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A természet és az élő növényzet integrálása az épített környezetbe elengedhetetlen
ahhoz, hogy olyan városi terek jöjjenek létre, ahol mind az emberek, mind a
vállalkozások jól érzik magukat. Környezetünkre, személyes jóllétünkre, a társadalmi
kohézióra, valamint a gazdaságra egyformán pozitívan hatnak a természet működését
alapul és tekintetbe véve tervezett és megvalósított zöld terek.
(AIPH – International Association of Horticultural Producers)

ELŐSZÓ
A Zöldebb Városokért Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a
MAKEOSZ és a Green City Tanács támogatásával, az európai Green City Mozgalom hazai megvalósítójaként 2010 óta tevékenykedik a települési zöldfelületek jelentőségének legszélesebb körű
ismertté tételében a magán, a közterületi, a szakmai, a kormányzati, az önkormányzati és oktatási szférában.
Jelen dokumentum a 2019-es üzleti év eredményeiről számol be. A cég bemutatása után felsorolja a mozgalom vállalt közhasznúsági feladatait, és azok megvalósításának módját, röviden beszámol a főbb fenntarthatósági projektjeiről és közli a cég éves pénzügyi mérlegét.

GREEN CITY MAGYARORSZÁG
Az európai Green City Mozgalom részeként a magyar Green City kezdeményezést három csoport
alkotja:


ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft. - a Green City Mozgalom hazai képviselete,
mely szervezet közhasznú jogi személyként a mozgalom operatív (koordináló és
tudományos tevékenységet végző) szerve.



MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos Szövetsége) az ELCA mintájára a Green City
Mozgalom hazai mentora, aki létrehívta a



GREEN CITY TANÁCSOT – mely a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll és fő
célja a Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása.
A Green City Tanács tagjai:










Agrárminisztérium
Belügyminisztérium
Miniszterelnökség
Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (a Zöldtető-és Zöldfal Építők Országos
Szövetsége/ZÉOSZ a MAKEOSZ tagozataként folytatja működését 2019-től)
Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek, Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége (MÖFÖSZ)
Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ)
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Magyar Díszkertészek Szövetsége
Magyar Faápolók Egyesülete
Soproni Egyetem KKK Nonprofit Kft.

A ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT NONPROFIT KFT. CÉLJA, VÁLLALT FELADATAI
A zöldfelületek komplex hatását a települési fenntarthatóságra, ökoszisztémá(k)ra, urbanizációra, az életminőségre és a gazdaságra – a Green City Tanáccsal, a MAKEOSZ-szal és a nemzetközi Green City Mozgalom tagjaival szorosan együttműködve – kutatja (zöld és a közlekedés
/kultúra /turizmus /egészség /gazdaság /megújuló energiák /CO2 mérleg /energiatakarékosság
/újrahasznosítás stb.) és az eredmények ismertségét növeli.
A Green City hálózat tagjaként a többi tagország szervezeteitől kapott kutatási adatokat és információkat a hazaiakkal egyesítve a GC Tanács tagjaként tesz ajánlásokat, ad tanácsot, vesz részt
tervezés-előkészítési és tervezési folyamatokban, vagy koordinál kivitelezést, gondozást, termelést.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja a kert/park/tájépítész-, építész- és várostervező szakmák felkészülésének segítése az újszerű és aktuális
-

ökoszisztéma alapú
integrált
interdiszciplináris
fenntarthatósági

gondolkodásmódra és cselekvésre. A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. a Green City Tanácsot
alkotó szervezetek és intézmények tagjainak felkészítését elsődleges prioritásnak tekinti. Ehhez
a GC Tanács tagjainak segítségével minősítő rendszert fejleszt ki és működtet.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. három településszerkezeti szektorban fejti ki tevékenységét:
-

magán zöldfelületek vonatkozásában (lakó, szálloda-vigalmi és munkaszektor),
települések közterületi zöldfelületei,
települést közvetlenül ölelő természetes- és agrár-ökoszisztémák és a település
kapcsolatának viszonylatában.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja:
1) A települések visszaintegrálása az Ökoszisztémába – élhető települések kialakítása, az ingyenes természeti szolgáltatások tudatos alkalmazása által.
2) Ezért a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja, hogy működési területein előmozdítsa a környezet- és természetvédelem, az agrárium, a gazdaság- és településfejlesztés integrált és interdiszciplináris kutatását, a következőképpen:
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-

