
A támogatott neve: Aquincum_Mocsáľos Egyesület
Címe: 1031 Gladĺátoľ u.33.
Telefonszáma: 70 214 44 54

E_ mail címe: info@mocsaľosegyesulet.hu

A támogatás neve: paľkfenntartási támoeatás 2021.
Rtivid szakmai beszámoló

A Gladiátoľ utcai családi pihenőpaľkot az Aquincum-Mocsáros Egyesület hozta létre a
semmiből, az ezrędfordulón. A keľiileti ĺinkoľmány zat tulajd,onaban levo ingatlanokon
összedolt tivegházak, szemét, patkánytelepek voltak' A helyi lakókĺjzösségből cisszéfogásĺból
alakult egyesület az tlnkoľmányzattől o,elkéľte'' a tęrületet. A felek melegyeztek, h_ogy az
egyesület saját munkájáva|, saját maga teręmtette forľásokból kitakaľítja aielket, és ott 
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játszóteret hoz létľe.

A Ż020. évi támogatás után egyesületünk 2021_ben is részesült Óbuda-Bekásmegyer
Önkoľmányzatának támogatásáb őI a 22Ol202I2' (II.09.) számu, veszélyhelyzetben hozott
po l gármest eri hattlr o zat szęľint'
A kapott 2,5 M Ft számszerű elszámolástú acsatolt Excel táblatartalmazza.
Idén tovább folytattuk a parkfenntartási, parkfejlesztési feladatainkat. Az egyik legnagyobb
fejlesztésĺink 2}ŻI-ben az ĺjnkormźnyzattől kapott faházhelyszínre szál|itásí"és összeállítása
xoT. A .békásmegyeri ideiglenes piacon lévő két ťaházat megkaptuk még 2121-ban az
onkoľmányzattől, azoĺban annak a Gladiátoľ utcába való elszáilítsa a koľňavírus okozta
sorozatos megbetegedések miatt csak ŻO2l-ben valósulhatott meg. A szállítást és az
cisszeszeľelést végül is magunk szeľveztük meg és ťlnanszíroztuk. Á faházakat sikeľült a
parkban ťelállítani, összeszereltük azokat, így egy nagyobb befogadóképességű házat kaptunk.
Ebben táľoljuk kerti szeľszámainkat, a két benzines fiĺnyíľót, kéľti bútorainřat. Sztikség volt
Tég u ťaház villanyáľammal való ęllátásfua is, amelyhe z a szerelési anyagokat a támogatasból
fedeztük' a villanyszeľelési munkát egyik tagtáľsunk végezte el ĺinkéntós munka keľeté_ben.

Tavasszal elvégeztiik a tavaszi zöldfeliilet-kezelési munkákat, pótoltuk a tźlpanyagot,
lemosópermezetést végeztünk gyümolcsf;ĺinkon, eltakaľítottuk a felhalmozódott
zöldhulladékot' és megkezdtük a gyepfelületek kaszá|ását, a fűnyíľást. A hiányző. elkopott
teľmoftjldet pótolĹuk
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Tavasszal és osszel takaľítási akciókat szeľveztünk tagtársainknak és látogatóinknak,
amelyeken hétről hétre lelkes kis csapatok vettek ľészt, sepeľték az elhullott lombot, gyomlálták
a levendulást és a sövények tö,vét, vágták a flivet' gondozták a ftĺszerspiľált és a magaságyás
növényeit.
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Ar Aquincum Mocsáros Egyesület, mint a terület üremeltetője,
örömmel veszi tagjai, pártoló tagjai ás a Park látogatóinak

résrvételét a kôzös munkákban.
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Ujdonságként magaságyásokat hoztunk létľe a ftĺszerspľiľál mellett, amelyben papľika és
paľadicsom tĺjveket ültettünk. Az ágyásokat is elláttuk automata ontozőľendszerrel.
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Bfu a jtttszótéľ felújítása soriĺn a keľítés egy részét is felújították, mégis mtr 2021-ben szükség
volt a keľítés festéséľe, ezt a munkat2)}t szeptemberébôn végeztük el.

A szánkódomb növényzetét 2020-ban újítottuk meg, 202l-ben a karbantaľtásľa fordítottuk
figyelmünket, gyomláltunk, nyíľtuk a sövényeket, kaszálunk a füvet. ŻOŻO-banmár nem volt
forrásunk a lépcső felújítására, ami baleseiveszélyessé vá|t, ezért annak rendbehozat alélval
tovább nem várhattunk' és 2021 decemberben teljejen kicseréltük a lépcsőt, a ľégit elbontottuk'
az új lépcső a|jzatát kialakítottuk, és ene éptettük fel azúj lépcsőt.

A paľk általános üzemeltetését folyamatosan végeztük' szemetet folyamatosan kezeltük, ami a
sok látogató miatt _ főleg a késő tavaszi, kora nyári iđőszakokbur, - ig"., nagy mennyiségben
halmozódik fel.

Gondoztuk a levendulásunkat, a ftĺszeľspirált, magasźryyásunkat, folyamatosan vágtuk'
kaszáltuk a fiivet az egész parkban és a paľk környézetéĺen is, ősszel'egészen november
vógégig takarítottuk a lęhullt leveleket.

Paľkfenntaľtási munkánkat 2)22-ben is szeľetnénk folytatni, Óbuda-getásmegyeľ
Önkoľmányzatćnak támogatásával és egyesületünk tagtáľsainak, látogatóinknak önkéntes
munkájával.
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Kö szönj iik az onkorm áĺy zat támo gatás át.

Budapest, 2021. janutu 25
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