
LEGSZEBB KONYHAKERTEK

Kertmentő diákok
A BUDAPESTI MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN ÁTADTÁK A 
„MENTS MEG EGY KERTET!” PROGRAM DÍJAIT, AMIBEN A A FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM (FM) FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ SZAKISKOLÁK EGY-EGY GON-
DOZÁSBA VETT KERTTEL VETTEK RÉSZT.

Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Ker-
tészeti Szakképző Iskola igazgatója 

méltatta a Kertészkedés éve jegyében meg-
hirdetett Ments meg egy kertet! programot, 
ami az évek óta nagy sikerű konyhakert 
mozgalomhoz hasonlóan azt tűzte ki cél-
ként, hogy minél több hazai kert kerüljön 
ismét művelés alá. Az önkétesség, a segí-
teni akarás és a korosztályok egymásra 
találása napjaink egyik legfontosabb ne-

velési elvei közé tartozik. A diákok tudásuk 
legjavát adva, önkéntesen, szabad idejük-
ben vettek részt a kertek megmentésében.

Román István agrárszakképzésért felelős 
helyettes államtitkár felidézte, hogy Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter tavaly 
tavasszal hirdette meg 2016-ot a Kertész-
kedés évének. A Kertészkedés éve és azon 
belül a Ments meg egy kertet! program ro-
kon a Konyhakert mozgalom céljaival: minél 
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többen minél nagyobb területet műveljenek 
meg a környezetükben, így ápolják a kert-
kultúra hagyományait. Fontos az is, hogy jó 
minőségű, vegyszermentes élelmiszert ter-
melve, környezetkímélő módon neveljenek 
kertészeti termékeket. 2014-ben átlagosan 
mintegy 75 kilogramm zöldséget és mint-
egy 39 kilogramm gyümölcsöt fogyasztott 
a magyar lakosság. A Kertészkedés éve 
programsorozattal ezeket a mennyiségeket 
is szeretnék növelni: a zöldségfogyasztás 
85, a gyümölcsfogyasztást pedig 45 kilog-
rammra. A kertészkedés kultúrájának fölé-
lesztése ezen kívül hozzájárul a tájfajták 
megőrzéséhez, termesztésbe vonásához.

A tavalyi év a Több generációs kertek 
éve is volt. Ennek szellemében tevékenyked-
tek azok a diákok és tanárok, akik a Ments 
meg egy kertet! program keretében „örökbe 
fogadták”, azaz művelés alá vonták olyan 
idős emberek kertjét, akik már nem képesek 
gondozni azt. A programban 56 agrár-szak-
képzési intézmény vett részt. Iskolánként 
átlagosan 15-20 diák kertészkedett a földe-
ken 1-2 felügyelő pedagógus segítségével. 
Kilenc iskola egy helyett 2-3 kert gondo-
zását vállalta, így összesen 76 kertet von-
tak művelés alá az FM fenntartású iskolák.

Kovács Szilvia, a „Legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyha-
kertjei program ötletgazdája, Karcag város 
alpolgármestere szerint nemcsak kerteket 
mentenek a diákok, hanem hatalmas meny-
nyiségű tudás birtokába jutnak egykori gon-
dozóiktól. Először 2014-ben hívta a prog-
ramban való részvételre a szakiskolákat, 
akkor hárman, a következő évben pedig 
öten vállalták a megmérettetést, amit a Ken-
deresi Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium koordinált. A díjkiosztó helyszí-
neként választott Magyar Gyula Kertészeti 
Szakképző Iskola 2014-ben elsőként nyert 

országos díjat a szakiskolák sorában, majd 
azt két évvel később ismét a legjobbak közé 
választották, így megújító díjban részesültek.

A konyhakertek mozgalommal sok közös 
szállal kapcsolódik a tavaly útjára indított 
„Ments meg egy kertet!” program. Éppen 
ezért a gondozásba vett kerteket a kony-
hakert program zsűrizési szempontrendsze-
re szerint értékelték. A programigazgató 
bízik abban, hogy a közeljövőben még 
többen ajánlják fel kertjeiket gondozásra. 
Elismerés illeti a diákokat és tanáraikat, hi-
szen sok esetben több éves munka árán 
vonhatók művelésbe a felhagyott kertek. 

Az iskolák munkájának értékeléseként 
6 iskola kiváló, példamutató munkáért ka-
pott elismerést, 22 iskola kiváló munkájá-
ért részesült díjazásban, 27 iskola pedig 
elismerő oklevelet kapott a programban 
való részvételért. A jánoshalmai FM Ke-
let-magyarországi Agrárszakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium különdíjban részesült, mert ott 
több éve felhagyott kertet vontak művelés 
alá, így az első évi munkájuk java a terület 
megtisztításával telt, így nem lehetett a meg-
hirdetett szempontrendszer szerint értékelni 
az amúgy elismerésre méltó erőfeszítéseiket.

A helyettes államtitkár – az agrártárca 
vezetőjének megbízásából –, meghirdette a 
„Ments meg egy kertet!” idei folytatását az 
FM fenntartásában működő szakképző isko-
lák számára. 
A programról a www.agrarszakkep-
zesek.hu oldalon találhatnak bővebb tájé-
koztatást az érdeklődők.
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