Tudósítás a 2019. augusztus 19-i eseményekről
A Parkerdei Kertbarát Egyesület idén 12. alkalommal rendezte meg a „Legszebb
kert és legrendezettebb utca” címért folyó versenyt. A 2019. évi közgyűlés
határozata alapján két kategóriában írtuk ki a versenyt:
I. Hagyományos kertművelés
II. Modern kertművelés
A május közepén kihelyezett felhíváson meghatároztuk a verseny feltételeit,
mely alapján a megválasztott 9 fős bizottság elvégezte a zsűrizést. Javaslatukat
július 27-én tették le az elnökség elé. A bizottság az elnökséggel közösen
ismételten megtekintette a jelölteket és eldöntötték mindkét kategóriában a
helyezetteket.
GYŐZTESEK
Hagyományos kertművelés
Kondor József, Rezeda u. 415.
Szendrey Veronika, Nefelejcs u. 171-172.
Soronics István, Séi erdőút 311.

Modern kertművelés
1. Falk Erik, Nefelejcs u. 164.
2. Varga Andrea, Pipacs u. 474.
3. Császár Gábor, Séi erdőút 307.

„A Legrendezettebb utca” címet a 2019. évben a Nefelejcs utca nyerte.
Az ünnepségen szép számmal jelentek meg a meghívottak. A verőfényes
napsütéses időben Molnár Lajos elnök köszöntötte a megjelenteket. Külön
köszöntötte Havasi Lászlót a Szombathelyi Civil Kerekasztal küldöttjét, Horváth
Somát a 4-es számú választókerület Önkormányzati képviselőjét és Dr. Balázsy
Pétert a Vas megyei Önkormányzat jegyzőjét. Az elnök felolvasta Dr. Puskás
Tivadar Polgármester Úr levelét, aki elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a
rendezvényen. Ezután Virág Zsuzsanna verssel köszöntötte a megjelenteket. A
versmondót Kovács Áron iskolás köszöntötte virággal, majd a Paulich családi
zenekar szórakoztatta a közönséget. Ezután az elnök szólt az elmúlt 25 év
munkájáról valamint a több éves „Szép kertes” rendezvényekről, a
kerttulajdonosok önzetlen kitartásáról, és kihangsúlyozta, hogy az ünnepséget
pályázati pénzből tudták ez évben is megrendezni. Az elnök utána sétára
invitálta a résztvevőket. A séta után ismét műsor következett, melynek keretében
Linka Sándor helyi kerttulajdonos saját versét mondta el mely a kertről szólt,

utána ismét a Paulich családi zenekar zenélt. A műsorban résztvevőknek
gyerekek adtak át az ajándékokat. Ezután az elnök ismertette az első tíz
helyezettet és az első helyezettől indulva először a hagyományos, majd a
modern kertművelés kategóriában hirdetett eredményt. A díjakat Horváth Soma,
és Havasi László adta át. Sajnos az eredeti jelöltek közül többen nem jelentek
meg, az ő helyükre a következő jelölt lépett. A „Legrendezettebb utca” címet a
Nefelejcs utca nyerte el.
KÜLÖNDÍJ is volt az ajándékok között, Horváth Soma a 4-es választókerület
képviselője ajánlotta fel annak a kerttulajdonosnak, aki a legtöbbet tette a Váci
Mihály úti nyugdíjas klub és az egyesület közötti jó kapcsolat kiépítésében.
A különdíjat Horváth Soma úr adta át KISS JÓZSEF és felesége részére.
Az első helyezettek 3.000 Ft-os Parti vásárlási utalványt, serleget, oklevelet,
virágot kaptak.
A második helyezettek 2.000 Ft-os Parti vásárlási utalványt, serleget, oklevelet,
virágot kaptak.
A harmadik helyezettek 1.000 Ft-os Parti vásárlási utalványt, serleget, oklevelet
kaptak.
A 4-10.- helyezettek oklevelet és virágot kaptak.
A Nefelejcs utca utcatáblát kapott, mely a „Legrendezettebb utca 2019.” címet
viseli.
Az ünnepségen a kerttulajdonosok szűk csoportja nevében Szendrey Veronika
köszönte meg az elnök Molnár Lajos 25 éves odaadó munkáját és egy
ajándékkosarat adott át neki, valamint feleségének virággal köszönte meg az
egyesületben végzett munkát.
Az ünnepség állófogadással ért véget Rapali Márton szép kertjében, melyen a
jelenlévők kicserélték tapasztalataikat a kertészkedéssel kapcsolatban. Az
állófogadás jó hangulatban ért véget.
Szombathely, 2019. augusztus 19.
Huszár Árpád
alelnök

