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Kedves Olvasó, ismét kezében tarthatja 

a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesü-

let és a Budatétényi Polgári Kör idősza-

kos kiadványát. Az első példányt tíz év-

vel ezelőtt, 2004 szeptemberében adtuk 

ki. Az első kiadást követően évente leg-

alább egyszer, de volt, hogy két-három 

alkalommal jelent meg. Sajnos az előző 

évben nem volt lehetőségünk a kiadá-

sára. Tehát ez a kiadvány ebben az év-

ben jubilál.

Ebből az alkalomból átnéztem az 

előző példányokat, összesen 16 hírleve-

let. Érdekelt, hogy a tíz év alatt mi min-

dennel foglalkoztunk, mi változott és 

mi az, ami még jelenleg is aktuális.

Így készült el ez az összefoglaló, a 

teljesség igénye nélkül.

A hírlevelet kiadó egyesületek mun-

kájának bemutatása mellett helytör-

téneti ismertetőket is közöltünk. Így 

amíg a budatétényi Erzsébet királyné 

úti villák címmel megjelent cikkekből 

helytörténeti kiadvány lett (Sarnóczay 

György munkája révén) addig a villák 

szinte kivétel nélkül eltűntek és helyük-

re minimál házak épültek. A gáziszap 

massza eltávolítása lezajlott így környe-

zetünk egészségesebb lett. A Tétényi 

fennsík szinte folyamatosan ad feladatot 

az erre vállalkozó lelkes önkénteseknek, 

hiszen a tájidegen növényzet terjedése 

és a szemétlerakás folyamatos gond. 

A Vencel-kert területén jelenleg ős-

termelőktől vásárolhatunk, de mint 

természeti érték megóvása és megőrzé-

se szempontjából nem történt semmi. 

Végleg eltűnt a Hűség utcai barackos. 

A bentonitbányák járatait betömték, a 

területet felparcellázták és beépítésével 

egy új városrész, lakópark alakult ki te-

lepülésünkön. Kíváncsian várjuk, hogy a 

korszerű otthonokba beköltözők hogyan 

illeszkednek majd be Budatétény életébe.

Ebben az évben a Rózsa ünnep ki-

emelkedő eseménye volt a „Buda-

tétényért Emlékérem” posztumusz 

átadása Márk Gergely részére, kinek 

rózsáit a génállományt sikerült meg-

menteni. A kert népszerűsítése folya-

matos feladatunk, amit a rózsaünnep 

keretén belül rendezünk meg, közösen 

a Kertészeti Kutatóval, jelenleg átszer-

vezett neve NAIK Gyümölcstermeszté-

si Kutató intézet.

A közreműködésünkkel telepített 

millenniumi fasor kőrisfái szépen fej-

lődnek, de az egyre aszályosabb és forró 

nyarak veszélyeztetik a többi szép fáin-

kat, fasorainkat. Gondozásukra, locso-

lásukra gondot kellene fordítani!

A Pincekápolna helyzete sem oldó-

dott meg, aggódunk sorsáért, állapotáért.

A budatétényi gombapincék tíz éve 

még környezetvédelmi problémát jelen-

tettek. A hulladék kezelése azóta szigo-

rú szabályok között zajlik, tudtuk meg 

a két éve megrendezésre kerülő Gom-

banapokon és örömmel tapasztaltuk a 

pincékben folyó eredményes termelést.

Budatétényben az elmúlt tíz évben 

legszembetűnőbb változáson a szak-

rális területeken mentek keresztül. 

A  Szent Imre Otthon méltó helyszíne 

lett a budatétényi katolikus közösség 

rendezvényeinek. A Szent István Király 

Plébániatemplom környezete, parkja 

megújult. 

A száz éves templom centenáriumi 

kiadványát ajánlom minden helytörté-

net iránt érdeklődő olvasónak. A temp-

lom sekrestyéjében megvásárolható.

A felszámolt budatétényi temetőről 

készült helytörténeti kiadvány olvasha-

tó a kerületi honlapon: www.budafok-

teteny.hu

Eredményeinket, problémáinkat 

előző kiadványainkban felvetett írása-

ink alapján gondolatébresztőnek szán-

tam. 

