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Több mint Zöldség	kiadványunk	elkészítésével	kedves	kötelességünknek	tettünk	eleget.

Módszertani	anyagunk	összeáll ításakor	szem	előtt	tartottuk,	hogy	egy	olyan,	több	

tudományágat	 érintő	 tudásanyagra	 támaszkodjunk,	 amellyel	 minden	 lehetséges	

oldalról	körbejárhatjuk	témánkat,	és	amelyről	azt	gondoljuk,	hogy	a	téma	komp-

lexitását	képes	kezelni.

Meggyőződésünk,	hogy	a	kert	olyan	megoldás,	amelyből	rengeteg	más	megoldás	következik.

Több	éves	gyakorlati	és	elméleti	munkánk	eredményét	 tartja	 kezében	az	érdeklődő,	

és	reményeink	szerint	ezzel	hozzájárulunk	a	közösségi	kertek	elterjedéséhez.	Amikor	

2010-ben	az	első		Pro	Lecsó	kert	létrehozását	kezdeményeztük,	akkor	még	az	egyik	leg-

fontosabb	szempont	a	szegénység	csökkentése	volt,	úgy,	hogy	közben	a	résztvevők	saját	

erőforrásait	 is	mobilizálni	 tudjuk.	 Az	 utóbbi	 években	 a	 fenntarthatóság	 kérdései	 egyre	

fontosabbá	 váltak,	 ezt	mindannyian	 tapasztaljuk	 személyes	 életünkben	 is.	 A	 közösségi	

kertek	 bármely	 formája	 is	még	 ritkaságszámba	megy	Magyarországon,	 annak	 ellenére,	

hogy	rengeteg	pozitív	társadalmi	funkciót	tud	betölteni	egy	kert.

Ugyanakkor	fontosnak	tartjuk,	hogy	a	nem	kifejezetten	környezetvédelemmel	foglalkozó	

civil	szervezetek	is	tisztában	legyenek	a	legfontosabb	fenntarthatósági	célokkal,	és	azt	

lehetőség	szerint	munkájukba	is	beépítsék.	Most	ebben	a	kiadványunkban	a	vidék-

szegénység-élelmiszer-termelés-felelős	 fogyasztás	 témaköreivel	 foglalkozunk	 elsősorban.	

Mindezt	a	problémamegoldó	szociális	munka	kontextusában	tárgyaljuk.

A Több mint Zöldség kiadványt	az	ERSTE	Alapítvány	támogatásával	készítettük	el.

eloszo‘‘‘
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Hogyan	használjuk?
Elsődleges	 célunk,	 hogy	 kedvet	 csináljunk	 a	 közösségi	 kertek	 kialakításához.	 Így	 a	

Több mint Zöldség	jelentős	része	arról	szól,	hogy	miért	is	tartjuk	nagyon	jó	ötletnek	a	
közösségi	kert	bármely	formáját.	Ezen	kívül	annak	is	figyelmet	szentelünk,	hogy	hogyan	

kezdhetünk	hozzá	egy	kert	megvalósításához.

A	keretes	részben	talált	link	egy	inspiráló	rövidfilmre	mutat.

A	 film	 címe	 „Hogyan	 indítsunk	mozgalmat?”.	 Azt	 mutatja	 be	 néhány	 percben,	 hogy	

hogyan	juthatunk	el	egyetlen	ember	kezdeményezésétől	egy	együttmozgó	csoportig.

>>> itt megtekinthető

Az	 egyes	 modulok	 tematikusan	 dolgozzák	 fel	 az	 egyes	 témákat,	 ezeket	 kiegészítjük	

további	tájékozódást	segítő	internetes	forrásokkal,	angol	és	magyar	nyelven	egyaránt.

Kiadványunkat	 haszonnal	 forgathatják	magánemberek,	 civil	 szervezetek	 képviselői	 és	

támogatók	egyaránt.

A Több mint Zöldség	áttanulmányozása	az	első	lépése	egy	tervezési	folyamatnak,	mely	
után	döntést	tudunk	hozni	arról,	hogyan	is	kezdjünk	neki	a	munkafolyamatnak.

Ez	 a	 kiadvány	egy	 közösségi	 kert	 létrehozását	 segítő	 tervezői	workshop	 segédanyaga.	

Egyes	moduljait	a	tervezési	szempontok	figyelembevételével	készítettük	el.	Az	elkészült	

anyag	 önmagában	 is	 tanulmányozható,	 de	 ez	 nem	 pótol	egy átfogó, részvételi alapú 
tervezési folyamatot.
Szívesen	teszünk	eleget	tervezői	alkalmak	facilitálására	vonatkozó	felkéréséknek,	melyek	

konkrét	tematikája	a	szükségletek,	igények	és	ismeretek	előzetes	feltérképezése.

A	tréningekre	való	előzetes	felkészülést	segítheti	a	Több mint Zöldség	kiadvány.

bevezetes‘

https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg
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Mik	azok	a	közösségi	kertek?
A	nemzetközi	porondon	egyre	nagyobb	

az	érdeklődés	a	közösségi	kertek	iránt.	

Európában	és	Európán	kívül	is	gomba-

mód	szaporodnak,	művelésükkel	a	helyi	

adottságoknak	és	szükségleteknek	meg-

felelően	különböző	célokat	érhetünk	el.	

A	 közösségi	 kert	 olyan	 gyűjtőfogalom,	

amely	nagyon	sokféle	kerttípust	 takar-

hat.	Az	alábbiakban	röviden	áttekintjük	

ezeket.
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Közösségi kertek
Ez	a	legelterjedtebb	kerttípus.	Minden	esetben	folyik	benne	zöldségtermesztés.	Több	módon	is	

csoportosíthatjuk	a	közösségi	kerteket.	A	különböző	típusok	sokszor	átfedésben	vannak	egymással,	

attól	függően,	hogy	milyen	célokat	igyekeznek	megvalósítani	és	milyen	funkciókat	töltenek	be.

A	közösségi	kertek	lehetséges	céljai	és	funkciói:

•  mindegyik	elsődleges	célja,	hogy	az	adott	környéken	közösséget	alakítson	ki	az	emberek	között;

•  élelmiszertermelés,	amely	a	kert	nagyságától	függően	hozzájárul	a	résztvevők	élelmiszer-költségeinek	

csökkentéséhez;

•  természetes,	vegyszermentes	gazdálkodással	kapcsolatos	élményalapú	tanulási	lehetőség;

•  rehabilitációs,	integrációs,	foglalkoztatási	tevékenység.

További	tájékozódás	a	városi	kertekről	magyarul:

>>> http://www.varosikertek.hu/
>>> http://kozossegikertek.hu/
Izgalmas	kezdeményezés	az	ajkai,	ahol	a	városi	közösségi	kert	

szociális	funkciókkal	társul. >>> itt. 

A	jelenlegi	közösségi	kertek	okos	kritikáját	olvashatjuk	 >>> itt,	mely	
segíthet	nekünk	kiküszöbölni	a	hibákat.

Egy	budapesti	kert	mindennapjait	pedig	>>> itt	követhetjük	nyomon.	

A	közösségi	gazdaságok	abban	különböznek	a	közösségi	kertektől,	hogy	az	előbbiben	a	zöldség-

termesztés	mellett	állatokat	is	tartanak,	és	általában	nagyobbak,	mint	a	közösségi	kert.

Bérelt parcellák
Főleg	 városok,	 települések	 erre	 alkalmas	 területeit	 kisebb-nagyobb	 parcellákra	 osztják,	 melyeket	

egyénileg	bérbe	adnak.	Kert	nélküli	 lakásokban	 lakóknak	nyújt	alkalmat	mozgásra,	kertészkedésre,	

közösségi együttlétre.

http://www.varosikertek.hu/
http://kozossegikertek.hu/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/raszoruloknak-is-segitenek-az-ajkai-bolgarkert-termeloi-2982789/
https://kertesz.blog.hu/2013/07/18/kozossegi_kertek_kritikaja
https://www.facebook.com/dorottyakert/
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Ez	a	gyakorlat	Európában	különösen	elterjedt,	már	a	18.	századtól	jegyeztek	fel	parcellás	kertészkedést,	

de	igazi	népszerűségre	a	20.	századtól	tett	szert.

Érdekesség, hogy a kisparcellás gazdálkodás a második világháború alatt sok 
helyen hozzájárult az éhezés csökkentéséhez, az éhínségek elkerüléséhez.

