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A ZÖLD JÖVŐ KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 
ÉS A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

A Budatétényi Hírlevél tavaszi számában összefoglaltuk a 
Budatétényi Polgári Kör működésének tizenöt éve alatt mi-
lyen eredményeket ért el, mit tett Budatétényért. 

A Hírlevél megjelenése után lezajlott az ünnepi megemlé-
kezés, ahol a szakadó eső ellenére a Szent Imre Otthon zsúfo-
lásig megtelt vendégekkel, érdeklődőkkel. A megemlékezésre 
a tagságon kívül eljöttek családtagok, barátok, ismerősök, tá-
mogatók és érdeklődők. Szabolcs Attila polgármester úr me-
leg szavakkal köszöntötte az ünneplő Egyesületet, beszélt a 
múltról, jelenről, de előrevetítette a jövőt is. Kiemelte, hogy az 
itt élők sajátjuknak tekintik Budatétényt, ismerik egymást, és 
ami manapság ritka, törődnek egymással.

Így volt ez régen is és mindannyian azt szeretnénk, hogy 
így legyen a jövőben is!

Az ünnepi megemlékezésen átadásra került a „Buda-
tétényért Emlékplakett” amit a Budatétényi Polgári Kör meg-
alakulásának tízedik évfordulójára alapított és most hatodik 
alkalommal adott át.

A díjat a köztiszteletben álló Szalontai Sándorné született: 
Tinn Anna, és a Fodor család kapták. Budatétényért végzett 
tevékenységüket Dr. Zatykó Lajosné, a Budatétényi Polgári 
Kör alelnöke így méltatta:

Szalontai Sándorné született: Tinn Anna, mindannyiunk 
Annus nénije, Annuskája talán közülünk a „legbudatétényibb”. 
Itt született és egész eddigi életét Budatétényben töltötte. 

Részt vett annak idején a Szent Imre Otthon építkezésénél. 
Bármikor szívesen mesél a település múltjáról. A Budatétényi 
Polgári Kör megalakulásakor az első alapítók egyike volt. 
Mindig sajátjának érezte ezt a közösséget, ha kellett kötényt 
kötött és segített, máskor mindnyájunkra odafi gyelő szerete-
tével adott példát. Évtizedek óta a budatétényi Egyházközség 
stabil segítője, ahol szükség van rá ott teljesít szolgálatot sze-
rényen, szeretettel. 

A Fodor család több mint egy évtizede úgy határozott, 
hogy a Vojnovich-Huszár villát igényes kultúra terjesztésétre 
hasznosítja. Azóta házi kamarazenei koncerteknek, irodalmi 
esteknek, beszélgetéseknek ad otthont a villa. Nyáron pedig 
a villa kertjében szabadtéri rendezvények várják a kultúra-
szerető közönséget. Kezdetben a budatétényiek, kerületiek 
szerették meg ezt a villát, de ahogy terjedt a híre, a város távo-
labbi részeiből és a környékbeli településekről is egyre többen 
váltak részeseivé a zenei, irodalmi élményeknek. A családias 
hangulat lehetőséget teremt a beszélgetésekre, ismerkedésre. 
A Fodor családnak köszönhetjük, hogy szép, maradandó él-
ményekben lehet részünk és Budatétény neve összekapcso-
lódhatott az igényes kultúrával.

Szeretnénk, ha a díjazottak jó példája követőkre találna és a 
Budatétényi Polgári Kör tevékenysége a jövőben is töretlenül 
folytatódna!

BUDATÉTÉNYÉRT…

Szalontai Sándorné, Szabolcs Attila és Ágh Péter a díjátadás után

Fodor Péter és Julika a Budatétényért díj átvétele után



– 2 –

Egy – két átgondolásra váró feladatra szeretnénk a 
fi gyelmet felhívni! 

