
BUDATÉTÉNYI

HÍRLEVÉL
2011. ŐSZ

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

A Budatétényi Hírlevél 2011. évi tavaszi számá-
ban már megírtuk, hogy új fejezet kezdődött a 
Budatétényi Polgári Kör életében. A gazdasá-
gi helyzet nem tette lehetővé, hogy a Radóczy 
Mária Galériát bérelhesse az egyesület. 

Ezért számba vettük a budatétényi lehe-
tőségeket és tevékenységünket módosítottuk. 
Úgy gondoltuk, hogy kulturális rendezvények 
szervezésére adott a Szent Imre Otthon és a 
Vojnovich-Huszát Villa. Udvarnoky László 
plébános úr és a Fodor család is biztosította a 
Polgári Kört arról, hogy rendezvényeinket szí-
vesen befogadja. A két kiemelkedő és reprezen-
tatív helyszín mellett megfelelő irodahelyiség 
keresésébe fogtunk. Több lehetőség megtekin-
tése után irodahasználatot kaptunk a Budapest, 
Dézsmaház u. 19/a (volt VINÁRIUM) alatt lévő 
pincéhez tartozó irodában. A  Radóczy Mária 
 Galériából az átköltözés megtörtént. Természe-
tesen alkalmanként, amennyiben anyagi hely-
zetünk lehetővé teszi bizonyos rendezvényekre 
a galériát is bérelni fogjuk.

Ennek megfelelően az év első felében a kö-
vetkező programokat bonyolítottuk le.

Január 8-án megtartottuk a Doni meg-
emlékezést, amin megjelent Szabolcs Attila 
polgármester úr is a Szent István Király Plé-
bániatemplom előtt található emlékhelynél. 
A megemlékezésen Fodor Tamás tartott ünne-
pi beszédet.

Részt vettünk a március 15-én a Klauzál- 
villa előtti megemlékezésen és a kerületi ko-
szorúzáson a Kastélyparkban.

Márciusban a Keresztény Értelmiségi Szö-
vetséggel közös program keretében megtekin-
tettük „A fehér vértanú”című Mindszenty her-
cegprímás megpróbáltatásait bemutató fi lmet.

Ezt követően fi lmklubot szerveztünk leve-
títettük „Karol az ember aki pápa lett”, „Karol 
a pápa aki ember maradt” című fi lmeket II. Já-
nos Pál pápa boldoggá avatásának tiszteletére.

BESZÁMOLÓ 
A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR 2011. ÉVI ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Jókai fi lmszínház épülete

Bartos Mihály, Varga Mónika, Sarnóczay György, Hollósy Rita és Garbóci László
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2011. szeptember 23. péntek 9 órától

Pokorny Sporttelep (Budatétény, Jókai Mór u. 37.)
„SZENT MIHÁLY KUPA”

Gyermek labdarúgó torna, 
kerületi általános iskola csapatai között.

A díjakat átadja:
Karsay Ferenc alpolgármester

A labdarúgó torna után 
megkoszorúzzuk Pokorny Endre emléktábláját.

Szeptember 30. péntek 16 óra

SZENT MIHÁLY NAPI VÁSÁR, SZÜRETI MULATSÁG
A Herman Ottó Általános Iskolában (Dévény út 62.)

A Szent Mihály Napi Vásárt megnyitja:
Szabolcs Attila polgármester úr
A megnyitót követően 18 óráig 
Népi mesterségek bemutatója, 

kézműves foglalkozások, népi játék, táncház…
Közreműködik: 

Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület, 
Ládafi a Bábszínház, Mező Imre és zenekara

Rendezvény szervezője:
Herman Ottó Általános Iskola

Október 1. szombat 16 óra

Radóczy Mária Galéria 
(Budatétény, Dézsmaház u. 27.)

„SZERELMI ÁLMOK”
pályaművek bemutatása.

a „Szent Mihály Művészeti Díj” átadása.
(Lásd pályázati felhívás a 2. oldalon)

A pályaműveket méltatja, a zsűri elnöke:
Haraszti Gyula festőművész

A díjakat átadja: Ágh Péter a Fidelitas elnöke
Közreműködik: Kiss Melinda, a Weiner Leó Zeneművészeti 

Szakközépiskola brácsa szakos növendéke
Schumann: Álmodozás, J.S.Bach: G-dúr Menüett I.II.

