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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2014. (III. 20.) 
KÖKT határozatában döntött a 2014. évi kerületszépítési akciókróL 

A kerület szépítése, tisztábbá, rendezettebbé, esztétikusabbá tétele érdekében, továbbá a kerület 
lakóinak közösségformálása szempontjából igen fontosak a kerületszépítési akciók. 

l. Kerületi takarítási akciók 
a) "Föld Napja" - hulladékgyűjtési és takarítási akció 

2014. április 19-én, szombaton a lakosság részére, majd április 22-én, kedden az iskolások részére 
került megrendezésre. A programot a Gyakorló utcai (Keresztury Dezső Általános Iskola mögötti) kis 
erdőben, a Hangár utcai erdőben, az Algyógyi utcában és a MÁV-lakótelepen tartottuk meg. Az 
iskolák közül a Keresztury Dezső Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Janikovszky Éva 
Általános Iskola, valamint a Széchenyi István Általános Iskola diákjai a saját környezetüket tisztították 
meg. 

Budapest Föváros X. kerOiet Köbényai önkormányzat 

FELHÍVÁS 
.FÖLD NAPJA - 2014" 

KerOiet-takarltási, hulladékgyűjtési akció 

2014. április 19-én (szombaton) 9 órakor 
várjuk a városi környezet tisztasága 
iránt elkötelezett kerületi lakosokat 

egy közös 
kerület-takaritási, hulladékgyüjtési akcióra! 

TALÁLKOZÁS AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN: 
• Hortobágyi utca · patakpart 

• Algyógyi utca (Maglódi úti csomópontnál) 
• Gyakorló utcai erdő (Keresztury Ált. Iskola mbgött) 

Minden résztvevő a KŐKERT Kft.- től meglepetés 
ajándékot kapl 

A szOkséges eszközöket (zsákok. kesztyOk stb.) aKOKERT Kft a 
helyszineken biztosltJa 

Az. Intézmények előzetes jelentkezés alapján vehetik át az eszk.özöket a 
KÖKERTKft-töl 

JelenüleZOl és tovébbi tn~ k6tnt • VárosC!zeme!WINi CI<JPC)I'tNIJ • 4338-373 
le efonszirnon lehel 

-lakótelepi munka résztvevői 



Algyógyi utcai helyszín 

Gyakorló utcai erdő (Keresztury Dezső Általános Iskola mögötti) helyszín 
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A Büntetés-végrehajtási Intézetből (a továbbiakban: BVI) 20 fő csatlakozott a lakossági 
szemétgyűjtéshez. A Hangár utcai erdőből a BVI által összegyűjtött szemetet a programhoz 
kapcsolódva a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete szállította el. 
A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a KÓKERT Kft. 
biztosította, továbbá az összegyűlt mintegy 40 m3 szemét elszállításáról is gondoskodott. 
A Gyakorló utcai erdőben összegyűjtött szemetet a Fővárosi Önkormányzat szállította el. 
Az akcióban résztvevő intézmények és a magánszemélyek egynyári virágokat kaptak a KÖKERT Kft.
től. 

b) "Takarítási Világnap"- takarítási akció 

A CIKK Egyesület, a KÖKERT Kft., a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint további 
civilszervezetek közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, a Takarítási 
Világnaphoz kötődően (2014. szeptember 19-én) tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és 
a kőbányai iskolák udvarain, illetve környezetében. Az akció az előző években sikeres rendezvényhez 
hasonlóan "Diákok a tiszta Kőbányáért" nevet viselte, és célja a kerület közterületeinek 
hulladékmentesítése, a környezettudatos gondolkodás erősítése a fiatal korosztályok körében, illetve a 
tulajdonosi szemlélet kialakítása köztulajdon tekintetében. 
Az akcióban mintegy ezer diák vett részt, tíz iskolából. A Takarék utca- Árkos utca kereszteződésénél 
lévő zöldterületet megtisztították az ott lerakott illegális hulladéktól, illetve a kerület más 
közterületeiről összesen mintegy 40 m3 hulladékat gyűjtöttek össze. Az akcióhoz kapcsolódott 
papírgyűjtés is, amely során 82 tonna papírt gyűjtöttek össze a résztvevők. Több iskolában a KÖKERT 
Kft. közreműködésével növénytelepítési és lombgyűjtési munkákat is végeztek a diákok. 

