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

„Sokunkban megvan az igény, szándék és akarás, hogy 
a polgárosodásért, életünk színvonalának javításáért, 
lakóhelyünk szép, tiszta és sajátságos, jellemző arcula-
tának megteremtéséért tegyünk valamit.” ez a gondo-
lat már 1994-ben megfogalmazódott, majd az elhatá-
rozást tett követte és 1995. április 21-én megalakult a 
Budatétényi Polgári Kör. A Fővárosi Bíróságon 1995. au-
gusztus 9-én lett bejegyezve és megalakulásától kezdve 
folyamatosan működik az alapítók elképzelésének szel-
lemében. 2001-ben közhasznú fokozatott kapott. 

A Budatétényi Polgári Kör első elnöke: Takács Gyula, 
alelnökök: dr. Somosy Zoltán és Friedmann Károly, tit-
kár Hirtling Ferencné voltak.

1998-ben lakóhely, változás miatt Takács Gyu-
la elnök lemondott, és új vezetőség alakult: elnök: Dr 
Somosy Zoltán, alelnökök: Friedmann Károly és Lévay 
Pál. Titkár és szervező változatlanul Hirtling Ferencné 
maradt. Ebben az évben a környéken élő fi atalok meg-
alakították a Budatétényi Ifj úsági Kört, vezetőséget is 
választottak és öntevékenyen szervezték összejövetelei-
ket egészen 2006-ig. Későbbiekben tevékenységük csa-
ládi állapot, lakhelyváltozás miatt fokozatos megszűnt.

2001-ben összehívott Közgyűlés megerősítette el-
nöki pozíciójában dr. Somosy Zoltánt, egyik alelnök, 
Friedmann Károly maradt, a másik alelnök Újhelyi Ba-
lázs lett, aki a fi atalokat képviselte a vezetőségben, va-
lamint Hirtling Ferencné családi tragédia miatt lemon-
dott és helyette Kolláthné Hollóssy Rita lett az egyesü-
let titkára.

2004-ben a Közgyűlés alelnök-változást szavazott 
meg, dr. Zatykó Lajosné és Oláh Béla személyében. 

2008-ban megválasztásra kerülő jelenlegi vezetőség, 
elnök: Kolláthné Hollóssy Rita alelnökök: dr. Zatykó 
Lajosné és Lévai Pál, titkár: Dul Gábor.

A Budatétényi Polgári Kör működésének színtere 
2006. november végéig a Szent Imre Közösségi Ház volt, 
ahol számos jó hangulatú, magas színvonalú rendez-
vény, kulturális esemény, kiállítás, lakossági fórum zaj-
lott itt le. A Nyitott Ház program keretén belül hetente 
három alkalommal ingyenes számítógépes és internetes 
hozzáférést biztosított a környéken lakóknak. Itt ünne-

pelte fennállásának tízéves évfordulóját és itt került át-
adásra első alkalommal a „Budatétényért Emlékplakett”.

2006. novemberében a Szent Imre Otthont visz-
szakapta a Budatétényi Római Katolikus Egyház, a 
Budatétényi Polgári Kör pedig ettől az időponttól kezd-
ve, Budatétény, Dézsmaház u. 27. szám alatt bérelt iro-
dában működik, és programjainak túlnyomó részét a 
Radóczy Mária Galéria pincegalériájában rendezi.

A Budatétényi Polgári Kör által, 
évente rendszeresen megrendezett programok:

• DONI megemlékezés, a Budatétényi Római Katoli-
kus Egyházközség és a Budatétényi Polgári Kör kö-
zös rendezvénye. A budatétényi Szent István Király 
Plébániatemplomban minden év január 12-hez köze-
lebb eső szombaton az esti szentmise után a templom 
mellett található emlékhelyen ünnepi beszéd hang-
zik el majd a húsvéti gyertyáról a megemlékezők mé-
csest gyújtanak és imádkoznak a Don-kanyarnál el-
esett katonák emlékére.

• Hősök Vasárnapja, a Budatétényi Római Katoli-
kus Egyházközség, a Budapesti Városvédő Egyesület 
Promontor-Tétény Munkacsoportja és a Budatétényi 
Polgári Kör közös rendezvénye. Minden év május 
utolsó vasárnapján tartjuk a megemlékezést a Szent 
István Király Plébániatemplom előtt. Az ünnepi be-
szédet koszorúzás követi a templom bejárata mellett 
található I. Világháborúban és a II. Világháborúban 
elesettek emlékére elhelyezett emléktáblánál. 

