
BUDATÉTÉNYI 2018. május

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

HÍRLEVÉL
Idén 20. évébe lép a Tétényi fennsík helyi természeti védelme, 
amit anno a Budatétényi Polgári Körrel karöltve harcoltunk 
ki a Fővárosnál. Ez akkor sem volt egyszerű, de ma a beépítési 
nyomás, az anyagias szemlélet mellett szinte kivihetetlen lenne, 
látva a közvetlen agglomerációs zónákban zajló zöldmezős 
beépítéseket, a korabeli átsorolások után. A kezelés, az állapot 
megőrzése – kérdés milyen időszaké – már nehéz feladat, 
nagy intenzitással zajlik a terület cserjésedése, erdősülése, 
amit egy-egy területen tudunk fékezni. A cél a ligetes bokor 
erdős rétek megőrzése, a nagy biológiai sokféleséget mutató 
gyepekkel. Így elsődleges volt a hulladék mentesítés, és a 
behordás megelőzése, ami jórészt sikerült, majd a tájidegen 
fajok ritkítása, visszaszorítása, bálványfa, ezüstfa, fenyő, amin 
sokat dolgozunk, eredményekkel, és a cserjésedés fékezése, 
a legértékesebb gyepréteken. Fontos mellék feladat volt az 
egykori hizlalda területének megtisztítása, és a gyomosodás 
visszaszorítása. Az arculat, a bemutatás, a tudatformálás oldalán 
pedig a tanösvény, amit a digitalizáció korábbi korszakában már 
virtuálisan, elektronikusan megcsináltunk, akkor elsősorban 
CD-n elérhetően, majd 2005-től fizikailag is, előbb karós, 
füzetes formában, amit tavaly a Madártani Egyesület bővített 
táblásra a 12 nagytáblával. Most már rutinszerűen zajlanak 
az események, az őszi bálványfa injektálás, a téli akciónap, cserje 
ritkítás az MME-vel, majd a tavaszi séták, és a lósóska kaszálása, 
a fenyőmagoncok eltávolítása. Jó lehetőség a terület a helyi 
iskoláknak, és közösségeknek rövidebb hosszabb kiruccanásra, 
sétákra, és talán a helyi lakók kerti hulladék behordási buzgalma 
is alábbhagyott, a belépésnél lévő tábla erdő láttán.

Tétényi fennsík akciónap

A fennsíkon nyolcadik alkalommal tartottuk meg a téli 
akciónapot a Magyar Madártani Egyesülettel közösen. Ilyenkor 
az aktuális élőhely kezelési projekt keretében a korábban 
levágott cserjéket, tájidegen fajokat gyűjtjük össze, esetleg 
továbbiakat vágunk, a déli órákban pedig madárgyűrűzés van 
a résztvevőknek. Idén folytatva a tavalyi munkát a tanösvény 
alsó szakaszán, a fenyőerdő mentén befelé hatolva jelentős 
területeken történt meg a cserje vágás, ritkítás az előző két 
hétben, elsősorban a Fitoland közreműködésével, de besegített 
a Főkert csapata is, akik a fővárosi védett területek kezelését 
végzik amúgy.
Ezúttal a szokásosnál kevesebben jöttek, a nap folyamán 30-40 körül 

mozgott az önkéntes segítők száma, elsősorban a gimnazistákat 
hiányoltuk. Itt voltak a Madártani Egyesület önkéntesei, néhány 
Zöld Jövős, de pl. volt egy geocachinges csapat, érdeklődők 
Budaörs Kamaraerdőről, és a fővárosi őrszolgálat, valamint a 
Főpolgármesteri Hivatal képviselői. A cserje hordás során tűnt 
ki, hogy igen nagy mennyiséget vágtak le az előző napokban, 
így a tanösvény menti depónia sor után a belső, és a fenti 
zónában is további cserje depókat képeztünk, úgy, hogy a 
következő hetekben a darálógép be tudjon jutni a területre, 
és a darálékot el tudják szállítani. A cserje vágás természetesen 
nem differenciálatlan volt, cserje csoportok és fák maradtak a 
madaraknak.
Délben madárgyűrűzés volt a háttér ismeretekkel együtt, 
kormeghatározás, fizikai kondíció, súly mérés, találkoztunk 
szén és kékcinkékkel, őszapóval, és zöldikével, egy szlovákiai 
gyűrűzésű cinke is akadt. A tábori büfé bázison folyamatos volt 
az ellátás, majd folytatódott a munka.
Délután a megmaradt mintegy húsz fővel hatalmas munkát 
végeztünk, a levágott cserje nagy részét összehordtuk, jelentős 
gyep területek szabadultak fel. 

