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Szent-Miklóssy Ferenc életművét 
ismerték el
LAPUNK ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐJE, SZENT-MIKLÓSSY FERENC SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT DÍJAZ-
TÁK A  KÖZELMÚLTBAN. ÉLETMŰVE VALÓBAN MAGÁÉRT BESZÉL, HISZEN EGÉSZ ÉLETÉBEN AZ ISME-
RETÁTADÁS, A KERTÉSZEK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE VEZÉRELTE. ÉVTIZEDEKEN ÁT VOLT A KERTÉ-
SZET ÉS SZŐLÉSZET ROVATVEZETŐJE,  ELINDÍTOTTA A KERTI KALENDÁRIUM HAVILAPOT, ÉS MÁIG 
A KERTÉSZEK ÉS KERTBARÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE.

A debreceni születésű fiú anyai nagyapjától 
tanulta a kertészet fogásait, aki Szatmárban 

vezette a családi gazdaságot. Madarassy Árpád 
még a debreceni mezőgazdasági akadémián 
tanult, ahol széles körű gyakorlati képzés zajlott. 
Szent-Miklóssy Ferenc még emlékszik rá, hogy 
édesanyja is részt vett annak idején egy tízhol-
das almaültetvény telepítésében. Mindezek ha-
tására érettségi után Budapesten, a Kertészeti és 

Szőlészeti Főiskolán tanult tovább. Diplomáját 
átvéve a főiskola tangazdaságában helyezkedett 
el, ahol részt vett a termőkaros orsó koronaforma 
kialakításával, használhatóságával kapcsolatos 

kísérletekben. A Fejes Sándor által javasolt, akkor 
új koronaforma egyedül a cseresznyénél nem vált 
be, almában viszont széles körben bevezették az 
országban. 

Következő munkahelye a Hungarofruct külke-
reskedelmi vállalat lett, ahol exportfelelősként az 
áruk átvételével foglalkozott. Már ott elkezdte jár-
ni az országot, munkájából adódóan egy nap akár 
5-6 helyre is el kellett jutnia, hogy a gazdaságok-
ban ellenőrizze a terményeket. Akkoriban az Áfé-
szek és termelőszövetkezetek jól megszervezték 
a háztáji termesztést és az átvételt is, sok ember 
jutott mellékes bevételhez a kistermelésből.

Családi javaslatra, fiatal házasként jelentke-
zett a Kertészet és Szőlészethez újságírónak, és 
1969-ben vették föl a szerkesztőségbe, rábízták 
a szőlészeti és borászati rovat vezetését. Gévay Já-
nos főszerkesztő mellett 5-6 fős csapat dolgozott, 
később bővült a szerkesztőség, amikor hetilap lett 
az újságból. Bálint Györggyel együtt sokat utaztak 
szerte az országban, hogy bemutassák a nagyüze-
mi mellett a kisüzemi termesztést is. Egyikük sem 
volt rest előkapni a metszőollót, és megmutatni az 
embereknek, hogyan kell szakszerűen megmet-
szeni a gyümölcsfákat vagy a szőlőt, és a mindig 
magukkal hordott szaklapokat is szívesen oszto-
gatták.

Szent-Miklóssy Ferenc 23 évig dolgozott a 
Kertészet és Szőlészetnél, a rendszerváltás után az 
agrártárca sajtófőnökének kérték föl. 
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A kistermelők munkájának megkönnyíté-
se volt a cél a Kerti Kalendárium alapításával, 
amit Székely Józseffel vezetett. „Olyan lapot 
kell csinálni, amit megértenek az emberek, és 
rögtön alkalmazni tudják a leírtakat", mondták 
az alapítók. 1989 nyarán nagy sikerrel indult 
az új havilap. A korábban megismert Áfészek és 
szövetkezetek több példányban rendelték meg 
és juttatták el a háztájiban dolgozó tagjaiknak, a 
csúcsidőben megközelítette a példányszáma az 
50 ezret. Témát is könnyű volt találni, hiszen az 
országjárások során sokfelé bukkantak hasznos 
ötletekre. Arra figyeltek, hogy ne legyen belső 
verseny a két kertészeti szaklap között.

A kertbarát körökkel elindulásuktól fogva 
kapcsolatban állt, és az emlegetett országjárások 
során találkozott sok hobbikertésszel is. Rendsze-
resen tartott előadásokat a kertbarátoknál, éven-
te akár 40-50-et is a legkülönbözőbb kertészeti 
témákban. A bányászoktól kezdve a textiliparban 
dolgozók között is népszerű lett a kertművelés. 
Országszerte egyre többen csatlakoztak a Gyúró 
Ferenc professzor által kezdeményezett kertbarát 
mozgalomhoz.

Szent-Miklóssy Ferenc három könyvét 
is azok alapján írta meg, amiket kérdez-
tek tőle előadásai során. A Kertészkedjünk 
okosan című után következett a hét kiadás-
ban is megjelent Szép szőlőből finom bort!, 
majd a Növénybetegségek és megelőzésük.  
1990-től a Kertészek és Kertbarátok Országos 

Szövetségének az alelnöke lett, 1995-től pedig 
az elnöke, – a mai napig is, immár 26 éve. Célja 
ma is ez: a családellátó és kisárutermelői kertek 
iránti érdeklődés fenntartása, a fiatalabb generá-
ció érdeklődésének pedig a felkeltése. Hatszoros 
nagyapaként fontosnak tartja a tapasztalatok áta-
dását a gyerekeknek is, akik örömmel figyelik az 
elvetett magok csírázását, a növények fejlődését, 
végül nagy lelkesedéssel vesznek részt a sze-
désben. A kertészkedés minőségi együtt töltött 
időt jelent, aktív kikapcsolódást, testmozgást, 
és még értéket is teremt. A megtermelt zöldsé-

gek, gyümölcsök a saját termény öröme mellett 
a családi konyhapénz költségeit is csökkenti.  
Bízik benne, hogy a családok újra rájönnek, hogy 
a családi és baráti programoknak teret adó kertet 
nemcsak füvesítve, néhány dísznövénnyel lehet 
beültetni, hanem a konyhakert is lehet látványos 
és amellett hasznos is. 

Szent-Miklóssy Ferenc életműdíjat kapott 
a Nagy István agrárminiszter fővédnökségével 
rendezett Az Év Agrárembere díjazáson. 

H. Cs., N. Z. R.