Október 2. vasárnap este fél 8 órakor

Vojnovich-Huszár villa
(Budatétény, Művelődés u. 37/a) 

HEGEDŰS KATALIN 
és a FODOR KAMARAEGYÜTTES

HANGVERSENYE
Mozart: g-moll zongoranégyes, 

Mozart: Esz-dúr zongoranégyes,
Schubert: A-dúr zongoraötös, („Pisztráng-ötös”)

A rendezvény szervezője: Budatétényi Polgári Kör
Programjainkon a részvétel ingyenes!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Változás jogát fenntartjuk

IX. SZENT MIHÁLY NAPOK
Budatétényi Polgári Kör rendezvénye

P R O G R A M

Támogattuk a Budapestről kitelepítettek emlékművének 
felállítását és koszorút helyeztünk el az emlékmű felavatásá-
nak alkalmából.

Huszonkettedik alkalommal megszerveztük a Hősök 
Vasár napját, ahol az ünnepi megemlékezést Bartos Mihály 
helytörténész tartotta. Ezt követte a koszorúzás a Szent István 
Király Plébániatemplom falán elhelyezett emléktábláknál.

A Budatétényi Polgári Kör meghalt tagjaiért misét mon-
dattunk a budatétényi római katolikus templomban.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárá-
ban június 1-jén bemutattuk újabb helytörténeti kiadványun-
kat Kistétény társasági élete a századelőn címmel. Itt adtuk 
át a Budatétényért Emlékplakettet Sarnóczay Györgynek 
budatétényi helytörténeti munkásságáért.

Másik nagy sikerű helytörténeti esemény volt június 18-án 
a Jókai Filmszínház épületének megtekintése. Meghívott elő-
adó Garbóci László helytörténész. A rendezvényen megjelent 
Szlabony Lajos Miklós a mozi második tulajdonosának fi a, 
aki hiteles képet adott a mozi két világháború közötti műkö-
déséről. 

Továbbra is szorgalmazzuk Budafok-Tétény Budapest 
XXII. kerület Önkormányzatnál az épület megmentését!

Egy sikeres pályázat lehetővé teszi, hogy még ebben az év-
ben újabb helytörténeti kiadvánnyal lepjük meg az érdeklő-
dőket: „Budatétényi morzsák” címmel.

Jelenleg egy olyan pályázaton dolgozunk, amivel a Rozá-
rium területén található génállományt lehet majd megmenteni. 

Szeretném még felhívni a Hírlevél olvasóinak fi gyelmét 
arra, hogy rendezvényeink továbbra is ingyenesek és nyitot-
tak, ami azt jelenti, hogy minden érdeklődőt szívesen és sze-
retettel fogadunk!

Kolláthné Hollóssy Rita
Budatétényi Polgári Kör elnöke

Ezúton is köszönjük azon kerületi polgárok támo gatását, 
akik az elmúlt évben személyi jövedelem adójuk 1%-ával 
egyesületünket támogatták. Ebben az időszakban a Tété-
nyi fennsíkon végzett élőhelyrekonstrukciós munkákkal, 
a tan ösvény karbantartásával, bemutatásával, fórumok, 
kerekasztalok, bejárások, vala mint természetvédelmi 
túrák szervezésével, járultunk hozzá a kerület és a régió 
környezetvédelméhez. Kérjük, ebben az évben is támogas-
sa egyesületünket, és ezen keresztül a kerületi környezet 
ügyét személyi jövedelemadójának 1%-ával.

Adószámunk: 19657552-1-43
Támogatását előre is köszönjük

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
– közhasznú társadalmi szervezet -

Összejöveteleinket 
a Klauzál Gábor Művelődési Központban tartjuk 

minden hónap első szerdáján este 6 órától. 
Postacímünk: 1780 Bp. Pf. 81.

www.zoldjovo.hu • zoldjovo@zoldjovo.hu
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Ezen a nyáron a Budatétényi Polgári Kör és a Herman Ottó 
Általános Iskola szervezésében azzal a céllal indultunk Er-
délybe, hogy részt vegyünk az Ezer Székely Leány Napján, 
Csíksomlyón. 

A rendezvényt először 1931-ben tartották meg. A  szer-
vezők törekvését tükrözte a találkozó jelmondata: „Hitében 
erős, erkölcsében tiszta és önazonosságában szilárd ifj úságot 
akarunk.”