• Budatétényért Emlékplakett átadása, a Budatétényi 
Polgári Kör megalakulásának X. évfordulójára, 
2005-ben alapított díj. Minden évben, tavasszal ke-
rül átadásra. Célja, hogy olyan személyek, egyesüle-
tek kapják jutalmul, akik Budatétényért valami ki-
emelkedőt tettek. Az elismerés erkölcsi értékű, pénz-
jutalommal nem jár együtt.

• Szent Mihály Napok: a Budatétényi Polgári Kör 
2003-tól minden ősszel rendszeresen megrendezés-
re kerülő kulturális, sport és ismeretterjesztő rendez-
vénysorozata, a Szent Mihály Napi búcsúk emlékére. 

A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR 15 ÉVES
VISSZAEMLÉKEZÉS, ÖSSZEFOGLALÓ
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 Szent Mihály Napok rendszeresen megrendezésre 
kerülő programjai:
◆ „Szent Mihály Kupa” labdarúgó mérkőzés általá-

nos iskolások részére vitéz Pokorny Endre emlék-
tábla koszorúzásával.

◆ „Szent Mihály Művészeti Díj” képző- és ipar-
művészeti pályázat fi atal művészek részére.

◆ Hangverseny a Vojnovich-Huszár villában 
◆ Aktuális nemzeti évfordulóval kapcsolatos rendez-

vények
◆ Helyi kulturális emlék bemutatása (Pincekápolna, 

Szent Mihály Kápolna)
Feladatunk közösségi összejövetelek, kirándulások, 

múzeumlátogatások, fi lmklub, közhasznú és ismeret-
terjesztő, valamint természetvédelemmel kapcsolatos 
programok, lakossági fórumok, helytörténeti séták szer-
vezése, ezek ingyenesek és minden érdeklődő számára 
nyitottak.

Közkedvelt rendezvényünk a „Mesélő tárgyak” 
inter aktív kiállítás és a „Művészek köztünk vannak” 
című sorozat, amire mindig van jelentkező.

Kárpátalján élő magyarokkal való kapcsolat több 
mint tíz éves múlttal rendelkezik. Fiataljaink hittantá-
borokat szerveztek Kárpátalján, közös kirándulások, 
aknaszlatinai kórus vendégül látása Budatétényben, szá-
mítógépek adományozása a kapcsolat tartás konkrét 
eseményei. 2008-ban az aknaszlatinai Remény alapít-
vánnyal, NCA pályázat és támogatók anyagi segítségé-
vel sikeresen megvalósult Aknaszlatinán az Első Világ-
háborús Emlékmű helyreállítása és környezetének ren-
dezése. 

A Budatétényi Polgári Kör kiemelkedő közhasznú 
tevékenysége a tizenöt év alatt a teljesség igénye nélkül:

Budatétényben a Jókai Mór úton a millenniumi fa-
sor létesítése, Pincekápolna, szabadkőműves páholy vi-
lágításának visszakapcsoltatása. A Zöld Jövő Egyesület-
tel közösen Szent Imre Otthon közösségi házként való 
üzemeltetése, a Tétényi fennsík kerületre eső részének 
védetté nyilváníttatása. A  Pokorny József Sporttelepen 
emléktábla elhelyezése vitéz Pokorny Endre tiszteletére. 
Rózsakert, Rozárium ügyében számtalan lépést tettünk, 
területén több éven keresztül hangversenyeket szervez-
tünk. Segítettük új egyesületek megalakulását.

Kiadványaink: a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egye-
sülettel közösen időszakosan megjelenő, Budatétényi 
Hírlevél.

1998-ban jelent meg dr. Somosy Zoltán: A Tétényi-
fennsík c munkája, a fennsík természeti adottságait, tör-
ténetét, növény- és állatvilágát mutatja be.

2009-ben Sarnóczay György: Erzsébet királyné úti 
villák című munkája, emléket állít Budatétény egyik leg-
régebben lakott utcájának

Fennállásunk 15. évfordulóján köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak, akik a Budatétényi  Polgári Kör-
ben tevékenykedtek vagy az Egyesület munkáját bármi-
lyen módon segítették, támogatták, és mindazon tagja-
inknak, külső segítőinknek, akik munkájukkal, egyesü-
leti életünket tartalmasabbá tették! Köszönjük a kerületi 
Önkormányzatnak, hogy a működés feltételeit biztosítja!

