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peletókal isorávGan rápoł a   
   
 megközelítőleg félmillió paneles lakás épült fel eddig 

hazánkban, s ez ma gával hozta a "panelbetegségeket" is. ezért akineK 
módjában áll, sem lakótelepi, sem házGári otthonba nem łöltöziK.    

 a maGarorSági paneles lakóházaK és az ezekből létrejött telepeK, 
város réSeK az úGnevezett "rendeltetésSerű városrendezés łorSakában" 
Sü letteK. sajnos jelentős réSüK e rendSer félreértett vaG erőltetett 
alkalma zásaként, vaG a łörNezetet fiGelmen łívül haGva valósult meg.      

   
 ebben az esetben felmerül a łérdés: Sabad-e eGáltalán elölről 

łezdeni  a łülső térServezést?    
 hoG Sabad-e?    már eldőlt: łłłłeeeellllllll    !!!!!!!!!!!!   
   
 az téN, hoG ezeK a betonházaK létezneK, akár SeretjüK őket, akár nem,  tőlüK 

nem lehet megSabadulni. miután a lakótelepeK nem łéS városoK,  az 
átalakításuK valójában hiáNpótlás.       

   
 

aNáih telülefdlöz a   
   
 a térbeli viSSaállítás nem meG, de a réSleteK oLan értékűvé tehetőK, 
 amiLennel a régi városréS diCekedhetett. a zöldterületet, ameL a 
 növéNtakaró fejlődésével - az éveK múltával - eGre értékesebb leS, 
 haSnálhatóbb felületté łívánjuK alakítani. most - azon łívül - , 

hoG "tüdőként" Solgál a házrengetegben, CaK łevés heLen Nújt pihenést, 
 s érdemtelenül łis Serepet łap az ott lakóK łözérzeténeK javításában.        
   
 eGréSt, mert ninC berendezve, másréSt, mert nem ad meghittséget:  Nitott a 

forgalom, az utca felé. ezen felületeK łertéSeti és 
építéSeti eSközökkel lezárhatóK. térhatároló sövéNekkel vaG - a 

lakótelepeken tartós hiáNt pótló térfalként Solgáló - garáZsorral. ez 
akár látváNos határolásként is Solgálhat, vaG védősávul a házaK 
łörül, ameL az utca  forgalmától véd.        

   
 
 



epereS tezNévön a   
   
 a növéNzet, az építéSetneK ez a léNeges eSköze, a łörNezetformálás 
 łelléktáránaK hátsó zugaiban łallódiK, az öncélúnaK tekintett 

Sépség,  łellemesség fogalomkörébe sorolódott. ha Sorítani łell a 
łöltségeken, ez  az első, ameLet elhaGnaK.      

   
 a városi zöld felületeket gátlástalanul felfaltáK a házaK és a 

betonutaK;  túl soK a łő és az aSfalt, túl łevés a bokor, Gep, virág. 
pedig miLen eGSerűen tehetnénK emberségessé az aGonSidott 
betonházakat!    

   
 az erkéLeken, ablakokban megjelenhetne a virág, a łopaS, üres falmező-
 łet łivülről befutná a zöld, ameL őSidőben pompás sárga - barna - 

vörös Sínekre vált.    
   

meledév tnim ,Névön a   
   
 s nem SóltunK még a fákról, a łörNezetvédelem legolCóbb és 

legmeg bízhatóbb łözkatonáiról. ezeK a városi éghajlatot naGmértékben 
meg javítjáK, Cökkentve a levegő SeNNezettségét, és a zajártalmat.     

   
 túl ezeken, a zöldövezeteK, parkoK hőSabáLozó hatásúaK is. a fáknál, 
 pl. a hősugárzás 11/111 -a már a łoronában átalakul )43111% -ot a párolgás 

haS nál fel, 3331% -ot a felső levélrétegeK NelneK el(, íG 
tulajdonképpen CaK 21% hő meNNiség jut a talajig, a növéNeK Sámára.      
 

    a zöld felületeK befoLásoljáK a függőleges és vízSintes 
levegőáramlást,  segítiK a párakupola felSakadását, akadáLozzáK a 
Smogképződést.  a városoK fölötti pára elNeli a napsugárzás 3-311% -
át, tömöríti a levegőt  SeNNező aNagokat.  
  
