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MAGYARORSZÁG                        
LEGSZEBB KONYHAKERTJEI 

A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb 
konyhakertjei programra 2019-ben 378 településről 
csaknem 2400 kertnevezés érkezett.

Lapunk főszerkesztőjének nagyapja, 
Doró Antal is visszatérő versenyző, aki 
amellett, hogy lakóhelyén magabiztosan 
tartja címvédő pozícióját, 88 éves 
korában másodjára vehetett át oklevelet 
(megerősítő díjat) az OMÉK-on tartott 
országos díjátadón. Doró Antal célja, 
hogy a 2020-as programban kertjével 
kiérdemelje az örökös díjat.
A fotók az ő kertjében készültek tavasszal 
és nyáron.



2012-ben Kovács Szilviá-
nak, Karcag város alpol-
gármesterének az ötleté-
ből született program cél-

ja, hogy a kertek versenyével megőriz-
zék a kertművelés hagyományait, 
megbecsüljék a kert mű velő embere-
ket és kitartó munkájukat, valamint 
példájuk követésével másokat is kony-
hakertek kialakítására és művelésére 
biztassanak.

A hetedik alkalommal meghirdetett 
program népszerűségét mutatja, hogy 
míg az első évben 60 település jelent-
kezett a felhívásra, addig 2019-ben 

már 378. Azaz több mint hatszorosára 
nőtt azon falvaknak, kis- és nagyváro-
soknak a száma, ahol fontosnak tartják 
az olyan kertművelők megszólítását 
és bevonását, akik még őrzik a nagy-
szüleiktől tanultakat, és olyan tech-
nikákat használnak, amelyekkel szép 
és egészséges zöldségeket, gyümöl-
csöket termeszhetnek a kertjükben.

Azért is szükségszerű ez a fajta tu-
dás- és tapasztalatmegosztás, mert a 
program statisztikái azt mutatják, 
hogy az egyéni kertművelők között 
túlnyomó többségben van a 61–70, il-
letve a 71–80 év közötti korosztály 

(együttesen e két korcsoport tette ki 
az egyéni nevezők 43,61 százalékát 
2016-ban). Szerencsére ha a nevező-
ket összességében tekintjük, akkor 
egyre több óvodai, iskolai közösségi 
kertet találunk, ami a gyerekek környe-
zeti nevelése szempontjából is jó hír.

A programra hazai és határon túli 
települések önkormányzatai, intézmé-
nyek, civil szervezetek, magánszemé-
lyek nevezhettek. A jelentkező tele-
püléseken meghirdették A legszebb 
kony hakertek versenyt, majd össze-
gyűjtötték a helyi jelentkezéseket, zsű-
rizték a nevező kerteket, és a kategó-
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riák első helyezettjei közül a legszeb-
beket jelölték az országos díjra.

A versenyre különböző kategóriák-
ban lehetett nevezni:

» balkon – erkélyen kialakított,

» mini – 50 m2-ig,

» normál – 50 m2 felett,

» zártkert 1. – zöldséges,

» zártkert 2. – gyümölcsös,

» zártkert 3. – vegyes,

» közösségi – óvodák, iskolák, cso-
 portok.

Az év témája a Tájfajtákat, saját 
megőrzésű, régi fajtákat a kertbe! 
volt, amellyel a szervezők célja a kert-
művelők figyelmének felhívása volt a 
saját kertjükben generációk óta újra-
vetett zöldségfajtákra, illetve az idős, 
permetezés, gondozás nélkül is bő-
ségesen termő gyümölcsfákra. Akik 
kérték, azoknak a Növényi Diverzitás 
Központ (Nödik) szakemberei bevizs-

gálták, beazonosították a fajtákat, 
amivel ugyan még kevesen éltek, de 
talán a program hatására egyre töb-
ben fogják felfedezni, milyen kincs is 
van a birtokukban.

2019-ben 378 településről mintegy 
2400 kertnevezés érkezett. A részt vevő 
települések fele (156) a Dunántúlon 
található. A megyék közül a legtöbb 
községgel Pest (45) és Jász-Nagykun-
Szolnok (26) képviseltette magát. 
Budapesten 9 kerület (III., X., XI., XIII., 
XIV., XVI., XVIII., XIX., XXI.) vett részt 
a programban. Az idén a magánkerte-
sek is szép számban jelentkeztek: 95 
településről 137 kert ne vezett.

Örvendetes, hogy minden eddiginél 
több kertbarát közösség, klub, illetve 
önkormányzat nevezett közösségi 
kerttel (308). Közülük a legjobbakat 
különdíjjal jutalmazták az országos 
döntőben. 

Az országos díjra a fenti hét kategó-
riában 95 településről 233 kertet jelöl-
tek, amelyek közül – az országos zsű-
ri döntése alapján – 35 településről 45 
kert (25 országos, 15 megerősítő, 4 
örökös, 1 életműdíj) érdemelte ki a Ma-
gyarország legszebb konyhakertje or-
szágos díjat. A program hetedik évé-
nek legkedvezőbb tapasztalata, hogy 
jelentősen visszaesett a vegyszer-
használat a kertekben. Egyre többen 
alkalmazzák a növénytársítást, védő-
növényeket telepítenek, természetes 
növényi levekkel és más öko-, bio mód-
szerekkel védekeznek.

Bízunk benne, hogy a tendencia foly-
tatódik, és hogy jövőre a poloska sem 
okoz annyi bosszúságot a kertműve-
lőknek!




