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A konyhakert is lehet szép!
KIOSZTOTTÁK A „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB 
KONYHAKERTJEI PROGRAM ORSZÁGOS DÍJAIT. A 72 EGYÉNI DÍJ MELLETT TELEPÜ-
LÉSI, MEGYEI ÉS KOORDINÁTORI DÍJAK IS GAZDÁRA TALÁLTAK.

2012-ben Karcagon Kovács Szilvia prog-
ramigazgató kezdeményezésére indult 

el „A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei program, 
amely már 2013-ban országos mozgalom-
má nőtte ki magát. A program célja, hogy 
a kertművelők munkája kellő elismerést kap-
jon és példájuk nyomán minél többen mű-
veljenek konyhakertet, hogy az évszázadok 
során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább 
öröklődjön.

A verseny komplex gondolkodásmódot 
próbál terjeszteni azzal, hogy minden év-
ben kiemelt programot is hirdet. A korábbi 
években a madárbarát, rovarbarát kert, 
illetve fűszer- és gyógynövényes kert kiala-
kítása, idén pedig a hasznos rovarok kert-
ben való megtelepítése és védelme volt a 
kiemelt feladat, amit igen sokan, a jelentke-
zők mintegy 90 százaléka teljesített.

A program egyik célkitűzése, hogy ter-
mészetes védekezési módokat honosítson 
meg a házikertekben. Kovács Szilvia prog-
ramigazgató nagy örömére ennek igen 
sokan meg is felelnek, növénytársításokkal, 
növényi levekkel és más öko-bio módszerek-
kel tartják egészségesen növényeiket, illetve 
aki mégis kémiai növényvédőszert hív segít-
ségül a védekezésben, azok permetezési 
naplóban rögzítik a kijuttatott kezeléssel 
kapcsolatos tudnivalókat.

Elismerés illeti a zsűritagokat és koordináto-
rokat, több mint 2000-en önkéntesként vesznek 
részt a szervezésben és a helyi zsűrizésben.

A verseny már az első évben nemzet-
közivé vált. Az öt év alatt eddig összesen 7 
ország 534 településéről jelentkeztek kert-
művelők, az idén hazánkon kívül az USA-
ból, a dél-angliai Plymuthból, Erdélyből és 
Délvidékről is érkeztek nevezések.

Az idén 366 település 2351 kertművelő-
je vállalta a megmérettetést, közülük 96 
településről 240-et jelöltek országos díjra. 
Nagy István miniszterhelyettes, parlamenti 
államtitkár és Kovács Szilvia programigaz-
gató hét versenykategóriában összesen 72 
díjat (53 országos, 10 országos megerősí-
tő, 6 örökös és 3 életmű díjat) adott át a 
legeredményesebb kertművelőknek.

Idén először megyei díjakat is kiosz-
tottak. A szervezők úgy gondolták, hogy 
elismerni, díjazni érdemes azokat a telepü-
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Mini kategóriában örökös díjat vehet át Szabó Pálné 
és felesége Muhiról. Apró kertjükben minden nagyon 
praktikusan és ízlésesen elrendezett, az egészséges 
dísz- és haszonnövények szép összhangot teremte-
nek. Csigairtó futókacsáik még bájosabbá teszik az 
egyébként is páratlan összképet
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léseket, akik példás gondossággal, lelkiis-
meretességgel viselik gondját és szervezik 
településükön „A legszebb konyhakertek” 
versenyt, illetve akik kiemelkedően teljesítet-
tek ebben a programban akár helyi, akár 
országos szinten. Ezért minden megyei ön-
kormányzatot felkértek megyei elismerés 
adományozására. Az idén öt megye élt ez-
zel a lehetőséggel. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Szank községnek, a Békés 
Megyei Önkormányzat Kondorosnak, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat Tiszaörsnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Tunyogmatolcsnak, 
a Vas Megyei Önkormányzat pedig Káld 
községnek adományozott megyei díjat.

A program ötéves jubileuma alkalmából 
elismerésben részesítették azon települése-
ket, akik immár ötödik éve töretlen lelkese-
déssel szervezik településeiken a versenyt. 
Bácskossuthfalva, Badacsonytördemic, Bia-
torbágy, Bicske, Cegléd, Csongrád, Csor-
vás, Eger, Esztergom, Felsőörs, Gutorfölde, 
Jászapáti, Karcag, Kecskemét, Kenderes, 
Kiskunhalas, Kisújszállás, Kunszentmiklós, 
Mezőtúr, Nagykanizsa, Nyírmada, Pilisvö-

rösvár, Pusztaszabolcs, Püspökladány, Teme-
rin, Tiszafüred, Tiszaörs, Tunyogmatolcs, Tyu-
kod és Újszilvás települési képviselői, illetve 
koordinátorai részesültek elismerésben.

