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Zöld Jövõ

Embervédõ

Az 1989/90-es kezdéskor nem tudtunk igazán be-
legondolni, mit is jelent majd a maga valóságában a
rehabilitáció, a mentesítés folyamata. Azt már korán
láttuk, hogy a nagy európai, és tengeren túli, részben
hasonló szennyezés-mentesítések elõkészítése évti-
zedes távlatú, nemcsak a hatalmas pénzalapok össze-
gyûjtése, hanem az elõkészítés, a tervezés, a résztve-
võk, az érintettek konszenzusa megteremtése okán
is. Ebben már elértük õket, mert igen alapos, néha a
végtelenbe tûnõ, el-elakadó elõkészítési folyamat ré-
szesei voltunk. Az elmúlt évek meghozták a konszen-
zust is, ami a megoldás, és a menetrend alapjait érin-
tette. A kivitelezés elsõ hónapjai, bõ féléve után úgy
fest, ezt sikerült átmenteni, a legkritikusabb szaka-
szok, a bontások, majd a lakóterületi talajcsere elsõ
fázisa után vagyunk, már-már a dolgos hétköznap-
okban, amelyek 2007/08-is tartanak majd.

Nem sérelem- és konfliktusmentes ez az idõszak
sem, gondolva a hatalmas mennyiségû sitt és salak
kezelésére, aprítására, annak zajával, kiporzásával,
majd a szállítások felélénkülésére a lakóterületi mun-
kák indulásával. Komoly, nem vitamentes tárgyalá-
si, egyeztetési folyamat övezte az elmúlt hónapokat
is, amelyben egyesületeink részt vettek. És a neheze
még elõttünk van az autópálya építés felfutásával,
amikor egyre több anyag beszállítása is várható. Erre
is meg kell találjuk a legjobb, a lakóterületeket elke-
rülõ, kímélõ megoldásokat.

Tétényi hétköznapok
Közben azonban elõrehalad a lakóterületi munka,

és egyre több mentesített, megújult, vagy legalább
megújuló övezete lesz Téténynek, s a legtöbb aggo-
dalommal, sõt ellenérzéssel várt talajcsere sikerrel zaj-
lik, nemhogy elutasítják, még sokan kérik is, akik
nem szerepelnek a tervekben ingatlanaikkal.

Tudjuk persze, hogy egy kompromisszum maga
az egész folyamat, az, hogy az M6-os autópálya
idekerül, valamivel közelebb, mint eredeti nyom-
vonala volt, és a közeli években az M0 szélesítése
is napirendre kerül Tétényben északi irányban ter-
jeszkedve, és a Barackos útnál hatalmas csomó-
ponttal. Ezek bizony terhet jelentenek az egész tér-
ségnek, még ha relatív elõnyöket is hozhat az elér-
hetõség Téténynek. Azon is dolgoznunk kell, hogy
ezek az új pályák a lehetõ legjobb védelmi rend-
szerekkel épüljenek meg, utalva az annak idején
el-takarékoskodott erdõsávokra, és a gyenge zaj-
védõ falakra, és a „falu” mentesüljön a tranzit for-
galomtól, valódi lakóutcáink legyenek, mint anno
Gráf Anti eltervezte, és el is kezdte.

Elérhetõek leszünk továbbra is az eddigi lakos-
sági tájékoztató iroda mellett, az új Vegyépszer iro-
dában is a hét másik három napján, kérjük tegyék
meg észrevételeiket, a legkülönbözõbb csatornák
rendelkezésre állnak.

  Bogó Ágnes Mészáros Péter

A Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesület és a Nagytétényi Ember és Érdekvédõ, Környezetvédelmi
Egyesület idõszakos információs kiadványa, 2005. június
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A nagytétényi rehabilitáció aktuális híreit szeretnénk
megosztani Önökkel.

