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Kiállítás

A zsűrizés szempontjainak 
kialakításakor a szervezők 

fontosnak tartották, hogy ne a 
külföldi versenyek pontozási 
rendszerét vegyék át, inkább 
egyedi, kreatív, magyar ver-
seny alakuljon ki. A pontozás 
során a kert ötlete, filozófiája 
15 pontot, a terv 10 pontot, 
az újszerűség 7 pontot, a kör-
nyezettudatosság, fenntartha-
tóság 8 pontot, az építés mi-
nősége 20 pontot, a növény-
használat 15 pontot, az össz-
hatás pedig 25 pontot ért. A 

hattagú zsűriben az oktatás, a 
kertépítés, a kertfenntartás és 
a média képviselői voltak je-
len, a zsűri elnöke Szabó Le-
vente, a Virágoskert-Építés Kft. 
ügyvezetője, az I. Magyar Kert-
építő Verseny győztese volt.

Hat évvel ezelőtt néhány 
lelkes tag a Chelsea Flower 
Show mintájára kezdte szer-
vezni a hazai kertépítő ver-
senyt, ami Közép-Európa 
egyedülálló eseménye lett. Az 
elmúlt években folyamatosan 
javult a versenyművek minő-
sége, idén azonban kevesebb 
résztvevő volt, mint tavaly.

Ezer ember kétezer tonna 
anyagot mozgatott meg, az 
alkotások értéke pedig közel 
egymilliárd forint volt. Ez a 

Magyar Kertépítő Verseny hatodszor
A Construma Építőipari Szakkiállításon, a Hungexpo „C” pavilonjában idén is helyet 
kapott a Construma Kert kiállítás, illetve a VI. Magyar Kertépítő Verseny. A Magyar 
Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz) által szervezett megmérettetés témája idén 
„A család éve” volt. Profik és diákok készítették el versenymunkáikat.

„Tea tulipánokkal”, a Prime 
Garden Kft. versenykertje 
életünk, élményeink, közös 
elfoglaltságaink színtereként 
jelenítette meg a kertet

A Varga Márton SZKI 
versenyműve 

a családias hangulatú tanórát
 jelenítette meg, utalva az iskola 

kertjében lévő ülőfalra,
 ahol a szabadtéri tanórák zajlanak
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mérlege az elmúlt hat évnek, 
amit a támogatók segítettek, 
hallottuk Kosztka Ernő, a 
Makeosz elnökének értékelé-
sét a díjátadón.

A VI. Magyar Kertépítő Ver-
seny profi kategóriájában a 
Tubakert Kft. „Ölelés” elneve-
zésű alkotása kapta az arany-
fokozatot, ami egyúttal a leg-
szebb vízarchitektúrájú kert 
különdíjasa is lett. Az ezüstdí-
jat a Prime Garden Kft., a 
bronzdíjat pedig a Garden 
Kft. kertje kapta. Különdíjat 
ítélt a zsűri a Barack-Virág 
Kft. munkájának.

A diákok között Varga Már-
ton SZKI alkotása nyerte a ver-
senyt. Az ezüstdíjat a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Tájépíté-
szeti kar POA csapatának, a 
bronzdíjat a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakképző Iskola al-
kotásának ítélte a zsűri.

Megyesi Éva

„Ölelés”, a Tubakert Kft. munkája. Emberi létezésünk legfőbb 
kerete, színtere a család, amely egész életünket végigkíséri. 

Ez a természetes közeg jelenik meg e kertrészletben

u A Garden Kft. munkája a „Hajlék a kertben, 
ősi térrendezési hagyományaink nyomán” címet kapta. 
A család évében a tűzrakó hellyel állítottak emlékművet 
nemzetünk, őseink tiszteletére

A Magyar Díszkertészek 
Szövetsége a szakma 

összefogásának jegyében 
közös standon mutatta be 

termékeit
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