2. "Virágot a szem ét helyére" 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a korábbi időszakban szemetes helyszíneken virágpalánták 
ültetésére került sor. Ezek a helyszínek a következők voltak: Zsombék utca- Mádi utca sarok, Mádi 
utca- Harmat köz sarok, Bihari út - Balkán utca sarok és a Gutor tér. 

A virágágyások és virágzó cserjék gondozásátaKÓKERT Kft. folyamatosan ellátja. 
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3. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny 

Az országos verseny a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány szervezésében 
került megrendezésre a "Környezetvédelmi Világnap" alkalmából. A versenyek több helyszínen, így 
Budapesten, Debrecenben, Győrött, Hosszúhetényben, Jászberényben, Miskolcon, Tamásiban, 
Veszprémben, Zalaegerszegen és Szegeden zajlottak. A döntőre a Kőbányai Bem József Általános 
Iskolában került sor. A verseny megrendezését az Önkormányzat 300 ezer forinttal támogatta. A 
verseny szakmai beszámolóját a tájékoztató l. melléklete tartalmazza. 

4. Zöldhulladék-gyűjtés 

~r= 
-:fJ.1 

ószi avargyűjtési akció 
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A komposztáló berendezéssel még nem rendelkező családi házak 
és kertes házak részére a tavaszi időszakban a KÖKERT Kft. 
biztosított 5-5 darab zöldhulladék-gyűjtő zsákot, amelyek 
elszállításáról a lakosság részére ingyenesen gondoskodott. 
Az őszi lombgyűjtéshez szükséges l 00 literes gyűjtőzsák 

beszerzése már megtörtént, így az ingatlanok előtti közterületek és 
a kertek rendben tartásához ingatlanonként 5 db, saroktelek esetén 
8 db, társasházak esetén lépcsőházanként 6 db gyűjtőzsákot 

igényelhetett a lakosság 2014. szeptember 17-étől. A zsákokat a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata adja át az 
igénylőknek A kiosztásra kerülő zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen 
szállítja el az ingatlanok elől. 

A Kőbányai Komposztálási Program keretében 2013. december és 2014. január hónapokban került 
kiosztásra az előző évben pályázók részére a 116 db komposztáló edény. 
A 2014. évi pályázatra jelentkezetteknek-az FKF Zrt. által kiírt közbeszerzés elhúzódásamiatt-még 
nem tudtuk átadni a komposztáló berendezéseket, amelyeket ez év végi átadással ígért az FKF Zrt. 

5. "Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció 

A KÖKERT Kft. a kerület több közterületén ültetett el egynyári virágokat az akció keretében, többek 
között a Körösi Csoma sétányon, a Polgármesteri Hivatal előtt, a Magyar oltár környezetében, a 
Balkán utcában, a Mádi utca - Gitár utca körforgalomnál, a Csősztorony körforgalomnál, a Kozma 
utcai temető előtt, a Kápolna téri körforgalomnál, a Bányató utca - Tavas utca körforgalomnál és a 
Kőér utca- Óhegy utca körforgalomnáL 

Magyar oltárnál 
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A kerületben élők környezetének szépítéséhez idén is virágpalállták és fiatal díszcserjék osztásával 
járult hozzá az Önkormányzat. Az egynyári virágokért, fűszemövényekért, sövényekért, cserjékért 
magánszemélyek és társasházak jelentkezhettek. 276 magánszemély és társasház kapott 3,6 millió 
forint értékben növényeket. 

MÉG SZEBB LESZ KŐBÁNYA 

Vi .. ágot mindenkinek! 
Háromszáz kóbányai lakó, illetvelakóközösség mintegy négymillió forintértek
ben kapottvirágpalántákat es fiatal diszcserjékei a Köbányai önkormányzattót 
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Havasi Istvinne és férje egy Harmat utcai társasház elóktrtjéhez válogat fiata l 
fagyala kat. Melle:ttük világos uéldzsekiben Radviinyi Gábor alpolgiirme:ster segít 

Kováu Róbert polgármester is riszt vett 
a sok ezervirág kiosztlsában 
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cikk a Kőbányai Hírek j úniusi számából 

6. Kutyafuttatók népszerűsítési akciói 

A közterületek tisztábbá - kutyapiszoktól mentessé - tételére és ezzel együtt a kutyafuttatók 
népszerűsítésére kétfordulás kutyaszépségverseny került megrendezésre. 
A május 17-én és 18-án megrendezett II. Kőbányai Kutyaszépségverseny idén is nagy sikerrel zajlott 
le. 
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meghívó 
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A rendezvény megnyitója 
(Kovács Róbert és Hancz Sándor mellett Vadócz Béla, 

