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András Károly főszervező elmondta, hogy a 
járványveszély miatt szűkebb körben sikerült 

megrendezni a terménybemutatót, sok vidéki kert-
barát kör nem merte vállalni az utazást a fővárosba. 
Ugyanakkor a résztvevőkön látszik, hogy ki vannak 
éhezve a társaságra, hiszen a közös érdeklődés 
nagy összetartó erő. Tíz budapesti kertbarát kör 
mutatkozott be a 13-ból, de Gyöngyösről, Egerből, 
Szigetszentmiklósról, Budaörsről, Békéscsabáról, 
Csömörről, Jászberényből és Esztergomból is ér-
keztek a bemutatóra. Örömteli hír, hogy egy év 
alatt százzal gyarapodott a budapesti kertbarátok 
létszáma. 
Üdvözölte az egybegyűlteket Aulechla József ez-
redes, a honvédség budapesti dandárja, kulturá-
lis igazgatója, aki átadta a dandár pajzsát András 
Károlynak abban a reményben, hogy még sokáig 
rendeznek ilyen örömteli eseményeket. Keszthelyi 
Gyula, a honvédség nyugállományú klubjának el-
nöke arra emlékezett, hogy a kertbarát tagozat évti-

zedek óta rendez terménybemutatót a Stefánia pa-
lotában, noha az idei eseményt kivitték a szabadba 
a járványveszély miatt. Így egészen más hangulata 
van a bemutatónak, mint zárt térben. 
Bálint György halála mélyen érintette a kertbarátok 
népes táborát, mondta megemlékezésében Rad-
ványi Imréné, a honvéd kertbarát kör klub elnöke. 
Az ötven évvel ezelőtt megalakult kertbarát tagozat 
szakmai vezetője volt Bálint György, emellett több 
más budapesti kertbarát kör létrejöttében is segí-
tett, mindenütt szívesen látott barátként tekintettek 

rá. Varázslatos egyéniségű, kiváló előadói készségű, 
szorgalmas, segítőkész embert ismertek meg benne. 
Rendszeresen látogatta a kerteket, tanácsot adott, ha 
kellett, humorral bírált is. Nem szakadt meg a kapcso-
lat, az országosan ismert és szeretett szakember 100. 
születésnapját is megünnepelték a Stefánia palota 
színháztermében. Ő akkor is a jövőről beszélt, a kör-
nyezetváltozásra és az egyéni példamutatásra hívta 
fel a figyelmet. Bálint György több kertbarát kör 
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örökös tiszteletbeli tagja, a budapesti kertbarát 
körök terménybemutatójának örökös fővédnöke.
A kertbarát körök 50 évére tekintett vissza Erős Mik-
lós, az esztergomi kör elnöke, aki a kezdetektől ve-
zeti a kertbarát kört. Esztergomban már 2018-ban 
megünnepelték az ötvenéves évfordulót; a máig 
működő szervezetek a nagy ipari központok mellett 
alakultak meg, a művelődési házak szakköreiként. 
Az országos szövetség 1970-ben alakult meg Pomá-
zon, Gyúró Ferenc, a Kertészeti Egyetem professzora 

elnökletével. Az agrárminisztérium fölismerte a 
kertbarátok tevékenységének jelentőségét, és 
az OMÉK-on is megjelenhettek, ami nagy len-
dületet adott a további szerveződésnek. 1989-ig 
virágzott a kertbarát mozgalom, a rendszerváltás 
után azonban újjá kellett alakulniuk és egyesüle-
ti formában működni, hogy részt vehessenek az 
állami pályázatokon. A mezőgazdasági üzemek 
átalakulásával, a termelőszövetkezetek és állami 
gazdaságok megszűnésével sok támogatót veszí-
tettek a kertbarátok. Most országos szövetségen 
belüli szakkörök, baráti körök és egyesület for-
májában tevékenykedő kertbarát körök is vannak, 
ami megnehezíti a közös munkát. A jövőben új 
szakemberekre, menedzserszemléletű, jó szerve-
zőképességű vezetőkre lesz szükség, különben 

nem tudják együtt tartani a kertbarátokat, mondta 
Erős Miklós.
Az előadások után oklevelet kaptak a legtevékenyebb 
budapesti kertbarátok, és sor került A budapesti kert-
barátok legszebb kertjei verseny díjainak átadására 
is. Három kategóriában 59 pályázó jelentkezett a 
versenyre, amely során nagyon színvonalas kerteket 
láthatott a zsűri. Szerencsére sikerült meglátogatni 
mindenkit, nem csak a beküldött fényképek alapján 
született meg a döntés, mondta el András Károly.

