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Paradicsomi sziget a zöldben vagy 
nyárspolgári idill? Alaposan megosz-
lanak a vélemények a hétvégi kerteket 
illetően. Számos német nagyvárosban, 
így például Münchenben mégis egy ide-
je divatosnak számít a hobbikert. Egy-
re több család igényel a várostól egy 
darabka zöld területet, dacára annak, 
hogy a kiskerteket aprólékosan sza-
bályozó törvény poroszosan katonásra 
sikeredett. A rendelkezés például 24 
m2-ben határozza meg a szaletli mé-
retét, a kert területének egyharmadát 
pedig gyümölcs- és zöldségtermesz-
tésre kell használni. 

A müncheni kiskerteket művelők 
egyesületeket alapítottak, ahol a ta-
gok együttes erővel próbálnak lobbizni 
a túl szigorú előírások ellen. A pergo-
lákra például nem lehet tetőt szerelni, 
így nincs hova elbújni az eső és a tűző 
nap elől, ha a munkában megfáradva 
egy kicsit még pihenni szeretnének a 
szabadban. A grillezést viszont nem 
korlátozzák, így a családok és baráti 
társaságok örömmel hódolnak ennek a 
népszerű nyári tevékenységnek. 

A szigorú szabályok ellenére mégis 
hosszú a kiskertre várakozók sora. A 
meglévő bérlőkön felül 1 200 müncheni 
lakos szeretne ily módon kertészkedni, 
saját biozöldséget termelni. Egy kis 
földterület bérleti díja évi 350 €, továb-

bá a növényeket térítés ellenében kell 
átvenni az előző bérlőtől. A terület tu-
lajdonosa a város. A Kiskertművelők 
Egyesülete a maga több mint 500 tel-
kével a legnagyobb állandó kiskerti te-
lep Münchenben. Újabb hobbikerteket 
már aligha fognak kijelölni, a telekárak 
ugyanis folyamatosan emelkednek. 

Ma körülbelül 1 millió hobbikert 
létezik Németországban. Először pi-
henésre szánták a kerteket, de a gyer-
mekes családok gyümölcsöt és zöld-
séget is elkezdtek termeszteni, saját 
fogyasztásra.

A németül Schrebergartennek 
(Schreber-kertek) nevezett kiskertek 
nevüket a XIX. század közepén élt Mo-
ritz Schreber lipcsei orvosról kapták, 
aki a munkásgyermekek egészségéért 
aggódva sok mozgást javasolt a friss 
levegőn. A városi gyerekek a növek-
vő iparosodás és szűkös lakáskörül-
mények miatt alig találtak játékra al-
kalmas szabad területet, sőt gyakran 
többedmagukkal osztoztak egy ágyon. 
A későbbiekben a szülők vették át az 
ágyások gondozását, így jöttek létre 
1870-ben az első német hobbikertek 

Konyhakertek reneszánsza II. – európai körkép
Két évvel ezelőtti írásunkban saját tapasztalataink, továbbá a számok tükrében mutattuk be, hogyan élik  

reneszánszukat a hazai konyhakertek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 
(AGRYA) idén már harmadik éve szervezte meg „Vesd bele magad!” programját. A programon keresztül kisiskolás gyerekek 

kapnak vetőmagcsomagokat, hogy azt otthon, a család saját kertjében felhasználják.  
Mostani körképünk európai kitekintést nyújt a kiskertek egyre nagyobb népszerűségéről.

Német nagyvárosi kertek (2013)
Város lakosok száma (2012) városi kiskertek száma (2013)

Berlin 3 531 201 67 961

Hamburg 1 812 709 35 641

München 1 378 176 8 684

Köln 1 017 155 13 000

Frankfurt am Main 691 518 15 870

Stuttgart 587 538 2 900

Dortmund 580 956 8 155

Essen 582 140 9 000

Bréma 548 319 16 663

Hannover 518 069 20 000

Lipcse 510 512 32 000

Drezda 529 781 23 500

Nürnberg 510 602 5 713

Duisburg 488 005 6 330

Forrás: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. adatai alapján saját gyűjtés
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Lipcse körül. Talán nem véletlen, hogy 
Németországban ma is Lipcsében van 
a 100 lakosra jutó legtöbb városi kis-
kert (6 db).

Később az emberek elkezdtek más 
szemmel nézni a kiskertekre. Ma már 
nem a korábbi, a munkásmozgalomból 
származó klisével azonosítják. A szem-
léletváltás kedvező fordulatot hozott, 
mert ezáltal megfiatalodik a hobbiker-
tész társadalom. Egyre inkább olya-
nok csatlakoznak az egyesületekhez, 
akiket érdekel a kert, és jól érzik ben-
ne magukat. A bérlők átlag életkora 60 
év, ugyanakkor 2003 és 2008 között az 
új bérlők 45 százaléka már fiatal csalá-
dokból állt. A 2000 után átvett bérleti 
jogok tulajdonosainak 65%-a 55 éves-
nél fiatalabb. 