Szívesen fogadjuk észrevételeiket, 

rendezvényeinken várjuk azokat, akik 

szeretnének bekapcsolódni munkánk-

ba, hogy még szebb és teljesebb legyen 

az élet Budatétényben!

Kolláthné Hollóssy Rita

a BPK elnöke

AZ IDŐSZAKOS KIADVÁNY TÍZ ÉVES

KÖRNYEZETVÉDELMI 
DÍJ 2014

Ezúton is gratulálunk az idei 

KERÜLETI 

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ 

nyerteseinek, 

Pállné Megyeri Ágota 

a Kisfaludy utcai óvoda 

nyugalmazott óvónőjének, 

és Tímár Géza mezőőrnek, 

aki a fennsíkon működik 25 éve. 

A ZÖLD JÖVŐ KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 
ÉS A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
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Ebben az évben ismét Fővárosi Környe-

zetvédelmi Alap projekt támogatással 

végezzük a Tétényi fennsík kezelését, 

élőhely rekonstrukcióját, bemutatását.

Februárban még a hideg időben a 

Fitoland közreműködésével nagy te-

rületen levágtuk a sziklagyepeket be-

borító cserjéket és tájidegen fajokat, 

elsősorban a tanösvény első szakasza 

mentén mind a Balatoni út, mind a 

belső területek irányában. A levágott 

cserje ledarálása is elkezdődött, majd 

ugyancsak februárban nagy érdeklő-

dés és részvétel mellett folyt az immár 

hagyományos akciónap a Magyar Ma-

dártani Egyesület és a Zöld Jövő szer-

vezésében. Ezúttal a már nagy terüle-

ten levágásra került cserje, és tájidegen 

fafajok begyűjtése és az utak mellé de-

ponálása volt a fő munka, hogy a ta-

laj felszáradásával a daráló géppel be 

lehessen jönni, és ledarálni a levágott 

anyagot. Ez jelentős területen, mintegy 

tíz hektáron zajlott. 

A nap folyamán mintegy 

ötven fő jelent meg, elsősor-

ban az MME önkéntesei, de 

számos más érdeklődő jött, 

így középiskolások is. Itt volt 

a Főpolgármesteri Hivatal 

természetvédelmi előadója, 

valamint két természetvédel-

mi őre is. A munkát Korda 

Márton természetvédelmi és 

erdőmérnök, egyesületünk 

szakértője, a Soproni Egye-

tem munkatársa irányította, 

az MME részéről Bajor Zol-

tán a budapesti csoport veze-

tője volt a szervező.

Jelentős mennyiségű levágott cserje 

gyűlt össze, és a terület szélein további 

cserjék és elsősorban fenyő került levá-

gásra, a Balatoni út menti fenyő véder-

dőből nagy volt a terjeszkedés az elmúlt 

években. A belső övezetben pedig az ott 

lévő kis erdőfoltig jutottunk el, annak 

mentén került reggel felállításra a ma-

darászháló, melyből folyamatosan jöt-

tek a gyűrűzendő madarak. Nagy volt 

a madárjárás, elsősorban szén és kék 

cinkék, őszapók, s a folyamatot a gye-

rekek, középiskolások élvezettel követ-

ték, tenyérbe vehették a meggyűrűzött 

madarakat.

A követő hetekben a darálás mellett 

a vegetáció megindultával bekentük a 

vágás felületeket sarjadást gátló vegy-

szerrel, majd a tanösvény tábláit cserél-

tük, javításra kerül még két nagy indító 

tábla is, a Kamaraerdei út és a Dózsa 

György útnál, ritkítottuk a terjedő fe-

nyőmagoncokat, és a tavasz folyamán 

kaszáljuk a lósóskát az egykori hizlal-

dánál.

Ebben az időszakban bejárást tar-

tottunk, a Fővárosi Természetvédelmi 

őrszolgálattal és a Főpolgármesteri Hi-

vatal természetvédelmi előadójával a 

Tétényi fennsíkon. A tanösvény kar-

bantartásakor észleltük a korábbi gumi-

raktár területen történt újabb szemét-

behordást, és jeleztük a Fővárosnak. A 

Kamaraerdei útról a sorompóval lezárt 

aszfalt úton sajnos a jelek szerint be le-

het menni a területre. Ezt korábban le-

sáncoltuk, de az már elkopott, és a má-

sik bejárat sem teljesen biztonságosan 

zárt. Friss sitt és más műanyag hulladék 

lerakás van a belső övezetben. Ugyan-

akkor a bevezető két aszfaltút mentén is 

vannak régebbi, egy két éves lerakások. 