VácziPéter és Vácziné-Balogh Zsuzsanna bírók) 

V áczi Péter bíró 

Váczi-Balogh Zsuzsanna nemzetközi bíró 

VácziPéter bíró és világbajnok tacskója 
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RANGOS VERSENY, REMEK RENDEZVENY 

ll. Kőbán,ai Kut,·afcsztivál 

Ni
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MEGOLDOTTUK 

cikk a Kőbányai Hírekjúniusi számából 

Május 17-én a Hangár utcai Happy Dog kutyaiskolában és az Ihász közi kutyafuttatóban megtartott 
elődöntőben 6 kategóriában került értékelésre a versenyre benevezett kutyák ügyessége és szépsége. A 
döntő május 18-án az Ihász közi futtatóban volt. 
A versenyen összesen 70 kutya vett részt, és nemzetközi küllembírók bírálták el azokat. Minden gazda 
emléklapot, a kutyák pedig jutalomfalatkákat kaptak. A 6 kategória 1-111. helyezettje az Önkormányzat 
és a KÖKERT Kft. által biztosított tárgyjutalmat vehetett át. 

A program magas színvonalú megszervezésének oroszlánrészét a Polgármesteri Hivatal és a KÖKERT 
Kft. vállalta, de segítséget nyújtott a Hungary Ambulance Mentőszolgálat és dr. Rétfalvi Tamás 
hatósági állatorvos is. Külön említést érdemel még dr. Vácziné-Balogh Zsuzsanna, Váczi Péter és 
Vadócz Béla küllembíró a két napos rendezvény sikeréért végzett kiváló munkájáért. 

Budapest, 2014. november,~~: ." 

ontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l . melléklet az előterjesztéshez 

Szakmai beszámoló a XIV. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi 
Csapatver~enyről 

Előkészítés: A versenyfelhívást 20 J 3. szcptcmbcrébcn közzélettük a Balogh János honlapon. a 
Tudatos Vásárlók. a Kutató Tanárok. a TKTE é · az iskolánk honlapján. (\\\\\\ .bem-iskola.hu) 
Elektronikus levélben elküldtük a mcgyei Pedagógiai Intéletek ,·erscnyfelelőseinck és a címtárunkban 
meglévő iskoláknak. 

Lebonyolítás: A jelentket.ők zámára írt válaszlcvclckbcn felhívtuk a figyelmct arra, hogy az 
i kolában több csapat illetve tanuló i · megkezdheti a megadott irodalom alapján a felkészülést és az 
iskolai döntőn legjobbnak bizonyult három tanuló alko sa az isk<Jiát képviselö c apatot. Az iskolai 
döntőhöz kérésre segédanyagot i biztosítottunk. A jelentkezések alapján szcrvcztük meg a regionális 

ersenyekct a KO KOSZ és a Mcgyei Pedagógiai Szolgáltató Intézetek segítségéve!. 
llelyszínek: Budapest. Debrecen. Győr, Hosszúhetény. Jászberény, Miskole. zeged. Tamási . 

Veszprém. Zalaeger zeg. 
A tanulmányozandó fri s irodalmat (honlapokon elérhető cikkek) két körlevélben küldtük el a 

jelentkezőknek illetve felkerült az iskola honlapjára. 
A döntőnek a Balogh János- és Juhász - Nag) Pál díjas Kőbányai Bem József Általános Iskola ad 

helyet. Az iskola tantestületének nagy ré ze. a lelkes zí.ilők. a jelenlegi és volt tanítványok egy része 
egyaránt segítik a verseny sikeres lebonyolítását. 

A 2014. március 19-i regionális döntökön i kolánként egy csapat indul hatott. A feladatlaphoz 
csatolt kitöltött értékelőlapokat küldték vissza hozzánk a regionális verseny-biztosok és a feladatlapok a 
csoportoknál maradhanak. A regionális döntök lebonyolításának anyagi teltételeit az iskola Löld Dió 
Alapítványa bizto ította. 

