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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2015. (III. 19.) KÖKT 
határozatában döntött a 2015. évi kerületszépítési akciókróL 

A kerület szépítése, tisztábbá, rendezettebbé, esztétikusabbá tétele érdekében, továbbá a kerület 
lakóinak közösségformálása szempontjából kiemelkedően fontosak a kerületszépítési akciók. Az 
akciók lebonyolítását, koordinálását a Városüzemeltetési Osztály végezte a Hatósági Főosztály és a 
KÖKERT Kft. közreműködésével. 

l. Kerületi takarítási akció- FÖLD NAPJA 

2015. április 18-án, szombaton a lakosság részére, majd április 22-én, szerdán az iskolások részére 
került megrendezésre. A programot a Népliget vasúti sínek melletti határoló úton a Kőbányai úttól a 
Vajda Péter utcáig tartó szakaszon és a Hangár utcai erdőben tartottuk meg. Az iskolákközüla Kada 
Mihály Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola és a Szent 
László Gimnázium diákjai vettek részt, a saját iskolájuk környezetét tisztították meg. 

FELHÍVÁS 
.FÖLD NAPJA - 201!5" 

KerülettakarflásJ , hulladjkgy0jt8si akció 

2015. április 18-án (szombaton) 9 órakor 
yárjuk a városi környezet tisztasága 
irént elkötelezett kerületi lakosokat 

közös 
kerülettakaritási , hulladékgyüjtési akcióral 

Helyginek: 
• Nipliget mögötti fl:ildút (k5bányai út és 1/ojda Péter 

utca közb'tti szakasz) 
• Hangdr utcai erdó 

Várjuk továbbá a kerületi iskolák tanár- és 
diákközösséoelt is 

2015. április 22-én (szerdán) 
oz intézményeik kornyezettnek 

megtisztítcísára! 

Minden résztvevö a KÖKERT Kft . - tól meglepetés 
ajándékat kapl 

A szUkséges eszkózöket (zdl<ok kesztyük stb. l a KOKERT Kl\. a 
helyazfneken btztosfti8 

Az. 1ntézm6nyek el6zete. jelflntt::ezét alapfin vehet•k it az eszkOlOket a 
K0KERTKI'IA61 
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A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. is közreműködött a munkában 
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A Büntetés-végrehajtási Intézetből (a továbbiakban: BVI) 10 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 vasúti töltés melletti szakasz egy részét 2015 . április 16-án a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
dolgozói tisztították meg, az együttműködés zökkenőmentes és hatékony volt. Az elszállított hulladék 
mennyisége elérte a 40 köbmétert. 
A nagy mennyiségű hulladék mozgatásához és a munkagépek terepen való közlekedéséhez szükséges 
volt a fák gallyazása, ezt a KÖKERT Kft. végezte el. 
A Fradi pálya mögötti terület megtisztításában április 19-én vasárnap 250 fiatal FTC sportoló is részt 
vett. 
A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a KÖKERT Kft. 
biztosította, továbbá az összegyűlt hulladék egy részének elszállításáról is gondoskodott. 
Az akcióban résztvevő intézmények és a magánszemélyek egynyári virágokat kaptak a KŐKERT Kft.
től. 

Az összegyűjtött hulladék elszállítását a Polgármesteri Hivatal szervezte meg, az akcióban összesen 
270 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. 

Együt 
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Al ónkorminyzat dolgozói 1 szem6tfelu8mo56 beVetés egy plllanatiban. 
A ldki!IS 6nkentesetr; csak a csapattotó kedvéért alttak meg 

egy r6vid kS&I. 250 k6bméternyl sz:eméttel kevesebb k6b.tnya terhe. 
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Kőbányai Hírek - 2015. május 

2. "Virágot a szem ét helyére" 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a korábbi időszakban szemetes helyszíneken virágpalállták 
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 gondozását a KÖKERT Kft. folyamatosan ellátja. 

