A

tavasz a természet kibomlásának, a világ színekbe borulásának időszaka. Amint
a fagyok elmúlnak, új erőre kap az élet,
kinyújtóznak a télre rügyekbe gondosan
becsomagolt levelek, virágszirmok. Felébrednek kertünk lakói is, egyre több rovarral, bogárral, pillangóval találkozhatunk,
több feladat vár ránk is! Kertészkedjünk sokat, töltsünk minél több időt a szabadban:
a vízparton, a parkokban. A szabadban töltött idő feltölti a testet és a lelket egyaránt!

Tóth Eszter
Dunakeszi Város
Főkertésze

A

z új tavasz mindig új reményt hoz: a
párás, borús, sáros téli hónapok után megújul a természet, ismét kizöldül, kivirágzik
a kert és a város. Megkezdődnek a kerti
és zöldterületi munkák Dunakeszi-szerte.
Érkeznek a költöző madarak, hamarosan
itt vannak a fecskék. Zöld Dunakeszi kiadványunkban összeszedtük azokat a tanácsokat, ötleteket, információkat, amelyek
segítségünkre lehetnek a megújulás hónapjaiban.

Nyíri Márton
környezetvédelemért felelős társadalmi
megbízatású alpolgármester

DUNAKESZI ÖNKÉNTES
KÖZTISZTASÁGI NAP
2021. TAVASZ
Tartsunk közösen tavaszi nagytakarítást Dunakeszin!

2021. május 15-én szombaton, 10 órától ismét megtartjuk a Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot. Várjuk önkéntesek, magánszemélyek, csoportok, baráti társaságok jelentkezését!

TEGYÜNK EGYÜTT A MÉG TISZTÁBB, ZÖLDEBB DUNAKESZIÉRT!
(Az eszközigény miatt a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!)

Jelentkezni lehet 2021. május 10-ig az alábbi módokon:
E-mail: rendezettvarosert@freemail.hu
Telefonszám: 06-20-923-5149

MÁRCIUSTÓL ÚJRA „TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ” ÉS „ZÖLD BALKON” AKCIÓ
Dunakeszi Város Önkormányzata idén újra pályázatot hirdet
„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” címmel
Fontosnak tartjuk, hogy a rendezett városkép érdekében ismerjünk el és követendő
példaként hivatkozzunk olyan ingatlanokra, amelyek tulajdonosai gondot fordítanak
arra, hogy Dunakeszi szép, rendezett város
legyen a magántulajdonú ingatlanok tekintetében is.

Pályázat ideje:
2020. március 1-jétől
folyamatosan beadható
Pályázni, a letölthető pályázati
adatlap beadásával lehet.
Kitöltve és aláírva, a fotókkal
együtt elküldhetik az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
címre vagy személyesen is
leadhatják a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázható kategóriák:
· „Tiszta udvar, rendes ház”
· „Tiszta, rendes társasház/lépcsőház”
. „Zöld balkon”

Az elismerésben mindenki részesül, aki megfelel a pályázati kiírásnak (bővebben: www.
dunakeszi.hu, a keresőbe írja be: tiszta udvar).
A sikeres pályázók 15 x 20cm-es, Dunakeszi címerrel és a kategóriának megfelelő felirattal
ellátott táblát kapnak, amelyet kihelyezhetnek ingatlanjuk utcafront felőli felületére.

VÁROSI
FECSKEVÉDELMI
PROGRAM
Tavasszal, immár második éve újraindul a városi fecskevédelmi program. Ennek keretében a város különböző területein táblákkal megjelölt sárgyűjtő platformokat helyezünk
ki, hogy a visszatérő fecskék fészkelését megkönnyítsük. Az
iszapolást munkatársaink folyamatosan végzik.

