
FELHÍVÁS A VIRÁGOS VÁCÉRT  
városszépítő versenyre 

 
Kedves Váciak! 

 
A Virágos Vácért mozgalom szervezői idén is virágosításra hívják városunk lakóit.  

 
A verseny védnökei:  

Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós megyéspüspök  
 

A virágosztás időpontjai: 
 

2016. május 21. szombat               7.00. – 15.00. 
2016. május 22. vasárnap 7.00. – 12.00. 
2016. május 23. hétfő  7.00. – 12.00. 

 
A virágosztás helyszíne: 

 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a virágosztás helyszíne továbbra is Vác, Park u. 3. (volt Remondis 
Duna Kft. telephely) az eddig megszokott két osztási csoportban:  

1. osztóhely utcái 
(Családi házak utcái A – tól M-ig) 

2. osztóhely utcái 
(Családi házak utcái N-től ZS-ig, társasházak utcái, intézmények) 

                   
VERSENYKATEGÓRIÁK:  

 
1. Kertes házak esetében a Bíráló Bizottság első sorban az utcafronton vagy az utcáról a ház előtt kialakított előkertet 
vizsgálja, de ahol erre nincs lehetőség ott az erkélyek, ablakok virágosítását is figyelembe veszi. A bírálati szempontok 
között szerepel a ház környékének általános rendezettsége és a növényzet ápoltsága. 
 
2. Lakásszövetkezetek illetve társasházak, lépcsőházak kategóriájában az idén sem lakásonként kell pályázni! A 
lakók nevében csak a lakásszövetkezeti elnök vagy a társasház közös képviselője pályázhat a lakások számának 
megjelölésével. Az elbírálás során a Bíráló Bizottság a társasház, lépcsőház (házszám) körüli zöldterületen az előkert, a 
virágágy kialakítását vizsgálja első sorban, de ahol erre nincs lehetőség ott az épület erkélyeinek, ablakainak egységes 
virágos képét bírálják, valamint továbbra is szempont a környezet tisztasága. 
 
3. Intézmények kategóriában ugyancsak az összhatást vizsgálja a Bíráló Bizottság. Ez magába foglalja az adott 
intézményhez tartozó külső és belső területeknek, a növényzetnek a gondozottságát, de első sorban a várost díszítő 
virágosítást. Az egyes intézmények között  három típust különböztetünk meg:  

− oktatási intézmények; 
− egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények; 
− vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek, cégek. 

 
Fontos tudnivalók:  

 
- ÚJ KATEGÓRIA indul virágos utca elnevezéssel! Kiemelten oda figyelünk a virágos utcaképre a családi 

házas övezetben, valamint a társasházaknál a háztömbökre. A legvirágosabb utcák, társasházas 
utcarészek díjazásban részesülnek. 

- Más jelentkező egynyári virág egységcsomagját átvenni kizárólag meghatalmazással lehet. 
- A versenyre virág egységcsomagot nem igénylők is jelentkezhetnek, akiknek virágdíszítését a bíráló bizottság 

megtekinti, és oklevél díjazásban részesíti.  
- Aki az elmúlt évek során már 3 alkalommal díjazásban részesült és 2016. évben is díjra érdemes a virágosítása, 

az nem utalványt, hanem egy „Virágos Vácért”, „Virágos Ház” feliratú dísztáblát kap, melyet az ingatlanára 
kihelyezhet.  

- Családi házak esetében egy egységcsomag alapvetően 10 db egynyári virágot és 2 db muskátlit tartalmaz. 
Társasházak esetében az egységcsomag a virágosítás lehetőségeit figyelembe véve a Bíráló Bizottság által 
javasolt egynyári virágokat vagy muskátlikat tartalmaz. 

 
Sok örömet kívánnak a virágokhoz: 

a Virágos Vácért mozgalom szervezői 
 
Vác, 2016. január 15. 


