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Bp 18. kerület – Pestszentlőrinc,  
Lakatos lakótelep 



A kinézett terület Lakossági tájékoztatás 

2013 

2014 
A kivitelezés megkezdése Hamarosan kész 



Ilyen volt 

 

 

Lőrinci Kertelő 



Adományok gyűjtése 

Támogatók: 
Sygenta 

Wolf Garten 
Zöld Tanya 

Hungaroplant 
Vetker Kft 

2014 Mindeközben történtek 



Közös fűszerkert 

 

 

Lőrinci Kertelő 



Oktatások Talaj bevizsgálása 

Közös program: 
A fűszerkert 
beültetése 

2014 



A teljes átadás  
(október 4.) 

Az első zsúr (szeptember 5.) 2014 

Az átadás (augusztus 8.) 



2014 Mindeközben történtek 

Közös ültetések 

Tároló projekt 

Komposztképzésen 
való részvétel 



2014 

Szivárvány Óvoda 
‚tanulói’ 



Termények: 
karalábé, cékla, spenót, 
hagyma, cukkini, retek, 
zeller, borsó, leveles kel, 

fűszerek, stb 

2014 



2014-2015 

Előadások télen 

Első taggyűlés és kerti parti 

Bejárati rész  
beültetése a kerületi 
pályázaton kapott 
növényekből 

A fűszerkert 
első hozama 



2015 

Ágyáskialakítások, 
terménybetakarítás, 

pillanatképek 



2015 

pillanatképek 



2015 

Kerti tagtárs 
felajánlására és 
segítségével 
Ráckevére mentünk a 
felajánlott faanyagért, 
előszabtuk 



2015 

pillanatképek 

szülinapi torta 



2015 

pillanatképek 



2015 

Agora Fest – nyílt 
kerti nap 



2015 

Agora Fest – nyílt 
kerti nap októberben 



2015 éves hozamok 
KIEMELKEDŐK 

            245 kg paradicsom         143 kg cukkini        62 kg sárgarépa 

42 uborka, 24 spenót, 37 paprika, 22 borsó, 30 eper, 21 bab 

Csokorban: 409 petrezselyem, 140 zeller, 135 újhagyma, 42 snidling 

Darabra: 108 saláta, 98 chili, 77 fokhagyma, 71 karalábé, 51 zellergumó, 28 patiszon 

EGYEBEK: Fehérrépa, zeller, patiszon, padlizsán, sóska, tök, snidlig, vöröshagyma, póréhagyma, káposzta, cékla, kukorica, karfiol, brokkoli, bimbóskel, 
karalábé, retek, csicsóka, rebarbara, sárgadinnye, napraforgó, fodros kel, rukkola, málna, ribizli 

FŰSZEREK (csokor): 63 menta, 27 bazsalikom, 18 lestyán, 11 citromfű, 11 oregánó, 30 tárkony, 5 levendula, 5 kapor, zsálya, majoranna, kakukkfű, 
rozmaring, vízi torma, cickafark, bíbor kasvirág, körömvirág, borágó, ánizsizsóp, fodormenta, angyalgyökér, koriander, máriatövis, orbáncfű, szurokfű, 
pemetefű, ligetszépe, sáfrányos szeklice 

KÜLÖNLEGESSÉGEK: Áfonya, aloe, földi mandula, goji, füge, rutabaga, fekete krumpli, fokhagyma snidling, kamilla, mangold, fekete kukorica, 
édeskömény, méteres bab, szárzeller, leveles kel, sarkantyúka, kolbásztök, fekete berkenye 



Távlati tervek  
• Szárító-aszaló kialakítása 
• Fűszerkerti táblák kézműves kialakítása 
• Padok barkácsolása 
• Madárbarát kert program 
• Bejárati rész dekoratív kialakításának folytatása 
• Kerti bemutatók és nyílt napok szervezése 
• Közös bográcsolások saját terményekből is 
• Más kertek és biogazdálkodók látogatása 
• Előadók meghívása 
• Kerti házirend kialakítása 
• Új vezetőség választás 
• Stb. 



 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET  