 fontos łövetelméN, hoG a zöld sáv az uralkodó Séljárást fékezze, s 

ezáltal megfogja a túlSellőzést. a zöldövezeteK, parkoK még a 
porártalmaK  eG réSét is łijavítjáK. )pl. már a fű is łépes hatalmas 
pormeNNiséget lekötni(  a bokroK, tűlevelűeK, az ágakban gazdag, 

lombos fáK łépeseK a port volt  meNNiségéneK 1/7-ére Cökkenteni.  
  
 eGetlen5 eStendős tölGfa, miközben óránként 1,211 łg okSigént ad le,  11,111 

łg SéndiokSidot łépes elNelni. túl ezen, a tölGfa - évente - még aN- Ni 
łárt okozó port, SénveGületet łöt le, hoG az megfelel 55557 m111-Ni 

 levegő felújitásánaK. )ez łb. 6555, eGenként 6 m11-Ni beépített területen 
álló Caládi házat łörülvevő levegő meNNiségéneK felel meg(  
  



 eGéb zöldeK is łiküSöbölneK eGes mérgező aNagokat )íG pb- , zn- , mn-
 veGületeket és benzpirént(, de még łáros mikrobákat is.  
  
 végül łisebb mértékben bár, de eGértelműen CökkentiK a zajártalmakat 
 is. az erdő pl. 0,321 db/m -Nit, 4-5 m -es fásított zónáK 3-33 db 

zaj Cökkentő hatást adhatnaK, łülönösen a magasabb, pl. 11117-317 hz 
 frekvenciatartomáNon belül. a legjobb zajvédelmet a vastag, húsos 

levelű növéNeK, a tűlevelűeK łözül a Séles łiterjedésű tűpárnájú fáK 
és bokroK )cédrus, takSus, rhododendron stb.( NújtanaK.  
  
  

Kesérémlef ipeletókal  
  
 a budapesti üllői úti lakótelep lakói eG Sociográfiai felmérés 

łapCán  meghatározott łérdésekre a łövetkező válaSokat adtáK:  
  
 roSS levegő                                                                                 3321111,111%  
 hiáNoznaK a łözintézméNeK                                                            33211,11%  
 eStétikai, városképi Sempontokat łifogásol                                   211,11%  
 a lakóöSSetételre panaSkodiK                                                           21,0%  
 a forgalomra és zajártalomra panaSkodiK                                     1111,1111%  
 a műSaki łivitelezést łifogásolja                                                111,11%  
 a városközpontot túl távolinaK tartja                                            1,211%  
 többféle, a fentiekben réSletezett łifogást említ eGidejűleg   11,0%  
 eGéb SempontoK alapján talál łifogásolni valót                            2,21%  

%1111,1113                                              tőzeNét vítagen neLimmes ił leme men  
                                                                                                                       5,0%  
  
 a táblázatos öSSeállításból łitűniK pl. az, hoG a lakótelep heLéneK nem 
 megfelelő łiválaStása łövetkeztében )pl. a łörNező ipari üzemeK a 

levegőt erő sen SeNNeziK( a telep lakóinaK jelentős réSe elkívánkoziK.  
  
  

sálláázzoh őlelefgem men a  
  
 túl Semérmesen SólunK a bajról, ameL már itt dörömböl az ajtónkon.  
  
 bemutatja a łéperNő, hoG a brazíliai őserdő puStítása az egéS föld 
 éghajlatát megváltoztatja, s amikor eG hazai fasor łivágásán łesereg 

a  tudósító, még mindig a legfontosabb érve, hoG "pedig miLen Sép 
volt" .azt is el łellene mondani, - minden lehetséges alkalommal - 
miLen łáros  az egéSségre a fáK és növéNeK hiáNa.  
  



egésőtnelej sétetlüaf a  
  
 végső esetben fákból és bokrokból is telepíthetünK védősávot, 

illetve  parkot. első pillanatban talán furCán hangziK ez az állítás, 
de soK példa  bizoNítja. a jól megválaStott, megfelelő heLre ültetett 
fáK és CerjéK  minden évSakban SépeK. télen CupaS vaG hóval, zuzmarával 
borított  jellegzetes ágrendSerüK, változatos rüGeiK, tavasSal 
friss lombjuK vaG  virágjuK, łésőbb termésüK és őSi lombSínüK viS 
életet a łörNezetbe.  
  
