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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

..b_L. számú előterjesztés 

"A legszebb konyhakertek" -Magyarország legszebb konyhakertje 

2015. évi programban történő részvételről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Karcag város alpolgármestere meghirdette a 2015. évi "A legszebb konyhakertek" -
Magyarország legszebb konyhakertje programot, amelyhez az elmúlt évhez hasonlóan, 
várja a vidéki települési és a budapesti kerületi önkormányzatok csatlakozását. 
"A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos 

program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság és közösségek 
körében, szakmai előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív 
résztvevőket, valamint díjazva a legszebb kertek művelőit. 
A program végrehajtása idén is két részletben zajlik. "A legszebb konyhakertek" helyi 
versenyt minden település maga folytatja le. A helyi eredmények alapján a települések 
zsűrije jelölhet kertművelőket az országos megmérettetésre, a Magyarország legszebb 
konyhakertje díjra. Az országos zsűri döntése alapján a díjak átadására minden évben egy 
jeles rendezvényen kerül sor. 

Az országos díj : gránit alapon elhelyezett, bronzból készült kisplasztika, Györfi Sándor karcagi Munkácsy-díjas 
szobrász, érdemes művész alkotása. 

A program a Vidékfejlesztési Minisztériurn kiemeit országos projektjei közé tartozik, élvezi 
dr. Fazekas Sándor fóldművelésügyi miniszter teljes körű támogatását. 

A 2014. évi versenyben Kőbányán 8 magánszemély és 5 közösség vett részt különböző 
kategóriákban. A helyi verseny díjazására a "Tiszta udvar, rendes ház" akció díjkiosztó 
ünnepségén került sor. 

A kőbányai versenyen résztvevők közül közösségi kategóriában országos I. díjat kapott a 
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola zöldségeskertje, amelyet speciális nevelési igényű 
tanulókkal gondoznak, illetve szintén országos elismerő oklevélben részesült egy balkon 
kategóriában versenyzett magánszemély. 



Országos díjátadó ünnepség: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Szilvia Karcag 
alpolgármestere, a kőbányai díjazottak és a koordinátor 

A 2015. évi részletes programfelhívás az előterjesztés 2. mellékletében, a csatlakozásra 
vonatkozó szándéknyilatkozat a 3. mellékletében található. 

A 2014. évben nagy sikerrellezajlott program tapasztalatai alapján Kovács Szilvia ötletgazda 
- Karcag város alpolgármestere - elnökletével megalakult az "Első Magyar Kert 
Szövetkezet", amely az idei évtől átveszi az országos koordináció szerepét. A 2015. évre 
vonatkozó együttműködési megállapodás az előterjesztés 4. mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

A programhoz történő csatlakozás segít felhívni a kerületben élők figyeimét a hagyományok 
felélesztésére, ösztönzően hat az önellátásra és az egészséges táplálkozásra, növeli a 
kertművelés, a rendezett kert és utcakép iránti igényt, hozzájárul a lakók és közösségek 
környezettudatosságának fej lesztéséhez. 

III. A végrehajtás feltételei 

A kitöltött Szándéknyilatkozatot és az Együttműködési megállapodást meg kell küldeni 
Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere részére legkésőbb 2015. február 28-áig. 
A helyi program lebonyolításához, a versenyen résztvevők elismeréséhez - a kerületszépítő 
akciókkal együtt - a 2015. évi költségvetés tervezetében a Kerületfej lesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogkörében 3,5 M Ft összegű javaslat szerepel. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. január "l~". 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz b Krisztián 
jegyző 
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l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ... ... )határozata 
"A legszebb konyhakertek" -Magyarország legszebb konyhakertje 2015. évi 

programban történő részvételről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz "A 
legszebb konyhakertek"- Magyarország legszebb konyhakertje 2015. évi programban. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti programban való 
részvételről szóló Szándéknyilatkozat és az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a program lebonyolításához szükséges 
előirányzat 2015. évi költségvetésbe történő betervezésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a V árasüzemeltetési Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

PROGRAMFELHÍV ÁS! 

Karcag város alpolgármestere "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb 
konyhakertje programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csailakozásra 
hívja fel Magyarország minden településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit! 

A program indokoltsága 

Hazánkban még sokan emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte 
bármilyen zöldség megtermett a ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un . 
konyhakert kapott helyett. 

A vidék ezen arcu lata azonban az évek során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt 
sugallta a média, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a 
vegyszer, a mütrágya, sokkal olcsóbban meg lehet kapni a terményt a nagy üzletekben, 
bajlódni sem kell vele, és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de az eredete sokszor 
bizonytalan, és aminőségesem olyan, mint amit otthon magunknak megtermeiUnk. 

Sajnos gyakori, hogy még a legkisebb, pár utcából álló falvakban is a kerteket fúvesítik és a 
lakók csak virágokat gondoznak, fiivet vágnak. 

Ezen a tendencián változtat a program, hiszen bárki képes lehet az önellátásra, egy kis 
munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni a családi asztalra. 

"A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésü országos 
program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében, szakmai 
előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív résztvevőket, 
valamint díjazva a legszebb kertek müvelőit. 

Program célja 

Megváltoztatn i a lakosság elmúlt évtizedekben kialakult szokását, miszerint lakóházuk 
udvarán, kertjeikben kizárólag fúvet nyímak, virágos díszkertet gondoznak, -7 
szemlétetváltás 
Visszaadni a vidék régi arculatát 
Ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjUkben termeljék meg a maguk és 
családjaik számára a konyhakerti zöldségeket -7szemlélet átadás 

• Fejleszteni ezzel az öngondoskodást, önellátást, 
Feléleszteni aszinte feledésbe merillt hagyományos népi kertkultúrát -7 értékátadás 
Generációk közölti hidakat építeni 
Erősíteni az összcfogást, egymás megsegítését, -7 közösségfejlesztés 
Hasznos szabadidő eitöltés megtanítása- aktív nyugdíjas, időskor biztosítása 

"A legszebb konyhakertek" helyi, település szintű programban való részvétel feltételei 

az illető a programhoz önként kíván csatlakozni, 
rendelkezik saját tulajdon ú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, 
udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt. 
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Kategóriák 
Balkon - erkélren kialakított 

