Tudósítás a 2017. augusztus 19-i eseményekről

A Parkerdei Kertbarát Egyesület tízedik alkalommal rendezte meg a „Legszebb kert és
legrendezettebb utca” címért folyó versenyt. A 2017. évi közgyűlés határozata alapján
két kategóriában írtuk ki a versenyt: I. Hagyományos kertművelés
II. Modern kertművelés
Legrendezettebb utca cím
Külön díj: Tíz éves munkáért díj
2007-2017

A május közepén kihelyezett felhíváson meghatároztuk a verseny feltételeit, mely
alapján a megválasztott 9 fős bizottság elvégezte a zsűrizést. Javaslatukat július 22.-én
tették le az elnökség elé. A jelölést ismételten megtekintették közösen a elnökséggel és
eldöntötték mindkét kategóriában a helyezetteket.
GYŐZTESEK
Hagyományos kertművelés
1. Joan Sándor Hóvirág u. 443.
292.
2. Kiss Andrea Tőzike u. 414/a
3. Tóth László Százszorszép u. 226.

Modern kertművelés
1. Markó Norbert, Balázs Telekköz u.
2. Stampf Ferenc Telekköz u. 236.
3. Imre Lászlóné Bükkfa u. 405.

.

„A Legrendezettebb utca” címet 2017. évben az Ibolya u. utca nyerte.
Az ünnepségen szép számmal jelentek meg a meghívottak. A borongós időben, Molnár
Lajos elnök köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte
Havasi Lászlót a
Szombathelyi Civil Kerekasztal küldöttjét. Az elnök felkérte Virág Zsuzsannát, hogy
verssel köszöntse a megjelenteket. A versmondót Kovács Áron óvodás köszöntötte
virággal majd az elnök felkérte Németh Tamást, hogy tárogatóval szórakoztassa a
közönséget, majd ezután a Rózsabors zenekar adott színvonalas műsort. Ezután az

Elnök szólt az elmúlt tíz éves „ Szép kertes” munkáról, a kerttulajdonosok önzetlen
kitartásáról, majd felolvasta a szép kerteket. Az elnök kihangsúlyozta, hogy az
ünnepséget pályázati pénzből tudták ez évben is megrendezni. Az elnök utána sétára
invitálta a résztvevőket. A séta után ismét műsor következett, Linka Sándor helyi
kerttulajdonos saját versét mondta el mely a kertről szólt. Utána ismét Németh Tamás
tárogatózott, majd a Rózsabors zenekar játszott. A műsorban résztvevőknek Lovas Kíra
iskolás és Molnár Lajos elnök adott át kis ajándékot. Az elnök köszöntötte a közben
megérkezett Dr. Puskás Tivadar Polgármester urat. Ezután Molnár Lajos elnök
ismertette az első tíz helyezettet és az egyes sorszámtól indulva először a hagyományos,
majd a modern kertművelés kategóriában hirdetett eredményt. A díjakat Dr. Puskás
Tivadar Polgármester Úr, 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 az Ibolya utca nyerte el.
Molnár Lajos elnök méltatta a Közgyűlés által alapított különdíj fontosságát mely
KÜLÖNDÍJ és azok kapják akik 2007-től a legtöbbet segítették az Egyesületet.
2007-2017 közötti időszakban a legtöbbet tették: -

GNEIS MÁRIA
SZALAINÉ HORVÁTH ILDIKÓ
NAGY SÁNDOR
BÁNYAI JÓZSEFNÉ
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
HUSZÁR ÁRPÁD

A díjakat Dr. Puskás Tivadar Polgármester és Havasi László adta át.
A Polgármester a szép kertes mozgalom azon oldalát emelte ki mely összekovácsolja a
kert tulajdonosokat és további jó munkát kívánt a kerteseknek.
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 Külön díjasok 2.000.-Ft-os vásárlási utalványt, serleget, oklevelet, virágot kaptak.
Az Ibolya utca utcatáblát kapott, mely a „Legrendezettebb utca 2017.” címet viseli.
Az ünnepség állófogadással ért véget Rapali Márton szép kertjében, melyen a jelenlévők
kicserélték tapasztalataikat a kertészkedéssel kapcsolatban. Az állófogadás jó
hangulatban ért véget.

NYITOTT PORTA MOZGALOM

Délután 14,00 órakor kinyitották kapuikat a „Nyitott Portára” jelentkezők, Gneis
Mária, Szalainé Horváth Ildikó és Kiss Józsefék. Az idő nem kedvezett az 40 fős
vendégseregnek. A megjelentek végig járták a portákat, elbeszélgettek, megvendégelték
őket. A jó hangulatot Nagy Béla harmonikás szolgáltatta. Mind a három tulajdonos
nagyon kitett magáért, szép volt a kertjük, finom ételeik voltak. Volt finom gulyás Gneis
Marikáéknál, Kiss Józseféknél, finom sütemények és pálinka Szalainénél, és egyéb
finomságok mindhárom kertben Az ünnepség 18,30 órakor ért véget.

Szombathely, 2017. augusztus 21.

Molnár Lajos
elnök

