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

2010. év végén, sőt még a 2011. év elején sem sejtettük, hogy 
milyen nagy változásokkal kell szembenéznünk. 2010. no-
vember 29-én, lezajlott civil tájékoztatón az Önkormány-
zattól szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan megpróbálják biztosítani az egyesületek működé-
sét az előző évekhez hasonló formában. Ennek reményében a 
Budatétényi Polgári Kör is nagy bizalommal kezdte el a 2011. 
évi közhasznú tevékenységét.

A rendezvények sorát 2011. január 8-án, a Don-kanyarnál 
elesett magyar katonákra való megemlékezéssel kezdtük, a 
Szent István király plébániatemplomban. Majd január 9-én, 
vasárnap délután a Radóczy Mária Galériában megtartottuk 
a 2010. évi közhasznúsági beszámolót, köszöntöttük az új 
évet, minden szépet és jót kívántunk az új esztendőre egy-
másnak és felvázoltuk a 2011. évi terveinket. Akkor még nem 
is sejtettük, hogy ez az év nem lesz zökkenőmentes. A hideg-
zuhany ezután következett, amikor január 12-én átvettük 
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának le-
velét. A levél tartalma értelmében „a feladatok felülvizsgála-
ta, racionalizálása, a költségek csökkentése” elkerülhetetlen. 
Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a Radóczy Mária Galériá-
ban (Dézsmaház u. 27.) 2006. év decemberétől kialakított iro-
dát és a galériahasználatot fel kell adnunk és új takarékosabb 
megoldást kell keresnünk. 

Az Önkormányzat több önkormányzati ingatlant is fel-
ajánlott irodahasználat céljára, de ezeket az ingatlanokat nem 
fogadtuk el, mivel nem Budatétény területén találhatók, vagy 
az ingatlanok állapotát nem tartottuk megfelelőnek. 

2011. február 12-én, szombaton rendkívüli közgyűlésre 
hívtuk össze a Budatétényi Polgári Kör tagságát, hogy a meg-
változott helyzetről tájékoztassuk és kikérjük a tagság véle-
ményét. 

A tagság többségének álláspontja az volt, hogy a Buda-
tétényi Polgári Kör a korábban székhelyéül szolgáló és 
2006-ban a Budatétényi Római Katolikus Egyházközségnek 
visszaadott, Szent Imre Otthonban rendezze összejövetelei-
nek, programjainak többségét. Ennek érdekében Udvarnoky 
László plébános úrral felvettük a kapcsolatot. A plébános úr 
ugyanúgy, mint 2006-ban, irodahasználatra lehetőséget nem 
biztosít, de rendezvények céljára, rezsiköltséghez való hozzá-

járulás mellett helyiségek biztosításával támogatja az Egyesü-
let munkáját.

A Közgyűlésen szóba hoztuk, hogy a Szent Imre Otthon 
átadásakor az Önkormányzat, az ingatlan a kárpótlásáért 
19,7 M Ft-ot vett fel. Felmerült a kérdés, hogy a Polgári Kör 
jogosan támaszthatna igényt az általa korábban használt, és 
jól gondozott ingatlanért cserébe, egy új ingatlanra? 

A közgyűlésen jelen lévő Szepesfalvy Anna képviselő-
asszony, miután üdvözölte a Polgári Kör tagságát, elmondta, 
hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei jelentősen szű-
kültek, szűkülnek. A  parlament döntéseinek megfelelően 
az Önkormányzatok területén is általános takarékosságra 
van szükség. Így a 2010 novemberében ígért „szinten tartás” 
a kialakult „vis maior” helyzetben sajnos nem tartható. El-
ismerte, hogy a kialakult helyzet kommunikációja nem volt 
tökéletes.

A Polgári Kör helyiséggondjainak megoldása kapcsán 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy egy esetleges új intézmény 
létrehozása (új ingatlan megszerzése) esetén a legnagyobb 
problémát a folyamatos későbbi működtetés költségeinek az 
előteremtése jelenti, ennek kezelésére a pályázati rendszer 
nem alkalmas.

