KERTBARÁT HÍREK

A legszebb konyhakertek
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENÉRE TÖRETLENÜL FOLYTATÓDOTT A LEGSZEBB KONYHAKERTEK - MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI ORSZÁGOS PROGRAM. SIKERÜLT A ZSŰRIZÉS IS ÉS MEGSZÜLETTEK AZ EREDMÉNYEK. A PROGRAM ELINDÍTÓJA, PROGRAMIGAZGATÓJA, SÁRI KOVÁCS SZILVIA
SZEDTE CSOKORBA AZ IDEI TAPASZTALATOKAT.

A

z idei verseny a fő témája a biodiverzitás
volt, amivel mintegy összefoglalták az elmúlt
évek kiemelt témáit, hiszen volt már madárbarát,
rovarbarát kert, bevitték a gyógy- és fűszernövényeket a kertekbe, védték a termőföldet, hogy
a kertben egészséges flóra, természetes közeg
alakuljon ki. Sári Kovács Szilvia a biodiverzitás

Sári Kovács Szilvia életteli kertek kialakítására bíztat

előtérbe állításával szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy egy igazi konyhakertben az
a jó, ha minél többfajta növény és állat helyet
találhat. A sokféle zöldség mellett ott a helye a
virágoknak, legyen az akár vad, vagy nemes virág, kellenek a bokrok, a gyümölcsöt termő, vagy
akár csak árnyékot adó fák, és mellé mindenféle
élőlények, hasznos talajlakó szervezetek és rovarok, békák, gyíkok, madarak, sünök. A sokszínű-
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ség olyan életteret teremthet, ahol könnyebb
a kártevők elleni védekezés, és minden szempontból ideális, hiszen mindenki jól érzi magát
benne, ahogy az a nagyszüleink idejében is volt.
A kategóriák nem változtak, hiszen a balkon,
a mini, a normál, a zártkert1. zöldséges, a zártkert
2. gyümölcsös, a zártkert 3. vegyes, és a közösségi kategóriák a kertek minden fajtáját lefedik. Újdonság volt az idén, hogy a vírus okozta helyzethez igazodva, egy videó vlog-sorozat jelent meg,
hogy segítse a kezdő kertészkedők munkáját,
bemutatva, hogy hétről hétre milyen munkákat,
és hogyan kell elvégezni. Ezekben a program
tapasztalt, díjazott kertművelői mutatják meg,
hogy mit kell tenni, és ők hogyan csinálják. Ez
azért is nagyon hasznos, mert így megismerhetik
ezeket a nagyszerű embereket, példát vehetnek
róluk, és egyben megtanulhatják tőlük a kertművelés minden csínját-bínját.
Ennek az évnek a meghatározója sajnos a
koronavírus volt, de ez a pandémiás időszak kedvezett a program céljának, hiszen a kényszerű
otthon maradás sokakban kedvet ébresztett a
konyhakertészkedés iránt. Egyre többen látják,
hogy mennyire jó dolog és most még különösen
fontos is, hogy otthon minél több mindent megtermeljünk. Ne kelljen érte elmenni, illetve így
tudjuk, hogy amit megtermeltünk, teljes mértékben biztonságos. Többen kezdtek el kertészkedni, és egy-egy településről az idén több kerttel
neveztek, mint az előző években.
A legtöbb helyen csak egy kertszemlét lehetett
tartani, illetve a vészhelyzet kihirdetése miatt volt
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visszalépő település is. Emellett azonban nagyon
sok magánjelentkező vett részt a megmérettetésben és nagyon szép kerteket láthattunk tőlük.
Az ez évi tapasztalatok alapján elmondhatjuk,
hogy a pandémiás időszakban a kertművelők
még büszkébbek, még gondosabban művelik
kertjeiket. Átértékelődött sok minden, mert a
konyhakertben szorgoskodókat most már nem
megmosolyogják, hanem irigylik, és sok esetben igyekeznek mielőbb kialakítani egy konyhakertet maguknak is. Ez nagyon jó dolog, hiszen
A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programnak éppen az a célja, hogy legyen hazánk minden kertjében, balkonján, udvarán zöldség és gyümölcs.
Minden évben szép számmal vannak új jelentkező települések, bár ebben az évben kevesebben voltak, ami érthető is. Sok olyan hűséges
település is van, akik 2013-tól, a kezdetektől
minden évben csatlakoznak, és nagyon szép
eredményeket érnek el. Az idén az országos zsűri
Roszík Péter zsűrielnök vezetésével három életműdíjat ítélt oda, azaz a jelölt már 4. alkalommal
kapja meg a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat.