• Mini -50 m -ig 
Zártkert I . - Zöldséges 
Zártkert 2. - Gyümölcsös 
Zártkert 3. - Vegyes orrnál - 50 m2 felett 

Közösségi - csoportok, szcrvezetek 

Elvárások- bírálati szempontok 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Minimum 5 tele növény/gyümölcs 
Balkonon 5 edény- 3 féle növény 
Gondozott kert, rendezett környezet 
Öko/bio-módszerek alkalmazása 
Permetezésnél- Permetezési napló 
Öntözés esetén - csapadékgyűjtés 

Gyógy és fűszernövények 
• Technológiák 

Komposztálás 
Madárbarát kert 
Másod l harmadvetés 
Minőségi növények 

Csatlakozási lehetőség az országos programhoz 

o Szándéknyilatkozat letöltése a \\\Hd.arcau.hu vagy a '~ww.leu~zcbbkomhuk.ertek.hu 
oldalakról, 

o Megküldése Kovács Súlvia nevére a Karcagi Polgármesteri Hivatalba 5300 Karcag, 
Kossuth tér l. címre 

Ezt követően Együttműködési Megállapodást kötünk az érintett Önkormányzattal/ 
Szervezettel/Egyesülettel , ami alapján szabadon használhatják a teljes Programcsomagot, 
amit az ötletgazda által biztosít és küld meg számukra. Így tudjuk a programot koordinálni, az 
érintett települést a program országos vérkeringésébe bevonni . 

. ,A legszebb konyhakertek" helyi versenyt minden település maga folytatja le. A helyi 
eredmények alapján a települések zsűrije jelölhet kertművelöket az országos megmérettetésre, 
a Magyarország legszebb konyhakertje díjra. 
Az országos zsűri döntése alapján a díjak átadására minden évben egy jeles rendezvényen 
kerül sor. 
Az országos díj : gránit alapon elhelyezett. bronzból készült kisplasztika - Györti Sándor 
karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes müvész alkotása. 

Kovács Szilvia- Karcag város alpolgármestere 
ötletgazda, országos programkoordinátor 

Telefon: + 36-30/9854- I 06 
E-mail: leuS/t:bblwm ha!..crtck a !!mail.com 

Várjuk csatlakozási szándékuk mihamarabbi jelzését! 

Hatarid!i: 21115. fcbru:ír 28. 

LEGYEN ZÖLDSÉGES KERT MAGYARORSZÁG MINDEN BALKONJÁN, 

UDVARÁN ÉS KERT JÉBEN! 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Alulírott ... ..... .. .. .. ........... ............ ............. ... .... . , .... ... ........ ... .. ...... település 
kép\ i~clctébcn. mint ... .......... ..... ......................... ....... . nyilatko;:om. hogy 
"'A legszebb konyhakertek"- Magyarország legszebb konyhakertjei 
programho7 a 2015-ös évben On kormányzatunk 7crvczctünk/ 
Egyesületünk csatlak(uni kíván! 

A csat/ako-;.ó település ls:erve:et/ ef:_t'e'liilet adatai: 
i'. é\ 
Cím 
Telefo n 
l.:. -n1ail cín1 .... .................. .... ... ...... ... ............ ........ ............ ........ .. ... ... ... .. 

Kapcso/atttlrfÓ a csat/ako:ás lebonyo/ításánál: 
l\ év 
Cím 
Telefon 
E-mail cím 

"A leg.\:ehh J..ouylwkertek" helyi rerseuy é.\ a: on;:Úf(OS proxram-J..oortlimítora: 
l\ é\ 
Telefon 
E-n1ail cín1 ... ...... .... ....... .................. ...... ..... .... ............. .. ... .................. . . 

...................... ........... . 201 ........................ .. 
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4. melléklet az előterjesztéshez 

Együttműködési Megállapodás 

Amely létrejött egyrészről 

Első Magyar Kert Szövetkezet 
címe/székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
Cégjegyzékszám: 16-02-001988 
Adószám: 24904520-2-16 
képviselője: 

másrészről 

Kovács Szilvia - elnök 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
címe/székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
adószáma: 15735739-2-42 
képviselője: Kovács Róbert polgármester 

együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

A megállapodás célja 

l. Jelen együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) Kovács Szilvia 
ötletgazda kezdeményezése alapján létrejött, "A legszebb konyhakertek" 
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való csatlakozás és az 
abban történő részvétel feltételeit kívánja rögzíteni. 

A felek jogai és kötelezettségei 
Jelen Megállapodás alapját képezi a Mellékletként csatolt Szabályzat és Útmutató 
Tájékoztató. 

2. Jelen megállapodás alapján az Első Magyar Kert Szövetkezet kijelölt kapcsolattartója 
köteles: 
a. a csatlakozó településekkel való folyamatos kapcsolattartásra, 
b. jogosult ellenőrizni, hogy a csatlakozott település - szerződő fél - a helyi Program 

megvalósítása során a Mellékletekben megtalálható Szabályzatban és az Útmutató -
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelőenjár-e el, 

c. a Program során a szerződő fél kérdéseinek megválaszolására; az esetlegesen 
felmerülő problémáinak kezelésére, 

d. a szerződő fél Programban történő változtatási igényét (pl. zsűrizés bírálati 
szempontjai vagy más egyéb paraméterek) figyelembe venni, egyeztető tárgyalásokat 
folytatni, és a végeredményt írásos dokumentumban rögzíteni, 

e. az országos díjazásra való jelöléseket fogadni, 
f. a "Magyarország legszebb konyhakertje " címre jelölések kapcsán az értékelő zsűrit 

felkémi és a zsűri munkáját segíteni, felügyelni, 
g. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
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Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) háttérintézményekkel a folyamatos kapcsolattartásra, 

h. sajtó és média nyilatkozatok alkalmával a csatlakozott település - szerződő fél -
eredményeiről, az ott zajló eseményekről információt szolgáltatni (ha annak 
birtokában van), 

1. a Földművelésügyi Minisztériummal a folyamatos kapcsolattartásra, és 
J. az országos eredményhirdetést megszervezni. 