Hangsúlyozta, hogy a kerületi Önkormányzat elismeri és 
nagyra értékeli a Polgári Kör elmúlt években kifejtett munká-
ját, a Polgári Körrel továbbra is együtt kíván működni. Kije-
lentette, hogy a program-fi nanszírozás változatlan marad, de 
a helyiség-fi nanszírozás csökken. 

A nehéz gazdasági helyzethez alkalmazkodva a Buda-
tétényi Polgári Kör közhasznú tevékenységét ennek megfele-
lően továbbra is folytatja, de távlati tervként is fenntartja igé-
nyét egy független civil közösségi ház létrehozására. Ameddig 
erre nem nyílik lehetőség addig a felajánlott lehetőségekkel 
élve tevékenységünket, programjainkat ehhez igazítva fog az 
egyesület működni, de mindenféleképpen új fejezet kezdődik 
a Budatétényi Polgári Kör életében.

Ami változatlan, hogy rendezvényeink ingyenesen láto-
gathatók.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kolláthné Hollóssy Rita

Budatétényi Polgári Kör elnöke

HOGYAN TOVÁBB?
ÚJABB FEJEZET KEZDŐDIK A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR ÉLETÉBEN…
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f i l m k l u b
SZENT IMRE OTTHON

(Budatétény, Kistétényi u.13/b)

1.  2011. március 31-én,
csütörtökön este 6 órai kezdéssel
A FEHÉR VÉRTANÚ

2.  2011. április 9-én,
szombaton este 7 órai kezdéssel
KAROL, AZ EMBER, AKI PÁPA LETT

3.  2011. április 16-án, 
szombaton este 7 órai kezdéssel
KAROL, A PÁPA, AKI EMBER MARADT

A Budatétényi Polgári Kör
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Budafoki Könyvtára

szeretettel meghívja Önt és családját

2011. június 1-én, szerdán 18 órára,

Sarnóczay György: 
Kistétényi társasági élet 

című helytörténeti füzetének 
bemutatójára

Program:
Garbóci László helytörténész előadása: 
Kistétény a két világháború között
Sarnóczay György: virtuális bemutató 
Budatétényi Polgári Kör: adományozás

Rendezvény helyszíne: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtár

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30.

HŐSÖK VASÁRNAPJA
2011. május 29. 

vasárnap ½ 9 órakor,
Budatétényben 

a Szent István király Plébánia templom falán lévő 
emléktábláknál ünnepség és koszorúzás.

Utastársak jelentkezést várjuk
egy karintiai utazásra!

Karintia 2011.
Meleg vizű tavak, tiszta folyók, fenséges hegyormok és 
eldugott völgyek, szelíden hullámzó rétek és sűrű erdők. 
Ez Karintia.

2011. július 10-15.
6 nap 5 éjszaka

Elhelyezés: Obervellach, Panzió, 2 ágyas fürdőszobás 
szobában, félpanzióval. ( reggeli+ estebéd)

Indulás: 2011. július 10-én, vasárnap,reggel 6 órakor a
Budatétény, Nagytétényi u. Shell benzinkút parkolójából

Érkezés: Az indulás helyszínére: július 15-én, pénteken, 
az esti órákban.

Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Tervezett programok:
Határátlépés: Rábafüzes, Klagenfurt, Villach, Spital, 
Obervellach, Raggaschlukt vízesés, Mölltall gleccser,
Turacher Höhe, Millstatter See, Spittal an Der Drau 
(Porcia kastély, Kínzómúzeum, Hajókázás a tavon), 
Reisseck, Malltatal Európa legnagyobb vízzáró gátja, 
Gmünd Porsche múzeum, Klagenfurt minimundus 
és hazautazás.

Költségek:    205 Euro (szállás, étkezés)
+ 20.000 (útiköltség)
+ Karintia kártya 38 Euró/fő
Előleg: 25 Euró/fő

Jelentkezés és befizetés a szervezőnél: 
Kolláthné Hollóssy Rita
Telefon: 06-20-256-4234 , 228-4015
E-mail: kollathne.rita@gmail.com

Jelentkezés időpontja: 2011. március 29. kedd du. 4 óra
Herman Ottó Általános Iskola (Pannónia u. 50.) 
vagy a Szent Imre Otthonban (Kistétényi u.13/b) 
a Filmklub előtt fél órával: március 31-én, 
április 9-én vagy április 16-án.

