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Tisztelt Ignácz Szabolcs András! 
 
Tavaly 28. alkalommal hirdettük meg a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyt, és nagy örömünkre 
szolgált, hogy a megmérettetésre több mint 320 település jelentkezett, a zsűri összesen 49 díjat osztott ki.  
A tavalyi év számos változást hozott. A kétezer fő alatti településeken a már megszokott versenyszabályok alapján 
zajlott az értékelés, míg a nagyobbak online is nevezhettek. Újításként a pályázók tematikus nevezésekkel is részt 
vehettek, illetve a két éve megkezdett hagyományt folytatva, minden határon túli magyarlakta település 
meghívást kapott a versenybe, közel negyvenen éltek ezzel a lehetőséggel. 
A beérkezett pályázatokat egy 120 fős, kertész, tájépítész és turisztikai szakemberekből álló zsűri értékelte, akik 
megállapították, hogy évről évre egyre színvonalasabb pályázatok érkeznek. Sorra szépülnek meg a közterületek, 
és számos településen átgondolt, a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartó zöldfelület-fejlesztés zajlik. 
Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal még szebbé varázsolják környezetünket. 
 
Tófalu nagy figyelmet fordít a zöldfelületek fejlesztésére és fenntartására. A történelmi emlékműveket virággal 
díszítik, igy tisztelegve a hőseik előtt. Az emlékmű környezete tiszta, gyommentes, gondozott.  
 
A szakmai zsűri javasolja az eddigi zöldfelület-fenntartási gyakorlat kibővítését a lakosság bevonásával. A jövőben 
a zöldfelület-gazdálkodásban is érdemes felkészülni a klímaváltozás negatív hatásainak erősödésére, indokolt a 
közterületi növényalkalmazás és a fenntartási technológiák átgondolása. A főutcán javasolt a fák alatt az 
árnyéktűrő évelők alkalmazása, a naposabb részeken pedig rózsa és más virágzó cserjék ültetésével virágosításra 
motiválni az itt lakókat. Helyi virág- és cserjevásárral sikerrel ösztönözhető a helyi közösség, amely később alapja 
lehet a " Virágos Tófaluért" verseny elindításának.  
 
Engedje meg, hogy még egyszer köszönetet mondjunk azért, hogy Tófalu is részt vett a megmérettetésen, és 
elkötelezetten támogatta a Virágos Magyarország verseny céljait és küldetését, hozzájárulva ahhoz, hogy a 
verseny évről évre egyre sikeresebb legyen. Bár a versenyévad most véget ért, a Virágos Magyarország folytatódik. 
Várjuk szeretettel településüket a 2022-es versenyévadban is! 
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