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Construma Kert, 2017
A KERTKULTÚRA ÉS KERTÉSZET HATODIK SEREGSZEMLÉJE, A CONSTRUMA KERT
DÍSZNÖVÉNY ÉS KERTÉPÍTÉSZETI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS -VÁSÁR ÖT NAPON KERESZTÜL BUDAPESTEN, A HUNGEXPO VÁSÁRKÖZPONTBAN VÁRTA A LÁTOGATÓKAT.
TÓTH VIKTÓRIA, ALGEIER WENDY
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Magyar Díszkertészek Szövetsége
(MDSZ) az Agrármarketing Centrummal (AMC) együtt 200 m2-es mintakertet
épített, ahol a kora tavasszal virágzó növényeket mutatták be. Újdonság volt az OMÉK
Dísznövény- és Virágvásár, amely szintén a
Construma Kert együttműködő partnere, az
AMC közreműködésével valósult meg.
A rendezvény kísérő eseménye a 9. alkalommal megrendezett Magyar Kertépítő
Verseny és Show volt, aminek díjait Kosztka
Ernő, a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének elnöke adta át. A verseny idei
témája A magvetés éve volt, a részvevő diákok és profi szakemberek e téma köré építették kertkompozíciójukat. A kertek megépíté-
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sére öt napja volt a résztvevőknek, mindenki
egyénileg kigondolt anyagok felhasználásával dolgozott, a téma és a terület nagysága
volt csupán adott.
A kerteket négytagú zsűri bírálta el a
szövetség által kidolgozott szempontrendszer alapján, ahol többek között az ötlet,
a megvalósítás, a fenntarthatóság, továbbá
az ökologikus gondolkodás is szerepet kapott.
A profi kertépítők között a Prime Garden
és a Biotó Kft. közös munkájából született
a Természetbúvárkodás játékosan című első
díjas kertrészlet. Kertjük a felnőttek és a gyerekek világa közti kapcsolat fontosságáról
szólt a kertművészet lehetőségének felhasználásával. A gyerekek az idilli közegben
játszva ismerhetik meg az élőlényeket, és
tanulják megbecsülni a természetet. Ebben
segít a változatos növények között megbújó
rovarhotel és madáretető, továbbá a sziklakerti és a vizes élőhely bemutatása.
A Barack-Virág Kft. hagyományos, de
innovatív vadvirágos kertet formázó Szérűskert kompozíciója lett a második helyezett. A hagyományőrző kertrészletet a
régi szérűskertek hangulatát idézi, ahol a
termények feldolgozása és tárolása zajlott.
A gyümölcs egyéb részeit is felhasználták
a stand kialakításánál, barackmagból alakították ki a szórt burkolatot, továbbá a magvetés évére és a vidéki hangulatra válaszolva magkeverékből vetett vadvirágos rétet
jelenítettek meg a kertben.
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Újdonság volt az AMC közreműködésével
megvalósult OMÉK Dísznövény- és Virágvásár

A Relax Garden csapata nyerte a harmadik helyezést, Kertész a kertben című munkájuk könnyen fenntartható kertet mutat
be. Mottójuk, „Élvezd a kerted! Élvezd az
életed!” szellemében a kert minden porcikájában, apró részletében jól használható,
könnyen fenntartható.
A diákok között Magvetés a város felett
című kompozíciójukkal a Magyar Gyula
Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola diákjai nyerték az első helyezést. Kertjük egy
toronyház tetőkertrészletét jelenítette meg,
ahol a lakóközösség „élhető” és „ehető”
kiskertet valósított meg. A „kert” egyaránt
szolgálja a kikapcsolódást, az aktív pihenést és a mindennapi ülőmunka utáni testmozgást. A növények zöme haszonnövény,
zöldség-gyümölcs volt. A tetőkert sarkában
megálmodott „pihenősarok” lehetőséget kínál a beszélgetésre, a zöldségek kóstolására vagy csak egy kis álmodozásra tíz emelettel a nyüzsgő nagyváros fölött.
A Varga Márton Kertészeti és Földmérési
Szakképző Iskola parképítő csapata lett a
második. Kettős megtermékenyítés című
kertrészletükkel az emberi és növényi
élet párhuzamaira hívták föl a figyelmet.
A végzős diákok kihangsúlyozták, hogy

számukra a versenyen való részvétel már
hagyomány, hiszen minden évben indulnak, és ezzel iskolájukat is szeretnék népszerűsíteni a pályaválasztók körében. A
teret kétfelé osztották, egyik részen babakocsi, gumitégla, homokozó, ülőfal szimbolizálja a magvetés emberi szintjét, a tér
másik felén pedig csíranövényekből füvön
és virágokon keresztül juthattunk el a kiemelt ágyás fásszárú növényeihez, ami
a szó szerinti magvetést jelenítette meg.
Harmadik helyezett lett Bagoly Rihárd, a
Szent István Egyetem első éves kertészmérnök hallgatója Gömbbe zárva című munkájával, ahol kis virágzó növényekből alakította ki a gömböt. Fa installációk szemléltették
az új életet, az új otthont, mely gyerekként
búvóhelyként nyert értelmet. A színes gömb
a gyermekélet vidám perceit jelenítette meg.
Az alkotó megpróbálta összhangba hozni a
természetes és egyben újrahasznosított termékeket. Így a fa téglával és a terméskővel
párosítva szokatlan, de annál izgalmasabb
kompozíciót alkotva jelent meg.

A Prime Garden és a Biotó Kft. közös munkájából született Természetbúvárkodás
játékosan című első díjas kertrészlet lett a
profi kategória győztese
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