-

-

Tudásbázis építés és know-how csere biztosítása konferenciák és ülések rendezésével,
városok, közösségek, a gazdaság képviselői, közigazgatási szervek, a tudomány és a kultúra szereplői között;
Workshopok, szimpóziumok szervezése és azokon való részvétel különböző, a települések életfeltételeinek javításával kapcsolatos témacsoportokba rendezve (pl.: zöld és
lakhatás, egészség, sport, kultúra, városi büdzsék stb.);
A témacsoportokhoz kutatások szervezése, megbízások kiadása (pl.: zöldfelületek gazdasági kiértékelése, egészség, zajvédelem, porvédelem, biodiverzitás);
Gyakorlati példák gyűjtése, mintaprojectek véghezvitele.

3) A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja a kutatási eredmények népszerűsítése, oktatása.
Fontos cél a mindenkori döntéshozók ezirányú tudatosságának kialakítása: hogy a zöldfelületek
ökoszisztéma alapú, integrált-interdiszciplináris-fenntartható kialakítása, növelése biztos része
legyen mind a település építési, mind átépítési-rehabilitációs terveinek, továbbá, hogy
4) ezen kommunikációk által a települési zöldfelületek értéke emelkedjen a lakosság tudatában,
a politikában, a közigazgatásban, a gazdaságban és az oktatásban.

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Radnóti utca 2. • www.green-city.hu
4. oldal

ÖSSZEFOGLALÓ A 2019-BEN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL,
RENDEZVÉNYEKRŐL, MINTAPROJEKTEKRŐL

Tudásbázis építés
Mintaprojekt Miskolc Zöld város kialakítása programok szakmai
konzultációja (lezárult)
Bicske Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv
(lezárult)
Kutatás Magyar Gyula Kertészeti Szakiskola és Szakgimnázium
zöldtetőjén 2 féle szárazságtűrő vadvirágos magkeverék
vetése (folyamatban)
Disszemináció
Képzés Green City Akkreditációs Alapképzés 2019.04.17-18. – EU
Green Week társrendezvény
ZÉOSZ-szal közös Green City Továbbképzés a Szakmai
Napokon 2019.02.12.
ZÉOSZ-szal közös Green City Továbbképzés Székesfehérváron
2019.04.25.
Konferencia – saját Gazdálkodjunk okosan zöldfelületeinkkel! Green City
szervezés konferencia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közös
szervezésben a Construmán 2019.04.05. (NAK Roadshow 2.
állomás)
Konferencia – részvétel Szakmai Napok, Tapolca, 2019.02.12.
előadóként
Környezet- és egészségvédelem, fenntarthatóság a Zsámbékimedencében szakmai konferencia, Zsámbék, 2019.10.05.
Modern zöldfelületgazdálkodás konferencia, Zalacsány,
2019.10.03.
Workshop Szemléletformáló workshopok a bicskei ZIFFA-ról a helyi civil
szervezetek képviselőinek és a helyi gimnázium diákjainak,
Bicske, 2019.12.04. és 2019.12.10.
Civil rendezvény A MAKEOSZ-szal közös fenntarthatósági különdíj a Virágos
Magyarország versenyen Kaposvár és Szerencs településeknek
Lakossági pályázat Együttműködés a 12. kerületi Zöld Irodával a “Kertjenkben a
természet” c. lakossági pályázat előkészítésében,
lefolytatásában (folyamatban)
Kommunikáció/networking
Megalakul a MAKEOSZ Green City tagozata Tapolcán,
2019.02.12.
Találkozó a Green City Italia alelnökével Budapesten,
2019.04.28.
Vincze Tamás külkapcsolati igazgató holland útja,
2019.07.04-10.
Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel,
mely lehetővé teszi egy közös Zöld Iroda kialakítását a Budai
Campuson a MAKEOSZ, az MTSZ és a Green City számára,
2019. október
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ZÖLD SZAKMAI NAPOK TAPOLCA, 2019.02.12-15.
Tapolcán rendezték meg február 12-15. között a magyarországi "zöld szakma" szervezetei a
Szakmai Napokat. A MAKEOSZ tagjai két tagozat megalapítását szavazták meg, így létrejött a
Zöldtető- és Zöldfal Építők Szakmai Tagozata (a korábbi ZÉOSZ beolvadásával a MAKEOSZba), valamint a Green City Tagozat. A tagozatok megalakulását követően a ZÉOSZ és a Green
City szakemberei workshopot tartottak, mely továbbképzésként lehetőséget adott a Green City
akkreditáció megújítására is.
Somorjai-Tamássy Zsolt bevezető előadása a zöldtetők szerepéről a városi zöldinfrastruktúra
hálózatban elérhető online.

