jelentős önkéntes részvétellel. A megelőző hetekben vágtuk a cserjét és a 
fenyőket, majd az akciónapon azok kihordása, darálása, és további vágások voltak a programban, 
délben madárgyűrűzéssel. 

A tavaszi karantén időszakban több időt tudtunk szakítani elmúlt évtizedeink feldolgozására, 
dokumentálására. Bogó Ági és a Nagytétényi Embervédő Egyesület koordinálása mellett folyt a 
nagytétényi rehabilitáció 30 éve dokumentálása, a visszaemlékezések leírása, összegyűjtése, a 
korabeli, és későbbi dokumentumok feldolgozása, digitalizálása, az írásos anyagok mellett képek, 
videók is. Ez alapjában egy digitális kiadvány, kártya pendrive formában, de nyomtatott verzió is 
készül majd. Számos anyag érkezett be a korszak szereplőitől, a mentesítés résztvevőitől, írásos 
anyagok, képek, videók, százas nagyságrendű dokumentum került digitalizálásra. 

Ugyancsak elkészült a tavaszi időszakban a Zöld Jövő 30 éve feldolgozása, egyfajta emlékirat 
formájában, Rendszerváltás és Környezetvédelem Budafok-Tétényben, - ami azután messze vezetett 
- címmel, fejezetek a Zöld Jövő történetéből. Ez viszonylag tömör, kronologikus áttekintése, számba 
vétele a történéseknek, számos, mintegy 92 dokumentum melléklettel, hivatkozással. Ennek 
publikálása még várat magára, ami technikailag kihívás, a nagymennyiségű dokumentum mellékletre 
is tekintettel. 

A Henye Boroszlán díjat sem odáztuk el a karantén időszakában. Ebben az évben Korda Márton 
természetvédelmi és erdőmérnök kapta a díjat, a vele járó bronz emlékplakettel, és oklevéllel. Korda 
Marci már az új generáció képviselője, itt nőtt fel a Tétényi-fennsík közelében a Szabadkai utcában, s 
már gimnazista korában velünk tartott a fennsíkon, így éppen henye boroszlán nézőben a törökbálinti 
oldalon. Majd talán ennek hatására is, elment Sopronba az egyetemre, ahol természetvédelmi 
mérnöknek tanult. Ugyanakkor itt is tevékenykedett, és részt vett a munkában, már a 2008-as 
természeti védelemre érdemes területek felmérésébe is bekapcsolódott, és ő írta a Tétényi-fennsík 
további védendő területeiről szóló anyagot, a Balatoni út innenső oldaláról, golfpálya, állatmenhely, 
Nyél utca, Brassói utca környéke értékeiről. Később egyre jobban beásta magát az élőhely kezelésbe, 
a 2011 óta zajló Tétényi-fennsík élőhely kezelési akciónapok állandó résztvevője, és szakmai 
irányítója már egy ideje. Az özön növények kezelésének szakértője, ilyen irányú publikációi már szép 
számmal megjelentek, amit itt is alaposan gyakorolhat, már a fennsíkon. A Soproni Egyetemen oktat, 
kutat, és az év elején már megszerezte a doktori fokozatot is. Folyamatban lévő aktualitás, hogy 
szerkesztője és szerzője a most kiadás alatt álló Tétényi-fennsík könyvünknek, Lepkék és boroszlánok, 
a Tétényi-fennsík védelmének húsz éve, címmel. 

A tavaszi karantén időszak terméke volt még a Lepkék és Boroszlánok – a Tétényi-fennsík 
védelmének húsz éve – könyvünk kiadása. Előzménye volt a Budatétényi Polgári Kör 1989-es 
kisprojektje (Phare Demokrácia) melynek keretében kiadtuk akkor a Tétényi-fennsík című áttekintő 
brosúrát. Az hozott végső lökést a védelmi folyamatban, s bekerült a Tétényi-fennsík fővárosi területe 
is az akkori fővárosi természeti védettségi csomagba. Ennek húszéves évfordulójára emlékeztetett 
Somosy Zoltán a Budatétényi Polgári Kör korábbi közgyűlésén, javasolva egy évfordulós könyv 
kiadását. A javaslatot tett követte, összehívtuk a fennsíkkal az elmúlt húsz évben foglalkozó szakmai 
kört, kialakítottuk a kiadvány koncepcióját, és beépítettük a kiadását a Fővárosi Környezetvédelmi 
Alap aktuális éves projektjébe, a Tétényi-fennsík kezeléséhez kapcsolódva. Az érdemi munka az év 
tavaszán folyt, amikor összeállt a kiadvány anyaga. Szerkesztésével Korda Mártont bíztuk meg, aki a 
legfiatalabb a csapatban, itt nőtt fel a fennsík közelében, és ez motiválta szakmai karrierjét is, ami a 
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Soproni Egyetemre vezetett. A többi szerző is adta magát, Gergely Attila, Kecskés Ferenc 
botanikusok, Merkl Ottó zoológus, és Bajor Zoltán környezetvédelmi mérnök, az MME elnöke. 

