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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2019. (III. 
21.) KÖKT határozatában döntött a 2019. évi kerületszépítő és szemléletformáló akciókról. 

Kőbánya rendezettebbé, tisztábbá, esztétikusabbá tétele szempontjából, továbbá az itt élők 
közösség- és szemléletformálása érdekében kiemelkedően fontosak a kerületszépítő és 
szemléletformáló akciók. A 2019. évi akciók szervezését és lebonyolítását a Jegyzői 

Főosztály Városüzemeltetési Osztálya végezte, amelyben a Hatósági Főosztály és a KŐKERT 
Kft. is közreműködött. 

1. ,,Te Szedd" akció 

Csatlakozva az országos „Te Szedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akcióhoz az 
önkormányzat meghirdette a Kőbányaiak számára a „Te Szedd" helyi akciót. A program 
megtartására 2019. március 18-án és március 21-én került sor. 
A március 18-ai hétfői programon a lakosság mellett a Polgármesteri Hivatal több dolgozója 
is részt vett. A szemétszedés helyszíne a Korponai utca volt, a 30 fős csapat egy kisebb 
teherautónyi és 25 zsák hulladékot szedett össze. 
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Az akció felhívása Korponai utcai hulladékgyűjtés 

A március 21-ei csütörtöki hulladékgyűjtés helyszíne a Csajkovszkij park volt, ahonnan a 
szemét összegyűjtése után a csapat továbbment és a Barabás utcában is végig összegyűjtötte 
az elszórt szemetet. A 17 fő önkéntes csapat 35 zsák futó szemetet és egy fél kisteherautónyi 



építési törmeléket gyűjtött össze. A hulladék elszállításában közreműködött a KŐKERT 
Nonprofit Kft-is. A zsákos hulladékot a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szállította el. 

Barabás utcai helyszín 

2. ,,Föld Napja" - kerület takarítás, környezetrendezési akció 

2019. április 27-én, szombaton a lakosság, a társasházak és vállalkozások, valamint április 26-
án pénteken az iskolák részére került meghirdetésre a már hagyományos „Föld Napja" 
kerülettakarítási, környezetrendezési akció. 
Az idén az eddigiekhez képest többféle programmal vártuk az önkéntes résztvevőket. Három 
helyszínen illegális kézi szedéssel szedhető hulladékgyűjtés volt, hat kutyafuttatóban futtató 
takarítás, öt helyszínen pedig lehetőséget biztosítottunk a zöldhulladék lerakására. A program 
keretében két helyszínen sövény és évelő virág ültetés is volt. A Hangár utcai erdőben - a már 
hagyománnyá vált módon - a Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban: BVI) 
segítségével került összegyűjtésre a szemét. 
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A program felhívás 

KÖRNYEZETVÉDELMI TOTÓ 
ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
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A környezetvédelmi totó 

Az iskolák közül a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola, a MÁV lakótelepi Wesley János Óvoda, Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium diákjai vettek részt összesen 99 fővel 
az akcióban, és a diákok a saját iskolájuk környezetét tisztították meg. Minden résztvevő egy 
környezetvédelmi totót is kitöltött. 
A kutyafuttatókban összesen 7 fő, a többi helyszínen és a növényültetéseknél 28 fő vett részt. 
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A BVI-ből 8 fő csatlakozott a lakossági szemétgyűjtéshez. A Hangár utcai erdőből a BVI által 
összegyűjtött szemetet a programhoz kapcsolódóan a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete 
szállította el. 

A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a KŐKERT 
Kft. biztosította, továbbá az összegyűlt hulladék egy részének elszállításáról is gondoskodott. 
Az akcióban részt vevő intézmények és magánszemélyek egynyári virágokat kaptak a 
KŐKERT Kft.-től. 

Az összegyűlt szemét Kőbánya logó - évelő virágokból 

Az akcióban összesen 40 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. 