A Pokorny Sporttelep környékének rendezésére 
konkrét elképzelésünk van. A  Városházi Híradó 2010. 
február 11-én megjelent számában a Mozicentenárium 
III. című Garbóci László által írt helytörténeti írás-
ban olvashattunk a Jókai illetve Délibáb moziról, ami 
Budatétényben működött. Az épület masszív, elhanya-
golt állapota ellenére is megmenthető. Jelenleg a Fővárosi 
Kézműipari Vállalat tulajdona és eladó. Befogadóképes-
sége nagy alkalmassá lehetne tenni többféle közösségi 
program lebonyolítására. Megmentésére felhívjuk a ke-
rület vezetésének fi gyelmét, mielőtt még egy vevő meg-
vásárlás után meggondolatlanul lebontja! A mozi épüle-
te mellé a jelenlegi tulajdonos építette a raktárépületet, 
ami előtte közterület volt és átjárást biztosított a Jókai 
Mór utcáról az Erzsébet királyné útra, le lehetne bon-
tani. Ennek lebontásával a mai igényeknek megfelelően 
parkolási lehetőség kialakítására nyílna lehetőség. 

A Pincekápolna állapota is aggasztó, amióta a het-
venes években a felette található épületet lebontották. 
A lebontott épület a háború előtt Kultúrházként is mű-
ködött. Azóta a csapadékvíz akadálytalanul szivárog és 
rombolja az egyébként tágas, jó akusztikájú pincerend-
szert. A  feltételezések szerint itt szabadkőműves tevé-
kenység is folyt, az ezt bizonyító oltár felett a pince ma-
holnap beomlik. A felszín rendezésével, beépítéssel egy 
érdekes izgalmas helyszínt menthetnénk meg és haszno-
síthatnánk!

Budatétény nagy átalakuláson megy keresztül, sok 
hangulatos, jellegzetes egyedi épület tűnik el, ugyanak-
kor elegáns lakóparkok, hatalmas családi házak épülnek. 
Reméljük az új lakók is megszeretik ezt a területet, lokál-
patriótává válnak, aktívan bekapcsolódnak Budatétény 
közösségi életébe és ápolják hagyományaikat! 

Tudjuk: javaslataink, ötleteink megvalósításához sok 
pénzre van szükség, nem is biztos, hogy mindenkinek 
a tetszését elnyeri, mindenesetre gondolatébresztőnek 
szánjuk. 

A VIII. Szent Mihály Napok rendezvényeire várjuk 
az érdeklődőket ahol kötetlen beszélgetéseken megtehe-
tik javaslataikat. 

Örömünkre szolgálna, ha minél többen aktívan be-
kapcsolódnának a Budatétényi Polgári Kör tevékenysé-
gébe!

Kolláthné Hollóssy Rita
Budatétényi Polgári Kör elnöke

VIII. Szent Mihály Napok
Budatétény

2010. szeptember 24 – október 2.

2010. szeptember 24. péntek 9 órától
Pokorny Sporttelep

(Budatétény, Jókai Mór u. 37.)
„SZENT MIHÁLY KUPA”

Gyermek labdarúgó torna, kerületi általános iskola csapatai között.
A díjakat áradja: Karsay Ferenc alpolgármester

A labdarúgó torna után megkoszorúzzuk Pokorny Endre emléktábláját.

Szeptember 24. péntek 17 órakor
Szabadkőművesség Budatétényben

A PINCEKÁPOLNA MEGTEKINTÉSE
(Budatétény, Jókai Mór u.50.)

Előadó: Garbóci László helytörténész

Szeptember 25. szombat 16 óra
Radóczy Mária Galéria

(Budatétény, Dézsmaház u. 27.)
„MOSTAN SZÍNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM…”

pályaművek bemutatása:
Radóczy Mária iparművész

A „SZENT MIHÁLY MŰVÉSZETI DÍJ” ÁTADÁSA.
A díjakat átadja: Kolláthné Hollóssy Rita

a Budatétényi Polgári Kör elnöke
Közreműködik: Ivácson Gyula, a Budai Nagy Antal Gimnázium tanulója

Szeptember 26. vasárnap
este fél 8 órakor

Vojnovich-Huszár villa
(Budatétény, Művelődés u. 37/a)

BRASSIMUM RÉZFÚVÓS KVINTETT HANGVERSENYE
Tagok :Horváth Bence és Nagy Csaba – trombita, 

Szabó Sándor – harsona, Ambrus Károly – kürt, Székely Zsolt – tuba
A műsorban Bach, Erkel, Walond, Rossini, 

Mascagni és Gershwin művei hangzanak el.
A hangversnyt jó idő esetén a villa kertjében tartjuk.