3. Jelen megállapodás alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
köteles: 
a. a Program meghirdetésére az adott településen, 
b. a Program közzétételére, 
c. a Program lebonyolítása során a Mellékletekben megtalálható Szabályzatban és az 

Útmutató - Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelőerr eljárni, az ott megfogalmazott 
elvárásokat, szabályokat betartani, 

d. a fentiekben szükséges változtatási igény felmerülése esetében arról az Első Magyar 
Kert Szövetkezet részéről a kapcsolattartásra kijelölt személlyel előzetesen 

egyeztetni, és a Felek által jóváhagyott változásokat egy külön dokumentumban 
rögzíteni, 

e. a Program már kialakított arculattervét elfogadni, a verseny lefolytatása során 
kizárólagosan csak azt használni, 

f. a Jelentkezési lapokon a szükséges kiegészítéseket elvégezni, 
g. a Jelentkezési lapokat a település lakói számára elérhetővé tenni, 
h. a Jelentkezési lapokat visszagyűjteni a koncentrált helyekről, 
i. az adott térség vonatkozásában a teljes körű dokumentáció készítésére, 
j. a jelentkezőkről nyilvántartást vezetni, 
k. a helyi versenyesetén a zsűritagokat felkérni, kinevezni, 
l. a helyi verseny esetén a zsűri munkáját felügyelni, koordinálni 
m. tájékoztatni a versenyre nevezőket, hogy milyen nyilvánossággal jár a részvétel, 
n. a Programcsomagban benne foglalt egységes Oklevelekerr túli helyi, egyéb díjazást 

megszervezni, (pl. a díjazáshoz megkeresni a település vállalkozóit, vállalatait, hogy 
ajánljanak fel termékeket, ajándékokat), 

o. a helyi verseny eredményhirdetését megszervezni, ennek helyéről és időpontjáról az 
Első Magyar Kert Szövetkezet részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyt időben 
értesíteni, 

p. a verseny állásáról folyamatos tájékoztatást adni az Első Magyar Kert Szövetkezet 
részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy felé, de legalább 2 alkalommal jelentést 
készíteni és küldeni a Szabályzatban meghatározott formában, módon és határidővel, 

q. a Programhoz kapcsolódó arculati elemeket- logó, Karcag városának hivatkozásai 
egyéb díszítő motívumok, - a feladat ellátása során jól látható módon feltüntetni és 
alkalmazni, 

r. az arculati elemeket a szerződő fél csak az érintett település címerével és nevével 
(szükség esetén a versenyt lefolytató civilszervezet nevével, logójával) egészítheti ki, 

s. egy kapcsolattartó személyt - koordinátort - kijelölni, és azt a verseny 
meghirdetésével egy időben az Első Magyar Kert Szövetkezet kapcsolattartája felé 
megnevezni, elérhetőségeit megadni, továbbá 

t. a helyi verseny lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő költségeket és személyi 
igényeket, feltételeket biztosítani. 
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Egyéb rendelkezések 

4. A jelen Megállapodáshoz kapcsolódó adatokban, időpontokban történő változás esetén 
arról, a változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül kölcsönösen írásban 
értesíteni kötelesek egymást a Felek. 

5. A Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a 2015. évben megvalósuló teljes Program 
lezárásával, a 2015. évi országos - Magyarország legszebb konyhakertjei - verseny 
eredményhirdetését követő Értékelő konferencia/konferenciasorozat utáni napon, de 
legkésőbb tárgyév december 31-ével szűnik meg. 

6. Szerződő fél az arculati elemeket - logó, Karcag város neve, címere, egyéb díszítő 
motívumok - kizárólag csak "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb 
konyhakertjei programmal kapcsolatosan és az 5. pontban meghatározott időpontig 
jogosult használni. 

7. Szerződő fél az országos eredményhirdetést követő naptól kezdődően a tárgyévi és az 
előző évi program( ok) megvalósulásával kapcsolatos bármely nyilatkozataiban, illetve 
az azzal kapcsolatos dokumentumokban a saját településén megvalósuló program 
adatain túl, kizárólag csak a program nevére, Kovács Szilviára, mint ötletgazdájára, az 
Első Magyar Kert Szövetkezet szerződő félre és Karcag városára való hivatkozást 
alkalmazhat. A program arculati elemeit - logót, Karcag város címerét és az egyéb 
díszítő motívumokat- nem használhatja fel semmilyen más célra. 

8. A Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy( ek): 
Első Magyar Kert Szövetkezet részéről: 
Kovács Szilvia legszebbkonyhakertek@gmail.com +36-30/98-54-106 és az 

általa később megjelölt területi koordinátor: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről: 
Szolnoki Ferencné koordinátor 

e-mail: szolnoki ferencne@kobanya.hu 
telefon: 4338-283, 30/645-2618 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek a Szabályzatban és az Útmutató- Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerték és tudomásul vették. 

Záró rendelkezések 

9. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók 

10. Jelen Megállapodás az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba és a megállapodás 5. 
pontjában meghatározott határozott időre szól. 

ll. Jelen Megállapodást a Felek egyező akarattal - írásos formában - bármikor 
módosíthatják vagy megszüntethetik, illetve a Megállapodást érintő változás esetén 
annak megfelelőerr módosítják vagy megszüntetik. A Megállapodás megszüntetése az 
érintett településnek a Programból való automatikus kizárását jelenti. 

12. Felek tudomásul veszik, hogy Szabályzat és az Útmutató- Tájékoztató rendelkezéseinek 
be nem tartása a Programból való automatikus kizárást jelenti. 

13. Ajelen Megállapodással kapcsolatos vitás kérdésekben Felek folyamatosan 
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együttműködni, az ügylet érdeke által megkívánt egyeztetésekre kötelezettek. 

A szerződő Felek a jelen megállapodást- annak elolvasása és együttes értelmezése után
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag 
írták alá. 

Ajelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány az Első Magyar Kert 
Szövetkezetet, 2 példány Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatát illeti. 

Az Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan mellékletei: 

l. Útmutató - Tájékoztató "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb 
konyhakertjei program lebonyolításához 

2. "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 
Szabályzat 

Karcag, 2015 ................... .. 