3. ,,Fogadj örökbe egy fát" akció 

A program főbb elemeinek kidolgozása, a felhívás plakátja elkészült, de a lakosság és az 
intézmények felé a program meghirdetésére a tavaszi vegetációs időszak kezdetén kerül sor. ,, 
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A felhívás és a jelentkezési lap 
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4. ,,Adj örökbe egy fát" akció 

Az Önkormányzat 2019-ben összesen 87 db facsemetét kapott vállalkozásoktól. A Richter 
Gedeon Nyrt. a Vaspálya utcában 37 db facsemetét útsorfaként elültetett, a Stavmat Zrt. pedig 
50 db facsemetét adott át az Önkormányzat részére, amelynek beültetéséről az Önkormányzat 
gondoskodik. 
A program lakosságot érintő részét a következő évben tervezzük indítani. 

S. ,,Tanösvény séták" - program 

A kőbányai iskolák és óvodák részére kezdeményeztük a „Tanösvény sétákat" a Felsőrákosi 
rétek területén található természetvédelmi tanösvényen. A program célja többek között, hogy 
a kerületben élő gyermekek megismerjék ezt a különleges, védett területet és annak 
élővilágát. 

Első felhívásunkra Hárslevelű Óvoda két csoportja október 2-án látogatta meg a tanösvényt. 
A tanösvényt a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata két 
munkatársa mutatta be a gyermekeknek. A rövidített túra 1,5 órája alatt kisebb távot tettek 
meg a gyerekek több megállóval. A legfontosabb írott és íratlan természetvédelmi 
szabályokra hívták fel az őrszolgálat munkatársai a gyermekek figyelmét: mit szabad, mit 
nem szabad és miért? 

A Kób.i nya1 Önkonnanyzat a 2019 évi szemléletformáló akciók 
kerelében tanosvén;séttlkat ,nem a Felsorakost rétek teruletén 
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A Hárslevelű Óvoda egyik csoportja a séta és a bemutató közben 
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További két óvodából és egy iskolából a csoportok az időjárásra tekintettel a sétát 2020. 
április hónapra kérték átszervezni. 

Az első tanösvény séta nagy sikerrel zárult, mindenképpen folytatásra javasolt program. Az 
óvodás korosztály számára - ha erre mód lesz - célszerű lenne a területre kijutáshoz autóbuszt 
biztosítani. 

6. ,, Virágot a szemét helyére" 

A korábbi időszakban rendszeres illegális szemétlerakással érintett helyszíneken az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2019-ben is virágpalánták ültetésére került sor. Ezek a helyszínek a 
következők voltak: Bihari út - Balkán utca sarok, Mádi utca - Harmat köz sarok, Zsombék 
utca - Mádi utca sarok és a Gutor tér. A virágágyások gondozását idén is a KŐKERT Kft. 
végezte. 

7. Kőbányai Komposztálási Program és zöldhulladékgyűjtés 

A 2019. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében meghirdetett pályázaton 29 pályázó 
összesen 34 komposztáló berendezésre nyújtotta be az igényét. 2019-ben is az Önkormányzat 
biztosította az összes berendezést. A pályázók a KŐKERT Kft. telephelyén vették át 
használatra a komposztáló eszközöket. 
A komposztálási programban résztvevőknek öt évig minden év végén beszámolót kell 
küldeniük az adott évben a komposztálóba helyezett zöldhulladék és a keletkezett komposzt 
mennyiségéről , valamint annak felhasználásáról. A hatodik évtől a pályázó tulajdonába kerül 
a berendezés. 
Az idei pályázók létszáma csökkenő tendenciát mutat, úgy tűnik a komposztálásra „hajlandó" 
kerületi lakosok, társasházak nagyobb része már rendelkezik komposztáló berendezéssel. Az a 
cél, hogy lehetőleg minden keletkező zöldhulladék helyben történő kezelését, komposztálását 
elérjük, még a program további folytatását igényli. 
A 2018. évi beszámolók összesítése alapján 2018-ban Kőbányán a lakosok mintegy 180 tonna 
zöldhulladékot komposztáltak, amelyből közel 84 tonna komposzt keletkezett. 
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A komposztálási felhívás A komposztáló berendezések 
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ŐSZI ZÖLDHULLADÉK-
GYŰJTÉSI AKCIÓ 