A TÉTÉNYI FENNSÍK 20 ÉVE

Élőhely kezelés, önkéntesek akcióban

További események a fennsíkon:
Séta Gergely Attila botanikussal, május 19. szombat 9 óra, 
tanösvény, Rókales u.
Felsőtagozatos terepverseny a fennsíkon a kerületi iskolásoknak, 
május 24. csütörtök du. 2-től a tanösvényen, majd a Fitoland 
műhely zónájában – itt még segítőket várunk -.
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Iskolásokkal a fennsíkon

Az Árpád iskola másodikosaival jártuk körbe a fennsík 
tanösvényt, a Fenntarthatósági témahét keretében 
készülnek pályázatot benyújtani, ehhez gyűjtöttek muníciót 
és tapasztalatot. Nagyné Pál Anikó osztályfőnökükkel, 
számos szülővel, testvérrel tettük meg a túrát, anyaggyűjtés, 
fotózás, tematikus képek készültek, megtelt egy cipősdoboz, 
természetesen a természetvédelmi szabályok mentén, 
és majd pár napon belül elkészül a pályázati anyag. Itt is 
bebizonyosodott, hogy a fennsík kiránduló helynek sem utolsó.

Öt éve adjuk ki a Föld napján a Henye Boroszlán díjat a helyi 
környezet és természetvédelemben kiemelkedő személyeknek, 
szervezeteknek. Ebben az évben Pázmándi Péterre esett a 
választás, aki a Rózsavölgy, a Hosszúréti patak vé delméért tett 
nagyon sokat az elmúlt évtizedekben. Szívósan foglalkozik a 
patakkal, vízgyűjtőjével, vív a hatóságokkal, kezelőkkel, ami 
manapság nem lélekemelő feladat. A patak mellett itt van a 
közlekedés, a fejünk felett lebegő Munkáskörút kérdése, a 
beépítések folytatódása helyben, és a vízgyűjtőben. Egy kis sétát 
tettünk a patak rózsavölgyi szakaszán, majd átadtuk a díjat a Zöld 
Jövő kis delegációjával Pázmándi Péternek.

HENYE BOROSZLÁN DÍJ 2018

Gyerekek a virágos kőrisnél

Pázmándi Péter a völgyben a maga ültette fákkal

Még 2016 őszi látogatásunkkor a csőti monostor feltételezett 
helyén, tűnt fel a Háros szigeten elindult élőhely kezelés. 
Rövidesen találkoztunk is a projekt vezetőjével és kollegáival, 
a Duna Ipoly Nemzeti Park munkatársaival egy Zöld Jövő 
alkalmon. Egy 2015-22-es LIFE projekt magyarországi területe a 
Háros élőhely kezelése, ahol a cél az invazív fajok visszaszorítása, 
az őshonos állomány segítése, a korábbi honvédségi jelenlét 
negatív hatásai kezelése. 
Tavasszal egy kis helyszíni szemlével tekintettük át Árvay 
Mártonnal a helyzetet, néhány jellegzetes rehabilitációs területen 
keresztül, elsősorban a védett terület északi határ zónájában, a 
Natura 2000-es területen és a védett övezetben. Itt tisztások 
alakultak ki, ill. vissza, pl. az egykori futballpálya is ilyen, ahol 
elsősorban tölgy csemeték kerültek telepítésre. Az özön fajokat 
több területen kezelik, a mintegy 7000 m2-en előforduló japán 
keserűfű a legnagyobb feladvány, amit egyedenkénti injektálással 
lehet csak eltüntetni, az első tapasztalatok kedvezőek. A zöld 
juharból több száz injektálása és kéreg hántása, gyűrűzaése 
történt meg, előbbi vált be. Kisebb mennyiségben van akác és 
bálványfa is a területen. A szőlő fajokból a hazai ligeti szőlő és az 
amerikai eredetű parti szőlő van jelen.
Lesz még honvédségi hulladék, és lőszer mentesítés, utóbbi 
elsősorban nem éles, gyakorló aknákat jelent. Periodikusan 
dolgoznak a területen, a vegetációtól függően, kaszálás a réteken, 
lékeken, injektálás, csákányozás. Komoly a madár jelenlét, 
fészkelés, a legértékesebb ragadozókat is beleértve. Ugyanakkor itt 
is erős a vad tevékenysége, vaddisznó és őz, ami az erdő állomány 
megújításánál problémát jelent, kívánatos lenne a vadállomány 
visszaszorítása, ami itt csak csapdázást és elszállítást jelenthet. 
További szemléket tartunk majd az év későbbi szakában.

ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓ A 
HÁROS SZIGETEN
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Ismeretes, hogy a nagytétényi levegő minőségi mérőállomást 
néhány éve leszerelték a mai Országzászló téren, így közvetlen 
adataink nincsenek a helyi levegő minőségről. A Földművelési 
Minisztériummal folyt levelezésünk nem járt eredménnyel, a 
tekintetben, hogy visszahelyezzék a térségbe a mérőállomást. 
Jelenleg a budatétényi Tűzliliom utcában van állomás, ami 
azonban háttér mérő állomás, alapjában nem terhelt területen. 
Nagytétény azonban változatlanul erősen terhelt, a tranzit 
forgalom jelentős, M0, M6, és a régi 6-os és 7-es utak forgalma, 
az itt működő ipari üzemek, és a lakossági fűtés, tüzelés jelentős 
terheket jelent, elsősorban a téli időszakban, amikor a határérték 
túllépések főváros szerte heteken keresztül általánosak.
Ezért a Levegő Munkacsoporttal együttműködésben az elmúlt 
időszakban, két téli hónapban és tavasszal egy alkalommal, 
levegő minőségi méréseket végeztünk Nagytétényben, a finom 
por szemcsék jelenlétére koncentrálva, itt a 20 nano méter, és 
az 1 mikro méter tartományban lévő por, korom, és más finom 
szemcsék mennyiségét, darabszámát mértük a területen, amiből 
következtetéseket lehet majd levonni a levegő minőségére, 
fűtési, és azon túli időszakokban egyaránt. Tíz mérési ponton, 
esetenként kétszer tíz perces időtartamban mértünk, a délutáni, 
esti órákban, eltérő klimatikus viszonyok között.
A további menetrend: 
Adatfeldolgozás, elemzés, értékelés, dokumentálás. Lakossági 
konzultáció, tájékoztatás. Cselekvési terv, javaslatok 
megfogalmazása az eredmények alapján a döntéshozókhoz, 
elsősorban kormányhivatali szakhatóságok, szaktárcák, 
önkormányzat – sebesség korlátozás, zöldterület fejlesztés, 
mobil mérőállomás alkalmi telepítése, ill. más javaslatok. A 
lakosság körében mozgó munkatársak érzékenyítése, képzése 
a légszennyezés káros egészségi hatásairól és a gyakorlati 
lépésekről, amely csökkentheti a szennyezést és annak hatásait.