A legszebb kertek díjazottjai a következők:

Díszkertek kategória
1. helyezett: Dr. Félegyházi Gyuláné, Huszár Imre                                                     
2. helyezett: Kovács Szilárdné, Kolláth Ilona, 
 Tóth Andrásné
3. helyezett:  Herb Károly

Előkertek közterületen 
(családi, lakótelepi) kategória
1. helyezett:  Tarnainé Tóth Irma
2. helyezett:  Szabó Sándorné, Schwarcz Károlyné                    
3. helyezett:  Fekete Jánosné, De Vescovi Andrásné 
               
Gazdasági kertek kategória
1. helyezett: Papp Józsefné, 
 Huszárné Trencsényi Mária
2. helyezett:  Szabó Sándorné, Sziráki István, 
 Muhr Ede
3. helyezett:  Kovács Szilárdné, Géczi Tibor, 
 Schiller János, Markotán Gyula

Horváth Csilla
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Füvészkert

Nemzeti Botanikus Kert 

Szegedi Füvészkert

1083 Budapest, Illés u. 25. | www.fuveszkert.org

Október 31-ig a nyári nyitvatartás szerint látogatható a kert, mindennap 9–17 óráig
November 1-jétől a téli nyitvatartás szerint 16 órakor zárnak.
A Szamóca Kiskertész Tanoda programjai a Füvészkertben:
Október 10.: Színes lombok kincskereső – kertészkedés mesehősökkel
Október 31.: Tökfaragás – kertészkedés mesehősökkel

Vácrátót, Alkotmány u. 2–4. | www.botanikuskert.hu
www.facebook.com/nemzetibotanikuskert | +36-28-360-122

Október 31-ig a nyári nyitvatartás szerint, 8.00–18.00 óráig várják az érdeklődő-
ket a szabadtéri gyűjtemények.
November 1-jétől a téli nyitvatartás szerint 17 órakor zárnak.
Az üvegházak, illetve a Túl nagy lábon élünk kiállítás biztonsági óvintézkedés miatt 
zárva tartanak.

Szeged, Lövölde u. 42. | fuveszkert.u-szeged.hu

Októberben 9–17 óráig tart nyitva a kert
November 1-jétől a téli nyitvatartás szerint 9–16 óráig látogatható
(Hétfőnként az üvegházak zárva lehetnek növényvédelmi munkálatok miatt.)

Budai Arborétum

Szarvasi Arborétum

1118 Budapest, Villányi út 29-43. | budaiarboretum.szie.hu

Október 23-ig érvényes a nyári nyitvatartás: az alsó kert mindennap 8–18 óra között 
látogatható, a felső kert csak hétfőtől péntekig, 8–18 óra között
Október 24-től a téli nyitva tartás szerint az alsó kert mindennap 8–16 óra között 
látogatható, a felső kert hétfőtől péntekig 8–16 óra között

Szarvas, I. kk. 9. | pepikert.hu

Október 16. Szorgos hangyák napja – arborétumi kertészkedés civilek, iskolák, 
családok, önkéntesek bevonásával
November: Felkészülés a télre – bemutató, hogyan készítsük fel növényeinket a tél 
zordságaira, teknősök teleltetése
November: Madárbarát foglalkozás – Eleségek készítése, etetők barkácsolása 
családok bevonásával
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Kecskeméti Arborétum

Tuzson János Botanikus Kert

Édenpont kertlátogatások

Kecskemét, Nyíri út 48. |  kecskemetiarboretum.hu

Az arborétum mindennap 8–20 óráig, a Szent Hubertus Parkerdő (Nyíri-erdő) 
csütörtöktől vasárnapig 9–18 óráig látogatható.
Október 1.: Erdők Hete – vezetett interaktív erdészeti foglalkozások iskolásoknak 
(előzetes bejelentkezéssel)

Nyíregyháza | www.botkert.nye.hu

Október végéig érvényes a nyári nyitvatartás: keddtől péntekig 8–16 óra között 
látogatható a kert, szombaton pedig 10-18 óráig (hétfőn és vasárnap zárva).

www.edenpont.com

Október 3.: Zen Tündérkert (Budapest XXII. kerület)
Október 17.: Zen Tündérkert (Budapest XXII. kerület), Erdő ölelésében (Gödöllő)
Október 24.: Kert lépésről lépésre (Szárföld)

Figyelem!
A járványügyi helyzet változásával a programok is változhatnak, erről az egyes helyszínek inter-
netes elérhetőségein érdemes naprakészen tájékozódni.
Felhívjuk továbbá olvasóink figyelmét, hogy a szükséges járványvédelmi intézkedések betartá-
sára mindenhol ügyeljenek, továbbá kísérjék figyelemmel az egyes helyszínek saját előírásait 
és ajánlásait, különös tekintettel a maszkviselésre és a távolságtartásra.
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