Első Magyar Kert Szövetkezet 
képviseletében 
Kovács Szilvia 

Elnök - ötletgazda 
Karc ag 

Budapest, 2015 ............. .. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Szász József 
osztályvezető 

dr. Éder Gábor 
jogász 
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l. melléklet az Együttműködési Megállapodáshoz 

"A legszebb konyhakertek" -

Magyarország legszebb konyhakertjei 
országos program 

T 

Utmutató - Tájékoztató 

ll 
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"A legszebb konyhakertek" program Útmutató, tájékoztató 

Útmutató- Tájékoztató 

"A legszebb konyhakertek"- Magyarország legszebb konyhakertjei 

program lebonyolításához 

Ötletgazda: Kovács Szilvia- Karcag város alpolgármestere 

Elérhetőségek: 

Telefon: +36-30/9854-106 

Cím: 5300 Karcag, Rózsa u. 7. vagy 

Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér l. 

Fax: 59/31!-998 

E-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com 

Kovács Szilvia ötletgazda, országos koor·dinátor munkáját 2014-ben a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat - továbbiakban MNVH - megyei referensei segítik. Ennek értelmében 
bizonyos feladatokat átvesznek az ötletgazdátóL A Szabályzatban említett Jelentéseket a 
megyei referens felé kell megtennil 

FONTOS! A helyi koordinátor első sorban a megyei referensekkel tartson kapcsolatot, de 
bármely kérdéssel, kéréssel fordulhat az ötletgazda, Kovács Szilvia felé is. 

A megyei referensek személyéi·ől, elérhetőségés·ől és a1·ról, hogy miko1· kihez kell 
fordulniuk, minden csatlakozott település külön értesítést fog kapni! 

Meghil·detés 

A programot egy településen meghirdetheti 
• önkormányzat- kijelölt programvezet övei, aki lehet 

o polgármester/alpolgármester 
o vagy az általuk megbízott önkormányzati dolgozó 
o vagy a képviselö testület tagja, 

• vagy civil szervezet l kertbarát kör vezetője, tagja, stb. 

Abban az esetben, ha nem az Önkormányzat hirdeti meg, és folytatja le a programot, akkor is 
javasolt, hogy az Önkormányzat rudjon arról, hogy a településükön melyik szervezet, és azon 
belül, ki foglalkozik a program lebonyolításával. 
Fontos tehát, hogy bárki hirdeti is meg a helyi versenyt, legyen meghatározva az a személy, 
aki felvállalja a versennyel kapcsolatos teendők elvégzését, a verseny koordinálását, és a 
kapcsolattartást a megyei referenssel, illetve az ötletgazdával, Kovács Szilviával . 

.. :.\ • l • • ~ • .. ~ • " f f ' • , "' f 
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"A legszebb konyhakertek" program Útmutató, tájékoztató 

Szabál v: 
l . Meghirdetésnél a mellékelt Meghirdetés anyagot kell használni, behelyettesítve a 

hiányzó részekbe a településre/szervezetre vonatkozó paramétereket. 
2. A program Meghirdetés-ének szövegét közzé kell tenni olyan felületen, ami a 

település minden lakója számára elérhető, pl. a helyi újságban egy hirdetés 
formájában, ami egyben tartalmazza az onnan kivágható Jelentkezési lapot is. 

3. Ezzel egy időben a Jelentkezési lapot fel kell tenni a település honlapjára, hogy az 
letölthető legyen a jelentkezök számára 

4. A honlapon való megjelenést látható, könnyen elérhető helyen kell biztositani, és 
kötelező a Meghirdetés szövegét és a hozzátartozó Jelentkezési Iap-ot használni! 

5. A Meghirdetés módjáról kérünk visszajelzést hol mikor milven formában történt! 
6. A Jelentkezési lap álljon rendelkezésre azokon a helyeken is, ahol azt majd begyüjtik 

(Polgármesteri Hivatal, Falugazdász, stb.) 

A programhoz való csatlakozáshoz, annak lebonyolításához hozható Testületi döntés, de ez 
nem feltétele a programban való részvételneki 

Jelentkezések kezelése 

Szabálvok: 

l. Minden település köteles a jelentkezések lebonyolításához a mellékelt Jelentkezési 
lapot használni . 

2. A Jelentkezési lapot a közzélétel előtt ki kell egészíteni a település címerével, 
nevével, ill. ha nem az önkormányzat a lefolytató, a civilszervezet nevével, logójával . 

Javaslatok 

l . Érdemes a Jelentkezési lapokat a koncentrált helyeken visszagyűjteni a jelentkezőktőL 
Ez Karcagon 2 hely volt: 

• Önkormányzat - Mezögazdasági osztály l Porta l Titkárság 
• Falugazdász Iroda 

2. Túl sok helyen nem érdemes kezelni (elhelyezni, be1,ryűjteni) a Jelentkezési lapot, mert 
nehézkessé válik a koordinálása, és sok hibázási lehetőséget rejt magában. 

3. A Jelentkezési lapok beadási határidejét szükség eselén ki lehet csúsztatni - mi is ezt 
tettük 2012, 2013-ban-egészen addig, amíg a kertbejárások meg nem kezdődnek. 

4. A jelentkezökről kategóriánként nyilvántartást kell készíteni . Az eddigi tapasztalatok 
szerint érdemes adni a résztvevöknek egy kódot, egy azonosítót, hogy ha egyforma 
nevek vannak, akkor meg lehessen öket különböztetni, illetve így a jelentkezők 
anonim, "név nélkül" maradhatnak, nem lehet megvádolni a zs ürít részrehajlássaL 
A módszer egyszerű : a kertgazdák a jelentkezés sorrendjében kapnak egy sorszámot, 
tehát a mini kategória első jelentkezöje M-001 , a normál kategória 5. jelentkezöje N-
005, stb. Ennek alkalmazása javasolt, de nem kötelező . 

11 ' ' • "l :"..; • • l .. . • ; ;, • 
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"A legszebb konyhakertek" program Útmutató, tájékoztató 

Zsűd 

A verseny zsűrije a településen lakó (szakember/nem szakember), az erre a feladatra felkért 
ottani lakosokból áll , akik díjazás nélkül végzik munkájukat. 

A kertek/balkonok megítélésénél természetesen a termeszthető növények körébe 
vesszük/vehe~ ük mind a konyhakerti zöldség, mind pedig a gyógy- és fűszernövényeket is. 

