
Megjegyzések a nagytétényi belvárosi rekonstrukció közterületi, parképítési munkái kapcsán 

Az egyik Szt.Flórián téri lakó hívta fel figyelmünket a problémákra, aki helyzeténél fogva végig 
tapasztalhatta a munkafázisokat a rekonstrukciós folyamat során. Itt kisvárosi hagyomány, hogy a házak 
előtt a zöldsávval a lakók foglalkoznak, az ő háza előtt is egy kiskert alakult ki tíz év alatt, 14 féle cserjével, 
fával, évelőkkel, benne egy több m magas tujával. Ezeket a közterületi, parképítési terv nem vette 
figyelembe, mindent kiirtottak, még az alatta lévő talajt is kitermelték. Helyébe, mint majd mindenütt, a 
téren hónapokig felhalmozott bontási törmelékes, sittes anyagot tették, amire tíz centi humusz került. A 
több tucat előnevelt fát - 47 e.Ft-os árcédulák voltak rajtuk – ebbe a törmelékbe ültették, egy kanálnyi 
kiemelésével, ezek nagy része a locsolás ellenére augusztus közepére kiszáradt. Ő a maga előkertjében már 
elkezdte a régi kiskert visszatelepítését, a két kiszáradt fa mellett. 

A Szt.Flórián tér kapcsán alapvető észrevétel, hogy zöldfelület alig keletkezett, a tér nagy része murvás 
borítású, igen vékony rétegben, alatta az elterített tömörített sittes talajjal. Nyilván az a megfontolás 
játszhatott szerepet, hogy itt közösségi rendezvények lesznek, nekem a tervek tárgyalása kapcsán még a 
kőburkolatok vannak az emlékeimben. Ez a sivár kősivatag nem kedvező klimatikus szempontból sem, és 
elkezdődött már a gyomosodása is. A minimális füvesített területek is törmelékre és vékony humuszra 
készültek, ennek, és a kánikulának megfelelően nagyrészt már kiszáradtak. Az egykor itt volt hagyományos 
kutat megszüntették – nyilván vízminősége nem lett volna megfelelő – és a manapság a parkokban lévő 
nyomogatós kifolyó készült. 

Az átmenő forgalom meglepően nagy, az Úttörők útja és a Kastélypark között, itt azonban a Szt.Flórián 
utcánál egy igen kis sugarú ív van, így az autók nagy része a murvás részen is halad, a murvát szétszórva a 
burkolaton. 

Javaslatok: A fák várható őszi pótlásakor meg kellene nézni azok altalaját, ill. az ültető gödröket nagyobbra 
véve, azokba humuszt, komposztot tenni. Ugyancsak meg kellene vizsgálni a gyepes zónák altalaját, mert az 
építési törmeléken nem lesz hatékony a fenntartásuk. Át kellene gondolni a tapasztalatok alapján a nagy 
murvás felület fenntarthatóságát, a gyomosodással folyamatosan küzdeni kell majd, és inkább gyepesíteni a 
terület nagyobb részét, a mikroklíma érdekében is, ez nem mondana ellent az esetleges itteni közösségi 
rendezvényeknek. A z Úttörők útja, Szt.Flórián sarkon lévő ívet pedig lekerekíteni, némi aszfaltozással. 
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Emlékek a Metallochemiából, ezek is a visszatöltött törmelékes talajkeverékben voltak 


