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A  Tétényi fennsík védett területei kezelési, bemutatási fel-

adatait bő másfél évtizede látja el egyesületünk, a Fővárossal 

együttműködésben. Ebben a szezonban, 2015 őszétől, 2016 

május végéig, az özön növények, a tájidegen fajok terjedése 

fékezését tűztük ki elsődleges feladatként. Ennek keretében 

még az őszi vegetációs időszakban szakmai partnerünk, a 

Fitoland munkatársai közreműködésével, a terjedő bálvány-

fa állomány jelentős részét kezeltük, körbefúrva az egyedek 

törzseit, és Medallont beinjektálva, majd a furatot lezárva. 

Január-február tájékán a tanösvény első szakaszán, a 2. állo-

más utáni záródó cserjés nyitását, lazítását kezdtük el, első-

sorban az ott terjedő ezüstfák, keskenylevelű olajfűz egyedek 

eltávolításával, aminek célja itt is a tovább terjedés, a magzás 

megelőzése.

Ezt a területet célozta meg idei hatodik akciónapunk is, 

februárban, a Magyar Madártani Egyesülettel közösen. Ilyen-

kor azon munkák elvégzésére törekszünk, melyek az önkén-

tesek által jól elláthatóak. A nap folyamán mintegy negyven 

fő jelent meg, s a munka fő részét az előre, ill. helyben levá-

gott cserjék összehordása jelentette. A cserje vágás a koráb-

bi hetekben a Fitoland kivitelezésében már elkezdődött. Itt 

a záródó cserjés fellazítása volt a terv, nyiladékok nyitásával 

és azokon behatolva egy-egy területen a cserje kivágásával, 

kihordásával. Ezen túl, a tanösvénytől balra eső réten a két 

éve levágott cserje feljövő sarjait kaszáltuk, és gyűjtöttük be. 

A  cserjésben kiszélesített tanösvény szakasz felől is nyitot-

tunk nyiladékokat, megközelítve a záródó cserjés zóna végét, 

a 3. állomás felé haladva. A  korábban és az akciónapon le-

vágott cserjéket a tanösvény két oldalán helyeztük el, annak 

hosszában, majdnem a teljes nyitott szakaszon, így majd jól 

szállítható lesz az ide beálló teherautóval.

A program madártani része előzetes beetetéssel indult, a 

belső terület felé eső facsoport környékén, majd itt kerültek 

elhelyezésre a madárhálók. Ezekben már reggeltől folyamato-

san gyűltek a madarak, és a déli ebédszünetben volt madár-

gyűrűzési bemutató, zömmel széncinkékkel, kékcinkékkel, a 

nap folyamán bő hetven madár került megjelölésre, és felvé-

telezésre.

A tavaszi vegetáció beindultával tanösvény sétát tartottuk 

Gergely Attila botanikus kalauzolásával. Az  érdeklődőkkel 

a tanösvény első szakaszát tekintettük át, majd a volt gumi-

raktárnál felmentünk a felső területre, a Mechanikai Művek 

irányában. Az  egyes állomásokon röviden méltattuk az ott 

jellemző élőhelyet, és növényállományt. A gerincen végigha-

ladva jól áttekinthető volt a cserjésedő magterület, és az erdő-

sülő alsó zóna. A volt gumiraktár területe mentén felmentünk 

a Kamaraerdei útra, itt a szemétlerakás és behordás kevéssé 

érzékelhető, mint korábban. A felső zónában csapásokat kö-

vetve jutottunk fel a városhatár, ill. a Mechanikai Művek kö-
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zelében lévő fenyősödő területre, ahol három ponton henye 

boroszlán mutatkozik, légvonalban nem távol annak fő élő-

helyétől, a törökbálinti volt Nemax területtől. Itt is megvan-

nak a megmaradásához alkalmas körülmények, északi, keleti 

kitettség, nedves hűvös helyi klíma. Itt az erős fenyő terjedés 

okoz majd a későbbekben gondot, ill. indikál beavatkozást.

Ismétlődő feladat, ugyancsak a volt honvédségi hizlalda 

erősen gyomos területének kaszálása, a Kamaraerdei út, ill. 

a Kamaraerdő közelében. Itt a korábbi erős lósóska, üröm, és 

galaj fedettség visszaszorulóban van, a környező jó minőségű 

gyepek kezdik visszavenni a területet, lósóska azonban akad 

bőven. Ezt kaszáltuk le jelentős önkéntes részvétellel április 

23-án, köszönet a segítőknek.

