
KERTBARÁT HÍREK

40

Üde színfolt a budapesti Stefánia palota prog-
ramjai közt a hagyományosan megrendezett 

kertbarát termékbemutató, és évről évre fiata-
labbnak látjuk a kiállítókat, mondta köszöntőjé-
ben Aulechla József ezredes, a Honvéd Kulturális 
Központ igazgatója. Ez a kertművelés hatása, ezt 
teszi a jó levegő, a mozgás. A honvédségi nyug-
állományúak klubjának elnöke, Keszthelyi Gyula 
szerint nagyon fontosak az ilyen találkozók, hogy 
a koronavírus-járvánnyal járó lezárások után ol-
dódjon a depresszió, végre találkozzunk a bará-

tainkkal is. Az idén másodszor rendezték meg a 
Stefánia palota kertjében a terménybemutatót, 
ami így sokkal hangulatosabb és remélhetőleg 
tovább bővül majd. 

Tudást, hagyományt adunk át egymásnak, ami-
kor bemutatjuk a kerti terményeinket, hangsúlyozta 
András Károly, a budapesti és idéntől az országos 
kertbarát szövetség elnöke. Ő is fontosnak tartotta 
elmondani, mennyire szerencsések voltak a járvány 
alatt azok, akik kimenekülhettek a kertjükbe, vagy 
akár csak egy dézsakertet ápoltak az erkélyen. 

A legszebb budapesti kertek
A BUDAPESTI KERTBARÁTOK SZÖVETSÉGE SZEPTEMBERI TERMÉNYBEMUTATÓJÁN OSZTOTTÁK KI 
A BUDAPESTI KERTBARÁTOK LEGSZEBB KERTJEI VERSENY DÍJAIT, BEMUTATKOZOTT ÉS HANGU-
LATOS MŰSORT ADOTT AZ EGRI KERTBARÁT KÖR EGYESÜLET.
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Orlóci László, a verseny fővédnöke, a Magyar 
Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének vezető-
je szerint a világ jövője a kertészkedők kezében 
van. Ez a tevékenység jótékony hatású az egész-
ségre, és nemcsak a testre, hanem a szellemre 
is, és ez a felismerés megváltoztatta sok ember 
szemléletét a kertészkedésről. Nálunk szeren-
csésebb országokban a nemzeti kultúra része a 
kertészkedés, amit az állam változatos lehetősé-
geket kínálva támogat. 

Az idén már a negyedik versenyt szervezték 
a budapesti kertbarát körök, amire 53-an jelent-
keztek. Nem a versenyláz, hanem a kertbarátság 
vezette a jelentkezőket, mondta András Károly. 
Az értékelés során a kert kialakítását, fenntart-
hatóságát, az esővíz-hasznosítást, a madárvé-

delmet, a komposztálást, a saját szaporítást, a 
másodhasznosítást vették figyelembe, sorolta a 
szempontokat. Mindezek alapján egyes kategó-
riákban több első és második díjat is odaítéltek.

Szívesen megosztják a tapasztalataikat

A legszebb budapesti díszkertek kategória nyertesei a szervezőkkel

András Károly bizalmat kapott a kertbarátoktól, az országos 
szövetség elnökévé választották
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A családi házak díszkertjei kategóriában első 
helyezést ért el dr. Félegyházi Gyuláné és Huszár
né Trencséni Mária, második helyezett lett Kovács 
Szilárdné és Kolláth Ilona, harmadik Pávai Enikő. 

A családi és lakótelepi közterületi előkertek 
versenyét Tarnainé Tóth Irma nyerte, második 
helyezett Barátosi László.

A családi házak gazdasági kertjei kategóriá-
ban is többes eredmény született. Első helyezett 
Léránt Tiborné, második Sziráki István és Huszár-
né Trencséni Mária, harmadik Kovács Szilárdné és 
a Sallai Sándorné – Sallai Krisztina páros. Ebben a 
kategóriában kiemelték a nyári jégverés áldoza-
tait, akiknek az addigi munkáját egy pillanat alatt 
tette tönkre a nyári jégeső, pedig Gécziné Földi 
Zsuzsa és Géczi Tibor, valamint Oláh Istvánné jó 
eséllyel indultak a versenyen. Ugyancsak ebben 
a kategóriában, árutermelőként díjazták Józsa 
Kálmánné és Miklóssy Csaba kertjét.

A közösségi kertek közterületen kategóriában 
a Stefánia palota lett az első helyezett, a máso-

dik Schwarcz Károlyné, a harmadik Tarnainé Tóth 
Irma közösségi kertje. 

A Magyar Mezőgazdaság Kiadó 3-3 egész 
éves Kerti Kalendárium és Kertbarát Magazin 
előfizetéssel járult hozzá a díjakhoz.

Az eredményhirdetés után mutatkozott be 
a 47 éves egri kertbarát kör. Vezetője, Zelényi 

Mindenkit fölpezsdített az egri Nyolcpettyes tánccsoport produkciója

Zelényi Endre mutatta be az egri kertbarát kör szerteágazó 
tevékenységét
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Endre hangsúlyozta, hogy alapelvük szerint 
a természetvédelem és a környezet tudatos 
védelme szorosan összefügg, ezért kiemelten 
kezelik a komposztálást, a régi fajták és tájfaj-
ták megőrzését. Bemutatókertet ápolnak, ahol 
rendszeresen fogadnak vendégeket, ősszel 
kisiskolásokkal együtt szüretelnek és mustot 
préselnek. Tíz éve közhasznú egyesületként 
működnek, minden foglalkozásuk nyilvános. A 
rendszeres téli foglalkozások programját egy 
novemberi kérdőíves felmérés alapján állítják 
össze, hogy a tagok érdeklődésére számot tar-
tó témákkal foglalkozzanak. Tagjai az Egri Civil 
Kerekasztalnak, önkéntes munkával segítik a 
város szebbé tételét, több közterületet „fogad-
tak örökbe”. Egerben 38 fajtát ültettek ki Kovács 
Zoltán egynyári virágaiból, és szeretnék elérni, 
hogy ezeket a magyar nemesítésű virágokat 
hivatalosan is fenntartsák. A régi gyümölcsfaj-
tákat is aktívan „terjesztik”, eddig 80 fát ültettek 
el környékbeli kertekben, Noszvajon emlékgyü-

mölcsöst hoztak létre. A kertbarát kör tagjaiból 
alakult a Nyolcpettyes tánccsoport és többen 
tagjai az Egri vitézek énekkarnak. Szívesen 
látják az ország máshonnan érkező kertbará-

tait is, és aktív kapcsolatot ápolnak felvidéki 
kertbarátokkal. Rimaszombaton is kialakítot-
tak egy kis génbankot régi magyar fajtákból. 

Mindenkit érdekelt, mit csinálnak a többiek

Sokféle különleges zöldség kerül ki a budapesti kertekből
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