A terület tulajdonosát megkeresve, a be-

járó úton keresztül tervezik a kiterme-

lést és az elszállítást, a Főkert-el, akik a 

fővárosi természetvédelmi kezeléseket 

végzik, de szándék van arra is, 

hogy a tulajdonosra ráterhel-

jük a mentesítés költségeit.

A felső területen a Kama-

raerdei út túloldalán, a kerü-

lethatáron, a Dűlő út mentén 

vannak rendre lerakások, 

fentről és belülről bejutva, 

mivel a Kamaraerdei út felől 

sorompóval lezárt. Az újbu-

dai oldalon lévő lerakásokat 

néhány hete elvitték, a védett 

oldalon van még jócskán. Itt 

további sáncolások, árkolások 

szükségesek a belső mozgás 

nehezítésére.

Mészáros Péter

ÉLŐHELYKEZELÉS A TÉTÉNYI FENNSÍKON, 2014.

Kék cinke a gyűrűzésnél

Folyik a munka
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FÓRUMOK, KEREKASZTALOK, 
 KÖRNYEZETI TUDATFORMÁLÁS

Az elmúlt hónapokban új helyszínen, a nagytétényi Cziff ra Házban több elő-

adást, konzultációt tartottunk a tágan vett környezeti tudatformálás területén:

Decemberben, a gyógyszermaradványok sorsa a víztől a szennyvízig, avagy 

tudjuk e, hogy mit iszunk? címmel, vendégünk, és előadónk volt dr.   Záray 

 Gyula, egyetemi tanár, az ELTE Környezettudományi Kutató Központ igaz-

gatója.

Márciusban energetikai fórumot tartottunk, amikor dr. Munkácsy Béla, 

az ELTE Környezet és Tájföldrajz Tanszékének oktatója, kutatója volt vendé-

günk, aki a fenntartható energiagazdálkodás egyik hazai szakértője, és „Egy 

alternatív energia stratégia lehetőségei - energiahatékonyság, megújuló for-

rások, avagy beszélhetünk-e jövő időben Magyarországról atomerőmű nél-

kül?” címmel tartott előadást, majd beszélgettünk vele a kapcsolódó aktuális 

kérdésekről.

Áprilisban pedig a termőföldtől az asztalig, gondolatok az élelmiszerbizton-

ságról címmel tartottunk estet, élelmiszer biztonsági szakértők meghívásával, 

beszéltünk a termelői, feldolgozói láncról, a szennyezettségről, az E-számokról, 

az adalékanyagokról és a jogszabályokról.

Ezen alkalmak összefoglalóit és az előadásokat megtalálhatják honlapun-

kon. (www.zoldjovo.hu)

Az elmúlt hetekben tisztázódott, hogy a Hárosi laktanya 

megmaradt része, az egykori hajógyárral, kikötővel, átkerült 

a Fővárosi Önkormányzathoz, így az aktuális napfordulós lá-

togatást Sisak tanár úrékkal és a premontrei diákokkal, már 

ilyen keretekben tartottuk az idén. Ezzel lezárult egy korszak, 

majd száz éves, a sziget honvédségi birtoklása, zártsága, ami-

nek a mai őserdő is köszönhető, annak hiányában ez is egy 

szürke vagy barna zóna lenne, mint a Duna part nagy része.

Aktualitást adott mindennek Csőt, vagy Csút monostora 

750 éves alapítási évfordulója ebben az évben, amivel Sisak 

tanár úr foglalkozott a Budafoki Könyvtárban tartott elő-

adásában és a helyszíni bejáráson. 

Reméljük, a kiemelt természeti védettség, és a földalatti 

középkori maradványok további, kellő garanciákat adnak a 

sziget értékei megőrzésére.

