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1. állomás: az önkormányzat zöldlerakó helye 

Komposztálónak nem nevezhető a hely, bár az ide lerakott anyag (faág, fűkaszálék, 
lomb ömlesztve és nejlonzsákban) legnagyobbrészt komposztálható lenne, de 
önmagától semmi nem történik meg, az idehordott zöldanyag sem alakul át. 
Komposztidegen anyagok is találhatók itt (sitt, házfalból bontott kövek).  

Jelenleg az ide rendezetlenül lerakott anyagok utat sem hagyva, a további lerakást 
megnehezítve beterítik a felületet. Hiába a sorompózás, a terület külső oldalára már 
nem önkormányzati forrásból érkeztek hasonló tartalmú "csomagok". 

Javaslat: A lerakott anyagok földolgozása komposztálási, illetve brikettálási céllal. 
Ágdaráló beszerzése (~10 cm vastag ágak darálásáig). A képződött komposztot a 
városgondnokság föl tudja használni, a többlet értékesíthető. Brikettáló gép 
beszerzése, brikettálás a kiszáradt aprítékból, telepítése a városgondnokság 
telephelyére. A készült brikett tüzelőként a rászorulóknak kiadható. 

2. állomás: Madárforrás 

A tájvédők által készített új falépcső szép és stabil alkotás. Az alámosások után 
leszakadt betonlépcsőt jól pótolja. Utóbbi maradványai a vaskorláttal együtt a 
vízmosásba csúsztak. Az új lépcsőn a forrás jól megközelíthető.  

Javaslat: 

1. A forrás vizének bevizsgáltatása (Vízművek). 

2. A forrásfő kiépítése a jelenlegi betonszarkofág helyett. Erről szóló vállalására 
emlékeztessük Molnár Tibort! 

 

3. állomás: A Molnár Tibor birtokegyesítése miatt áthelyezett földút 

Az áthelyezést, és az új út kialakítását bizottságunk többször szemlézte, napirendjén 
is sokszor szerepelt. Molnár Tibor az úttal szemben az önkormányzat által emelt 
követelményeket hiányosan teljesítette, hiszen autók közlekedésére nem elég 
széles, a kikerülésre való öblösödéseket nem találtunk, ágak hajolnak be az 
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űrszelvénybe. Látszik, hogy csak gyalogosok (turisták) és motorosok, biciklisták, 
kvadosok használják. 

Javaslat: Vizsgálja meg a Hivatal a teljesedés lehetőségeit! 

4. állomás: Az egykori Rynart-telep csapadékvizet vezető árka 

A telepet elhagyva az árok egy ülepítő medencécskén fut át, mielőtt átbújna a vasút 
töltése alatt. Már az itt kezdődő árokszakasz is sérült, de a nagyobb leszakadások 
csak ezután jönnek. A szemle idején a medret néhány bedördült kövön kívül nem 
torlaszolta el semmi, ami annak köszönhető, hogy a város néhány éve kitakaríttatta, 
illetve annak még, hogy a víz a kiépített árokból több helyen kicsapott, ahol a 
hordalék is a szomszédos rétre került. Az árok falának beomlásain, a meder 
visszavágásain (leginkább a forrás közelében látható) kívül valami nyálkás üledék is 
kiült a csatorna aljára, ami a töltés alatti átvezetéstől 20-30 méterig volt 
tapasztalható. Vélhetően nem csak csapadékvíz kerül a mederbe (gondoljunk Tüske 
Emil többször a Hivatalhoz eljuttatott onnan vett vízmintáira). A Némó tó 
vízszabályozási céllal lett kialakítva, de túl messze az átfolyástól. Jelenleg a teljes 
föltöltődés, eliszaposodás határára került. 

Javaslat: 

1. A árokból vett vízminta megvizsgálása, mintavétel a telepen belülről is, a 
szennyezés forrásának kiszűrése. 

2. A vasúti töltés alatt átérkező csapadékvíz folyási sebességének azonnali 
csillapítása medence kiépítésével, a kifolyás szabályozásával. 

Ezen helyszínek rehabilitálása már azért is fontos, mert határosak a tervezett BUBA-
val, és a rajta érkező turistáknak sem mutatnánk szép arcot. 

 

Biatorbágy, 2019. április 15.    

 

       Kecskés László s.k. 
     a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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