LEVEGŐ SZENNYEZETTSÉG 
MÉRÉS

TAVASZI MEGÚJULÁS A BUDATÉ-
TÉNYI POLGÁRI KÖR HÁZA TÁJÁN

Tavaszi hangulat a Hároson

Január 20-án a Polgári Kör vezetőség-választó közgyűlést tartott. A 
tagság szép számmal jelen volt. Köszönjük, Kolláthné Hollósy Rita 
elkötelezett tevékenységét! Az új vezetőség Ritát örökös tiszteletbeli 
elnöknek terjesztette fel, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Az új vezetőség: Tóth Melinda elnök, Takács Márta és Szabó 
Zoltán alelnökök. Mindhárman budatétényi lakosok, és évek óta 
lelkes tagjai a Polgári Körnek. Melinda főleg nonprofit és kulturális 
területen szerzett tapasztalatokat, Márti korábban pénzügyekkel és 
munkaüggyel foglalkozott, Lajos korábbi kulturális tapasztalatai után 
az informatikánál kötött ki. Mindhárman elkötelezett budatétényiek 
és nagy lelkesedéssel fogtak neki az új teendőknek. A tavasz első nagy 
akciója egy nagyszabású gyűjtés volt, amit Kárpátaljára szánt a tagság. 
A ruhák, könyvek, tartós élelmiszerek, gyógyászati segédeszközök 
Nagygejőcre érkeztek meg, ahol a kinti Református Egyházközség 
fogadta és osztotta szét a rászorulók számára. A gyűjtés több hétig 
tartott. Sokan időt és erőt nem kímélve vették ki részüket a munkából. 
Időközben megszületett az őszi Szent Mihály napok művészeti 
kiírása, ami idén  Semmelweis Ignác magyar orvos születésének 200. 
évfordulója alkalmából, Anya szív címmel jelent meg. Nagy aktivitással 
készülünk a Hősök vasárnapjára, ami idén május 27-én lesz. Újdonság, 
hogy az ünnepségen a koszorúzás bonyolítását a cserkészek végzik. A 
program zenei részében a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség 
kórusán kívül, Lévai Péter a Kecskés Régizene együttes fúvósa is részt 
vesz. A tavasz köszöntével idén is megrendezzük a Rózsaünnepet. 
Már dolgoznak a szorgalmas gyermekek, akik idén a rózsa témakört 
felhasználva plakátot terveznek a Rózsakert számára. A pályázat 
eredményhirdetése május 24-én lesz. Az idei Rózsakert nyílt 
napjának megszervezésében aktívan vesz részt a Polgári Kör, karöltve 
a Nagytétényi Kastély munkatársaival. A rendezvény támogatójaként a 
Fitoland kertészetet üdvözölhetjük. A távolabbi tervek között szerepel 
a Budatétényi temetőről készült helytörténeti kutatásból észült könyv 
kiadása, mely remélhetőleg Halottak Napja környékén lát napvilágot.

Tóth Melinda
BPK elnök



Készült a Fővárosi Környezetvédelmi Alap támogatásával.

FELELŐS KIADÓ:
Mészáros Péter és Tóth Melinda

zoldjovo@zoldjovo.hu; polgarikor.budateteny@gmail.com
www.zoldjovo.hu; www.kistetenyitarsaskor.hu

A Budatétényi Polgári Kör és a  
Budapest-Budatétényi Szent István 

Király Plébánia 

meghívja Önt és családját 
a 2018. május 27-én 8:30 órakor kezdődő

HŐSÖK VASÁRNAPI
koszorúzásra, a Szent István Király 

Plébániatemplomba

(Budapest, XXII. Budatétény, Bajcsy Zsilinszky u. 20.)
A koszorúzókat a helyszínen 8 órára várjuk.

Program:

HIMNUSZ

ÜNNEPI BESZÉD

Tartja: Lévai Pál a Budatétényi Római Katolikus Egy-
házközség Képviselőtestületének alelnöke

KOSZORÚZÁSOK

A koszorúzást vezeti:

Fodor Eszter egyetemi hallgató
A koszorúzás alatt Lévai Péter, a Kecskés Régizene 
Együttes fúvósa autentikus katonadalokat ad elő. 

SZÓZAT

Közreműködik:

Budatétényi Római Katolikus Egyházközség Kórusa
Vezető: Dóczi-Székely Gáborné

A koszorúzást követően 9 órakor Szentmise  lesz.
A misét tartja: Udvarnoky László plébános úr

www.kistetenyitarsaskor.hu

A Budatétényi Polgári Kör
és a 

Radóczy Mária Galéria felhívása!
A XVI. Szent Mihály Napok 

keretében művészeti pályázatot hirdetünk
 kerületi képző- és iparművészek részére.

A pályázatot
Semmelweis Ignác magyar orvos 

születésének 200. évfordulója alkalmából

„ANYASZÍV”
címmel jelentetjük meg. 

A tetszőleges technikával készült alkotásokat 
2018. szeptember 27-én /szerdán/

 9-21 óráig lehet leadni
a Radóczy Mária Galériában 

(1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.)

A pályaműveket zsűrizzük, valamint a támogatók és a
 szponzorok által felajánlott ajándékokkal jutalmazzuk.

A pályaművekből rendezett kiállítás megnyitója 
és a jutalmak átadása

2018. szeptember 29-én (szombaton) du. 4 órakor 
a Radóczy Mária Galériában lesz.

Érdeklődéssel várjuk a pályaműveket!

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
rmgaleria@hotmail.com e-mail címen kérhető.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információk
a www.kistetenyitarsaskor.hu honlapon érhetők el. 


