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A rendszerváltozás termelte ki, hozta felszínre azokat a helyi 
problémákat, a környezet és a természetvédelem terén, amik 
életre hívták egyesületünket 1989-90-ben. Ebben az időszak-
ban lehetett már nyíltan és szervezett formában is foglalkozni 
olyan kérdésekkel, mint a nagytétényi nehézfém szennyezés, 
a budatétényi gáztisztító massza lerakások, a kapcsolódó köz-
egészségi anomáliák, az M0 autóút nyomvonala alakítása, 
vagy kiemelkedő természeti értékeink feltárása, védelme.

1989 júniusában az akkori Művelődési Központban tar-
tott összejövetelen ismertette Kékesi Olga doktornő a 80-as 
évek első felének kerületi rákhalálozási térképét és vonatkozó 
adatait, melyek publikálásra kerültek egy orvosi szaklapban. 
Ez indított el egy folyamatot, amihez többen csatlakoztak, 
Bogó Ágnes és Firisz Sándor a nagytétényi szennyezéssel, 
Horgas Lajos és a Bartók lakótelepiek, az M0 nyomvonala el-
leni tiltakozással léptek fel, és több helyi fajsúlyos téma került 
az asztalra, mint a további nagytétényi szennyezések, a Hiz-
lalda, a Chinoin, és számos más telephely, ill. a Háros sziget és 
a Tétényi fennsík akkor még nyitott sorsa.

Vezérfonalként a Metallochemia és környezete, az ott élők 
sorsa, egészsége mentén indult el a közös gondolkodás, és a 
nyomozás, az adatok, információk után. Ez vezetett mai lép-
tékkel mérve is igen gyors eredményre, az 1989 őszén kez-
dődött rendszeres ülésezések, konzultációk, majd mérések, 
adatok begyűjtése, és publikálása vittek el 1990 májusára az 
üzem bezárásához. Ehhez természetesen nem mellékesen egy 
politikai rendszerváltás is szükségeltetett, a nyilvánossággal, 
az intézmények és vezetőik magatartása megváltozásával.

A Zöld Jövő ebben az időszakban formálódott, állt össze 
azokból az aktív, érdeklődő, témákat felvető, és azokon dolgo-
zó emberekből, akikből sokan még ma is itt vannak, és nem 
kevés eredményt értek el abban és a későbbi időszakokban. 
Zöld Jövőről 1990 eleje, tavasza óta beszélhetünk, amikor a 
Művelődési Központ korábban ilyen néven működő Környe-
zetvédelmi Oktató Központja bázisán, melyet Végvári Ágnes 
indított a 80-as évek közepén, indult el egy egyesület bejegy-
zése, mely 1990 őszén sikerült az akkori Fővárosi Bíróságon.

Mészáros Péter elnök

25 ÉVES A ZÖLD JÖVŐ

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

Innen indultunk, a Metallochemia 1990-ben
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A Budatétényi Polgári Kör ismét jubileumra készülődik.
Első ízben 2005-ben ünnepeltük megalakulásunk tíze-

dik évfordulóját. A Budatétényi Hírlevél májusi számában 
az évfordulóra tervezett programokat ismertettük. Erre az 
alkalomra alapítottuk a „Budatétényért Emlékérmet”, amit 
minden évben rendszeresen adományozunk. Eddig összesen 
huszonöt személyt részesítettünk ebben az eszmei elismerés-
ben. A jubileum alkalmából ebben az évben négy emlékérmet 
fogunk átadni.

A 2010. év tavaszán a tizenötödik évforduló alkalmával rész-
letesen ismertettük a Hírlevélben, rendszeresen megrendezésre 
kerülő programjainkat (Megemlékezés a Don kanyarnál elesett 
magyar katonákról, Hősök Vasárnapja, Szent Mihály Napok, 
„Mesélő tárgyak” c kiállítás, „Művészek köztünk vannak”) fel-
soroltuk közhasznú tevékenységünket, természetvédelmi ered-
ményeinket (Tétényi fennsík, Rozárium) és egy helytörténeti 
füzettel is büszkélkedhettünk: (Sarnóczay György: Erzsébet ki-
rályné úti villák). A budatétényi füzetek később még két kiad-
vánnyal gyarapodtak. (Sarnóczay György:Kistétény társasági 
élete a századelőn, és Budatétényi morzsák)

Ismét eltelt öt év, és már húsz éve folyamatosan működik 
az Egyesület, amit 1995-ben 35 lelkes Alapító tag hozott létre. 
Sajnos sokan közülük már nem lehetnek velünk, de elképze-
lésüknek megfelelően, a taglétszámot megháromszorozva, 
rendszeresen tesszük a dolgunkat Budatétényért. A jubile-
umra egy emlékkönyvet adunk át, ami bemutatja a húsz év 
eseményeit, történéseit, sok képpel kiegészítve.