A Budatétényi Polgári Kör köszöni azoknak 
akik, 2010-ben adójuknak 1%-val támogatták 

az egyesület tevékenységét!
Kérjük, támogassa 2011-ben is 

a Budatétényi Polgári Kört, 
személyi jövedelemadója 1%-ával.

Adószám: 18233573-1-43
Támogatását vagy tagdíját szívesen fogadjuk a

OTP Bank: 11722003-20030607 sz. számlaszámon!
Köszönettel: Budatétényi Polgári Kör Vezetősége
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Készülőfélben van egy újabb helytörténeti füzet, amelyben 
Kistétény, Budatétény társasági életének szerveződéséről lesz 
szó, fotókkal, nevekkel, és korabeli dokumentumokkal színe-
sebbé téve.

A füzet bevezetőjéből néhány mondat csak az érdeklődés 
felkeltésének reményében:

Borovszky Samu így említi a XIX sz. végén kiadott „Magyar-
ország vármegyéi” sorozatának a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye című kötetében „községünket”:

„Kistétény, közel fekszik a fővároshoz. Nagyközség 167 
házzal és kb. 2000 németajkú, r. kath. vallású lakossal. 
A  postája helyben van, a távírója és vasúti állomása pedig 
Buda fok. A helység azelőtt puszta volt és Nagytétényhez tar-
tozott. 1873-ban lett önálló községgé. A község nagyobb  része 
szétszórt házakból álló, utcza nélküli hegyközséget alkot. 
A XIX. század első felében a báró Pacassi, a gróf Hadik és a 
báró Rudnyánszky családok voltak a puszta földesurai. A ró-
mai katolikus templom 1780-ban épült. A  szőlőbirtokosok 
között számosan vannak budapestiek. A határban mészkőbá-
nyák vannak és a lakosok nagy része kőfejtéssel, foglalkozik”

Az 1873-ben önálló községgé lett Kistétényben a társasági 
élet kezdetei, tekintettel a fent említett alacsony lakossági lét-
számra, biztosan az egyház az egyházzal szoros kapcsolatban 
levő iskola ünnepei voltak.

Ilyen alkalmakkor a helybéliek az iskolában, a templomban, 
az iskolaudvaron vagy mise után a templom előtt jöttek össze.

Az iskolai ünnepségek szélesebb körben teremtettek lehe-
tőséget az ott megjelenteknek egymás megismerésére, kap-
csolatok, alkalmi társaságok kialakulására.

Csak érdekesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a mai 
sportpályával szemben, a volt Kultúrház alatti pince feltehe-
tően Szabadkőműves összejövetelek színhelye volt az 1820-as 
évekre datálva.

Említenek egy hajdan volt legényegyleti találkozóhelyet is. 
Előfordulhat, hogy a szemben lévő oldalon az Erzsébet király-
né út 1 sz. alatti Tögl ház pincéjében a Bacchus oltár körül volt 
ez a találkozóhely. 

„Bacchus oltára. Lyka György kis-tétényi pinczéjében egy a 
görögöknél hagyományos szertartás ment végbe; oltárt emeltek 
s a pesti görög pap szentelt vízzel s tömjénfüsttel áldotta meg a 
hordókat. [1878 szept 29. Vasárnapi újság.]”

Ugyancsak meg kell említeni Klauzál Gábor által a hely-
béli gazdálkodók összefogására, képzésére szervezett Gyü-
mölcstermelői társulást.

Fontos eseménye volt az egykor szőlőtermelő községünknek 
a szüreti mulatság is az ebből az alkalomból szervezett táncos 
zenés felvonulás és szüreti bál, amit a helybéli vendéglőkben 
tartottak.

Nagytétényben hagyományőrzésből még most is megtart-
ják évente a szüreti felvonulást és az alkalomhoz kapcsolódó 
rendezvényeket.

