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Sajtóközlemény 
 
Kihirdették a jubileumi Cetelem Zöldsuli pályázat 10+2 nyertesét 3 millió forintból zöldülhetnek tovább a 
sulik! 
 
A Cetelem Bank idén szeptemberben jubileumi, tizedik alkalommal hirdette meg az általános iskolás gyerekek 
környezettudatos, felelős gondolkodásának erősítése jegyében a Cetelem Zöldsuli Program pályázatot. A 
„Zöldebben a suliba – mutasd meg, hogyan közlekedsz másként!” kampányban a séta, a roller és a gördeszka 
mellett a bringázásé volt a főszerep, szakmai partnerként pedig a Magyar Kerékpárosklub állt a 
kezdeményezés mellé.  
 
A Magyar Kerékpárosklub a 2002-es megalakulása óta dolgozik azon, hogy a biciklizés újra elnyerje méltó 
helyét a hétköznapi közlekedési módok között, és váljon itthon is a környezettudatosság legfőbb 
szimbólumává. Magyarországon a Kerékpárosklub statisztikái szerint több mint 6 millió felnőttnek van 
biciklije, és a többség (71%) használja is azt.  
“A koronavírus sok embert ösztönzött arra, hogy a kétkerekű közlekedést válassza, de ahhoz, hogy 
Magyarország tartósan bringás országgá válhasson, a gyerekeknek is meg kell szeretniük a biciklizést. Egész 
Magyarország nyerhet azzal, ha a jövő generációinak is természetessé válik a kerékpáros közlekedés.” – véli 
Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese. A Kerékpárosklub szeretné a családok számára is 
vonzóbbá tenni a bringás közlekedést, és Áron szerint ebben sokat segítenek a kerékpározást népszerűsítő 
programok: “Idén a Cetelem Zöldsuli pályázat is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen döntsenek úgy, 
gyerekekkel együtt is útnak indulnak. Örülünk, hogy az ország legnagyobb kerékpáros civil szervezeteként 
partnerek lehettünk a projektben!” 
 
A téma sokakat inspirált, közel 80 általános iskolás osztály szállt versenybe a jubileumi nyereményekért. Az 
indulók egyedi bringás mezeket terveztek, és rövid videóban mutatták meg, hogyan, merre tekernek, és mit 
szeretnek legjobban a kerékpározásban, ösztönözve ezzel másokat is. A szavazás 10 nyertesét 200 ezer 
forinttal, a zsűri által kiválasztott 2 legügyesebb pályázó osztályt pedig 500 ezer forinttal támogatja a Cetelem, 
a nyeremény összegét a zöld közlekedést támogató iskolai infrastruktúra fejlesztésére fordíthatják a díjazott 
iskolák. 
 
A Magyar Cetelem Bank anyavállalata, a BNP Paribas cégcsoport nemzetközi szinten elköteleződött a 
fenntartható jövő iránt, melynek fontos része az alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési lehetőségek 
támogatása. A Magyar Cetelem Bank külön programokkal is ösztönzi az autómentes közlekedésre 
munkatársait, akik közül sokan választják rendszeresen a kerékpárt a munkába járáshoz.  
„Természetes, hogy az irodaépületben minden biciklivel közlekedő munkatársunk számára elérhető 
kerékpártároló, öltöző és zuhanyzó is, de tudjuk, hogy a hazai általános iskolák nagyon eltérő adottságokkal 
rendelkeznek ebben a tekintetben. Nagy öröm számunkra, hogy a Zöldsuli programon keresztül nemcsak a 
szemléletváltozáshoz, de a díjazott hazai általános iskolák kerekpáros infrastruktúrájának fejlesztéséhez is 
aktívan hozzájárulhattunk.” – nyilatkozott Szabó Péter, a Cetelem Bank vezérigazgatója. 
 
A 2011-ben útjára indított Zöldsuli programmal a Magyar Cetelem Bank a legfiatalabb generáció figyelmét 
kívánta felhívni bolygónk, természeti erőforrásaink védelmének fontosságára. 200-nál is több nyertes osztály, 
49 millió forint kiosztott nyeremény, és olyan együttműködő partnerek fémjelzik a Cetelem Zöldsuli program 
elmúlt évtizedét, mint a WWF Magyarország, a National Geographic Magazin vagy a Humusz Szövetség. Iskola 
udvarok zöldültek, második életet kaptak a kinőtt ruhák, általános iskolások kampányoltak az egyszer 
használatos műanyagok ellen vagy épp a tudatos vásárlás mellett. Számtalan izgalmas zöld témát dolgoztak 
fel a programban résztvevő általános iskolás osztályok, a szemlélet mellett pedig közösségek formálódtak, 
kreatív energiák szabadultak fel, örökre szóló élmények és remek alkotások születtek. 
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Nyertes iskolák: 
▪️ Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény  (CHÁZÁR ANDRÁS EGYMI) Általános Iskolai Kollégiumi 
csoport 7. osztály 
▪️ Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény osztálya 
▪️ II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 2. c osztály 
▪️ ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 8. c osztály 
▪️ Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2.a osztáy 
▪️ Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 2. a osztály 
▪️ Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 8. b osztály 
▪️ Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés 4. a osztály 
▪️ Szent László Katolikus Általános Iskola 7. a osztály 
▪️ Szentistvántelepi Általános Iskola 7. c osztály 
▪️ Zipernowsky Károly Általános Iskola 6. a osztály 
▪️ Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 12. Épület- és 
szerkezetlakatos osztály 


