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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. 
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FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE 

„A LEGSZEBB KONYHAKERT” 
 

HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYHEZ 
 
Cegléd város polgármestere „A legszebb konyhakertek” programban való részvételre hívja fel a 
város lakóinak figyelmét! Hazánkban még sokan emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, 
amikor még szinte bármilyen zöldség megtermett a ház körül. A kertes házakban elöl 
virágoskert, hátul pedig un. konyhakert kapott helyett. Azok a növények, amik nagyobb helyet 
igényeltek – burgonya, tökfélék, a baromfinak szükséges kukorica - a legtöbb család esetében 
kikerült az ún. „zártkertbe” a gyümölcsfák közé/mellé. A vidék ezen arculata azonban az évek 
során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt sugallták a különféle médiumok a lakosság 
felé, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a vegyszer, a 
műtrágya, sokkal olcsóbban meg lehet ezeket kapni a nagy üzletekben, bajlódni sem kell vele, 
és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de – mint mostanra már kiderült – az eredete sokszor 
bizonytalan, és a minősége sem olyan, mint amit otthon magunknak megtermelünk. Mi tudjuk, 
hogy mikor, mennyit permeteztünk, ha használunk egyáltalán vegyszert! Sajnos, ennek a 
médiapropagandának köszönhetően a lakosság jelentős része – és ez már a legkisebb, pár 
utcából álló falura is igaz - a kerteket fűvel borította le, és csak virágokat gondoz, füvet vág. A 
zöldségeket üzletekből, hiper-, szupermarketekből szerzi be, melyek tetszetősek és olcsóak 
ugyan, de eredetük bizonytalan, az egészséges élelmiszertől sokszor messze állnak. Ezen a 
tendencián lehet ezzel a programmal változtatni, hiszen bárki képes lehet az önellátásra, és egy 
kis munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni családja asztalára. (A 
megérdemelt, egészséges zöldségért pedig elég a kert végébe kisétálni, nem kell bevásárlásra 
indulni.) „A legszebb konyhakert” c. program tehát ezt hivatott népszerűsíteni a lakosok 
körében, illetve akik már ezt művelik, ez által kellő elismerést, odafigyelést kaphatnak. 
Mindezek nyomán remélhető, hogy példájukat minél többen követik. 
 
A program teljes egészében illeszkedik a Földművelésügyi Minisztérium koncepciójához és 
élvezi Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Úr teljes körű támogatását. 
 
A PROGRAM CÉLJA: 
 

- ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és 
családjaik számára a konyhakerti zöldségeket, szemléletváltás, szemlélet átadás 

- fejlesztve ezzel az öngondoskodást, önellátást, 
- feléleszteni a már-már feledésbe merült hagyományos népi kertkultúrát 
- visszaadni a vidék régi arculatát 
- illetve megváltoztatni a helyi közösség elmúlt évtizedekben kialakult azon szemléletét, 

hogy lakóházuk, kertjük udvarán kizárólag csak füvet nyírjanak, a szükséges 
zöldségeket pedig multinacionális cégektől, bizonytalan forrásból szerezzék be. 

- fejleszteni a programmal az összefogást, az egymás megsegítését, közösségfejlesztés 
 
KATEGÓRIÁK: 
 

- Mini: 50 m2-ig 
- Normál: 50 m2 felett 

ELVÁRÁSOK ÉS EGYBEN A BÍRÁLAT SZEMPONTJAI:  



1. A kertben minimum 5, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen 
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően 
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, 

gyommentes, és egyben hasznos 
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el 
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen 
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési 

napló 
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél 

csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, 
madáritató, és madárodú, illetve ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény 
található. 

8. Külön előny – hasznos rovarok a kertben. Hasznos rovarokat csalogatnak be és 
tartanak kertjükben, biztosítanak életteret „rovarhotel”, rovarbarát élőhelyek 
kialakításában, illetve minél több mézelő növényeket tartanak kertjükben a méhek 
számára. 

 
PROGRAM KOORDINÁTORAI:  
 

- Hegedűs Ágota alpolgármester 
- Hervai Gergő főkertész-helyettes 
- Váradi Kitti városüzemeltetési ügyintéző 

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ  
 
2017. május 20. 
 
JELENTKEZÉS: 
 
A jelentkezés módja a Jelentkezési lap kitöltése és leadása. A nevezés egy kitöltött űrlap 
segítségével történik, amelyben regisztrálhatnak a jelentkezők a programra. A jelentkezési lap 
beszerezhető a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. számú irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
illetve letölthetők a www.cegled.hu és a www.varvag.hu honlapokról. Jelentkezhet a kert, 
udvar, telek tulajdonosa, vagy annak megművelője. Jelentkezéskor, illetve a program idején 
szívesen veszünk fotót a kertről, mely segíti a bírálók munkáját. 
A kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. számú irodájában (2700 Cegléd, 
Gubody u. 28.) lehet leadni, illetve a hervai.gergo@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni!  