1912-től rendszeresen megtartották Szt. István napkor a 
templom búcsúját a Jókai mozi háta mögötti szabad területen.

Amikor a fővárosból megjelentek a nyaraló tulajdonosok, 
akik az állandó lakosokkal megismerkedtek, elkezdődött el-
sősorban a fi atalok között a társaságok szerveződése.

Idővel a lakosság létszámának növekedésével a társasági 
élet centrumai is kialakultak polgári jelleggel a Kultúrház-
ban, a sportpályán, majd egyházi támogatással a Rendházba, 
a Missziós házban és a Szt. Imre-otthonban.

A vendéglők, kocsmák asztal-társaságai is valamilyen szinten 
a társasági élet részét képezték az ott megjelenteknek.

Ismereteim szerint innen nem indult a kugli partik törzs-
tagságán kívül egyéb szerveződés.

Sarnóczay György

KÖRNYEZET-
VÉDELMI DÍJ

2011.
Az idei díjat Karancz Éva, a Hermann Ottó 
Iskola tanára, környezeti nevelője érdemelte 
ki, aki egyben a Zöld Jövő elnökségi tagja és 
túráinak szervezője, ezúton is gratulálunk!

Az idei első túra márciusban a  Tihanyi fél-
szigetre vezetett, ahol a kerületi csapat a 
Lóczy Lajos tanösvényt, gyakorlatilag az 
egész félszigetet járta végig.

Áprilisi túránk a Kelet Bakonyba, Kisgyón 
és Bakonykúti között, a Burok völgyben vezet 
majd, jelentős geológiai értékeket megismer-
tetve.

KISTÉTÉNYI TÁRSASÁGI ÉLET
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TÉTÉNYI FENNSÍK  AKCIÓNAPOK
Január
Magyar Madártani Egyesület – Zöld Jövő 

A Magyar Madártani Egyesület budapesti 
csoportja fővárosi védett területeket felkereső 
önkéntes akciónapjai sorában került sorra ez-
úttal a Tétényi fennsík. A  téli időszakban jól 
el végezhető munkákra koncentráltunk, az el-
múlt években levágott cserje összegyűjtésére, 
további cserje vágásra, ritkításra, ezekkel pár-
huzamosan a közeli tisztáson felállított hálók-
kal madárgyűrűzés is folyt.

Az akciónap nagy érdeklődést vonzott, a 
Madártani Egyesületnek mintegy harminc 
önkéntese jelent meg, míg a kerületből tizen-
ketten vettünk részt a munkában. A  madár-
hálók és a tábori konyha már reggel ½ 8-kor 
telepítésre került, majd 9-től az önkéntesekkel 
felvonultunk a Kamaraerdő közeli terület-
re. Itt a trágyás zónában kialakítottunk egy 
tüzelő helyet, ahova a korábban levágott cserjét 
hordtuk össze, és égettük el – itt nem okoz a tűz a gyepben ká-
rokat. Ponyvákkal, hevederekkel hordtuk a távolabbi pontok-
ról a cserjéket, aminek nagy része már a déli órákra elfogyott, 
pedig hatalmas mennyiség gyűlt össze az évek alatt. Utána 
a területet három láncfűrésszel bővítettük a Kamaraerdei út, 
ill. a korábbi gumi raktár területe irányában.

Közben több alkalommal volt madárgyűrűzés a bázi-
son, elsősorban zöldike, erdei pinty és cinke került a hálóba. 
A  felvonulás közben, a korábbi lőállások térségében bajszos 
sármányokat láttunk. Délután háromra megtisztítottuk a 
Kamaraerdő és a korábbi tisztásunk közötti jelentős területet, 
kiszélesítve azt a gumiraktár felé.

Köszönet a Madártani Egyesületnek, elsősorban Bajor 
Zoltánnak a szervezésért. Az ő akciónapjaikat a honlapjukon 
lehet nyomon követni, de külön gyűrűzési napokat is tarta-
nak, tavasszal pl. a Kerepesi temetőben. 

Február

A korábban kialakított kis tisztásunk mentén vágtuk két 
láncfűrésszel a terjedő, tájidegen ezüstfát, olajfüzet. Itt is 
számot tevő mennyiségű levágott cserje halmozódott már fel.