3. Kőbányai KomposztáJási Program és zöldhulladék-gyűjtés 

A 2015. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében meghirdetett pályázatra 136 pályázat 
érkezett, összesen 219 komposztáló berendezésre. A komposztálási programot az FKF Nonprofit Zrt. 
eszközök átadásával biztosítja, egyelőre az együttműködési megállapodás aláírása- az FKF Nonprofit 
Zrt. részéről - még nem történt meg. A nagyszámú pályázat miatt szükséges volt saját forrásból is 
komposztáló edényeket beszerezni, ennek nagy része már megérkezett a KŐKERT Kft. telephelyére, a 
további mennyiség szállítása folyamatban van. Amennyiben az FKF Nonprofit Zrt. az ősz folyamán 
nem tudja átadni az eszközöket, úgy azokat az önkormányzat fogja saját forrásból biztosítani a 
pályázók részére. 
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A 2015. július 8-án kitört vihar rendkívüli erősséggel 
csapott le Kőbányára. 
A viharkárok enyhítésére és a köztisztaság mihamarabbi 
helyreállítása érdekében, soron kívül 4-6 db l 00 literes 
zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosított ingatlanonként 
vagy társasházi lépcsőházanként az Önkormányzat. 

Továbbra is népszerű a lakosság körében a 
zöldhulladék- és avargyűjtő zsákok 
használata, november l O-éig mintegy 7000 
darab zsákot adtak át a jelentkezőknek az 
Igazgatási Osztály ügyfélszolgálati 
munkatársai. A zsákok elszállítását az FKF 
Nonprofit Zrt. végzi. 
A komposztáló berendezéssel még nem 
rendelkező családi házak és kertes házak 
részére a tavaszi időszakban a KŐKERT 
Kft. biztosított 5-5 darab zöldhulladék
gyűjtő zsákot, amelyek elszállításáról a 
lakosság részére ingyenesen gondoskodott. 
Az őszi lombgyűjtéshez az ingatlanok előtti 
közterületek és a kertek rendben tartásához 
ingatlanonként 5 db, saroktelek esetén 8 db, 
társasházak esetén lépcsőházanként 6 db, 
intézményenként 30 db gyűjtőzsákot 

igényelhettek a kőbányaiak. 
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Lombgyűjtesi akció ~ 
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4. Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny 

Az országos verseny a Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány szervezésében 
kerül minden évben megrendezésre a "Környezetvédelmi Világnap" alkalmából. A versenyek az 
ország sok pontjáról és határon túli magyar iskolákból érkező versenyzők részvételével zajlanak. A 
verseny megrendezését is elősegítendő, az Önkormányzat az alapítványt 2015-ben is támogatta. 

5. "Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció és növényosztás 

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 Szent 
László szobornál, a Balkán utcában, a Mádi utca - Gitár utca körforgalomnál, a Csősztorony 
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körforgalomnál, a Kozma utcai temető előtt, a Bányató utca - Tavas utca körforgalomnál és a Kőér 
utca- Óhegy utca körforgalomnál, a Csajkovszkij parki virágtartóknáL 

A kerületben élők környezetének szépítéséhez idén is virág- és fűszerpalánták és fiatal díszcserjék 
osztásával járult hozzá az Önkormányzat. Az egynyári virágokért, fűszernövényekért, sövényekért, 
cserjékért magánszemélyek és társasházak jelentkezhettek 2015-ben rekordszám ú jelentkező volt, 849 
magánszemély és társasház kapott 6,3 millió forint értékben növényeket. 

Szeretnék önnek 
is adni egy ilyen 
tablat, oklevelet! 

.... MJIS.jUiiu.h ~~· •• 
l lu:I- ... ~~V..· ''-"' r. ., .r. 
K.IIDMrw.M~HiolataiV.k~.c.IOI:N ..... , 
U021kldaptit,SnntlMrl6W<29. 

..,., ,., .,. ~· oJ· ,... - . ., 
lJ.,/• Jf 

Te-gyük eg..,uu nlg szebbé otthonunlo.af tegy uk f!SIYÜ" meg 
tzebbf KöWnv!t1 

A növényosztás regisztrációja 

A "virágtenger" . .. 
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... és az előkészített csomagok Társasházi csapat viszi ültetni a virágokat 

