Kovács Szilvia ot|etgazda, Kaľcag város alpolgármestere âlta| létrehozott
,rA legszebb konyhakeľtek'' = Magyaľország legszebb konyhakeľtjeĺ
országos pľogramhoz csatl akozv a

Budapest Főváľos x. keľ.
Kőb átnyaĺ o n koľm án y zat
meghiľdeti

,rÄ legszebb konyhakeľtek''
pľogramot

Váľjuk mĺnden konvhakeľttel ľendelkező
keľtmíívelőés kiiziiss ée j elen tkezését!
Jelentke zési hatálridő

:

2017. mźlius 20.
Jelentkezési lall kéľhető és leadhatĺí:

Ügyfélközpontban _ Budapest X., Állom ás u. 26.
'
Újhegyĺ
Üsyfélszolgáůaton _ Bp. X., Ú3hegyi sétány 16.
ľiák:

Nevezési
Balkon

:

Zártkert 1. Zöldség
Zártkert 2. Gyümiilcsiis
Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Erkélyen kialakított

Mini:10-50m2
Noľmál: 50 m2 felett
szęrvezętek źůtal

It

kertek

A kertek megtekintésére2 alkalommal keľiil sor előzetes időpont egyeztetés alapján
Eľedménvhiľdetés:

2017. októbeľ hó

Kovács Rĺóbeľt polgáľmesteľ,
Budapest Főváľos X. keľület Kőbányai Önkoľmźnyzatképvĺseletébencsatlakozva
Kov
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stere źita| |étr eho zott

,,A legszebb konyhakertek" _ Magyarorszltg legszebb konyhakeľtjei orszúgos

progrűmhoz - meghirdeti Budapest X. keľület _ Kőbányán

,rA legszebb konyhakeľtek'' pľogramot
A progľam célja: A

lakosság ösztönzése arra,hogy saját, rokonai,va1ybarźttai udvaľán, keľtjében alakítsonki

konyhakeľtet, gonďozza azt, termesszen berĺre maga és családja sztlmara minél tĺjbb konyhakerti zöldséget,
gyümölcsĺit.

Az év kiemelt témájaz,,Hasznos rovarokat

a keľtbe!

A pľogľamban töľténo részvételfeltételei:

.

konyhakeľti zcildségeket/rytimölcsöket termeszt

Nevezési kateqóriÍfü:

sajźtt, vagy

.
.
.

bérelt ftildterületen.

Mini:
Noľmál:

kiďakított
50 m2 alatt
50 m2 felett

Kiiztisségi

Csoportok, óvodfü, iskolfü, szervezetek által megművelt keľtek

Balkon:

Jelentkezési
Jelentkezés

Erkélyen

Zártkert 1. - Ztildség
Zártkert 2. - Gyümtilcsłis
Záttkert 3. - Vegyes (zĺildségés ryümölcs)

hatĺáľidő: 2017. május 20.

módja:

A Jelentkezési lap kitĺĺltéseés leadása'
vagy online: rvww.alegszebbkonyhakertek.hu

Jelentkęzési lap kérhető és leadható:

Üevfélkiizpontban - Budapest X." Állom ás u. 26.
Úiłlegvi tievfélszolgźiaton _ Bp. X.. Úihegvi sétánY 16.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, ftildterület tulajdonosa. vagy annak megmíÍvelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vessziink fotók készítéséta bďkonľól, kertrol, mely segíti a bírálók
munkáját. Az oľszágos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
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kertben minimum 5, az erkélyęďbďkonon 5 edényben elhelyezett, 3 kĺilönböző

konyhakerti növény

termesŻése töľténjen

A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényénekmegfelelően
A megmúvelt terulet legyen iĺtletesen kialakított, szép, megfelelően gondozotto gyommentes, és hasznos
A kert ľendezett kłirnyezetben helyezkedjen el

A megteľmelt zöldségelďgyiimölcstik mĺnősége megfelelő leryen
Vegyszerhasrclálat esetén kiitelező a naprakészen, szabályosarlvęzęteÍt Peľmetezésinapló

Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazźsa. öntözésnél csatorna/esővízhasznźůatą
madáľbaľát kęrt kiďakítrßa' azaz van bennę madĺźretető, -itatli, és -odú,ha a keľtben minél tiibb féle
fűszeľ és gyógyniivény található és a kertet több geneľáció műveli.
inél ttibb

.
.

hasznos ľovarokat csalogatnak be és taľtanak kertjiikben és

.

minél tiibb mézelő niivényeket taľtana

biztosítanak nekik életteľetkiiltinbiiző "rovarszállók', ,,darázsgaľázsok'', vagy
egyéb ľovarbaľát helyek kialakításával, illetve

