Szakmai beszámoló

Az

Önkormányzattal kötott szerződés értelmébena Mészkő Park fenntartási

feladatait 2020-ban is kozösen láttuk el. EgyesÜletÜnk továbbra is igyekezett az év

minden napján nem csak
kö

rnyezetvédelem hez

a fizikai

ka pcso lód Ó témá k

tennivalókra koncentrálni, hanem

népszerűsítésével szem léletmódot

fo rm á l n i,

a közösségi egyÜttélésszabályait és a park házirendjét népszerűsíteni,és annak
betartását szorgalmazni' Tavasztól késő őszig délutánonkéntés hétvégentea park
népszerĹĺségeés látogatottsága

az

előző évhez képest ismét nőtt, amely újra
felerősĺtette a projektből kikerÜlő Wc sÜrgető megvalósítását. A jelenleg kihelyezett
mobiltoalett használhatatlan, mert a háromhegyek terÜletén dolgozó, Mészkő utcán

kozlekedő munkások naponta több alkalommal használják, így a heti egy takarĺtás
annyira kevés, hogy még felnőttek sem merik kinyitni a mobiltoalett ajtaját (ami
teljesen jogos). 2020-ban tovább dolgoztunk az Ügyön, hogy a csatorna kivezetés az

járda másik oldalára kerÜljön, de sajnos még nem valósult meg. Közben keressÜk a
forrást arra, hogy használható, a park színvonalához méltó mobiltoilette kerÜlhessen
ki amikor a csatornára rá tudunk kötni.

A

2020-ban kapott onkormányzati támogatást

a

Mészkő Park parkgondnoki

tevékenységéhez,az ahhoz kapcsolódó eszkozök és alapanyagok megvásárlására,

valamint

a

1 havi díjához használtuk fel annak
lejárt és újrakotott szerzódés közötti egy

parkban találhatÓ mobil Wc

érdekében,hogy

az

önkormányzati

honapban a park ne maradjon mobil wc nélkül.

Parkqond noksáq i feladatok

A Park felÜgyeletét a nyitás-zárás mellett naponta többszöri jelenléttel oldjuk meg' A
felújításimunkálatok mellett a rendezvények miatt a személyes jelenlétet sűríteni
tudtuk, és szÜkséges is, mert a park házirendjének betartása egyre nehezebben
megy az ide látogatóknak. Kérésrekorrigálnak, de sajnos vannak akik szándékosan

nem tartják be a házirendet annak ellenére sem, hogy tobbszor kérjÜk. 2021-ben
frissíteni fogjuk a kifÜggesztettházirendet annak érdekében,hogy mindenki számára
egyértelmĹĺlegyen. A szöveges megfogalmazás mellett piktogramokat is kirakunk, és

tobb helyre szeretnénk kisebb táblát elhelyezni
kapcsolatosan' llyen például a dohányzás,

szemetelés stb.

a

a

kritikus

problémákkal

poráz nélküli kutyasétáltatás,

a

Több esetben történt rongálás is, főként a kerítéseken,mert zárás után sajnos
bemásznak azok, akik nem tartják tiszteletben a házirend erre vonatkozó részét.
Sajnálatos módon az egyik asztalon is tortént rongálás, melyet az asztalon történő
tűzgyújtással okozott valaki.

A

bútor felújításakor próbáltuk helyrehozni, de nyomai

még maradtak.

Rendezvények tekintetében igyekszÜnk visszahúzni azt a dömping igényt, amely
jelentkezne, mert a hétvégiszületésnapok mellett ma már egyéb rendezvények
megtartását is szeretnék a Mészkő Parkban tartani. Egyesĺ.iletÜnk számára fontos a
lakók érdekei, ezért minden olyan kérést,amely tömegvonzással

és zajjal, esetleges

egyéb kellemetlenséggel jár, eltanácsolunk. A pandémia miatt a park látogatottsága
jelentős mértékbenmegnövekedett, amely hisszük, hogy hozzájárull az emberek

egészségéhezis, azonban csak

a

házirend betartása mellett tudjuk épĺtenia

kozosséget, ezért erre nagy hangsÚlyt fekteti.jnk.

Park bútorok és iátékeszközök felúiítása
A 2017-ben átadott Mészkő Park játékelemei

és bútorai mára már

nagyon

megkoptak, ezért a teljes bútorzatot és a kopott játékokat, kukákat, bicikli tárolókat
több rétegben újra festettuk. A festékek kódjait a városfejlesztő kollégák segítségével

kaptuk meg az llona Malomtól, és kissé körÜlményes módon, de sikerÜlt
megvásárolnunk ugyanazokat a színeket, amiket korábban használtak. Mára
megújult a játszótér, a kopott bútorok és játékok helyett újra a színes üdítő látvány
fogadja az ide látogatókat.
Zĺi ldfel

ü

let keze lés. szemétszedés,taka rĺtás

A park zöldfelÜletének kezeléséheza 2020-as támogatásból egy fűnyíró kis traktort
vásároltunk, mellyel az egyenes és nagyobb felÜleteket tudjuk nyírni. A park
zoldfelülete nagyon nagy, és annak elszállítása rengeteg pénzbe kerül, ezért
Főkertész Úrral egyeztetve egy komposztálót alakĺtunk ki, ahová

a

levágott fÜvet

gyűjtjÜk' és tavasszal komposztként használjuk majd fel.

Budapest, 2021. június 30.

ri Krisztina Mónika

Háromhegyek Közhasznú EgyesÜlet
elnök
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