Október 1. péntek 16 óra
SZENT MIHÁLYNAPI VÁSÁR, SZÜRETI MULATSÁG

A Herman Ottó Általános Iskolában
(Dévény út 62.)

A Szent Mihály-napi vásárt megnyitja: Szabolcs Attila polgármester
A megnyitót követően 18 óráig:

Népi mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozások, 
népi játék, táncház…

Közreműködik: Ládafi a Bábszínház,
Felhőkarcolók gólyalábas csoport, látványkovács,

Mező Győző és zenekara
Rendezvény szervezője: Herman Ottó Általános Iskola

Október 2. szombat 16 óra
Radóczy Mária Galéria

(Budatétény, Dézsmaház u. 27.)
„MŰVÉSZEK KÖZTÜNK VANNAK”
Haraszti Gyula festőművész kiállítása

Közreműködik: Sisak András karnagy-énektanár 
és a BNA Kórus Baráti Kör

A rendezvényért felelős: a Budatétényi Polgári Kör

Programjainkon a részvétel ingyenesek!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A Budatétényi Polgári Kör éves tagsági díja:
2000 Ft/fő, diákoknak, nyugdíjasoknak 1000 Ft/fő

Tagdíj, pártolói tagdíj befi zetési lehetőség: 
programjainkon személyesen,

vagy OTP átutalással
OTP Bank: 11722003-20030607 számlaszámon!

Támogatás más módja: személyi jövedelemadó 1%
Adószám: 18233573-1-43
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ROZÁRIUM 
 VAN REMÉNY

Mint ismeretes, még ez év tavaszán került napvilágra az a 
hír, mely szerint a Budatétényi Rozáriumot is magába fogla-
ló Érdi Gyümölcs és Dísznövénytermesztő, Kutató, Fejlesztő 
KHt. ellen kényszer-felszámolási eljárást indítottak, egy még 
tavaly nyári, átalakulási határidő be nem tartása – egynapos 
csúszás – okán. A Rozárium az elmúlt húsz évben területében 
majd harmadára zsugorodott, és a megmaradt terület, és még 
inkább a jelentős rózsa génállomány került közvetlen veszély-
be, túl az érdi hatalmas területeken, és több ezres gyümölcs 
génállományokon.

Akkor, még április elején a Zöld Jövő kezdeményezésé-
re petíció született, melyhez számos kerületi civil szervezet 
csatlakozott, így a Budatétényi Polgári Kör is. A  petíciót, 
melyet egyébként tavaszi hírlevelünkben közöltünk, eljut-
tattuk a felelős kormányzati szervekhez, szakhatóságokhoz, 
felügyeleti és igazságszolgáltatási szervekhez. Számos válasz 
érkezett, melyeket a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Bizto-
sa augusztusban kiadott részletes állásfoglalása és ajánlásai 
összegeztek.

Az Ombudsman intézkedéseiben egyebek mellett javasol-
ja a Kormánynak a genetikai sokféleség megőrzésének jogi 
szabályozását, nemzeti génmegőrzési program megalkotását, 
és azok állami keretekben történő jogi intézményi és fi nanszí-
rozási háttere biztosítását. A konkrét esetben a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelőt, hogy a földterületeket ne értékesítsék a 
végelszámolás során, és azok a Nemzeti Földalapba kerülje-
nek, mielőbb alapítsák meg a kezelő nonprofi t gazdasági tár-
saságot, mely ellátja majd a vagyonkezelési és a génmegőrzési 
feladatokat.

A végelszámoló felé pedig olyan ajánlással élt, hogy gon-
doskodjon a szellemi és vagyoni értékek megőrzéséről, tekin-
tettel azok speciális jellegére, a génbank ültetvényekre, a Kht. 
eredeti feladataira, és a károsodások megelőzéséről, és a föld-
területeknek a Nemzeti Földalapba való átadásáról.