Díjazás: Kategóriánként az első hiĺľomhelyezés és in
szervezésében.

oľszágos díjązás: a programhoz kapcsolódó ,rMagyaľoľsz
minden kategóľia első helyezettje lesz jogosult a helyi zsuri aj

oľszltgos díj _ Gyorfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarorczâg érdemes művésze źůtalkészítętt
bronz kisplasztika és egy Elismerő oklevéI, melyet az országos Eľedményhiľdetésentinnepélyes keľetek
között Dľ. Fazekas Sándor ftjldművelésüryi miniszter úr ad át Kovács Szilvia progralnigazgatőval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) tĺjrténikelőzetes időpont egyeztetés alapjan.
Eredmén},hiľdetés:2017

.

októbeľ hĺí

Vá rj u k min den złi lds é g/gyü mölc s
Budapest X. kerület - Kőbrínya, 2017. maľcius 10.
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ľm es ztÍÍkertmíívelő j elentke zés ét!

Jelentkęzési lap
'Ielentkęzó neve

Nijk escĺćbcll születćsi nćv:
Cínre:
Ëléľhetĺiség:e_mail

Minoscgc: tl
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Megĺniivelĺi

A benevęzett kĺ:lnyhakert címe:
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Bakon: l!ľkćlycn kialakított

m)_ig
Noľmál: 50 mr ŕ'eleĺt
Mini:
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Ziţľĺkcľtl.: złĺldsćgcs

Ziľtktĺ2.;gyürnÖlcstis
Zţĺrĺkert3.: vegyes

Közossdgi: csoporţok" ĺ:voĺlák, iskolák. szeľvezetek

kenrĺiĺ'Jtl

A nrcgnĹivclĺj mikĺ:r ĺalállratĺi áItalában

lgen tr Neln

n

Még nem ţudom

a kcľtbcn?

A Jelentkezó es a balkon/kcľţi udvarl telelďtblĺlterulet Mcgrnĺivelője ezc.n jclentkczdsćvcl kinyiţvánŕţa, hĺrgy ,,A
legsrebb konyhakeľtek'' _ Mag3'aroľser{g ţegszebb konyhaheľtjei ]0l7-çs progľamban einkćnt vcsz ľćsuţ'
A nevezés feltételeit eţfogĺđja-és eg1'ben hozzájárul ahhoz. hogy a he lyi z.suľi tagjai' vagy ĺvok megbízotţai elozetes idiipont ęţţyeztetéŞután

*

május

0l.

és auguĺztus l5' közÖtt keľtjétkét alkalommal megtekintsék.

F"oNTos! A bekiildłitţ kertfotókhoz kérjĺihrncgaďni, hogy

mel'v-

készĺilt(Ftév. cĺm!)
keľţľłĺl

Bírálłtnál clőľv: tĺkĺr''[riĺl_módszcľckalkahłlazása. vegyszcľmentes nl{ive[ĺ{s. konposztłilás, szţlţgti túpanyag
utánpótlás' łtnĺtizéslehetcĺlcg csapadék vâgy csato!'navĺz'zeţ. rćgi. népi móĺlszerek alkalmazása, nraĺlárbarĺĺtkçľt
kialakítĺĺsa{madĺrľctetĺi.rnaĺláľitatĺlés otlú}" fiiszeľ ćs gyógyniĺvćnyek jelcnlćte a keľtben' a keľtet tĺĺbhgencľáció
rnrĺr'eti! 20l?-ben kültĺn elönyĺ jelcnt' ha rovarbarńt ĺłkert|
Vegyszeľ használata esetćn a Peľmeĺezésĺnapló naprakćsz, szabályos vełeĺĺĺľe
xo'ľnlrzol

Áz infĺlľmáeiis tţnľcnĺlclkľ;tlsijogrĺiI ćs łz infuľĺniiciĺîsz'ĺbaĺlságľťll
saóló 20ll' ćvi ťXÍl'tüľvçny 5.
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(l)

bekczĺlćs a) pCInţiłl alap.|án ,,Á ţegszehh hĺłuyhakeľtek"- Magţarłlrswg lĺgseehh kanyhakľrłjeĺprogľarnhoz
tlanyú'itott jelentkezćsľmmel hoileájárulásĺlmaţ aelom' $zemćlycs *dalłinl kełgl{isćhcz a pľ{}gľäm*liáľĺlsban
ľćsztvcvĺiksziĺmára"

Kelt:

.2Ü17
.lelentkezö aláĺrása