Az értékelőlapok kijavítása után április elején minden csapat értesítést kapott az elért eredményrő l és 
a javítókulcsot is elküldtük a felkészítő tanároknak. A legjobb eredményt nyújtó 13 c apat jutott be a 
döntőbe. A továbbiakban újabb tanulmányozandó irodalmat kaptak levélben a döntőbe jutott c apatok 
illetve telhívtuk a figyelmet a versenytelhívásban is szereplő kiselőadás készítésére illetve a 
figyelemfelhívó képzöművé zeti alkotá ra. ( em csak plakát. hanem makett \'agy egyéb más térhatású 
alkotás is ké zíthető.) 

A 
c 

20 14. június 6-án már 12 órától érkeztek a háromfő csapatok. az ország különböző tájairól. és a 
felvidéki Buzitáról illetve PárkánybóL A csapatok által előzetesen készített alkotásokat a tomateremben 

jegyzettömböt kapott . 

helyezték el kollégáink és Rab-Kováts Éva 
festőművé z illetve rajztanár kollégám művészeti 
s~.:empontból értékelte. Szakmai zempontból 
biológia szakos kollégámmal együtt értékeltük. 
feldolgozandó témaként a .. Hulladékcsökkentés, 
gyűjtés. újrahasznosítás" volt előzetesen megadva. 

A felké zítő tanárok másnap szintén pontokkal 
véleményezhették az alkotásokat. Így a négyféle 
pontszám átlaga lett a végleges. 

A regi ztrációkor a c apat által kihúzott szám 
került az alkotásra és a v rsenyen ezzel a számmal 
zcrepeltek a versenyzők egészen az 

ercdményhirdctésig. 
A regisztráció után mindcn versenyző és 

felkészítő tanár a verseny logójával ellátott 

A döntő megnyitójára a vi l ághírű ökológus. akadémikus életművére emlékezve a Magyar 
Tudományo Akadémián kerü lt sor. Dr. C ·épe Valéria akadémikus megnyitó b szédében méltatta a 
verseny névadóját és köszöntötte a döntőbe jutott csapatokat és felkészítőiket A megnyitó 
ünnepélyességél Navratil Andrea csodálatos éneke fokozta . 

,, 
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Ezt követően kiváló swkvczctésscl mcgismcrkcdhcuünk az intézménnyel és a MűYészcli 

GyűjteménnyeL Öriási élmény \Olt. hiszen a legtöbben most csodálhatták meg először a .:1 udomán} 
templomát''. 

A megnyitó után a 2-es ill amossal utazva városnézés következett és a Fővám téren átszálltunk a 4-cs 
m tróra, amelyen a legtöbben most utaztak először. A Kőbányai Bem József Ált. Iskolában finom 
vac ora várta a résztvevőket, a Pensió 17 Kft. jóvoltából. vac ora elöu még sor került egy 20 perces 
beszámolóra a megnyitón látonakról-hallottakról. Utána két ő i magyar almafajta eiültelésére került sor, 
amelynek során a ré ztvevők mcgismerkedheuek a Pónyik alma és Kék alma történeté el , melycket a 
kiváló kertész, Kovác Gyula Pór zombatról juliatolt cl hozzánk. (A Pilisi Parkerdő .) 

A vacsorát követően , fakultatív programként i merkedheuek Budapesttel az érdeklődök. A szállást 
évek óta a magJódi úti Munkavállalói Hotelben biztosítjuk a vidéki csapatok számára. 

Június 7-én a reggeli után 3 helyszínen. forgószínpad- zerűen folytatódott a verseny. A csapatok 
egy része feladatlapot töltött ki (Balogh János élete. ajánlott szakmai cikkek anyaga) és egyszerű 
környezet-egészségvédelmi vizsgálódást végzett. (Környezetbarát tisztítószerek vizsgálata és 
beazonosítá a) A má ik része a zámítógépcs teremben a .. Legyél te i környezetvédő!'" című 

kvízjátékban mértc fel tudá át. Voltak. akiknek szituáció feladatként a laká energiatakarékossági 
l kellett b számolni. 