DÍJAZÁS: 
 

A versenybe benevezettek közül a kategóriák 1-3 helyezettei az Önkormányzat által felajánlott 
díjban részesülnek. Szakemberekből álló szemlebizottság alakul, akik a zsűrizéseket helyszíni 
bejárás alkalmával (május 17 - augusztus 15-ig) az értékelő lapok kitöltésével értékelik a 
látottakat. 
 

http://www.cegled.hu/
http://www.varvag.hu/
mailto:hervai.gergo@varvag.hu


JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp 

wwwwww..aalleeggsszzeebbbbkkoonnyyhhaakkeerrtteekk..hhuu  
 
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________ 
 
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________ 
 
Címe: _____________________________________________________________________________ 
 
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon,_____________________ 
 
Minősége:   Tulajdonos   Megművelő 
 
A benevezett konyhakert címe:  ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nevezési kategória:     
CSAK 1 kategóriát jelölhet be!  Mini: 50 m2-ig      
     Normál: 50 m2 felett     
          
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?      Igen      Nem         Még nem tudom 
 
A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________ 
A Jelentkező és a kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2017-es programban önként vesz részt.  
A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai, vagy azok megbízottjai - 
előzetes időpont egyeztetés után - május 17. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.  

FONTOS! A beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (Név, cím!)  

Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag 
utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert 
kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer és gyógynövények jelenléte a kertben!  
2017-ben külön előnyt jelent, a hasznos rovarok a kertben! 

Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése KÖTELEZŐ! 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 
benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban 
résztvevők számára.  
 

Kelt:____________________, 2017. _________________ 
  _____________________________  

 Jelentkező aláírása 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.alegszebbkonyhakertek.hu/


FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE 
 

HÁROMÉVES ÖRÖKBEFOGADÁSI PROGRAM 2017 
 

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 2017. 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: 
 

• 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: 
 
2017. április 28. 
 
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 öt aktív tag nevét, valamint a teljes csoport elérhetőségét. A 
jelentkezési lap beszerezhető a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában, illetve letölthetők a 
www.cegled.hu és a www.varvag.hu honlapról. A kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG 
Nonprofit Kft. 5. számú irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) lehet leadni, illetve a 
hervai.gergo@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. 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cegled.hu/
http://www.varvag.hu/
mailto:hervai.gergo@varvag.hu


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: 
 
 
 

 

 
Cegléd, 2017…….. 
 

….……………….     
    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, bár 2017-ban egy kicsit 
másként. Az idei verseny célja 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: 
 
2017. április 28. 
 
JELENTKEZÉS: 
 
A nevezés egy kitöltött űrlap segítségével történik, amelyen regisztrálhatnak a 
magánszemélyek, intézmények, lakóközösségek, vendéglátóhelyek és üzletek a programra. Az 
űrlapon fel kell tünteti a felelős vezető (kontakt) személy nevét, nagyobb csoportnál a teljes 
csoport elérhetőségét. A jelentkezési lap beszerezhető a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. számú 
irodájában, illetve letölthetők a www.cegled.hu és a www.varvag.hu honlapról. A kitöltött 
jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. számú irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 
28.) lehet leadni, illetve a hervai.gergo@varvag.hu e-mail címre lehet elküldeni! 

 
KATEGÓRIÁK: 
 

• legszebb családi ház előtti közterület, közterületről látható kert, előkert 

• legszebb társasház előtti közterület, előkert 

• legszebb (közterületről látható) virágos balkon, erkély, ablak 

• legszebb virágos intézmény 

A versenyben magánszemélyek, intézmények, lakóközösségek, vendéglátóhelyek, üzletek 
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.  

 

http://www.cegled.hu/
http://www.varvag.hu/
mailto:hervai.gergo@varvag.hu


NEVEZÉSI LAP 

a „Szebb, virágosabb Ceglédért” 

2017. évi pályázathoz 

Nevezési kategória: Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje! 

• legszebb családi ház előtti közterület, közterületről látható kert, előkert 

• legszebb társasház előtti közterület előkert 

• legszebb (közterületről látható) virágos balkon, erkély, ablak 

• 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. 

Figyelem! A jelentkezési lapot, melyet 2017. április 28-ig a Várvag Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, 
Gubody u. 28.) 5. számú irodájában lehet leadni, illetve a hervai.gergo@varvag.hu e-mail 
címre lehet elküldeni! 

Dátum: 2017. 
 

……………………………… 
   Tulajdonos-Közös képviselő-Intézményvezető 

 
 
 
 
 

mailto:hervai.gergo@varvag.hu


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, a 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 jelentkezési lap beszerezhető a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. 
számú irodájában, illetve letölthető a www.cegled.hu és a www.varvag.hu honlapról. A 
kitöltött jelentkezési lapot a VÁRVAG Nonprofit Kft. 5. számú irodájában (2700 Cegléd, 
Gubody u. 28.) lehet leadni, illetve a hervai.gergo@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: 
 
2017. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cegled.hu/
http://www.varvag.hu/
mailto:hervai.gergo@varvag.hu


„ A mi parkunk a mi kertünk…” 
Rajzpályázat 

 
2017. évi pályázati adatlap 

 
Intézmény neve:………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó személy neve:…………………………………………………... 

Cím ( irányító szám, utca, házszám )………………………………………….. 

...…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………... 

E – mail:………………………………………………………………………….. 

Dátum: 2017……………………………….. 

 

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./ 

 

 

A beküldés határideje: 2017. június 15. 

 

A beküldés helye: VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28) 

 

 

……………………………… 
aláírás 

 
 