Várjuk mindazokat akik egyetértenek céljainkkal, 
tevékenységünkkel, keressenek meg minket, segítsék te-
vékenységünket tagságukkal, támogatásukkal!

Kolláthné Hollóssy Rita elnök
Telefon:06 20 256 4234 

Email:kollathne.rita@gmail.com

A Budatétényi Polgári Kör 
éves tagsági díja:

2000 Ft/fő; diákoknak, nyugdíjasoknak 1000 Ft/fő.
Tagdíj, pártolói tagdíj befi zetési lehetőség: 

programjainkon, személyesen, vagy OTP átutalással
OTP Bank: 11722003-20030607 sz. számlaszámon!

Támogatás más módja: személyi jövedelemadó 1%
Adószám: 18233573-1-43

MEG H Í V Ó
15 éve alakult a BUDATÉNYI POLGÁRI KÖR

Ebből az alkalomból 
a Budatétényi Polgári Kör Vezetősége 
meghívja Önt családtagjait és barátait 

a következő eseményekre:

2010. május 14-én, pénteken este fél 7-kor 
szentmise lesz a Budatétényi Polgári Kör 

elhunyt tagjaiért 
a Budatétényi Szent István Király 

Plébániatemplomban.
Budatétény, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.



Ünnepi megemlékezés 
és a Budatétényért Emlékérem átadása:

2010. május 15-én, szombaton du. 4 órakor lesz 
a Szent Imre Ott honban.
Ünnepi köszöntőt mond: 

Szabolcs Atti  la polgármester úr
Budatétény, Kistétényi u. 13/b

Ünnepi köszöntő, visszaemlékezések, 
Budatétényért Emlékérem átadása…

Közreműködik: Kecskeméti  Rita magánénekes 
és Hegedűs Valér orgonán…



HŐSÖK VASÁRNAPI megemlékezés és koszorúzás
2010. május 30-án, 8:30 órakor kezdődik 

a Budatétényi Szent István Király 
Plébániatemplom előtt 

Beszédet mond: Bartos Mihály helytörténész
Budapest XXII. Budatétény, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.
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Alulírottak – mint Budafok-Tétény civil szervezeteinek képviselői – 
megdöbbenve és fel háborodva értesültünk arról, hogy a Budatétényi 
Rózsakertet üzemeltető Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutató-Fejlesztő Kht ellen, gyanús körülmények között, kényszer-
végelszámolást rendeltek el. Ismerve jelenlegi közviszonyainkat, 
nem meglepő módon, felszámoló biztosnak a hírhedt Reorg Kft-t, 
jelölték ki, amelynek többségi tulajdonosa a Meyra Investments, 
egy Közép-amerikai bejegyzésű, ingatlanfejlesztéssel foglalkozó 
offshore cég. Gyanúnk szerint, az egész folyamat mögött, a Kutató-
Fejlesztő Intézet tulajdonában levő rendkívül értékes ingatlanok, 
így a Budatétényben lévő 70 ezer négyzetméteres zöld terület, a je-
lenlegi Rozárium területének lenyúlása, egy újabb ingatlan panama 
állhat. Az üggyel foglalkozókat, beleértve a szakmailag illetékes ál-
lami szerveket is, láthatóan az sem zavarja, hogy ezen a területen 
van Közép-Európa legnagyobb rózsagyűjteménye és egyben gén-
bankja is. Az ilyen típusú üzletemberekre nem jellemző a kulturális 
örökség vagy a természeti értékek védelme, s a jogot, azzal visz-
szaélve használják alantas érdekeik könyörtelen és gátlástalan ér-
vényesítésére. Követeljük, hogy azonnali hatállyal függesszék fel a 
kényszer-végelszámolás folyamatát, egyben kérünk minden, becsü-
letére és tisztességére valamit is adó embert, hogy segítsen közre-
működésével a jogi folyamat sajátos körülményeinek tisztázásában, 
és az ügy, közösségünk számára kedvező megoldásában. Mentsük 
meg együtt a Rózsakertet! Ne hagyjuk, hogy gátlástalan üzletem-
berek és azok csatlósai újabb, még megmaradt természeti értékün-
ket tegyék tönkre, újabb közösségi tulajdonunkat lopják el.