Mint az elõzõ hírlevélben is tájékoztattuk Önöket,
a talajcserét megelõzi egy közvetlen állapotfelmérés,
mely az eredeti állapotot rögzíti. Ekkor a tervezõk, és
a generálkivitelezõ személyesen felkeresik a lakóin-
gatlan tulajdonosokat, és a 2001-ben készült felmé-
rést aktualizálják, azaz az azóta történt változásokat
bejegyzik. (Kivágott fák, ültetett fák, épületekben tör-
tént változások, egyebek.) A terveket a tervezõk elké-
szítik, és kb. 2 hét elteltével az új lakossági irodában
külön meghívóval a meghívottak részére tájékozta-
tást adnak, az egyes ingatlanokon végzendõ munká-
latokról. Ekkor már tudunk idõpontokat is mondani,
hogy melyik ingatlanra mikor érkezünk.

És itt szeretnénk tisztelettel tájékoztatni Önöket arról,
hogy sajnos a kivitelezõ hibáján kívül más tényezõk is
lehetnek a késlekedésért. Ilyenek, mint például az esõs
idõ, amikor nem tudnak addig dolgozni egy-egy ingat-
lanon, amíg az ki nem szárad. Hiába szivattyúzzák le a
csapadékvizet, a talaj még nedves marad, és a visszatöl-
tést nem tudják elvégezni. (Mivel volt ilyen igény, ezért
tájékoztatjuk Önöket, hogy ezért kötbért nem fizetnek!)
A VEGYÉPSZER és alvállalkozói szerzõdések nem tar-
talmaznak ilyen esetekre kötbérfizetési kötelezettséget.

A talajcsere folyamata a következõ:
1 A szennyezett talajt a szennyezettségnek meg-

felelõ mélységig lehántják, ügyelve arra, hogy a fás
szárú növények ne sérüljenek. A lehántás során kézi

és gépi erõvel dolgoznak. Sok olyan terület van,
ahol csak kézzel tudják elvégezni a talajcserét.

2 A kívánt mélység elérése után a mûvezetõ
REPÉT Kft megvizsgálja a talajt, és ha az nem tar-
talmaz határérték feletti szennyezést, talajmintát
vesz, és laboratóriumba adja a szennyezettség meg-
állapítására. A laborvizsgálatok idején munkát nem
végeznek.

Tisztelt Nagytétényi Polgárok!
3 A laboreredmények után elrendelik a tiszta ta-

laj visszatöltését, mely két fázisban történik.
o 20 cm felsõ rétegre humuszban gazdag termõ-

földet szállítanak;
o A 20 cm alatti réteget pedig un. töltõtalajjal

töltik vissza. Ez a talaj humuszban nem túl gazdag,
kimondottan csak töltésre van. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy ez egy rossz talaj, csak annyit, hogy
nem nagy a humusztartalma.

4  A talaj visszatöltése során rétegesen tömörítik
a visszatöltött talajt.

5 Ott, ahol a kert füvezve volt, megtörténik a fü-
vesítés. Gondolom mindannyiunk érdeke, hogy a
kertjeink ismételten szépek legyenek, ezért kérem,
hogy ha különösebb akadálya nincs, úgy szíves-

kedjenek segítségükre lenni a kivitelezõknek. Gon-
dolunk olyanokra, mint mondjuk a locsolás.

6 Abban az esetben, ha a talajcsere során valami
megsérült, úgy a befejezéskor a sérüléseket helyre-
állítják. (Ne kérjünk olyan kerti berendezéseket, és
építményeket vissza, ami nem volt a telkünkön!)

Tekintettel arra, hogy az elõzõ mentesítési mun-
kálatok alkalmával néhányan kétségbe vonták a ki-
vitelezõ jó szándékát, és néha még szakértelmét is,
ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy milyen ta-
lajt kell visszatölteni:

„A kiemelt szennyezett talaj helyére kerülõ cse-
re-talaj kertészeti értéke feleljen meg az eredetileg
ott található talaj szennyezés nélküli értékének, vagy
legyen meg annak lehetõsége, hogy megfelelõ mû-
veléssel néhány év alatt egyenértékû termõközeg
alakulhasson ki.” (Az idézet a hatósági kötelezés-
bõl van szó szerint.)