GAZDÁLKODJUNK OKOSAN ZÖLDFELÜLETEINKKEL! – KONFERENCIA A
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ÉS A GREEN CITY SZERVEZÉSÉBEN,
CONSTRUMA, 2019.04.05.
A 2019-es Green City konferenciát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szövetsége által szervezett „roadshow” második állomásaként rendeztük meg a
Construma kiállítás keretében. A szervezők szoros együttműködésének az adta az apropóját,
hogy a Díszkertészek Szövetsége az előző év decemberében nyerte el a szakmaközi szervezet
státuszt, amely utat nyit a zöldfelületekkel foglalkozó szakmák érdekeinek összehangoltabb,
erőteljesebb érvényesítésének. A konferencia teltházas érdeklődés mellett zajlott.
A konferencia tematikája a zöldfelületi
tervezés, kivitelezés és fenntartás
lehetőségeit járta körül. Mártonffy Béla
és Lukács Zoltán köszöntője után a
városi zöldfelületek mentálhigiénés
(Prof. dr. Dúll Andrea) és ökológiaigazdasági (Somorjai-Tamássy Zsolt)
jelentőségéről hangzottak el a bevezető
előadások. A zöldinfrastruktúrával és a
különböző szintű és léptékű települési
zöldfelület-gazdálkodással
kapcsolatos kutatásokat Csőszi Mónika foglalta össze Báthoryné dr. Nagy Ildikó Rékával és
Lukács Veronikával közös prezentációjában.
A települési szinten megvalósuló zöldfelület-gazdálkodásra és annak jelentősen különböző
helyi sajátosságaira Biró Borbála Budapest, Pádár Tibor pedig Balatonfüred szempontjából
mutatott példákat, saját gyakorlataik ismertetésén keresztül. Lukács Zoltán a készülő új
kertészeti szabványokról és a bennük rejlő ágazati lehetőségekről beszélt.
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A következő tematikus egység a tájépítészeti projektekben megvalósuló, megvalósítható
fenntartási és fenntarthatósági szempontokról szólt. A zöldfelületek gondozásának, fenntartásának kihívásait, illetve azok beépítését a tervezési folyamatba Pápai Veronika mutatta be.
Vincze Attila a szombathelyi Sportliget terveit ismertetve a megrendelői igények és a tervezés
ökológiai vonatkozásainak összeegyeztetéséről és a hosszú távú üzemeltetésről is szót ejtett.
Dezsényi Péter előadásában kiemelte, hogy a zöldtetők, zöldfalak nem helyettesíthetik a városi
parkokat és a fákat, ám a városok klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásában jelentős
szerepet játszanak, és elsősorban a viszonylag kis fenntartási igénnyel üzemeltethető
technológiák széles körű alkalmazása jelentheti a városi reziliencia növelését.
Gódorné Hazenauer Zita a kertépítő utánpótlás-képzésről és a Varga Márton Szakgimnáziumban működő Skills Tehetséggondozó Programról beszélt. A téma szorosan kapcsolódik a
korábban elhangzott előadásokhoz, hiszen a zöldfelületek megépítéséhez és hosszú távú
gondozásához hozzáértő, képzett, biztos tudással rendelkező szakemberekre van szükség. A
Skills versenyeken való magyar részvétel lendületet adott annak a bázisnak a létrehozásához,
ahol most több szakképző intézmény diákjai gyakorolhatják és csiszolhatják kertépítési
készségeiket.
A konferencia záróakkordja a MAKEOSZ által szervezett Kertépítő Verseny és Show eredményhirdetése és díjátadója volt.
A konferenciáról online a Magyar Mezőgazdaság számolt be.
További információ a konferenciáról és az előadások diasorai a honlapunk Linkek, letöltések
menüpontján érhetők el.