Díjazták a verseny legaktívabb, legjob-
ban teljesítő települését, akik a lélekszám 
arányában a legtöbb kertművelőt vontak a 
versenybe. Gutorfölde kapta az elismerést, 
ahol a lakosság 24 százaléka részvevője 
a versenynek. Fercsák Lászlóné Szaknyéri 
Karolina 2013-ban kezdeményezte a ver-
senyhez való csatlakozást, azóta mozgató-
rugója, koordinátora a települési program-
nak, fantasztikus lendülettel, minden ener-
giáját beleadva szervezi a helyi versenyt. 
Az 5 év alatt összesen 244 kertnevezé-
sük és 40 országos díjra jelölésük volt. A 
gutorföldi kertek példásan gyönyörű bio 
kertek, eddig 10 országos elismerést sze-
reztek, amiből 6 kert országos, egy pedig 
életmű díjat kapott.
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Dr. Csákiné Jilling Zsuzsanna szekszárdi kertjét 
idén immár harmadszor ismerték el, így örökös 
díjat kapott. Az ötletes és szép magaságyásokban 
vetésforgóval minden talpalatnyi helyet kihasznál. 
Kertje madár- és rovarbarát darázsgarázzsal, 
madáritatóval, virágokkal

Bakó Péter biatorbágyi ligetes, mediterrán han-
gulatú pihenőkertjéhez harmonikusan illeszked-
nek a zöldséges és gyümölcsös részek. Minden 
adottságot kihasználva – kordonokon, lugasokon, 
magaságyásokban, edényekben, ámpolnás 
cserepekben – termeli a család kedvenc zöldségeit, 
gyümölcseit. Idén kislánya is saját kertrészt kapott: 
a szülei segítségével épített mesekertet saját maga 
gondozza. Normál kategóriában érdemelték ki az 
országos díjat
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Kósa Tamás Miklós Egerben, a Szépasszony-völgy 
helyi védelem alatt álló Öregsori pincéi közvetlen 
közelében, egy borház kertjében mediterrán 
hangulatú konyhakertet hozott létre. A teraszos 
kialakítás, a rendezett, tiszta, virágos környezet 
és a Kárpát-medence növényeinek egyvelege 
varázslatos hangulatot áraszt. A normál kategóri-
ában nevezett kert idén először kapott országos 
elismerést

Bányainé Pajor Gabriella szimmetrikus elrendezé-
sű kiemelt ágyásokban, a növénytársítás szabálya-
inak figyelembevételével alakította ki hasznon-
kertjét. A kert közepén süllyesztett hordóban pihen 
az öntözővíz, mellette csendes szemlélődésre, 
pihenésre szolgáló pad kapott helyet. A nagyková-
csi kerttulajdonos idén másodszor kapott országos 
elismerést, így megerősítő díjat vehetett át

Rózsa Péter balmazújvárosi zártkertjében bio 
módszerekkel, vegyszermentesen termel. Idén 
kialakított dombágyását, amely minden várako-
záson felül ontotta az egészséges és gyönyörű 
zöldségeket, kisunokájával ketten gondozzák. A 
hozzá látogató érdeklődőknek szívesen átadja a 
sok év alatt összegyűlt gyakorlati tudását

Tóth Pál kimagasló munkát végez békéscsabai 
zártkerti gyümölcsösében, amely rendezett, 
szakszerűen, kifogástalanul ápolt, kihasználtsága 
maximális, korona- és tőkekialakításai egyedül-
állóak. Egy gyümölcsfán több fajtát is termeszt, 
tudatosan használja oltási, szemzési tapasztalata-
it. A termés mennyisége és minősége az évjárati 
hatásoktól függetlenül folyamatosan magas, 
bizonyítva a szakértelmet és a sok munkát
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A Monte Corona Műemlékvédő Egyesület Orosz-
lányban, az országban egyedülálló Kamalduli Re-
meteség területén, az évszázados hagyományokat 
megőrizve gyógy- és fűszernövények sokaságát 
termeszti, amelyet gyümölcsfák és bogyós termésű 
bokrok gazdagítanak. A termést feldolgozzák és 
rendezvényeken mutatják be a gyógy- és fűszernö-
vények gyűjtését, feldolgozását

Mayer Erika és családja Szegedről negyedik alka-
lommal kapott országos elismerést, tehát életmű- 
díjban részesült. Vegyes zártkert kategóriában ne-
vezett kertjük lenyűgöző, a bio növénytermesztés 
és az állattartás harmóniában vannak egymással. 
Zöldségeik, gyógy- és fűszernövényeik dísznövé-
nyek módjára pompáznak a kertben. Az egész 
család szívvel és lélekkel gondozza a kertet

A Városi Kertek Közhasznú Egyesület Aranykatica 
Kertjét Budapest 19. kerületében három nemzedék 
műveli együtt. A közösségi kertben nagy figyelmet 
fordítanak a kert összképére, fenntartására és 
folyamatos fejlesztésére. Nemcsak az egyéni 
ágyások, hanem a közösségi művelésű területek is 
szépen gondozottak


