I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó szervezet neve:
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Tüske Emil
Levelezési cím: 2051 Biatorbágy Arany János utca 1
Telefonszám: 20/3261907
E-mail cím: tuske.emil@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
Biatorbágyi Családfasor
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Biatorbágy-Etyek főútvonal mellet a pestmegyei szakaszon
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Biatorbágyi Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
2005-ben az Etyeki Családfasor folytatásaként három biatorbágyi civil egyesület (Biatorbágyi
Nagycsaládosok Egyesülete, Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület, Biatorbágyi
Tájvédő Kör) összefogásával faültetési akciót szerveztünk az Etyek-Biatorbágy mentén.
Több mint száztíz család és a szervezőkön kívül még hét civil szervezet vállalta a út
mentén a platánfacsemeték elültetését, későbbi években való gondozását, karbantartási
akciókban való részvételét. Vállalkozói felajánlásként kaptunk istállótrágyát, valamint így
lettek kiásva az ültetéshez szükséges gödrök is. Az ültetők számára névtáblákat
készítettünk. 2006-tól a Biatorbágyi Tájvédő Kör szervezésében rendszeresen szervezésre
kerültek szemétszedési és karbantartási akciók, újabb ültetőket vontunk be, a további
szükséges munkákat (bozótirtás, kaszálás, permetezés) egyesületünk tagjai, illetve
pályázatokon elnyert támogatással vállalkozók végezték el. A Biatorbágyi Családfasor

segítségével, civil összefogással szebbé, értékesebbé tudtuk tenni környezetünket,
kapcsolatot találtunk és tartunk fenn etyeki ültetőkkel és Családfasor ottani fenntartóival. A
Biatorbágyi Családfasor 2015-ben lett 10 éves, több mint 300 platánfát tartalmaz melyek
közül a legnagyobbak már elhagyták a 10 méteres magasságot. Az első évben ültetők közül
többen is visszajárnak gondozni fáikat, és bízunk benne, hogy ezután is szépen fognak
gyarapodni platánfáink.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Közösségi összefogással létrehozott természeti érték
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
http://www.biatorbagy.org/?s=csal%C3%A1dfasor&x=0&y=0
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.biatorbagy.org
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III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Hozzájárulok a Biatorbágyi Családfasorban készült fényképeim Nemzeti Értéktárban való
felhasználásához
Biatorbágy, 2015. október 09.

Tüske Emil
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