GREEN CITY AKKREDITÁCIÓS ALAPKÉPZÉS 2019.04.17-18.
2019-ben a Green City akkreditációs alapképzést az EU Green Week társrendezvényeként
szerveztük meg. A helyszín ezúttal a Főkert Margitszigeti Központja volt, ezúton is köszönjük
Szabó József vezérigazgató úrnak a vendéglátást és hogy személyesen köszöntötte a képzés
résztvevőit.
A Green Week témafelvetése „Take the
Initiative” azaz „Kezdeményezz!” volt és
a környezet védelmére hozott törvények,
szabályozások és azok végrehajtásának
megvizsgálására, átgondolására ösztönzött. A képzést ezen a vonalon kapcsoltuk
a témához: alapesetben adott egy telek és
az arra vonatkozó építési előírások,
beleértve a minimális zöldfelületi mutatót.
Ez az egyetlen arányszám, illetve esetleg
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néhány általános előírás, mint többszintes növénytelepítés vagy zöldtető létesítés, ültetésre
javasolt és nem javasolt növényfajok listája jelenti azt az elvárást, amelynek tájépítész
tervezőként kötelező megfelelni. Ugyanakkor a települési zöldinfrastruktúra hatékony
működéséhez és működtetéséhez nagyon nagy a jelentősége annak, hogy egy adott
zöldfelületet a minimális előírások betartásán túl hogyan alakít a tervező és a kivitelező,
valamint a fenntartó. A rendszert felépítő egységeknek önmagukban és a környezetükhöz
kapcsolódva is a település élhetőségét kell szolgálniuk, az adott terület konkrét környezeti
problémáira, kihívásaira kell olyan választ adniuk, amely a természet működésével összhangban,
akár mérnöki megoldásokkal kiegészített, de azokkal egyenrangú élő növényi struktúrákkal
helyben hozzájárul az ökociklusok működéséhez, miközben az emberi, használói igényeket is
figyelembe veszi.
Ennek a szemléletnek az átadására hivatott az alapképzés, amely a Green City Fenntarthatósági Minősítő Rendszer© bemutatásán keresztül vizsgálta a fenntarthatóság azon kérdéseit, amelyek egy tájépítészeti tervezés és kivitelezés során felmerülhetnek.
Vendégelőadóink voltak: Stefanics Beáta (Lépték-Terv – vízérzékeny tervezés), Lukács Zoltán
(Magyar Faápolók Egyesülete - fák, faápolás), Vincze Attila (Pagony Iroda – dinamikus növénykiültetések), Biró Borbála (Főkert Nonprofit Zrt. – biodiverz és fenntartható kiültetések), Pápai
Veronika (Magyar Tájépítészek Szövetsége – tervezés hosszú távú fenntartásra)
A Green City akkreditációs alapképzés elvégzését, mint minden évben, oklevéllel tanúsítottuk. Az
akkreditált szakemberek névsora, elérhetőségük a honlapunkon megtalálható.
Az alapképzést követően április 26-án Székesfehérváron szakmai továbbképzést tartott a
Fejér Megyei Építész Kamara a MAKEOSZ Zöldtető tagozatával közösen, melyet örömmel elfogadtunk Green City továbbképzésként.

