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KERTBARÁT HÍREK KERTBARÁT HÍREK

KÖRTVÉLYESI IBOLYA

Kertészek kertésze Budafok-
Tétényben   
A BUDAFOK-TÉTÉNY KERTBARÁT KÖR IDÉN ŐSSZEL IS MEGRENDEZTE A HAGYO-
MÁNYOS TERMÉNYBEMUTATÓ KIÁLLÍTÁSÁT A KLAUZÁL HÁZBAN. 21 KIÁLLÍTÓ 
MUTATTA MEG, HOGY AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN MILYEN ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖL-
CSÖK, VIRÁGOK ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK TERMETTEK A KISKERTJÜKBEN.

A rendezvényt Karsay Ferenc polgármester 
nyitotta meg, aki azt kívánta a termelőknek, 

hogy leljék kedvüket a kertészkedésben és lás-
sák el családjaikat jó minőségű, friss, egészséges 
ételekkel. A szeptember 10-dikei terménybemu-
tatón részt vett Szabolcs Attila országgyűlési 
képviselő is, aki a kiállított terményeket megte-
kintése után úgy fogalmazott: „hihetetlen, hogy 
mennyire szépek és egészségesek a kiállított 
zöldségek és a gyümölcsök. Nincs közöttük egy 
hibás sem”. További négy kerület kertbarát köré-
nek képviselőit is vendégül látták.

A rengeteg gyönyörű terménnyel díszített 
asztal mellett 11 kertbarát hölgy kézimunkáit is 
megcsodálhatták a látogatók. Nagy látványos-
ság volt a Takács László szobrászművész által 
bemutatott jégkehely is, amelybe válogatott gyü-
mölcsöket tett a kiállító.

Szép eredmények

A 74 tagot számláló Budafok-Tétény Kertbarát 
Körből 12-en vettek részt az első alkalommal 
meghirdetett a „Kertbarátok legszebb kertje” 
nevet viselő fővárosi versenyen. A Kertészek és 
Kertbarátok Budapesti szövetségének az volt a 
célja, hogy a budapesti kerületek tisztasága, ren-
dezettsége, virágos környezetének kialakítása 
és ahol lehet, haszonnövények termelése minél 
szélesebb körben megvalósuljon.  A versenyre 
összesen 67-en jelentkeztek.

Öt kategóriát hirdettek meg:
1. családi házak kertjei, kerti virágok kiülteté-

se, tisztasága, gondozottsága;
2. családi házak előtti közterület, kerti virágok 

kiültetése, tisztasága, gondozottsága;
3. a legszebb virágos lakótelepi előkert kiala-

kítása, tisztasága, gondozottsága;
4. lakótelepi erkélyek teraszok, tetőkertek vi-

rággal, haszonnövényekkel való kiültetése, 
gondozottsága;

5. családi házak gazdasági (zöldség, gyü-
mölcs, szőlő), kultúrkertjei, azok tisztasága, 
rendezettsége és gondozottsága.

Harmadik és negyedik kategóriában is első 
helyezést ért el Tarnainé Tóth Irma, második ka-
tegóriában második lett Devescovi Andrásné és 
az ötödik kategóriában harmadik helyezést ért 
el Tóth Andrásné. A budapesti verseny összesí-
tésében is dobogós helyen szerepelt a kerületi 
kertbarát kör.

(A cikk Városházi Híradóban jelent meg.)
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