Tisztelt Köbányai Lakosok! 
A K6bányal ÖnkormAn·,zat az eUb6 évekhez hasonlóan Idén Is megrendezi 
az őszi zölhulladék•gyl.lJtésl akciót annak érdekében, hogy a közterületek 
és az Ingatlanok rendezett állapolttnak fenntartAs.it elöscgftsc~ 
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A lombgyűjtési felhívás 

2019. november vége1g a lakosság 
körében nagyon népszerű zöldhulladék
és avargyűjtő zsákokból a teljes 
mennyiséget, vagyis 24 ezer darabot 
adtak át a jelentkezőknek a Hatósági 
Főosztály Igazgatási Osztálya 
ügyfélszolgálati munkatársai. A 
zsákokat a KŐKERT Kft. szállította az 
ügyfélszolgálatokra. Az avarral 
megtöltött zsákok elszállítását az FKF 
Nonprofit Zrt. végzi. 

Az őszi lombgyűjtéshez az ingatlanok 
előtti közterületek és a kertek rendben 
tartásához ingatlanonként 10 darab, 
saroktelek esetén 15 darab, társasházak 
esetén lépcsőházanként 10 darab, 
intézményenként 30-90 darab 
gyűjtőzsákot igényelhettek a 
kőbányaiak. 

8. ,,Önnek is szeretnék adni virágot" növénypályázat 

A kerületben élő lakosok, társasházak és az intézmények részére Kőbánya környezetének 
szépítéséhez, virágosításához az idén is egynyári és évelő virág, fűszerpalánták, valamint 
fiatal díszcserjék - összesen 69 900 növény - osztásával járult hozzá az Önkormányzat. 
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2019-ben ismét megdőlt az előző évi rekord, a pályázat-benyújtási határidőn belül összesen 
3162 pályázat érkezett. Az Önkormányzat idén mintegy 12 millió forint értékű növényekkel 
támogatta Kőbánya virágosítását. 
A Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya a pályázat lebonyolítását, a növények 
megrendelését, szortírozását és az előző évhez hasonlóan a Bánya utcai volt iskola udvarán a 
növények kiosztásának előkészítését magas színvonalon, rendkívüli erőfeszítéssel oldotta 
meg, amelyhez a Hivatal számos munkatársa is segítséget nyújtott. 

A szortírozás előtti „virágtenger" 

,· 
A sorszámozásra váró csomagok A sorszámozás 

A kiosztásra váró csomagok (a teljes épület tele volt) 

A növényosztás napján szerencsére nem esett az eső, emiatt a kiosztás gördülékenyen ment, 
gyorsan sikerült a jelenlévőknek nagy örömet okozó növénycsomagok átadása. 
Idén 281 társasház, 63 intézmény és 2820 családiház vagy magánszemély kapott a 
növényekből. Az óriási számú jelentkező is bizonyítja, hogy Kőbányán a környezet szépítése, 
virágosítása az itt élők szívügye. 
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A növényosztás megnyitója 

öbánya1 Hírek • 2019. június 

EvrUI t: 'ltt t"t!t.:urduk l dönL .::1 
keni~t lci,rnJp~rübb váru~
:i~pltó a.kcioj.:'ih3n n!szt vevúk 
!iZ!lm:1, :1 idé n 1~ <>rt:bi to m-t!S 
\~lrl tc:h:i:t.okatat~nv"'-U'l , 
amdyd,ct a:t. únku r m!l.Jl)':t.:.t l 
lngyen butU!Situl t 11s2~retnék 
Ón ndt ls odl'\J vmi~t palv.a
.l..3.l U)'1."r\ e~,dnt:k M in t ut Jnár 

mr:t,,(!f'L.uktuk. J h;:,.t::slmiu ert.lek
lódt:'.s ml:!. t t rno:s-t 11'-ajw:La.u 1~ 

ket tdj rta1>0t k.t!lktt :s-i.u~t~
kodnluk Jhh11.t.nJ munkatá.~1-
nak. l~rv k.ifr.i?U:ilc. :1 ,·1r.igok:,.1 
:tJdenlt.'1..{ .uem~n kJVul1 &m ya 
ult.:ai alt.:i.l!t1útt 1.:.:kola uJv1tdtL 

