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Kertünk története
Szöveges,- fényképes bemutató

Készült „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program keretében, 

Vámosszabadi Község Önkormányzata által meghirdetett 
„Legszebb konyhakertek” 

program pályázatához



INTERNAL

„Szorgalom, kitartás, hűség”

Az év témájaként meghirdetett mottó közel áll hozzánk. Párom és jómagam szívesen

töltjük szabadidőnket a természetben. Civil foglalkozásunk legfőképp szellemi kihívásokat

rejt, és a nap végén ez sokszor fizikai fáradság-érzetet is eredményez.

Szüleinktől láttuk, hogy a munka és annak szemmel látható eredménye nemcsak

hasznos, hanem az ember egészségét is szolgálja. Saját indíttatásunk, érdeklődésünk és

kedvünk arra sarkalt minket, hogy nyitott szemmel járjunk a kertek adta lehetőségekkel

kapcsolatban, és így sikerült birtokunkban tudni a Vámosszabadi hétvégi telkek területén

található zártkertet 2019 őszén. A kert fölött az idő és a természet ereje

győzedelmeskedett, hiszen messzebbről is látszódott, hogy itt bizony lesz mit tenni… Lassan

két év elteltével belegondolva, talán ez is motivált minket, hogy a káoszból rendet

teremtsünk, kicsit szebbé varázsoljuk kertünket, környezetünket. A természet zabolátlan

előretörését szorgalommal, kitartással és sokszor segítő kezekkel formáltuk, erőt és kedvet

merítve egy-egy munkálat szemmel látható eredményéből.

A munka közel két év után sem szűnt meg, mindig akad újabb terv és elképzelés.

A következő néhány oldalon fényképes összefoglalóval mutatjuk be kertünk történetét, és

részben magunkat is amatőr, ám lelkes „kis-kertészeket”.
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A kezdetek kezdete…
2019 ősz

Rendrakás, tisztogatás 
elindult…

Gyomirtás, 
tereprendezés, életben 

lévő fák, cserjék 
mentése, metszése

Szerszám,-és 
győmölcstároló

lomtalanítás
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1-2 hónappal később…szebb mint volt, de még van mit tenni…
A régi és az új 

kerítésA régi és az új kerítés

Terep rendezve, 

örökzöldek a helyükön, 
kezdődhet a füvesítés

Csepegtetőrendszer 
létesítése az 

egyenletes öntözéshez
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Egyre szebb-és szebb…
A virágoskert 
első rózsái a 

helyükön

Fehérre 
meszelve a 

fák törzse

Virágok 
mindenhol 



A madaraknak, 

nehezebb 

időkre…
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Nincs megállás, veteményezzünk…

Az esővíz 
öntözéshez 

kiváló

Naspolya, hozol-e 

termést idén?

A legelső őszi fokhagymánk és 
vöröshagymánk a földben 

A krumpli is a 

helyén
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Gyümölcstárolóból pihenőhely…
Bontás során, de 

még 
tárolóhelységként

Gipszkartonozás, és 
bejárati ajtó csere

Glettelés és festés 
csapatmunkában
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A virágok is megmutatják szépségüket…

A védetteket 
is óvjuk 

Mint megtudtam, 

legényből már rózsa is 
van = legényrózsa 

A természet a 
szépségén túl olykor 

erejét is megmutatja, 
de mi kitartunk…
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Természetjárók is olyakor megfordulnak nálunk…

Madárfiókák a 
komposzttároló 

csőszerkezetében 
készülnek a 

nagyvilágra…

Madárfészek a 
muskátlis-kosárban, 
és a terasz alatt is 

Kiscicák is vártak 
már minket 

meglepetésképp 
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Fűszernövényektől a komposztálásig…

1 méter mélyre 
ásott verem 

komposztként 
szolgál a kert 

sarkában
Fűszernövénykert 
telepítéskor, azt 

követően és 
napjainkban

Fűszernövénykert 
telepítéskor, azt 

követően és 
napjainkban

Fűszernövénykert 
telepítéskor, azt 

követően és 
napjainkban

Naspolyafa 

húsvéti díszbe 
öltözött
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Kezdjünk el kertészkedni kicsit komolyabban…

A magok elvetve, otthon 

az ablakpárkányon 
készülnek a melegágyba

Melegágy 
kívülről

Palánták 
belülről

Fontos a takarás, és az 
egyenletes öntözés Van itt minden, 

lecsópaprika, kápia-

paprika, több fajta 
paradicsom…

Padlizsán

Uborka

Búza

Saláta

Karalábé és 
petrezselyem
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A gyümölcsök se maradjanak el…
Málna, ribizli, 
áfonya, frissen 

vagy lekvárba 

Földieper első 
telepítésből

Mogyorófa és 
előtte a kanadai 

berkenye

Nagyszülőktől kapott 
birsalma fa, és a 

„túlélő” naspolya

A birs első 
virágai

A meggyfa már 
virágba borulva 

is csodás…

Újabb csemetéket 
is telepítünk. 

Barackfa és alatta 
a kövirózsák 
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Amikor a palánták felnőnek…
A karalábé már 

szabad földben 

Őszi és tavaszi 
hagymák is 

bújnak…

A palánták is a 
helyükön

Paradicsom 

tetőtől, talpig 


Krumplifélék 
a földben, 
feltöltve…
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A munka meghozza a „zöldségét”…
Fokhagyma szárítás 

folyamatban…

Mindenből egy 
kicsi, cékla, bab, 

főznivaló kukorica, 
hónapos retek…

A mérleg magáért 
beszél 

Sütőtök, pitéhez 
és réteshez 

kiváló 
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Ha épp nem fagy el, gyümölcsből is van választék…
14.



INTERNAL