Fentiek alapján komoly remény van arra, hogy a Rozárium 
megmaradt területe a helyi és tágabb közösség üdvét szolgál-
ja majd a továbbiakban is. Ehhez természetesen nekünk is 
tennünk kell, az önkormányzattól, a civil szervezeteken át, a 
 helyi polgárokig.

Mészáros Péter

EGÉSZ ÉVBEN 
A FENNSÍKON

A Tétényi fennsíkon az év első részében folytattuk a keze-
lési, élőhely rekonstrukciós tevékenységünket. Tavasszal több 
menetben kaszáltuk a Kamaraerdő menti degradált, gyomos, 
korábbi hizlalda területet, mely az évek alatt jelentős javu-
lást mutat. Megújítottuk a tanösvény karós táblás állomásait, 
melyek az enyészet és az időjárás mellett a vandálok erőtel-
jes aktivitásának is ki vannak téve. Bejárásokat tartottunk 
a különböző vegetációs időszakokban, a csapadékos időnek 
hála, a még nyáron is viruló, virágzó környezetben. Nyáron 
folytattuk a cserjésedés visszaszorítását, a sztyeppréteken rit-
kítottuk a galagonyát, ill. az erősen megjelenő parlagfüvet is 
kaszáltuk a bolygatott területeken, így a víztorony és az oda-
vezető út, és a lovasok által fellazított csapások mentén.

A cserjésedés megakadályozásának intenzívebbé tételét 
tervezzük, ezügyben tárgyaltunk a FŐKERT vezetőivel, akik 
a Főváros képviseletében járnak el az év utolsó hónapjaiban, 
és várhatóan velük szerződünk a kezelési feladatok ellátására. 
A nagyobb cserje mennyiség levágását, és annak helyszíni le-
darálását kellene megoldjuk. Ebben a témában pályáztunk a 
Fővárosi Környezetvédelmi Alapnál, a 2011-es tavaszi időszak 
munkáira, ill. részt veszünk a Soós Borászati Technikum pá-
lyázatában is, mely részben ezt is célozza.

Ősszel folytatjuk a munkát, előbb egy önkéntes csapat 
bevonásával kezeljük a Kamaraerdő menti jelentős tájidegen 
bálványfa csoportot, ritkítjuk a cserjéket, és a szaporodó fe-
nyő magoncokat. Az öt éve létesült tanösvény indító táblái is 
felújításra szorulnak, míg a Törökbálint felé eső felső terü-
leten, ahol nagyfokú a vandalizmus, szemétlerakás, alkalmi 
sáncolásokkal próbálunk élni.

Várjuk az Önök csatlakozását is akcióinkhoz, bejárása-
inkhoz. Tanösvény füzet kapható a Fitoland pénztárában, ill. 
szívesen juttatunk az igénylőknek.

Mészáros Péter



KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS
„KERTÉSZEK”

A kertekben előállt szervesanyag (fű, gyom, lomb, gallyak, le-
termett zöldség- és virágszár, stb.) elszállíttatása és elégetése 
ellen szeretnék szót emelni.

Manapság, amikor a világ környezetvédői, kormányai a 
széndioxid kibocsátás csökkentésén fáradoznak, és mi sze-
mély szerint is igyekszünk a hétköznapi életben tenni ezért, 
biciklire szállással, fűtéskorszerűsítéssel, helyi élelmiszerek 
vásárlásával, akkor éppen mi, kert- tulajdonosok, akik a bir-
tokunkban lévő területtel kertünk növényei révén az oxigén 
és széndioxid kibocsátás mérlegében az előbbi javát szolgál-
hatnánk, éppen mi okozunk súlyos defi citet, többlet széndi-
oxid kibocsátást az alábbi módokon.

1. A zöld anyag elszállítását végző teherautó szennyezi a 
levegőt.

2. A gyűjtéshez igénybevett fóliazsák anyaga olaj- vagy 
földgáztermék, gyártása, szétosztása során energiát 
használnak fel, széndioxidot juttatnak a levegőbe.

