Kiállítás

Magyar Kertépítő Verseny, 2015
A Construma Kert kiállítás leglátványosabb programja a VII. Magyar Kertépítő
Verseny és Show volt. A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) által
szervezett verseny témája „2015, a fény éve” volt. Az Európai Fizikai Társaság (EPS)
kezdeményezte, hogy 2015-öt a fény nemzetközi évének nyilvánítsák,
és az ötletet az UNESCO és az ENSZ is támogatta. A fénytechnológiák ugyanis
nagyban hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez, az ökológiailag
hatékony megoldások, technológiák terjedéséhez.

A

versenyen három, diák,
profi és show kategó
riában építettek kerteket,
6 × 6-12 méteres területen. A
jelentkezőktől a kertek 1:50
méretarányú alaprajzát, elöl
nézeti látványtervét, kivite
lezési tervét, ezenfelül leg
följebb féloldalas filozófia
leírást kértek. A bírálat során
figyelembe vették a Green
City-elvek alkalmazását is.
A hattagú szakmai zsűri a
profik között a legjobbnak
járó díjjal jutalmazta a Tuba
kert Kft. „Fény Éva” fantázia
nevű kertjét. A zsűri kitűnő
nek ítélte a növény- és anyag
használatot, ezen belül a
nagy mennyiségű hazai, ho
nos növények ültetését. Az
építő finoman bánt a fén�
nyel, kellemes volt a pihenő
tér. Az exótákkal társított, vál
tozatos biodiverzitást támo
u

u A VII. Magyar Kertépítő Verseny és Show díjazottjai

A szerző felvételei
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v „Fény Éva” – a verseny
győztes kertje a Tubakert
Kft. munkája

gató növényanyag, a nem to
lakodó, de hatékony és ener
giatakarékos (meleg LED-)
világítás miatt a Green City
különdíját is elnyerte. Mind
ez azt is bizonyítja, hogy az
ökológiai tudatosság és a lu
xusminőségű kert együtt is
tökéletesen megvalósítható.
A diák kategória győztese
a Sapientia EMTE Műszaki
és Humántudományok Kar,
Kertészmérnöki Tanszéke II.
éves tájépítész-hallgatóinak
„Kerülj beljebb” elnevezésű
kertje lett. A zsűri értékelésé
ben kiemelte a szép famun
kát, a minőségi kivitelezést,
a növényhasználat erős kon
cepcióját. Példaértékűnek ta
lálta a tradicionális székely
kapu modern formavilágba
illesztését.
A foghíjas boronafal mé
lyedéseibe, a gerendák üre
geibe jellegzetes illatú csom
bort (Satureja hortensis) ül
tettek, s ezt a belső megvilá
gítással nyomatékosították.

u „Kerülj beljebb” – a diákkertek legjobbja
a Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar,
Kertészmérnöki Tanszék II. éves tájépítész-hallgatói
csapatának alkotása
u

A szakmai zsűri különdíját
a Szabó Kertépítő Kft.
„A kertépítő” elnevezésű
munkája kapta
A stilizált székelykapun át
belépve is megcsapta a láto
gatót ez az illat, mert a kapu
gerendákat is „megbonyolí
tották” a közkedvelt fűszer
növénnyel. A kert egyszerű
ségét festett padokkal, válta
kozó méretű és magasságú
faládákkal törték meg.
A kertépítők versenye –
ahogy az elmúlt években is –
segített, hogy a látogatók a
megépített kertek alapján
könnyebben megismerjék a
kertépítők munkáját. Emel
lett számos kertépítési meg
oldást, ötletet is láthattak,
amelyeket saját kertjük kiala
kításához is felhasználhat
nak. A kiállítás sikeres volt
többek között azért is, mert
a versenyen látottaknak kö
szönhetően több kertépítői
megrendelés is született.
Megyesi Éva
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