Hagyományosan	mindenhol	az	önkormányzat	volt	a	tulajdonos,	de	az	utóbbi	 időben	magánszemé-

lyek,	jótékonysági	és	egyházi	szervezetek	is	adnak	bérbe	területeket	parcellás	művelésre.	is.

Európában	 a	 parcella-kertek	 hagyományosan	 főként	 a	 városi	 lakosság	 számára	 adnak	 lehetőséget		

szabad	 levegőn	 végzett	 tevékenységre	 és	 egészséges,	 saját	 élelmiszer	 megtermelésére.	

Magyarországon	 is	 találhatók	 itt-ott	 olyan	 önkormányzati	 területek,	 amelyeket	 átmeneti	 időre	

bérbe	adnak.	De	sajnos	nincs	átfogó	nyilvántartási	rendszer	a	bérelhető	területekről,	a	használat	

feltételeiről,	így	sokszor	kihasználatlanok	ezek	az	értékes	területek.

TUDTAD? A parcellás kertek kialakulása a városiasodással hozható össze-
függésbe. A városba kényszerült embereknek biztosítottak egy darabka 
vidéki tevékenységet. Az első kertek Dániában alakultak. A legelső parcella-
kerteket már 1778-ban, Koppenhágában pedig 1891-ben hozta létre a „Mun-
kásvédelmi Egylet”. Így 1906-ban már 6 000 parcella−kert volt, melyek 
száma a két háború közötti időszakban rohamosan nőtt. Napjainkban 
pedig nagyjából 62 000 kertet tartanak nyilván. Az új kerttípus gyorsan 
elterjedt a többi északi országban is. Németországban ma már 1,4 millió 
kert van, összesen 470 négyzetkilométernyi területen. Svédországban 
pedig jelenleg is 26 000 a kertek száma.
Németországban a 19. század végén terjedtek el a kiskertek, melyek eleinte 
a gyerekeknek biztosítottak friss levegőt, de a felnőttek hamar elkezdték 
művelni is a kis parcellákat.
Svédországban már az 1860-as években megjelentek az első kertek, szociálde-
mokrata kezdeményezésre. Egy svéd szociáldemokrata, Anna Lindhagen 
állítólag még Leninnek is megmutatta a virágzó kerteket, amikor az svájci 
emigrációjából visszatérőben volt Oroszországba, de Lenin nem mutatott ér-
deklődést a kertek iránt, szerinte a kertészkedés politikai lustasághoz vezet.
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	 	 	 	 																										A	parcellás	kertekről	bővebben	>>> itt és 

                                                               >>> itt	olvashat.

A	győzelem	kertjei
A	győzelem	kertjei	valójában	„ínség-kertek”.	Az	első	világháború	után	jöttek	létre,	de	igazán	a	

második	világháború	alatt	terjedtek	el,	különösen	Nagy-Britanniában,	az	Egyesült	Államokban	

és	Ausztráliában.	Az	éhínség	elkerülésére	„áss a győzelemért”,	jellegű	kampányokat	indítottak.	

Angliában	minden	lehetséges	területet	felhasználtak,	így	1943-ra	1,4	millió	kert	volt	az	országban.	

Rádióműsorokat	használtak	ismeretterjesztésre,	sőt	még	megyei	gyógynövénygyűjtő	bizottságokat	

is	felállítottak	a	gyógyszerhiány	pótlására.

Az	Egyesült	Államokban	1943-ban	már	összesen	18	millió	zöld-

ségeskert	működött,	és	a	 jelszó	az	volt,	hogy	„mi zöldséggel 

harcolunk”.	Érdekes,	hogy	eleinte	az	ottani	agrárminisztérium	

nem	támogatta	Eleanor	Rooseveelt	(a	valamikori	elnök	felesé-

gének)	kezdeményezését,	attól	tartva,	hogy	a	hivatalos	élelmi-

szeripart	gyengíti.	Mégis,	az	elnök	felesége	is	példát	mutatott	

a	szükségtermesztéshez.	

1944-ben	 a	 kiskertekben	 már	 összeségében	 ugyanannyi	

zöldséget	 és	 gyümölcsöt	 termeltek,	 mint	 a	 piacra	 termelő	

mezőgazdaságban.	Sajnos	a	háború	után	a	 kertek	 száma	az	

Egyesült	Államokban	jelentősen	csökkent.

https://en.wikipedia.org/wiki/Allotment_(gardening)
https://www.bbc.com/news/world-europe-3500864


10

Közösségi	gyümölcsös
A	 közösségi	 gyümölcsösök	 egyszerre	 látják	 el	 idénygyümölcsökkel	 az	 adott	 környékbeli	 közösség	

tagjait,	és	biztosítanak	a	tagok	számára	közösségi	teret.	Mindezeken	túl	állatok	és	növények	élőhelyei,	

oxigént	termelnek	számunkra.	A	közösségi	gyümölcsösök	lehetnek	egy	közösség	kezelésében,	de	akár	

egyéni	gyümölcstermelő	gazda	is	termelhet	egy	adott	társaság	számára,	hasonlóan,	mint	a	közösség	

által	támogatott	mezőgazdálkodásban.	Amennyiben	egy	adott	közösség	kezelésében	van	a	terület,	akkor	

a	szüretet	és	az	összes	járulékos	tevékenységet	is	a	közösség	tagjai	végzik.	Ha	a	közösség	egyetlen	gazda	

termését	használja	fel,	akkor	is	részt	vehet	a	szedésben,	őszi	és	tavaszi	munkálatokban.

Felesleg betakarítása
Az	utóbbi	 időben	egyre	 terjedő	mozgalom,	 amely	 célja,	 hogy	ne	hagyja	elveszni	 az	elhagyatott	

gyümölcsösök,	gyümölcsfák	termését.

A	helyben	termett,	nem	kezelt	gyümölcsök	élettani	értéke	 is	magasabb	amellett,	hogy	ökológiai	

lábnyoma	sokkal	kisebb,	ráadásul	olcsóbb	is.

Önkénteseket	szerveznek,	„szedd	magad	−	vidd	haza”	jelszó	jegyében.	Ilyen	kezdeményezéshez	

csatlakozhatnak	olyan	kiskerttulajdonosok	is,	akiknek	túl	sok	gyümölcsük	van,	és	nem	vagy	csak	

részben	tudják	azt	leszedni,	hasznosítani.

Ez	különösen	jó	alkalom	olyan	városiaknak,	akik	rendszeres	elkötelezettséget	nem	tudnak	vállalni,	

ugyanakkor	örülnek	a	lehetőségnek,	hogy	nagyobb	mennyiségű	vegyszermentes	gyümölcsöt	szed-

hetnek	maguknak,	és	tehetnek	el	télire.

Egy	ilyen	közösség	tartósítási	és	felhasználási	praktikákat	is	megoszthat	egymással.

Közösség	által	támogatott	mezőgazdálkodás
Ez	egy	kereskedelmi	célú	forma,	melyben	a	csoport	tagjai	a	fogyasztási	oldalon	vesznek	részt:	egy	

gazda	által	számukra	termelt	zöldségeket	fogyasztják	el.	Eredeti	formájában	a	tagok	éves	időszakra	

szerződnek,	kifizetik	a	gazda	minden	költségét,	cserébe	minden	zöldségből	részesülnek.	A	tagok	és	

gazda	 között	 személyes	 kapcsolat	 van,	 és	 időnként	 szerveznek	 gazdaságlátogatással	 egybekötött	

közösségi	eseményeket,	együttléteket	is.
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Ismertek	 vegyes	 formák	 is,	 ahol	 a	 tagok	 az	 általuk	 befizetett	 összegért	 cserébe	 egy	meghátorozott	

mennyiséget,	„doboznyi	zöldséget”	kapnak,	és	nem	a	gazdaság	teljes	termését,	amely	a	klasszikus	for-

ma	sajátja.	Még	ennél	is	lazább	forma,	ahol	alkalmanként	lehet	rendelni.	Ezek	a	bevásárló−közösségek	

különböző	formái.

Ez	az	alternativ	zöldségtermesztési	és	kereskedelmi	forma	Európa	más	országaiban	elterjedtebb,	mint	

nálunk.	Magyarországon	is	van	már	néhány	CSA	gazdaság.	Ezek	legtöbbször	a	60-80	kilométeres	

vonzáskörzetükben	levő	városokban	toboroznak	maguknak	tagokat.