A hatóságok 1935–1940 között és a szocializmus alatt is 
betiltották a rendezvény szervezését.

2000-ben Az Ezer Székely Leány Napja Alapít-
vány felelevenítette hagyományápoló, közönségcsa-
logató célzattal, néptánccsoportok bemutatkozásá-
val. Ettől az évtől kezdve július első szombatján a 
Sarlós Boldogasszony ünnepén a csíksomlyói nye-
regben Erdély minden területéről és Magyarország-
ról is érkeznek néptánccsoportok, érdeklődők. Fel-
emelő érzés volt a csíksomlyói kegytemplomban a 
szentmise, szem nem maradt szárazon, amikor az 
összetartozásról, a haza szeretetről hallgattuk a pré-
dikációt. Szemet gyönyörködtető látványt nyújtott, 
ahogy a néptáncosok népviseletben elindultak a Fő-
térről a nyeregbe. A színpadon a néptáncbemutató, 
körben népi mesterségek bemutatója, kirakodóvásár, 
lacikonyha fogadta a nézőket. A  rendezvény közös 
tánccal zárult.

Természetesen az öt nap alatt, amit itt töltöt-
tünk, sok helyen jártunk. 

Voltunk Kolozsváron. Mátyás király szülőházá-
nak megtekintése után bejártuk a Házsongárdi te-

metőt és megkerestük azokat a sírokat ahol híres magyarjaink 
nyugszanak. Korondon a fazekasok utcájában sokan vásárol-
tak emléktárgyat. Farkaslakán Tamási Áronra, Szejkefürdőn 
Orbán Balázsra, Székelyudvarhelyen Benedek Elekre emlé-
keztünk. Megnéztük a Lázár grófok kastélyát Szárhegyen és 
nagyot sétáltunk a Gyilkos tó partján, majd a Békás szorosban. 

Hazafelé még megálltunk Bánff yhunyadon ahol a jelleg-
zetes kalotaszegi református templomot csodáltuk meg.

Kolláthné Hollóssy Rita szervező

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kerületi csoportja Hervai István 
vezetésével ötnapos zarándokutat tartott Kárpátalján, ahol a tagok mel-
lett meghívottak, és családtagok vettek részt, összesen huszonnyolcan. 
A csoport felkereste a munkácsi várat, a vereckei hágóban lévő emlék-
művet, a szolyvai emlékhelyet, ahol a malenkij robot több ezer magyar 
áldozata nyugszik, s ahol koszorút helyeztek el. Szolyván a jelentős 
erőfeszítéssel működtetett református óvodában szálltak meg, majd 
jártak Dolhán a kuruc emlékműnél, Huszton a várban, Visken a refor-
mátus templomban, Técsőn a református és a katolikus templomokban. 
Aknaszlatinán, ahol régi kerületi kapcsolataink vannak, a 2008-ban a 
Budatétényi Polgári Kör projektje keretében felújított és áthelyezett első 
világháborús emlékművön helyeztek el egy, a 2008-as programra emlé-
keztető táblát, és találkoztak a helyi ismerősökkel és Butsy Lajos atyá-
val. Ezen túl a csoport járt még a nagybocskói görög katolikus és római 
katolikus templomokban, Romzsa Tódor vértanú püspök nagybocskói 
emlékházában, majd felkeresték a rahói plébánia templomot, és fel-
mentek a Tatárhágóig, ill. a Tisza híd nyitottságát kihasználva átmentek 
Máramaros szigetre is. Az emlékhelyeken Ambrus Károly, aki egyben a 
program egyik szervezője volt, rendre megszólaltatta tárogatóját.

Mészáros Péter

„Ott ahol zúg a négy folyó”

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA
KÖZÖS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE 2011. JÚNIUS 30–JÚLIUS 4.

KÁRPÁTALJÁN JÁRTUNK
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bőségesen fekete kökörcsin, tavaszi hérics, homoki vértő és 
homoki kikerics is.