- V r:igo!t jó regg:ell ' - ku
:izunlol k az ~rkt!zóke l D. Ko· -~ ·• 

.. ·ac~ Rob,..:rt Ant:tl pulg..irm~~
L1:r :1k 1 ku luu ku~um:lt:l m(ln · 

dolt ai.~r t, hc):t!y a.t aknúl.J:l.n 
t.~.),'re 1ul.,bt!'u Vt'-O:Zl:t!k reui_ l· 

!(:.t:cnl<kn m.!ir3Ut.:1r:1~há~ 63 
intd.Ju~n)' ~:i 2820 m:qµuuzc · 
m ) µa.l)'i.tult :ukcrdenMlvd 
a k!.uttt.lull ,•1 rji.: . cs..:i ládi :l· 
.c:ak kfflj!:'.tt . t..i.rs.:i~h:i..cl !:dd.sok 
c rkd}~Jt e~ ud\'aral t . clóter d t 
di~it lk m:vd. iey ~yu.korl:1t1l~1J.! 

• 

Az átvétel 

tobbe-.it:-r Mónk~nt t:-.s '"' ·,~$2 tt.'!:fU 
ker ult:t ~.tJp1tJ.:o;bcn - muu· 

lc;i.Juknak k.u~.tunbc!ttkn u~n-
1~ KúLatt)':13 v1db'<Man.!1t mu· 

t .itha.tJ3ó. 
A palyázuk mu!d:.3lllL úLat.'r· 

1wvenye.h l k ulUnboLÓ súvt'.- 
nydtd 11leto.•e Jvclú t!-:h~i.!yrwa· 
ri v!.r.Í ,t!Ok:.t l .,;r-hc-t tck.. :.i.n1o::•· 
l)~kbúl ku1.cl 70 t."'.t.cr d:u-..!lb ta
hilt l!.3.ld.ára . 

Cikk a Kőbányai Hírek júniusi számából 
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9. Madarak és Fák Napja 

A helyi környezetvédelem szintén nagyon fontos célja a meglévő zöldfelületek élővilágának, 
az állatok élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. Ennek elősegítésére, a környezeti 
szemléletformálásra 2019-ben immár ötödször került sor Kőbányán a Madarak és Fák Napja 
program megszervezésére. 
A programhoz kapcsolódva a kerületi általános iskolák és óvodák részére meghirdetett 
művészeti pályázatra 109 db pályamű érkezett. A tizennégy intézményből beérkezett 
pályaművek a rajzok mellett különböző technikával és anyaghasználattal készültek, volt 
közöttük növények terméseiből, nemezből, különféle papír anyagból készített mű is . 

Kőbányai ó vodák, 
Altalános· és Középiskolák részére 

..... 
11 

TÉMA: "MADARAK ÉS FÁK NAPJA" 

1 I 

Al il lRODW,1,PÁlY!ZATOH KÓBINYAI Al!AÚIW~ ÉS 
KDZIPISl lUl mAIUAI lllOOUl.lnaJL 
•~~l'I.W'lt,),W1itb:J,IJl1T1JH1up.,ty~~.u.~ 
11,~Lmc,,c r6v!Ot0<1enc1.~1e1~1telie'>.VCO 
4mQlo,11i,pwAl»don~t11~~ma:ani,m~ 
~W U1'1be!Ornoeret.v-J(f;CW.Dh.ll0 \e.c11Jil,A.ret 
c,,ol,Jo:mtttftn;>ltfl.et:uemtlye,t.>r.llOtJ..óc.s e!IDI!~ 

., 
ZÖLD # ' 
KÖBÁN:VA 

!Or'~ tOVll'~~~ ev,~.Yllll~"tóbe Ao,Mv.nll~I.Jin~ 
l,.t,4,.jOl~lelltr4lturwetnl11r,Ny&m~OUUl'l"Jl~i1W'{JIO~ut,nt"WI 

~n.lilne-mo!ólarne1 "p,'IIY,lnitr.ie1ede!Jl,ldly.)mon~ti.etor.tm1,t'" 