Szabálvok: 

l . A zsűri tagjait a meghirdető, vagy a programért felelős, lebonyolító nevezi ki. 
2. A zsűri létszáma tetszőlegesen megválasztható, de lehetőleg 3 fó legyen. A 

jelentkezök számához igazodva lehet több zsűri csoportot is kialakítani. 
3. Zsűritag nem lehet nevezett versenyző, de ha véletlenül mégis úgy adódik, hogy egy 

nevezövei közeli rokonságban áll , akkor ez a zsűritag ne menjen oda szemlézni, a 
pártatlanság megtartása miatt. 

4. Tagja kelllegyen 
a. az a személy, aki a versenyt lebonyolítjalfelelöse a versenynek 
b. egy szakember- lehetőleg gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
c. egy gyakorló kertművelö , amatőr, aki nem lehet versenyező 

5. A zsűri núnden kategóriában 3 helyezést oszthat ki, (első, második, harmadik) és 
indokolt esetben az érintett kategóriában vagy azon kívül Külötrd{jat is odaítélhet 

6. A zsűrinek jogában áll 
a. akár rninden kategóriában több elsö/második/harmadik helyezést is kiadni, 
b. bármely kategóriában nem kiadni egy-egy helyezést, ha nincs arra érdemes 

nevező, 

c. Kiilöndijar odaítélni valan1ilyen indokolt címen, akár kategóriától függetlenül 
is. (pl. legfiatalabb, legidősebb stb.) 

7. A zsűri a településen lefolytatott ver·seny értékelését tárgyév szeptember OS-ig 
köteles befejezni, és erre az időpontra az eredményeket, a díjazásokat megállapítani. 

8. "Magyarország legszebb konvhakertie" díjra- az országos megmérettetésre- azonban 
minden kategóriában az első helyezettek közül csak egy jelölést tehet. Ettől csak akkor 
térhet el, ha azt előzetesen Kovács Szilviával, az ötletgazdával egyezteti! 

9. Országos díjra jelölés várható beérkezési határideje: tárgyév szeptember 10. 

Megküldeni: Kovács Szilvia ötletgazdának 5300 Karcag, Kossuth tér· l. címr·e. 

Javaslatok: 

l. A zsűri létszámát célszerű menet közben a jelentkezök számához igazítani, tehát ha 
nagyon sokan jelentkemek, akkor célszerű a létszámot bővíteni, hogy lehessen 
belőlük csoportokat alkotni. 

2. A 2013-as program során, Karcagen - a ke11ek területi elhelyezkedése alapján - a 
jelentkezök 3 részre lettek bontva, így ennek értelmében a zsűri is három csoportra lett 
elosztva 
Az első bejárás során minden csoport csak a maga területén lévő kerteket nézte meg. 
Már az első szemle végére körvonalazódott, melyek lesznek minden kategóriában az 
első helyezettek, így a második szemlén már ezek bejárása együtt történt. Ezt követően 
ismét 3 részre vált a zsűri és így szemlézte tovább a maradék kerteket. 
Mindezek után a teljes zsűri egybegyűlt, megvitatta a látottakat, és döntött a további 
helyezésekről is. 'l-e.\ib ktn,y!Í , 
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"A legszebb konyha kertek" program Útmutató, tájékoztató 

3. A kertekről jól használható (akár 10- 15 db) fotókat érdemes készíteni a szemlék 
közben is, mert nagy segítségre tud lenni a döntésben, és azokat majd a későbbiekben 
is fellehet használni a programról való beszámolás során, rendezvényeken, stb. 

FONTOS! 

Akit országos díjazásra szeremének jelölni, annak a nevezőnek vállalnia kell egy minimális 
nvilvánosságot. Erről célszerű Öt/Öket már menet közben - akár az első kertbejárás után, ha 
addigra körvonalazód.ik- tájékoztatni , hiszen az ünnepélyes eredményhirdetesen a Róla/Róluk 
készült fotó(k) es a kertről készült felvétel(ek) bemutatásra kerülnek . (Házaspámál akár 
mindkét föl) 
Az országosan díjazott kertekről terveink szerint kisfilmek. magazinmüsorok készülnek, 
megszólaltatva a kertgazdákat is. A megszólaltatás irányított kérdések formájában történik. 
A 2013-as program során, Karcagen szinte minden nevezővel TV felvétel készült a 
kertművelők megszólaltatásával . Mindenki szívesen és nagyon jól nyilatkozott. Ezen 
túlmenően az ECHO és a HÍR TV rendszeresen érdeklődik a nevezök után, es készít velük 
rövid riportokat, illetve ha lehetőség van rá, hosszabb magazin műsorokat! 
Érdemes tehát ebben egy kicsit előre gondolkodnia a zsűrinek , hiszen ha olyan kertgazdával 
állunk szemben, aki ezt olyan szinten nem tudja vállalni, hogy nem engedi magát és a kertjét 
lefotózni, nem nyilatkozik rádiónak, TV-nek, akkor hosszú távon nehezen tudunk vele 
együttműködni . (Szükségünk van az ő véleményére, arra, hogy elmondja tapasztalatait, 
módszereit, stb.) 
Ezzel kapcsolatosan a program lefolytatása közben bármikor tudunk egyeztetni. 
Probléma, kérdés esetén a megyei referens, vagy az ötletgazda szíves rendelkezésükre áll. 

Kertbejárások 

Szabálvok: 

l . Kötelező a kerteket 2 alkalommal megtekinteni, bejárni. 
2. A bejárás előtt telefonos egyeztetest kell tenni a gazdákkal, hogy otthon legyenek és 

számítsanak a zsűri érkezésére. 
3. A kertekről minden bejárás során minimum 2 db fotót kell készíteni, tehát rninden 

nevezett kertről összesen legalább 4 db-ot. 
4. A díj-várománvos kertekről 3-5 fotót kell készíteni alkalmanként, külön lefotózva a 

kert müvelöjét is. A kertekről hozzájárulás esetén videó felvétel készítése is ajánlott. 
5. Arról a kertrő l, melyet Országos díjazásra terjesztenek fel , kötelező l O-l 5 fotót 

késziteni - akár a kertbejárásokat követően is - a kerttulajdonossal együtt. Ha ezt az 
érintett nem vállalja fel , akkor ne terjesszék fel Országos díjazásral (Lásd Díjazás.) 

6. Kötelező a bejárás során az É1·tékelő- Összesítő lapot értelemszerűen kitölteni, majd 
a zsűri jelenlévő tagjaival és lehetőleg még a szemJe elején a kertgazdával aláíratni. 
Ezzel igazolják, hogy a kertbejárás megtörtént, és rögzítik, ki vett rajta részt. 