Mi, Budafok-Tétény polgárai nem hagyjuk ezt a szemérmetlen, 
jogi álarc mögé bújtatott szennyes spekulációt! Tiltakozásunkban 
kérjük, segítsen nekünk Ön is, csatlakozzon hozzánk! 

Budafok-Tétény 2010. április 2.

Dr. Mészáros Péter
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület,

elnök

Dr. Somosy Zoltán 
Budatétényi Polgári Kör

Bartos Mihály
Budapesti Városvédő Egyesület

Promontor-Tétény munkacsoport
vezetője

Garbóci László
Mihalik Sándor Helytörténeti Kör

elnök

Pelikán Imre
Baross Gábor Telepi Polgári Kör

elnök

László Istvánné
Nagytétényi Polgári Kör

elnök

Horváth Miklós
Savoyai Jenő Asztaltársaság

titkár

dr. Dobos Károly
Klauzál Gábor Társaság

elnök

Kolláthné Hollósy Rita
Budatétényi Polgári Kör

elnök

Szántó Tamás
Rózsavölgy Egyesület 

alelnök

P E T ÍC IÓ
A BUDATÉTÉNYI ROZÁRIUM 

MEGMENTÉSÉÉRT
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A Fővárosi Urbitális Majális 2010. programsorozat keretében ismét birtokba vesszük 
 városunkat, az idei jelszó: I ¦ BUDAPEST!

Célunk: a Hárosi Öböl, a tétényi Duna-part rejtett kincseinek, szépségeinek bemuta-
tása, és a figyelemfelhívás a kerület egyéb turisztikai lehetőségeire, programjaira. 

Központi helyszín az M0 déli oldalán, a Dunapart u. folytatásában található lovarda, 
(Tétényi Dunapart Lovasklub).

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL:

Május 8. szombat
Bejárás a Duna-parton
10.30  A hárosi Öböl

túravezető: dr. Mészáros Péter Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület elnöke 
Találkozó: a lovardánál, innen séta a Hunyadi laktanyáig

 Borváros kulturális fejlesztése
 Bejárás a Záborszky Pincében és a Borhegy sétányon 
12.00 A 2011-re megvalósuló fejlesztés helyszínének megtekintése 
 (Záborszky Pince Nagytétényi út 24-26 .
 vendéglátó: Békési Imre, előadást tart Farkas Balázs)
 Programok gyerekeknek, felnőtteknek a lovardánál
12.00–15.00-ig Kézműves foglalkoztató gyerekeknek 
12.00–13.00 Magyar Táncház
13.00–14.00 Tátika zene gyerekeknek

Bejárás Nagytétényben
16.00 Barangolás Nagytétényben 
 (vezeti: Garbóci László vagy Kludák Erzsébet, 
 gyülekező a Nagytétényi út 306, Szelmann Ház előtt) 
 a kb. 1 órás vezetés bemutatja Budapest XXII. kerületének 
 nagytétényi részét, valamint annak ismert és kevésbé ismert nevezetességeit 
17.00 Helytörténeti Kiállítás megnyitója a Szelmann Házban 
 (Nagytétényi út 306. kiállítás régi mesterségek és elődeink használati eszközeiből)

Május 9. vasárnap 
10.00 – 11.00 Budafok-Tétény a Dunáról szemlélve: 
 a Nagytétényi Yacht klubból indulva 
 városunk Duna partjának értékei más nézőpontból 
 (a túrát vezeti: Dr. Mészáros Péter)

Május 8-9-10. (szombat – vasárnap – hétfő)
Program a Kastélyban
10.00 Nagytétényi Kastélymúzeum:
 „KOROK – VIRÁGOK – Virágkötészet a gótikától a biedermeierig” 
 c. kiállítás megnyitója, kézműves és iparművészeti vásár 
 Sportprogramok

 Promontorium Polgári Casino www.promontorium-casino.hu 
 Lovakért és lovaglásért Alapítvány www.lolok.hu 
 Zöld jövő Környezetvédelmi Egyesület www.zoldjovo.hu
 Duna SZTK www.dunasztk.hu 
 Baross Gábor Horgászegyesület www.harosihorgaszat.hu 
 Nagytétényi Polgári Kör www.nagytetenyiek.hu 

MIÉNK A DUNAPART
KÖZ(ÖS)TEREINK ÉS KÖZÜGYEINK

Civil majális
2010. május 8–9.

