
 

 

LAUDÁCIÓ  

 „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB 

KONYHAKERTJEI 

 ORSZÁGOS PROGRAM  

Magyar Örökség kitüntető cím átadása alkalmából 

 

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 

sikere a kiemelkedő színvonalú, példamutató, kitartó szakmai munkának valamint a program 

életre hívójának, Kovács Szilviának köszönhető, akiben egy rendkívül sokoldalú és 

példamutató embert ismerhettünk meg. Megtiszteltetés számomra, hogy ma én köszönthetem 

abból az alkalomból, hogy a Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség-díj 

Bírálóbizottsága neki és az általa életre hívott programnak ítélte a Magyar Örökség kitüntető 

címet. 

A hagyományos konyhakerti és zártkerti kertművelés egy évezredek alatt csiszolódott 

tudáskincs, mely mint népi érték méltó arra, hogy összegyűjtsék és továbbadják. Az országos 

program célja pontosan ez: az otthoni konyhakertművelés népszerűsítése, a 

kertészkedésre való ösztönzés, illetve a kertműveléshez szükséges tudás átadása a 

következő generációk számára.  

Több száz zsűritag és koordinátor bevonásával évről-évre egyre többen mutatják meg 

kertjüket. A meghatározó Kárpát-medencei részvételnek köszönhetően mára már 

kirajzolódott a mozgalom nemzetközi karaktere. 7 országból, több mint félezer településről 

érkeznek kertnevezések, felölelve a Kárpát-medencét az Egyesült Királyságot, és az Amerikai 

Egyesült Államokat is. Ezidáig 32 ezer kertművelő vett részt a programban, de talán ennél is 

jelentősebb eredmény, hogy további 10 ezer kertet ástak fel és vontak művelés alá a program 

hatására.  

A mozgalom komplex gondolkodásmódot tükröz azzal, hogy minden évben kiemelt 

figyelmet szentel valamilyen kertműveléshez kapcsolódó témakörnek, például: a kert 

madárbarát kialakítása vagy az egészséges, vegyszermentes élelmiszertermelés.  

A kezdeményezés fontos küldetése továbbá, hogy átadja a tudást az újabb, felnövekvő 

nemzedékek számára.  A szervezők nagy figyelmet fordítanak a gyermekekre; arra, hogy 

sikerélmények, örömteli tapasztalatok, eredmények oltsák a szívükbe a föld szeretetét. 



 

 

Nem voltam ezzel én magam sem másként. Felmenőim példamutató kertművelésének 

hatására már kisgyermek koromban megismerkedhettem a konyhakerti növények 

gondozásával, a kert művelésének szépségeivel.  

A Programban az elmúlt évek során 22 ezer, 20 év alatti fiatal mutatta meg 

konyhakertjét. A szervezők óvodásoknak és általános iskolásoknak „Én kis kertet 

kerteltem” országos rajzpályázatot hirdetnek, és a Földművelésügyi Minisztériummal 

együttműködve „Ments meg egy kertet!” programot hívtak életre.  

A környezeti nevelés, a szemléletformálás, a környezettudatos magatartást megalapozó 

programok működtetése fontos feladata tárcánknak. Így a kezdetektől figyelemmel kísérjük és 

támogatjuk Kovács Szilvia nagyszerű, alulról jövő kezdeményezését, hiszen a konyhakertek 

művelése hozzájárul a biodiverzitás, a kert, mint élőhely megőrzéséhez. 

A program révén fejlődik a résztvevők öngondoskodása, illetve tevékeny, tudatos, tervező 

életmódja, ugyanakkor fontos hozadékként említhetem a közösséghez tartozás élményét, „A 

legszebb konyhakertek” összefogó erejét is.  

Az, hogy egy kezdeményezés valóban eredményes-e, azt az évek múlása teszi próbára. 

Hogy jó példával tudott-e elöl járni, azt a követők bizonyíthatják. Hogy beszélhetünk-e 

valódi közösségi részvételről, az attól függ, hányan érzik személyes ügyüknek a kitűzött 

célt. Meggyőződésem, hogy ezekkel az érdemekkel mind büszkélkedhet „A legszebb 

konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program, amely Kovács Szilvia 

fáradhatatlan munkabírása és lelkesítő, inspiráló személyisége nélkül elképzelhetetlen 

lenne. 

Hosszú évek kitartó, áldozatos munkájának gyümölcse ez a mai elismerés. Kívánom, 

hogy e kiemelkedő siker nyomán még többen csatlakozzanak a programhoz, hogy 

megtapasztalhassák a saját kert művelésében rejlő örömöket, a természet adta 

lehetőségek kimeríthetetlen tárházát.   

Szívből gratulálok a méltán megérdemelt Magyar Örökség Díjhoz! 

 

Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter 

 


