Dísznövény

A jövő kertépítő
mesterei
Az OMÉK kiállítás adott otthont az idén
20 éves Magyar Kertészeti Szakképző
Intézmények Szövetsége (MAKESZISZ) által
szervezett kertépítő versenynek.
A nyolc induló csapat mindegyike
16 négyzetméteren készítette el alkotását,
melynek témáját szabadon választhatták
meg, de a worldskill versenyekhez hasonlóan
azonos alapanyagokból dolgoztak.

H

ajnal Sándor, a MAKE
SZISZ alelnöke elmond
ta, hogy a csapatok 20 méter
beton kerti szegélyt, 4 négy
zetméter beton térkő burko
latot, 5 négyzetméter gyep
szőnyeget, egy Gingko biloba
lombosfát, egy örökzöldet, és
5-5 cserjét és évelőt kaptak. A
csapatok egymás között cse

rélgethették az anyagokat, de
mindent föl kellett használni
uk. A szervezők minden kert
ben elhelyeztek egy tréfás lát
ványelemet, például fűtőtes
tet, lámpaburát, rossz fűnyí
rót, amit be kellett építeniük
a kompozícióba.
A gyakorló szakemberek
ből álló szakmai zsűri a kreati

v A második helyezett, Varga Márton Kertészeti
és Földmérési Szakközépiskola másik csapata, a Varga Elit.
„Az idő vasfoga” című munkájuk az elhanyagolt
kert újjászületését mutatja meg, melyben fontosak
az iskolában elsajátított szakma fortélyai

Pompon virágú változat
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Alicja Cecot felvételei

Szakoktatás

v A frissen végzett
parképítők csapatának
kertje, a ”KB Kert”
a MAKESZISZ különdíját
nyerte el

u

vitást, az ötletességet, és a
szakszerűséget értékelve dön
tött. A versenyben jelenlegi
diákok és pályakezdők, azaz
öt éven belül végzettek indul
hattak.
Az első és a második he
lyen a Varga Márton Kerté
szeti és Földmérési Szakkö
zépiskola, a harmadikon pe
dig a Magyar Gyula Kertésze
ti Szakképző Iskola csapata
végzett.
Kép és szöveg:
Megyesi Éva

u

A zsűri a Varga Márton
Kertészeti és Földmérési
Szakközépiskola, Varga
Márton Kertépítői
csapatának alkotását
találta a legjobbnak. Az
iskola alapítója előtt
tisztelegve a „Varga Márton
emlékműve” nevet kapta a
kert. A szoborként
megjelenő gömbbel az
iskolát alapító igazgató
lángelméjét kívánták
megjeleníteni

A nyertes csapat
v Harmadik helyen végzett

a Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola csapatának
„Olajradiátor” című kertje.
A kert tréfás látványelemét
az olajradiátort hozzá
illő környezetbe,
mértani kertbe helyezték
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