További tájékozódás:

Áttekintés	a	közösség	által	támogatott	mezőgazdálkodásról	

angol	nyelven	>>> itt.

Az	európai	trendekről >>> itt	lehet	tájékozódni.

Áttekintés	a	magyarországi	helyzetről	>>> itt.

Egy	klasszikus	alapokon	szervezett	magyar	gazdaságról		>>> itt 

találunk	információt.

Erdőkertek
Az	 erdőkertek	 olyan	 erdős,	 fás	 területek,	 amelyekben	 gyümölcsfák,	 csonthéjas	 gyümölcsök,	 bokros	

gyümölcsök,	fűszernövények,	gyógyító	virágok,	évelő	zöldségek	egyaránt	megtalálhatók.

Nagyobb	 területen	 érdemes	 kialakítani.	 Erdőszerű	 jellegéből	 következően	 fenntartásához	 kevés	

munkaerő	is	elég.	Az	erdőkert	egy	ritkásabb	részén	kialakítható	zöldséges	kert	is.

Jól	használható	a	különböző	közösségi	betakarítási	formákkal	együtt,	ugyanakkor	mintaterület	és	

közösségi	 találkozóhely	 lehet	 a	 környéken	 lakók	 számára,	 de	 erdei	 iskoláknak	 is	 kiváló	 helyszínt	

biztosít.

Az	erdőkertek	kialakításával	nem	csupán	a	minőségi	élelmezéshez	járulunk	hozzá,	hanem	termé-

szetbarát	élőhelyet	is	teremtünk.		

https://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mukodo-kozossegi-gazdasagok-dobozrendszerek-es-bevasarlokozossegek
https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mukodo-kozossegi-gazdasagok-dobozrendszerek-es-bevasarlokozossegek
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Az	erdőkertek	tervezési	lépéseiről	>>> itt	olvashatunk	angol	

nyelven.	A	nemrég	újrafelfedezett	mónosbéli	kertről	>>> itt 

olvashatunk.

Erdőkertek	régen	és	ma
Bár	az	erdőkert	kifejezés	sokak	számára	szokatlanul	cseng,	de	régen	az	európai	kultúrában,	 így	

Magyarországon	 is	 hagyományosan	 jelen	 volt,	 fontos	 szerepet	 játszott..	 Ahogy	 azt	 majd	 látni	

fogjuk,	 Magyarországon	 a	 gyümölcsös	 is	 sokszor	 része	 volt	 az	 iskolakerteknek.	 Erdőkertek,	

gyümölcsösök	sokszor	tartoztak	egy	kistelepüléshez,	amelynek	terméséből	a	település	lakói	közösen	

részesültek,	és	közösen	is	tartották	azt	fenn.	A	2−300	éve	telepített	gyümölcsösök	több	helyen	szinte	

teljesen	 visszaerdősödtek,	 ám	 a	gyümölcsfák	 a	 védett	 környezetben	 továbbra	 is	 vígan	 léteznek,	

teremnek,	és	tulajdonképpen	génbankként	működnek.

Az	ilyen	valaha	volt	gyümölcsösök	felkutatása,	kitisztítása	különleges	lehetőséget	biztosít	egy	tele-

pülésnek.	Elsősorban	azért,	mert	nem	kell	teljesen	új	gyümölcsöst	telepíteni,	és	mert	a	gyümölcsfák	

a	termésen	kívül	kiváló	szaporítóanyagot	jelentenek	a	tájjellegű	telepítések	számára.

Néhány évvel ezelőtt Mónosbélen találtak egy elhagyatott, gondozatlan 
gyümölcsöskertet.

„2011-ben jelentős változás történt a falu közösségi életében. Egy gondozatlan 

gyümölcsöskertre bukkantak a falu lakói, ahol több száz éves őshonos almafák 

bújtak meg ezidáig. A gazos, elhanyagolt kertet az önkormányzat kitakarította, 

majd szakemberek segítségével rendbe tették az itt megtalált fákat. Ennek 

köszönhetően a fák újból termőre fordultak és azóta is minden évben zamatos 

és illatos almákat szüretelnek le róluk.

https://spiralseed.co.uk/making-forest-garden/
https://tajgazda.hu/index.php/hu/tajerinto/788-monosbeli-almaskert
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A gyümölcsös a római katolikus templom alatti területen található meg. 

Az almáskert múltja egészen a XVIII. századig nyúlik vissza. Oklevelek 

tesznek említést arról, hogy itt egykoron a szervita rend gazdasági birtoka 

működött. Az itt élő szerzetesek a misszionáriusi feladatok mellett egyéb 

apostoli teendőket is elláttak. Mint pl. segítették a rászorulókat, ápolták a 

betegeket, gazdálkodtak, zöldségeket, gyümölcsöket termeltek. Valószínűleg 

az ő kezük által kerültek elültetésre az itt megtalált őshonos almafák elődjei. 

Ezt a feltétezést több szakember is alátámasztotta. A bennük található 

ősi gének felbecsülhetetlen értékűek, hiszen évszázadok során ellenálltak 

a betegségeknek, az időjárás szeszélyeinek. (...) A kertben lévő almafák 

mindegyike a Bükk környékére jellemző ősi fajta, mint pl. batul, Entz rozmaring, 

aranypármen, hercegnő, jonathán, sikula, piros kálvil és kb. 60-80 évesek lehet-

nek, az 1700-as években ültetett fák harmadik-negyedik generációjának tajgai. 

A helyiek mindig is nagy becsben tartották a gyümölcsöst. Miután meg-

tudták, mekkora kincset őriznek, elhatározták, hogy mindenképpen 

megünneplik ennek a felfedezését. Ezért ez alkalomból fesztivált rendeztek, 

melynek a Batul nevet adták. Azért a batult, mert az őshonos fák között 

legnagyobb arányban ez a fajta található meg. A Batul Fesztivál azóta 

hagyománnyá nőtte ki magát a községben, amelyet minden év szep-

temberében tartanak meg. Az ünnep során almából készült ételeket, 

süteményeket kóstolhatnak meg az idelátogatók. A fesztiválnak jelentős 

közösségépítő szerepe is van.”

Kertészkedés	kölcsön	kertben
Ez	a	kertészkedési	mód	falusi,	kertvárosi	környezetben	egyaránt	megvalósítható.	Lényege,	hogy	ha	

nincs	is	saját	kertünk,	attól	még	kertészkedhetünk.	Ha	valaki	a	saját	kertjében	szeretne	kis	segítséget,	

mert	az	túl	nagy;	vagy	valakinek	nincs	kertje;	esetleg	a	tudását	szeretné	megosztani,	talán	mert	egyedül	

unalmasabb	kertészkedni,	mint	többesben.	A	termésen	és	a	munkán	a	tulajdonos	és	a	„bejáró	kertész”	

osztoznak.

Európa	 több	 országában	 különböző	 civil	 szolgáltatásokkal	 segítik,	 hogy	 a	 kerttulajdonosok	

és	 a	 kertészkedni	 vágyók	 egymásra	 találjanak.	 Ez	 a	 forma	 is	 kedvez	 az	 emberi	 kapcsolatok	

építésének.
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Utcákon	és	köztereken	való	kertészkedés
Egy	 település(rész)	 utcáinak,	 köztereinek	 kialakításában,	 fenntartásában,	 szépítésében	 az	ott	 lakók	

tevékenyen	részt	vesznek.

Magyarországon	 ez	 általában	 kiszerződött	 feladat,	 vagy	 közmunkásokkal	 végeztetik,	 de	 kiváló	

közösség-formáló	tevékenység	is	lehet	egy	településen.	Ráadásul	nem	is	olyan	rég	még	megszokott	

volt,	hogy	az	utcafrontot	is	az	ott	lakók	csinosították,	tartották	rendben.

Azon	kívül,	hogy	a	növényekkel,	cserjékkel,	 fákkal	való	munka	összehozza	a	szomszédokat,	az	

élőhelyek	kialakításához	is	hozzájárul.

Ha	nincs	nagy	területünk,	illetve	ha	eleinte	csak	egy	egyszerűbb	tevékenységgel	szeretnénk	kisérletezni,	

vagy	olyan	tevékenységet	szeretnénk	megvalósítani,	mely	többeket	is	lelkessé	tehet	a	kertészkedés	iránt,	

akkor	érdemes	ezzel	kezdenünk.	Lehet	közösen	dönteni	arról,	hogy	mit	ültessenek.