 a muzulmánoK hite Serint a hetediK meNNorSág łapuja előtti 

ellenőr zésnél nemCaK a fiúnemzés és a łöNvírás, hanem a faültetés 
felől is  łérdezősködneK az igazhitűtől, hoG beboCátasséK-e?  

  
 e Codarege azt is łifejezi, hoG a faültető a jövőneK dolgoziK, a 

jövőre  gondol, mert a fás növéNeK sokkal lassabban fejlődneK a 
láGSárúaknál.   a fáK barátsága viSont tartósabb a virágokénál, nem eG-
łét évre Sól,  hanem többNire túlél bennünket, néma emléK rólunK 
utódainK Sámára is.  

  
  

talsavaj isétetlü  
 

   városainkban - a panelházaK łözötti - már az ültetés utáni állapotokat 
is  fiGelembevéve )öntözés, gondozás stb.( a łövetkező:  
   

:molsavaj tésétetlü KéjreCSíd sogáriv .1  
  
 - amelanchier ovalis                                         łözönséges faNarka  
 - amigdalus nana                                               törpe mandula  
 - buddleia alternifolia                                łorai Nári orgona  
 - colutea arborescens                                       pukkanó dudafürt  
 - cornus mas                                                       húsos som  
 - cotinus coGGgria                                            CerSömörce  
 - citisus hirsutus                                           borzas zanót  
 - halimodendron halodendron                          Sikfa  
 - laburnum anaGroides                                      łözönséges araNeső  
 - rosa pimpinellifolia                                     jaj-róZa  
 - spiraea media                                                  Sirti GönGveSSő  
 - staphilea pinnata                                            moGorós hóLagfa  



 - tamarikS gallica                                           gall tamariska  
 - tamarikS tetranda                                           łorai tamariska  
  

:molsavaj tésétetlü KáfSíd .11  
  
 - acer campestre                                                mezei juhar  
 - acer monspessulatum                                     montpelier juhar  
 - ailanthus altissima                                    bálváNfa  
 - celtis australis                                        łeleti ostorfa  
 - celtis occidentalis                                   Nugati ostorfa  
 - cercis canadensis                                       amerikai júdásfa  
 - cercis silikvuastrum                                 łözönséges júdásfa  
 - crataegus okSiacantha                                   CeregalagoNa  
 - elaeagnus angustifolia                             ezüstfa  
 - frakSinus ornus                                           virágos łőris  
 - gleditsia triacanthos                                lepéNfa  
 - prunus cerasifera                                       CereSNeSilfa  
 - robinia pseudoacacia                                   fehér akác  
 - tilia argentea                                              ezüsthárs  
  

:molsavaj tésétetlü KőNef ,Kedlözkörö .111  
  
 - berberis julianae                                        júlia borboLa  
 - lavandula angustifolia                           orvosi levendula  
 - abies pinsapo                                                andalúziai jegeNefeNő  
 - biota orientalis                                          łeleti életfa  
 - biota orientalis' aurea nana                        łeleti életfa - sárga Sínű  
 - cedrus atlantica' glauca                          atlaS cédrus  
 - kS cupressociparis leilandii                   leiland ciprus  
 - cupressus arizonica                                   arizona ciprus  
 - juniperus sabina                                         nehézSagú boróka  
 - juniperus virginiana' tripartita               virginiai boróka  
 - picea pungens' glauca                                 ezüstfeNő - Sínváltozat  
 - picea pungens' glauca globosa                 ezüstfeNő - törpenövésű  
 - pinus nigra                                                 fekete feNő  
 - pinus silvestris                                      erdei feNő  
 - pseudosuga menziesii                                łözönséges dugláSfeNő  



  
 a felsorolt fajtáknál CaK a Sélsőséges termőheLtűrésűeket emeltem 

łi  )Sáraz termőheL, SeNNezett levegő stb(. íG ezeket főleg az utaK 
mellé célSerű ültetni. normál termőheLen valameNNi faj megél, a 
Sélsőséges igéNűeket leSámítva.  
  
 megGőződéssel állítom: nem łell az egéSséges łörNezetformáláshoz 
 több pénz, mint ameNNit az egéSségtelenre elköltünK. elegendő, ha 

a rokon SakmáK, az építéSeK és a łertépítőK eGütt gondolkodnaK.  ez lenne 
uGanis a legolCóbb beruházás.  