Ahogy a társadalmi elvárások és a gazdasági helyzet vál-
tozott, úgy változott az Egyesület helyzete is. Változtak mű-

ködésünk helyszínei. A megalakulás után nem sokkal 2006- 
ig a Szent Imre Otthonban működtünk, majd 2006-2012-ig 
a Radóczy Mária Galériában volt a székhelyünk, jelenleg a 
Dűlő Pincében (Budatétény, Dézsmaház u. 29/a) van lehető-
ségünk irodabérlésre és rendezvényeinket, Budatétény külön-
böző helyszínein tartjuk. 

Az ügyvitel is egyre bonyolultabb lett. Kezdetben egy-egy 
rendezvényre kapott összeget a számlák sorba rendezésével 
az esemény leírásával számolták el elődeink. Ma már kötelező 
a kettős könyvelés, amit mérlegképes könyvelő az Egyesület-
tel kötött megbízási szerződés alapján végez. 

A 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelelően 
Budatétényi Polgári Kör Alapszabályát átdolgoztuk, amit a 
Fővárosi Törvényszék 2014. május 3-án, bejegyzett ennek 
megfelelően, a Budatétényi Polgári Kör továbbra is közhasznú 
szervezet. Így továbbra is lehetőségünk van pályázatok beadá-
sára. Az elmúlt öt évben nyolc beadott érvényes pályázatból, 
négy sikeres, lezárt pályázattal büszkélkedhetünk. A formailag 
megfelelő, határidőre beadott, eredménytelen pályázatok miatt 
bizony elkedvetlenedünk, mert azokban is igen sok munka van 
és egy-egy szép elképzelés megvalósíthatatlan marad.

Kezdetben egy-egy esemény megrendezésére kaptunk tá-
mogatást pályázat útján, majd Budafok-Tétény Budapest XXII. 
ker. Önkormányzatával Együttműködési megállapodás alap-
ján kapott támogatásból valósítottuk meg programjainkat. 

2013-tól Közművelődési együttműködés alapján tevékeny-
kedünk.

A közhasznú tevékenységünk lényege, hogy programjaink 
nyitottak minden érdeklődő számára elérhetőek és ingyenesek.

Ma már az a kifejezés, hogy polgár, kezd kimenni a divat-
ból, de célunk, hogy olyan értékeket közvetítsünk, amit ez a szó 
takar. Például a teljesség igénye nélkül ilyen a hit, a megértés, a 
becsület, a kultúra iránti nyitottság, egymás iránti érdeklődés. 
Az értékeket megőrizve és új értékeket teremtve szeretnénk to-
vább működni! Másik nagy feladatunk, hogy megtaláljuk azo-
kat az embereket, akik átveszik a stafétabotot és tovább folytat-
ják tevékenységünket, további húsz év reményében!

Kolláthné Hollóssy Rita
a Budatétényi Polgári Kör elnöke

A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR XX. ÉVFORDULÓJA

Farkas Tibor és Barnáné Dobos Jolán

HŐSÖK VASÁRNAPJA

Budatétényi Római Katolikus Egyházközség,
a  Budapesti Városvédő Egyesület

Promontor-Tétény Munkacsoportja,
és a Budatétényi Polgári Kör meghívja

Önt és családját

2015. május 31-én, 8:30 órakor kezdődő
Hősök vasárnapi

koszorúzására
a Szent István Király Plébániatemplomba.

Budapest XXII. Budatétény,
Bajcsy- Zsilinszky u. 20.
(A koszorúzókat 8 órára

várjuk a helyszínen)

Program:
HIMNUSZ

Ünnepi megemlékezés
Ünnepi beszédet mond:

Garbóci László helytörténész
KOSZORÚZÁSOK

Koszorúzást  vezeti:
Kolláthné Hollóssy Rita Budatétényi Polgári Kör elnöke

SZÓZAT
Közreműködik:

Budatétényi Római Katolikus Egyházközség Kórusa
Vezető: Dóczi-Székely Gáborné

9 órakor:
SZENTMISE

A misét tartja: Udvarnoky László plébános úr
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Az évforduló esetünkben kevéssé ünneplést, inkább szám-
vetést, összegzést, visszatekintést jelent. Ennek jegyében ke-
rekasztalokat, sétákat, beszélgetéseket tartottunk, ill. tartunk 
még a későbbiekben:

