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Veteményezéssel indult a Kertészkedés Éve a XVIII. kerületben 

 

Az idei évet Dr. Fazekas Sándor miniszter a 

Kertészkedés Évének nyilvánította, amelyben a 

Földművelésügyi Minisztérium együttműködő 

partnere „A legszebb konyhakertek” – 

Magyarország legszebb konyhakertjei program. 

Ezt sajtótájékoztatón jelentették be ma 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a XVIII. 

kerületi Szivárvány Óvoda mellett kialakított 

közösségi kertben.  

 

 

A „Kertészkedés Éve” egy figyelemfelhívó 

program, amelynek legfőbb célja és hatása 

többek között a kertészkedésre való ösztönzés, illetve a kertészkedéshez szükséges tudás 

átadása, továbbörökítése.  

A miniszter beszédében elmondta: „A kertészet erőteljes, stabil lába a magyar agráriumnak, a 

foglalkoztatást tekintve pedig a legnagyobb 

lehetőséget rejtő ágazat. A program egyik fontos 

célja, hogy a gyermekek megismerjék, hogyan 

terem meg az élelmiszer. Mennyi munkával jár 

azt az asztalra tenni, és hogy milyen jó ízű a 

munka gyümölcse. Megtanulják tisztelni az 

ennivalót és ezáltal a természetet is."  

 

 

Ughy Attila, a XVIII. polgármestere 

köszöntőjében hangsúlyozta: „Nekünk a 

mindennapjaink része a zöld gondolkodás; 

nekünk természetes, ami máshol példaértékű kezdeményezés. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

önkormányzatának közös támogatásával, valamint az Agora Lokálpatrióta Egyesület 

üzemeltetésével 2014 nyarán a Lakatos lakótelepen sikerült létrehozni a „Lőrinci Kertelőt”. Ez 

egy olyan közösségi kert, amely azt az összefogást igyekszik bizonyítani, hogy a konyhakertek, 

a zöld szigetek nem érnek véget a kertes övezetek határainál. Ebben a kertben a Szivárvány 

Óvodának saját parcellája van, ami mellett mi mindannyian mosolyogva sétálunk el, hiszen 

szívet melengető látvány, ahogy a gyermekek odahajolva gondoskodnak kistestvérükké fogadott 

növénypalántáikról.”  

Hozzátette: – Önkormányzatunk, civil közösségeink, intézményeink a „legszebb konyhakertek” 

országos akciónak már az elindulása óta aktív és eredményes résztvevői.  
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„A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei programot 2012-ben, 

Kovács Szilvia – ötletgazda, Karcag város 

alpolgármestere – indította útjára.  

Ez a program csatlakozásra hívja minden határon 

innen és határon túl lévő valamennyi település 

önkormányzatát, intézményét, civil szervezetét, 

közösségét, akár magánszemélyét, akik kedvet és 

erőt éreznek magukban ahhoz, hogy részesei 

legyenek ennek a programnak.  

 

 

 

A program célja:  

A kertművelő emberek és munkájuk megbecsülése  

A kertművelés hagyományainak megőrzése, a 

konyhakertészkedés népszerűsítése  

A díszkertek ágyásaiba a konyhakerti növények vissza-

telepítése 

Öröklődő tudás összegyűjtése, visszatanítása 

Gyermekek bevonása a kertészkedésbe 

Öko-bio módszerek, és 

Az egészséges, friss zöldség gyümölcs fogyasztás 

népszerűsítése. 

 

2015. évben 234 település közel 8000 kertművelője vett részt 

a programban, számos óvoda és iskola is megmutatta a kertjét. 
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