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KERTBARÁT HÍREK KERTBARÁT HÍREK

Bemutatkozik a Gyenesdiási 
Kertbarát Kör
TELEPÜLÉSÜNK A KESZTHELYI-HEGYSÉG LÁBÁNÁL, A BALATON PARTJÁN 
CSODÁS KÖRNYEZETBEN FEKSZIK. A KORÁBBI ÉVSZÁZADOKBAN HEGYKÖZ-
SÉGKÉNT A SZŐLŐTERMELÉS ADTA A MEGÉLHETÉST, ÁM AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK 
GYÖKERES VÁLTOZÁSA KÖVETKEZTÉBEN GYENESDIÁS ÜDÜLŐTELEPÜLÉSSÉ 
VÁLT, ÉS CSAK ELVÉTVE TALÁLHATÓ EGY-EGY ZÖLDSÉGESKERT. EZEN SZERETNE 
VÁLTOZTATNI A 2016-BAN MEGALAKULT GYENESDIÁSI KERTBARÁT KÖR.

A változás érdekében Volner Lajos, a Georgi-
kon Karon dolgozó hobbikertész kertbarát 

kör alakításának javaslatával kereste fel Gál 
Lajos polgármestert, aki támogatta az ötletet. 
Szerencsére elég szép számmal jöttünk össze, 
hobbikertészek, agrárszakemberek és Volner 
Lajos vezetésével megalakultunk.

Nagyon jó a kapcsolatunk a Pannon Egyetem 
keszthelyi Georgikon Karának tanáraival, szíve-
sen tartanak előadást, ezzel is segítve munkán-
kat. Komposztkészítés, tápanyag-visszapótlás, 
fűszer- és gyógynövények, gyökér- és levélzöld-
ségek termesztése, valamint gyümölcsfák ápolá-
sa és gombaismeret témákban bővítik ismerete-
inket. Részt vettünk már erdei gombaszedésen is. 
Nagyszerű foglalkozások alkalmával ismerke-
dünk és tanuljuk a vetéstől a betakarításig elvég-
zendő feladatokat. Igazán sokat teszünk azért, 
hogy egyre többen alakítsanak ki egy kis sarkot 
a kertjükben, ahol friss zöldséget és fűszernö-
vényt tudnak termelni, akár magaságyásban is.

Ezért indult el az „Egy ház - Palántázz!” ak-
ció is. A Volner család felvállalta a palántane-
velést. A palántákat jelképes összegért lehet át-
venni, ami a kertbarát kör kasszáját gazdagítja.

Közben a Csili Klubot  is megalakítottuk, 
jelenleg  43 tagunk van. Indulásként 10 külön-
böző fajtájú paprikapalántát osztottunk ki. Az 
idény zárásaként szerveztük meg az idén szep-
tember végén a Gyenesdiási Burgonyanap ke-
retében a Csili Mustrát.

Terveink között szerepel többek között sike-
res biokertészek meghívása, jól működő bioker-
tészek meglátogatása. Céljaink továbbá: az őszi 
Csili Mustra kiszélesítése a kertbarát kör tagjai 
által termelt zöldségek és gyümölcsök  bemuta-
tójává. Fűszer- és gyógynövények alaposabb 
és szélesebb körű ismertetése. Gyümölcsfajok 
és -fajták kiválasztása, ültetése és ápolása. Jó 
minőségű talajok előkészítése, tápanyag-visz-
szapótlása (komposztkészítés, szerves trágya 
fontossága). Fóliasátor alkalmazása, előnyei. 
Szobanövények szaporítása, gondozása. Szép 
gyep kialakítása. Tavasszal Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepe keretén belül a régi magyar 
gyümölcsfajták ismertetése, oltás bemutatása, 
tanítása. Különleges zöldségfajták ismertetése, 
felhasználása (kóstolóval), ápolása.
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Dr. Szeglet Péter egyetemi docens a vadon termő 
gyógynövényekről tart előadást a Gyenesdiási 
Kertbarát Körben