A kiadvány végül mintegy 100 oldalban, 750 példányban jelent meg, színvonalas szerkesztői, tördelői 
munka eredményeként, a tördelés Gór Andrásnak köszönhető. Célzottan juttattuk el iskoláknak, 
könyvtáraknak, a térség önkormányzatainak, civil szervezeteinek, a szakmai körnek, amiben komoly 
szerepe volt a Zöld Jövő önkéntes segítőinek. Tartalmában a könyv az elmúlt húsz évet foglalja össze, 
a növény és állatvilág alakulását, értékeit, és a kezelő, bemutató, ismeretterjesztő munkát. A könyv 
komoly visszhangot keltett, mivel valóban szinte mindenkihez szól, közérthető, ugyanakkor szakmai, 
tudományos értéke is jelentős. A kiadása jelentős önrészt igényelt, amit tagjainknak, támogatónknak 
köszönhetően az év folyamán össze tudtunk szedni. 

A fennsík projekt is folytatódott a tavaszi időszakban. A felső területen a Mechanikai Művek felé eső 
zónában a gyepre behatoló fenyőket vettük vissza, és a darálás is lezajlott. A volt hizlaldai terület 
lósóska kaszálását is elvégeztük a későbbiekben. Virtuális sétát is tartottunk Gergely Attilával, 
áprilisban: „A viszonylag enyhe tél után már március első napjaiban megindult a vegetáció a Tétényi-
fennsíkon. A kökörcsinek már el is virágzottak, mostanra csak a tollas aszmagcsokrok lengedeznek a 
szélben. Az áprilisi fagyok kissé visszavetették a növények virágzását, de már ismét ereje van a 
napnak, és a sziklagyepek, sztyepprétek fajai sorban virágzásnak indultak: hegyi ternye, lecsepült 
veronika, henye boroszlán, tavaszi hérics, fehéres csüdfű, hegyi len, selymes zanót, pusztai meténg, 
szürke nyúlkapor, magas gubóvirág, mezei zsálya (ld. fényképeket). A cserjék közül virágzik már az 
átható szagú sóskaborbolya és a bokorerdők jellemző fája, az édeskés illatú virágos kőris. Bár a fenti 
felsorolásban több védett növényfaj is megtalálható, ne felejtsük, hogy természetvédelmi területen 
minden növény védett! Május első hetében várhatóan tömeges virágzásnak indul majd a platón az 
árvalányhaj, melynek hosszú, tollas szálkája hullámzó fűtenger varázslatos képét mutatja a fennsíkon 
barangolónak.” 

A karantén időszak végén, júniusban tartottuk Idei első sétánkat a fennsíkon. Ennek megfelelően 
nagy volt az érdeklődés. Itt volt Gergely Attila botanikusunk mellett Merkl Ottó rovarász szakértő, a 
Természettudományi Múzeumból, aki a minap megjelent könyvünk egyik szerzője és lektora is volt, 
és Petrányi Gergő lepkész, valamint sokan mások. A több hónapos szárazság után jól jöttek az elmúlt 
hetek esői, felüdült a terület, a vegetáció, de a szárazság is rajta hagyta a nyomait. Biológusaink 
révén több helyen megálltunk az érdekes, értékes, éppen virágzó növények, s a rovarok, lepkék 
kedvéért, a lepkeháló mellett volt gyepháló is a rovarok számára. A 2. állomásnál beszéltünk az 
élőhely rekonstrukcióról, ennek kapcsán szóba került a törökbálinti országos védett Nagypusztán 
mostanában befejeződő LIFE projekt, ahol nagyban zajlott mindez. A gerincen végighaladva láthattuk 
a lövészárok rendszer maradványait, és a kapcsolódó nyílt sziklagyepeket. A korábbi gumiraktár 
területe mellett elhaladva utaltunk az ide tervezett állatszállásokra, a majdani legeltetés idején, ami 
segíthet a terület, a gyepek fenntartásában. A magterületen láthattuk a nem cserjésedő lejtősztyepp 
foltot, a másik irányban pedig a pár éve telepített vörösvércse odúkat. A levendulásnál visszajöttünk 
a véderdő mentén, itt jól lehetett látni, hogy a fenyőerdőben jelen vannak a fiatal tölgyek, és más 
nem örökzöldek, amiknek a terjedését majd segíteni kell. A fenyősáv mellékhatásait a gyepréten újra 
és újra látni lehet, a sok száz fenyőmagonc formájában. 