Virágba borult 
Kőbánya 
Majdnem ezer kőbánya i lakó, illetve lakóközösség kapott 
egynyári virágokat, tüszernovényeket, cserjeket a Kőbá

nyai Önkormányzat Ingyenes növenyosztásán. Az immár ha
gyományos virágositási akcoöban 22 ezer egynyári palántát, 
nyolcezernél is több muskátlit , négyezer tüszernövenyt, va
lamint hat és tollezer cserjét osztottak szél a pályázók között. 
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•• Juli a/. c:!~:u. l.cruh:t. C:'> KGt..;ll)-. 
k~U\"Ltbbt J"UUI IJáiOIIJ> )\)tk~. hO;_.'\ 'oJ.t: .... 

t.. lc:~\..:L. l;Vn)r).c:ltll\1 A I.O.r:\b noun\..t 

r-:J•; lt\lo-. yl.,~·rt:1nu:nn~d }ll '"•h'~" 

bcbi/.XI\ltlllljül o LctUIC'Ict ....... 1.. ljlllt\-'• 

1...n.L.~nt il>ll>o.1úl.od •. hop u . Bud.tp.. ·t 
~~)!Ir. k,e:n;Jhl.:l.dtcbb. lt<~\l.IIM:\C"t,l\. h;*. 
'lr.t~ l..t·nltch.•-- ..-.ud l..u~ .. .b>lltuuc 
K<» . ._, ~~'Ot~ rvl~ .. tcr .ll l.nn.lrc-~ 

tlv\~U\\J'Wl.b UJ•c::utK'U\c:l"'lt}\'IL \a:.'\ ... 

.1 \ 1t:ij:l!lá1 it~.W U..ólul. \J ~L~ocil 
ucruél\~~~~ ll. rtil.l \.JII.dó pol)t<unu:!Mf 
drnvndu buf\ ,, mu~1 h.trro.~~.M. alla
l.•uun.lirlK')."H'mkl.c:ll 00\rn''""-"í .U..LIO 
UU.UI m'p:.J.~o'TÚ!..Ep: t t h.:lmldl.iJ Al.I•UI.I.l$

hU.O~l.d nto:~~rn.;.l!.: .1 l~tctUI>~I:t'tfC'l i~\ 
iJ..:n }')'.d t<.>l>bnunt b:"t!uulht~ (!)fm! \"ll.,; L· 

ben l...ar.A.tf. nu\ .:n\.:i.~:l..t pJI~.u.(4. . 

-\ ll.tmul ut-..1 l "\\t . t"">l 4(! tul.tj..Utl..., 

LqJ\t~ktéb.:n JOli a tlái'- t u<tl..Kl t\.t\ 

:ocj!'tb<~\' 1 ra..-11 Vl f\:lkk!J.gtttl.. "' l..<ro:nd 
UliliLii bo;l \'\~ 1i .'lJ. ut\l.tJOII~I\t31; HrJtl. 

tlliiH OO\dt\0Sil.t.!kll1 0\I!Kh~• lt.:.,ll \tUd • . 

A legt4blo kö~nyai lsmor1 
a viti!IQSbarna glinyiban megjelent 
középtemoetü Mogyorót, a virjgok 
barátját. Noha kitsit meiege voft, 
a gud;ljának, Mónlkának sogiten 

a virigok cipeléseben is. 

Tlilcillrtes szonoezés! Korics Róbert 
polgármester is besegített 

az lllöre sorba rakott Yirigcsomagoll 
osztásába n. 
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6. Madarak és Fák Napja 

A környezetvédelem egyik fontos célja a nagyvárosokban többek között a meglévő zöldfelületek 
élővilágának, az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. 2015-ben az iskolák és óvodák részére a 
"Madarak és fák napja" akcióhoz kapcsolódva meghirdetett rajzpályázatra szép számban érkeztek 
pályaművek. 

A Kőbányai Csodafa Óvodából kettő, a Csodapók Óvodából kettő, a Kőbányai Mocorgó Óvodából 
kettő, a Kőbányai Rece-fice Óvodából kettő, a Kőbányai Kincskeresők Óvodából három, a Kőbányai 
Gyermekek Háza óvodából öt, a Kőbányai Bóbita Óvodából kettő és a Szent László Általános 
Iskolából három pályamű dicséretben, továbbá két pályamű különdíjban részesült. A versenyen 
résztvevő gyermekek rajzeszközöket kaptak. 

A két különdíjas alkotás. 