2010.
MÁJUS 1-31.
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NEMZETI PARK TÚRÁK
A Zöld Jövő az elmúlt időszakban is folytatta a hazai nemzeti parkokat meglátogató túra sorozatát.

Az utóbbiakból:
• Elmúlt októberben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Geoparkjában jártunk 

Ajka, Úrkút, Kislőd térségében.
• Novemberben Tatán a hagyományos vadlúd sokadalmon vettünk részt.
• Februárban a Solymári Ördöglyuk barlangban tettünk terep barlang túrát.
• Márciusban a Cserhát-Medves hegységben jártunk, ugyancsak geo túra 

 jelleggel, a Bükki Nemzeti Parkban.
• Áprilisban a Bakonyban, Bakonybél, Pénzesgyőr, Kőrishegy voltak 

a  célpontjaink.

Várjuk az érdeklődőket a zoldjovo@zoldjovo.hu címen, ahol az elektronikus hírlevelet is kérhetik.

TÉTÉNYI FENNSÍK
A Fővárossal együttműködve idén is folytatjuk élőhely rekonstrukciós akcióinkat, bejárásainkat. A védett területen 
megjelenő tájidegen fajokat, cserjéket ritkítjuk, ill. a degradált volt hizlaldai terület rehabilitációját végezzük, a Ka-
maraerdő közelében. Az érdeklődőket, csatlakozókat itt is szívesen látjuk.

A tanösvényt ugyancsak karbantartjuk, füzetet az érdeklődőknek tudunk adni, helyben a Fitolandnál férhető 
hozzá. Alkalmanként bejárásokat tartunk itt is. Idén a kerületi iskolák ökológiai csapatversenye terepgyakorlatát is 
itt bonyolítják le, az 5., 6. osztályosoknak.

Május a Tétényi-fennsíkon
(Gergely Attila)

Sömörös kosbor
(Gönczi János)

Kagylómaradványok a mészkőben
(Gergely Attila)
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A dolog úgy kezdődött, hogy a 
budatétényi Borhy kertészetből hűtő-
kocsikkal szállítottak virágokat, vi-
rágtöveket még Párizsba is egészen a 
20-as évek derekáig.

Borhyék felfi gyeltek arra, hogy a 
francia partnereik a téli hónapokban 
cikóriát is hajtatnak a szezonális ter-
melés kiesésének pótlására.

Ők hozták a magot meg az ötle-
tet a tétényieknek, így a nagy pincé-
vel rendelkező Baranyai család gaz-
dálkodó tagjainak is az I.VH. után.

Kétféle magot is kaptak, az egyik-
nek a hajtatott termése sárga fodros 
levélrózsát, a másik a ritkább a hal-
vány bordó fodrosat hozta.

Ezt, az ezúton idekerült cikóriát 
honosították meg és termeltek, min-
den évben szaporítottak vetőmagot is.

A növény ismert volt a környéken, legalábbis annak 
elvadult válfaja a kék virágú katángkóró.

Nem is tudták a vállalkozó kedvű budatétényi ter-
melők mibe vágtak bele, mennyi dolguk lesz mire a téli 
 vitaminpótlást biztosító, ízletes cikóriahajtások a piacra 
kerülnek, és pénzt hoznak.

A cikória gyökeret a kertben kell termelni majd a fel-
szedése után, kerül a pincébe, ahol leveleitől megfosztva 
a földbe dugva kezdődik a fogyasztható húsos hajtású le-
vélrózsák fejlődése.

A cikória magot kicsit későn május elején kell elvet-
ni, ha szép gyökeret akarunk hajtatni, így nem öregszik 
el. (magba csak második évben megy)

Kapálni, egyelni, szárazabb időben akár árasztással 
öntözni is jó, ha szép vastag gyökereket szeretnénk 
 ősszel felszedni. 

A sorok között, akinek volt, egykerekű tolókapával 
gondozta a cikória ültetvényét.

Október végén-, november elején szedték fel a gyö-
keret a földből és kukoricaszárak kö-
zött leterítve, kint hagyták a földön. 
Az volt a hiedelem, hogy jó, ha egy 
kicsit megcsípi a fagy.

Mivel az első szállítások a piacra, 
de leginkább a budapesti nagy csar-
nokba a Karácsonyi ünnepek előtt 
voltak aktuálisak, ezért a pincébe ezt 
megelőző 5 héttel kellett a gyökereket 
a földágyásokba eltenni.

