CEGLÉD VÁROS 2022. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA
Zelk Zoltán: A kis kertész
Kora reggel talpon vagyok,
kis kertembe kiszaladok,
várnak énrám a virágok,
rózsák, szegfűk, tulipánok.
Hogyha beszélni tudnának,
tán jó reggelt kívánnának,
hangos szóval köszönnének
szomszéd kertnek, napnak, szélnek.
De én így is értem őket,
látom milyen vígan nőnek,
látom milyen vígan élnek színnel, illattal beszélnek.

1. HÁROMÉVES ÖRÖKBEFOGADÁSI PROGRAM
2. SZEBB, VIRÁGOSABB CEGLÉDÉRT MOZGALOM
3. A MI PARKUNK, MI KERTÜNK RAJZPÁLYÁZAT

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE

HÁROMÉVES ÖRÖKBEFOGADÁSI PROGRAM 2022
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYHEZ
Az örökbefogadási program a helyileg nem védett vagy védett területek részterületeinek
kijelölését és meghirdetését jelenti, amelyeket az arra vállalkozó oktatási intézmények, civil
szervezetek, alapítványok, magánszemélyek, esetleg családok fogadhatnak örökbe 3 évre. Az
örökbefogadási program 2009-ben indult és a 2022. évben tovább folytatódik. A program a
jelentkezők számára örökbefogadási eszköztámogatással, külön támogatási kerettel, a
legjobbak teljesítményének értékelésével, eseti díjazásával, továbbá az alábbiakban
részletezett közös programtervezettel párosul. A legjobban teljesítő örökbefogadó egy évre
megnyeri az örökbefogadási vándorkupát.
Az örökbefogadás tekintetében a következő területeket javasoljuk, természetesen ez bővíthető
egyedi javaslat alapján:
•
•
•
•
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•
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•
•
•
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•
•
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•
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1956-os hősi sírok temetőkben
Magyar Pál fasor Külső Budai úton
Szövetség utcai fiatal vérszilvafák
Gimnázium utcai díszcseresznyefák
Árpád utcai gömbjuharfák
Kőrösi úti gömbakácfák
Felszegi úti gömbtuják
Malomtó széli kőrisfák
Malomtó széli záporfogó zöldterület dísznövényei
Fürdő utca kétoldali hársfái körforgalomig
Mária u.- Sárkány u. sarki zöldterület
Felszegi út- Kender utcasarok
Batthyány- Fegyver u. sarok
Állomás előtti parkoló és árok
Oroszlános szökőkút környezete
Zöld házak előtti szökőkút környezete
Gubody kert szökőkút környéke
Székely kapu, kopjafák, Gubody szobor által bezárt kis pihenő terület
Eötvös téri városalapítók szobrának környezete
Bedei csata emlékművének környezete
Ugyeri dűlők eperfái / dűlőnként/
Harang, Furulya, Citera u. úttestek kis zöld szigetei
Emléktáblák és környezetük
Volt EVIG buszmegálló területe
Volt honvédségi parkolók
Buszmegállók a város bel- és külterületén
Pókbangós rét és Vásártér mögötti rét
Natura 2000-s területek

•
•
•
•
•

Gerje csatorna felügyelete szakaszonként
Bakhát utcai új telepítésű kőrisfák
Szerb és szovjet hősi emlékmű a Köztemetőben
HONSZ emlékmű a Csengettyűs temetőben
Játszóterek és épülő új játszóterek

