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Ötvenéves a kertbarátok szövetsége
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT AZ IDÉN TUDTA MEGÜNNEPELNI 50. SZÜLETÉSNAPJÁT A KERTÉSZEK 
ÉS KERTBARÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN. ENNÉL IS 
RÉGEBBRE, TÖBB MINT 100 ÉVRE NYÚLIK VISSZA AZ ELSŐ HAZAI KERTBARÁT KÖR MEGALAKULÁSA. 
1916-BAN JÖTT LÉTRE A KÖZHASZNÚ KISKERT EGYESÜLET DIÓSGYŐR-VASGYÁR, AZT TEKINTIK KEZDŐ-
DÁTUMNAK A KERTBARÁTOK.

A kertbarát köröket országos szinten összefogó 
ernyőszervezet, a Kertészek és Kertbarátok Or-

szágos Szövetsége (KKOSz–Kertszövetség) 1970-
ben alakult meg, ma több mint 100 kertbarát kör 
tartozik hozzá. E körök évente több mint 1500 
előadást, körülbelül 200 tanulmányi kirándulást, 
több mint 100 szakmai és metszési bemutatót és 
közel 100 terménybemutatót tartanak.

Az ünnepségen Estók János, a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója az-
zal köszöntötte a résztvevőket, hogy az 1986-ban 
alapított múzeum 125 éve foglalkozik a szőlészet 
és a kertészet bemutatásával is. A kertészet teljes 
embert igénylő tevékenység, aminek nagyon 
mély gyökerei vannak, ezt kívánja bemutatni és 
megőrizni a múzeum. Az ő életükben is nagy sze-
repe volt a civil szervezeteknek, egyesületeknek 
és magánszemélyeknek, akik jelentős adomá-

nyokkal járultak hozzá a múzeum működéséhez, 
gyarapították a gyűjteményét. A kertbarátok tevé-
kenysége is túlmutat a termelésen, kertgondozá-
son; bemutatja a munka jelentőségét és a munka 
gyümölcsét, így példaadás és erkölcsi nevelés is, 
hangsúlyozta a főigazgató.

Fejleszteni kell a kertészeti ágazatot

Bittsánszky Márton, az Agrárminisztérium Borá-
szati és Kertészeti Főosztályának osztályvezetője 
a kertészet előtt álló legfontosabb feladatnak 
nevezte az öntözés fejlesztését, valamint a jég, 
az eső és a fagy elleni védekezés megoldását. A 
termesztési színvonalat növelni kell hazánkban, 
hogy versenyképes legyen a magyar kertészeti 
ágazat, és rövidíteni kell az ellátási láncot, hogy 
a fogyasztók változatos igényeire a leggyorsabb 
választ tudják adni a termesztők. A termesztők-
nek össze is kell fogniuk, hogy együtt lépjenek 

Szent-Miklóssy Ferenc Zsigó György és a győri kertbarátok 
munkájáért adott át elismerést

Bittsánszky Márton jubileumi oklevelet adott át a szervezet 
elnökének a kertbarátok összefogásáért
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fel a kereskedelemben. Több támogatás áll a 
kertészek rendelkezésére. Tavaly hirdették meg 
és azóta 68 milliárd forintra emelték a kertészeti 
üzemek korszerűsítésére kiírt pályázat keretét, 
amiből eddig 53 milliárd forintra kötöttek szer-
ződést. Új rendszerben, átalányalapú támogatás-
ként lehet igénybe venni az ültetvénytelepítési 
és gyógynövénytermesztési támogatást, amitől 
egyszerűbb és gyorsabb pályáztatást és kifizetést 
vár a tárca. Külön pályázati forrás áll rendelkezés-
re a gombatermesztés fejlesztésére, a kertészeti 
gépek beszerzésére, valamint a mezőgazdasági 
kistermelők támogatása során is kiemelten ke-
zelik a kertészeti termesztéssel foglalkozókat, 
mondta az osztályvezető. 
Emléklapot adott át a KKOSz elnökének, 
Szent-Miklóssy Ferencnek a szervezet 50 éves 
fennállásának alkalmából és miniszteri kitünte-
téseket a mozgalomban régóta és eredménye-
sen dolgozó kertbarát köri vezetőknek.

Biztos alapokon

A magyar kertbarát körök újjáélesztésében nagy 
szerepe volt Gyúró Ferencnek, a volt Kertészeti 
Egyetem tanárának, aki már tanársegéd korától 
tartott előadásokat, bemutatókat a kertbará-
toknak, majd a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatban dolgozva fűzte mind szorosabbra 
kapcsolatait az újonnan szerveződő kertbarát 
szakkörökkel, klubokkal. A baráti, szívélyes lég-
körű eseményekre elkísérte felesége is, aki a szü-
letésnapi ünnepségen emlékezett vissza azokra 
az évekre. Gyúró Ferenc 1970-ben lett az orszá-
gos szervezet elnöke, és mindig nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a programok megvalósítsák a 
kertbarátok jelmondatát: Kertészkedj, művelődj, 
barátkozz.

