LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY
ZÖLD VÁROSOK TITKA

Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program támogatásával

Budapest térségében hozzák létre az
ország nemzeti össztermékének (GDP)
majdnem a felét, mégsem lehetünk
elégedettek az itteni állapotokkal.
Adjunk hangot véleményünknek, és
erônkhöz mérten tettekkel is óvjuk, szépítsük lakóhelyünket!

A zöld város tiszteletben tartja a la
kosság véleményét.

Kiállításunkkal ötleteket kívá
nunk adni környezetünk szebbé,
élhetôbbé és ezáltal gazdasá
gilag is stabilabbá tételéhez.

►

A fôvárosban többezer hektárnyi rozs
daterület vár rehabilitációra. Eze
ket indokolt fejleszteni a történelmi
városrészek hangulatát meghatá
rozó épületek bontása, vagy a sza
bad zöldterületek beépítése helyett.

A zöld városok egyszerre
versenyképesek és élhetôk.

LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY
ZÖLD VÁROSOK TITKA

Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program támogatásával

Bécset minôsítették 2012-ben a világ
legélhetôbb városának. Területének 48
százaléka zöld. Budapest több kerüle2
tében lakosonként 1–5 m nyilvános
zöldterület jut. Felmérések igazolják,
hogy a betegek gyorsabban gyógyulnak,
az irodában dolgozók hatékonyabban
végzik a munkájukat, ha az ablakok
fákra, zöldterületre néznek.
A kicsiknek az önkormányzatok bizto
sí
tanak játszótereket, a serdülôkrôl,
a felnôttekrôl azonban gyakran megfeledkeznek, pedig éppúgy szükségük van
szabadban pihenésre, mozgásra, játékra.
Dolgozzon ki az önkormányzat
zöldterület fejlesztési tervet, és
a helyi építési szabályozásnál ve
gye figyelembe a település zöld
területi adottságait.
Támogassák a civil közösségi
kerteket. Az üres telkeket a tu
lajdonosok tartsák rendben, nö
vényzettel fedetten, vagy adják
oda ideiglenes kezelésbe non
profit szervezeteknek.
Az építési elôírások az új lakásokhoz
csak parkolóhely biztosítását írják elô.
Kettônél több lakás építése esetén legyen
2
kötelezô lakásonként 7 m új játszótér, új
irodáknál és egyéb létesítményeknél pedig
pihenôkert, park létrehozása.

►

Egészségünk megôrzéséhez mindanynyiunknak szüksége van a természet
re, a szabadban tartózkodásra.

Erzsébet tér: Itt korábban parkoló és
buszvégállomás volt, azután színhá
zat terveztek ide. Végül azonban a Bel
város egyik kedvelt parkjává vált.

Néhány vidéki városban a rendszer
váltásoktól függetlenül mûködnek
közösségi kertek. A fôvárosban a moz
galom most kezd újraéledni.

Legalább 30 m park, játszótér
jusson minden városlakóra!
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„A sportkoncepció szükségességét
indokolja az az ellentmondás is, hogy
amíg a versenysport-élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket
érnek el a magyar sportolók, addig
a tudományos felmérések alapján
a lakosság széles rétege igen rossz
egészségi állapotban van, ezért az
önkormányzatok felelôssége fokozatosan növekedett a fizikailag egészséges nemzedék felnevelésében és
megtartásában.” (Részlet a Budapest,

A korábbi parkoló helyére kerültek
a sporteszközök.

XIII. Kerület Sportkoncepciójából)

Számos vízi sportegyesületnek van
telephelye a fôvárosban. A vízi sportok kiváló kiegészítôi lehetnek az
iskolai testnevelésnek, de idôs korban is ûzhetôk.

Ha nem jut idônk az edzôteremre…

►►Készítsen minden önkormány
zat tömegsport stratégiát,
megfelelô források hozzáren
delésével.
►►Az iskolai tornatermek legye
nek nyitva hétvégéken a csa
ládok számára.
►►Színes
vízi
sportolási
lehetôségek várják az itt lakó
kat, és Budapest turisztikai
vonzerejét is növeljék.

