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• A biodiverzitás volt a fő témája az idei 
versenynek, miért ezt választották?
– Az elmúlt évek kiemelt témáinak mintegy 
összefoglalása, csokorba kötése ez, hiszen 
volt már madárbarát, rovarbarát kert, be-
vittük a gyógy- és fűszernövényeket a ker-
tekbe, védtük a termőföldet, hogy a kertben 
egészséges flóra, természetes közeg alakul-
jon ki. A biodiverzitás előtérbe állításával 
szerettem volna felhívni a figyelmet arra, 
hogy egy igazi konyhakertben az a jó, ha mi-
nél többfajta növény és állat helyet találhat. 
A sokféle zöldség mellett ott a helyük a virá-
goknak, legyenek akár vadvirágok vagy ne-
mesek, kellenek a cserjék, a gyümölcsöt ter-
mő, vagy akár csak árnyékot adó fák; továb-
bá a hasznos talajlakó szervezetek és mel-
lettük a rovarok, békák, gyíkok, madarak, 
sünök, hiszen így alakulhat ki egy teljes és 
egészséges egység, ahol mindennek meg-
van a maga szerepe. A sokszínűség, a sokfaj-
taság olyan életteret teremthet, ahol köny-
nyebb a kártevők elleni védekezés, és min-
den szempontból ideális, hiszen mindenki 
jól érzi benne magát. Ahogyan az a nagyszü-
leink idejében is volt, mondta Sári Kovács 
Szilvia ötletgazda, programigazgató, Karcag 
város alpolgármestere.
• milyen újdonságokkal bővült az idei 
program?
– Ebben az évben is az eddigi kategóriák-
ban indulhattak a versenyzők. Újdonság 

volt az idén, hogy a vírus okozta helyzethez 
igazodva egy videóblog-sorozattal jelen-
tünk meg, mellyel a kezdő kertészkedők 
munkáját szeretnénk segíteni, útmutatást 
adni számukra, hogy hétről hétre, időről 
időre milyen munkákat, és hogyan kell el-
végezni. Ezekben a programunk tapasztalt, 
díjazott kertművelői mutatják meg az ér-
deklődők számára, hogy mikor milyen 
munkafolyamat következik, mit kell tenni, 
és ők azt hogyan csinálják.
• Mit tapasztaltak a verseny és az érté
kelések során: hogyan változott meg a 
kertészkedéshez fűződő viszony a pan-
dé miás időszakban?

– Ennek az évnek a meghatározója sajnos 
a koronavírus-járvány volt, ami elég szo-
katlan helyzetet teremtett mindenki szá-
mára. A program céljának mondhatni ked-
vezett, hiszen a kényszerű otthonmaradás 
sokakban felébresztette a konyhakertész-
kedés iránti igényt, kedvet. A vírus megje-
lenése óta egyre többen látják, hogy meny-
nyire jó dolog, hogy otthon minél több 
mindent megtermelhetünk. ne kelljen 
érte elmenni, illetve tudjuk, hogy ha nem 
vegyszereztünk, akkor teljes mértékben 
biztonságos, egészséges, amit megter-
meltünk. többen kezdtek el kertészked-
ni, és egy-egy településről az idén több 
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egyre többen látják, kertészkedni jó és hasznos – legalábbis ezt üzeni, hogy időközben 
több mint 24 ezerre nőtt a 2012 óta futó „A legszebb konyhakertek” program résztvevőinek száma. 

Az idei szezonzárás alkalmából beszélgettünk a kertversenyt megálmodó sári Kovács szilviával.

Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató

Helmli Mária,Biatorbágy Karcagi SZIM tagóvoda Farkas József, Szeged 
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kerttel neveztek, mint tették azt az elmúlt 
években. 
Másrészt viszont a vírus megnehezítette az 
életünket, mert a kertek zsűrizését nem tud-
tuk a megszokott módon, kétszeri alkalom-
mal megtenni. A legtöbb helyen a kertszem-
lék száma csak egyre korlátozódott, illetve a 
vészhelyzet kihirdetése miatt volt visszalé-
pő település is. Emellett azon-
ban nagyon sok magánjelent-
kező vállalta, hogy részt vesz 
a megmérettetésben és na-
gyon szép, több esetben or-
szágos díjazásra javasolt ker-
teket láthattunk tőlük.
Az ez évi tapasztalatok alap-
ján elmondhatjuk, hogy akik velünk tartot-
tak, még büszkébbek, még nagyobb gon-
dossággal művelik kertjeiket.
Ezt igazolja – és ez egyben a program egyik 
nagy eredménye is –, hogy 2019-ig a ver-
senyben részt vevő kertesek példáját kö-
vetve eddig összesen 24 200-an kezdtek el 
kertészkedni.
• melyek a jövő év tervei?
– természetesen folytatódik minden to-
vább, hiszen dr. Nagy István agrárminiszter 
támogatja elképzeléseinket, az Agrárminisz-
tériumtól és háttérintézményeitől rendsze-
res segítséget kapunk.

2021-re is meghirdetem tehát „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos versenyt. A kategó-
riák nem változnak, az év témája pedig még 
meglepetés, de ígérem, hogy hamarosan 
nyilvánossá válik.
Az oktatást, a tudásátadást tovább szeret-
nénk folytatni a videóblogokkal, illetve a 

honlapunk és a Facebook-
oldalunk ezt a célt is szol-
gálja majd. remélem, jövőre 
már újra lehetőségünk lesz 
több településre ellátogatni, 
és emellett tudásátadó, ta-
pasztalatcserélő konferen-
ciát szervezni. szeretnék 

minél több nevezővel találkozni, mert beval-
lom őszintén, ez nagyon hiányzik! nincs 
jobb érzés annál, amikor megszorongatha-
tom egy kertművelő munkától megviselt ke-
zét, belenézhetek a szemébe, gratulálhatok 
neki, és személyesen köszönhetem meg neki 
elhivatott kertművelő munkáját.
Várunk tehát jövőre is minden érdeklődő 
települést, illetve minden magánjelentke-
zőt. legyenek büszkék kertjükre, mutassák 
meg nekünk, nevezzenek vele, mert ezzel 
példát mutatnak mások számára is!

S. J.
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bAlkon kAtegóriA
• Godó Klára, szeged

mini kAtegóriA
• szűcsné Horváth Edit, Bicske
• Baloghné Farkas rosemarie odette,
   Mátészalka
örökös díj
• tóth Imre, szentistván
életműdíj
• dr. Csákiné Jilling zsuzsanna, szekszárd

normál kAtegóriA
• tot János, Bugyi
• Bertalan Ferenc és Bertalan Ferencné, 
   darnózseli
• Palya János, Kocsér
• Aradi István és Aradiné Birovecz Mónika, 
   Mátészalka
• Hegyi lászló, Mosonmagyaróvár
• Piskolti Béláné, Petőháza
• szincsák Miklós, tiszafüred
életműdíj
• Helmli Mária, Biatorbágy

zártkert 1. (zöldséges) kAtegóriA 
• schottner Antalné, Kóspallag
megerősítő díj 
• ujhelyy Károly, Vámosszabadi

zártkert 2. (gyümölCsös) kAtegóriA
életműdíj 
• Farkas József, szeged

zártkert 3. (vegyes) kAtegóriA
• Molnár István Mihály, 
   Budapest XI. kerület
• zöldparadicsom ökotanya, 
   Hódmezővásárhely
• Pál Károlyné, Hont
• dénes Imréné, Káld
• Faragó Jánosné, Kocsér
• Hankószki Pál, nyírtura
megerősítő díj 
• Amrein Józsefné, Pécs-Hird

közösségi kAtegóriA
• Árnyas Kert Civil társaság, 
   Budapest XIX. kerület
• Gönyűi Kék duna Óvoda és Bölcsőde, 
   Gönyű
• Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda, 
   Kaposvár
• Kőkúti Közösségi önkormányzat, Kőkút
• szlovák Általános Iskola, Óvoda 
   és Kollégium, szarvas
megerősítő díj 
• Madarász Imre Egyesített Óvoda, 
   Gépgyár úti szIM tagóvoda, Karcag
• Miskolci Autista Alapítvány, Miskolc
örökös díj
• Hildegard Óvoda, Mosonmagyaróvár

Miskolci Autista Alapítvány Ujhelyy Károly, Vámosszabadi

Dr. Csákiné Jilling Zsuzsanna,  SzekszárdGodó Klára, Szeged