A védelmi javaslatok, kezdeményezések rendre elhaltak 
eddig a fővároson belül, ellenérdekeltség okán. Ugyanak-
kor az FSZKT módosítás rendületlenül halad előre évek óta, 
szerencsére elég lassan. Mi a különböző stádiumokban vé-
leményeztük, és elleneztük a Z EZ átsorolását, legutóbb az 
FSZKT módosítás kapcsán részletes szakvéleménnyel alá-
támasztva. Ugyanakkor tény, hogy az aktuális TSZT-ben, a 
Z alakú Z EZ övezet L5-be történő átsorolása már tervben, 
ill. jelezve van. 

Júliusban egyeztetés volt ezügyben a Főpolgármesteri 
Hivatal Városépítési Főosztályán, ahol az érdekeltekkel és 
ellenérdekeltekkel mi is részt vettünk. Annyi kiderült, hogy 
a kerület már három éve településrendezési megállapodást 
kötött az átsorolandó Z EZ terület tulajdonosával, amivel a 
teljes terület közmű fejlesztését, útkiépítését fedezik – ezen a 
területen, az ő területén, mintegy 32 telek kerülne kialakítás-
ra –, bár elképzelhető, hogy a korábbi MG övezetben is van-
nak érdekeltségei. 

A Fővárosi Környezetvédelmi osztály vehemensen lépett 
fel, a mi anyagunkra hivatkozva a Z EZ terület védelmét ja-
vasolták, rámutattak az itt lévő jelentős értékekre, összessé-
gében 80-100 milliós névleges természeti értékkel. Mi arra 
utaltunk, hogy ha itt egyetlen szál védett növény nem volna, 
akkor sem lenne indokolt az átsorolása, városszerkezeti, klí-
mavédelmi okokból, ez zöldterület, erdő, gyep, önmagában 
is érték. Miközben a városbelsők szürke és barna zónákkal 
vannak tele, nem indokolt az állandó terjeszkedés, kifelé, 
a zöldterületek terhére. A  beépülés, az utcahálózat abszur-
dumára utaltam, miszerint vékony szigetszerű védett sávok 
maradánnak, a Nyél utca mentén, amelyek terhelése, kitett-
sége jelentős lesz a populáció révén, taposás, szemétbehor-
dás, stb. Ezt látjuk a mai védett területen is, kisebb ráépülés 
mellett is. 

A konklúzió az, hogy a Főváros foglalkozik a felvetett 
javaslatokkal, aggályokkal, így a Natura 2000-es hatás 
elemzés, a természeti értékek fi gyelembe vétele, a védendő 
területek kérdése, egyeztetés a kerülettel, stb. Ezek eredmé-
nyeként készül majd hónapok múlva újabb anyag ill. elő-
terjesztés.

Mészáros Péter

AKTUALITÁSOK, 
TERVEK 

A TÉTÉNYI FENNSÍKON
A Tétényi fennsíkon, május végén majd június elején lefes-
tettük a tanösvény állomásait, karóit, tábláit, majd júniusban 
bejárást tartottunk az ismétlődő tüzek hatásait áttekintve. 
A volt hizlalda trágya lerakata gyulladt meg, és égett le több 
hektáron a gyep a környezetében. Ezt fi gyelembe véve ala-
kítottuk ki a Fővárosnál benyújtott Környezetvédelmi Alap 
pályázatunk fő irányát, ami a 2-300 m3-es trágya lerakat ki-
termelése, eltávolítása, és az ott degradált gyepek rekonstruk-
ciója lesz. Emellett folytatjuk majd a cserjésedés fékezését, a 
tájidegen fajok ritkítását, ezúttal, a Kamaraerdő menti ligetes, 
gyepes, facsoportos területen. Ezen túl bejárásokat, és a tan-
ösvény táblái karbantartását is tervezzük az őszi, téli tavaszi 
időszakra.