Március

A korábbi hizlalda mögötti sánc mentén ritkítottuk a cserjét, 
új vágófejes gépünket is beüzemelve, melyet a fővárosi projekt 
keretében szeretünk be. Korábbi vágófejes kaszánk és lánc-
fűrészünk, és hét önkéntes segítő révén nagy területet tisz-
títottunk meg, természetesen hagyásfákat, bokrokat is meg-
hagyva a területen, csatlakozva a januárban kialakított nagy 
réthez, a Kamaraerdőtől a tanösvény irányába haladva.

Ezt a munkát folytatjuk a tavasz és a kora nyár folyamán, 
kiegészítve a hizlaldai gyomos, degradált terület kaszálásával, 
valamint tanösvény bejárásokkal, a tanösvény karban tartá-

sával. Ezt a tavasz folyamán a Fővárosi Ön-
kormányzat Környezetvédelmi Alap támoga-
tásával végezzük, így mód nyílt az új vágófejes 
gép beszerzésére, és sor került, ill. kerül a nagy 
tájékoztató táblák javítására is.

Kerekasztal, munkamegbeszélés

Februárban az érintettek részvételével nagy ér-
deklődéssel kísért kerekasztalt tartottunk kö-
zösen a Levegő Munkacsoporttal a TIT Stúdió-
ban. Részt vettek az érintett agglomerációs és 
fővárosi önkormányzatok, a civil szervezetek, a 
szakhatóságok, a Nemzeti Park képviselői. Az 
agglomerációs területek, de a főváros felől is 
jelentkező átsorolási, beépítési nyomás, a kül-
területek elhanyagoltsága ellen próbáltunk kö-
zös felületeket találni, a természeti, zöldterületi 
értékeket megvédeni, azokat kommunikálni, 
népszerűsíteni. A  bővebb össze foglalót honla-
punkon láthatják.

Mészáros Péter
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Hogyan komposztáljunk?

Alulra laza, szálas hulladékot tegyünk, erre kb. 20 cm-es réte-
get, majd szórjuk meg vékonyan földdel.

Ezt ismételjük, amíg el nem fogy az anyag. A legkedvezőbb 
keverési arány: 60% háztartási- és 40% kerti hulladék. Ha a 
komposzthalom elérte az 1 m-es magasságot, akkor lezárjuk 
néhány cm vastagon földdel, vagy száraz fűvel, lombbal. 

A komposzt összerakása után (amikor a siló megtelik, 
vagy a prizma eléri a megfelelő méretet) meg kell kezdeni az 
átforgatásokat. Néhány hetente a prizmát átrakjuk, illetve a 
silót kiürítjük, majd újratöltjük, törekedve a lehető leglazább 
szerkezet elérésére. Az első átforgatás után ne adjunk friss 
anyagot a komposzthoz. Ellenőrizzük folyamatosan a víztar-
talmat, ha kell, nedvesítsük. Átforgatás nélkül is elkészül a 
komposzt, de hosszabb időre van szükség, és a minősége nem 
éri el a többször átforgatott komposztét. 

Ha az eljárási szabályokat betartjuk, a komposztáláskor az 
egészségre, vagy a környezetre káros anyagok nem keletkeznek. 
A jól irányított érés során a kórokozók, a kártevők és a gyom-
magvak elpusztulnak.

A hulladék összetételétől függően 3-4 hónap után stabil, 
talajjavításra alkalmas anyagot kapunk, 6-8 hónap után köz-
vetlenül talajként használható. Hidegebb időben a folyamat 
tovább tart, kb. egy év kell a teljesen érett komposzt elkészül-
téhez.

Az elkészítés ideje a módszer, a nedvesség, a zöld és barna 
alapanyagok aránya, és az évszak átlaghőmérsékletének függ-
vénye.

Ha kizárólag barna anyagokat komposztálunk, akkor le-
lassul a folyamat, mert a halom nem melegszik fel eléggé. Ha 
pedig kizárólag nedves, zöld anyagokat használunk száraz, 
barna, táguló anyagok nélkül, akkor a halom könnyen meg-
büdösödhet.