Iskolások a Hunyadi-szigeten

ISKOLAI SÉTÁK – ISMERD 
MEG LAKÓHELYEDET

Márciusban a Kolonics György Általános iskola két osztá-

lyát kalauzoltuk a Tétényi fennsíkon és a Hunyadi szigeten, 

az ismerd meg a lakóhelyedet napok keretében, ami nagyon 

hasznos kezdeményezés a gyerekek számára. Mindkét sétát, a 

fennsík és a Hunyadi sziget tanösvényen élvezték, a legtöbb-

jük számára újdonság volt, hogy közvetlen környezetükben 

ilyen értékek és érdekességek vannak. Követendő lehet a kez-

deményezés, nemcsak az iskolák számára.

További programok, események, 
ahol várjuk az érdeklődőket, segítőket:

−  A  Tétényi fennsík tanösvény alsó szakasza mentén 

terjedő fenyő magoncokat szedjük ki, egyben át-

tekintjük a tanösvényt, annak környezete vegetá-

cióját Gergely Attila botanikussal, találkozó május 

14-én szombaton 9-kor a tanösvény nagytáblájánál, 

a szobor park után, Rókales u.

−  A  hagyományos, urbitális majálishoz kapcsolódó 

Duna-parti bejárást ezúttal május 28-án szombaton 

10-től tartjuk, a Dunaparti Lovasklubnál, a majális 

helyszínén találkozunk, majd észak felé sétálunk, az 

ártéri erdőben, a Hárosi öbölt érintve a Hunyadi szi-

getig, ugyancsak Gergely Attila botanikussal.
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Az idei Henye Boroszlán Díjat, bő negyedszázados kiemelke-

dő állatvédelmi, környezet és természetvédelmi, és környeze-

ti nevelési munkássága elismeréseként a HEROSZ Budapesti 

Állatotthona részére adtuk át a Föld napján, április 22-én.

Szekeres Gábor az állatotthon vezetője elmondta, hogy lé-

nyegében kizárólag adományokból, SZJA 1%-ból, és önkéntes 

munkára építve működnek, istápolják a bekerült állatokat, és 

keresnek nekik zömmel sikerrel, új otthont. A nagy számot a 

kutyák adják, a macskák mellett, de vannak hüllők, rágcsá-

lók, baromfi k, malacok és birkák is mások mellett. Az állato-

kat chip-elve, oltva, ivartalanítva adják ki, a kutyák esetében 

olyan sikerrel, hogy az utánpótlást az Illatos úti telepről kell 

biztosítani, ahol nagy a túltelítettség.

Túl az állatvédelmen, foglalkoznak a térséggel, annak 

tisztán tartásával, védelmével, nagy mennyiségű szemetet 

szednek fel, és a szemközti homoki kikericses rét is jó állapot-

ban van a korábbi viszontagságok után. A  térség iskoláiban 

pedig környezeti nevelési programokat, projekteket folytat-

nak, megismertetve a gyerekeket a környék értékeivel, egyben 

az állatotthoni helyzettel.

Ebben az évben egy posztumusz Henye Boroszlán Díjat 

is kiadtunk, az éppen 10 éve, a Föld Napján elhunyt Varga 

Zsolt – (1959–2006) – erdőmérnök, természetvédelmi szak-

mérnök számára, kiemelkedő ornitológiai munkássága elis-

meréseként. 

Varga Zsolt Budafokról származott, részben itt is élt. 

A Kamaraerdőben dőlt el, hogy élete a madarak megfi gyelé-

séről fog szólni. Későbbi munkája azonban a várostól távolab-

bi természethez, az erdőkhöz, a nemzeti parkokhoz kötötte. 

Ragadozómadár felmérés területén emelkedett ki, ezt a Bör-

zsönyben kezdte, majd egyetemi tanulmányai alatt a Sopro-

ni-hegységben folytatta. Utána az Aggteleki Nemzeti Park-

ban természetvédelmi területkezelőként, később erdészeti 

felügyelőként dolgozott, és itt kitartó munkájának köszön-

hetően számos öreg, őshonos erdőrészlet, hagyásfa, illetve 

ragadozómadár-fészek menekült meg, akár több évtizedre is, 

a kivágástól. Természetesen nem mindig tudta a természet ér-

dekeit teljes körűen érvényesíteni, néha vitába került mind az 

erdészetekkel, mind saját kollégáival, ennek eredményeként 

1996-ban egy létszámleépítés során elbocsátották. 