ÚJ HELYZET A HÁROS SZIGETEN

Az egykori monostor helyén, a Háros szigeten, a Duna parton, a raktár épület mellett

Alapítva: 1995

A Budatétényi Polgári Kör 

köszöni azoknak 

akik, 2013-ben 

adójuknak 1%-val támogatták 

az egyesület tevékenységét!

Kérjük, támogassa 2014-ben is

A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖRT

személyi jövedelemadója 1 %-ával!

Adószám: 18233573–1–43

Támogatását vagy tagdíját 

szívesen fogadjuk a

OTP Bank: 11722003-20030607 sz. 

számlaszámon! 

Tagdíj évi: 2400 Ft/fő 

nyugdíjas: 1200 Ft/fő

Köszönettel: 

a Budatétényi Polgári Kör

Vezetősége
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A török hódítások következtében a Nagy-

tétényhez tartozó, gyéren lakott Kistétény 

puszta elnéptelenedett.

A török kiűzését követően, a betelepí-

tés megkezdődött, környékünkre három 

ütemben érkeztek a német ajkú telepesek.

Kistétény pusztán elsősorban Csepe-

li és Promontori betelepítésekkel indult 

meg az élet, és jórészt Promontorról át-

szivárgókkal lett újra lakott.

A lakosság 1778-évi számbavételét 
követően a Canonica visitatio jelenté-
se szerint, Kistétény- puszta még nem is 
 lakott.

Érdekes, mert ugyanekkor a lako-
sok és nyaralótulajdonosok 1780-ban 
építették és szentelték fel a Szt.Mihály 
kápolnát. A betelepültek az oltáron elhe-
lyezték az őshazából magukkal hozott korai barokk, {hárs-
fából faragott} Madonna reliefet és egy szép Szent Mihály 
szobrot.

A Canonica visitatió jelentésében szereplő adatoknak el-
lentmond a két évvel később már templomot szt. Mihály ká-
polnát is építő lakosság léte.

Magyarázatául az szolgálhat, hogy bár ekkoriban megin-
dult a népesedés a „pusztán” de egyházilag még Nagytétény-
hez tartozott és ezért lakói még az egyházi nyilvántartásban 
nagy valószínűséggel ott szerepeltek.

100 év elmúltával Borovszky Samu úgy számolt be a 
Magyarország Vármegyéi és Városai című sorozatában, 
hogy az egykori Nagytétény szőlőhegyéből 1873-ban ön-
állósult Kistéténynek 167 házában, majorságában 2000 fő 
lakosa van.

Az 1875-ben kialakított Ó-temető 1550 m² területű volt 
és elrendezése szerint 10 oszlop 42 sorban voltak temetkezési 
helyeknek.

Ezt megelőzően a kertjeik szegletében ill. Promontor és 
Nagytétény temetőiben temetkeztek a helybéliek.

1900-ban volt az első bővítés ekkor kimérték és meg-
nyitották az új 3276 m²-es temetőrészt, ahol végül, amikor 
megtelt 665 sír és 20 sírbolt volt található.

1935-ben a második bővítés során egy újabb 1080 m²-es 
földdarabot csatoltak a temetőhöz 25 x 10 sorral, amelyhez 
plusz egy cca.100 m² gyermek temetőt is kialakítottak 10x10 
sírhellyel.

Cca.1400 sírhelyen volt kriptákkal és sírkápolnákkal 
együtt itt a temetőnkben.

A terület csonkítások, a 1960-as években kezdődtek, ami-
kor telekkönyvileg egy 1000 m²-es darab lett leválasztva. 
Ez az időközben 1938-ban megépült új nagy ravatalozó épü-
letét és a temető gondnoki lakást foglalta magába egy telek-
kel, a ma is látható módon.

A1970-es évek közepén egy újabb 560 m²-es darabot ér-
tékesítettek a temető területéből, ahol az elmondások szerint 
egykor cca. 200 sírhant volt a megsüllyedt köveivel.

Felekezetileg temetőnk mivel községi kezelésben így az 
összes felekezetbélieknek végső nyughelyet adhatott. 

Csak az érdekesség kedvéért megemlítendő, hogy a teme-
tőben zsidó temető rész nem volt kialakítva ők az elhunytjaik-
tól Budafokon vagy Nagytétényben vettek végső búcsút.

