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KERTBARÁT HÍREKNÖVÉNYORVOS A DÍSZKERTBEN

Unokáiknak adják át a kertészkedés 
örömét – 45 éves a Mosonmagyaróvári
Kertbarátok Köre
45 ÉVE ALAKULT MEG A MOSONMAGYARÓVÁRI KERTBARÁTOK KÖRE. ABBAN AZ 
IDŐBEN ÚTTÖRŐ MUNKÁNAK SZÁMÍTOTT, HOGY AZONOS ÉRDEKLŐDÉSI KÖRŰ 
EMBEREK ÖNÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉSSEL CSOPORTBA TÖMÖRÜLVE FEJLESZTETTÉK 
ÉS EGYMÁSNAK ADTÁK ÁT A KERTÉSZKEDÉSBEN, ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTER-
MESZTÉSBEN SZERZETT TUDÁSUKAT, MESÉLI HEGEDÜS CSABÁNÉ, AKI 2012 ÓTA 
IRÁNYÍTJA A TÖBB MINT 70 FŐS CSOPORTOT.

Sokat tanulnak egymástól is a tagok, a be-
vált kertészeti módszereket, növényvédel-
mi tapasztalataikat szívesen osztják meg 
egymással, de kezdetektől fogva rendsze-
resen hívnak meg szakembereket is, akik 
a kert időszerű munkái mellett az új irány-
zatokra is felhívják a figyelmet, és jól hasz-
nosítható szakmai tanácsokkal szolgálnak.

A mosonmagyaróvári kertbarát kör ve-
zéregyénisége volt a kilencven éves Kocsis
József, aki 1987-tól 2002-ig töltötte be az 
elnöki tisztet a csoport élén. Sok szakmai
programot honosított meg, amelyek ma is 
a kertbarát kör működésének gerincét ké-
pezik. Családi háza kertjében még most is 
aktívan kertészkedik.

– 45 évvel ezelőtt Nyugat-Európából 
indult a kertbarát mozgalom, amelynek lé-
nyege az volt, hogy az embereket kimozdít-
sa a természetbe – emlékezik vissza Kocsis 
József, akinek szenvedélye már gyermekko-
rától fogva a kertészkedés, ezért is végzett 
agrármérnökként Gödöllőn.

– Magyarországon a Hazafias Nép-
front keretében jöttek létre az első kertbarát 
szakkörök, sok településen 2-3 áras terüle-
teket osztottak ki erre a célra, folytatja. – 
Mosonmagyaróváron olyan tagok gyűltek 

össze, akik eleve rendelkeztek már kerttel. 
Az egyetemmel kötött szerződés keretében 
neves szakemberek tartottak előadásokat, 
akik jelentősen hozzájárultak a tagok 
szakmai fejlődéséhez, mondja Kocsis Jó-
zsef. – Tanulmányutakat is szerveztünk és 
gyümölcsoltványokat is osztottunk, hogy 
népszerűsítsük az új fajtákat. Jelenleg az 
egyesületnek több mint hetven tagja van, 
de minden évben vannak új jelentkezők.

– Sajnos egyre idősödik a tagság, veszi 
át a szót Hegedüs Csabáné. – Örülnénk, 
ha a fiatalok is több időt tudnának nemcsak 
a családjukra, de környezetükre, az egész-
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Kocsis József alapító tag, tiszteletbeli elnök, 
Hegedüs Csabáné jelenlegi elnök és Nagy Béla, 
az egyik legaktívabb vezetőségi tag 
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séges zöldség és gyümölcstermesztésre is 
fordítani. Ugyanakkor ma látni kell, hogy ők 
tizenórákat dolgoznak és ügyeik intézése, 
a pihenés az elsődleges. Bár a mai fiatalok 
is igénylik a szép környezetet, de munkájuk 
mellett egyre kevesebben kertészkednek, 
mondja. Éppen ezért a nagyszülőkre hárul 
az a kellemes faladat, hogy ízelítőt adjanak 
unokáiknak a kert nyújtotta örömökből.

– Az évenként megrendezett nagyszabá-
sú termény- és virágkiállítás mutatja, milyen 
sok múlik a pedagógusokon is, akik minden 
alkalommal ezer feletti érdeklődő, csodát 
látó gyermekkel jönnek el hozzánk és kéz-
zel fogható közelségben mutatják be a ker-
tek terményeit, a mindennapok étkezésében 
megtalálható gyümölcsöket, zöldségeket. 
Ugyanakkor a nagyszülők feladata is, hogy 

a kicsik érdeklődését fenntartsák, lehetősé-
get adva a magok vetésére, öntözésére, a 
betakarításra, pici kertecskék kialakítására. 
Így vezethetjük be a felnövekvő nemzedé-
ket a kertművelés világába – hangsúlyozza 
Hegedüs Csabáné. Unokái is  szívesen sür-
gölődnek a kertben körülötte, megismerik a 
különféle növényeket. 

A 45 éves ünnepségre jubileumi kiadvány is 
megjelent és köszöntötték a szervezet munkáját 
jelentősen támogatókat is. Németh Andrea, Mo-
sonmagyaróvár környezetvédelmi referense a 
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 
kitüntető oklevelét vehette át a jeles alkalmon. 
Makai János kertészmérnök, továbbá a mozga-
lomban már a kezdetek óta aktívan részt vevő 
Hiller Ernőné és Kocsis József munkáját is kitünte-
tő oklevéllel jutalmazta az országos szövetség.
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