TOP ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PROGRAM BICSKÉN
2019 nyarát „Bicskézéssel”, ZIFFA azaz zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési és fenntartási
akcióterv készítésével töltötte a Green City és a
csemete-kertműhely Astrantia Kft. tervező csapata. A
munkát alapos, „ottalvós” helyszíni felméréssel és
adatgyűjtéssel kezdtük, ez adta a zöldinfrastruktúra
kataszter
gerincét,
melyet
QGIS
szoftver
alkalmazásával
készítettünk el.
A kataszter
elemzéséből kitűnt, hogy mely területek igényelnek
beavatkozást a város zöldfelület-gazdálkodásában.
Javaslatcsomagunkat az elemzésre épülő pillérek határozták meg, melynek részleteit a
honlapunkon tettük közzé. Az elkészült anyagot a Képviselőtestület az ősz folyamán határozattal
elfogadta, így reméljük, a terv megvalósítása sem fog váratni magára.
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A bicskei Zöld város program soft elemének megvalósításában is részt vett a Green City. Ennek célja az volt, hogy a helyi lakosokkal megismertesse az elkészült ZIFFA-t, valamint hogy a
terv bemutatásán keresztül felhívja a figyelmet a zöldfelületeknek a településklímában betöltött
kiegyenlítő szerepére. A soft elem civil szervezeteknek és középiskolás osztályoknak tartott
workshopként valósult meg, melyről szintén beszámoltunk a lezárt projektjeink között.

MAKEOSZ-GREEN CITY KÜLÖNDÍJAK
A MAKEOSZ a Green City-vel közösen
számos szakmai eseményt támogat különdíjak
felajánlásával.
Ezek
egyike
a
SZIE
Tájépítészeti és Településtervezési Karán a
diplomadíj, melyet minden évben a diplomaosztó ünnepségen adunk át. 2019-ben az Év
Tájépítésze Díj gáláján a Junior kategóriában
is adtunk különdíjat: a 10 év versenykertjei és
Az élőkert című kiadványokat.
A Virágos Magyarország Verseny két
résztvevője, Kaposvár és Szerencs települések szintén közös MAKEOSZ-Green City különdíjat
kaptak a szakmai zsűri javaslata alapján. A díj a következő Green City akkreditációs
alapképzésen biztosít ingyenes részvételi lehetőséget a díjazott települések vezetőinek, településrendezési és zöldfelületi szakembereinek (településenként két-két főnek). A különdíjat
azzal a céllal ajánljuk fel évről évre, hogy a Green City fenntarthatósági alapelvek gyakorlati
alkalmazásával a települési zöldinfrastruktúra hálózat kezelés az élhető környezet és
ökológiailag szolgáltató zöldfelületek megvalósulását támogassa.
A Virágos Magyarországért versenyről bővebb információ a verseny honlapján található.

TALÁLKOZÓ A GREEN CITY ITALIA ALELNÖKÉVEL BUDAPESTEN
Húsvét után kellemes meglepetésként ért minket az az email, melyet Giovanni Sala, a Green
City olasz szervezetének alelnöke küldött. Apropóját az adta, hogy családjával Budapesten
töltötte az ünnepet és a kellemeset a kellemesebbel összekapcsolva úgy gondolta, a két Green
City szervezet közötti kötelékek ápolása is belefér az itt-tartózkodásába. Ezért közösen
felkerekedtünk, és a hűvös, esős áprilisvégi délutánon sorra jártuk a korábbi évek Green City
mintaprojektjeit: a Green Sweden együttműködés keretében megvalósult Angyal István parkot,
Lánchíd parkot, margitszigeti Öko-játszóteret, valamint a Gundel étterem kerthelységét.
Útközben megálltunk a Főkert néhány ökologikus kiültetésénél: a Nehru park extenzív
fenntartású vadvirágos gyepfelületénél és a margitszigeti árnyéki évelő kiültetéseknél is.
Mindeközben tapasztalatokat cseréltünk a két testvérszervezet céljairól, működéséről.
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Az olasz szervezet elsősorban Milánóban és
közvetlen környékén aktív. Különösen nagy
hangsúlyt fektetnek a „laikus” nagyközönség
elérésére, hogy ezáltal hassanak arra, hogy a
megrendelői igény minél inkább a fenntartható és
élő zöldfelületek felé mozduljon el. Ehhez
kiállításokon, városi rendezvényeken, szerethető,
„fogyasztható” akciókat szerveznek. A szervezet
láthatóságának és megközelíthetőségének is
szerepet szánnak, ezért amikor lehetőséget kaptak
rá, örömmel csatlakoztak a WWF helyi irodájának
„lakói” közé, így a velük való személyes
kapcsolatfelvétel is adott. Futó projektjeik közül a
városi méhészkedés jó feltételeinek megteremtését
és terjesztését emelte ki Giovanni.

