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Tisztelt Bizottság! 

Szeretném Önöket tájékoztatni a Bizottsági Döntésnek köszönhetően tavasszal megvalósuló 

évelőágyások előkészületeiről.  

A Haller utca, Mester utca sarkán található Páli Szent Vince templom előtti zöldterületet 

kiválóan alkalmasnak találtuk egy új, impozáns virágágyás kialakítására. Ebben az esetben 

nem csupán a virágágyást, hanem a teljes területet, annak adottságaival újragondoltuk.  

Koncepció szerint a kopjafa is átkerülne egy központi helyre, az ágyások által körbevett 

oválissá szélesedő, minden irányból megközelíthető kis „térre”. A terven padok is 

szerepelnek, melyek kihelyezése opcionális. A terület szerkezetének kialakítása során 

figyelemmel voltunk a fenntartási, karbantartási szempontokra is. Feszofe Kft.-vel 

egyeztettük, a részekre tagolt virágágyás könnyen megközelíthető minden irányból.  

Az alábbi tervlapon az alkalmazott növénykiültetés tagoltsága látható. A tér közepe felől egy 

mátrix jellegű szortimentben (az ábrán sötétzöld) zömében zsálya alapú, lila-rózsaszín virágú 

évelők, alacsony, illetve középmagas díszfüvekkel gazdagított terület látható, mögötte pedig 

magasabb, 60-80 cm magas jellemzően „rózsaszín-barát” növények, néhány sárga folttal. A 

vizuális élmény természet-közeli, mégis nagyon látványos lesz egész vegetációs időben.  
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A Napfény utcai körforgalomban egy vertikális tagolású szárazságtűrő növénytakarót 

láthatunk majd. Itt a terület adott, ezért a méretek és a virágszínek ritmikus, időszakos 

váltakozása adja majd a kiültetés egyedi hangulatát. A növényválasztásnál tekintettel voltunk 

a kereszteződés be- és átláthatóságára is. 

 

Az alábbi növényeket tartalmazza a kiültetés: 
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A József Attila lakótelep központjában, a Valéria térrel átellenben a Dési Huber és Pöttyös 

utca sarkán, a meglévő szobor környezetébe kerül a vadvirágos rét, középmagas évelőkből. A 

szobor körül a töredezett burkolatot elbontjuk – ennek helyén lesz a növénytakaró-, a szobrot 

takaró sövényt pedig átültetjük, így minden irányból „kinyílik”, láthatóvá válik a terület. A 

növényválasztásnál ebben az esetben is prioritás volt, hogy teljes vegetációs időben látványos 

és változatos legyen. 
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A virágágyások fenntartása, különös tekintettel a gyomlálásra, az első évben a legintenzívebb, 

a harmadik évig csökkenő intenzitással szükséges. Várhatóan a harmadik évtől, a társulás 

„összezár”, onnantól kezdve gyakorlatilag önfenntartó. Az öntözés a templom előtti területen 

automata csöpögtető-rendszerrel történik, a másik két helyszínen nincs kiépített öntözés, a 

kialakítás során figyelembe vettük ezt is. Az első évben, az időjárás függvényében, a teljes 

vegetációs időszakban, mindössze 6-10(!) alkalommal szükséges öntözni, a következő évben 

az öntözések száma a felére csökkenthető, a harmadik évtől pedig csak a szélsőségesen 

aszályos időben van rá szükség.  

A gyomláláson kívül egyes növényeket júliusban célszerű visszavágni, a dekorációs értékük 

megőrzése érdekében. A virágágyásokat január-februárban fűkaszával egyszerűen vissza kell 

vágni, a kaszálékot pedig eltávolítani. Az évelő növények díszítőértéke, megfelelő fenntartás 

mellett, általában a hatodik évtől kezd csökkenni, de vannak fajok, melyek lényegesen tovább 

bírják változatlan minőségben.  

A tudatos tervezésnek köszönhetően, és a tervező referenciáinak ismeretében, várakozásaink 

szerint olyan ökológia virágágyásokkal büszkélkedhet majd a kerület, amelyek kiemelkedő 

díszítőértékük mellett egy jövőbemutató, fenntartható zöldfelület-alakítási trendet 

képviselnek. A körforgalmon kívül, a másik két virágágyás közvetlen környezetében 

edukációs céllal ismeretterjesztő táblákat fogunk kihelyezni a beporzók jelentőségéről és 

ezekről a virágágyásokról, mint „mini-ökoszisztémák” létjogosultságáról a városban.  

 

 

Budapest, 2021. december 1. 

 

 

Árva Péter s.k. 

képviselő 