Közlekedés	által	kevéssé	szennyezett	 területeken	 telepíthetünk	hosszan	virágzó	évelő	növényeket,	

mint	amilyen	például	a	zsálya.	Ez	a	növény	kevés	gondozást	igényel,	és	méhlegelőnek	is	kiváló.

Mi is az méhlegelő?
„Ha kipusztulnak a méhek, az emberiségnek négy 

éve van hátra.” A mondást Albert Einsteinnek 
tulajdonítják. A méhek pusztulásáról egyre gyak-
rabban és egyre aggasztóbb híreket kapunk. 
Ennek a sajnos most már évről évre visszatérő 
jelenségnek az oka a túlzott mértékű vegyszer-
használat a gabonatermesztés során. A méhál-
lomány világviszonylatban évi 20%-kal csök-
ken, országonként 1,8−53%-os mértékben.

A méheknek nem csupán fantasztikus táplálékunkat, a mézet köszönhetjük, 
hanem a gyümölcsfák beporzását is.
Sok kicsi sokra megy alapon egyre többen hoznak létre méhlegelőket.
A méhlegelőbe virágzó növények, bokrok, virágok, gyógy- és fűszernövények 
kerülhetnek - leginkább évelők. Ezek a nyári hónapokban, júliusban és augusz-
tusban is virágoznak, amikor különben már kevés a virágzó növény. Út szélére 

ültetve egyszere illatos díszek és élőhelyek is egyben.



15

Az	alábbi	növények	kiválóan	alkalmasak	méhlegelő	sávok	kialakítására:

Kasvirág, levendula, szarkaláb, csillagfürt, veronika, menta, oregánó, zsálya, izsóp

Mind	évelő	növény,	ezek	közül	több	fűszernövénynek,	teának	is	használható.

Méhlegelő	kisebb	és	nagyobb	területen	is	kialakítható.	Előnye,	hogy	általában	évelő	növényekből	áll,	

így	az	elvirágzás	után	további	gondozást	nem	igényel.

A	városokban	erkélyeken,	körfolyosókon,	udvarokon	is	kialakítható.

További tájékozódás:

Kis	befektetéssel	rengeteg	méhlegelő	alakítható	ki	>>> így. 

Buszmegállók	tetejét	is	könnyedén	méhlegelőkké	alakít-

hatjuk	>>> így. 

Gerilla	kertészkedés
A	gerilla	kertészkedés	során	olyan	nem	használt	területeken	gazdálkodnak,	amelynek	a	kertészkedők	

nem	tulajdonosai	vagy	bérlői.	Főleg	fiatalok	kedvelik.	Céljuk	biológiailag	sokféle	élőhelyek	kialakítása.	

Tevékenységükkel	fel	akarják	hívni	a	figyelmet	egy	elhanyagolt,	kihasználatlan	területre,	egy	kihasz-

nálatlan	lehetőségre.	

A	gerilla	kertészkedés	egyes	formái	csupán	időszakos	akciókban	nyilvánulnak	meg,	például	tavasszal	

virágmagok	elszórásában.

Időszakos	gazdálkodás
Időszakos	gazdálkodásnak	azt	nevezzük,	amely	során	egy	adott	területet	csak	időszakosan	használnak	

élelmiszertermelésre.

Láthatjuk	tehát,	hogy	nagyon	sokféle	közösségi	kert	létezik,	most	lássuk,	hogy	ezek	milyen	keretek	

között	működtethetők.

http://nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/147-allattenyesztes/96584
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/07/15/mehlegelo-buszvarok-tetejen
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Milyen közösségi kerteket ismerünk?

Iskolakertek
Magyarországon	hagyományosan	elterjedtek	voltak.

Az	 Eötvös	 József	 vallás-	 és	 közoktatásügyi	 miniszter	 nevéhez	 fűződő	 1868.	 évi	 népoktatásról	

szóló	38.	sz.	törvény	a	tankötelezettség	bevezetésével	együtt	kötelezővé	tette	a	gyakorló	kertek	

létrehozását	is.

Ezek	előzményei	a	községi	faiskolák,	gyümölcsöskertek	voltak,	melyek	a	tanítólak	mellett	helyez-

kedtek	el,	és	melyek	műveléséhez	a	tanító	értett,	mivel	erre	is	képezték.

Egy	példa	Győrből:

A győri „hegyek” mind megannyi gyümölcsfa-telep volt a 18. században a 
szőlőtáblák mellett. A gyümölcsösökben piros és fekete hólyagos és oltott 
meggyet, nyári, vaj- és télikörte-fajokat, kajszi- és őszi barackot, pogácsa, 
ordas, fontos, gyengesavanyú, tót, vas és többféle jelentéktelen édes almát, 
diót, ringlót, hosszú és dobzó szilvaféléket; sok helyen az oltott, savanykás, 
befőzésre igen alkalmas nagyobb féle fekete édes szedret termő szamócafákat 
termesztették. Ezek a faiskolák jelentették az alapját az iskolások gyakorlati 
képzésének.
Az iskola célja:
„mindenki, aki az elemi iskolából kikerül, tudja ugyan azt, amit polgáriasult 

államban minden értelmes embernek, férfinak és nőnek egyaránt tudni kell: 

értelmesen s folyékonyan olvasni, egyszerű gondolatait írásban helyesen 

kifejezni, legalább annyira, hogy levelet írhasson, és a számvetésnek az 

életben alkalmazásba jövő elemeit, de ezek mellett elsajátítsa azon gyakorlati 

ismereteket, melyeket háztartása s gazdagsága körül közvetlenül is alkal-

mazhat, tehát a természet törvényei közül a főbbeket s a természetrajz 

alapismereteit, ... főleg pedig elsajátítsa azon gyakorlati ügyességeket, 

melyeknek hivatása körében legtöbb hasznát veheti...”
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A	soproni	evangélikus	iskola	kertjének	pedig,	ma	így	mondanánk,	sok	önkéntes,	helyi	vállalkozó	

is	segített:

„ ....szép számmal akadt önzetlen segítője az iskolának. A kert területét 

Schreiner Jenő, a soproni puszta bérlője szánttatta fel szívességből. A föl-

mérést Kincses Elemér városi mérnök eszközölte, a terület lejtméretezését 

és az utak kijelölését pedig Bendl Adolf győr-sopron-ebenfurti vasúti mérnök 

úr teljesítette, szintén szívességből. Ezután következett a kert bekerítése, 

amely már az ősz folyamán megtörtént. A bekerítésre a Sopron szab. kir. város 

által adományozott tölgyfa-oszlopok szolgáltak. Blaschek János városi kertész 

a kert berendezésénél segített, Violin Angelo nyugalmazott őrnagy „csupa 

kedvtelésből és jóindulatból” a tavaszi hónapokban naphosszat a kertben tar-

tózkodott, irányította és ellenőrizte a díjazott kerti munkások, s a tanulók 

munkáját. A fák, bokrok ültetésénél maga is „megfogta a dolog végét”.”

A	tanítóképzőben	pedig:

„A kertészeti anyag magyarázata a kertben történt, ahol a növendékek 

a kertész útbaigazítása mellett szerdán és szombaton délután a rendes 

kerti munkálatokban is részt vettek. A főzésben való gyakorlás végett a IV. 

osztály két-két növendéke, bejárók és bennlakók egyaránt, vasárnaponként 

délelőtt a konyhába járt, és az ebédkészítésnél segédkezett.”

Az	általános	oktatáshoz	kapcsolódó,	azt	kiegészítő	iskolakertek	tehát	részei	voltak	a	tantervnek,	és	

a	manapság	felkapott „élményalapú tanulás”	módszerei	szerint	tanítottak.
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Az	ENSz	élelmezésügyi	 szervezete,	a	FAO	 is	 fontos	szerepet	 tulajdonít	az	 iskolakerteknek.	Egy	

2010-	ben	kiadott	jelentésük	szerint	világszerte	kormányzati	és	fejlesztési	szervezetek	érdeklődésének	

homlokterébe	kerültek	az	utóbbi	másfél	évtizedben	az	 iskolakertek.	Megállapításuk	szerint	a	világon	

mindenütt	elterjedtek	az	iskolakertek,	melyek	lehetővé	teszik,	hogy

•  a	gyerekek	több	élelmiszert	is	maguk	termeljenek	meg,	ez	hozzájárul	a	megfelelő	táplálkozás	

elsajátításához,

•  a	családok	saját	termesztésű	zöldségekkel	egészítsék	ki	étrendjüket,

•  a	gyerekek	megszeressék	a	zöldségeket	és	gyümölcsöket,

•  a	kertészeti	ismereteket	újratanítsák	a	hagyományosan	mezőgazdasági	jellegű	országokban,

•  vállalkozói	ismeretekkel	megismerkedjenek.

