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ÍGY CSINÁLOM

Szigetszentmiklós legszebb kertje
2007-BEN KÖLTÖZTEM SZIGETSZENTMIKLÓSRA, AHOL KERTES HÁZBAN LAKOM. MIVEL VIDÉKEN 
NŐTTEM FEL, MINDIG IS SZERETTEM A VIRÁGOKAT.

Édesanyám kis virágoskertünket szeretettel 
ápolta, gondozta, amiben folyamatosan segí-

tettem neki, és így én is nagyon közel kerültem 
a virágokhoz. Örültem virágzásuk idején, hogy 
milyen szép is a mi kertünk. Ezt a hagyományt 
megőriztem a szívemben, és felnőttként vittem 
tovább magammal.  

Így aztán az én kiskertemben is sok csere-
pes, ill. ültetett virág található. A kerítésen túl is 
minden évben illatoznak virágaim az ablak alatt. 
Kedvenc virágom a rózsa, de emellett nagyon 
sok az álló és futó muskátli, és a leandereimre 
is nagyon büszke vagyok. Sokat beszélek a vi-
rágaimhoz, mert szerintem a virágoknak is van 
lelkük, a törődés, az ápolás, egy-egy szép szó 
feléjük mind-mind tükröződik a virág alakján, 
kibontakozott virágain. 

A kert- és virágápolás terén a legfontosabb-
nak tartom a locsolás mellett, hogy a virágaimat 
tápoldatozzam,  hiszen a jó tápanyag a virágnak 
is ugyanúgy kell, mint az embernek. Fontos, 
hogy a száraz részeket a lehető leghamarabb 
eltávolítsam róluk. A szakkönyvekben utána ol-
vasok mindig, ha egy virágom feltűnően szárad 
vagy kókad, vajon mi okozhatja a bajt. Figyelem-

be veszem azt is, hogy melyik virág szárazságtűrő 
és melyik kevésbe, valamint melyik kedveli in-
kább a fényt és melyik nem. Ennek megfelelően 
árnyékosabb vagy naposabb helyre teszem, illet-
ve ültetem azokat.  A föld milyensége, a tápoldat 
használata mellett fontos a kapálás, hogy a virá-
gokat ne fojtsa meg a gaz. Mindezeket figyelem-
be véve ápolom virágaimat, kertemet. 

2016-ban pályáztam a Legszebb kert címre, 
amit a Kossuth Kertbarát Kör hirdetett meg Szi-
getszentmiklóson. Az első helyezést én értem el. 
Büszkén raktam ki kertemben a Legszebb virá-
gos kert kerámiatáblát, amely azóta ott látható 
és olvasható mindazok számára, akik elsétálnak 
a kertem előtt. Nagyon büszke vagyok erre a cím-
re, hiszen városunk kb. 40 ezer lakosából nem kis 
dolog egy ilyen címet elnyerni. 

A szép virágaimmal és virágos kertemmel 
azt szeretném üzenni az embereknek, hogy ker-
tészkedjenek, minél több időt töltsenek virágaik 
körében, mert a szép kert, a gyönyörű virágok az 
ember lelkére is viszonthatnak. Tegyük szebbé 
környezetünket, ez a kis időtöltés nagyon sok 
örömet hozzon minden ember számára.  

Farkasné Enyedi Ilona  


