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2012-ben Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere hirdette meg a Legszebb 

konyhakertek programot. Az első évben Karcag és Püspökladány vett részt a versenyben. 

2013-tól a program országos szinten is meghirdetésre kerül minden évben.  

2015-ben a mozgalom átlépte az országhatárokat és 5 ország 234 települése csatlakozott a 

kertek versenyéhez. A 234 településből 32 határon túli, az összes nevezett kert száma pedig 

2207. A mozgalom keretén belül összesen 7800 kertművelő dolgozott. 

2015-ben először, Tiszagyenda is csatlakozott. Községünkből 14 család nevezett a versenybe. 

A lebonyolítást a versenyszabályok szerint végeztük. Minden kertben két alkalommal 

szemléztünk, a jegyzőkönyveket pontosan kitöltve továbbítottuk a megadott határidőkre. A 

bejárásokon közel 500 fényképet készítettem. 

A 14 helyi versenyző 2 kategóriában indult, 12 az 50m2 feletti, 2 az 50m2 alatti kategóriában.  

A kategória győztesek és a további sorrend felállításakor nagyon sok szempontot kellett 

figyelembe vennünk: a kertben ültetett növényfajok száma, ökomódszerek alkalmazása, 

madárbarát kert, gyógy-és fűszernövények száma, locsolási módszerek, növénytársítások 

alkalmazása, komposzt készítése és használata, másod-és harmadvetés adta lehetőségek 

kihasználása stb. 

Nehéz volt az Illés Nikoletta vezette zsűri dolga, hiszen gondosan ápolt, rendezett és nagyon 

szép portákat láthattunk.  

A kerteken látszott, hogy művelői szeretettel, nagy odafigyeléssel ápolják és gondozzák a 

növényeiket. Kiemelésre méltó, hogy a versenyzők közül négyen bőven elmúltak 70 évesek, 

közelítik a 80-at, vagy éppen túl is vannak rajta és ennek ellenére fontosnak tartották, hogy 

példát mutatva a fiatalabbaknak, elinduljanak a versenyen.  

Hosszas vívódás után a zsűri úgy döntött, hogy sorrendet csak az első három helyre állapít 

meg és valamennyi versenyzőt díjazásban részesíti. 

50 m2 alatti kategória: 

1. Héder Mihályné 

2. Buda Istvánné 

50m2 feletti kategória:  

Balogh Beáta, Balogh Lajosné, Farkas Imréné, Havellant Gyuláné, Kiss István és felesége, 

Őzse Ferenc és családja, Perge Ignácné, Zubor Ferenc és felesége Kati. 

3. Susa Zsigmond és felesége 

2. holtversenyben Balogh József és felesége Erzsike valamint Hatháziné Jákó Edit 

1. Borbély Mihály és felesége Juci 

 

A két kategória győztest neveztük az országos versenybe. Helyezést nem értek el, de 

meghívást kaptak a novemberben tartott központi ünnepségre a Földművelésügyi 

Minisztériumba, ahol jutalomban részesültek. A díjakat Kovács Szilvia ötletgazda és Szakáli 

István Loránd helyettes államtitkár adta át. 

 

Balogh Lajosné és az Őzse család külön említést érdemel, hiszen ők a gyerekeket is bevonták 

a kertművelésbe, ami különösen fontos. Ezért esetükben a gyerekek különdíjban részesültek. 

Szerettük volna, ha a benevezett kertművelőinket díjazni tudjuk, de anyagi források híján 

mások jóindulatára voltunk utalva. Szerencsére akadtak cégek és magánszemélyek egyaránt, 

akik mellénk álltak, és tárgyjutalmakat, illetve munkájukat ajánlották fel.  

 

 



Akik nélkül nem sikerült volna: 

Rédei Kertmag Zrt. Marton Ferenc igazgató úr – 260 csomag vetőmag 

Magyar Mezőgazdaság Kft. Biza Klára főszerkesztő – 1 éves Kertbarát Magazin előfizetés 

Kauten Etnobotanikai Alapítvány Nagy Z. Róbert – Herbáció, Herbáció+ folyóiratok, A 

vidék, ami a tenyerén hordoz c. könyvek 

Dr. Babulka Péter - Gyógyító hagyomány c. dvd-k 

Dr. Lechner Judit biokertész – Fűszerek és gyógynövények a magyar biokertekben c. könyvek 

Zöldbolt Zelenák Adrián – pólók, szóróanyagok 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – szóróanyagok 

Molnár Zoltán és felesége Eszter Tiszagyendai Tüzép – focilabda, gyerek fűnyíró, színes 

ceruza készletek, ajándékkosarak 

Horváth Ferenc – számítógépes szerkesztés, értékelő lapok, jelentkezési lapok, átvételi 

elismervények, levelek, szerződések nyomtatása, diabemutató összeállítása 500 fotóból. 

Valamennyi támogatónk díszoklevelet és köszönőlevelet kapott. 

 

A díjátadó ünnepséget december 18-án tartottuk. Megtisztelték rendezvényünket Kovács 

Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere és munkatársai. 

A helyi képviselőtestület tagjai közül Fuderné Marika, Héder Zsolt, Molnár Zoltán és Simai 

Mihály voltak jelen. 

Kovács Szilvia értékelte az évet, külön kiemelte, hogy 2015-ben először egy dél-angliai 

kisváros is csatlakozott a mozgalomhoz, és mint első éves csatlakozót, külön kiemelte 

településünket, ahol rögtön 14 nevezőt sikerült beneveznünk. 

A díjakat Kovács Szilvia ötletgazda és Ballók Zoltán alpolgármester adták át. 

A díjátadás alatt a kertbejárásokon készített fotókból összeállított diabemutatót nézték a 

résztvevők, így a versenyzők láthatták egymás kertjeit is. 

A program jó hangulatú vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 

2016-ban is csatlakoztunk a Legszebb Konyhakertek – Magyarország Legszebb 

Konyhakertjei mozgalomhoz. 

Az Együttműködési Megállapodást már megkötöttük Kovács Szilvia programigazgatóval. 

Idén először csatlakoztunk az Én kis kertet kerteltem országos gyermekrajzversenyhez is. 

Meghirdettük a versenyt az óvodában és az általános iskolában is. 

További kapcsolódó programokat is tervezünk, ezek részleteiről időben tájékoztatjuk a 

lakosságot, ahogy a verseny idei meghirdetését is közzétesszük, a lebonyolítási rend szerint. 

 

 

 

Horváth Adrien       Ballók Zoltán 

programkoordinátor       alpolgármester 

 

 

 

 
 