Így élete utolsó tíz évében már önállóan, intézményi kere-

tektől függetlenül működött, tavasztól őszig Szögligeten hob-

bijának élve. Gyalogosan végigjárta a nemzeti park mintegy 

30’000 hektárnyi mintaterületét évente legalább két alkalom-

mal, és gyakorlatilag teljes körűen felmérte a ragadozóma-

darak és egyéb értékes, érdekes fajok (pl. fekete gólya, holló) 

fészkelő-állományát, költési sikerét és táplálkozási szokásait. 

Egy-egy fészket tisztes távolból csak annyi ideig fi gyelt, amíg 

megállapította, hogy melyik faj kotlik, és hány fi óka van ben-

ne. Telente extrém trópusi tanulmányutakat, magányos túl-

élőtúrákat szervezett magának. Hobbijának köszönhető, 

hogy még ma is az Aggteleki-karszt a legjobban felmért térség 

a hazai ragadozómadár állomány tekintetében, de ez csak ha-

lála után lett elismerve.

Zsolt élete végéig hitt abban a naiv, nagyszerű gondolat-

ban, hogy a természetvédelemnek nem kell áldozatokkal járó 

kompromisszumokat kötnie.

HENYE BOROSZLÁN DÍJ 2016.

Szekeres Gábor az Állatotthon vezetője a boával

Gazdára várva

Varga Zsolt 2004-ben
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A JUBILEUMI ÉV ÖSSZEFOGLALÓJA
BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR 2015. ÉV

Helyi és hagyományos közművelődési feladatainkat rend-

re megvalósítottuk 2015-ben is. Megemlékeztünk a Don- 

kanyarnál elesett magyar katonákról, megrendeztük a Hősök 

Vasárnapi koszorúzást. Filmklub keretén belül Páduai Szent 

Antal – A szó, mely éget című fi lmmel és Szent Antal legen-

dával ismerkedhettek az érdeklődők. A vetítés után az Etalon 

Film Kiadó munkatársa Tóth Melinda rövid tájékoztatót tar-

tott a kiadó tevékenységéről. 

Nagy Sándor: A  szabadság hangjai című riportfi lmjét a 

Budapestről kitelepítettek emlékére vetítettük le. Az érdeklő-

dők között sokan voltak érintettek, akik a vetítés után saját 

családjuk kilakoltatásáról és a megbélyegzésükről őszintén 

beszámoltak. A  Művészek köztünk vannak rendezvény ke-

retén belül vendégünk volt Csavlek Etelka Liszt Ferenc-díjas 

érdemes művész. „Kerámiától az operáig és vissza” címmel 

beszámolt életútjáról, művészi tevékenységéről felidézve híres 

operaáriáit.

Kiemelkedő esemény volt 2015-ben a Budatétényi  Polgári 

Kör megalakulásának huszadik évfordulója, amit az egyesület 

egy nagyszabású rendezvény keretén belül a Szent Imre Ott-

honban ünnepelt. Ünnepi köszöntőket 

mondott: Szabolcs Attila országgyűlési 

képviselő úr és Szepesfalvy Anna alpol-

gármester úrhölgy. Majd négy „Budaté-

tényért Emlékérmet” adtunk át. Elsőként 

dr. Mészáros Péter a Zöld Jövő Környe-

zetvédelmi Egyesület elnökét jutalmaz-

tuk, Budatétényért, végzett természet-

védelmi tevékenységéért. dr. Séta Márta 

belgyógyász, több évtizedes, lelkiisme-

retes körzeti orvosi tevékenységéért kap-

ta az elismerést. Dóczy- Székely  Ildikó 

a budatétényi templom kis- és nagykó-

rusának megszervezéséért, színvonalas 

vezetéséért, rendezvényeinken való köz-

reműködéséért. Szabó Lajos és Hreblay 

Hanna a Szent István Király Plébániatemplom 1912–2012 című 

templomtörténeti könyv megírásában és kiadásában végzett 

kiemelkedő tevékenységükért vehették át az elismerést. A Bu-

datétényi Polgári Kör a vendégeknek az ünnepségen átadta a 

„Budatétényi Polgári Kör 1995–2015” című emlékkiadványt, 

amely összefoglalja az egyesület húsz éves tevékenységét.