7. A bejárások időpontjait a zsűri tetszőlegesen megválaszthatja az ésszerűség, a 
praktikum és az időjárás fib>yelembe vétel ével. 

•j 
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"A legszebb konyhakertek" program Útmutató, tájékoztató 

Javaslatok: 

I. Célszerű április/májusban megtenni az első szem! ét, és július-augusztusban a 
másodikat. PL. a 2012-es program esetében Karcagon ezek az időpontok a késői -
május I 7-i - meghirdetés miatt - június 26-án és augusztus 30-án voltak. Az aszályos 
év és a késői bejárás ellenére is jól látszott, ki mennyire gondosan és milyen 
módszerekkel gondozza, ápolja kertjét . Már az első bejárás során körvonalazódott a 
díjazottak köre. 

2. A zsűri csoportokra osztható, ha azt a jelentkezések száma indokolja (Lásd Zsűri 
leírás nál.) 

3. A jelentkezett kertgazdáknak egymásról semmilyen információt nem lehet kiadni a 
későbbi kellemetlenségek, konfliktusok elkerülése, és a verseny tisztasága érdekében. 

4. Célszerű a kertbejárás során és/vagy később a helyi televízióval felvételt készíteni a 
kertgazdákkal, megszélaltatni őket, a helyi újságban cikket írni róluk, stb. Az eddigi 
tapasztalatok szerint nagyon jó néven vették, senki nem zárkózott el ez elől , 

megtiszteltetés volt nekik, megbecsülve érezték magukat. 

FONTOS! A ker·tbejárások során meg kell kérdezni a nevező korát, - ez a későbbi 
statisztikánát nagyon fontos adat lesz - és azt, hogy kivel műveli a kertet, feleség, 
gyerek, stb. Ha nem egyedül ő a kert müvelöje, gondozója, akkor pontosítani kell , hogy az 
Elismerő/díjazó oklevélre mi kerüljön. PL. nevezett Kovács János, de a zsűrizés során 
kiderül, hogy a felségével gondozzák a kertet, akkor az Oklevélre az kerüljön, hogy 
Kovács János és Felesége Na"oy Piroska, vagy ha a gyerekével teszi ezt, akkor Kovács 
János és fia Kovács Bálint. Ez 2013-as tapasztalat, na"oyon sok plusz munkától mentesít az 
eredményhirdetéseknél mindenkit! Ezek az adatok feltiintetendőek az Értékelő lapon! 

Kérem, hogy ezt mindenkinél PONTOSAN TÖLTSÉK KI és az or"Szágos díjr·a való 
jelölésnél ADJÁK MEG a kertgazda elér·hetőségi adataival együtt! 

Bh·álás - Ér·tékelés 

Szempontok -7 Lásd Or·szágos kiírás, illetve a Balkon, a Zártkert 2. Gyümölcs, a Zártkert 3. 
Vegyes és Közösségi kategóriához tartozó kiegészítés az Útmutató-tájékoztató végén. 

Szabálvok: 

l . A zsűri a kertek (balkon) elbírálásánál köteles a versenykiírásban meghatározott 
bírálati szempontokat figyelembe venni , és az értékelést azok alapján megtenni. 

2. Erre amellékelten megküldött Értékelő- Összesítő lapot kell használni. 
3. A.z utolsó kertbejárás után közösen, egyetértést kialakítva kell meghozni a vé!!sŐ 

eredményt. 
4. A zsűrinek jogában áll 

a. akár minden kategóriában több első/második/hannadik helyezést is kiadni, 
b. bármely kategóriában nem kiadni egy-egy helyezést, ha úgy ítéli meg, 
c. különdíjat odaítélni valamilyen indokolt címen pl. legfiatalabb, legidősebb stb. 

5. A zsűri a településen lefolytatott versenv értékelését tárgvév szeptember 05-ig 
köteles befejezni, és erre az időpontra az eredményeket, a díjazásokat megállapítani. 

6. Az érintett kategória első helyezettie nem kerül be automatikusan az országos 
me2mérettetésbe, a "Magyar·or·szág legszebb konyhaket1je" cím várományosai 
közé, etTe a zsÜI'Ínek külön jelölést kell tennie minden esetben! 

a~ "t-- ~ - Cf:". 
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7. Nem köteles a zsűri országos részvételre jelölni az első díjazottat, ha azt valarnilyen 
okból kifolyólag úgy ítetik meg. 

8. ..Ma!!varország legszebb konyhakertje" címre, az országos díjazásra azonban minden 
kategóriában az első helyezettek közül , csak egy jelölést tehet a zsűri . Tehát: az 
értékelés végső lépéseként minden olyan kategóriában, ahol több első helyezett volt, ki 
kell választani azt a legszebb díjnyertes kertet, amely majd részt vehet a 
"Magyarország legszebb konyhakertje" díj elbírálásában l Ettől eltémi, többet jelölni , 
csak az ötletgazdával való előzetes egyeztetés alapján lehet! 

9. Országos díjr·a jelölés vár·ható beérkezési határideje: tárgvév szeptember 10. 

Megküldeni : Kovács Szilvia ötletgazdának 5300 Kar·cag, Kossuth tér· l. címr·e. 

Javaslatok: 

l. Természetesen a megadott szempontokon túlmenően a zsűrinek figyelembe kell 
vennie a helyi adottságokat (talaj , éghajlat, stb.) , sajátosságokat Az elbírálást ez 
alapján kell megtenni. Tehát, ha szükséges, a megküldött Értékelő lapon a szükséges 
módosításokat, kiegészítéseket a zsűri megteheti . 

2. Lénveges azonban, hogy a nevezett kertek/balkonok a főbb szempontoknak 
megfeleljenek, a többi a zsűri belátására megítélésére van bízva 

Minden kategóriában- ahogyan azt már a Zsűri ismertetésénél is érintettem - kiadásra kerül 
első, második és harmadik helyezés, és emellett lehetnek Kiilöndijak is. 

Szabálvok: 

l . Minden olyan nevezőnek, aki nem ért el helyezést a versenyben, ld kell adni egy 
országosan egységes Elismei'Ö oklevelet, a programban való részvételéért, munkája 
elismeréséül. 