Márciusi összejövetelünkön természetvédelmi kerekasz-
talt tartottunk. Számosan itt voltak azok közül, akik az elmúlt 
időszakban szerepet játszottak a helyi természetvédelemben, és 
arról beszélgettünk velük, hogy hogyan látják a helyi termé-
szeti értékek védelmét, bemutatását, az értékek megmentését, 
feltárását, és milyen feladatok állnak előttünk. Itt volt Kecskés 
Ferenc biológus, aki a 90-es években, és a 2000-es évek első fe-
lében intenzíven részt vett a helyi értékek feltárásában, vizsgá-
latában, Gergely Attila biológus, aki a teljes időszakban részt 
vett, és vesz a munkában, a mai élőhelykezelési projektekben, a 
tudatformálásban. Részt vett az esten és előadást tartott a fenn-
sík ízeltlábúiról, Merkl Ottó rovartani szakértő, a Természet-
tudományi Múzeumból. Itt volt Bajor Zoltán a Magyar Madár-
tani Egyesületből, akivel különböző minőségeiben működtünk 
együtt az elmúlt időszakban. Takács Noémi a Főpolgármesteri 
Hivatal természetvédelmi előadója, a Tétényi fennsíkhoz kap-
csolódó fővárosi természetvédelmi, őrzési, élőhelykezelési fel-
adatokról, és aktivitásokról beszélt vetített képes előadásában. 
És itt volt Lóránt Miklós, az egykori Háros szigeti madarász 
suli egyik növendéke, ma is aktív természetvédőként. Egy átte-
kintő anyagot, képsort is vetítettünk a 25 év természetvédelmi 
mérlege megvonásaként. És a mérleg: Országos védett a Háros 
sziget, Fővárosi védettséget kapott a Tétényi fennsík, és a Kis 
Háros sziget, később bővült a Háros szigeti védett zóna a Hu-
nyadi szigettel, és a nagysziget katonai bázisig terjedő terüle-
teivel. A Tétényi fennsíkon pedig országos védelmet kapott a 
törökbálinti Nagypuszta, mely védelem érinti a kerületi terüle-
teinket is, a lőtérig lehúzódva.

Április 1-én Nagytétényben, az egykori Metallochemia 
helyén tartottunk szimbolikus sétát. Itt volt Keresztes K. 
Sándor a rendszerváltás korszaka környezetvédelmi minisz-
tere, és Illés Zoltán akkori államtitkár. A nagytétényi reha-
bilitáció kezdeményezőivel, Bogó Ágnessel, és Firisz Sán-
dorral, további mai Zöld Jövősökkel, és más érdeklődőkkel 
sétáltunk a Harangozó utcában, az egykori gyár bejáratánál, 
majd felmentünk a telephely helyén lévő szarkofág területé-
re. 2008 óta az itt lévő domb, a szarkofág tartalmazza a te-
lep lebontott építőanyagait, a megmaradt nehézfém salakot 
és a környező ingatlanok szennyezett talajait, közel másfél 
millió m3-es kiméretben. A terület résfallal, rajta gabionos 
kőfallal bevédett, a szennyezett anyag többrétegű fóliaréteg-
gel borított, szenzoros érzékelőkkel, fi gyelőkutakkal ellátva. 
Az egészet talajréteg borítja, ami füvesített, cserjés terület, 
kisebb fákkal. A résztvevők a szemle után lementek a Cziff -
ra Házba, ahol kerekasztal formájában tekintették át a 25 
év eredményeit. Keresztes K. Sándor beszélt a korszak, a 90 
utáni első rendszerváltó évek, környezeti eredményeiről, a 
tárca akkori komplex profi ljáról, környezet, természetvé-
delem, területfejlesztés, és vízvédelem együtteséről. Illés 
Zoltán hangsúlyozta a civilség, a társadalmi részvétel fon-
tosságát, akkor, és a későbbiekben. Javasolta, hogy a 25 év 
eredményeit, tapasztalatait kiskonferencián is tárjuk a nyil-
vánosság elé. 

Májusi összejövetelünkön a 25 éves áttekintés jegyében 
környezet-egészségügyi kerekasztalt tartunk, honnan hová 
jutottunk a szennyezések feltárása, felszámolása kapcsán, a 
környezet-egészségügy területén ebben az időszakban. Meg-
hívtuk Szolnoki István korábbi tisztifőorvosunkat, Gömöry 
Géza gyermekorvos, újdonsült díszpolgárt, és Séta Márta 
körzeti orvost.

