
LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Ötéves „A legszebb konyha-
kertek” mozgalom
TELEPÜLÉSVEZETŐKNEK ÉS KOORDINÁTOROKNAK RENDEZTEK SZAKMAI NAPOT 
„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERT-
JEI PROGRAM SZERVEZŐI A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN. AZ IDÉN 
ÖTÉVES MOZGALOM ÓRIÁSI UTAT TETT MEG ALAPÍTÁSA ÓTA: A KARCAGI HELYI 
KEZDEMÉNYEZÉS ORSZÁGOS PROGRAMMÁ NŐTTE KI MAGÁT. AZ ÖTÖDIK ÉV-
FORDULÓ ALKALMÁBÓL A KERTMŰVELŐK MELLETT IDÉN ELŐSZÖR A TELEPÜLÉSE-
KET IS DÍJAZTÁK.

Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi 
Minisztérium agrárfejlesztésért és hun-

garikumokért felelős helyettes államtitkára 
gratulált a kezdeményezőknek és a szerve-
zőknek, hiszen a verseny öt éve töretlenül 
népszerű, sőt folyamatosan fejlődik, bővül a 
résztvevők köre. A hiánypótló program köz-
vetlenül szólítja meg az embereket, szem-
léletet formál, hozzájárul a kertekben elő-
forduló növények, tájfajták megőrzéséhez. 
Mindemellett legfontosabb üzenete, hogy 

minden talpalatnyi földet műveljünk meg, 
ezzel segítve öngondoskodásunkat.

A kezdeményezést 2012-ben Kovács 
Szilvia ötletgazda indította útjára. Akkor 
mindössze 22 fő jelentkezett a felhívásra. 
A következő évben Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter javaslatára a szakma 
háttérintézményeivel, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózattal és a Nemzeti Agrárszak-
tanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési In-
tézettel (ma Herman Ottó Intézet) karöltve 
országos szintre emelkedett a program 60 
település és 939 kertművelő részvételével. 
A tavalyi évben már 318 település 2082 
kertművelője vett részt a megmérettetésen. 
Időközben a határainkat is átlépte a prog-
ram, hiszen a környező országokból, sőt 
Lengyelországból és Nagy-Britanniából is 
érkeztek nevezések.

Kovács Szilvia programigazgató, Kar-
cag város alpolgármestere hangsúlyozta, 
hogy tavaly a 2082 résztvevő segítsé-
gével mintegy 3,6 millió kertművelőhöz 
sikerült eljuttatni a program üzenetét. A 
verseny öt éve alatt összesen 443 telepü-
lésről érkeztek nevezések az ország va-
lamennyi megyéjéből, közülük 30-an már 
ötödik éve vesznek részt a programban. 

ALGEIER WENDY
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Szakáli István Loránd és Kovács Szilvia a 
településvezetőknek és koordinátoroknak 
rendezett szakmai napon tartott előadást
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A verseny nem titkolt célja a fiatalok minél 
szélesebb körű bevonása: amíg 2013-ban 
mindössze 40, tavaly már 8136 húsz év 
alatti fiatal vett részt a kertek művelésében. 
Van olyan település, ahol minden óvoda 
tevékenyen részt vesz a programban.

A versenyben résztvevők jó példája nyo-
mán összesen további 5384 felhagyott ker-
tet vontak újra művelésbe, derült ki tavaly 
a versenyzők megkérdezése során. Örven-
detes, hogy nem csak a vidéki lakosságot 
mozgatja meg a verseny: 2017-ben már hat 
fővárosi kerület is nevezett.

Idén először a kertművelők mellett a te-
lepüléseket is díjazták, amivel a  települési 
lélekszám arányában a legtöbb jelentke-
zést benyújtó városok és falvak munkáját is-
merték el a szervezők.  A további települési 
díjakhoz megyék és régiók, cégek és szer-
vezetek díjfelajánlásait várják.

Bár a települések nevezési határidejét 
április 30-ra tűzték ki, Kovács Szilvia hang-

súlyozta, hogy a később jelentkezőket sem 
utasítják el. A programigazgató azokat a 
kertművelőket is bátorította, ahol a település 
nem nevez. Őket egyénileg bírálják el az 
augusztus elsejéig beküldött összesítőlapok 
és képek alapján.
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MÉG KAPHATÓ A 2016-OS ÉVKÖNYV!

A Kerti Kalendárium 2016-ban megjelent 10 száma összekötve, 
színes borítóval ellátva kapható!
Ára: 4550 Ft/db postaköltséggel.
Amennyiben a Kerti Kalendárium 2016. évi összekötött számaira 
igényt tart, úgy szíveskedjék az alábbi megrendelőlapot – kitöltve 
és aláírva – címünkre (Kerti Kalendárium, 1591 Budapest, Pf. 294.) 
mielőbb visszaküldeni.

MEGRENDELŐLAP

Utánvételes megküldéssel megrendelem a Kerti Kalendárium című folyóiratuk 2016. 
évi összekötött példányait,

...........  azaz  ...................................................................................................példányban

.........., 2017.  ...........................................................hó ...............................................nap

 ...........................    .........................................................
 megrendelő    pontos címe (irányítószámmal)