Területileg a kistétényi temető a közeli települések, tele-
pülés részek lakóinak is temetője volt.

Baross Gábor telep, Diósárok, Duna telep,  Lanária 
 telep, Oncsa telep, Róka telep, Szabó telep, Ida telep 
 Bercsényi telep és a Tétényi fennsík elszórt házaiban lakók 
jó részének szintén a kistétényi temető adott nyughelyet

1950-től a temetőnk az egyesített XXII. kerület kezelésé-
ben került és új sírt létesítő temetést itt már nem engedélyez-
tek. Budatétényben az utolsó temetett 1956 novemberében 
Schmidt Ferencné született Müller Mári volt.

1987. május 25-én a Népszabadságban felhívás jelent 
meg a temető felszámolásáról és az exhumálások határide-
jéről.

A temető felszámolás, tereprendezés munkálatait 1988 
februárjában befejezték, az ezzel megbízott Kvalitás kis-

BUDATÉTÉNYI TEMETŐ 1875–1988
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szövetkezet dolgozói, Sugár Frigyes vezetésével, a területet 
átadták.

Az adatgyűjtés nem volt egyszerű, mert a temetőkönyv 
és a sírkő katalógus nem volt fellelhető. A Budapesti Te-
metkezési Intézet részéről, megkeresésemre közöltek, hogy 
a Népszabadságban megjelent felhívásban meghirdetett idő 
alatt 2 db sírkápolna, 17 db sírbolt, 501 db szimpla, dupla sír-
hely volt a temetőben, és ezekből csak összesen 32 db exhu-
málást rendeltek meg. Ez az adat ugye az előzőekben elmon-
dottakhoz képest furcsa.

A temető felszámolásáról Felker Győzőtől és a Városvé-
dőktől kapott sírkőfotók, és a még olvasható sírfeliratokból 
készült listából cca. 80-100 nevet lehetett meglelni az elte-
metettekről.

Azért, hogy az utódok megtudhassák az itt elhantolt 
őseik nevét és egyéb adatait, belefogtam az anyakönyvek ku-
tatásába az interneten és a budatétényi plébánián, Erdő Péter 
bíboros engedélyével.

A temetőnk sorsáról írt könyvemben, 
táblázatokban soroltam fel elhunytak ne-
veit, feltüntettem az anyakönyvben a szü-
lők és házastársak neveit is a bekövetke-
zett halál időpontja mellett.

Végül is elsősorban a polgári halotti 
anyakönyvekből a végeztem a kutatáso-
kat.

Pontos teljes listát a temetőkönyv ad-
hatott volna, a halotti anyakönyvek alap-
ján kigyűjtött adatok alapján sem lehetett 
teljes a kutatás, mert a másutt pl. kór-
házakban elhunytak anyakönyvezése ott 
történt abban a városban, kerületben ahol 
a halál bekövetkezett.

Kistétény egyházilag 1921-ig Nagy-
tétény fi liája volt, de 1874. március 12.-i 
dátummal kezdődően az egyházi matri-
kulákat már külön könyvben vezették.

A polgári anyakönyveket 1895-től 
szintén Nagytétényben vezették és csak 

1902 októberével kezdődően a kistétényi jegyzőségen.
Végül 1914-től Kistétényből Budatétény lesz majd 1950-

től Budapest XXII. kerületének része.
Sajnálatos adat, hogy egészen 1920-ig igen magas volt 

a gyermekhalandóság ez a szomorú egészségügyi helyzet 
késztette Felker Győző édesanyját, Traupmann Valériát, 
asszony nevén Felker Lajosnét arra, hogy mint a Stefánia 
szövetség végzett védőnője Baross Gábor telepen a nagy-
tétényi elöljáróságnál végzettségének megfelelő állásért fo-
lyamodjon.

Volt rá példa, hogy egyes családok nem Budatétényben 
temetkeztek, de itt lettek a halotti anyakönyvbe bejegyezve. 
Ilyen volt Pl. az 1945-ben meggyilkolt Venczel család ese-
te, akik a Kerepesi úton temetőben nyugszanak, de Pauksék, 
Puhászék, a bankár Bíróék, a Schindele családbéliek is buda-
pesti temetők valamelyikében temetkeztek stb.

