
ADATLAP 2021 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: CB19/2021
A Szervezet neve:

A Szervezet vezetője: REGÉNYI TIBORNÉ

A Szervezet helyettes vezetője: CSAPÓ LAJOS

Tagok száma (fő): 18

Székhely: 2315SZIGETHALOM KOSSUTH L. U. 10.

Levelezési cím: 2315SZIGETHALOM SZABADKAI ÚT 175.

Telefon: 06702634855

E-mail: SZEPARI@PR.HU

Állandó program helye: SZIGETHALOM SZABADKAI ÚT 175.

Állandó program ideje: VÁLTOZÓ

Család, gyermek, ifjúság;                             Művészet, művelődés, tudomány;

Sport, tánc; Életmód, egészség;

Nyugdíjas klub; Természet-, környezet-, állatvédelem;

Bíróság által bejegyzett szervezet: igen nem

Bíróság megnevezése:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Bank megnevezése:

Egyéb:

Éves program:

18704170-1-13

11742252-20075794

OTP Bank Nyrt

Az Egyesületünk 2003. november 19-én alakult 16 fővel azóta folyamatosan tevékenykedünk a 

településünk környezetéért, szépító tevékenységgel. 2016-ig folyamatos virágkiállítást rendeztünk , 

valamint folyamatos település takarítást végzünk, minden év április 22 Föld Napja tiszteletére az iskolások 

és egyes szervezetek bevonásával. 2012-től folyamatos smaragdfa ültetést ütemeztünk be a településen. 

2017-től folyamatosan az utcafrontok viráhiosítását ütemeztük be levendulákkal és egynyári virágok 

beültetésével. 2018-tól óriási virágcserepek kerültek kihelyezésre Vass Albert utca, Négyszínvirág Óvoda 

és a Rákóczi úti bölcsöde bejáratához, melyekbe egy nyári virágok valamint buxusok kerültek beültetésre. 

A Virágos Magyarország pályázati lehetőséggel is minden évben élünk. Több alkalommal az elismerő 

oklevél melett pénz jutalmat, tervezési lehetőséget, egynyári virágokat kaptunk, valamint  2018-ban 

Gyertyán fát, amely a Fehér Gém Üdülő területén lett leültetve. Az egyesületünk tagjai folyamatosan részt 

vesznek más szervezetek rendezvényein, úgy megjelenéssel mint segítség nyújtással. 2018 december 9-

én az alapító tagok meghívásával nagy sikerű jubileumi ünnepséget rendeztünk, az alpítók közül hatan 

névre szóló serleget kaptak. 2019-ben XV. alkalommal került megrendezésre a Szép kertek rendezett 

porták fotó pályázatának jubileumi gálája, ahol 98 főt tudtunk jutalmazni ajándéktárgyakkal, oklevelekkel és 

utca táblákkal. 2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel is felhívásra került a fotópályázat, melyre 

65 jelentkezés érkezett. A zsűri döntése alapján mind a 65 főt díjjaztunk. Az átadás a korlátozó szabályok 

betartása melett a Polgármesteri Hivatal dísztermében három turnusban történt. Továbbra is mindent 

elkövetünk a településünk szépítése érdekében és hogy minnél több lakost be tudjunk vonni.

A Szervezet bemutatkozása, közlendői:

ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET

Honlap és/vagy közösségi média:

Budapest Környéki Törvényszék

13-02-0003982

2004.07.07

Egyéb, éspedig:

LOGÓ

A Szervezet célja: Környezet védelem, környezet építés és szépítés

A Szervezet besorolása (kérünk egy 

típust aláhúzni):

mailto:SZEPARI@PR.HU