Az	alábbi	táblázat	azt	mutatja	be,	hogy	az	iskolakertek	ma	már	az	élelmiszerbiztonság	és	a	környezet-

védelem	megismertetésében	is	fontos	szerepet	töltenek	be.	A	FAO	kiadványa	hangsúlyozza:	tudomá-

nyosan	is	igazolható,	hogy	az	iskolakertek	megalapozhatják	egy	nemzet	egészségét	és	biztonságát.

Iskolakertek szerepe régen Iskolakertek szerepe ma
természettudományok	oktatása élelmiszerbiztonság

élelmiszer-önrendelkezés

mezőgazdasági	képzés környezetvédelem

iskolai	jövedelem	kialakítása táplálóbb	és	egészséges	élelmiszerek

Amennyiben	az	 iskola	mellett	 iskolakertet	hozunk	 létre,	 fontos,	hogy	megtervezzük	az	ahhoz	tartozó	

„kert−tanmenetet”	 is,	melyben	meghatározzuk,	mit	szeretnénk	megtanítani,	mire	van	a	gyerekeknek	

szüksége,	milyen	lehetőségei	vannak	az	iskolának,	stb.

Jó	dolog−e	az	iskolakert?	Szerintünk	igen.	Magyarországon	az	1970-es,	80-as	években	még	működtek	

az	iskolakertek.	Itt	egy	valahai	diák	emlékeit	idézzük:
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Egy visszaemlékezés az iskolakertről az 1980-as évekből:
„A tanárunk osztotta el a munkát aszerint, melyik gyerek mennyire volt jártas a 

kerti munkákban és rá lehetett bízni felelősségteljesebb munkát, mint például 

a palántázás, vetés, ültetés. A többségnek tehát maradt a kapálás, gyomlálás 

és öntözés. De nem a tanári munkára emlékszem vissza − főleg a nyári idő-

szakban, amikor talán heti 1-2 nap volt kijelölve lehetőségként − , hanem a 

gyerekek közösségére, a közös bandázásra. Esetemben a 70-es, 80-as évekről 

van szó, amikor még kis falumban, bizonyos szempontból védett gyerekkort 

megélve, sok programunk nem volt. Így aztán a gyakszikertbe menés is egy 

program volt. Nem jelentett számunkra semmilyen megerőltetést. Ősszel 

pedig örültünk a dícséretnek és az ajándék könyvnek, amit a szorgalmi mun-

káért kaptunk.

Azt, hogy a kertet, a veteményest rendszeresen gondozni kell, a természettel 

való együttműködést eleve otthon is megtanultuk, hisz mindenkinek volt kertje, 

ahol a gyerekek szintén segítettek. Otthon inkább nyűgnek, munkának éltem 

meg, az iskolában fontos adalék volt a gyerek közösség.

Ennyi jutott eszembe, köszönöm, hogy leírhattam, jó volt felidézni!”

Kert-tanmenet	megtervezésesorán	a	Kert Alapú Tanulás	(Garden	Based	Learning)	alapelemeiből	in-

dulunk	ki.

A	kert	alapú	tanulás	alapvető	elemei	a	gazdag	és	szegény	iskolákban,	gazdag	és	szegény	környékeken	

egyaránt	elengedhetetlen	tudást	nyújtanak	a	diákoknak.

A	KAT	(Kert	Alapú	Tanulás)	főbb	elemeinek	alkalmazása	során	megtanuljuk:

•  hogyan	termeszthetünk	sikeresen	zöldséget

•  a	gyakorlatban	tisztelni	a	természetet	(víz,	fák,	komposzt,	stb.)

•  az	egészséges	táplálkozás	és	a	kertészkedés	közötti	összefüggés	megértését,	megtapasztalását

•  értékelni	a	friss	zöldségeket,	gyümölcsöket,	hüvelyes	növényeket,	az	őshonos	terményekkel	együtt

•  növények	megfelelő	tárolását,	tartósítását,	elkészítését

•  az	étrend	és	az	egészség	közötti	kapcsolat	felismerését

•  mű-	és	gyorsételek	elutasítását

•  élelmiszerek	kereskedelmében	való	részvételt
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Mindezeknek	természetesen	megfelelő	érintkezési	felületet	kell	találnia	az	iskola	tanrendjével,	

illeszkednie	kell	abba:

•  Természettudományos tárgyak	 keretében	 a	 növekedési	 ciklus	 minden	 szakasza	 tárgyalható.	

Amennyiben	az	iskolában	mezőgazdaságot	is	tanítanak,	úgy	a	gyakorlati	oktatás	természetes	része	

az	iskolakert.

•  Az	iskolakert	természetes	gazdálkodási	módokat	használ,	ezért	kiválóan	illeszthető	a	„környezeti 

tanulmányok”	tantárgycsoportba.

•  A	kertészkedést	be	kell	illeszteni	a	táplálkozástani és egészségtan	tárgyak	körébe,	így	elérni,	hogy	

hosszabb	távú	hatást	eredményezzen	a	gyermekek	és	családjaik	életmódjára.

•  Ha	a	gyerekek	foglalkoznak	a	termékek	előállításával,	akkor üzleti tárgyak	is	felvehetők,	úgymint	

a	termék	előállítás	folyamata,	marketing	és	a	többi.

Láttuk,	hogy	az	iskolakertek	régen	Magyarországon	igen	elterjedtek	voltak,	részét	képezték		a	

tantervnek,	továbbá	azt	is,	hogy	a	FAO	értékes	eszköznek	találja	őket,	amely	egyaránt	szolgálja	

a	 gyerekek	 oktatását,	 a	 családok	 képzését	 és	 az	 élelmiszer-biztonság	 kialakítását	 szegény	 és	

gazdag	 környezetben,	 szegény	 és	 gazdag	 iskolákban	 egyaránt.	Most	 azt	 vesszük	 górcső	 alá,	

hogy	milyen	is	jelenleg	az	iskolakertek	helyzete	Magyarországon.

Iskolakertek	ma	Magyarországon
Érdekes	 jelenség,	hogy	 jelenleg	a	Waldorf	 iskolákban	 tartják	 fontosnak	a	kertészkedés	 tanítását,	

míg	az	imént	láttuk,	a	dualizmus	korában	ez	teljesen	természetes	és	általánosan	elterjedt	népiskolai	

gyakorlat	volt.

Manapság	sajnos	a	legtöbb	iskolához	nem	csatlakozik	iskolakert.	Főleg	a	vidéki	iskolák	mellett	még	

ugyan	 megtalálható	 az	 iskolakert	 kialakítására	 alkalmas	 terület,	 azonban	 sokszor	 ez	 egyszerűen	

füves	rész.	Az	 iskolakertek	újbóli	 felállítására	és	működtetésére	történtek	ugyan	kísérletek,	de	az	

iskolakertek	száma	nem	gyarapszik	jelentősen.

Ennek	okai:
•  Régebben	a	pedagógusok	az	iskolához	és	az	iskolakerthez	közel	laktak,	sokszor	a	szolgálati	lakáshoz	

is	tartozott	kert.

•  A	pedagógusképzés	részét	képezte	az	alapvető	kertészeti	ismeretek	elsajátítása,	ma	a	pedagógusok	

többsége	nem	rendelkezik	alapvető	ismeretekkel.
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•  A	gyerekek	is	sokszor	máshonnan	járnak	be	az	iskolába.

•  A	nyári	időszakban	ez	megnehezíti	a	kertművelést	és	a	termések	betakarítását,	felhasználását.

•  A	tanrendnek	nem	része	a	gyakorlati	képzés.

További	tájékozódás	angolul	>>> itt. 

További	tájékozódás	magyarul	>>> itt.

Az	iskolakertek	helyzete	ma >>> itt. 