81 A KÍPllÍ,!Ú'/ÉSZ[lJ PAUÁZATDH KÓBAlfY~ OYDDÁlt AlUlANDS-ÉStffllÍPISKOlAK 
IIIIUUIJTHAK IK!llMDIYE}{KIJO. 
A~,,,,:,,.'tl le~.lo.~IIM~',ri..lN~ettc loot'r.polkl6k.~IM~kJ 
~U!l~lnlYiLUZ- Ar.a,jrok.lH.f~IN.drnwnAl-a\!Mf<!!Ot.~W>d~•~II. 
liOmpoZICJóll ~ú!ló befogl,IIO •""'..te ne h.Qdjil IT"'O .,, so..5,0 , :!,0 cm-t A p,tJy~°""
tue~ldl:$"-'~~kltllloe!OUeljOION,11\.1tMnltl ~t ltilrltetni•~•: 
(lw()d.1Y:t(JYl\~~.~~,-"1.t.;e11;Ni,.i•m.11~e-<Tlilil t •nél. 
41),,}1y.tl•tr1e1C'dorlll),)ly.:1n,....1t,.11W11t.1?1~1\'Í4tanlA~..tn)u,x,or\V11Qy outtly ~ly.>mu rówr1 
evtCM)lt\,)IJb,lnlclle.Hlnl 

cl 4 íllJ,\IS.IOIOPAlYAZJTDH AZ AUALUIJS ISllOUK 5'!. OSZIALYBA 1ARD miKJAI 
Eö AKOZIPISKDUSOK INIKJUIJIHAK IKTIMNYEl!KIIO. 
P.a1v"•rn1 e11q11a ts haQvonunyo, ,~ntkt~U,~ eov1rai,11~~ A n1g,1al,<1 lll!Pt-lr. ma~1mum 
6 nW!O'Pi •l'k'~~ ()l)Q) lellclrw:~ 4 d)Qil.f ln ~t!,)el,.d ,1 jelenl~fl't'Ulu (lfTlf,:, llt-11 

""""' Al·~·iHll' lm,,un,,m2per,e,;~leloont.t,U.~1YIOeOUllbv;)nVU • M9'l. AVI 
~ progr.lmQI. nem •Jfflf'l6 aszt.11 ~1 lel,il~ltt) ,,kn ~o be CD -4~,,,inoz~~~ ~l•P"~~OVl.\lyM. ~~l<!'OM~newi. 
t~"'1<!t~C•nk ... ~lntflol~i"1d!W1AZMl\t,lyl0\'Clffle'I.M,llll~>Jlkl>lltb 
hx6~~ 1.-11 kukll>etO be Wl'fUOQ,.'t ... )fl.• ent. 

A ~tyJm~_h,t • l(bWn,..i ~möttt> HIVJtal „Jlcnwemdlffni O..:tMva1<1 mol 8udai,,:,.L 
S7ent L.U:tó 1t, ?9 tt em. .?02 ir~ ) 1~Jynen v~;y ~t.tn k'nct b«úldtnl 

0 IWIIJCsllcliber1 ... a;,1 
~trylPOIOJ,rmttre, .. 

Pályázati felhívás 

A benyújtott pályaműveket idén is zsűri bírálta el, amelynek tagja volt a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. szakértő képviselője is. A zsűri elnökének idén is 
Zsemlye Ildikó kőbányai szobrászművészt kértük fel. A zsűrizésben a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói is részt vehettek és szavazhattak a pályaművekről. 
A Kőbányai Gézengúz Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodapók 
Óvoda, a Kőbányai Zsivaj Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda, a Kőbányai Mászóka Óvoda 
és a Kőbányai Hárslevelű Óvoda óvodásainak, továbbá a Szent László Gimnázium és a 
Kőbányai Janikovszky Éva Átalános Iskola Üllői úti tagiskolája diákjainak pályamunkáit 
bírálta el a zsűri. 
A versenyen részt vevő gyermekek, óvodák rajzeszközöket kaptak. 
A pályaműveket a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban rendezett 
kiállításon tekinthették meg a látogatók. 
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Fekete Mla Alíz 
(I'",)! , l ( •'! ~ {J,U :-_ 1.1 ' 

t...C:.lt; I 

aki a „MADARAK ts FÁK NAPJA 2019" 
kóbanyal művészeti l)Aty.1zutra benyújtott. 
ra1z technlkaval készUlt alkotasaert 

különdíjban 
JL-">:'l!)IJI! 