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2022. április 30.
JELENTKEZÉS:
A nevezés egy kitöltött űrlap segítségével történik, amelyen regisztrálhatnak a jelentkezők a
programra. Az űrlapon fel kell tünteti az örökbefogadásért felelős vezető (kontakt) személy
nevét, nagyobb csoportnál két aktív tag nevét, valamint a csoport elérhetőségét.
A Jelentkezés feltétele a mellékelt Jelentkezési lapok kitöltése és aláírása. Jelentkezési lap
letölthető a www.varvag.hu és www.cegled.hu weboldalakról, vagy beszerezhető
személyesen a VÁRVAG Nonprofit Kft. székhelyének előterében (2700 Cegléd, Gubody u.
28.). A kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. épületének bejáratára felszerelt
gyűjtőládába lehet leadni, illetve a pozsonyi.edina@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni!
DÍJAZÁS:
A versenybe benevezettek közül a kategóriák 1-3 helyezettjei az Önkormányzat által
felajánlott díjban részesülnek. A nyertes egy évre megkapja az örökbefogadási vándorkupát.
Szakemberekből álló szemlebizottság alakul, akik a zsűrizéseket helyszíni bejárás alkalmával,
az értékelő lapok kitöltésével értékelik a látottakat.

ÖRÖKBEFOGADÁSI PÁLYÁZATI ŰRLAP
Örökbefogadó csapat neve:

Örökbefogadott terület megnevezése:

Örökbefogadó csapat e-mail címe,
telefonszáma:
Megpályázott összeg:

Tervezett program, munkafolyamat
leírása (max. 10 mondat):

A pályázati program részletes, tételes
költségvetése:

Dátum:
További elérhetőségek:

Nyilatkozom, hogy a személyes adataimat az alábbi linken elérhető tájékoztató megismerése
után önkéntesen adom meg.
https://varvag.hu/kozerdeku-adatok/adatvedelem/
Cegléd, 2022.
….……………….
témafelelős

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE

„SZEBB, VIRÁGOSABB CEGLÉDÉRT”
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYHEZ
Cegléd város lakosságának a szépen gondozott közterületek, a lakókörnyezetük igényes
kialakítása iránti természetes igényéből merítve az ötletet, Cegléd Város Önkormányzata
ismét meghirdeti a „SZEBB, VIRÁGOSABB CEGLÉDÉRT” mozgalmat. Az idei verseny
célja továbbra is a települési virágfelületek növelése, a lakosság és a városi intézmények,
vállalkozások bevonásával a közterületek fejlesztése, illetve a lakossági szemlélet formálása,
s ezáltal a közterületek rendszeres gondozása.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:

2022. április 30.
JELENTKEZÉS:
A nevezés egy kitöltött űrlap segítségével történik, amelyen regisztrálhatnak az intézmények,
lakóközösségek a programra. Az űrlapon fel kell tünteti a felelős vezető (kontakt) személy
nevét, nagyobb csoportnál a teljes csoport elérhetőségét.
A Jelentkezés feltétele a mellékelt Jelentkezési lapok kitöltése és aláírása. Jelentkezési lap
letölthető a www.varvag.hu és www.cegled.hu weboldalakról, vagy beszerezhető
személyesen a VÁRVAG Nonprofit Kft. székhelyének előterében (2700 Cegléd, Gubody u.
28.). A kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. épületének bejáratára felszerelt
gyűjtőládába lehet leadni, illetve a pozsonyi.edina@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni!
KATEGÓRIÁK:
•

legszebb társasház előtti közterület, előkert

•

legszebb virágos intézmény

A versenyben intézmények, lakóközösségek jelentkezését várjuk.
DÍJAZÁS:
A versenybe benevezettek közül a kategóriák 1-3 helyezettjei az Önkormányzat által
felajánlott díjban részesülnek. Szakemberekből álló szemlebizottság alakul, akik a
zsűrizéseket helyszíni bejárás alkalmával, az értékelő lapok kitöltésével értékelik a látottakat.
A versenybe benevezett összes jelentkező részvételét díszoklevél átadásával köszöni meg az
Önkormányzat.

NEVEZÉSI LAP
a „Szebb, virágosabb Ceglédért”
2022. évi pályázathoz
Nevezési kategória: Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!
•

legszebb társasház előtti közterület előkert

•

legszebb virágos intézmény

( A benevezett kívánt kategóriát kérjük aláhúzni! Egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat!)