November közepén behordták a 
gyökereket, letépték a leveleit, amit 
összevágtak és kukoricadarával ke-
verve a tyúkok, kaptak meg. 

Még egyszer kézbe vették a gyö-
keret és a letépett levelek csonkját, 

úgy faragták körbe, hogy a közép-
ső két-három szívlevele maradjon 
meg.

A 16-18 °C fokos pincében mély 
sorokat húztak a föld ágyásokban, és 
a gyökereket belehelyezték, majd be-
takarták teljesen, cca. 2-4 cm-rel ke-
rültek a föld alá.

Locsolás a termesztési idő elején 
2-3 alkalommal is szükséges volt és a 
vízbe tyúktrágya is került.

Öt hét elteltével szép nagy fehér 
hajtások bújnak ki a földből, ezeket 
letörték a gyökerekről és vitték a cso-
magolni.

A nagyságuk és bordó ill. a sárga 
színek alapján szétválogatták, a kül-
ső levelekből szükség esetén egyet, 
kettőt leszedtek és a csomagolópapír-

ral kibélelt ládákba, tették, soronként papírral elválaszt-
va.

A pincében, a földben maradt gyökerek még hajtáso-
kat hoztak oldalt a megfaragott széleken, ezek már ki-
sebb méretűek voltak akkor is ha locsolták őket

A második, szedés után a gyökereket felszedték, és 
üstben megfőzték, így jutott a csomagoláskor letört leve-
leket is beleértve már másodszor, ezúttal meleg élelem a 
tyúkoknak a téli időszakban.

A cikória ára a szintén pincében termesztett sampi-
nyon gomba ára felett volt, ennek ellenére alig néhányan 
foglalkoztak vele. A  70-es évek végén még Óbudán is 
volt egy a pincéjében cikóriát termelő család.

Igaz e technológia alapján termelőknek a gyökerek 5 
alkalommal kerültek kezébe, mire befejezték az útjukat, 
és minden állomást bejártak.

A ritkább halványbordó fodrú hajtások magasabb 
áron keltek el, mint a sárga, talán, azért mert az volt a 
szóbeszéd, hogy az idősebb uraknak jót tesz.

A nagycsarnokban a különböző követségek bevásár-
lói és néhány hotel konyhai beszerző-
je voltak a főbb állandó vevők.

Az utolsó szállítási dömping a 
Húsvéti ünnepekre volt időzítve és 
ezzel a szezon le is zárult. 

Valójában a teendőknek nem volt 
vége, az utolsó termést adó gyökerek 
felszedését a pince szellőztetését és 
a pincébe lehordott föld átrostálását 
még el kellett végezni.

A hajdani munkaigényes terme-
lés nem jövedelmezett rosszul, per-
sze nem jött könnyen az a jövedelem. 
Megfi gyelhető, hogy szinte semmi 
nem ment kárba mindennek megvolt 
a felhasználása, hasznosítása.

CIKÓRIATERMESZTÉS HAGYOMÁNYAI 
BUDATÉTÉNYBEN

Katángkóró (Cychorium intybus)

A húsos levélrózsák
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KOMPOSZT KÉSZÍTÉS HÁZILAG III.

Minden növényi eredetű 
háztartási hulladék komposztálható:

• Zöldség- és gyümölcsmaradék
• Ételmaradék (ne a halom tetejére tegyük)
• Hervadt virág
• Kávézacc, kiforrázott tealevelek, fehérítetlen 

papírfi lter
• Apróra tört tojáshéj (kis mennyiségben)
• Papír tojásdoboz (aprítva), papírzsebkendő, könnyen 

foszló papír törlőkendő
• Pamutszövet- és lenvászon maradék
• Fahamu 
• Fűnyesedék: nitrogénben gazdag. Enyhén fonnyadt 

állapotban, vékony rétegben tegyük a komposztálóba.
• lomb és avar 
• metszési nyesedék (a halom aljára rakva jó szellőzést 

biztosít)
• fák és bokrok aprított ágai 
• – háziállatok trágyája (kis mennyiségben, jó nitro-

génforrás)

Nem kerülhet a komposztba:

• papír – az előzőekben felsoroltakon kívül (gyűjtsük 
inkább külön)