A nedvességet sokszor nem vesszük fi gyelembe, pedig 
kulcsfontosságú szerepe van a komposztálásban. A  nedves 
komposzthalom kényelmes és biztonságos környezetet nyújt 
a mikroorganizmusok számára (gombák és baktériumok), 
amelyek segédkeznek a lebontásban.

Melegebb környezetben egy műanyagból, szénából vagy 
gallyakból készült fedél segít megtartani a halom nedvessé-
gét. A komposzt így nyáron elég nedves marad, télen pedig 
nem lesz vizenyős a hótól és esőtől.

Ha egynegyed rész és fél rész közötti zöld (nitrogéntartal-
mú) hulladék aránylik fél rész és háromnegyed rész közötti 
barna (széntartalmú) hulladékhoz, akkor az eredmény egy 
gyorsan felmelegedő és lebomló komposzthalom lesz.

A rétegelős módszer

Sokan szeretik előre begyűjteni, és hetekre, hónapokra elrak-
ni a szerves hozzávalókat. Amikor elegendő összegyűlt, kez-
dődik a halom elkészítése. Az alapját egy barna hulladékból 
(gallyak, ágak, avar) álló 15–30 cm vastag réteg adja, amely a 
földön nyugszik. A következő réteg zöld származékokból kell 
hogy álljon, például trágyából, friss kaszálékból, ételmara-
dékokból, szintén 15–30 cm vastagon.

Mindegyik réteghez adjunk vizet és adalékanyagokat, 
majd folytassuk felváltva barna és zöld hulladékból összete-
vődő rétegekkel. A rétegelős módszer a komposztálás klasszi-
kus, „tankönyvi” példája.

Példa a rétegekre fentről lefelé: 
– fűrészpor 
– levelek 
– konyhai maradékok 
– állati eredetű trágya 
– kaszálék és nyesedék 
– konyhai maradékok 
– száraz levelek

Hézagok és csomók alakulhatnak ki, amikor nagyobb meny-
nyiségű levelet vagy kaszálékot adunk a halomhoz, és ezek 
szagokat gerjeszthetnek. Ezt elkerülendő, alaposan keverjük 
el egymással az alapanyagokat.

A keverős módszer

Néhány elhivatott komposztáló kitalálta, hogy érdemes el-
keverni egymással az anyagokat mielőtt a halomra raknánk, 
mert így egyenlően oszlanak el a mikroorganizmusok, il-
letve kiegyenlítődik a barna és zöld hulladékok aránya. Ha 
az anyagokat csak egymásra helyezzük, akkor előfordulhat, 
hogy egyenlőtlenül fognak komposztálódni. Az újrahaszno-
sító gazdának persze ez semmiféle problémát nem jelent.

Először helyezzük el rétegekben az alapanyagokat a hal-
mon vagy komposztládán kívül egy halomban! A  halom 
közepébe a vasvillával benyúlva szórjuk bele villánként a ré-
tegelt anyagot a ládába. A cél a száraz és a nedves, illetve a 
barna és a zöld hozzávalók elegyítése. Amikor a halom elkezd 
érlelődni, hozzáadhatunk még friss zöld hulladékot, amelyet 
a halom közepén keresztül célszerű ötvözni a többi anyaggal.

Légáramlás

Többféle módon is növelhetjük a halomban található oxigén 
mennyiségét. A komposztálást öreg rókái faágakat vagy rak-
lapokat szoktak a halomba, illetve alá rakni, hogy növeljék a 
légáramlást a halomban. Ha a halom már elkészült, akkor egy 
pálcával, vasvillával vagy szénalazító szerszámmal gyártsunk 
lyukakat a halom belsejébe. A gazdaboltokban bizonyára ta-
lálunk megfelelő és jól működő szerszámot. 

Megint egy másik módszer teljesen kilapítani és újraépí-
teni a halmot, s közben elkeverni az anyagokat. Mindenki 
másképp csinálja, pont ettől érdekes és életszerű a komposz-
tálás: itt mindenkinek ki kell alakítani saját komposztálási 
szokásait.