Szintén e jeles naphoz kapcsolódva a Mélytó körüli parkban "Madárbarát mintakert tanösvény" 
létesült. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által összeállított mintakert tanösvény 
segítségével lehet bemutatni a különböző fajta odúkat és egyéb, a madárbarát kertben szükséges 
eszközöket. 

Tájékoztató táblák és egy odú a hozzá tartozó magyarázó táblával. 
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A tanösvény megnyitóján - az eső ellenére- több óvodás csoport vett részt. 

A "Keressük Kőbánya legszebb fáját- 2015" akcióban a helyi lakosok, intézmények, vállalkozások 
tehettek javaslatot, és szavazhattak egy-egy arra érdemes fára. A Kőbánya Legszebb Fája címet 
elnyerő fa a 2016. évi országos "Év fája" versenybe benevezésre kerül. A www.kobanya.hu honlapon 
a hét benevezett fából az öt legszebb fára lehetett szavazni. A szavazás eredményeképp a Kőbányai 
Harmat Általános Iskola udvarán lévő fehér nyár (Populus alba) lett idén a nyertes. 
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A szavazás végeredménye a honlapon, és a Harmat Általános Iskolában lévő, győztes fehér nyár. 

7. Kutyafuttatók népszerűsítési akciói 

A közterületek tisztábbá - kutyapiszoktól mentessé - tételére és ezzel együtt a kutyafuttatók 
népszerűsítésére kétfordulés kutyaszépségverseny került megrendezésre. 
A május 16-án és 17-én megrendezett III. Kőbányai Kutyaszépségverseny idén is nagy sikerrel zajlott 
le. 
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Kutyaiskolai bemutató Készenléti rendörség bemutatója 

VácziPéter bíró és világbajnok tacskója 
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Cikk a Kőbányai Hírekben A díjak 

Május 16-án a Halom utcai futtatóban és az Ihász közi kutyafuttatóban megtartott elődöntőben 6 
kategóriában került értékelésre a versenyre benevezett kutyák ügyessége és szépsége. A döntő május 
17-én az Ihász közi futtatóban volt. 
A versenyen évek óta emelkedik a létszám, idén összesen l 00 kutya vett részt, és nemzetközi 
küllembírók bírálták el azokat. Minden gazda emléklapot, a kutyák pedig jutalomfalatkákat kaptak. A 
6 kategória I-III. 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 köszönetet érdemel V áczi Péter, Vadócz Béla küllembíró és László 
Zsuzsanna tenyésztő a kétnapos rendezvény sikeréért végzett kiváló munkájáért. 
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8. Színes Kőbánya 

A Színes Kőbánya programban a Szent László Gimnázium 37 tanulója közreműködésével (a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően, az iskolai közösségi 
szolgálat keretében) került sor a Vaskő utcai játszótér beton és tégla kerítésének festésére. A diákok a 
munkájukkal hozzájárultak a már régóta várt játszótér felújításhoz. A lakossági visszajelzések szerint 
nagy örömmel vették birtokba a megújult játszóteret. 

Ilyen volt ... 

... ilyen munka közben ... 

. .. és a végeredmény 
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Végül tájékoztatárnat a "Virágos Magyarországért" versenyben elért kiváló eredményünkkel zárom. 

,.VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT" 
2015 

Budapest Főváros X. Kerület 
Köbányai Önkormányzatnak 

avCtsen)benval6szinvonaluli:snt~eléen 
elu;lt'ICIÚttf~ki , & 

BudapHt F6vjros F6díját 

Dud•po;~t,lOIS . I>l::tflhef2J. 

Sulay-&lwo\'1llnky Aienndl"' 
ffipoi~Wr-helyeue. 

Az elismerés és a fővárosi fődíj 

EMLÉKLAP 
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A VIrigos Magyarorsz,gért lcömyezetszépító 
versenyben 2015. ívbtn részt vett 

Budapest- X. kerület. Kőbánya 

Önkormányzata részére 

FŐKERT Zrt. díja és a részvételi oklevél 

Kőbánya az európai "Entente Florare" verseny részeként megrendezett országos versenyen "Országos 
I. helyezett" elismerést nyert. 

Budapest, 2015. november ,;0," 
~-P-Radványi Gábor 

Törvényessé~ontból ellenjegyzern: 

D~ztián 
jegyző 
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