Szeptemberben tartottuk meg pótlólag a Lepkék és Boroszlánok, a Tétényi fennsík védettsége húsz 
éve – könyvünk bemutatóját a Cziffra Házban. Képes hozzászólások voltak, így Bajor Zoltán a 
gerincesekről beszélt képekkel. A gyíkállomány jelentős, fontos képviselője a pannon gyík és a zöld 
gyík. A madárállomány a cserjésedő, erdőfoltos területnek köszönhetően igen gazdag. Jelen van a 
vörös vércse, odúkkal is támogattuk az elmúlt években; láttunk süvöltőt, bajszos sármányt. Az 
emlősök közül az itt jelentős üregi nyulat és a keleti sünt említette Bajor Zoltán. A növényállományt, 
illetve fontos a történelmi szemlélet hangsúlyozta Gergely Attila. Elmondta, hogy eredetileg 
évszázadokkal ezelőtt itt erdő volt a jellemző, azt kivágták, legeltetés következett, kialakítva a gyepek 
élővilágát. Azután a honvédség tevékenysége dominált, az elmúlt évtizedekben pedig ismét a 
cserjésedés, erdősödés folyik, amit mi horribilis munkával fékezünk. Korda Márton kiemelte, hogy 
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megoldás lehetne az állattartás visszahozása, amire vannak fővárosi törekvések, egy új LIFE projekt 
kezdeményezésében. Fontos feladat a más kontinensekről betelepített inváziós növények elleni 
küzdelem, mint az akác, a bálványfa vagy az ezüstfa, amelyek az őshonos fajok állományait és a 
gyepeket szorítják vissza. Lényeges elem a fennsík történetében és szerepében a tudatformálás, a 
környezeti nevelés, a sok terepbejárás, séta, iskolai akció, verseny, hangsúlyozta Kecskés Ferenc. 
Ebben fontos szerepe volt a Csúcs utcai kisháznak is az első tíz évben. A jövőt illetően folytatjuk a 
kezelési, bemutatási tevékenységet, a téli akciónapokat. Az állattartás igen kényes egyensúlyt, 
komoly szakértelmet és odafigyelést igényel, mert elszegényítő, pusztító szerepe is lehet. Merkl Ottó 
utalt az északi, Törökbálintra eső országos védett terület szélén lévő állattartó telepre, az intenzív 
tartás hátrányaira. 

Szeptemberben tartottuk éves közgyűlésünket a Cziffra Házban, ahol elfogadásra kerültek a 2019-
20-as dokumentumok, és a tisztújítás keretében megerősítettük a korábbi elnökséget. 

Októberben korábbi túráink folytatásaként a Kertészeti Egyetem Soroksári Botanikus Kertjébe 
látogattunk Palla Balázs vezetésével. A látogatás során érintettük az alföldi homokpuszta-
gyepekre jellemző élőhely foltot, ahol a rövid levélmorfológiai bevezető és az élőhelyen előforduló 
legfontosabb fajok megszemlélése mellett – Varga Zsuzsának köszönhetően - egy sisakos sáskát is 
láttunk. Ezután a vizes élőhelyeket reprezentáló tó környékén haladtunk tovább, további ártéri 
fafajok, illetve vizes élőhelyek lágyszárú fajainak szemrevételezésével és alaktani jellegzetességeik 
összegyűjtésével. A tó melletti padoknál volt egy rövid pihenő, itt több tűlevelű fafaj különbségeit 
lehetett elemezni. Majd továbbhaladva a láprét rezervátum határa felé, a már nyíltabb területen őszi 
kikericseket is sikerült virágzásukban megfigyelni. A láprét-erdő határán haladva elértük a kelet-ázsiai 
növények területrészt, majd visszafelé fordulva az észak-amerikai növényekkel benépesített 
területen át jutottunk vissza a bejárathoz, az ezen élőhelyeken jellemző növények bemutatásával, 
illetve az összes jelenlévő számára újdonság fajok határozásával - a világhálót segítségül hívva. 
Interaktív, kellemes, jó hangulatú séta volt, a résztvevők is bizonyosan jól érezték magukat.  