A kitermelés során tapasztaltuk, hogy építési tör-
melékkel, más szennyezõanyagokkal szennyezett
termõföldet szednek ki az esetek többségében, a ki-
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termelt termõföldek humusz tartalma minimális. A
visszatöltés során az esetek többségében még a töl-
tõanyagnak használt föld is magasabb humusztar-
talmú, mint a kitermelt. A felsõ 20 cm-re kerülõ ter-
mõföld minden esetben humuszban gazdag, akár
némely kertészeti alkalmazásra is alkalmas.

Mely ingatla-
nokon kell elvé-
gezni a talajcse-
rét?

A talajcserét
azokon az ingat-
lanokon kell el-
végezni, melyek
a 2001-es fel-
mérés során
szennyezettnek
b i z o n y u l t a k .
Azaz a nehézfé-
mek valamelyi-
ke határérték fe-
letti értéket mu-
tat. Mint Önök
elõtt ismert, a rehabilitációs irodában a
szennyezettségi adatlap mindenkinek rendelkezésé-
re áll. Az olyan megjegyzéseket, hogy „nekem szán-
dékosan nem akarják elvégezni a talajcserét”, nem
tudunk mit kezdeni. A kivitelezõ csak ott hajthatja
végre a talajcserét,
ahol ez a korábbi
mérési eredmé-
nyek alapján indo-
kolt, e kört nincs
mód bõvíteni.

Szeretnénk tá-
jékoztatni Önöket
arról az örvende-
tes tényrõl, hogy
egyre többen
akarják a talajcse-
rét, és idáig még
l e k ü z d h e t e t l e n
akadályba nem
ütköztek a kivite-
lezõk. Ezért külön
köszönetünket fe-
jezzük ki minden
érintettnek, hi-
szen ez a közös érdekünk.

Néhány szóban a megnövekedett forgalomról.
A kivitelezõ VEGYÉPSZER Rt. a talajcsere le-

bonyolítására 22 db. 3,5 t. behajtási engedélyt ka-
pott. A behajtási engedély arra szól, hogy a lakó-
területen a kitermelt termõföldet a volt gyár területé-

re beszállítsák, és a tiszta termõföldet a helyszínre
szállítsák. Ennek ellenére vannak cégek, akik rend-
szeresen áthágják a behajtási tilalmat, és 24-26 t-ás
gépkocsikkal végigszáguldoznak hol az Angeli, hol
a Harangozó utcában. Több alkalommal kértük a ke-
rületi rendõrkapitányságot, hogy az illetéktelen be-

hajtásokat el-
lenõrizzék, és
ha kell büntes-
sék, de sajnos
eredménytele-
nül. A kiérkezõ
járõrök a hely-
színen soha
nem találnak
egyetlen túlsú-
lyos gépkocsit
sem, aminek
arra lenne dol-
ga. Tudjuk,
megértjük az
ott élõk aggo-
dalmát, de kér-
jük az illegális

behajtókat ne keverjék össze a rehabilitációt végzõk-
kel, hiszen részükre az illetékes hatóságok behajtási
engedélyeket adtak ki.

A kivitelezés befejeztével elkészül a záró jegyzõ-
könyv, ahol az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy a

talajcserét végre-
hajtották.

Tapasztalata-
ink szerint az ed-
digi talajcserék a
lakosság megelé-
gedettségére tör-
téntek. A kivite-
lezõ MOLNING
cég munkatársa-
it néhány helyen
hálából palacsin-
tával, pogácsával
v e n d é g e l t é k
meg. Reméljük,
hogy egyesülete-
ink (Zöld Jövõ,
és Nagytétényi
Ember és Érdek-
védõ) élvezik

változatlanul az Önök bizalmát, koordináljuk a ki-
vitelezõk és az ingatlantulajdonosok rehabilitáci-
ós munkáját.