25 ÉVES ÉVFORDULÓS ESEMÉNYEK

Bejárás a szarkofágnál, az egykori és mai szereplőkkel
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2014. Budatétényért Emlékérem átadás, Karsay Ferenc polgármester, Bartos Mihály helytörténész, Kolláthné Hollóssy Rita BPK 
elnök, Garbóci László helytörténész

RÓZSAÜNNEP

A Budatétényi Polgári Kör és a NAIK Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézet (Kutató) szeretettel meghívja az érdeklődőket 

a Rózsaünnep rendezvényeire:

2015. május 28-án, csütörtökön a NAIK GYKI (Kutató)
(Megközelíthető Budatétény, Park u.2. 
vagy a Nagytétényi út 188-190. felől)

Délután 4 órakor a „Rózsa a népköltészetben” című 
rajzpályázat jutalmazása és a pályaművek bemutatása

A pályaműveket méltatja: Bányai Gábor Bertalan művésztanár
A díjakat átadja: Dr. Erdős Zoltán NAIK GYKI intézetigazgatója

és Kolláthné Hollóssy Rita Budatétényi Polgári Kör elnöke
Helyszín: a Kutató „B” épülete

Délután 5 órakor: Séta a rózsák között a kutató kertjében
Az érdeklődőket köszönti: Dr. Erdős Zoltán NAIK GYKI 

intézetigazgatója
A sétát vezeti: Dr. Boronkay Gábor a Kutató tudományos 

munkatársa

A Budatétényi Polgári Kör szeretettel meghívja az érdeklődőket 
a következő rendezvényre:

2015. május 16. szombat du. 4 órakor a Szent Imre Otthonba
(Budatétény, Kistétényi u.13/b)

a Budatétényi Polgári Kör megalakulásának 
XX. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségre.

Program:
Ünnepi köszöntők:

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Szepesfalvy Anna
alpolgármester

„Budatétényért Emlékérmek” átadása
A díjazottakat méltatják:

Szepesfalvy Anna
alpolgármester

Dr. Zatykó Lajosné
a Budatétényi Polgári Kör alelnöke

Lévai Pál
a Budatétényi Polgári Kör alelnöke

Dr. Somosy Zoltán
a Budatétényi Polgári Kör volt elnöke

„Budatétényi Polgári Kör 1995-2015”
című emlékkiadvány bemutatása

A kiadványt bemutatja:
Kolláthné Hollóssy Rita

Budatétényi Polgári Kör elnöke
A vendégek megajándékozása a kiadvánnyal

Közreműködik:
Juhász Anikó klasszikus gitár tanár,

és a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség Kórusa
Dóczi-Székely Gáborné vezetésével

A rendezvényt levezeti:
Dr. Zatykó Lajos

A rendezvény fogadással zárul
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Kékesi doktornő az idei Henye Boroszlán díjas

A Henye Boroszlán díj

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 

Az évfordulós visszatekintés, és mérleg megvonás jegyében 
alakult az idei Henye Boroszlán Díj is, amit 2013 óta adomá-
nyozunk olyan, Budafok-Tétényben élő, tevékenykedő magán-
személyeknek, civil szervezeteknek, intézményeknek, akik, 
amelyek, sokat tesznek a térség környezetvédelméért, környe-
zeti tudatformálásáért, természeti értékei megőrzéséért, a fenn-
tartható jövő eléréséért. Idén szimbolikusan, de tartalmilag is 
vitathatatlan módon, közösségünk a díjat Kékesi Olga doktor-
nőnek ítélte oda. Kékesi Olga nemcsak ebben a 25 évben, de a 
megelőzőben is, előbb rózsavölgyi körzeti orvosként, majd a 
közegészségügyben dolgozva is kutatta, vizsgálta a környezeti 
terhelések epidemiológiai hatásait, az összefüggéseket a szeny-
nyezések és a helyi egészségügyi problémák között, a megelőzés, 
a kezelés lehetőségeit. Ezzel sem korábban, a korlátozott nyilvá-
nosság idején, sem később nem aratott osztatlan sikert a döntés-
hozók, a nyilvánosság urai, ill. a közegészségügy szakmai kö-
reiben. Munkája azonban hosszú távon eredményes volt, a két 
nagy lokális szennyezési góc, Nagytétényben és Kistétényben 
felszámolásra került, és a többi helyi halmozódásra is sikerült 
felhívni a fi gyelmet. Évekig dolgozott, sokszor önkéntesen a Re-
ménysugár habilitációs otthonban, segítve a súlyosan sérültek 

életét, helyzetük jobbra fordulását, felkarolta az olyan nehezen 
kezelhető helyzeteket is, mint a Rákóczi úti óvodában jelentke-
ző daganatos megbetegedés halmozódások problémáját.

