
„Én kis kertem” – Aszódi János 

Az Új Mezőgazdasági Magazin már 20 éve van jelen az ATV csatornáján. A Magazin 

minden héten új szakmai tartalommal készül a nézők számára, közérthető nyelven nem csak a 

mezőgazdaságból élőknek. A műsor szerkesztő-producere Aszódi János azonban nem csak egy riporter, 

hanem kertészmérnök is, aki a mezőgazdaság és természet iránti szenvedélyét nem csak a munkája során 

éli meg, hanem a saját kertjében is felhasználja tudását, ezzel biztosítva a családja számára a megbízható 

forrásból származó terményeket, illetve saját maga számára a kikapcsolódást a munkán kívül. 

A nézői visszajelzések alapján felmerült az igény, hogy ne csak az ipari méretű termeléssel 

foglalkozzunk, hanem az otthoni kertek megműveléséhez is mutassunk be tippeket. És hogy is lehetne 

ezt közelebb hozni annál, mint hogy a saját tanya, a saját kert tanulságait és a szakmai tapasztalatait 

elegyítve megírjunk egy könyvet, melyben a hasznos tanácsokat személyes hangvétellel fűszerezzük. A 

könyv olvasása során nem csak információkat tudhat meg az olvasó, de néhány önéletrajzi beszámoló 

útján jobban megismerheti a riportert, akit hétről hétre viszontlát a televízióban, vagy az interneten. 

Az elmúlt időszak sok ember számára változást hozott el, akár a vidék felé nyitást, 

elköltözést, vagy az otthonhoz kötést a home office és a beszűkülő program lehetőségek kötöttsége 

miatt. Azonban előnyünkre is fordíthatjuk az elsőre kellemetlennek tűnő változásokat a saját magunk 

fejlesztésével, a családdal töltött tartalmasabb idő felhasználásával, a természet harmóniájának 

felfedezésével. 

A könyv célja, hogy népszerűsítsük és megszerettessük az otthoni kertekben való termelést, 

legyen az egy kisebb konyhakert, terasz, magas ágyás, erkély vagy akár egy-két hektár nagyságú terület. 

A könyv közvetlen hangneme rávilágít arra, hogy nem kell félni kipróbálni valami újat, és mankót ad 

ahhoz, hogy az olvasó belefogjon a termelésbe, hiszen egy helyen megtalálja a legfontosabb 

információkat a mikéntjére. 

Bemutatjuk a tanya történetét, hogy milyen növények termelése mellett döntöttünk az 

elmúlt évek során. Olvasható a szóban forgó termények termeléssel kapcsolatos tudnivalói, a 

növényvédelmükkel kapcsolatos tanácsok, és természetesen nem maradhatnak le a jól bevált receptek 

ahhoz, hogy a megtermelt finomságokat tartósítsuk és fogyasszuk.  

A fejezetek tehát mindig tartalmaznak pár személyes történetet, vagy éppen üzleti 

kapcsolatot az adott növénnyel kapcsolatban, így az olvasó nem csak a „hogyan?”, hanem a „mit?” és 

„honnan?” kérdésekre is választ kaphat. A szerkesztés során természetesen elengedhetetlen a színes 

képek használata, melyekkel pár hasznos mozzanatot, vagy magát a kész terményt, vagy éppen befőttet 

is bemutatjuk az olvasóknak. A könyv kiegészítéseképpen QR kódokkal megtekinthetők az adott 

növényhez kapcsolódó szakmai riportok, vagy receptek elkészítésének módszerei is. A könyv 

megjelenését követően a kiadványban szereplő tanácsok, a szezon során kis videók formájában is 

elkészülnek és megjelennek, hogy még szemléletesebbek legyenek az olvasók, nézők számára. 

A kertészet megtanít bennünket türelmesnek lenni és rácsodálkozni ismét arra, hogy egy 

mag mekkorára képes nőni, és hogy a kertből frissen szedett paprikából, uborkából lehet a legfinomabb 

és legegészségesebb salátát készíteni. Tanuljuk meg ismét tisztelni a környezetünket, természetünket 

azzal, hogy kézbe vesszük egy-egy növény életét és sorsát. 