A pályaművek és az oklevelek közül egy-egy 

{r, 

.. ·~ 

Az alkotásokból a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban készült kiállítás 
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10. ,,Madárbarát kert" akció és téli madáretetés 

A felelős téli madáretetésre figyelemfelhívás céljából a már meglévő Óhegy parki és Mélytó 
parki madáretető mellett a Száva utcai parkba is kihelyezésre került egy nagy méretű 

madáretető. A madaraknak adható eleségekről tájékoztató anyag is készült. A madarak 
etetésében elsősorban a lakosság részvételére számítunk, de egy biztonsági eleség 
mennyiségről az önkormányzat a Mélytónál a horgász egyesület, a másik két parkban pedig a 
KŐKERT Kft. bevonásával gondoskodik. 

AZ [T[T(S(N KrYOL FONTOS A.MADARAK 
t:G(SZ [VI ITATASA IS, 
UQlllbb,tw~alMettehn:Nblll., ,-1udtból 
l ~MltflrtVDII.N~1!tqf•111.t_ 
N11111~ cwttn ~'tl"hcuri. QOl'b OÁIOC ol'fl..1:it. 
ctnlQ,lfOln...,..\ mf'glJigy--. 

~ ....... 
A téli madáretetésről szóló tájékoztató 

A „Madárbarát Kert" akció meghirdetésével a biológiai sokféleség megőrzéséhez kívánt az 
Önkormányzat a kőbányai lakosság részére segítséget nyújtani. Az akció keretén belül 
madárvédelmi eszközökre lehetett pályázni. Ezek az eszközök: műfecskefészek és a hozzá 
tartozó fecskepelenka, odú kistestű madaraknak, illetve fából készült madáretető. 

FHHÍVÁS 
KÓBÁNYAIMADÁRBARÁTKERT 
PROGRAM 2019 

,, 
ZIL, # t.li,. 
KÖBÁN~Á ~ 

A m..O.W.itnlo. ~ M111ryeilet01 ~ l>.tlf{l»fOfllt blodlwfztt.t~n.11 OrlfW 
inl<i,!lo.tban II Kóbloy.iit Onkonuarrrot ;1 kt!IOllt 1~ M~"'1Mrat Kt!fl 
P)Jy.\Dtot niraot A p:ajyau t ~1 1NCU11tMOI. mo f«:sli.efff.lkl,1 
l«H.~,-ie,-..1 ~" kff tHtn m~ u:anw.. Odllt lef'!@410fn\'9111t1 

A Mad~rbartlt Kert c 111 1 elnyerese eseten az <ura erdemes 
kerttu ajdonosoknak a hazlalon elhelyezheto „ Madárbarát 
Kert" táblát adomtmyoz az Önkormtmyzat. 

CSAIU IOZlOH DH IS A MIOIRBARAI K!RI PROGRIMUHKHOZ! 

• rends.::eres téli madj retet~(madáretetó). 
, m,ldillttatoban lotyamafos 1vóv1z blzlosllása. 
• lésLkaés fel tételeinek e1óseg11~ (odu) 

JII.IIIIUÍSl.111111 OI 31 UlloÍIC II.IJUI 
pa,ty&a:, )(1.111.1(1 klltll ~.-1 ti.Wort~ tr,tlb,tn ,il n\ófd.,ofb,ir1\Jl~•huclTII''" 
'f)Oypl)\ O'.onA~l'ÖClr!'n 
llóNnylll~l""M.IIVl~fffllf1!'1f'll()uUlifi.. 11W~~U\lt0~1"1 
Al)()fttt,flllpkrol,~rtt.,fl!~IPfOQn<n"" 
f<H•llt)j r~it.,\ ,i -w.kONnV•hJ hOnWDOll II llh'Al,hóUCl ~ h Mi'!hitll)l..,1 •J6 1 4)) 8210~ 
~QllUlmOfl. 

l!GYÜNK EGYÜTT KÓ8ÁNYA YÁllOZIIOS 
MAOÁRmOMÁNYÍHAKÓRZÉSÍBEH, 
IEGYÜNKEGYÜII A KÖRHYElEIÜNKÉRI! 

