
Összefoglaló 

a Zöld Jövő nagytétényi mini projektje bejárásáról, Kastélypark utca, 2013. április 13. 

Az Új Széchenyi terv által támogatott nagytétényi belvárosi rehabilitációt kísérő mini projekt keretében a 
második nagytétényi Duna parti bejárást tartottuk. A Kastélypark utcai tájékoztató táblánál találkoztak az 
érdeklődők. 

Mészáros Péter bevezetőjében kitért a nagytétényi rehabilitációra, amihez kapcsolódik a nagytétényi Duna 
part értékei bemutatása, elsősorban az M0 híd és az érdi határ között húzódó partszakaszé. A résztvevők 
most is megkapták a projekt keretében elkészült 8 oldalas kis színes füzetet, amely a nagytétényi Duna part 
értékeit veszi tömören számba. Utalt a Duna part védelmét célzó ötéves erőfeszítésekre, a Főváros 
kezdeményezte vizsgálatokra, melyek alapján benyújtottuk a helyi védelmet célzó javaslatot. 

Zelenák Sándor a Városfejlesztő Kft. vezetője a nagytétényi városrekonstrukcióról beszélt, a megújuló 
épületekről, Kulturális Központ a Tétény mozi helyén, a Szelmann ház bővülése inkubátor ház funkcióval, és 
a zsinagóga könyvtári funkciójáról. Megújulnak a közterületek is a Szt.Flórián tértől a Templom térig, és a 
Szentháromság térig, és több Nagytétényi út menti épület homlokzata. 

Gergely Attila beszélt a botanikai, állattani értékekről, kiemelve a különböző jellegű élőhelyek fontosságát, 
bár számos védett faj is van a területen. Kiemelte a számos sétaút lehetőséget, melyekre a tájékoztató tábla 
is utal, és a már védett területekre a térségben, mint a Háros, a Kis Háros, vagy a Hunyadi szigetek, és az 
érdi Beliczay sziget, ami ugyan csak Natura 2000-es terület. 

Ezután a bejáráson is résztvevők a még mindig lezárt aluljárót megkerülve a vasúti és a 6-os úti töltésen át 
lementek a Duna partra, itt megnézték a korábbi sóder kiadót, mely már cserjésedik, fásodik. A rekultiváció 
alatt lévő Duna part II.- es lerakó mentén, elsősorban a fövenyes parton észak felé haladt a csoport, 
megtapasztalva a jellegzetes ártéri, hullámtéri élőhelyeket. A Duna telepet elérve a vasbeton pengefal 
árvédelmi mű alatt haladtunk tovább, a viszonylag magas vízállás mellett. A hídfő felé megnéztük az utóbbi 
húsz évben kialakult fiatal ártéri erdőket, feljebb pedig a korosabb, már szőlőlugassal is bíró erdőket, és a 
korábbi hídépítések után maradt vizes kubik gödröket. A híd után a Hárosi öbölben haladva a Növény utcáig 
jutottunk el 

A további bejáráson, várhatóan május 4-én a déli, Érdig terjedő partszakaszt járjuk majd be, de a június 1-i 
Urbitális Majális alkalmával is lesz bejárás, akkor a Lovasklubtól indulva Hunyadi sziget felé. Továbbá, még 
egy kerekasztal fórumot tartunk a témáról, az érdekeltek bevonásával, 
május 8-án a Klauzálházban. 

Mészáros Péter 

 

 

  

Gyülekezés a tájékoztató táblánál   Saláta boglárka a fekete nyárak alatt 

 



  

A hullámtéren      Egy nagy fekete nyárnál 

  

A Kis Háros szigetnél     Mocsári erdő az M0 hídfő előtt 

   

Az M0 hídnál      A Hárosi öbölben 