Az óvodák is egyre jobb teljesítményt nyújtanak, idén megszületett az első óvodának odaítélt
örökös díj, azaz 3. alkalommal lett országos díjazott. A minőségi fejlődés egyébként szinte minden kategóriáról, és benne minden ismételten
nevező kertről elmondható. Kiemelkedően sokat
nőtt az általános és középiskolai részvétel, illetve
a különböző közösségi kertek száma. A kertek
kialakítása is sokat színesedett, egyre népszerűbbek a magaságyások, a lugas, a kordonrendszerek kialakítása, és jelentős mértékben szaporodott az oktató és terápiás kertek száma is.
Ez mind azt mutatja, hogy egy kertnek men�nyi hasznos funkciója lehet túl azon, hogy megtermelhető benne a szükséges zöldség és gyümölcs. Egyre többen jönnek rá, hogy a kert maga
az élet, és egyre többen élnek vele, élnek benne.
A program egyik nagy eredménye, hogy 2019-ig
a kertesek példáját követve összesen 24 200-an
kezdtek el kertészkedni.
A növényvédő szeres védekezésben is javulás tapasztalható. Tudatosan, szakszerűbben
alkalmazzák, és sokkal kevesebb vegyszert használnak, így szerencsére az idén ismét több lett a
biokert.

Megerősítő díjat kapott Ujhelyy Károly zöldségeskertje Vámosszabadiban
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Mosonmagyaróváron örökös díjat kapott a Hildegard óvoda

Szeged, Godó Klára országos díjat nyert balkonja

A szegedi Farkas József életműdíjas gyümölcstermesztő

Helmli Mária életműdíjat kapott biatorbágyi kertje után

Karcag SZIM óvoda közösségi kertje
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Amrein Józsefné pécs-hirdi vegyes művelésű zártkertje
megerősítő díjas lett
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Az Agárminisztérium és háttérintézményei rendszeres segítséget nyújtanak a
program működtetéséhez, így Sári Kovács
Szilvia 2021-re is meghirdeti A legszebb
konyhakertek - Magyarország legszebb

konyhakertjei országos versenyt. A kategóriák nem változnak, az év témája pedig
még meglepetés. Legyenek büszkék kertjükre, mutassák meg, nevezzenek vele,
mert ezzel példát mutatnak másoknak is!
A csatlakozáshoz, nevezéshez, az aktuális
hírek eléréséhez kísérjék figyelemmel a
http://www.alegszebbkonyhakertek.hu
honlapot.

2020 országos díjazottjai
Az idén 230 településről 1809 kertet neveztek
a versenyre, a legtöbben a normál kert és a vegyes kultúrájú zártkert kategóriában jelentkeztek, és 199 közösségi kert versengett.
Országos díjat kapott balkon kategóriában Godó Klára Szegedről.
A mini kategóriában országos díjazott
Bicskéről Szűcsné Horváth Edit és Mátészalkáról Baloghné Farkas Rosemarie Odette.
Ebben a kategóriában örökös díjat érdemelt

Tóth Imre szentistváni kertész, életműdíjat pedig Csákiné Jilling Zsuzsanna Szekszárdról.
A normál kategória országos díjazottja
Tot János (Bugyi), Bertalan Ferenc és Bertalan Ferencné (Darnózseli), Palya János
(Kocsér), Aradi István és Aradiné Birovecz
Mónika (Mátészalka), Hegyi László (Mosonmagyaróvár), Piskolti Béláné (Petőháza) és
Szincsák Miklós (Tiszafüred). Életműdíjat
Helmli Mária biatorbágyi kertész kapott.
A zártkert 1. zöldséges kategóriában
országos díjat kapott Schottner Antalné
Kóspallagról, megerősítő díjat pedig Ujhelyy
Károly Vámosszabadiból.
A zártkert 2. gyümölcsös kategóriában
életműdíjat kapott a szegedi Farkas József.
A zártkert 3. vegyes kategória legjobbjai
Molnár István Mihály (Budapest XI. kerület), a Zöldparadicsom Ökotanya (Hódmezővásárhely), Pál Károlyné (Hont), Dénes
Imréné (Káld), Faragó Jánosné (Kocsér) és
Hankószki Pál (Nyírtura). Megerősítő díjat
kapott Amrein Józsefné (Pécs-Hird).
A közösségi kategóriában országos díjat
kapott az Árnyas Kert Civil Társaság (Budapest XIX. kerület), a Gönyűi Kék Duna Óvoda
és Bölcsőde (Gönyű), a Kaposvári Egyetem
Gyakorló Óvoda (Kaposvár), a Kőkúti Közösségi Önkormányzat (Kőkút) és a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
(Szarvas). Megerősítő díjat kapott a Madarász
Imre Egyesített Óvoda, Gépgyár úti „SZIM”
Tagóvoda (Karcag) és a Miskolci Autista Alapítvány (Miskolc). Örökös díjat kapott a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda.
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