'\ ' 
"-·~ -. ....... 

D.Kl;i..kli:tóbft1Arn.M 

~·~~ 

1• 

'": J ,. 

JlliNTKUÉSI LAP 
KŐBÁNYAI MADÁRBARÁT KERT PROGRAM 

A p.1!y<b a1 l~adásl határideje: 2019. auguszh1s 31. 

------- nvu.vn __ _ 

"""""'"""------

Alulrol!P4'1YUDW~flll.riGOV•~...,Mk!art>.lfalW'!1PrGQl".,.Nn1~1dv.w,,ot, 
-Y~.-~~IY~lulom • p,oa, .... 11,ol~l,.()(""*Mt>iOfl<.C. 

A program felhívása és a jelentkezési lap 

11 



A madárvédelmi eszközökre mintegy 140 jelentkező nyújtotta be igényét. Összesen 47 db 
fecskefészek és fecskepelenka, 130 db madárodú és 148 db madáretető szétosztására került 
sor. Az akcióban a 'Madárbarát kert' elismerő táblára legkorábban majd az első aktív 
madárvédő év után lehet pályázni, illetve kertet ajánlani. 

11. Környezettudatos kézműves és interaktív szakkörök 

A "Zöld Kőbánya-Rajtad múlik" projekthez is kapcsolódó, környezettudatos kézműves 
szakkör 6-10 éves gyermekek részére meghirdetésre került. 

KQRNY,EZETTUDAT9S 
KEZMUVES SZAKKOR 
6-10 É\'ES GYIREIUKN[I( 

~\ceia."°Yf'•~l>Ollobt""''"" __ '_,.,.le,o~ 
- J,.\tofllJII..-- Ma ""'l'"_..1:>61 1t, w,p,,,i.d, ,..,t,UllWIIO UrOT
~1rm1101M"""°"", l>IIQ' """"'~b61""0j.ll,l1..,...nt!lo:tO-;.lrl""M" 
:....~1<11JVffldnz1'0ff1""'"- 'Nl!Yll.ol.mOW~~·..--..... 

·- .. ·-·---- ... - .. --,-· . .. _ ..... ---·------... -.-... _ --_ .. __ """-·-·---
"""' _ _ too-____ ...... _ 

....... \--1100 •.JD• _....,. 2°"_u-•r•oo - -~ ..... -
--

·----·--- "·---·- · .. -·-------·--· ... --·----···--... -·-~-------·-· .. ..___., __ •-•---·--•·M.lu•,., .,._ 

JELENTKEZÉSI LAP 
HWihliiiidFiiii/foHM+ biifli 

AUilUOl•lOIG-lllfl«I 
llfttCP-l }l l'Offl.~-- 1 
Of;-..--...mf'\) 

November 13-án a szakkör elkezdődött. 2020. május 27-ig kéthetente szerdán 17.00-18.30-ig 
tartanak a nagyon jó hangulatú foglalkozások, melyek keretében újrahasznosított anyagokból 
készülnek értékes használati tárgyak ( eddig madáretető, mécses, karácsonyfadíszek). 

12. Közös kerülettakarítási akció az FKF Nonprofit Zrt-vel együttműködésben 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. kezdeményezése alapján szemétgyűjtési és 
kerülettakarítási akciót szerveztünk 2019. szeptember 27. napjára . 

.,,., ,,,_ ....... .-.-, .. --.,.,---
2019. szeptember 27-én. pénteken 8.30-tól. 
le1611a,. 2019oklélle1 41 

A TISZTA KÓBÁNVA KÖZÖS ÉRDEKÜNK! 

