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Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket, és emlékeztetett, hogy az öt 

évvel korábbi születésnapot is a városházán ün-
nepelte a kertbarát kör, de azóta gyönyörűen fel-
újították a dísztermet. A városban fontosnak tart-
ják a zöldfelületek 
karbantartását és 
bővítését, legújabb 
tervük az, hogy 
minden Győrben 
született gyermek 
után fát ültetnek 
majd. Évente 100 
ezer egynyári pa-
lántát ültetnek ki a 
város parkjaiba és 
10 ezret a helyi la-
kosok kapnak meg. 
Végül Radnóti Ákos bejelentette, hogy Győr pol-
gármestere Győri Városháza ezüstérmet adomá-
nyoz az ötvenéves civil szervezetnek.

Az idén 50 éves az országos szervezet is, 
mondta köszöntőjében Szent-Miklóssy Ferenc, a 
Kertészet és Kertbarátok Országos Szövetsége el-
nöke. Felidézte, hogy a győri szervezet jelenlegi 
elnöke Nagykutasi Viktor 18 éves korában jelent-
kezett a szövetségnél, hogy Kapuváron kertbarát 
kört alapít, és onnan kapcsolódott be a győriek 
tevékenységébe. Horváth Béla elnöktől 10 éve 
vette át a stafétabotot. 

Ma 93 tagja van a győri kertbarát körnek, 
közülük 70-80-an rendszeresen eljárnak a két-
hetente szervezett eseményekre, mondta el 
Nagykutasi Viktor. A szervezet teljesen nyitott, 

rendezvényeiket szabadon látogathatják a kör-
nyékbeliek. Honlapot működtetnek, rendszere-
sen megjelentetnek szakmai kiadványokat, az 
idei jubileumra emlékkönyvvel és Zsigó György 
gyümölcsök védelméről szóló kötetével készül-

tek. Magaságyá-
sokat állítottak 
föl Győrben, ahol 
bárki megismer-
kedhet ezzel a 
„termesztőberen-
dezéssel”, így is 
népszerűsítve a 
kertészkedést. Kül-
ső támogatással si-
került négy városi 
feromoncsapdával 
n ö v é n y v é d e l m i 

elő rejelzést szervezni, ami nagy segítség a 
permetezések időzítésében. Igyekeznek minél 
inkább környezettudatosan művelni a kerte-
ket, amihez sok szaktanácsot kapnak a tagok 
elismert szakemberek előadásaiból. Tavaly 19 
előadást hallgattak és fogadtak meg a győri 
kertbarátok.

A város és a kertbarát kör közti harmonikus 
kapcsolatot bizonyítja, hogy 2010-ben egy ad-
dig névtelen közterületet Kertbarát utcának ne-
veztek el, Mikola András javaslatára.  

A rendezvény második részében meghallgat-
ták Zsigó György előadását az aktuális növényvé-
delmi teendőkről, valamint Varga Jenő nemesítő 
beszélt a bogyósgyümölcsűek termesztéséről.

Horváth Csilla

Fél évszázad Győrben
MAGÁVAL RAGADÓ MŰSORRAL ÉS SZÍNVONALAS ELŐADÁSOKKAL ÜNNEPELTE 50 ÉVES SZÜLE-
TÉSNAPJÁT A KERTÉSZEK ÉS KERTBARÁTOK GYŐRI VÁROSI EGYESÜLETE A VÁROS POLGÁRMES-
TERI HIVATALÁNAK DÍSZTERMÉBEN. A JUBILEUM ALKALMÁBÓL OKLEVELEKET ADTAK ÁT A LEG-
SZÍNVONALASABBAN DOLGOZÓ KERTBARÁTOKNAK.