• tarack (továbbszaporodás miatt)
• falevelek közül: dió-, gesztenye-, platán-, tölgy- és je-

genye (nehezen bomlanak le, illetve mérgező anya-
gok jutnak a komposztba)

• egész kenyér
• üveg, fém, műanyag 
• porszívó porzsákja 
• olajok, festékek 
• építkezési törmelék 
• pelenka
• beteg, vagy kártevőktől hemzsegő növényrészek

A megfelelő hely kiválasztása

A legpraktikusabb a konyhához és vízhez közel, lehe-
tőleg olyan helyen, ahol átmenetileg tárolhatóak a szer-
ves hozzávalók. A halmot ne helyezzük faház, fakerítés 
vagy fából készült dolgok közvetlen közelébe, mert a fa 
idővel elkorhadhat. Figyelembe kell venni, hogy a halom 
környezetében megnövekszik a rovarok aktivitása. Ke-
resünk a kertünkben egy félárnyékos, szélvédett helyet. 

Fontos, hogy a hely elvezesse a vizet, mert az állóvíz 
lelassítja az érést. Beton vagy aszfalt felületre nem aján-
latos halmot építeni, mert így a talajban élő mikroorga-
nizmusok nem tudnak munkához látni.

Szárazabb területeken ideális lehet a halom számá-
ra, ha egy fa alá helyezzük. A  fa árnyéka meggátolja a 
halom túl gyors kiszáradását, s a lombkorona elegendő 
napfényt ereszt át nappal. Ha a halom árnyékban van, 
akkor ritkábban kell megnedvesíteni. 

Hidegebb területeken ajánlott a halmot a direkt nap-
fénybe állítani. Nem a legfontosabb szempont ugyan, de 
lehetőleg ne fenyő-, eukaliptusz-, babér-, oleander-, és 
diófa vagy borókabokor alá állítsa a komposzthalmot, 
mert ezek a növények olyan savakat termelnek, amelyek 
gátolhatják a növények fejlődését.

A tapasztaltabb komposztálók gyakran állítják a hal-
mot olyan helyre, ahol a következő évben ültetni szeret-
nének valamit. Ezzel időt takarítanak meg, és plusz ener-
giát adnak a növényeknek. Próbálja csak ki, milyen ter-
mékeny lesz a talaj, ha a halmot a kert különböző pont-
jaira költözteti!

Prizmakomposztálás: a legegyszerűbb és legolcsóbb 
módszer. A komposztot egyszerűen a megfelelő helyen 
hosszúkás halomba rakjuk. A  halom keresztmetsze-
te lehet háromszög vagy trapéz alakú. A komposzt így 
könnyen hozzáférhető, nem kell silót építeni vagy vásá-
rolni, az átforgatás is egyszerűbb. Hátránya, hogy na-

A 60-as években a Kertészeti Kutató Intézet Buda-
tétényi telepén már hajtattak cikóriát eladásra és a tech-
nológia fejlesztésére kísérleteket is végeztek. 

Az 50-es évek végén vizsga téma is volt a cikória ter-
mesztés a Kertészeti Főiskolán. 

Itt Budatétényben már évek óta nem termeszti senki 
értékesítésre, a cikóriát.

A hazai termelési gyakorlat nem volt túlzottan is-
mert, ezt a régi technológiát, mint érdekességet, a 
70-es évek vége felé itt Budatértényben nézte meg a 
Kertészeti Főiskola Zöldségtermesztési tanszék egy 
professzora.

A cikória gyökeret, a nemzetközi bértermeltetés ke-
retében Holland hibrid vetőmagból Magyarországon, 
az egykori Sluis & Groot, (mai nevén Seminis Hungária 
Vetőmag Kft .) Hernádi Ottó igazgatósága alatt termelték 

a 70-es években, a szépemlékű cibakházi Lenin TSZ és a 
győri Csehszlovák Magyar barátság TSZ földjein. 

Az egyik országban termelt gyökeret a globalitás jegyé-
ben egy másik ország melegházaiban csíráztatják fekete 
fólia alatt és egy harmadik ország áruházlánca, értékesíti.

Ma már a globalitásnak köszönhetően a nagyáruhá-
zak zöldséges polcain ott van a cikória.

Érdemes vásárláskor fi gyelemmel lenni arra, hogy 
kellő gondossággal, sötét papírral, fóliával le van-e ta-
karva, mert ha erre nem fi gyeltek az üzletben, akkor a 
fényben megkeseredik, fogyasztásra alkalmatlanná vá-
lik az egyébként kinézetre szép árú! 