Szent-Miklóssy Ferenc arra emlékeztetett, 
hogy 1916-ban diósgyőri vasmunkások alapítot-
ták meg a Közhasznú Kiskert Egyesületet, mert 
rájöttek: érdemes szervezetten, egymást segítve 

működni a kertkedvelőknek. A civil szervezetek 
felfutását az 1950-es években tiltás követte, még 
a kiskertegyesületek sem működhettek, elvették 
tőlük a földet. Az 1956-os forradalom után lehe-
tett újra szakköröket alakítani, és a rendszervál-
tásig 300-350 kertbarát kör működött Magyar-
országon. Jó részük megmaradt azóta is, de sok 
megszűnt azzal párhuzamosan, hogy eltűntek az 
Áfészek, ahol felvásárolták a kistermelők áruját. 

Nagy jelentőségű volt 1989 áprilisában a ma 
is működő Kerti Kalendárium havilap elindítása, 
amely a kertészek és kertbarátok munkáját kí-
vánja segíteni, ösztönözni minőségi termelésre. 
Ennek alapító szerkesztője Székely József, alapító 
főszerkesztője Szent-Miklóssy Ferenc volt. Ma 

Elismerések

Miniszteri Jubileumi Oklevelet 
kapott az 50 éves Kertészek és Kertbará-
tok Országos Szövetsége a kertbarátok 
összefogásáért, a körök támogatásáért, 
rendezvények, szakmai továbbképzések 
szervezéséért.
Miniszteri Elismerő Oklevelet kap-
tak kiemelkedő tevékenységükért: Bányi 
Gyuláné (Budapest), Fejszés Imre (Téglás), 
Gemela Elvira (Pilisvörösvár), Ménes Attila 
(Debrecen), Molnár Ferenc (Várpalota-Pét-
fürdő), Nagykutasi Viktor (Győr), Sas István 
(Jászberény), Skucziné Divald Klára (Göd), 
Várfoki Tibor (Budapest), Szent-Miklóssy Fe-
renc (Budapest).
A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövet-
sége az Év Kertbarát Köre 2020 címet és So-
mogyi Imre érmet adományozott a Kertészek 
és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete részé-
re a kertbarát mozgalom, a kertészeti kultúra 
fejlesztéséért, népszerűsítéséért.
Zsigó György agrármérnök Kiemelt elnöki di-
cséretben részesült a kertbarátoknak nyújtott 
széleskörű, rendszeres szaktanácsadásáért.
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pedig nagy szerepet játszik a szervezet életében 
a honlapjuk és a Kauten Alapítvánnyal együtt-
működve elindított novenygyujto.hu adatbázis, 
aminek célja a növénygyűjtők és a növényba-
rátok összekapcsolása. A növénygyűjtemények, 

látogatható magánkertek és kertészetek tulaj-
donosai feltölthetik növényállományuk listáját, 
gyűjteményük adatait, látogatási információkat, 
eladó növényeik jegyzékét és képeket is erre az 
oldalra.

Az egyik legrégebbi kertbarát kör, az eszter-
gom-szentgyörgymezei kör elnöke, Erős Miklós 
szerint biztos alapokat, hagyományokat ápolnak 
a kertbarátok, Esztergomban például 1895-ben 
alakult meg az olvasókör, gazdakör, amire a kert-
barátok építették a tevékenységüket, és máig 
megtartják a búzaszentelőket, aratóünnepeket. 
Szüleink, nagyszüleink segítségével építettük 
újjá a hagyományokat, fogalmazott, most a fiata-
loknak kellene átadni azt a szellemiséget, amivel 
értékelni tudják a közös munka eredményét és 
képesek puszta lelkesedésből részt venni a kert-
barátok munkájában.

H. Cs.

Megrendelőlap
Megrendelem a Kertbarát Magazin című 
kéthavi lapot ...............példányban az alábbi címre:
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....................................................................................
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aláírás

Időtartam:   1 évre 3 990 Ft

  1/2 évre 1 995 Ft
Fizetés módja:  csekk

  átutalás

A Magyar Mezőgazdaság Kft. az adatok gyűj tésekor, 
feldolgozásakor a 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.

Kertépítés, dísznövények, 
kerti dekoráció?

A Kertbarát Magazinban  
választ talál mindenre.

www.magyarmezogazdasag.hu
elofizetes@magyarmezogazdasag.hu

+36 1 470 0411

Megrendelhető a megrendelőlap 
visszaküldésével a  
Magyar Mezőgazdaság Kft., 
1141 Budapest, Mirtusz u. 2. címre. az ország bármely postáján

Fizessen elő most!

Olvassa be a kódot és fizessen elő 
kényelmesen! →

Több kiadvánnyal készültek a jubileumra
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KERESZTREJTVÉNY
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