
 

Tisztelt Tulajdonostársak! 

 

Az alábbiakban a legújabb fejleményekről adunk hírt, valamint két budaörsi programot ajánlunk az Önök 

figyelmébe. 

 

 

A terület ellátását is szolgáló Víztorony utcai gépház tervezését az önkormányzat megrendelte, amelyen jelenleg a 

tervezők dolgoznak . 

 

Az egyesület éves közgyűlésére a tavalyi éves könyvelés befejezését követően, várhatóan március második 

felében fog sor kerülni. Erre az egyesület tagjait várjuk, akiknek a pontos időpontról és helyszínről értesítést 

küldünk. 

 

Az úttervező mérnökök dolgoznak a terület úthálózatának tanulmánytervén. Ehhez felhasználják a korábban 

készült vízelvezetési szakvéleményt, valamint a talajmechanikai vizsgálat és az öt helyen elvégzett szikkasztási 

próba eredményét. Javaslat készül a keresztmetszeti kialakításra, valamint az útpálya magassági és vízszintes 

vonalvezetésére is. Az elkészülő anyag alapját képezheti a végleges útépítési terveknek. A tervezők részére átadott 

legfontosabb elvárások között volt, hogy minimális szélességű útfelületek jöjjenek létre egyoldali járdával, a 

szükséges mennyiségű vendégparkolóval (2-3 ingatlanonként 1 darab), valamint nyílt árkos szikkasztást lehetővé 

tevő csapadékvíz elvezető rendszerrel. Kértük, hogy kerüljék a magas kiépítési és fenntartási költségekkel 

rendelkező műszaki megoldások alkalmazását, valamint hogy találjanak olyan megoldást, amely a későbbiekben 

is természetes módon akadályozza meg a nagysebességű közlekedést (pl. nyomvonal elhúzás).  

 

Minden évben jelentős összegű felajánlást kapunk a személyi jövedelemadóból, amely fontos részét képezi 

bevételeinknek. Kérjük azokat, akik hasznosnak tartják az egyesület tevékenységét, az idei évben se 

feledkezzenek meg erről a lehetőségről! 

 

Végezetül két programra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A budaörsi kertbarátok egyesülete február 4-én 17 

órától a Jókai Mór Művelődési Központban kertészkedéssel kapcsolatos rendezvényt tart, ahol a programban 

szerepel a tapasztalatcserén kívül a komposztálásról szóló előadás is.   

 

A Pilisi Parkerdő a gyümölcsfajták megőrzése céljából fajtagyűjteményt hozott létre háromhektáros területen. 

Ennek bővítéséhez elsősorban alma, körte, cseresznye, szilva, meggy és kajszi fajtákat keresnek. Az oltóvesszők 

be is küldhetők, de szívesen ki is mennek érte a helyszínre. Aki igényli, az így készült szaporítóanyagból 2013 

őszén kaphat kész oltványt. További részletek az önkormányzat honlapján olvashatóak. 

 

Budaörs, 2013. február 03. 
 

 

 

Dr. Novák Zalán 
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