HENYE BOROSZLÁN DÍJ 2015.
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Felelős kiadó: Mészáros Péter 
www.zoldjovo.hu

zoldjovo@zoldjovo.hu
A kiadvány megjelenését támogatta:
a Fővárosi Környezetvédelmi Alap

Az immár hagyományos Fővárosi Környezetvédelmi Alap tá-
mogatású Tétényi fennsík, élőhely kezelési, bemutatási projek-
tünket ebben az évben január és május vége között végezzük. 
Ennek keretében folytatjuk a cserjésedés fékezését, egy-egy ér-
tékes gyepterület mentesítését, megtisztítását, a tájidegen fajok 
eltávolítását, a degradált volt hizlaldai terület kaszálását. Ezen 
túl megújítjuk a majd tíz éve kiadott tanösvény füzetet, az ak-
tuális információkkal, képekkel frissítve, cseréljük, javítjuk a 
tanösvény fóliázott állomás tábláit, és bejárásokat, sétákat tar-
tunk a védett területen.

A Magyar Madártani Egyesülettel közös akciónapot immár 
ötödik alkalommal rendeztük meg februárban. A nap folyamán 
mintegy ötven fő jelent meg, elsősorban az MME önkéntesei, ki-
sebb nagyobb középiskolás csoportok, helyi és más önkéntesek. 
A munka nagy része a korábbi hetekben levágott nagymennyi-
ségű cserje összegyűjtése, deponálása volt, kiegészítve további 
vágással, és a csonkok rövidítésével, a sarjak kézi levágásával. 

Az előzetesen kijelölt négy területen, a Kamaraerdő men-
tén húzódó nagy réten, az attól beljebb lévő ligetes zónában, és 
annak folytatását képező tisztáson, gyepréten, majd a korábban 
kezelt, volt hizlaldai területen dolgoztunk. Hangsúlyt helyez-
tünk a korábbi kaszálások, cserjevágások csonkjai újra sarjadá-
sa kaszálására, a gyeprétes területek bővítése mellett. Két nagy 
depónia keletkezett, a Kamaraerdő menti útnál, annak hosz-
szában, és a volt hizlaldai terület közepén, ezek a későbbiekben 
ledarálásra kerülnek. Terveinket teljesíteni tudtuk, a négy te-
rületen levágott cserjéket deponáltuk, s további cserjevágások 
történtek.

Márciusi akciónapunkon a levágott, de még össze nem 
gyűjtött cserjét szedtük fel, és deponáltuk, ill. a tanösvény 
táblái karbantartását végeztük el, gimnazista önkénteseink 
közreműködésével. Áprilisban tanösvény sétát tartottunk, 
Gergely Attila biológus kalauzolásával a már szépen viruló 
környezetben.

TÉTÉNYI FENNSÍK PROJEKT 2015

TOVÁBBI ESEMÉNYEK, PROGRAMOK:

• A Tétényi fennsíkon az élőhely kezelés keretében, május 
9-én szombaton a felnövő lósóskát kaszáljuk, ill. a 
tanösvény alsó zónájában a fenyőmagoncokat szedjük ki, 9 
órakor találkozunk a Fitoland műhely zónájánál, Rókales u.

• Ugyancsak május 9-én, esti madártani sétát tartunk, 
Palla Balázs madarász barátunkkal, találkozó este 7-kor 
a szoborpark utáni fennsík nagytáblánál, Rókales u. 
és besétálunk a Kamaraerdőbe, majd ki a fennsíkra, 
meghallgatjuk, és azonosítjuk az ilyenkor aktív madarakat.

• Május 23-án szombaton az Urbitális Majális keretében, 
a nagytétényi Duna parton tervezünk sétát, bejárást, 
találkozó 10 órakor a Lovasklub bázisán, a Duna telepen a 
Kolozsvári utcán a partra lejutva, balra haladva, az M0 híd 
irányában. Onnan ezúttal a déli, nagytétényi Duna parti 
területeket tekintjük át, Duna Spirit, Duna rét, Vasút utcai 
feltöltés, Campona utca, esetleg tovább.

• Május 30-án, szombaton a fennsík projekt zárásaként 
tanösvény sétát tartunk, immár az új füzet birtokában, 
egyben a megmaradt fenyő magoncokat is szedegetjük a 
tanösvény alsó, véderdő menti szakaszán, megelőzendő a 
fenyves gyeprétre való betüremkedését. Találkozó 9 órakor 
a szoborpark utáni nagytáblánál.

Madárlesen

Önkénteseink munkában a februári akciónapon
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