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Többen gondoznak konyhakertet
A HOBBIKERT MOZGALMAT SEGÍTETTE A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY, A LEZÁRÁSOK IDEJÉN NA-
GYON SOKAN KEZDTEK EL NÖVÉNYT NEVELNI A BALKONON, VAGY FELÁSTÁK KERTJÜK EGY 
RÉSZTÉT, HOGY ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSSEL TÖLTSÉK KI A BEZÁRTSÁGBAN TÖLTÖTT 
NAPOKAT, MONDTA SÁRI KOVÁCS SZILVIA, A LEGSZEBB KONYHAKERTEK – MAGYARORSZÁG LEG-
SZEBB KONYHAKERTJE TAVALYI NEVEZŐIT KÖSZÖNTŐ ÜNNEPSÉGEN.

A számok is alátámasztják Sári Kovács Szilvia kije-
lentését. A programban már 230 hazai és határon 

túli település vesz részt, közülük 30 tavaly nevezett 
első alkalommal a versenyre. Összesen 1850 kert 
indult a díjakért, amelyeket 15 640-en műveltek a 
nevezések szerint. Nagyon sok kezdő kertész kereste 
meg a mozgalom szervezőit a kertek kialakításával, a 
növényválasztással kapcsolatos szaktanácsért.

Az ötletgazda úgy fogalmazott: a nevezéseken 
is tükröződik, mennyire meg akarják mutatni az 
emberek, hogy nem csak a szomszédjuk tud szép 
zöldségeskertet kialakítani. A rendhagyó tavalyi év-
ben sok leleményre volt szükségük a szervezőknek, 
hogy szemlézni tudják a kerteket, és végül online 
közvetítéssel vagy akár fényképek értékelésével is 
megtették.

A korlátozások közepette az is szaporította a 
kertek számát, hogy sok óvodásnak sikerült elérnie, 
hogy a szülei hozzanak létre nekik kiskertet, mert 
hiányzott nekik az óvoda udvarán kialakított, a gye-
rekek által művelt kert.

Mivel a diákok sem művelhették az iskolai 
kerteket, az élelmes pedagógusok erre is kerestek 
megoldást. A jászberényi Szent István Körúti Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szak-
tanára, Vígh Tamás kérdésünkre elmondta, hogy a 
kertkultúra oktatása része az intézmény pedagógiai 
programjának, életvitel- és ökofoglalkozások kere-
tében kertészkednek a tanulóik. A digitális oktatás 
bevezetésével a foglalkozások szokásos helyszínét, 
az iskolai kertet ő maga gondozta, 32 diákját pedig 
megbízta, hogy otthon alakítsanak ki maguknak egy 

négyzetméteres kertet, vagy cserépben minikertet, 
és fényképekkel dokumentálva készítsenek beszá-
molót a növények neveléséről az ásástól a betakarí-
tásig. A gyerekekkel egyébként alapvetően könnyen 

nevelhető növényeket szoktak gondozni, de az isko-
lai kertbe szamócát kell ültetni, mert azt mindenki 
szereti, mondta el Vígh Tamás. 

Kiadónk, a Magyar Mezőgazdaság Kft. több 
kertészeti lapot is gondoz, így természetesen támo-
gatja A legszebb konyhakertek mozgalmat. Ügyve-
zető igazgatónk, Sári Enikő az ünnepségen a Kerti 
Kalendárium havilapunk szerepét emelte ki, amely 
kifejezetten a kiskerttulajdonosoknak szolgál hasz-
nos információkkal és kerti praktikákkal. Elmondta 
továbbá, hogy Bálint György emlékére kiadónk 
kertjében mi is kialakítottunk egy magaságyást 
raklapokból, amelyben zöldségeket, paprikát, para-
dicsomot és fűszernövényeket termesztünk, hogy 
ha valakinek az ebédhez szüksége volna egy kis 

Sári Enikő: Kertészeti lapjainkban a kert tudatos alakítására 
ösztönözzük olvasóinkat
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erős paprikára vagy petrezselyemre, akkor ne kelljen 
messzire mennie.

Mint a tavalyi nevezők értékelésében elhang-
zott, a „kertesek” varázsoltak: nem fogott ki rajtuk 
sem aszály, sem eső, se vihar, jég- vagy iszapkár. Sok 
újítást és praktikus megoldást használnak. Sokan vá-
lasztják a biotermesztést, és ennek érdekében kom-
posztálnak, madárodúkat, rovarhoteleket, sünme-
nedékeket építenek, vagy ha szükséges, vegyszerek 
helyett tej, víz és csalán keverékével védekeznek a 

kártevők ellen. Az igazi haladó kertészek egy-egy fa-
törzsre többféle gyümölcsöt is ráoltanak, kifejezetten 
őshonos növények termesztésére specializálódnak, 
vagy éppen olyan, távolról érkezett gyümölcsöket 
nevelnek kertjükben, mint a kólacserje vagy a kivi. 

A mozgalomnak is köszönhető a mini- és a közös-
ségi kertek térhódítása a nagyvárosokban, az orszá-
gos díjra jelöltek között debreceni és több budapesti 
közösségi projekt is volt.

Magyarország legszebb konyhakertjeit továbbra 
is keresi A legszebb konyhakertek program. Igaz, a 
megmérettetés nevezési határideje erre az évre már 
lejárt, de aki lemaradt róla, 2021-et gyakorlóévnek 
tekintheti, hogy jövőre kertje a lehető legjobb formá-
ját mutathassa.

Halmos B. Ágnes
Fotó: Sávoly György

Az ünnepség előtt Kertészet és Szőlészetet olvasgattak a 
résztvevők

Sári Kovács Szilvia, Vígh Tamás (a jászberényi EGYMI tanára) 
és Sári Enikő