!
Kérjük a lakosságot, hogy
a sárgyűjtő platformokat ne mozdítsák el, a
készülő
fecskefészkeket ne verjék le, mivel
amellett, hogy a fecske védett madár, nagy
mennyiségben pusztítja
a kártékony rovarokat
is. Egy fecske egy idény
alatt másfél, két kiló kártékony rovart pusztít el.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST
KÖTÖTT DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS A ZÖLDEB - KUTYÁS
ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET
A ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület számos gazdit segített a 2020-as évben, Dunakeszin. Miután márciusban elindították az országos szerveződést a COVID miatt bajba
került gazdik számára, ez Dunakeszire is kiterjedt.
Tavasszal a karanténba került kutyatartók mellett igyekeztek azon időseknek is segíteni az állatok sétáltatásában, akik nem szívesen mozdultak
ki otthonról a vírusra való tekintettel. Augusztustól olyan nagymértékben nőtt meg a karanténba került gazdik száma, hogy jelenleg
leginkább csak nekik tudnak segíteni. Dunakeszin 32 önkéntesük van már, 17 gazdinak segítenek.
Az egyesület célkitűzése egy közösség, ahol megismerheti
mindenki a kutyatartók jogait, felhívja a figyelmet a felelős állattartás kötelezettségeire is. A fenti célkitűzések és feladatok
elvégzésének érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata és
a ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület együttműködési
megállapodást kötött a 2021-es évre.

KOMPOSZTÁLÁS
Nem csak a szelektív hulladékgyűjtéssel tehetünk a Föld
megóvásáért, háztartásunk hulladéktermelését komposztálással is csökkenthetjük. Ez családonként 300 kilogramm is lehet évente. Komposztáló telepítését a kertes házban élők könnyebben megtehetik, de a társasházak
lakói is összefoghatnak a közös, jó ügy érdekében.
A komposztból három-tizenkét hónap alatt lesz jó minőségű humusz, amelyet aztán kertünk, cserepes növényeink
földjének javítására, tápanyag dúsítására használhatunk.
Dunakeszi Város Önkormányzata egy-egy közösségi komposztálót helyez
el a Szent István parkban és az alagligeti Napsugár Bölcsődével szemben. Az egyenként
7 m3 zöldhulladék tárolására alkalmas, hálóval bélelt faszerkezetű edényeket Dunakeszi
főkertészének szakmai irányítása mellett építik meg. Míg a zöldhulladék-gyűjtő zsákba a
konyhai növényi hulladék nem tehető be, a komposztálóba bárki elhozhatja.

!

Mi kerülhet a komposztra?
• zöldség- és gyümölcsmaradék
• kávézacc, teafű
• virág
• tojáshéj apróra törve
• frissen vágott fű (kis mennyiségben
gyomok is, de csak kiszárítás után)
• apróra vágott ágak, gallyak, fűrészpor
• kevés fahamu a kályhából, kandallóból

ŐSZI HAGYMÁS VIRÁGOK
ÉS KIÜLTETÉSÜK

Kertünk nem csak tavasszal és nyáron fürödhet virágpompában, ősszel
is gyönyörködtethetik a szemet a színes szépségek. Április végén, május elején,
az éjszakai fagyok elmúltával ültethető például a kardvirág, a dáliák, íriszek.
Figyeljünk az ültetési mélységre, 10 centiméternél is mélyebbre kerülhetnek a nagyobb gumók, míg 5-10 centiméteren a kisebb gumókat érdemes elhelyezni. A hagyma körméretének a kétszerese legyen az ültetőgödör, amelyben csúcsával felfelé
kell rendezni azokat. A gödrök aljára homok vagy komposzt is
tehető, hogy jobb legyen a
vízelvezető képessége.
Hagymás, gumós virágok esetén az ültetőgödörbe nem
öntünk vizet, csak
a befedés után locsoljuk be.

MAGASÁGYÁS KÉSZÍTÉSI
ÚTMUTATÓ
A magaságyás nemcsak kényelmes és praktikus megoldása
a haszonnövények ültető helyének, de ékesíti is a kertünket.
i

Amire érdemes odafigyelni:
1. Tervrajz készítése az anyagbeszerzés céljából.
2. Leggyakrabban fából épül, de használhatunk hozzá követ,
téglát, gumiabroncsot, hullámlemezt.
3. Ha fából készítjük, legalább 50 mm vastag pallóra lesz
szükségünk. Vegyszerrel nem szabad kezelni a fát, hiszen
élelmezésre szánt növényeket nevelünk majd benne. Elég lenolaj
kencével átkenni egy nappal azelőtt, hogy feltöltenénk földdel.
4. A hely kijelölésénél vegyük figyelembe, hogy néhány óra
közvetlen napfényre szüksége lesz az ágyásunknak, valamint
azt, hogy minden oldalról körbejárható legyen.