~-... 
A program felhívása 
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A meghirdetett területek az alábbiak voltak: Barabás utca, Horog utca, Ökrös utca, Tarkarét 
utca, Ezüstfa utca, Gyógyszergyári utca és Zágrábi utca-Gém utca sarok. 
Az esemény 44 fő önkéntes részvételével zajlott le. A program során - külön meghirdetés 
nélkül - még a Serpenyő utcából is összeszedtük a szemetet. 
Az FKF Nonprofit Zrt. 2 db nagy 'Vario' önjáró tömörítős kocsit, 3 db 8m3-es konténert, 2 db 
homlokrakodót+kezelőt, a futószemét gyűjtéséhez csipeszeket, és szemetes zsákokat 
biztosított az akcióhoz. 
A jelentős gépi erő segítségével összesen 144 m3 illegális hulladékot sikerült összegyűjteni és 
elszállítani ártalmatlanításra. 
A résztvevők számára a kesztyűket, ivóvizet az önkormányzat, a szerszámokat a KŐKERT 
Nonprofit Kft. biztosította. 

13. ,,Színes Kőbánya" akció 

A Színes Kőbánya programban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti iskolai közösségi szolgálat keretében - diákok önkéntes munkájára, továbbá a 
lakosság, a társasházak bevonására számítva a Városüzemeltetési Osztály szervezésében és 
aktív részvételével került sor október 21-én és 28-án a Vörösdinka utcai lakótelepen lévő 
parkok padjainak festésére. 

TISZTELT LAKOK! 
TISZTELT KÖZÖS K~PVISELÖKl 
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Várjuk Önöket és családtagjaikat 
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Az első napon az előző évben festett, de kisebb javításra szoruló 
padok egyszeri lefestése, a második napon a többi pad csiszolása, 
alapozása és Kőbánya jellegzetes színeire történő festése készült el. 
A program előtt a KŐKERT Nonprofit Kft. a sérült padok javítását 
elkészítette, így az összes pad vidám színekben várja a pihenni 
vágyókat. Szomorú tapasztalat volt, hogy a környező társasházakból 
- a nagyszámú kihelyezett felhívás ellenére - nem jött önkéntes 
segítő. Több kerületi iskola megkeresése ellenére sajnos idén diákok 
sem segítettek. Az akció jövő évi meghirdetésekor a résztvevők 
ösztönzését is be kell építeni a programba. 
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A padok festése 

14. ,,Állatok világnapja" akció 

Az Állatok Világnapja rendezvényre idén az Ihász közi kutyafuttatóban került sor. A 
Városüzemeltetési Osztály koordinálásval, a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. szervezte meg 
a programot. Az esős idő ellenére sokan kilátogattak, a gyermekek nagy örömmel 
pónifogatoztak, megnézték a kutyás bemutatót. Az állatsimogatóban nyuszik várták őket, de a 
legnagyobb sikere a süninek és a hüllőknek volt. Lehetett találkozni óriás jelmezes kutyával, 
medvével, és a buborék- és lufifújás után zsíroskenyér, tea és palacsinta várta az éhezőket. 
Tanácsadást kérhettek az érdeklődők, kérdezhettek állatorvostól, állatbefogótól, állatmentőtől 
és kutyakozmetikustól. A mentőautónál pedig humánorvosi szűrővizsgálaton vehettek részt az 
érdeklődők. 

Pillanatképek az eseményről 

15. Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 

Az Önkormányzat 2019-ben is csatlakozott a Virágos Magyarország környezetszépítő 
versenyhez. Kerületünk az eddigi versenyeken - a fővárosi kerületek által elnyerhető - szinte 
minden díjat elnyert. A verseny szabályzata szerint a legrangosabb díjat öt évente lehet 
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ugyanannak a településnek, fővárosi kerületnek adományozni, ezt Kőbánya 2015-ben nyerte 
el. Kerületünk zöldterületeit, a kerület környezetvédelemért tett erőfeszítéseit az országos 
zsűri már többször díjazta, többek között „Legszebb főutca", ,,Legszebb főtér" díjjal, illetve 
Budapest Főváros Önkormányzata különdíját is megkaptuk. 
A 2019. évi versenyben most díjat nem kapott Kőbánya- de a zsűri nagyra értékelte a 2018-
ban és 2019-ben végzett munkát. A kerületi nagyszabású közterületfejlesztési (például 
játszótérfelújítási vagy a sportligeti sportcélú fejlesztési) munkák reményeink szerint jövőre 
ismét a díjazottak közé emeli Kőbányát. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2019. december ,, {'b ?' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~~ 
Jegyzo 
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