A Tétényi-fennsík volt a témája a 2020-as Szent Mihály napok művészeti pályázatának, melynek 
díjkiosztására a Radóczy galéria kertjében került sor. Itt tíz díjazott kapta meg egyebek mellett a 
fennsík könyvünket. A pályaművekről a helyi kábeltévében látható összefoglaló. 

Rózsavölgy egyik utolsó természetközeli területén a Pék utcai homokbányában tartottunk szemlét, 
tapasztalatainkat, javaslatainkat összefoglaltuk és eljuttattuk az illetékeseknek, elsősorban a helyi 
önkormányzatnál. 

Októberi ülésünkön az idei Kerületi Környezetvédelmi díjas Felföldiné Pálmai Gyöngyi tanárnő volt a 
meghívott vendégünk a Baross iskolából, akivel a környezeti nevelés aktuális kérdéseiről, munkájáról 
beszélgettünk. 

Novemberi ülésünkön a Kerületi Klímavédelmi Cselekvési Terv, ill. az annak megvalósításában való 
civil részvétel lehetőségeiről beszéltünk Bodrog Zoltánnal a Környezetvédelmi bizottság tagjával. Az a 
javaslat fogalmazódott meg, hogy a kerületi táj-főépítész mellett működhetne e témában egy civil 
szervezeti képviselőkből álló testület, ami alkalmanként megvitathatná az aktuális helyzetet, 
javaslatokat tenne, ill. hozna a maga hátteréből. A kerületi programot készítő cég szakértője 
felkereste a témában érintett kerületi civil szervezeteket, szakértőket, így bennünket is. 

Áttekintettük a Duna parti kerékpárút nagytétényi szakaszának helyzetét, nyomvonal lehetőségeit, 
Kerekes Gáborral, a Városfejlesztési és a Környezetvédelmi bizottság tagjával. Itt a Campona utcától 
lefelé az 6-os út mentén, a töltés bővítésével, vagy lent az ártérben vezethetne a nyomvonal. Ez még 
függ annak üzemeltetésétől, és az ott illetékes kezelőktől. 

A Tétényi-fennsíkhoz is kapcsolódó fővárosi LIFE pályázat, mely elsősorban a biodiverzitás 
megőrzését, fejlesztését célozná, nem kapott támogatást az első körben, de majd további 
próbálkozások várhatóak. 
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Decemberi online ülésünkön megbeszéltük a nagytétényi Duna parti kerékpárút nyomvonal 
tervezésének helyzetét. Mindkét változat tervezése folyik, már a Campona utca és az érdi határ 
között, egyik a 6-os út töltése mellett, a másik az ártérben kissé beljebb. Ezeket a helyszínen 
megnéztük Janzsó Jánossal, beszámoló a facebook oldalunkon látható. Az ártéri vonalvezetés 
irreálisnak tűnt a terepviszonyok és a nagyfeszültségű vezeték alatti nyiladék ellenére, ami be van 
fásodva, cserjésedve. 

Szó esett még a kerületben tervezett kis sport parkok kérdéséről is, melyek parkokban, játszóterek 
mellett létesülnek, ezekkel kapcsolatban az a kritika fogalmazódott meg, hogy már az eddigi 
tapasztalok alapján is igen nagymértékű műanyag borítást jelentenek a zöld felületek terhére, látva a 
terveket és az utóbbi időben készült játszótereket vagy a DunaFok játszó és sport park esetét is. Jó 
lenne a műanyag borítást a biztonságilag szükséges szinten tartani és nem faltól falig leburkolni 
ezeket a létesítményeket, ami fenntartási problémákat is felvet. 

A Tétényi-fennsíkon is tettünk egy sétát, ahol nyugalom van, egyedül a kutyasétáltatók özöne okoz 
higiéniai problémákat a tanösvény és a Kamaraerdő mentén. Jártunk a kisebb rekonstrukció alatt 
lévő Memento Parkban is, ahol felmerült a tavasztól újra nyitó létesítménnyel történő kapcsolatok 
újra építése, közös programok, a szabadtér felértékelődése, az iskolások, és a civilek számára 
egyaránt. 

 