VÁRVA-VÁRT KÖZÖS IRODA A BUDAI CAMPUSON A MAKEOSZ, AZ MTSZ ÉS A
GREEN CITY SZÁMÁRA
Az ősz folyamán a Szent István Egyetem, a MAKEOSZ, az MTSZ és a Green City vezetői aláírták azt az együttműködési megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a SZIE Budai Campusán a
három szakmai szervezet közös irodát működtessen. A G épület 317-es szobája ideális helyszín
a hallgatókkal és az egyetemi oktatással való szorosabb kapcsolattartásra, mely történhet
óraadás, szakkollégiumi vagy egyetemi rendezvényeken való megjelenés keretében, illetve az
iroda nyitvatartási idejében az informális találkozás lehetőségei egyaránt nyitottak. Az iroda a
MAKEOSZ tagszervezeteinek felajánlásai által vált beköltözhetővé, nagylelkűségüket ezúton is
köszönjük! 

HOLLAND SZAKMAI ÚT – VINCZE TAMÁS 2019. JÚLIUS
Vincze Tamás, a Green City külkapcsolati igazgatója Hollandiában járt az ottani kertépítő
szövetséggel (VHG) való együttműködés keretében. A szakmai program egyik állomása az
amszterdami Wellant College volt, mely az egyik legnagyobb holland kertépítészeti szakközépiskola. Az intézmény a VHG-val és kerttervező, kertépítő cégekkel ún. Green Hotspotokat hoz
létre, összesen 10 darabot az országban, mely hálózatot online platformmal is támogatják.
Céljuk, hogy az oktatás és a szakma gyakorlói számára találkozási, közösségi pontokat
biztosítsanak, ahol tapasztalatot cserélhetnek a fenntarthatóság, klímaváltozás, élő környezet,
városi jóllét témáiban, és innovatívan alakíthatják, javíthatják a szakképzés és a szakma
kapcsolatát tudásmegosztás és gyakorlati együttműködések keretében.
Színvonalas oktatásuk és kampányaik vannak a fenntarthatóság területein (biodiverzitás, klíma,
élhetőség és jóllét), melyekhez azonban nem társul olyan eszköz, amely átfogó keretet adna a
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törekvéseikhez. Vincze Tamás révén a további együttműködés reményében megosztottuk velük
a Green City fenntarthatósági pontrendszer angol verzióját.
A szakmai út során Tamás átadta a VHG
vezetőinek a MAKEOSZ-Green City
együttműködésben készült Az élőkert c.
kiadvány
egy
tiszteletpéldányát,
melynek kiindulási alapját a hasonló
című holland könyv adta. A hollandok
már elkészítették a sorozat következő
darabját, a Living Building, Living Garden 2 címűt, melyet szintén tervezünk a
magyar zöld szakmai környezethez
adaptálni.

TERMÉSZETKÖZELI KERT PÁLYÁZAT – EGYÜTTMŰKÖDÉS A HEGYVIDÉKI
ZÖLD IRODÁVAL
2019. végén a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat egyik tagjának kezdeményezésére építve a 12.
kerületi Zöld Iroda a természetközeli kialakítású kertek létrehozásának ösztönzésére pályázat
kidolgozását kezdte meg. A munkába a Green City is csatlakozott, s így reményeink szerint a mi
szakmai tapasztalataink révén is gazdagodhatnak a kerület magánkertjei a biológiai sokféleséget és a természeti ciklusokat támogató ötletekkel, a fogékony kerttulajdonosok és kertjeik többi lakójának örömére. A pályázat a Hegyvidéki Önkormányzat Méhbarát Hegyvidék programját támogatja.

ZÁRSZÓ
Ezúton köszönjük a 2019. évi közös munkát a szakmai és üzleti partnereinknek, valamint az
együttműködést a Green City Tanács tagszervezetinek.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
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MELLÉKLET: 2019. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
(készítése folyamatban)
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