  
  
 łispest, 765555433331. jégbontó havában  
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  Zúfolt lett a léleK tükre,  
  s rálépteK a TúkSemünkre  
  
  
  
  

lünelteggüf Knülőt  
  
  
  
 łüzködünK a forgalommal                         időjárás: faG, Sárazság  
 a beburkolt ég alatt,                                 már senkit sem érdekel,  
 az embereK naG többsége                             lázas NüZgés, SeNN meg veGSer,  
 a városra rátapadt.                                    s vizeNővel menneK el…  
  
  
                                a méregtől fulladoznaK,  
                               de tömegként hömpöLög.  
                                túlCorduló SíneK, łépeK,  
                                s bálváN lett a földi rög.  
  
  
 iráNt vált és SétpattannaK                           előbb-utóbb, de megindul  
 a felduzzadt városoK,                             a piSkos lé áradón,  
 łöveti a sorvadozó,                                   rőt patkáNoK úSnaK rajta:  
 érzéketlen, léha jog.                                  süLLedőben a hajó.  
  
  
  
 łispest, 11721. január 33.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  nem mindenki tehetetlen  
  eSköz a sors łezében  
  
  
  
  

lóS deken  
  
  
  
 aStalodon akvárium,  
 párkáNodon virágCerép,  
 ablakodban eG łalitka;  
 terméSetből eNNi elég?  
  
 füst és łorom tengerében  
 pót íG a tó, pót a füves,  
 łalitkában liget hangja;  
 váGad sekéL, lelked üres.  
  
 bérlaktaNa falai łözt  
 Semben álló ház a tétel,  
 vakolat, méS, Sürke falaK;  
 gondolatod ebben véS el.  
  
 panellakó betonember!  
 valamit már elveStettél;  
 łoromréteg benzingőzzel  
 rádtelepült és benned él.  
  
 hiáNziK az életöröm  
 életedből, 'meL íG megvert;  
 álmaidban él CaK a múlt,  
 s láthatod a Sabad embert.  
  
 ám tavasSal váGat érzeS,  
 'mikor megjön az üzenet;  
 azt falon túl a Sabadság:  
 a terméSet łüldi neked.  
  
  
  
 łispest, 765555433332111. február 332111.  



    meNNi féN és pokoli árNéK  
  
  
  
  

...Stehel bbeS  
  
  
  
 megálloK a mában és nézem a várost  
 meghallva méLségből mormoló moraját,  
 jeZámen hangtalan illatával vár most  
 Nújtózkodó lanka, s zöld fákon rohan át.  
  
 feCegő a foLam, 'meL alattam siet,  
 ahoG' azt láthatta az árva névrokon;  
 álmokat, 'mit Sőttem, mindenem a tied,  
 CaK másoK ülneK már rakodópartodon.  
  
 árpád-ház idején adtáK a łiráLoK  
 többSázéves falát a budai várnaK;  
 dunai siráLként rikoltva łiáltoK:  
 felkiáltójel a beton óriáshad!  
  
 a hidaK łarjai ma átNúlnaK értem,  
 magasból öSSefoL' földSint és emelet;  
 a felfordulásban łis Nugalmat łértem,  
 hoG megtaláljam a sötétben lelkemet.  
  
 barangoltam másutt, jártam a világot,  
 láttam benne Sépet, CúNával eleGest;  
 előttem a duna, felmérem a várost:  
 még GöNörű lehetS Sámomra, budapest.  
  
  
  
 łispest, 7655554333321. december 31111.  
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 )rövid tanulmáN(  

  
  

Kemíctezejef  
  
 - a łopár naGvárosi lakótelep  
 - a zöldfelület hiáNa  
 - a növéNzet Serepe  
 - a növéN, mint védelem  
 - lakótelepi felméréseK  
 - a nem megfelelő hozzáállás  
 - a faültetés jelentősége  
 - ültetési javaslat  
  
  

telkéllem  
  
 - tőlünK függetlenül  
 - neked Sól  
 - Sebb lehetS…  
  
  


