ADATLAP 2020
A Szervezet neve:
A Szervezet vezetője:
A Szervezet helyettes vezetője:
Tagok száma (fő):
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:

CB13/2020

REGISZTRÁCIÓS SZÁM:
Zöld Háló Egyesület
Regényi Tiborné
Csapó Lajos
18
Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.
Szigethalom, Szabadkai u. 175.
70/263-4855

Honlap és/vagy közösségi média:
E-mail:

szepari@pr.hu

Állandó program helye:
Állandó program ideje:

Szigethalom, Szabadkai u. 175.
Munkaterv szerint.

A Szervezet célja:

A helyi közösségek környezettudatos gondolkodásának, magatartásának megerősítése, környezetépítés
és -szépítés.

A Szervezet besorolása (kérünk egy
típust aláhúzni):

Család, gyermek, ifjúság;

Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc;

Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub;

Természet-, környezet-, állatvédelem;

Egyéb, éspedig:
Bíróság által bejegyzett szervezet:
Bíróság megnevezése:
Bírósági nyilvántartási száma:
Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bank megnevezése:

igen
Pest megyei Bíróság
TE 3982
2004.07.07.
18704170-1-13
11742252-20075794
OTP Bank Nyrt.

nem

A Szervezet bemutatkozása, közlendői: Egyesületünk 2003. november 19-én alakult 16 fővel. 15 éve folyamatosan tevékenykedünk településünk
környezetéért, a zöld felületek még zöldebbé, még szebbé tételével. 2016-ig minden tavaszon
virágkiállítást rendeztünk; április 22-én a Föld napja tiszteletére iskolások és egyes szervezetek
bevonásával településtakarítást végzünk. Az egészséges, tiszta levegő érdekében 2012-től smaragdfákat
ültettünk. 2017-től egyes utcákba levendulákat ültettünk. 2018-ban óriási, virágokkal beültetett cserepeket
helyeztünk ki pl. az alábbi helyekre: Vass Albert utca, Rákóczi utca (óvoda és bölcsőde bejárata). A
Virágos Magyarország pályázati lehetőséggel is minden évben élünk. 2018-ban gyertyánfát kaptunk,
amely a Fehér Gém Üdülő területén lett elültetve. Az egyesületünk tagjai folyamatosan részt vesznek más
szervezetek rendezvényein. 2019-ben a Nagytétényi Kastélymúzeum területén a " MIÉNK A PARK" terület
rendezésén vettünk részt, ahol Szabó Zsolt FŐKERT igazgató fogadta a Zöld Háló Egyesület 5 tagját.
2019. október 28-án a Szép kertek, rendezett porták 15. jubileumi díjátadó gáláját ünnepeltük. Mind a 98
díjazottunk emléktáblát kapott, melyek kihelyezésével településünk szépítő tevékenységére hívjuk fel a
figyelmet.
Éves program:

közgyűlés, beszámolóval
taggyűlések beütemezése
településtakarítás

virágosítás
Szent István park folyamatos szépítése
Szék kertek… díjátadó gála (október 26.)

Egyéb:
2020. január 15.