Májusban lezajlott a Rózsaünnep. „Rózsa a népköltészet-

ben” címmel meghirdetett rajzpályázatra hat kerületi isko-

lából, 126 pályamű érkezett. A  zsűri 30 pályaművet jutal-

mazott. Ősszel XIII. Szent Mihály Napok első rendezvénye 

a Szent Mihály labdarúgó torna volt Szabó Tibor testnevelő 

tanár szervezésével valósult meg.

A  Herman Ottó Általános Isko-

la Szent Mihály-napi vására az esős idő 

ellenére szokott jó hangulatban a tan-

testület, szülők, tanulók aktív közremű-

ködésével zajlott. A Radóczy Mária Galé-

riában képző- és iparművészeti kiállítás 

címe „A kezdetektől napjainkig”, azok a 

kerületi művészek csoportos kiállítása 

volt akik az elmúlt tizenkét évben részt 

vettek és díjat kaptak a Szent Mihály –

napi művészeti pályázaton. A XIII. Szent 

Mihály Napok befejező rendezvénye a 

hagyományosan a Vojnovich-Huszár 

Villában volt, a Fodor kamarazenekar, 

Hegedűs Katalin közreműködésével 

népszerű zenekari műveket adott elő. 

Az évet szokásunkhoz híven adventi hangversennyel zár-

tuk, Egri & Pertis Duó adventi négykezes hangversenyén is-

mét telt ház volt a Villában.

A felsorolt rendezvények Budafok-Tétény Budapest XXII. 

kerületi Önkormányzat által létrejött 60/ 2015.(III.05.) hatá-

rozat értelmében létrejött Közművelődési megállapodásnak 

megfelelően zajlottak le.

Vendégeink meghívó és a Városházi Híradó az Önkor-

mányzat honlapja és a Promontor TV szalagreklámján tájé-

kozódhattak programjainkról.

Köszönjük, hogy érdeklődésükkel, megtisztelték rendez-

vényeinket!

Továbbra is számítunk aktív megjelenésükre, 

rendezvényeink nyitottak és ingyenesek!

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy ismét működik honlapunk: 

kistetenyitarsaskor.hu domain néven!

Kolláthné Hollóssy Rita 

Budatétényi Polgári Kör elnöke

Csavlek  Etelka és Kolláthné Hollóssy Rita 
– fotó Hirschberg Judit

Kiskórus és a vendégek – fotó Juhász Péter

A Szabó család a Polgári Kör elnökségével 
– fotó Juhász Péter
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„SZÁMON-TARTVA”
VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÉS ELŐADÁS A SZIO-BAN

 „SZÁMON-TARTVA” ez a címe annak a vándorkiállításnak, 

amely immár öt éve járja az országot emléket állítva a kom-

munizmus egyházi áldozatainak. Ez  A tárlat a nagytétényi 

Cziff ra Központban is látható volt nemrégiben. A  papi ha-

gyatékokból összeállított kiállítás kurátorai Prevozné Balogh 

Irén és Tikovits Ernő nemrégiben előadást tartottak a Buda-

tétényi Polgári Kör meghívására a Szent Imre Otthonban. 

– Hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a témával?

– T.E. Amikor, mint újságíró emlékműsort készítettem  a 

hős hitvalló dr. Balogh István tábori lelkészről, ismerked-

tem meg unokahúgával Prevozné Balogh Irénnel, aki féltve 

és nagy kegyelettel őrizte Pista bácsi hagyatékának egy ré-

szét. Ezt látva fogalmazódott meg bennem a kiállítás gon-

dolata. Később megismertem olyan papokat, szerzeteseket, 

akik hosszabb-rövidebb ideig megszenvedték a kommu-

nista diktatúrát, a legtöbbjük, ha volt valamije ebből a kor-

szakból azt szívesen bocsátotta rendelkezésünkre.

– P.B.I. Akkoriban írtam egy könyvet a nagybátyjámról, a 

sokak által csak Pista bácsiként ismert gönci plébánosról. 

A találkozás segített hozzá ahhoz, hogy megismerhessem 

a hagyaték más darabjait is, amiket nem én őriztem, így 

azt a tábori lelkészi bőröndöt, melyben a misefelszerelését 

tartotta és amely végig vele volt a háború, a hadifogság és 

a börtönévek után is. Ez a tárgy nemcsak hozzá volt hű-

séges, hanem hozzánk is, hiszen az első egri kiállítástól 

kezdve a vándorlás 19 állomása alatt nem hiányzott egy 

kiállításról sem. 