Jelentkező neve:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:……………………………………………………………………………………………….
E-mail címe, Telefonszáma:…………………………………………………………………..
Egynyári palánta igény:

igen 

nem 

Mint, a Szebb, virágosabb Ceglédért környezetszépítő versenyre jelentkező kijelentem, hogy
a felhívásban leírtakat elfogadom, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az ingatlanomról és
annak környezetéről fotó készüljön.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a benevezett területről készített képeket az
eredményhirdetésen és a varvag.hu oldalon a szervezők a nyilvánosság számára közzé
tehessék.
Nyilatkozom, hogy a személyes adataimat az alábbi linken elérhető tájékoztató megismerése
után önkéntesen adom meg.
https://varvag.hu/kozerdeku-adatok/adatvedelem/
Figyelem! A jelentkezési lapot és az Adatkezelési hozzájárulást 2022. április 30-ig a Várvag
Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 5. számú irodájában lehet leadni, illetve a
pozsonyi.edina@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni!
Dátum: 2022.
………………………………

Közös képviselő- Intézményvezető

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE

„ A mi parkunk, a mi kertünk…”
Rajzpályázat
Cegléd Város Önkormányzata pályázatot hirdet Cegléd városban élő óvodás korú és általános
iskolás gyermekek részére.
A pályázat témája: „A mi parkunk, mi kertünk”. Szeretnénk, ha a legifjabbak is megmutatnák
azt, hogy milyennek látják „virágos” környezetüket, a családi-városi kerteket, parkokat.
Bízunk benne, hogy a virágos Cegléd a legfiatalabbakra is hatással van és a „Szebb,
virágosabb közterületért” mozgalom nemes szellemisége már ezt a korosztályt is megérintette.
JELENTKEZÉS:
A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet jelentkezni:
I.
Óvoda
II.
Általános iskola 1.-4. osztály
III.
Általános iskola 5.-6. osztály
IV.
Általános iskola 7.-8. osztály
A pályázatra elsősorban síkjellegű alkotásokat várunk (festmény, zsírkrétarajz, tollrajz, stb).
A munkák mérete: min. 20x15 cm, max. 40x60 cm. A beküldött munkák hátulján kérjük
feltüntetni a következő adatokat: név, cím, telefonszám, intézmény neve, felkészítő
pedagógus neve, kategória.
A Jelentkezés feltétele a mellékelt Jelentkezési lapok kitöltése és aláírása. Jelentkezési lap
letölthető a www.varvag.hu és www.cegled.hu weboldalakról, vagy beszerezhető
személyesen a VÁRVAG Nonprofit Kft. székhelyének előterében (2700 Cegléd, Gubody u.
28.). A kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. épületének bejáratára felszerelt
gyűjtőládába lehet leadni, illetve a pozsonyi.edina@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni!
DÍJAZÁS:
A munkákat szakmai zsűri értékeli, a díjazás a beküldött munkák színvonalától függően
történik. Értékes könyvjutalmakat, festékkészleteket és okleveleket kapnak a díjazottak.
BEKÜLDÉS HATÁRIDEJE:

2022. június 15.

„ A mi parkunk a mi kertünk…”
Rajzpályázat
2022. évi pályázati adatlap
Pályázó gyermek neve:…………………………………………………………
Intézmény neve:…………………………………………………………………
Kapcsolattartó személy neve:…………………………………………………...
Cím (irányító szám, utca, házszám)…………………………………………..
...………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………...
E – mail:…………………………………………………………………………..
Dátum: 2022………………………………..
A pályázati kategória: kérjük aláhúzni a megfelelőt
I. Óvoda
II. Általános iskola 1.-4. osztály
III. Általános iskola 5.-6. osztály
IV. Általános iskola 7.-8. osztály
/A munkák mérete: min. 20x15 cm, max. 40x60 cm./
Nyilatkozom, hogy a pályázó gyermek törvényes gondviselőjeként a fent megadott adatokat
az alábbi linken elérhető adatvédelmi tájékoztató megismerése után önkéntesen adom meg.
https://varvag.hu/kozerdeku-adatok/adatvedelem/

A beküldés határideje: 2022. június 15.
A beküldés helye: VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28)
………………………………
Szülő, törvényes gondviselő
aláírás