Változatlanul mûködtetjük a rehabilitációs irodát a
többi szervezettel közösen.

Õszintén hisszük, hogy az átmeneti kellemetlenségek
után képesek leszünk összefogni Tétény fejlõdéséért.
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Dr. Persányi Miklós
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Úr.
Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, szíveskedjen segítségemre, a nagytétényi polgárok segítségére lenni, az alábbi probléma megol-
dásában.

Mintegy 18 évvel ezelõtt az indiai Bhopál-ban súlyos, a mai napig is érezhetõ, mérhetõ környezeti katasztrófa
történt. A katasztrófa következtében a mai napig több ezer ember vesztette életét, és mai napig születnek úgy
emberek, hogy születési rendellenségüket az akkori környezetszennyezésnek „köszönhetik”.

2005 május 28-án 23,30-kor arra riadtunk Nagytétényben, hogy hatalmas szirénázás közben több tûzoltó
gépkocsi igyekszik a városhatár felé. Természetesen, nekem is meg kellett néznem hova mennek, hiszen a
közelben némult el a szirénák vijjogása, így elsõ reagálásunk az volt, hogy valami a volt Metallochemia
gyárban történhetett. Sajnos, vagy hála égnek nem, a volt Chinoin nagytétényi gyárának a Bányalég, és Dûlõ
utca sarkánál álltak a tûzoltók, és kértek meg arra, hogy menjünk el, mert sósavgõzök vannak a levegõben.

Késõbb kiderült, hogy elõször 3-as, majd 4-es fokozatúra emelték a riasztást. Az is kiderült, hogy az
egyik cégnek a sósavtartályából került ki a sósav, ami a levegõvel érintkezve hamar maró gõzzé fejlõdött. A
gõzfelhõ látható volt egészen a Harangozó utca elejéig. Kitelepítésre nem került sor, bár már felmérték, hogy
az AQVARIUS szállodában hány vendég van. Tekintettel arra, hogy a levegõ szinte nem mozdult, így a
felhõ feloszlása is hosszú ideig tartott. A kivonult mentõknek is akadt azért dolguk, mert egy fõt - aki tûzoltó
- el kellett látniuk, aki ellátás után folytatta munkáját.

Idõközben megtudtam, hogy ez már a második eset, amikor a sósav valamilyen oknál fogva szivárog.
A fentiekre való hivatkozással kérem, hogy szíveskedjenek a Bányalég utcai cégek tevékenységeiket

megvizsgálni, és a vizsgálati idõre azonnali felfüggesztését elrendelni, hogy:
- tudják e teljesíteni az EU legszigorúbb elõírásainak megfelelõ mûszaki, tárgyi, személyi követelménye-

ket;
- rendelkeznek-e megfelelõ környezetvédelmi engedélyekkel;
- rendelkeznek-e megfelelõ havária tervvel;
- rendelkeznek-e a vegyi tevékenységekre is méretezett megfelelõ szennyvíztisztítóval;
- rendelkeznek-e az adott tevékenységnek megfelelõ, biztonságos, automatikus mentesítõ rendszerrel;

A fenti kérdések megválaszolásig, illetve a szükséges engedélyek beszerzéséig ismételten kérem, hogy
semmilyen tevékenységet ne engedjenek meg, mert ez hasonlatos lesz a Bhopal-i tragédiához.