Adalékanyagok

Töltő vagy kiegyenlítő anyagok: a sok szerves és kevés 
ásványi anyag miatt van rá szükség. Agyagot tartalmazó tala-
jokkal, bentonittal, alginittal biztosíthatjuk a megfelelő ásvá-
nyi anyag tartalmat.
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Kőpor hozzáadásával nem csak a komposzt minősége ja-
vul, de gyorsabban is készül el, mert a kőpor felületén a mik-
roorganizmusok elszaporodnak.

Serkentő anyagok: gyorsítják az érési folyamatokat, se-
gítik a lebontó szervezetek elszaporodását. Erre nagyon al-
kalmas a halomba rétegesen szórt talaj, szerves trágya, előző 
komposzt rostálási maradéka. 

Stabilizáló anyagok: elősegítik a humuszkolloidok kiala-
kulását, megkötik a kellemetlen szagokat. Ilyenek a kőporok 
(zeolit, bentonit, riolittufa).

Takaróanyagok: megelőzik a kiszáradást, nitrogénvesz-
teséget, segítik a melegképződést. Megfelel: szalma, lomb, 
vékony földréteg, zsákvászon. Az a fontos, hogy a levegő sza-
badon áramolhasson a halomban. Így nem keletkeznek kelle-
metlen szagok.

Nyesedék

A bokrok ágai és az olyan gallyak, amelyek átmérője nagyobb 
fél cm-nél, csak nagyon lassan bomlanak le. A lebomlás fel-
gyorsításának egyik módja az, ha kés, metszőolló, ásó vagy 
fejsze segítségével roncsoljuk a vastagabb, fás darabokat. Így 
nagyobb lesz a felületük, és a mikroorganizmusok is munká-
hoz láthatnak.

Ha sok vastag fás szárú hulladékkal rendelkezik, akkor 
esetleg érdemes lehet egy őrlő- vagy aprítógépet vásárolni. 
A gépek segítségével a hulladékot olyan méretre darálhatja, 
amit már könnyű komposztálni. A  másik megoldás az, ha 
készít egy mesterséges komposzt-dombot is (lásd Problema-
tikus hulladékok!)

Rendkívül óvatosan komposztáljuk 
a következő anyagokat:

Amikor gyomokat adunk a komposzthalomhoz, próbáljuk 
meg pár napig 60 – 65 °C-on, vagy hosszabb ideig 49 °C-on 
tartani a halom hőmérsékletét, hogy a magok elpusztuljanak. 
A káros gyomok nem biztos, hogy elpusztulnak a komposztálás 
folyamán, és így a komposzt begyűjtését követően előfordulhat, 
hogy újra kihajtanak. Ez elkerülhető, ha belerakjuk őket egy 
nagy fekete nejlonzsákba, és néhány hétig kihelyezzük a napra. 
Ezután a növényeket összevágva helyezzük a komposztba.

Óvatosan bánjunk a következő dolgokkal: súlyos rovar-
fertőzött növények, amelyek közt a peték vagy maguk a rova-
rok életben maradhatnak, ha a halom hőmérséklete nem elég 
magas; üszöggombával vagy lisztharmattal fertőzött növé-
nyek. 52 – 57 °C-on a kártevők és a kórokozók elpusztulnak. 
Legalább kétszer kell a komposztálás során átforgatni a hal-
mot, lehetőleg a kezdeti fázisban, amikor a hőmérséklet még 
aránylag magas. A halom szélén levő anyagok így bekerülnek 
középre, ahol a magas hőmérsékleten elpusztulnak belőlük a 
szennyeződések és a kórokozók. 

Figyeljünk azokra a növényekre, amelyek túl sok savat 
képezhetnek, vagy összetételüknél fogva lelassíthatják a le-
bomlást (pl. tűlevél). A savképző anyagok, például levelek és 
tűlevelek számára speciális komposzthalmot szoktak készíte-
ni. Az ebből készült komposzt csökkenti a talaj pH-értékét és 
serkenti a savas körülményeket kedvelő növények, mint pél-
dául az eper, a kamélia, az azálea és a gardéniák fejlődését.
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