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Az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület
a kulturált, tiszta és biztonságos lakóhely megteremtéséért dolgozik.

Vegyen részt Ön is ebben a munkában!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Szabó Magdolna 
alpolgármester részére

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

• Az Aquincum-Mocsáros Egyesület tagjai az április 4-re tervezett takarítási napon 
szokás szerint Sziliné Dienes Irén tanárnõ szervezésében az Árpád Gimnázium 
tanulóival együtt fogja a megszokott helyszíneken - lakóterület, amfiteátrum, 
Gladiátor utca, családi pihenõpark és játszótér környéke, a Mocsáros-dûlõ 
lakóterülettel szomszédos részei – a tavaszi nagytakarítást elvégezni.

• A begyûjtendõ szemét és zöldhulladék tárolására 100-100 db vegyes hulladékgyûjtõ, 
illetve zöldhulladék gyûjtõ zsákra lesz szükségünk. Amennyiben az önkormányzat e 
kétféle zsákot biztosítani tudja, úgy arra igényt tartunk.

• E + E hulladék (esetleg veszélyes hulladék) gyûjtés helyét az Óbuda újságban 
megjelentek szerint a Gladiátor utcai játszótér bejárata elõtt jelöljük ki.

• Ezúton nyilatkozunk arról, hogy az önkormányzati komposztálási programhoz 
csatlakozni kívánunk. A tennivalókról tájékoztatást várunk.

• Lakossági bejelentések, kérések alapján megfontolandónak tartjuk, hogy az 
önkormányzat illetékesei vizsgálják felül a március-áprilisi hónapokra vonatkozóan az 
avar és a kerti hulladék égetésének engedélyezését a szokásos csütörtöki és szombati 
idõpontokban. Kétségtelen tény, hogy az idei februári idõjárás még nem volt kerti 
munkák végzésére alkalmas, ezért az égetés lehetõségének április végéig való 
engedélyezését kérvényezzük (esetleg a késõbbiekben is), azokra a lakótársainkra 
tekintettel, akik még nem tértek át a kerti hulladék komposztként való 
újrahasznosítására. 
Egyesületünk tudniillik általában nem támogatja a kerti hulladéknak égetéssel való 
megsemmisítését, de ennek a gyakorlatnak a felszámolása hosszú idõt vesz igénybe és 
tény, hogy egyelõre a mocsárosi kertkultúra részét képezi.

• Tájékoztatását kérjük arról, hogy a Mocsáros-dûlõben elvégzett környezetvédelmi 
felmérés alapján, annak hatására várható-e és mikor valamilyen fejlemény a terület 
hasznosítására és fõképpen a Mocsáros arra alkalmas részének természetvédelem alá 
vételét illetõen? 

• A korábbi és az új lakók vissza- illetve beszivárgása és a szemétszállítás a Mocsáros-
dûlõbe folyamatos, ezért legalább a terület lezárását érdemesnek tartjuk átgondolni, 
esetleg -a csekély szabályos forgalom rovására- a szervizút sorompókkal való 
lezárását sem látjuk megengedhetetlennek: ahol korábban volt sorompó, érdemesnek 
tartjuk visszaállítani, ahol pedig még alkalmas, oda telepíteni. Az eddigi erõfeszítések 
hetek alatt kárba vesznek, ha a terület lezárása legalább részlegesen nem valósul meg.
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