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Polgármesteri köszöntő
A választási ciklus végéhez közeledve szeretnénk szemléletesen bemutatni Önöknek a környezetvédelem területén elért eredményeinket. Olyan település képe lebeg a
szemünk előtt, amely tiszta levegőjével, gondozott zöldfelületeivel és közterületeivel kellemes és élhető környezetet biztosít.
Ehhez minden tőlünk telhetőt megtettünk és megteszünk a jövőben is.
Szerencsés adottságainak köszönhetően természeti értékekben igen gazdag kerületünk, így minden feltétel adott ahhoz, hogy mi lehessünk Budapest
legzöldebb kerülete.
Ehhez azonban mindannyiunk munkájára szükség van, az önkormányzati
példamutatásra ugyanúgy, mint a kerület lakóinak elhivatottságára, az itt működő cégek szerepvállalására.
Örömmel tapasztalom, hogy az önkormányzat és a lakosság együttműködése az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a közösségi tervezésekben,
a lakossági fórumokon, a takarítási akciókban.
Kiemelten fontos feladatunknak tekintjük az élhető és fenntartható környezet megőrzését, fejlesztését és védelmét.
Ez vezérel bennünket a kerületszépítő akciók szervezésekor, a zöldpályázatok kiírásakor, a faültetési program során, a kerékpárutak fejlesztésekor, a
környezettudatos nevelési programokon keresztül. Ezért hoztunk létre közösségi kertet és nyújtunk segítséget a zöldhulladékok újrahasznosításban.
Önkormányzatunk ennek tükrében segítette a környezettudatos életmód
megismertetését és népszerűsítette az energiahatékonyságot növelő programokat, hiszen a klímavédelem egyik legfontosabb eszköze az energiahatékonyság növelése.
Célunk, hogy kerületünk minden lakója élvezze kerületünk zöld szigeteit,
ismerje meg természeti értékeit és töltsön minél több időt a szabadban!
Bátorítom Önöket, csatlakozzunk a kezdeményezésekhez! Kis erőfeszítéssel személyesen is sokat tehetünk azért, hogy zöldebb legyen az otthonunk,
és ha a jó példa ragadós lesz, nemcsak szűkebb környezetünkre lehetünk jó
hatással, hanem együtt a kerületet is megvédhetjük.

KARSAY FERENC POLGÁRMESTER
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Nevelés
a fenntartható
jövőért
Több ökoiskola és -óvoda működik
a kerületben, ahol kiemelt figyelmet
fordítanak a környezettudatos szemlélet elsajátítására. A változatos programoknak köszönhetően a gyerekek
élményeken keresztül tanulnak meg
felelősséget vállalni Földünkért.
• ökotáborok
• virágültetések
• természetjáró túrák
• használt elemek gyűjtése
• Víz- és Föld-napi programok
• energiatakarékosság
• szelektív hulladékgyűjtés
Támogatjuk a pedagógusok környezeti nevelési továbbképzését, melynek részeként elkészült a Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon című
kiadványcsalád. A füzetek játékos
feladatokon keresztül ismertetik meg
a gyerekekkel környezetük élővilágát,
a pedagógusoknak pedig az alapos
felkészüléshez nyújtanak segítséget.
4

Védett természeti kincseink
Budafok-Tétény egyik vonzereje, hogy nemcsak a főváros központja van elérhető távolságban, a természethez való közelségét is megőrizte. Olyan védelem
alatt álló kincseink vannak, mint a budafoki Duna-part,

a Háros-sziget és a Tétényi-fennsík, amelyek megóvása fontos feladatunk.
Szeretnénk közelebb hozni a természetet az emberekhez: a nyárra befejeződő Duna-parti beruházásunk
után egy igazi városi oázis várja majd a Budafokra
látogatókat.
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Közösen még zöldebbé
tehetjük a kerületet
Igazán nagy eredményeket csak együtt tudunk elérni,
ezért bevonjuk az itt lakókat kerületszépítési akcióinkba. Évente közel 50 ezer egynyári és balkonnövényt
adunk a budafok-tétényieknek, hogy otthonosabbá tegyék saját környezetüket.

Évente több mint 20 ezer zöldzsákot ingyen adunk
a kerttulajdonosoknak, hogy környezetbarát módon
gyűjthessék a zöld hulladékot.
Az újrafelhasználás jegyében minden ősszel kiosztjuk
a közterületekről beszedett muskátlikat, így több száz
virág találja meg új helyét kerületi otthonok ablakaiban.
Tiszta, virágos kerületért díjjal ismerjük el azok munkáját, akik kiemelkedőt alkotnak Budafok-Tétény szépítése érdekében.