Iskolakerteket	előmozdító	szervezetek:

>>> http://www.iskolakertprogram.hu/

>>> http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/

Szociális	gazdaságok
Így	 nevezzük	 azokat	 a	 zöldséges	 kerteket,	 amelyeket	 kifejezetten	 terápiás	 célból	 hoztak	 létre.	

A	 szociális	gazdaság	Magyarországon	elsősorban	eddig	a	 fogyatékossággal	 élőket	és	 autistákat	

gondozó,	ellátó	intézmények	érdeklődését	váltotta	ki,	pedig	gyakorlatilag	minden	ellátási	formá-

ban	kiválóan	használható,	különösen	„járulékos”	terápiás	haszna	miatt.	Más	országokban	terápiás	

eszközként	használják	főleg	a	bentlakásos	ellátásokban,	az	alábbi	területeken:

•  alkohol	és	kábítószerproblémák

•  pszichiátriai	betegek

•  idősellátás

•  fogyatékos-ellátás.

A	 szociális	 gazdaságokat	már	 autistákkal	 foglalkozó	 intézmé-

nyek	alkalmazzák:

>>> http://www.miskolciautista.com/terapias-kert.html

>>> http://maacraft.org/terapias-es-fuszer-kert/

A	Szimbiózis	Alapítvány	munkájának	is	szerves	része	a	farmgazdál-

kodás:

>>> https://szimbiozis.net/-farmgazdalkodas

A	szociális	farmok	áttekintése	Norvégiában	>>> itt. 

http://www.fao.org/3/i1689e/i1689e00.pdf
http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?rovat_mod=akt&amp;act=menu_tart&amp;eid=38&amp;rid=1&amp;id=342
https://moderniskola.hu/2015/04/iskolakertek-a-21-szazadban-ki-segit-a-pedagogusoknak/
 http://www.iskolakertprogram.hu/
http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/
http://www.miskolciautista.com/terapias-kert.html
http://maacraft.org/terapias-es-fuszer-kert/ 
https://szimbiozis.net/-farmgazdalkodas
https://sofaredu.eu/where-can-i-study-social-farming/social-farming-in-norw
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Láthatjuk,	hogy	sok	olyan	terület	van	még,	ahol	a	közösségi	gazdálkodás	terápiás	és	gazdasági	haszna	

kétségtelen.

Szegénység	enyhítésére	irányuló	kertprogramok
A	közösségi	gazdálkodás	egyik	fontos	formáját	jelentik	a	szegénység	enyhítésére	irányuló	

kertprogramok,	 amelyek	 a	 szokásos	 edukatív	 funkciók	 mellett	 még	 szociális	 szerepet	 is	

betöltenek.

Erről	 részletesebben	 szólunk	majd	a	3.	modulban.	Elöljáróban	megemlítjük,	 hogy	 ilyen	a	

Magyarországon	 kidolgozott	 Pro	 Lecsó	 program,	 melyet	 eddig	 főleg	 hátrányos	 helyzetű	

kistelepüléseken	valósítottunk	meg,	elsősorban	roma	lakosság	körében.

További	tájékozódás	angolul	>>> itt.

Az	 Ensz	 fejlesztési	 szervezetének	 tanulmánya	

hangsúlyozza	a	holisztikus	megközelítések	élet-

képességét	és	fontosságát.	>>> itt

A KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS	minden	formájában	vegyszermentes,	természetes	művelési	módot	

alkalmazunk.

https://www.researchgate.net/publication/279846795_COMMUNITY_GARDENS_AND_FOOD_SECURITY_IN_RURAL_LIVELI_HOOD_DEVELOPMENT_THE_CASE_OF_ENTREPRENEURIAL_AND_MARKET_GARDENS_IN_MBERENGWA_ZIMBABWE
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/world_resources_report2008rootsofresilience.html
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Közösségi	kertek	jelentősége	
A	21.	században	a	közösségi	kertek	egy	

holisztikus	 közösségszemlélet	 részei,	 és	

életünk	szinte	minden	területén	jelentős	

szerepet	 játszanak.	 Az	 alábbiakban	

vázlatosan	áttekintjük,	melyek	ezek	a	

területek.
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Közössségi	kertek	és	a	minőségi	élelem
Az	élelmiszerek	napjainkban	gyakran	méreganyagokat	és	túl	sok	vegyszert	tartalmaznak.	Ez	egyenes	

következménye	a	nagyipari	mezőgazdálkodással	együtt	 járó	kedvezőtlen	gyakorlatnak.	A	tápértékük	

ezzel	 párhuzamosan	 csökken.	A	20.	 század	második	 felében	megjelentek	 a	 civilizációs	betegségek,	

melyek	többsége	a	nem	megfelelő	minőségű	élelmiszerek	fogyasztásával	függ	össze.	Így	új	fogalmak	

kerültek	a	szótárunkba,	melyek	közül	néhányat	igen	hasznos	megismernünk:	élelmiszer-önrendelkezés,	

élelmiszer-biztonság,	valamint	az	önfenntartás-önellátás képessége.

Tanulmányozzuk	az	alábbi	ábrát,	mely	a	közösségi,	kisléptékű	gazdálkodás	előnyeit	szemlélteti:

A	bal	oldali	kép	jól	szemlélteti	a	fenntartható	társadalmi	berendezke-

dési	módot.	Az	az	életmód,	ahol	a	környezetbe	ágyazottan	működik	a	

társadalom,	és	a	társadalomba	ágyazottan	működik	a	gazdaság:	fenn-

tartható.	Ezzel	szemben	a	jelenlegi	működési	módunk	fordított,	tehát	

a	gazdaságba	ágyazottan	működik	 a	 társadalom,	és	 a	 társadalomba	

ágyazottan	a	környezet.	Ezt	a	gondolatmenetet	Polányi	Károly,	magyar	

közgazdász	és	filozófus	fejtette	ki	Nagy	Átalakulás	című	művében.
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Élelmiszer-biztonság,	élelmiszer-bizonytalanság
Annak	ellenére,	hogy	az	élelmiszer-biztonság	egy	viszonylag	új	 kifejezés,	meghatározása	már	

sokszor	változott.	Az	élelmiszer-biztonság	koncepciója	az	1970-es	években	jelent	meg	először,	

a	 nemzetközi	 élelmezési	 problémákról	 és	 a	 II.	 világháború	 utáni	 globális	 élelmiszerválságról	

szóló	eszmecserék	során.	A	gabonatermesztés	visszaesése	súlyos	éhínséget	okozott	1972-ben	a	

világ	 több	országában.	Ez	 vezetett	 az	 1974-es	élelmezési	 világcsúcs	megrendezéséhez,	 és	 ezzel	

párhuzamosan	 egy	 sor	 új	 intézményi	megállapodás	megszületéséhez.	 Az	 élelmiszer-biztonságot	

a	csúcstalálkozón	 így	definiálták:	„a	világ	élelmiszer-ellátására	 elegendő	alapvető	élelmiszerek	

mindenkori	rendelkezésre	állása,	az	élelmiszer-fogyasztás	folyamatos	bővülésének	biztosításával,	

a	 termelés	és	 az	 árak	 ingadozásának	ellensúlyozásával”.	A	 középpontban	az	élelmiszer-ellátási	

problémák	megoldása,	valamint	az	éhezés	és	az	éhínség	csökkentése	állt.

Később,	a	80−as	években	a	hangsúly	eltolódott	a	társadalmilag	sérülékeny	csoportok	élelmiszer-

ellátásának	 biztosítása	 felé,	 így	 1986-ban	 az	 ENSZ	 Élelmezési	 és	 Mezőgazdasági	 Szervezete	

(FAO)	kibővítette	az	élelmiszer-biztonság	koncepcióját	az	alábbiak	szerint:	„minden ember számára 

mindenkor biztosítani a fizikai és gazdasági hozzáférését a számára szükséges alapvető élelmi-

szerekhez”.	Szintén	1986-ban	a	Világbank	„Szegénység	és	éhezés”	jelentése	még	egy	szempontot	

hozzáadott	a	definícióhoz.	Ez	az	élelmiszer	egészséges	volta:	„Minden ember mindenkori hozzáférése 

az aktív, egészséges élethez elegendő élelmiszerhez”.