Csak zárójeles megjegyzésem, hogy személy szerint én úgy éreztem, hogy a Metallochemia gyár mente-
sítésére, a kormány által biztosított 12 milliárd forinttal megoldódik Nagytétény problémája, és végre felléle-
gezhetünk a több évtizedes szennyezésbõl. Sajnos túlzottan optimista voltam, hiszen most az ólom helyett
sósavgõzt kapunk, vagy a Dunát szennyezzük, mert még szennyvíztisztítót sem sikerült a hatóságoknak
kiverni az ott tevékenykedõ cégekbõl. Úgy gondolom, hogy egy ilyen durva környezetszennyezési problé-
ma után minden jogállamban elvárható – a lakosság védelme, biztonsága érdekében - a legszigorúbb hatósá-
gi beavatkozás, még akkor is, ha ez esetleg néhány cég anyagi végét jelentheti. A hatóságok nem lehetnek
tekintettel arra, hogy mely cég milyen anyagi körülmények közt tevékenykedik, hanem a jogszabályok által
elõírt, lehetõ legszigorúbb elõírásokat kell betartatnia mindenkivel.

Egyben „Zöld” egyesületeink nevében felkínálom együttmûködésünket.
Mielõbbi szíves segítségét elõre is köszönve:

        Firisz Sándor
  Nagytétényi Ember és Érdekvédõ,

      és a Zöld Jövõ
      Környezetvédelmi Egyesület.

Levél a környezetvédelmi miniszterhez
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A Duna partról, ami hosszú ideig a tétényiek ked-
velt szabadidõs helyszíne volt az elmúlt évtizedekben,
sajnos kissé elfeledkeztünk. Sok tekintetben tönkretet-
tük, tették az illetékesek,
a döntéshozók, elõbb a
kommunális hulladékle-
rakóval, majd a keverõ-
telepek ide telepítésével,
sitt lerakó létesítésével, az
M0 építésekor az ártéri
erdõk jó részének elpusz-
tításával, és a hullámtéri
feltöltés elkezdésével a
Vasút utcánál. Ezek után
nem csodálkozhattunk
azon a máig tartó helyi
„hagyományon” sem,
hogy sokan kihordták,
hordják legkülönbözõbb
hulladékaikat a Duna
partra, „tanulva” a hivatalosságoktól. Reméljük ennek
most már lassan vége, mintha ismét lenne gazdája a
Duna parti sávnak, legalábbis apró jelei vannak ennek,
a helyi Polgári Kör, majd a Szociális Foglalkoztató ta-
karítási akciói eredményei már látszanak. A minapi be-
járás az önkormányzat és a szakhatóságok részvételé-

Dunaparti anomáliák

A Tétényi fennsík, a dél-budai térség kiemelkedõ
értéke másik szívügyünk, amivel sokat foglalkozunk.
Tavasszal és nyár elején több sikeres takarítási, cser-
je ritkítási, un. élõhelyrekonstrukciós akciónk volt,
amikor elõbb mentesítettük a Kamaraerdei úton a régi
gumiraktár menti területet a szeméttõl – ebben sok
iskolás a Gádor iskolából, és a Fitoland csapata is
segített – majd folytattuk
a becserjésedõ területek
megnyitását, a gyepek re-
habilitációját, a cserjék és
a tájidegen fajok ritkításá-
val. Sajnos az emberi fe-
lelõtlenség, rosszindulat
nem ismer határokat, a
köztudottan védett, zöld-
terület mentén folyama-
tos a szemétlerakás, autó-
val hordják ide a sittet, a
háztartási, és a termelési
hulladékot, a lomot, sõt a
kerti hulladékot is kihoz-

A fennsíkért is harcolni kell

vel némi tanácstalanságot, és patt helyzetet is mutatott.
Hullámtéren vagyunk, ami erõsen korlátozza a lehetõsé-
geket, a beépítést – szerencsére -, az itt lévõ több méter

vastag kommunális hul-
ladékos feltöltés rekulti-
vációja fõvárosi feladat,
és elviekben szerepel is
a terveikben ennek meg-
valósítása. A keverõ te-
lepek térsége, a Kastély-
park utca alsó végében
ma is gazdátlan, a sittet,
az árvízvédelmi zsákokat
senki nem vállalja, leg-
alább a ligeterdõt tisztíta-
ná meg a gazdája, tulaj-
donosa, aki sajnos csak
az értékesítéskor, bérbe-
adáskor szokott aktivizá-
lódni, levelünkre a Sasad

eddig nem válaszolt, a vízügy nem tekinti magát gazdá-
nak, a környezetvédelem pedig még gondolkodik az
ügyön egy kicsit. Legalább a Duna rétet õrizzük meg,
amirõl korábbi számunkban írtunk, a kastélypark alsó
folytatásaként. Mi mindenesetre õszre Duna part fóru-
mot tervezünk, az érintettek meghívásával.

zák ide. Igyekszünk további sáncolásokkal, sorom-
pókkal megakadályozni a lerakók aktivitását.