MEGÚJULÓ 
BEÉPÍTÉSI NYOMÁS 

A FENNSÍKON
Évek óta folyik a Nyél u. Csöngő u. Kacor u. Áron u. Csiperke 
u. Szabadkai u. Balatoni u. határolta terület, FSZKT, koráb-
ban TSZT módosítása. Ennek lényege, hogy egy jelentős mé-
retű MG-RF övezeti területet a Szabadkai u. mentén, és egy 
kisebb Z EZ övezetet a Nyél u. Csöngő utcától a Brassói útig 
L5-be sorolna át. Az átsorolásra javasolt Z EZ terület a Herosz 
állatmenhelyig húzódik fel, elsősorban fenyves, és gyepes te-
rület. Előzmény még, hogy 2008-ban a Főváros megbízására 
megvizsgáltuk a fennsík védett területei bővítési lehetőségeit 
a Balatoni út innenső oldalán. Ekkor részletes botanikai és 
rovartani vizsgálat történt, és jelentős értékeket tárt fel, s ja-
vasoltuk is a Brassói u. Fennsík utca közötti sáv védelem alá 
helyezését. Egyik jelentős terület a Herosz menhelynél lévő 
rét, komoly homoki kikerics állománnyal, de van itt hérics, 
vetővirág, vértő, csűdfű és sok más is a számos rovarfaj, pók, 
lepke mellett. De a most átsorolásra javasolt területen is van 
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Túránk 19 fővel indult a hortobágyi puszta egyik bemutató-
helyére, a Patkós csárda és a Nyugati Fogadóház közötti 
táblától. A  tanösvény a hagyományos sóúton indul. Régen 
szekéren szállították a sót ezen az úton, a területen kb. 12 
km-enként található csárdák fontos pihenői voltak az erre 
elhaladó lovaknak és embereknek. Az úton megfi gyelhettük, 
hogy a terület nem teljesen sík, domborzata változatosabb a 
közismert pusztáknál. Utunk során gazdag vizes élőhelye-
ket kedvelő madárvilágot láthattunk és hallhattunk: bíbi-
cek,  fehér kócsagok, szürke gém, barna rétihéja, nyári lúd, 
fehérszárnyú szerkő, nádirigó. Nem véletlen, hogy a terület 
a Ramsari Egyezmény értelmében nemzetközi védettséget 
is élvez. A Tisza szabályozása előtt jóval nagyobb területen, 
tízezer hektáron terült el a mocsár. Az árvízjárta ősi mocsa-
rak már csak nyomokban lelhetőek fel. A nemzeti park egyik 
fontos feladata a terület vízpótlása, az élőhely megőrzése ér-
dekében.

A Fekete-rét mocsarába hosszan benyúló fapallós ös-
vényt építettek, mely a nádas közepén épített madármeg-
fi gyelő toronyhoz vezetett. Tetején gólya fészkelt, a leshelyen 
sok bagolyköpetet találtunk. A  kétéltű fajokból zöld leveli-
békát és vörös hasú unkát fogtunk. Természetesen elengedtük 
azokat.

Továbbhaladva a Górés tanya árnyékába húzódtunk a 
meleg elől. A tanya valamikor iskolaként üzemelt. A területen 
sokkal több ember élt korábban, ezt jelzi, hogy a következő 
kisiskola 10 km-re volt innen. A tanya körül több a területre 
jellemző hagyományos gazdasági épületet, építményt is lát-
hattunk: hodály, kerek ól, galambdúc, kemence, gémes-kút. 

A  tanya mellett húzódó kis vizes árokban virágzott a fehér 
tündérrózsa és a sárga virágú vízitök is. A tanya ma ragado-
zó madár repatriáló telepként működik. Sérült madarakat 
tartanak, majd engednek vissza gyógyulásuk után. Itt test-
közelből láthattunk parlagi sast, héját, ölyvet és három riadt 
bagolyfi ókát. Sajnos a pontos fajról nem sikerült információt 
kapni, mert a telep gazdái nem voltak megtalálhatóak. A telep 
mellett fekszik a Filagória halom, ahol tábla tájékoztatja az 
erre járót a kurgánok, kunhalmok történetéről.

Mikor kicsit magunkhoz tértünk a melegtől, tovább-
indultunk. Észak-nyugatra látni lehetett a Meggyes csárdát. 
Túránkat a Kis-Jusztus mocsara előtti legelőn fejeztük be, át-
vágva a 33-as útra.

Karancz Éva

TÚRA BESZÁMOLÓ
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 

EGYEK-PUSZTAKÓCSI MOCSARAK
2011. MÁJUS 21.
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Korábban írtam arról, hogy mindazt a pozitív hatást, amit 
kertünk növényzete a légkör széndioxid oxigén mérlegének 
javításával nyújt, a kerti zöldhulladék elszállíttatásával, elége-
tésével tönkre tesszük, összességében könnyen előfordulhat, 
hogy kertünk összhatásában a környezetet terhelő ténye-
zővé válik. A megoldás a szerves hulladékok komposztálása. 
Sok komposztálási eljárás, módszer létezik, kaphatók külön-
féle komposztáló tartályok, házilag is barkácsolhatók kom-
posztáló ládák. Mindezek azt a veszélyt rejtik magukban, 
hogy túlságosan bonyolultak ahhoz, hogy egy elfoglalt em-
ber, vagy egy magamfajta lusta kertész nekilásson a megvaló-
sításukhoz. Ezért az elszállítás, égetés helyett a legegyszerűbb 
komposztálást ajánlom.

