
NÖVÉNYORVOS A ZÖLDSÉGESKERTBEN A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter levélben köszöntötte a rendezvény 

résztvevőit. A miniszter szerint fontos, hogy 
elődeink örökségét, környezetünk értékeit és 
hazánk évezredes termelési hagyományait 
megtartsuk, továbbfejlesszük és továbbörökít-
sük, amiben példamutató „A legszebb kony-
hakertek” - Magyarország legszebb kony-
hakertjei program. Örvendetes, hogy a civil 
kezdeményezésnek indult, kezdetben csak 
egy települést, Karcagot érintő program mára 

országossá bővült, és egyre többen ismerik 
fel hazánk termelési tradícióit, és fedezik föl 
a kertművelés hasznos és élvezetes voltát. Az 
értékek bemutatása és továbbadása mellett 
a program megmutatja, hogyan lehet élhető, 
fenntartható, egészségesebb életfeltételeket 
teremteni környezetünkben. Egy kiskert elég 
ahhoz, hogy a családot ellássa friss és egész-
séges zöldséggel és gyümölccsel. Jobban is 
ízlik a saját kertben termelt termény, ami sa-
ját kezünk munkájának gyümölcse, emlékez-
tetett levelében Fazekas Sándor miniszter.

A 2012-ben Karcagon szerveződött, 
majd 2013-ban országossá bővült program 
komoly eredményeket tudhat magáénak. 
Nemcsak a versenybe neveztek egyre töb-
ben, de a számítások szerint a “kertesek” ösz-
tönzésére 5304 család ásta föl a kertjét, és 
“lett a semmiből konyhakert”, mondta el Ko-
vács Szilvia. Az öt évvel ezelőtt még csak egy 
várost érintő verseny az idén 318 település 
2082 kertművelőjét mozgósította, és általuk 
mintegy 14 ezer embert sarkallt kertészke-
désre. Mind a 19 megyéből érkeztek neve-
zők. Örvendetes, hogy például amíg közös-
ségi kert kategóriában kezdetben 81, idén 
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már 252 kert vett részt a versenyen, köztük 
65 óvoda és 27 iskola is nevezett, hallottuk a 
programigazgatótól. Összesen több mint 1,6 
millió négyzetméter területre ültettek, vetettek 
haszonnövényeket a program résztvevői.

A gyakorlati tapasztalatok szerint a kert-
művelők döntő többsége alkalmaz valami-
lyen szerves eredetű trágyaféleséget, 60 szá-
zalékuk komposztot, 54 százalékuk szerves 
trágyát. Szinte minden kertet öntöznek, és 
örvendetesen nőtt az esővizet összegyűjtő és 
hasznosító kertészkedők aránya, ami 2016-
ban 60 százalék volt. Példamutató az is, 
hogy a programban résztvevők 61 százalé-
ka nem használ vegyszert. Egyre többen tér-
nek át az öko-bio módszerekre, de kevés az 
ismeretük róla. Éppen ezért az ősz folyamán 
három helyszínen, Karcagon, Gutorföldén 
és Balmazújváros-Virágoskúton szerveztek a 
biotermesztés témájában ismeretátadó work-
shopot, ahol gyakorló biogazdáktól kaphat-
tak jól hasznosítható tanácsokat a kertesek.

 A budapesti évértékelő és programmeg-
hirdető rendezvényen „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország legszebb konyha-
kertjei verseny országos díjra felterjesztett, 
de díjat nem nyert versenyzőit, a települési 
vezetőket, a helyi koordinátorokat ünne-
pelték. Oklevéllel, határidőnaplóval, illetve 
kiadónk felajánlásából Kerti Kalendárium 
évkönyvvel ismerték el egész éves munká-
jukat. Elismerő oklevelet kaptak a versenyt 
támogató szervezetek, hivatalok, kormány-
zati szervek, illetve az eseményről rendsze-
resen tudósító média vezetői, képviselői is.

Kovács Szilvia elmondta, hogy min-
den évben egy-egy új témát hirdetnek 
meg a versenyben azért, hogy azon 
“kertesek” számára is kínáljanak újabb 
kihívást, akik már évek óta részt vesz-
nek a programban, és a kisujjukban 
van a kertművelés minden csínja-bínja. 

A 2017-es évre meghirdetett Hasznos 
rovarokat a kertbe! tematikus program cél-
ja, hogy a biológiai sokféleség, a biodi-
verzitás a házikertekben is érvényesüljön, 
és a haszonnövények mellé rovarcsalo-
gató, nektártermő virágos növényeket, 
gyógy- és fűszernövényeket is ültessenek 
a kiskerttulajdonosok, amelyek vonzzák a 
kártevők természetes ellenségeit és a be-
porzó rovarokat. Fontos, hogy úgyneve-
zett rovarhotelek, természetes búvóhelyek 
is kialakításra kerüljenek a kertekben. A 
2017-es programhoz március 20-ig lehet 
csatlakozni. Újra meghirdetik a legnagyobb 
közösségi médián a népszerű közönség-
szavazást is, amelyre várhatóan 2017. 
októberének első két hetében kerül sor.

Az évértékelő, programindító rendezvé-
nyen Kovács Szilvia ünnepélyesen aláírta a 
jövő évi „A legszebb konyhakertek” – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei prog-
ramra elsőként jelentkező Sáránd és Pátka 
települések képviselőivel a csatlakozásról 
szóló szándéknyilatkozatot.

„A legszebb konyhakertek”– Magyarország 
legszebb konyhakertjei verseny egyedi 
határidőnaplóját, illetve a Magyar 
Mezőgazdaság Kft. felajánlásából Kerti 
Kalendárium évkönyvet kaptak az országos 
megmérettetésre bejutott kertművelők 
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