Az elmúlt évben digitális élõhelytérkép készült
a fõvárosi, védett területrõl, ami a védett fajokat, a
degradációt, a betolakodó, tájidegen fajok jelenlét-
ét, a tavalyi õszi tüzek kiterjedését, és az élõhely
típusokat mutatja be. Ez elérhetõ honlapunkon, CD-

nken, és érdeklõdés ese-
tén eljuttatjuk Önöknek
is. Ebben az évben ter-
vezzük a füzetes tanös-
vény megvalósítását a
védett terület fõbb érté-
kei, jellegzetes élõhely
típusai bemutatásával, a
három jól elérhetõ pont-
ról indulva, - Szobor-
park, gázfogadó, Kama-
raerdei út -, és ha pályá-
zataink sikeresek lesz-
nek, a digitális térképe-
zést is folytatjuk.
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Rövidesen elkészül az ÖKO Rt. gondozásában a
Kerületi Környezetvédelmi Program. A korábbi álla-
potfelvétel, és helyzetértékelés után most már a konk-
rét teendõk kerülnek elõtérbe. Mindenekelõtt akció-
programok javaslata fogalmazódik meg, amelyek az
önkormányzat, a civil szervezetek, az intézmények,
vállalkozások, és leginkább a lakosság együttmûkö-
dését igénylik. Ilyenek:

A környezettudatosság, benne a „gondos gazda”
önkormányzati koncepcióval, a tájékoztatással, és az
oktatás-neveléssel.

Rendkívül aktuális és helyi kötõdésû a környezet-
egészségügy és az életmód akcióprogrammá emelése
- kerékpárút hálózat, parlagfû, örökölt terhek stb. -.

A Kerületi Környezetvédelmi Programról
A levegõtisztaság, közlekedés, forgalomcsillapí-

tási, mentesítési programok, kisipari, és lakossági
emisszók, égetések.

A talaj, és talajvíz védelem, az örökletes terhek, a
csatornázatlanság gondjai.

Zajvédelmi intézkedési terv, zajtérkép, konfliktus-
térkép.

Városrendezési akcióprogram, alközponti
revitalizáció, barna és szürke zónák – roncsolt, ipari,
és más alulhasznált területek rendezése.

Zöldfelületek, zöld hálózat, természeti, természet-
közeli és védett területeink, érték-felmérési folyamat.

Hulladékgazdálkodás és a közterületek rendezése.
Infrastruktúra akcióprogram, a szennyvizek meg-

oldatlan kérdése, a szippantós kocsik ren-
dezetlenségei, a felszíni vizek, esõvizek
gondja, az energiahatékonyság, a meg-
újuló energiák helyi demonstratív alkal-
mazása, a környezeti, közegészségi koc-
kázatokat jelentõ infrastruktúra elemek,
kezelése, számba vétele, magas feszült-
ségû vezetékek, nagynyomású gázveze-
tékek, és a mobil telefon átjátszók, erõ-
sítõk, valamit az árvízvédelem helyzete,
teendõi.

Ezekhez természetesen a megfelelõ
intézményi és eszköz rendszer is illesz-
tendõ – Környezetvédelmi Központ, In-
formációs rendszer, jogszabályi, szerve-
zeti háttér -.

Mészáros Péter

Ez a kiadvány a
Campona és a

Környezetvédelmi és
Vízügyi Célelõirányzat

Zöld Forrás
támogatásával készült.”