2. M.inden kategória belyezettje is egy országosan egységes Oklevelet kap, feltüntetve 
rajta az oklevél tulajdonosának a nevét, az elért helyezését és a dátumot. 

3. A különdíjasok szintén országosan egységes Oklevélben részesülnek, megnevezve 
rajta az oklevél tulajdonosának a nevét, azt, hogy miben különdíjas és a dátumot. 

4. Ezen kívül minden település szabadon megválaszthatj a, mivel d.ijazza a résztvevőket. 
5. Minden díj/ajándék felajánlónak és a program lefolvtatásában doleozóknak ki kell 

adni egy országosan egységes Köszönö oklevelet, mellyel felajánlását/munkáját 
megköszönjük. 

6. Ezekre, kizárólagosan csak a programhoz elkészült és az egész országra egységesen 
érvényes minta Okleveleket lehet használni , kiegészítve, behelyettesítve a progran1ot 
lefolytató település és az érintettek adataival. 

7. Ezeket később, elektronikus, szerkeszthető formában kapják meg a települések. 

~ 1 . 1 ' . l 1 • ' - 1 'i " .,. ' • 
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8. A "Magyarország legszebb konyhake1·tje" cimet elnyerő kertek minden 
kategóriában a települések zsűrije általleadott jelölésekből kerülnek ki választásra. 
01·szágos díj: Györffy Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes 
müvésze által készített bronz kisplasztika- és egy Elismerő Oklevél. 

9. 01·szágos eredményhirdetés tárh'YéV szeptember 20 . és október 15. között várható. 
Helye a tervek szerint: Vidékfejlesztési Minisztélium- Darányi Ignác ter·em, ahol 
Dr. Fazekas Sándo1· vidékfejlesztési miniszte1· úr adja át a díjazottaknak a bronz 
kisplasztikát és az Elismerő o kievelet Kovács Szilvia ötletgazdávaL 

J avas! a tok: 

l. A helyi díjazáshoz a település vállalkozóit, vállalatait érdemes megkeresni, hogy 
ajánljanak fel termékeket, ajándékokat, díjakat. Ezeket helyezett-érték arányosan kell 
elosztani a nevezettek között. (Arra ügyelni kell, hogy az első díjasok magasabb 
értékű ajándékot kapjanak!)- Akár mindenki kaphat ajándékot, értékarányosani 
A 2012-es, 2013-as program során ez nagyon jól működött, a vállalkozók, vátlalatok 
szívesen hozták az ajándékokat. 
Érdekességként meg kell jegyezni, hogy már a 2012-es verseny során a nevezettek 
már az első bejárás során elmondták, hogy nem pénzért és az ajándékért neveztek be, 
hanem csupán azért, hogy elismeijék a munkájukat, és hogy ezzel is hozzájáruljanak a 
közösséghez és a település jó hímevéhez. 

2. A 2012-es, 2013-as évben pénzt senki nem kapott, ellenben volt utalvány -
mezőgazdasági és általános élelmiszervásárlási-és mellé ajándéktárgyak (metszőolló, 
permetező, kötöző zsineg, locsoló, ásó, kapa, stb.). 

3. Ha a nevezők/felajánlók nem egyedül állók, hanem házaspárok, akkor a férj neve 
mellé a feleség nevét lszületési név!) is célszerű kiírni, hisz öket is megilleti az 
elismerés/köszönet. 

EredménvhiJ·detés 

Tetszőlegesen megválasztott időben és helyen történhet, de célszerű valamilyen nagyobb 
települési rendezvénvhez kötni , amikor eleve több lakosra, résztvevöre, odalátogatóra lehet 
számítani. 
Ez pl. Karcagon 2012-ben és 2013-ban a ., Lovas napok " keretében történt meg, szeptember 
29-én, kint a szabadban, al1ol ennek nah'YOn sok vidékről odalátogató vendég részese lehetett! 

Szabálvok: 

l . Az eredményhirdetés helyéről, idejéről az ötletgazdát ésszerű időn belül értesíteni kell , a 
következök érdekében: 
l . a program nyomon követéséhez szükséges intézkedések megtétele 
2. prominens személyek delegálása 
3. média, sajtó jelenlét biztosítása 
4. személyes megtekintése a rendezvénynek, ha lehetséges. 

2. Országos e1·edményhil·detés tárgyév szeptember 20. és októbet· 15. között vá1·ható 
H elve: Tervezetten a Vidékfejlesztési Minisztél"ium- Darányi Ignác terem, 
ahol ünnepélyes ke•·etek között 
D1·. Fazekas Sándo1· vidékfejlesztési minisztet· ú1· adja át a díjazottaknak a bronz 
kisplasztikát és az Elismerő oklevelet Kovács Szilvia ötletgazdávaL 

.,e_l:lt kBnyfÍ , . 
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Jelentések- visszajelzések 

A program eredményessége érdekében a fontosabb eseményről célszerű és ajánlott minél több 
visszajelzést küldeni az MNVH megvei referense felé. 

Szabálvok: 

l . A verseny állásáról folyamatos visszajelzéseket (postai úton és/vagy e-mailben) kell 
tenni a megjelölt megyei referens vagy az ötletgazda, Kovács Szilvia felé. 

2. A jelentések célja többek között az is, hogy a programban résztvevő településekről 
minél többet lehessen megtudni. Ez a népszerűsítésnél nagyon fontos lehet! 

3. Kötelező Jegalább kétszer jelentést küldeni 
l) a jelentkezések beé1·kezése végén~ JELENTÉS-l lap kitöltése és visszaküldése 

-a jelentkezők számáról - melyik kategóriában hányanjelentkeztek 
2) a ve1·seoy végén, ~ JELENTÉS-2 lap kitöltése és visszaküldése - a díjkiosztás 

előtt arról , hogy 
a) mikor voltak a kertbejárások, mik voltak a tapasztalatok 
b) mi lett a verseny eredménye 
c) mikor, hollesz az eredményhirdetés 
d) melyek az országos megmérettetésre javasolt kertek kategóriánként 

4. A Jelentéseket postán és/vagy e-mail ben kell visszaküldeni a megyei referensnek. 
5. JELENTÉS-l visszaérkezési határideje várhatóan: tárgyév ápliJis 30. 
6. JELE:l\lTÉS-2 visszaérkezési határideje várhatóan: táq~yév szcptember 10. 