►

Ezt az élményt mindannyian megér
demelnénk!

A több mozgásért, a tömegsportok
fellendítéséért többet kell tenni.
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Miért nem kötelezô – a gépkocsik
mûszaki vizsgájához hasonlóan
– az épületek mûszaki állapotát
is legalább 15 évente felülvizsgálni? Így lenne csökkenthetô az
energiapazarlás, és elkerülhetôk
a balesetek.
►►Legyen garancia a közös
képviseletek színvonalas
munkájára.
►►Dolgozzanak ki hatékony
eljárást a társasházak
kinnlevôségeinek leszorí
tására.
►►A szociális problémákat
ne a társasházak közös
ségére terheljék. Bérlakás
hálózat kiépítésével, spe
ciális otthonok kialakítá
sával oldják meg a rászo
rulók lakhatási gondjait.

Az épületeket is rendszeresen vizsgál
ják át, biztonságunk érdekében.

Szokjunk hozzá az ilyen utcaképekhez?

Bécsben csoportos minigarzonokat ala
kítanak ki az idôs, beteg embereknek,
és így szervezetten és kisebb költség
gel tudnak gondoskodni ápolásukról.

► Hatékony szakpolitika támogassa
a társasházak korszerûsítését.
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A Király utcai játszókert kopár
tûzfalának kifestését civilek kezde
ményezték és valósították meg.

A Nagymezô utcai, hivatalosan védett
fasor megmentéséért a helyi lakosok
eddig kilencszer rendeztek tüntetést.
A fák pusztításával járó mélygarázs
-vita még nincs lezárva.

Aktív Erzsébetváros lakossága, ha
a történelmi értékek megôrzése a tét.
Számos értékvédô csoport mûködik
a fôvárosban.

Virágmagok csereberéje a Hunyadi
téren, a kistermelôi piacot védô „Kin
csünk A PIAC” lakossági csoport kez
deményezésére.

Az intézmények, a társasházak lakói ritkán érzik magukénak tágabb környezetüket, a házuk elôtti növényeket, fákat. Nagy szárazság idején egyegy vödör víz segíthetné az életben maradásukat.

Öntözzünk, takarítsunk, ültessünk növényeket.
Ismerjük meg a szomszédokat, segítsük egymást. Vegyünk részt
az önkormányzat és a civil szervezetek akcióiban.
Mondjuk el véleményünket, hogy közösen tehessük élhetôbbé
a környezetünket.

►

Mindannyian vegyük ki részünket
városunk élhetôbbé tételében.
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A zöld városokban egyre nagyobb területeken csillapítják a forgalmat, a gyalogos, a kerékpár, a tömegközlekedés
elônyt élvez. A parkoló autók eltûnnek
az utcákról, helyükön kiszélesítik a járdákat, fasorokat ültetnek. Csökken a
saját autó tartása. Ha mégis szükség
van gépkocsira, akkor sokféle típusú,
nagyságú, garantáltan korszerû közautókat lehet bérelni ma már nagyon
sok amerikai és európai városban.
Reméljük a tervezett közbicikli hálózatot hamarosan követi Budapesten a
közautó hálózat is.
Reméljük, hogy a pesti alsó rakparton hama
rosan újra zavartalanul sétálhatnak a város
lakói és vendégei.
Ilyennek szeretnénk látni a Kossuth
Lajos utcát is, a Ferenciek tere fel
újítása után.

Budapesten is lesz 2014-tôl köz
bringa rendszer, a Bubi. A kerék
párokat jól felismerhetô tárolókból
lehet majd elvinni, és használat után,
bármely tárolóban leadni.

►

A zöld városok a közösségi
közlekedést részesítik elônyben.
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A fôvárosban gyakran sem a polgármester, de a képviselôk többsége sem
a választóikkal azonos kerületben
lakik. Jobban kellene ismerni a választókörzetüket, hogy az ott lakók érdekeinek védelmében akár az országos
elôírásoknál szigorúbb helyi rendeleteket
alkothassanak például az építéseknél.