– Miért tartják fontosnak ezt a kiállítást?

– T.E. Nézzünk csak körül! Ma az egyházról nem a legpo-

zitívabb kép él az emberekben. Általában a hibákat veszik 

csak észre, amiket a sajtó felfúj.  Mi itt azoknak szerettünk 

volna emléket állítani, akik minden viszontagság ellenére 

kitartottak Isten, az Egyházuk, hitük mellett. A mi szem-

pontunkból ők valójában nem áldozatok, hanem hősök 

voltak. Ezen kívül azért is fontos, mert az egyház eddig be 

nem mutatott arcát állítja elénk. 

– P.B.I. Ha bemegyünk egy egyházi kiállításra mit látunk? 

– folytatja Prevozné Balogh Irén - Aranykelyhet, selyem-

cipőt, hermelinpalástot, de tegyük fel a kérdést? Ez az igazi 

egyház? Mi börtönben készült rózsafüzéreket, imakönyve-

ket, a meghurcolásra emlékeztető relikviákat állítunk ki. 

Azok közül, akik a kiállításon szerepelnek sokan egyhá-

zuk részükről még egy köszönömöt sem kaptak helytállá-

sukért. Fontos, hogy őket állítsuk példának az utókor elé.

– Úgy érzik másokat is érdekel ez a téma?

– T.E. Ha a budatétényben megjelentekre gondolok, akkor 

igen. Még sehol nem volt ennyire érdeklődő hallgatóság, 

pedig sok helyén megfordultunk már az országnak. 

– P.B.I. Sajnos azonban a hivatalos egyház ingerküszöbét, 

néhány kivételtől eltekintve nem sikerült átlépnünk. Ez az 

elzárkózás számomra érthetetlen. Teljesen önerőből kell 

szinte mindent megoldanunk, támogatás csak elvétve 

akad és az sem egyházi részről. 

– Vannak-e további terveik?

– T.E. Igen. Május 8-án vasárnap a 11 órás szentmisét kö-

vetően nyitja meg a kiállítást Mátraverebély-Szentkúton 

fővédnökünk dr. Navracsics Tibor. Most erre készülünk.

– P.B.I. Mivel a kutatómunkát nem hagytuk abba, így sok 

olyan tárgy lesz ott kiállítva, amit eddig még nem láthat-

tak a látogatók. 

Budatétény, 2016. április 16.

Balogh István atya tábori lelkész bőröndje 
- fotó Hirschberg Judit

MEGH Í VÓ
A Budatétényi Polgári Kör és a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (Kutató) 

szeretettel meghívja az érdeklődőket  a RÓZSAÜNNEP rendezvényeire:

2016. május 26-án, csütörtökön du. 4 órakor
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

 Helyszín: a Kutató „B” épülete

 A pályaműveket méltatja: Bányai Gábor Bertalan művésztanár

 A díjakat átadja:  Dr. Preininger Éva, Gyümölcstermesztési Kutatóintézet ig.h. 
és Kolláthné Hollóssy Rita Budatétényi Polgári Kör elnöke

 A díjátadást követően: Séta a rózsák között a kutató kertjében

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

A RENDEZVÉNY INGYENES
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XI. KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN 
– KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV

Idén már tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Klauzál 

Gábor Társaság éves főrendezvényét, a „Klauzál Napok Té-

tényben” programsorozatot, melynek középpontjában ez 

évben, egyesületi névadónk állt, annak apropóján, hogy a 

2016-os esztendőt halálának 150. évfordulója tiszteletére 

Klauzál Emléké vnek nyilvánította társaságunk. A  kétnapos 

rendezvényt minden évben Klauzál Gábor április 27-i kistété-

nyi házasságkötéséhez legközelebb eső hétvégén tartjuk, idén 

április 22-23-án. Hagyományosan az első napon a kerületi 

iskolások vetélkedőjével nyit a program, melyet másnap dél-

előtt Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél tartott meg-

emlékezésekkel folytatjuk: a Szent Mihály kápolnában, majd 

egy rövid sétát követően a Klauzál-villánál, végül délután a 

Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében történészi szim-

póziummal zárjuk rendezvényünket.