Ahogyan	 lassan	 egyre	 tájékozottabbak	 lettünk	 az	 ipari	 mezőgazdaság	 és	 a	 gyorséttermi	 típusú	

fogyasztás	káros	hatásaival	kapcsolatban,	a	90-es	években	a	kiegyensúlyozott	táplálkozás,	a	szociálisan	

vagy	kulturálisan	meghatározott	étkezési	szokások	váltak	fontossá.

Az	egyik	legújabb	definíció	a	következő:

„Az élelmiszer-biztonság akkor teljesül, ha minden embernek, mindenkor, fizikai, társadalmi és 

gazdasági hozzáférése van az elegendő, biztonságos és tápláló ételhez, amely megfelel az ő táp-

lálkozási igényeinek és étkezési szokásainak az aktív és egészséges élet érdekében.”

A	háztartásokkal	 kapcsolatban	 jelenleg	ez	a	koncepció	van	érvényben,	a	háztartásokon	belül	 is	az	

egyénekre	fektetve	a	hangsúlyt.
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Élelmiszer-bizonytalanságról	akkor	beszélhetünk,	amikor	az	emberek	nem	 rendelkeznek	megfelelő	

fizikai,	társadalmi	vagy	gazdasági	hozzáféréssel	az	élelemhez	a	fentiekben	meghatározottak	szerint.	

E	definíció	értelmében	a	FAO	az	élelmiszer-biztonság	négy	pillérét	határozta	meg:

•  rendelkezésre	állás

•  hozzáférés

•  felhasználás

•  stabilitás

Az	élelmiszer-biztonság	országonként	eltérő,	és	hatással	lehetnek	rá	a	természeti	katasztrófák,	

a	gazdasági	válságok	vagy	a	humanitárius	problémák.

Fontos	megemlíteni,	hogy	az	élelmiszer-biztonság	kérdése	a	fejlett	országokban	is	nagyon	aktuális,	és	

nem	csupán	a	szociálisan	hátrányos	helyzetű	emberek	körében.	Főleg	a	fejlett	országokban	(de	azon	

belül	az	alacsonyabb	társadalmi	csoportokban)	létezik	az	úgynevezett	funkcionális éhezés,	amikor	az	

emberek	ugyan	sokat	esznek,	jóllakottak,	de	főleg	csak	„üres	kalóriákat”	fogyasztanak.	Ez	azt	jelenti,	

hogy	az	elfogyasztott	élelmiszer	nem,	vagy	csak	kevés	 tápanyagot	 tartalmaz,	 így	károsítja	az	egész-

séget	és	 legtöbbször	súlygyarapodást	 is	eredményez,	ami	-	ha	az	étkezési	szokások	nem	változnak	-	

gyakran	elhízáshoz	vezet.	Néhány	példa	az	üres	kalóriát	tartalmazó	élelmiszerekre:	torták,	sütemények,	

cukorkák,	fagylalt,	üdítők,	margarin,	alkoholtartalmú	italok.
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Az	elmúlt	évtizedek	egyes	fejleményei,	mint	például	az	éghajlatváltozás,	a	mezőgazdaság	teljesítményét	

is	befolyásolják.	Ez	néhány	európai	országban	is	problémát	jelent,	és	az	élelmiszer	rendelkezésre	állására	

is	hatással	van.

Például 2017-ben Olaszországban szélsőségesen aszályos időjárás volt, ami 1 
milliárd Eurójába került az olasz gazdáknak. A kialakult helyzet azt is jelezte, 
hogy szükség van olyan vízgyűjtési és víztárolási módok megtalálására, 
amelyekkel majd az ínséges időkben is biztosítani tudják a szükséges vi-
zet.
2017-ben Spanyolországban is hasonló aszályos időszak volt. A víztartalékok 
43%-a kiürült. Emiatt mindkét ország aggódik mezőgazdasága jövője miatt.

A	2011	és	2013	közötti	 időszakban	minden	erőfeszítés	ellenére	a	becslések	szerint	még	mindig	842	

millió	ember	szenvedett	 tartós	éhezéstől	 (a	7,1	milliárdból).	Az	éhező	emberek	többsége	 (kb.	826,3	

millió)	a	fejlődő	régiókban	él,	a	többi	15,7	millió	a	fejlett	országokban.

Mi	segíti	az	élelmiszer-biztonság	javítását,	és	az	olyan	élelmiszer-rendszerek	felépítését,	amelyek	révén	

mindenkinek,	mindenhol,	minden	nap	elegendő	élelem	jut?	Többek	között	az	alábbi	lépések:

•  az	éghajlatváltozás	kezelésére	alkalmas	mezőgazdasági	technológiák;

•  az	élelmiszer−ellátási	láncok	javítása	az	élelmiszer−veszteség	csökkentése	érdekében;

•  a	szociális	háló	megerősítése,	ami	biztosítja	a	veszélyeztetett	családok	számára	az	élelmiszerhez	és	a	

vízhez	való	hozzáférést.

A	Világbank	az	egyik	 legnagyobb	a	fenti	törekvéseket	támogató	szervezetek	közül,	de	léteznek	más	

nemzetközi	vagy	állami	szervezetek	valamint	civil	kezdeményezések	is.

Honnan	indult	az	élelmiszer-biztonság	kérdése,	azaz	az	egészséges	élelmek	iránti	igény?	

Ki	indította	el?

Rachel Carson biológus 1962-ben tette közzé a Néma tavasz c. munkáját, melyet 
egy Biskind nevű orvos megállapításai ihlettek, aki a szintetikus növényvédőszerek 
környezetre és emberekre gyakorolt hatását vizsgálta. A leggyakrabban használt 
növényvédőszer akkoriban a DDT volt. A Néma tavasz egy néhány éves kutatáson 
alapult:
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„Hagyjuk, hogy kémiai halál-eső hulljon ránk.... A ke-

resztes hadjárat, amit egy kémiailag steril világ létreho-

zásáért indítottunk úgy tűnik, hogy sok szakemberből, 

és a legtöbb úgynevezett ellenőrző hivatalból fanatikus 

buzgalmat váltott ki... bizonyíték van arra, hogy azok, 

akik permeteznek, könyörtelen hatalmat gyakorolnak.” 
(Néma tavasz)
A könyvet nagyon jól fogadta a közönség, sok ember 
elolvasta, de a szakma nem örült túlzottan neki.
A könyv megjelenése vezetett a környezetvédelmi moz-
galom létrejöttéhez, és Carson bátorsággal kombinált

tudása követendő példaként sokakat inspirált. Carson munkájának eredménye-
képpen hozták létre 1970-ben a Környezetvédelmi Ügynökséget (Enviromental 
Protection Agency, EPA). Sajnos azonban ez nem változtatta meg a toxikológia 
új alapelvét, melyet először Biskind írt le. 
A „toxikológia új elve” szerint, ami nem öl meg azonnal, az nem tekinthető 
toxikusnak, állította Biskind.
Szintén ez a tanulmány volt a kiindulópontja a DDT betiltásának. Az USA-ban 
ez 1974-ben történt meg, de hosszú volt az út odáig, hogy világszerte is betiltsák 
2001-ben. Érdekes módon Magyarország volt az első ország, ahol betiltották, 
hála Nechay Olivér toxikológusnak, aki híres volt széleskörű tudásáról és felelős-

ségérzetéről. Az ő közbenjárásával sikerült elérni a DDT használatának kiiktatását.

De	pontosan	mi	is	az	a	DDT?	

A DDT a felelőtlen kémiai kultúra terméke. Hatékony malária ellenes szernek 
bizonyult a második világháború idején, ezért feltalálója, Paul Miller svájci 
tudós megkapta a Nobel-díjat 1948-ban. Addigra a DDT-t már széles körben 
használták Amerikában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma 

1945-ben „regisztrálta”.
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És	mi	az	a	glifozát?

A glifozát káros a környezetre, a talajra, a vizeinkre, de 
az emberi egészségre is. A fogyasztása is, de a vele való 
munka is egészségkárosító. 
Érdekes módon az USA-ban 1974-ben bejegyzett glifozát 
szinte azonnal a DDT helyébe lépett. A glifozát azóta 
sajnos rendkívüli módon elterjedt a nagyipari mező-
gazdálkodásban. Káros hatásai emberre, környezetre, 
állatokra ma már tagathatatlanok. Az elmúlt években

történtek kísérletek arra, hogy a glifozát használatát az egész Európai Unióban 
betiltsák, azonban ezek nem jártak sikerrel. Ugyanakkor egyre több ország, Európán 
belül és azon kívül is, saját határain belül betiltotta. Sőt arra is találunk példát, hogy me-

gyék vagy települések tiltották be területükön a mezőgazdálkodási tevékenység során.

