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Tisztelt Szarvas László! 
 

Idén 29. alkalommal szólítottuk meg az igényes környezet iránt elkötelezett közösségeket a Virágos 

Magyarország versennyel. Ebben az évben a megmérettetés számos kedvező meglepetéssel is szolgált. 

Az ország legrangosabb környezetszépítő versenyén 2022-ben rekordszámú jelentkezés mellett 349 

önkormányzat – köztük 33 határon túli jelentkező – összesen 452 pályázatát bírálta el a 150 tagú zsűri.  

A több hónapos munka eredményként a novemberi díjátadón több mint 50 szakmai elismerést vehettek 

át a díjazott települések képviselői. 

Az idei évben is lehetőség nyílt az önkormányzatok számára, hogy a komplett településkép mellett egy-

egy megvalósult zöldfelület-fejlesztési projekttel, környezeti nevelési vagy partnerségi programmal 

jelentkezzenek egy-egy tematikus díjra. A kiemelt témák között szerepeltek a települések és a környező 

táj kapcsolatát erősítő tanösvények és zöld tematikus útvonalak, de kerestük az év legszebb fasorát, az 

év óvoda- és iskolakertjét, valamint a legvirágosabb főteret is.  

A szakmai zsűri örömmel állapította meg, hogy az aszályos nyár ellenére, idén rekordszámú pályázat 

érkezett. Ez is rámutat arra, mekkora jelentősége van a helyi közösségek számára a zöld környezet 

folyamatos fejlesztésének. A klímaváltozás hatásaira egyre több település reagál technológiaváltással, a 

telepített növénykultúra megváltoztatásával. Egyre többen választják az egynyári virágok helyett az 

évelőket, nagyobb figyelmet fordítanak a fásításra, de az esővíz felhasználására is jó példákat mutattak 

be a települések. 

 

Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal még szebbé varázsolják környezetünket! 

 

A település szépen rendezett, gyönyörű hársfasor vezet a településre. A település központja szépen 

parkosított, az utcák rendezettek. Az egész településen megoldott a csapadékvíz összegyűjtése és 

bevezetése a patakba. A zöldhulladékot összegyűjtik, komposztálják. A megszületett gyermekeknek fát 

ültetnek. A sportpálya öntözött és robot fűnyírókkal tartják karban. A faluban több civil szervezet is 

működik és közösségi programokat is szerveznek. A zöldfelületek fenntartását az önkormányzat által 

megbízott cég végzi kertészmérnök irányításával. A járdák melletti korlátok szépen gondozott 

virágládákkal díszitettek. A lakosság részére „Takaros konyhakert”, „Virágos homlokzat és előkert”, 

valamint „Kreatív díszkert” címmel pályázatot hirdetett az önkormányzat. 

 

A szakmai zsűri javasolja az elektromos légvezetékek alá kis- vagy gömb koronájú fák ültetését. Indokolt 

a megkezdett környezetszépítő programok folytatása, a helyiek nagyobb arányú bekapcsolása a 

környezetszépítésbe. 

 

Engedje meg, hogy még egyszer köszönetet mondjunk azért, hogy Visonta is részt vett a versenyen, és 

elkötelezetten támogatta a Virágos Magyarország verseny céljait, küldetését! 

 

A Virágos Magyarország mozgalom jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.  

Bízunk benne, hogy a 2023-as jubileumi évben ismét számíthatunk az Önök közreműködésére és 

tartalmas pályázatukra.  
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