FONTOS! A Jelen1ések anyagai később, e-mailben lesznek elküldve!!! 

Kérjük, hogy en·e különösen figyeljenek oda, és tartsák be ezeket a határid őket! 

Javaslat- kérés: A kertbejárások után legyenek szívesek a felelős megyei referenseket, -
amennyiben módjukban áll- tájékoztatni (elég Ch'Y e-mail!) arról : mikor voltak a kertekben, 
mit tapasztaltak, milyenek az eredmények, stb. Ez nem kötelező - nem akarunk ezzel terhelni 
senkit-, de ugyanakkor hasznos, mert igy lesz hírértéke a programnak az országban. 

Egyéb bírálati szempontok, tanácsok 

Balkon kategória 

Értelemszerűen a "kertek" szó minden esetben"balkon"-nal helyettesítendő . 
Minden más paraméter ugyan úgy érvényes rájuk nézve is, mint a kertet müvelők esetében. 
Az esztétikum megítélésénél érdemes figyelembe venni a növények elhelyezésének ötletes 
megoldásait, az egyéni kialakítási módokat, az egyénileg készített tárolókat, stb. 

Szabály: Ebben a kategóriában az erre külön kialakított Értékelő lapot kell alkalmazni! 

Az ezzel kapcsolatos egyéb elbírálásokat a zsűri belátására, megítélésére van bízva. 
Kérdésesetén az ötletgazda áll szíves rendelkezésre. 

• . - • ' - ~ ., l 'li > • ... • • ~ 
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Zárt ke1i 2. - Gyümölcs kategória 

Értelemszerűen a "növény" szó ebben a kategóriában a "gyümölcs" szóval helyettesítendő . 
A gyümölcs kategóriába beletartozik az egynyári, a kétnyári , az évelő, a lágy, a fásodó szárú, 
és a fásszárú egyaránt, tehát minden féle gyümölcs. 

A komposzrá/ás alkalmazása itt is lehetséges, de értelemszerűen nem olyan hangsúlyos 
kérdéskör, mint pl. a zöldséges kertek esetében. Ha a kertmüvelő gazda nem foglalkozik 
komposztálással, azt nem kell elmarasztaló paraméternek venni. Attól még lehet a kert első 
helyezett, ha minden más, pl. fák metszése, kialakít~a, gondozása, elhelyezése, stb. jó. 

Fontos viszont a Permetezési napló, annak használata, naprakész, rendszeres vezetése, hiszen 
a gyümölcsösben többször kerülhet sor permetezésre, mint a zöldséges kertben. 

Ebben a kategóriában tehát érdemes a következő szempontokat figyelembe venni a bírálatnál: 
• permetezési napló megléte, szabályos, rendszeres vezetése, 
• gyümölcsök fajta gazdagsága, 
• fák elrendezése (ne legyen túl sűrűn, megfelelő távolság betartása, egymás 

árnyékolásának kerülése, stb.), 
• fák metszése, korona kialakítása, 
• ötletes kialakítások pl. körte lugasban tö.rténő kialakítása, 
• fák alatti terület gondozása, annak módjai, 
• bio/öko módszerek alkalmazása kártevők ellen. 

A későbbiekben az egyes bíráló bizottság kompetenciája az, hogy ha szükséges, akkor további 
szempontokat, új elemeket szöjön bele az értékelésbe. Ezt minden zsűri megteheti, sőt ajánlott 
is ennek a megtétele, hiszen ez a program egyik tovább fejlesztési és ismeretátadási pontja 
lehet, illetve megteremtheti mindezek alapját. 
Lényeges, hogy a helyi szokások, módszerek érvényesüljenek, és a zsűri minden területen a 
maga paran1éterihez igazodva értékelj e a kertek/balkonok, a kertmüvelők munkáját! 

Zá11: kert 3. - Vegyes kategória 

Értelem szerüen itt a zöldséges és gyümölcsös kategóriánál érvényben lévő értékelési 
szempontok egvüttes alkalmazása szükséges. A kertet érdemes külön zöldséges, külön 
gyümölcsösre megnézni, értékelni , majd a végső eredmény kialakításánál az összhatás!, az 
együttgondozottságot is figyelembe venni! Ne legyen pl. az a kert 1. díjas, al1ol csak a 
gyümölcsös szép, a zöldséges rész elhanyagoltabb, vagy fordítva! 

Közösségi kategória 

Attól függöen, hogy a közösség milyen jellegű - zöldséges/gyümölcsös/vegyes - kertet 
müvel, az arra vonatkozó értékelési szempontokat kell alkalmazni! 

Bármilyen kérdés, probléma esetén mind a megyei referens, mind pedig Kovács Szilvia az 
ötletgazda, a koordinátorok, zsűritagok rendelkezésére állnak! 
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FONTOS! 

A 2014-es évtől az a nevező, aki vegyszer-t használ védekezésül a kertjében és nincs 
szabályosan vezetett Permetezési naplója, NEM LEHET l. helyezett, így nem nevezhető 
országos díjra sem! Kér·em ezt minden zsűrinek betartani!!! 

Zárszó 

Kedves r·észtvevök, nevező települések! 

Igyekeztem mindent érthetően és a lehető legrészletesebben leírni, és egyúttal a 201 2-ben 
Karcagen és 2013-ban országosan megszerzett tapasztalatokat átadni. 
Remélem ez sikerült és ez az Útmutató, tájékoztató segítségükre lesz majd a programminél 
zavartalanabb, mínél síkeresebb lefolytatásához. 

Kérem a program lebonyolítóit, hogy a verseny lefolytatása során, bármikor, bármilyen 
területen, ponton bizonytalanság, kérdés, probléma merül fel , forduljanak hozzám vagy a 
megyei referenshez bizalommal. 

Megpróbálunk minden észrevételre, kérdésre rövid időn belül reagálni , válaszolni, hogy ezzel 
is tudjuk segíteni munkájukat! 

Kívánok a programhoz/versenyhez - a nem kevés munkán kívül - sok sikert, nagyon sok 
örömöt, élményt, tanulságot és annak lefolytatásál10z sok erőt, kitartást, lelkesedést és jó 
egészséget! 

Karcag, 2014. január 15. 

Kovács Szilvia ötletgazda 
Kar·cag vár·os al polgármcstere 
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