Elkészítése házilag:
• Ássuk fel a területet, ahova telepítjük, hogy jobb legyen a vízelvezetés és
kialakíthassuk a vízszintet.
• Vaskosabb gerendákkal (50x50 cm) merevítsük. Ezeket egyharmadig ássuk
a talajba a sarokpontokon. Ha 2 méternél hosszabb lesz az ágyás, érdemes
közbülsőket is beásni, hogy ne nyomja ki a föld súlya az oldalát.
• Alulról felfelé szintenként összeszereljük a merevítőkhöz csavarozva.
• Ha kész, ötödéig komposzttal töltsük fel, hogy a későbbiekben tápanyagot
biztosítson a növényeinknek.
• Majd jöhet a jó minőségű, jó vízáteresztő képességgel rendelkező virágföld.

TAVASZI MUNKÁK A KERTBEN
1. Metszés
Az idős gyümölcsfák ritkító metszése, a fiatal fák alakítása és a szőlőtőkék termőre metszése is
elengedhetetlen. Ezek azért fontosak, mert a napsütötte, átlátható, szellős koronában a gombabetegségek kevésbé képesek elszaporodni, a permetezés pedig
eredményesebb, hatékonyabb lesz.
2. Télvégi lemosó permetezés
Érdemes elvégezni a fák tavaszi lemosó permetezését. Ezzel megakadályozzuk azoknak a kifakadó,
kis leveleknek a károsodását, amelyeknek kulcsfontosságú szerepük van a fák életének a beindításában. A tavaszi lemosás nem váltja ki a nyári
kezeléseket, de megalapozza a fák egészségét.
A növények fejlődést lassító éjszakai fagyok, nappali lehűlések hatására elhúzódóan fakadnak a
fák, még nem késtünk el a munkákkal.
Forrás: Zsigó György, NMNK

3. Csíkcsapdák
Övszerűen ragasszunk a fa törzsére készen kapható
úgynevezett csíkcsapdát, ebbe beleragadnak a törzsön le-fel mászkáló kártevő rovarok, tetvek, atkák,
hangyák. Gazdaboltokban beszerezhető, ragacsos
hernyófogó övnek, vagy hernyó elleni enyves övnek
ismeri.

4. Talajfertőtlenítés
Fontos, tavaszi feladat a talajfertőtlenítés, mert a talajban többféle kártevő (drótféreg, cserebogár pajor, lótücsök, stb.) él és szaporodik. Ezek roppant falánkak és különösen tavasszal minden,
zsenge növényi részt megrágnak, tönkretesznek. A kiszórt szereket sekélyen be kell művelni
a talajba és – ha az száraz, akkor – meg kell öntözni, mert száraz talajban a vegyszerek nem
oldódnak fel.

MILYEN VIRÁGOKKAL
DÍSZÍTHETJÜK A SÍROKAT?
Ha gyakran látogatjuk elhunyt szerettünk nyughelyét, tavasztól őszig széppé tehetjük egynyári, kétnyári virágokkal, alacsony örökzöldekkel. Akár 3-4 féle, színben
egymással harmonizáló növényeket is választhatunk, de arra figyeljünk, hogy a virágoknak mekkora a fény és vízigénye.
Egynyári, kétnyári növények:
bojtocska + bíborka + illatos mézvirás
porcsinrózsa + hamvaska + bársonyvirág
rézvirág + mindig nyíló begónia + díszcsalán
jégvirág + százszorszép + árvácska

Az évelők és cserjék között is találunk
szebbnél szebb virágokat hozó töveket:
krizantém + őszirózsa + bazsarózsa
bugás lángvirág + rózsa + örökzöld orbáncfű