3. A fóliazsák veszélyes hulladék, valószínűleg el kell éget-
ni, ez is szennyezi a levegőt.

4. A kertben elégetett szervesanyag szárazanyaga 90%-ban 
szén, ez széndioxid formájában a levegőbe kerül.

5. A fenti módokon a kertből eltávolított szerves és ásványi 
anyagok előbb vagy utóbb hiányozni fognak a növénye-
inknek, ezért pótoljuk műtrágyákkal, amelyek gyártása 
megint csak kibocsátással jár (olajtermék, energia), a 
visszahozott szervestrágya pedig a szállítással  szennyezi 
a levegőt.

Mindezek költségvonzatát, talajromboló hatását, a szűkebb 
környezetre nézve kellemetlen, egészségtelen hatását (füst) 
nem is nézve, pusztán a globális széndioxid kibocsátás mérsék-
lésében vállalt közös kötelezettségünk alapján, fel kell hívni a 
kormányzati szervek, a környezetvédő szervezetek, civil szer-
vezetek, nem utolsó sorban a „zöldszemét” elszállítását szerve-
ző, az égetési tilalmat szabályozó önkormányzatok fi gyelmét, 
hogy a lakosságot a komposztálásra, mint elsődleges, és kívá-
natos megoldásra szorítsák rá. Rá kell döbbenteni a kertjükkel 
büszkélkedő tulajdonosokat is, hogy akik a szervesanyagot 
elszállíttatják vagy elégetik, a gyönyörű kertjükkel összességé-
ben rontanak a széndioxid helyzeten. (Ugyanez vonatkozik a 
parkokra is, ha a kaszálékot, lombot onnan elszállítják.)

A megoldás a komposztálás, a vastag fás részeknél pedig 
a néhány éves tárolás alatti felhasználás, majd csak a száraz 
maradék elégetése.

A komposztálás egyszerű módja nem igényel különleges 
szakértelmet, időt és helyet sem, még a komplikált és hamar 
megtelő komposztáló berendezések sem szükségesek, a kert 
területének mindössze 1–1,5%-a elegendő az összegyűjtéshez, 
kezeléshez. A komposztdombban a háztartási szemét szerves 
frakcióját is hasznosíthatjuk. 

A vastag ágak néhány év alatt kiszáradva (egyrészt fel-
használhatók faszén, kandallófa, stb. helyett) kevés füsttel 
égethetők, törmelékük komposztálható.

Jusson eszünkbe ez az írás, ha az út szélén fűvel, lombbal teli 
fóliazsákot látunk, netán mi magunk készülnénk ilyet kitenni.

Dr. Zatykó Lajos

Felelős kiadó: 
dr. Mészáros Péter 

és Kolláthné Hollósy Rita

1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.

zoldjovo@zoldjovo.hu
kollathne.rita@gmail.com

www.zoldjovo.hu

Készült 
a Nemzeti Civil Alap 

támogatásával

Ezúton is köszönjük azon kerületi polgárok támo-
gatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. Eb-
ben az időszakban a Tétényi fennsíkon végzett 
élőhelyrekonstrukciós munkákkal, a tanösvény kar-
bantartásával, bemutatásával, fórumok, kerekasztalok, 
bejárások, valamint természetvédelmi túrák szerve-
zésével, járultunk hozzá a kerület és a régió környe-
zetvédelméhez. Kérjük, ebben az évben is támogassa 
egyesületünket, és ezen keresztül a kerületi környezet 
ügyét személyi jövedelemadójának 1%-ával.

Adószámunk: 
19657552-1-43

Támogatását előre is köszönjük

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
– közhasznú társadalmi szervezet -

Összejöveteleinket 
a Klauzál Gábor 

Művelődési Központban tartjuk 
minden hónap első szerdáján 

este 6 órától. 

Postacímünk: 1780 Bp. Pf. 81.
www.zoldjovo.hu • zoldjovo@zoldjovo.hu