Az UB utólagos bejegyzések, holttá nyilvánítások ese-
tében bekerült az anyakönyvbe az elhunyt neve igaz gyak-

ran, nagy esetleg több éves késéssel, de a 
nyughelye nem ismert.

A kutatások során néhány érdekes-
ségre is fény derült. 

A mindenki keresztjénél gyújtottunk 
gyertyát ugye azoknak a hozzátartozó-
inknak akik, idegenben hunytak el pl. a 
háborúk során. Ezek közül ma már egye-
seknek az internetes adatbázisokban nyo-
mára bukkanhatunk, a KGB-től kapott 
hadifogoly-nyilvántartás és elhalálozás 
adatai között.

Megtalálhatók a templomunk falán 
szereplő név felsoroláson túl az I. VH 
veszteséglistáit tartalmazó adatbázisok is 
egy Prágai serveren.

Segítség volt a kutatásban az OSZK 
parte gyűjteménye is egyes esetekben, pl. 
Venczelék, Wolfék.

Sarnóczay György
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A kiadvány megjelenését támogatta:
a Fővárosi Környezetvédelmi Alap

Alapítva 1995

A Budatétényi Polgári Kör 

szeretettel meghívja az érdeklődőket

a következő rendezvényekre, programokra:

ÜNNEPÉLYES KÖZGYŰLÉS
„Budatétényért Emlékérem”átadása

2014. április 5. 

szombat du. 4. óra

Szent Imre Otthon

(Budatétény, Kistétényi u.13/b)

Közreműködik:

Juhász Anikó klasszikus gitártanár

Kató Árpád klasszikus gitárművész

•
ORGONAHANGVERSENY

2014. május 3. 

szombat du. 5 órakor 

Szent István Király Plébániatemplomban

(Budatétény, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.)

 Duo Briosamente 

Kecskés Mónika és Henk de Vries 

négykezes orgonakoncert

Merkel-, Bach, Liszt-művek

•
HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁS

2014. május 4. 

vasárnap délután 5 órakor 

(Budatétény, Kápolna u.)

Szent Mihály Kápolna felújításának és újraszentelésének 

100. évfordulója alkalmából

Előadó: Garbóci László helytörténész

•
BUDATÉTÉNYTŐL CALIFORNIÁIG

Találkozás Farkas Tibor 

Budatétényből kivándorolt lakossal,

aki bemutatja életútjáról készült könyvét 

és mesél a Holdra szállás műszaki közreműködéséről

2014. május 17.

szombat du. 4 óra 

Szent Imre Otthon

(Budatétény, Kistétényi u.13/b)

•
HŐSÖK VASÁRNAPJA

2014. május 25. 8:30 órakor

Szent István Király Plébániatemplom

Ünnepi beszédet mond: 

Bartos Mihály helytörténész

Ezúton is köszönjük 
azon kerületi polgárok támogatását, 

akik az elmúlt évben 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

egyesületünket támogatták. 

Ebben az időszakban a Tétényi fennsíkon végzett 
élőhelyrekonstrukciós munkákkal, 

a tanösvény karbantartásával, bemutatásával, 
fórumok, kerekasztalok, bejárások 

szervezésével, járultunk hozzá a kerület 
és a régió környezetvédelméhez. 

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 Cziff ra György 
Művelődési Központban tartjuk 

minden hónap első szerdáján este 6 órától. 

www.zoldjovo.hu, zoldjovo@zoldjovo.hu 

TOVÁBBI ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, 
ahol szívesen látjuk az érdeklődőket, segítőket:

•  Április 9. szerda, Duna parti bejárás a Magyar Kerék-

páros Klub érdi csoportja és az érdi környezetvédelmi 

egyesület képviselőivel, a tervezett nagytétényi és érdi 

Duna parti kerékpárút helyzete áttekintésére. Találkozó 

a Kastélypark utcánál a tájékoztató táblánál a Duna parti 

lejáró előtt, du. 5 órakor.

•  Április 12. szombat, élőhely kezelés a Tétényi fennsíkon, 

a rehabilitációs területen a lósóskát kaszáljuk, a segítőket 

várjuk, találkozó reggel 9-kor a Fitoland műhely zóná-

jánál, Rókales u.