A péntek délelőtt 11 órai kezdéssel – idén rendhagyó mó-

don a Klauzál Házban – megrendezett iskolások vetélkedő-

jére hét, egyenként három főből álló kerületi csapat jelentke-

zett. Kincses Katalin tanárnő, tagtársunk által összeállított 

hat feladatkörből álló verseny győztese a Kossuth Lajos Ma-

gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett, míg a 

követő helyen holtversenyben álló két csapat szétlövését köve-

tően a második az Árpád Utcai Általános és Német Nemzeti-

ségi Iskola, míg harmadik helyezett a Baross Gábor Általános 

Iskola tanulói lettek. A dobogós csapatok és felkészítő taná-

raik könyvvásárlási utalványt kaptak jutalmul.

Szombaton 11 órakor a műemléki Szent Mihály kápolná-

ban folytatódott a program. Dr. Dobos Károly elnök megnyi-

tójában emlékeztette a hallgatóságot, hogy 1853. április 27-én 

e templom falai között kötött házasságot: a 49 éves Klauzál 

Gábor és az Aradon vértanúságot szenvedett Nagysándor 

József honvédtábornok özvegy jegyese, a 21 éves Schmidt 

Emma. Idén a Zichy Antónia Emlékévhez kapcsolódóan az 

Emlékbizottság titkára Joó Alfréd politológus emlékezett meg 

„Az özvegy és a történelem” című előadásával a 200 éve szü-

letett gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia grófnőre. Az elő-

adást hagyományosan, Sisak András karnagy vezetésével és a 

35 főnyi hallgatóság bevonásával közös éneklés követte, majd 

házaspár tagtársaink Lükőné Örsi Gabriella és Lükő Szabolcs 

helyezték el koszorúnkat Klauzál Gábor emléktáblájánál. 

A kistétényi birtokos Klauzál, a kápolnát „mecénásként” élete 

végéig, saját költségén jó karban tartotta, melyet a templom 

1914. évi felújításakor kis emléktáblával hálált meg az utókor.

A kápolnából gyalogosan elindulva – stílszerűen a Klau-

zál Gábor utcán – lesétáltunk, a déli harangszóra megérkezve 

a Klauzál-villához. A Himnusz eléneklését követően a társa-

ság elnöke köszöntőjében felhívta az egybegyűltek fi gyelmét, 

hogy az 1848/49-es szabadságharcunkat követő megtorlás 

éveiben, a passzív ellenállás idején, a „kistétényi idillbe” me-

nekülő, itt családot alapító, gazdálkodó, szőlészkedő, borász-

kodó Klauzál Gábor 1850-1866 közti élete nyári lakán és a 

villaépület homlokzatán 2006-ban, a Klauzál Gábor Társa-

ság által közadakozásból állított emléktáblán kívül a kistété-

nyi hagyományápolás legfőbb büszkesége, a  kerítés mögött 

megbúvó – a villa beépült kertjéből megmentett – két kőszék, 

melyeken a kiegyezést előkészítendő Deák Ferenc és Klauzál 

Gábor üldögéltek egykoron.

A  köszöntő után dr. Szász Erzsébet tanárnő, tagtársunk 

„Klauzál és a márciusi ifj ak” címmel tartott megemlékezést, 

melyet követően a Klauzál Gábor Társaság nevében az elő-

adó és Hajas Ervin tagtársunk, míg Budafok-Tétény, Budapest 

XXII. kerület Önkormányzata nevében Szepesfalvy Anna al-

polgármester helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Zárásként mindkét budatétényi helyszínen, a résztvevők-

kel közös csoportképek készültek.

Az ebédet követően délután 3 órai kezdéssel, a rendezvé-

nyünket kezdetektől befogadó Nagytétényi Kastélymúzeum-

ban folytatódott a program, ahol az emeleti díszteremben 

megjelent 30 főnyi közönség, elsőként a szegedi Bogoly József 

Ágoston  irodalom-és művelődéstörténész, majd visszatérő 

előadónkként a debreceni Sáfrány Tímea történész előadásait 

hallgathatta meg a 150 éve elhunyt Klauzál Gáborról.

Az előadások végeztével dr. Dobos Károly köszönte meg a 

két nap programjain megjelenteknek a közös megemlékezé-

sekben való részvételt.

Hódi Szabolcs

a Klauzál Gábor Társaság titkára

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 
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