A kert félre eső részén 
jelöljük ki a „komposzt-
telep” helyét, kertünk 
területének kb. 1%-a 
nagyságú, nagyjából 
négyzet alakú területet. 
A  területet két egyenlő 
félre osztjuk, váltakozva 
az egyik rész mindig a 
gyűjtő, a másik az érlelő. 
A  gyűjtő részen elkezd-
jük letenni a keletkező 
hulladékot úgy (ahogyan 
régen a széna és szalma-
kazlakat rakták), hogy a 
komposzthalon tervezett 
méretének megfelelő teljes alapterület (tehát 
kb. kertünk területének 0,5%-a) borítva legyen. Az újabb 
adagokat a halom sarkaira, széleire rakva, törekedjünk arra, 
hogy a komposzt halom közel függőleges falakkal növe-
kedve, valóban kazalszerű alakú legyen. Középre, a kazal-
építésre kevéssé alkalmas szerkezetű (pl. konyhai) hulladék 
kerül. A komposztkazalba a kerti hulladékot lehetőleg még 
minél nagyobb víztartalommal tegyük le, mindig tömörít-
ve (pl. megtaposva). Ez  a kazal alak biztosítja az alul lévő 
anyagok megfelelő bomlását, lehetővé teszi, hogy akár több 

(3-4) évig is ezen a területen megoldható legyen a keletkező 
kerti és konyhai hulladék elhelyezése, hiszen az alsó réte-
gek elbomlásával a kazal folyamatosan roskad, helyet bizto-
sítva a következő évben a friss rétegeknek. Amikor a kazal 
magassága már nem növelhető, 1,5 m vagy még magasabb, 
befejezzük a hulladék ezen a területrészen való gyűjtését, a 
kazal tetejét lezárjuk, lesúlyozzuk egy 5-10 cm-es föld vagy 
gombatrágya réteggel, és a kazal az érlelő funkcióba kerül.

Innentől kezdve a kijelölt komposzttelep másik felén gyűj-
tünk az előzőekkel azonos módon, teljes alapterületről kezd-
ve, közel függőleges oldalfalakkal kazalszerűre építve, több 
éven keresztül.

Az érlelő fázisban lévő 
komposzt kazlat kb. egy 
év nyugalom után át 
kell lapátolni (villázni). 
A  többségében már földé 
érett részeket a jelenlegi 
helyétől 0,5-1 m-rel ar-
rébb dobjuk, földprizmát 
alakítva ki. A széleken lévő 
szárazabb még bomlatlan 
kisebb részt átdobjuk a 
mellette lévő gyűjtőkazalba 
tovább komposztálásra. 

Az érlelő területen lévő 
földdé érett komposzt több 

éven keresztül használható veté-
sekhez, cseréptöltésre, balkonládákba, 

gyeptrágyázásra, vagy bárhol komposzttrá-
gyaként.

Ennyi az egész.
Lehet még cifrázni, ha valakinek van rá energiája, ha 

valaki nem elégszik meg a természetes csapadékkal, időnként 
megöntözheti a gyűjtő kazlat. Műtrágyával is dúsíthatjuk a 
komposztot. Többszöri átlapátolás sem árt. De a legfonto-
sabb, hogy a szerves hulladék maradjon a kertben.

Dr. Zatykó Lajos

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 számlaszámon!
Támogatás más módja: személyi jövedelemadó 1%

Adószám: 18233573-1-43

www.komppposztaljjj.hu

Felelős kiadó:
Mészáros Péter és Kolláthné Hollósy Rita 

zoldjovo@zoldjovo.hu  •  kollathne.rita@gmail.com 
www.zoldjovo.hu

1223 Budapest,  Dézsmaház u. 19/A
Készült a Fővárosi Környezetvédelmi Alap, 

és a Nemzeti Civil Alap támogatásával

KOMPOSZTÁLÁS 
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