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Tárgy: Jelölés Balázs Lajos Óbudai Civil –díj adományozására 
 
 
Tisztelt Javaslattevő Testület! 
 
Alulírott    ……………………………………………………………………………………………………..                                                        
helyi lakó,  
az Aquincum-Mocsáros Egyesület tagja,  
az Egyesület által működtetett Gladiátor parknak a III. kerület más részén lakó rendszeres 
látogatója 
a Mocsáros-dűlőn működő Aquincum-Mocsáros Egyesület részére az Egyesület 
példaértékű civil munkáját elismerendő, javasolom a Balázs Lajos Óbudai Civil-díj 
adományozását.  
 
Az elismerésre javasolt civil szervezet neve:  Aquincum-Mocsáros Egyesület 
Székhelyének címe:      1031 Budapest, Gladiátor utca 33. 
A szervezet elnökének neve:     Mihályfy Klára   
A szervezet e-mail címe:    info@mocsarosegyesulet.hu 
 
 
Indokolás: 
Az Aquincum-Mocsáros Egyesület. érdekvédelmi közösségként alakult meg 1999-ben, a 

kerületben elsőként, de állandó tevékenysége a Gladiátor utcai családi pihenőpark 

fenntartása és fejlesztése is. A parkot helyi igény alapján, hiánypótló beruházásként, 

pályázatok segítségével fokozatosan alakította és építette ki az Egyesület a lakók 

összefogásával, munkájával és anyagi áldozatvállalásával.  

A sportpályák jelentősége különösen nagy, mert igen kevés az ingyenes szabadidős 

sportolási lehetőség. Komoly vonzerő a kellemes természeti környezet is, amit a Mocsáros-

dűlőben lakó emberek közösségi összefogással teremtettek meg. A helyszín rendben tartott, 

tiszta, gondozott. A kerületen kívüli lakók előtt is ismert és népszerű. A park folyamatos 

nyitva tartással üzemel, jó időben hetente több száz ember használja. 

Ötszáz tőből felnevelt levenduláskert és épített, látványos fűszerspirál is a park része. 

Az Egyesület természet- és környezetvédelmi munkájának része a környezettudatos 

kertgazdálkodás népszerűsítése, a kertvárosi komposztálás tanítása, komposztáló-építés, 

hulladékszelektálás, sütőolaj visszagyűjtés, a lakókörnyezet évente kétszeri nagytakarítása. 

Épült szánkódomb lépcsővel, és a Mocsáros tanösvény is az Egyesület munkáját dicséri. Ez a 

nyilvántartott budapesti tanösvény a helyi iskolák részére különleges lehetőséget jelent a 

környezetismeret tantárgy tanítása és szabadidős séták alkalmával.  
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A Mocsáros-dűlő megmaradt természetes területén még most is rendezetlen viszonyok 

uralkodnak, ennek minden szociális, természeti, egészségügyi, jogi és környezeti 

velejárójával. Az Egyesület munkájának számottevő részét képezi a lakók érdekeinek 

elhivatott képviselete. A Mocsáros különleges hely: lakott része forgalmas, hangos, a szélén 

pedig ott van a természet, kiszolgáltatva a városnak. A terület biztonságos fenntartását és 

mielőbbi jócélú hasznosítását próbálja az Egyesület évek óta előmozdítani azzal, hogy 

sétákat, bejárásokat szervez.  

Az Egyesület informatív honlapot üzemeltet és kéthavonta vagy gyakrabban hírlevelet 

fogalmaz, amiben a helyi lakókat közvetlenül érintő tudnivalókról informál, kritikusan, a 

lakosság érdekét szolgálva.  

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület igazi civil szervezetként végzett kiemelkedően hasznos 

munkájával, évtizedek óta végzett kitartó és civil egyesülethez mindig méltó, önkéntességen, 

szolidaritáson és tolerancián alapuló tevékenységével méltó díjazottja lenne a Balázs Lajos 

Óbudai Civil-díjnak. 

A fentiek alapján az Aquincum-Mocsáros Egyesületnek a Balázs Lajos Óbudai Civil-díj 

adományozását a Javaslattevő Bizottság szíves figyelmébe ajánlom. 

Budapest, 2021. június 9.  
 
 
 
A javaslattevő személy neve, aláírása és lakcíme (irányítószámmal): 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 