Nyersen, ecetes lében, vagy öntetekkel és kékerezetű 
sajt reszelékkel fogyasztják, de rengeteg párolt főzött stb. 
elkészítési módja is ismert.

 Sarnóczay Gyögy



gyobb a helyigénye, valamint a nem megfelelően takart 
halmot a szél megbonthatja, illetve a háziállatok szét-
túrhatják. 

Silókomposztálás: a hozzávalókat valamilyen „edény-
be” helyezzük, ezáltal kisebb a helyfoglalás és a siló kör-
nyéke is könnyen rendben tartható. A  silót árnyékos, 
könnyen megközelíthető helyre tegyük. Hátrány, hogy 
az átforgatás nehézkes, a siló egyik oldalát ehhez le kell 
venni. Komposztládákat egyre több helyen vásárolha-
tunk, de készíthetünk saját magunk is.

Komposztláda építése

Az egyik legkönnyebb módja egy egyszerű és hatékony 
komposztláda megépítésének az, ha kerít négy használt 
raklapot, és erősen összeköti őket. Miután a négy rakla-
pot élére állítva elkészült a négyzet alapú láda, erősítse 
össze az oldalait kötél, lánc vagy drót segítségével. Egy 
ötödik raklappal padlót is gyárthat a ládának, hogy job-
ban átjárja a levegő. Később egy használt szőnyeg vagy 
egy viaszosvászon terítő kerülhet a tetejére, hogy csök-
kentse a páratartalom vesztséget, illetve, hogy távol tart-
sa az esőt és a havat. Ha nagy kerttel és sok komposztál-
nivaló anyaggal rendelkezik, akkor jól jöhet egy máso-
dik komposztláda is. Amikor az első megtelt, hagyja ér-
lelődni, és lásson hozzá a második megépítéséhez.

Ha van otthon maradék kerítésdrót, akkor abból is 
lehet komposztálót készíteni. Egy 3-3,5 méter hosszú, 90 
cm széles fonatból a végek összekötésével 700-900 lite-
res álló „drótcsövet” kapunk, amit kifeszíthetünk a pa-
lást mentén földbe vert karókkal. Ily módon az oldalsó 
szellőzés biztosított, a talajra száraz gallyakat rakva pe-
dig elkerülhető a felázás.

Egy régi műanyag kukából vagy hordóból is készít-
hetünk komposztsilót: vágjuk ki az alját, az oldalára ké-
szítsünk néhány cm-es lyukakat a szellőzés miatt. 

A komposztáló edények készítésének csak a fantázia 
szab határt, csak a következőkre kell ügyelni: 
• legyen a megfelelő térfogatú (kb. 1 m3), hogy ne hűl-

jön ki a halom és a nedvességet is megfelelően tartsa 
• jól szellőzzön oldalról, és lehetőleg alulról is 
• olyan kialakítású legyen, hogy az átforgatás ne legyen 

nehézkes
• fából készült szerkezetet a gyors korhadás elkerülése 

végett környezetbarát fapáccal kezelhetjük

Műanyag zárt komposztálók 

Ausztráliában és Németországban mostanában ezek a 
zárt, műanyag komposztálók a legfelkapottabb model-
lek. Sokan szeretik, hogy esztétikus, rendezett és zárt. 
Mivel zárt, jobban tartja a hőt, oxigént pedig a fedél fel-
emelésekor, illetve az alján keresztül, a földből kap.

Forgó komposztálók

Ezek a szerkezetek a saját állványukon állnak, forgatha-
tóak, s ezért gyorsabban állítanak elő komposztot. Ha 
a hordót megforgatjuk, akkor belül az anyagok alapo-
san összekeverednek, és a kiváló levegőellátás miatt a le-
bomlás felgyorsul.

A nyesedékeket és az ételmaradékokat egy kis aj-
tón keresztül lehet behelyezni, s a hordót naponta meg 
kell forgatni. Hogyha irányítani akarja a folyamatot, 
és növelni a mikroorganizmusok számát, akkor szór-
jon be néhány marék kész komposztot, komposztak-
tiválót, vagy termőföldet a komposztálás kezdetekor. 
Kevesebb, mint egy hónap alatt elkészül a komposzt, 
és már hozzá is kezdhet egy újabb halom komposztá-
lásához!
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