Segítség
a kertműveléshez
A környezetvédelem egyik legfontosabb alappillére az újrahasznosítás. A háztartásainkban keletkező
hulladék kb. 30 százaléka szerves
anyag, amelyet otthonunkban is
újra felhasználhatunk a komposztálás során. Nyár elejétől díjmentesen biztosítjuk az ehhez szükséges ládát és tudásanyagot.
Elindítottuk az ágdarálási programot! Minden kerttulajdonosnak
ingyen biztosítjuk a házhoz menő
ágdarálást: a keletkező apríték
komposztáláshoz és talajtakaráshoz is tökéletes.

Kerti parti
a belvárosban
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A természet közelsége a városban
élőknek is fontos, ezért közösségi
kertet alakítottunk ki a Leányka utcában. A városi kertészkedés ös�szehozza a környék lakóit – eredménye nemcsak egy jó társaság,
hanem sok friss, helyben termett
zöldség és gyümölcs is.
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Kerületi
zöldfelületek
számokban
Budafok-Tétényben
540 000 m2 kezelt zöldfelület
található, melyeket folyamatosan
fejlesztünk, gondozunk.

2014–2019 között:
• 25 400 m2 öntözőhálózatot építettünk
• 1970 darab fát telepítettünk, melyből
854 telepítés önkormányzatunk finanszírozásából,
922 hatósági pótlásból,
194 pedig a ,,10.000 fát Budapestre” programban valósult meg
• 170 622 egynyári
és 25 604 balkonnövényt osztottunk ki
• 105 000 zöldzsákot biztosítottunk ingyen
a kerületi lakosoknak

Minden nap egy fát ültetünk
Meghírdettük az önkormányzati faültetési programot.
Ennek keretében most tavasszal fogjuk elültetni
a 2000. fát. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben minden
napra jutott egy új csemete. A fák jelentősége kiemelten fontos a városi légkörben, ugyanis javítják a levegő
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minőségét, csökkentik az üvegházhatást, valamint zajvédő funkciójuk is van.
Az elmúlt években ültetett közel 2000 darab facsemete között van keskenylevelű kőris, mezei juhar,
virágos kőris, platán és gömbmeggy. Itt azonban
nem állunk meg, szeretnénk, ha a következő években
ugyanilyen ütemben tudnánk zöldíteni a kerületet.
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Környezetbarát fejlesztések
A levegőminőség javításának egyik
lehetősége a kőolajalapú közlekedés visszaszorítása, az elektromos
hajtású járművek terjedésének
elősegítése. A környezetbarát villanyautók népszerűsítésére kerületünkben hat elektromos töltőállomást telepítettünk, valamint egy új
állomás engedélyezés alatt áll:

Szórakozás a szabadban
2017 tavaszán a kerületi rendőrkapitánysággal együttműködve újítottuk fel a KRESZ-parkot.
A beruházás során a zöld területeket megőriztük,
a körforgalom közepére virágokat telepítettünk.
A megújult pálya segít a gyerekeknek, hogy magabiztos és felkészült résztvevői legyenek a köz10

• Leányka utca 11.
• Városház tér 11.
• Nagytétényi út 31–33.
• Promontor u. 89.
• Tűzliliom u. 39.
• Szentháromság utca
• Piactér (engedélyezés alatt)

2015-ben építettük a Bartók-lakótelepi futókört. Fontos szempontnak
tartottuk, hogy a pálya az esti órákban is használható legyen, és ezt
környezetbarát módon tudjuk kivitelezni. Ennek megoldására a futókör
megvilágítását 15 napelemes lámpa
biztosítja, melyet önkormányzatunk
saját forrásból finanszírozott.

lekedésnek, miközben szórakoznak, mozognak
és a friss levegőn vannak.
Fontosnak tartjuk a szabadban végzett sportolási
lehetőségek bővítését, hiszen a természetben végzett
testmozgás különösen hatékony egészségünk megőrzésében. Ennek érdekében a Leányka utcai és a Rózsakerti lakótelepi után új fitneszeszközöket telepítettünk
az Arany János-lakótelepen és a Bartók-lakótelepen.
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Fontosabb információk, elérhetőségek
• Budafok-Tétény Mobilapplikáció
	Ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszer
alapú telefonokra is (www.budafokteteny.hu/mobilalkalmazas)

• Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoport
229-2611/250
• Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
	Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/353-353
• Komposztálás, ágdarálás
	Városüzemeltetési Csoport: 482-1030/202
• Nagytétényi hulladékudvar
1225 Budapest, Nagytétényi út 341.
06-30/414-2007
• Hulladékprobléma
	Városüzemeltetési Csoport: 229-2611/236
• Zöldfelületi probléma közterületen,
játszótereken
	Városüzemeltetési Csoport: 229-2611/240

Kedves Olvasónk, következő kiadványunk

Budafok-Tétény szociális területen elért eredményeit mutatja be.
Várható megjelenés: 2019 júniusa. www.budafokteteny.hu

