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Konyhakertek versenye idén ötödször
AZ IDÉN ÖTÖDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZETT „A LEGSZEBB KONYHAKER-
TEK” - MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI ORSZÁGOS VERSENY 
TELEPÜLÉSI FORDULÓI A BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDNEK. NÉHOL MÉG ZAJLANAK 
UGYAN A MÁSODIK KERTSZEMLÉK, SOK HELYÜTT AZONBAN MÁR EREDMÉNYT 
HIRDETNEK. 

Az alulról jövő kezdeményezés évek 
óta nemzetközi programként működik: 

öt országból, valamint Magyarország 19 
megyéjéből és a határon túlról 365 telepü-
lésről összesen 2340 kertet neveztek idén 
a megmérettetésre.

Az országos program szervezői au-
gusztus 18-áig fogadták a településekről 
a jelöléseket Magyarország legszebb 
konyhakertje országos díjra. Az országos 
zsűri – amiben a tavalyi évhez hasonlóan 
a Biokultúra Egyesület, a Biokontroll Hun-
gária Nonprofit Kft., a Debreceni Egyetem, 
a Földművelésügyi Minisztérium egy-egy 

képviselője, illetve Kovács Szilvia program-
igazgató vesz részt –, ezt követően dönt a 
díjak odaítéléséről. Az értékelés szempont-
rendszere a tavalyival megegyező; minden 
egyes kert képes, írásos anyagát tüzetesen 
végignézik és azok alapján döntenek. Az 
országos eredményhirdetésre idén 
a szeptember 20. és 24. között meg-
rendezésre kerülő OMÉK keretein 
belül, az utolsó napon, a záróünnep-
ségen kerül sor, ahol az idén először 
megyei díjakat is osztanak.

A szervezők nagy örömére a jó példa 
ragadós: tavaly a verseny résztvevői 5394 
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embert vettek rá konyhakertjük megműve-
lésére. Idén további 4085 kertet vontak 
művelés alá. Ez hatalmas eredmény.

Az egyik karcagi óvodában a jó pél-
dája nyomán közel 40 gyermek családja 
kezdett el kertészkedni. Nagyon sok zöld 
óvoda – akiknek a településein nem hir-
dettek versenyt –, magánjelentkezőként 
csatlakozott a kezdeményezéshez, illetve 
egyéni jelentkező is sok van, tudtuk meg 
Kovács Szilviától, a „A legszebb konyha-
kertek” - Magyarország legszebb konyha-
kertjei verseny ötletgazdájától, program-
igazgatójától.

A szárazság és a hőség ellenére szépek 
a kertek, bár a bab és a kabakosok sokfelé 

rosszul szerepeltek, a paradicsomok és a 
paprikák viszont mindenhol gyönyörűek.

Rovarbarát kertek

Nagyon sokan megpróbáltak megfelel-
ni az idei év kiemelt témájának és rovar-
baráttá tették kertjeiket: ötletesebbnél 
ötletesebb saját készítésű rovarhotelek, 
darázsgarázs, sőt lepkeszállodák léte-
sültek. A közösségi kertek járnak ebben 
élen, de a magánkertekben is sok jó 
megvalósítást láttak a zsűritagok, és ami 
talán a legfontosabb: mindenki nagy 
odafigyeléssel védi a méheket.
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