►►Tartsanak rendszeres bejárást
a polgármesterek a választó
kerületükben. Gondoskodja
nak a közterületi hiányosságok
megszûntetésérôl, jelöljék ki
a felelôsöket, a határidôket.
►►Támogassák a felújítást vál
laló társasházakat anyaggal,
szerszámokkal a kulturált
utcakép érdekében.
►►Gondoskodjanak az önkormány
zatok arról, hogy a fejleszté
si tervekrôl és az építési eljá
rásokról minden érintett idô
ben és megfelelôen értesüljön.

Bécsben sokkal szigorúbban kérik
számon a kultúrált kutyatartást.
Ne csúfítsák a mi közterületeinket
sem a túlcsordult szemétkosarak,
a kutyapiszok.

Reméljük, hogy a Római parton fel
éled a múlt században tömegeket
vonzó vízi sportélet.

Jellegzetes fôvárosi homlokzat. Uno
káink is ezt fogják látni?

Londonban, Brüsszelben jól látható helyeken
kifüggesztik a beadott építési engedély kérel
meket, hogy akit esetleg érdeksérelem érne,
idôben jelezhesse. Nálunk az új engedélye
zési eljárás éppen ellenkezô irányba megy.

►

Az önkormányzatok az ott élôk
hosszú távú érdekeit képviseljék!
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Miért kell a város lakóinak és az ide
látogatóknak poros, repedt üvegû kirakatokban, elhanyagolt bejáratokban
„gyönyörködni”, nem ritkán még a milliárdokért felújított belvárosban is?

►►Az üres boltok kirakatait is
tartsák rendben a tulajdono
sok, vagy adják kezelésbe
átmenetileg non-profit szerve
zeteknek, akik cserébe kihe
lyezhetnék üzeneteiket.
►►Ügyeljenek a látványra! Sokat
elárul a bolt, a szervezet és
az egész városrész színvona
láról a kirakat kialakítása.

Egy finn civil szervezet meghívója
a helyi kávézóban a vörösiszapról
tartott megemlékezésre.

Egy kicsi prágai galéria reklámja: Élj
együtt a mûvészettel! Jót tesz neked!

Az üresen álló, piszkos üzlethelyiségek, az
agyonzsúfolt, rendetlen kirakatok mintha
a válság miatt érzett csalódottságukat akar
nák világgá kiáltani.

►

Legyenek társadalmi célú üzenetek
közvetítôi az üres kirakatok.
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Akár 5–6 fok különbség van a lazán
beépített területek és a városközponti
kôrengetegek hômérséklete között. Életveszélyes a hosszan tartó kánikula a kisgyerekekre, az idôsekre és általában a
különféle betegségekben szenvedôkre.
A városbelsôk, lebetonozott parkolók,
óriáscsarnokok, ipari parkok, vasúti csomópontok környezetében nyaranta ún. hôsziget alakul ki.
A vízfelületek, az öntözött zöldterületek,
nagylombú fák közelében jobban érezzük magunkat melegben, mivel a komfortérzet az árnyékolástól, a levegô nedvességtartalmától, a légmozgástól, a felületek hômérsékletétôl egyaránt függ.
Csökkentsék a minimumra, és ár
nyékolják le a burkolt felületeket.
Alakítsanak ki vízfelületeket,
zöldtetôket, zöld homlokzatokat,
fasorokat.
Ügyeljenek a tájolásra, a színek
és építési anyagok éghajlattuda
tos megválasztására.

A XI. kerületi Bartók Béla út legutóbbi fel
újítása nem volt mindenütt tekintettel az
árnyékoló fákra.

►

A klímabarát városokkal
mindenki nyer.

Ilyen parkban 4–5 fokkal hûvösebb
a levegô, mint a házak között.

A közforgalmú épületeket gyakran
túlfûtik. Mi fizetjük az árakban vagy
az adóban, hogy az alkalmazottak
ingujjban dolgoznak, az ügyfelek,
vásárlók télikabátban izzadnak.