A zsűri tagjai: Láposi Ferencné ny. földrajz. biológia szakos tanár a Herman Ouó Környezetvédelmi 
Oktatóközpont részéről, Tóth Géza biológia, földrajz. környezetvédelem szakos tanár, szaktanácsadó, 
l)lés Erika rajz-informatika tanár. Nagyné llorváth Emília biológia-kémia tanár a Kőbányai Bem József 
Altalános Isko la tanáraiként és Zolnai Ildikó biológia-kémia szakos tanár. a Magyar Biológiai Tár aság 
Pedagógus zakosztályát képviselve. Amíg a gyerekek vetélkedtek. a felkészítő tanárok továbbképző 
előadásokon vettek ré zt. 
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AL ebéd utáni pihenőt 13 órától követték a kiselőadások A csapatok legyelmczetten tartották a 
megadott 6 perces időkeretet és magas színvonalú előadásokat hallhattunk és láthattunk. A sz mléltetés 

változatos volt: interaktív bemutató, · 
~~~--------------~ 

A zsűri elnöke: Gesztesi-Gross 
Péter a Győr Megyei Ped. Int. 
versenyszervezöje. Tagjai : Dr. 
Bíró Eszter környezetvédelmi 
főtanáesc . Bánhegyiné Binder 
Zsuzsanna környeLetvédelmi 
tanácso és Gál Judit magyar 
szakos tanár. aL iskola igazgatója. 

Amíg a zsűri .. nehéz 
helyzetben .. volt. aL előző 

vasárnapi Pedagógusnapra 
tekintettel. vers el. 

tánccal és kerámiavirággal 
köszöntötték iskolánk 
tanulói és a Big Bem D E 
versenytáncosai a 
pedagógu okat. 
A versenytáblán 

folyamatosan vezetett 
pontokhoz zsűri-döntés után a kiselőadások értékelése is 
hozzáadódott így kialakult a végeredmén). 

A zsűri elnöke és tagjai az indoklásban tettek néhány 
megszívlelendö észrevételt a kiselőadá okkal és az egyéb 
\ersenyfeladatok megoldásával kapcsolatban. A 
ligyelemfclhh ó képzöművé zet i alkotások nagyfokú 
kreativitá sal é mü\ észi kivitelezés el készültek. Az idei 
verseny győztcse a tarnaörsi csapat lett. felkészítőjük évek 
óta Birikiné , yéki Andrea. Második helyezést ért el a váci 
Petőfi Sándor Ált. Iskola csapata, akik tanára, llarsányi 
Zoltán külön díjat kapott. mivel 5. alkalommal juttatta 

csapatát a döntőbe. A harn1adik helyre küzdötte fel magát a döntőn először résztvevő makói csapat és 
mego ·ztott harmadik helyen végzett a nagykanizsai és a párkányi csapat is. 

A ver enyzök oklevelct kaptak és az EMMI, a Kőbányai Önkormányzat és a Richter Nyrt. 
díjaiban részesültek. A felkészítő tanárok. a zsűri és a segítők szintén a támogatásból vásárolt 

3. 
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könyveket, ( .. lláztartásunk. kémiája .. ) kézműves termékeket illel\'e környezetbarát anyagokból 
készült dísztárgyakat és egyéb használati eszközöket vehettek át. 

A díjkiosnás után az iskola 
udvarán bográcsban föLött 
csirkeragu volt a vacsora, melyet a 
résztvevők jó étvággyal 
fogyasztottak . A versen) végig 
nagyon jó hangulatú volt. amely a 
lelkes vendéglátóknak és a már 
említett támogatókon kívül a 
HerbaHáz egészségbarát termék
ajándékcsomagjának köszönhető . 

"Oktalan az olyan ember, aki azért dolgozik látástól vakulásig, hogy 
lomokat vásároljon - mert a fogyasztási ja\'akból lom lesz, nem is túl 
sokára." 

(Dr. Balogh János) 

A lakóhely környezet-egészségügyi problémáit illetve azok megoldásait 
bemutató kiselőadások anyaga. megjelentetésre is érdemes lenne. A fotók. a 
ver ·enyzök és lelkészítőik véleménye is bizonyítja, hogy jövőre is érdemes 
lenne megszerveznünk ezt a maga nemében egyedülálló versenyt. immár 
tizenötödik alkalommal. amennyiben számíthatunk kedves Támogatóink 
segítségére! 

Budapest, 2014. június 21 . 

(A ver$eny fclada1ai. másolalai. feljegyzései. beszámolói újrapapírra készUhek.) 

)J~~ Wb'(\ji~ cf'u/u ~ 
Nagy~e Horváth Emília 

tanár. Yersenyfelelös 
Kőbányai Bem József Ált . Iskola 

Zöld Dió Alapítvány 
ll Ol Bp. Hungária krt. 5-7. 

"\ '" ... ·v 1.!,4 
~ 

ll 