A gyerekek, nyugdíjasok, kétkezi 
munkások és fiatal diplomások alkot-
ta közösségeket a kert szeretete ko-
vácsolja egybe. Közülük többen úgy 
nőttek fel, hogy volt kertjük, majd az 
oktatási és munkalehetőségek miatt 
egyre többen költöztek a nagyváro-
sokba. Ám a saját kert iránti nosztal-
gikus érzés sokakban nem múlt el. Aki 
megteheti, kiköltözik a nagyvárosból 
kisebb településre, zöldövezetbe, de 
azoknak, akik ezzel a lehetőséggel 
nem tudnak élni, a városi kiskert ideá-

lis megoldást nyújt. Egy kis darab-
ka bérelt föld, ami sokakat boldoggá 
tesz. 

A kiskertek társadalmi szerepe egy-
re inkább felértékelődik. Az 1926-ban 
Luxemburgban alapított, legnagyobb 
európai non-profit szervezet, az Office 
International du Coin de Terre et des 
Jardins Familiaux több mint 3 millió 
tagja számára adta közre tájékoztató-
ját a veteményeskertek társadalmi je-
lentőségéről:

A bárki számára elérhető, nyilvá- −
nosan bérletre meghirdetett kis-
kertek rendszere átlátható és ellen-
őrizhető. A kiskertek hozzájárulnak 
a jobb életminőséghez, a városok-
ban növekvő por- és zajszennyezés 
csökkentéséhez, a zöldterületek 
növeléséhez, a természetes élőhe-
lyek és fajok védelméhez, továbbá a 
természettel való szerves kapcsolat 
fenntartásához.

A kiskertek a családok számára ér- −
tékes szabadidős tevékenység le-
hetőségét nyújtják, alacsony költ-
séggel egészséges zöldségeket, 
gyümölcsöket termelhetnek ma-
guknak. Megtapasztalják a vetés, 
a növekedés, a virágzás és a be-
takarítás nyújtotta örömet, szemé-
lyes kapcsolataik javulnak, a ter-
mészettel való közvetlen kapcsolat 
pedig ellensúlyozza a beton, aszfalt 
és panelrengeteg miatti stresszha-
tásokat.

A gyermekek és fiatalok számára a  −
kiskertek pótolják a játszótereket, 
a szabadban, üde környezetben tud-
nak játszani, jó levegőn mozoghat-
nak. Közvetlen tapasztalatokat sze-
rezhetnek a természetről, és saját 
észleléseikkel tudják kiegészíteni 
az iskolák által nyújtott biológiai 
ismereteiket.
A kiskertek az egészséges tevé- −
kenység lehetőségét nyújtják, re-
laxációs hatásuk csökkenti a mun-
kahelyi stresszt, hiszen tökéletes 
kikapcsolódást kínálnak a minden-
napi munkából.
A munkanélküliek számára a kis- −
kertek és a körülöttük kialakult kö-
zösségek adják a valahova tarto-
zás, a „szükség van rám” érzését. 
Lehetőséget adnak a semmittevés 
depresszív hatásainak elkerülésére, 
továbbá az igényelhető támogatá-
sok és saját munkájuk révén a mun-

kanélküliek is olcsón juthatnak friss 
zöldségekhez, gyümölcsökhöz.
A bevándorlók részére a kiskertek  −
olyan szocializációs lehetőséget kí-
nálnak, amelynek révén jobban tud-
nak integrálódni a befogadó ország 
társadalmába. Németországban 
például a bérlők 7,5%-a bevándorló, 
azaz 75 000 bérlő család rendelkezik 
valamilyen migrációs háttérrel.   
A kiskerti közösségek egyfajta  −
klubéletet biztosítanak, ahol elmé-
lyülhetnek az emberi kapcsolatok, 
csökken az elszigetelődés, a tagok 
megoszthatják egymással tapasz-
talataikat és örömüket, erősödik a 
well-being (jól-lét) érzése. 

Az osztrák, belga, dán, finn, francia, 
holland, lengyel, luxemburgi, angol, 
német, norvég, svájci, svéd és szlovák 
nemzeti szövetségek alkotta szerve-
zethez 2006-ban együttműködőként 
csatlakozott a Japán Kiskertek Szövet-
sége. A széles társadalmi érintettséget 
jól példázza az is, hogy például Len-
gyelországban 850 000 bérlő összesen 
44 000 hektáron kertészkedik kiskerti 
rendszerben. A 2005-ben jóváhagyott 
lengyel földtörvény az ő helyzetüket is 
megnyugtatóan rendezte.

Látható tehát, hogy a városi kertek 
itthon és Európa más országaiban is 
egyre inkább teret nyernek. A kisker-
tek hozzájárulnak az önellátás kultú-
rájának fejlesztéséhez, a jó minőségű 
élelmiszerek termeléséhez, valamint új 
közösségek kialakulásához. A szó min-
den értelmében értéket teremtenek.

Források: www.agrya.hu, www.jar-
dins-familiaux.org.hu, egyéb internet

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Ország bérelt kiskertek száma

Ausztria 38 000

Belgium 42 000

Dánia 40 000

Finnország 4 700

Franciaország 26 000

Hollandia 22 000

Lengyelország 850 000

Luxemburg 33 500

Nagy-Britannia 80 000

Németország 1 000 000

Norvégia 2 000

Svájc 27 000

Svédország 26 000

Szlovákia 130 000

Forrás: Wikipédia

Egy kis darabka bérelt föld, ami boldoggá teszi 

azokat, akik a nagyvárosokból nem tudnak kisebb 

településekre vagy zöldövezetbe költözni