Élelmiszer-önrendelkezés
Az	 élelmiszer-önrendelkezés	 kifejezést	 a	 dél-amerikai	 Via	 Campesina	 gazdamozgalom	 nemzetközi	

tagjai	alkották	meg	1996-ban.	Követelésük	szerint	azoknak	az	embereknek	kell	ellenőrzésük	alatt	tartani	

az	élelmiszer-termelés	és	-elosztás	mechanizmusait	és	szabályozását,	akik	megtermelik,	forgalmazzák	

és	fogyasztják	az	élelmiszereket,	nem	pedig	a	vállalatoknak	és	a	piaci	intézményeknek,	akik	–	állításuk	

szerint	–	jelenleg	a	globális	élelmezési	rendszert	uralják.

Az	élelmiszer-önrendelkezés	meghatározása:

„Az élelmiszer-önrendelkezés az emberek joga egyrészt az egészséges és kulturálisan 
kompatibilis élelmiszerekhez, melyeket ökológiailag megbízható és fenntartható 
módszerekkel állítottak elő. Másrészt az emberek joga ahhoz, hogy meghatározhas-
sák a saját élelmiszer- és mezőgazdasági rendszereiket. Ez a meghatározás a piaci és 
vállalati szempontok helyett azokat helyezi az élelmiszer-rendszerek és szabályozások 
középpontjába, akik megtermelik, forgalmazzák és fogyasztják az élelmiszereket.
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Egyben a következő generációk érdekei is előtérbe kerülnek. Egy olyan stratégiát 
kínál, mely segít ellenállni a jelenlegi vállalati kereskedelmi és élelmiszer szabályozási 
uralomnak és segít felszámolni azt. Ezen kívül iránymutatást is ad az élelmezési, 
mezőgazdasági, legeltetési és halászati rendszerek helyi termelők általi meghatározá-
sára. Az élelmiszer-önrendelkezés előnyben részesíti a helyi és a nemzeti gazdaságokat 
és piacokat, valamint megerősíti a paraszti és családi gazdálkodások által működtetett 
mezőgazdaságot, a kisüzemi halászatot, a pásztorkodó állatartást, valamint a környe-
zeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságon alapuló élelmiszer-termelést, elosztást 

és fogyasztást.”

Míg	a	vállalatok	és	a	kormányok	inkább	a	felülről	lefelé	történő,	piac	által	vezérelt	közpolitikai	

megközelítéseket	preferálják,	az	élelmiszer-önrendelkezés	olyan	megközelítés,	amely	inkább	az	

emberekre	és	a	közösségekre	összpontosít,	az	alábbi	elvek	alapján:

•  Ételt az embereknek

Az	 élelmiszer-önrendelkezés	 a	mindenki	 számára	 elegendő,	 egészséges	 és	 kulturálisan	 kompatibilis	

élelmiszerhez	való	jogot	állítja	az	élelmezési,	mezőgazdasági,	állattenyésztési	és	a	halászati	szabá-

lyozások	középpontjába.

•  Az élelmiszer szolgáltatók tisztelete

Az	élelmiszer-önrendelkezés	 tiszteli	mindazokat,	 akik	 termesztenek,	betakarítanak,	 akik	 élelmiszert	

állítanak	elő,	beleértve	a	nőket,	a	családi	gazdálkodókat,	a	pásztorokat,	a	halászokat,	az	erdőlakókat,	

az	őslakosokat,	a	mezőgazdaságban	és	halászatban	dolgozó	idénymunkásokat.

•  Az élelmiszer-rendszerek helyivé tétele

Az	élelmiszer-önrendelkezés	közelebb	hozza	egymáshoz	az	élelmiszer-előállítókat	és	a	 fogyasztókat,	

hogy	olyan	közös	döntéseket	hozhassanak	az	élelmiszer-ellátás	 területén,	melyek	mindenki	 javát	

szolgálják	és	védik.

•  Az irányítás lokális szintre helyezése

Az	élelmiszer-önrendelkezés	tiszteletben	tartja	az	élelmiszer	termesztők	azon	jogát,	hogy	rendelkezzenek	

a	saját	földjük,	vetőmagjuk,	vizük	fölött,	és	elutasítja	a	természeti	erőforrások	privatizációját.

•  Tudás és készségek fejlesztése

Az	 élelmiszer-önrendelkezés	 fontos	 értéknek	 tartja	 a	 generációkon	 keresztül	 öröklődő,	 fenntartható	

élelmiszer-termeléssel	 kapcsolatos	helyi	 ismeretek	és	 készségek	megosztását,	 amelyek	mentesek	az	

egészségre	és	a	jól-létre	veszélyes	eljárásoktól.
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•  A természettel való együttműködés

Az	élelmiszer-önrendelkezés	azokra	a	termelési	és	betakarítási	módszerekre	összpontosít,	amelyek	

maximalizálják	 az	 ökoszisztémák	 hozzájárulását,	 mellőzik	 a	 költséges	 és	mérgező	 anyagokat,	 és	

javítják	a	helyi	élelmiszer-rendszerek	ellenálló-képességét	az	éghajlatváltozással	szemben.

•  Az étel szentsége

Az	élelmiszer-önrendelkezés	felismeri,	hogy	az	élelmiszer	az	élet	ajándéka,	és	nem	szabad	pazarolni.	

Azt	is	megállapítja,	hogy	az	élelmiszert	nem	szabad	egyszerű	árucikké	silányítani.

Szállítunk,	de	honnan?	60	vagy	10.000	km	legyen	a	távolság?
Amikor	 az	 élelmiszer-biztonságról	 és	 az	 élelmiszer-szu-

verenitásról	beszélünk,	fontos	felidézni	a	szállítás	prob-

lémáját.	Az,	hogy	az	asztalunkra	kerülő	élelmiszer	milyen	

távolságból	érkezik,	megmutatja,	mennyire	függünk	a	

szállítástól.	A	nagy	távolságból	való	szállítás	ökológiai	

lábnyoma	 is	 sokkal	 nagyobb.	 Ezen	 felül	 pedig	 ahhoz,	

hogy	 az	 adott	 zöldség	 vagy	gyümölcs	 kibírja	 a	 hosszú	

szállítási	 időt,	 sokszor	 éretlenül	 szedik	 le,	 és	 különféle	

vegyszerekkel	vonják	be.

Amikor	az	élelmiszer-biztonságról	és	az	élelmiszer-szuve-

renitásról	beszélünk,	fontos	megteremteni	az	élelmiszer	

helyben	vagy	közelben	való	termelésének	lehetőségét.	A	helyi	termék	kifejezés	az	elmúlt	néhány	

évben	lett	népszerű	és	fontos.

A	„helyi	termék”	kifejezés	országonként	mást	és	mást	jelenthet.	Európában	ez	általában	50-60	km-en	

belül	van,	az	USA-ban	100	mérföld	lehet,	ami	körülbelül	160	km.	A	távolságon	kívül	ennek	további	je-

lentése,	értéke	is	van.	Olyan	termékeket	jelent,	

•  amelyeket	általában	helyben	termesztettek	fenntartható	gazdaságokban

•  amelyeket	helyben	főztek	meg,	készítettek	elő,	állítottak	össze	vagy	más	módon	készítettek	el

•  amelyek	elősegítik	a	gazdasági	fejlődést	munkahelyteremtés	és	új	vállalkozások	létrehozása	révén,	

amelyek	az	egyszerű	szállításnál	vagy	forgalmazásnál	többről	szólnak.	Ez	azt	jelenti,	hogy	például	azt	a	

helyi	vállalkozást,	mely	kávébab	beszállításával,	pörkölésével,	csomagolásával	és	eladásával	foglalko-

zik,	helyi	vállalkozásnak	kell	tekinteni.
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Érdemes észrevennünk, hogy ha minél közelebbről szállított élelmiszert 
fogyasztunk, akkor azzal már rögtön az évszakos táplálkozás megvalósításáért 
is teszünk. Hiszen ez esetben nem eszünk banánt, nem veszünk paradicsomot 
januárban, epret februárban, hanem mindent akkor fogyasztunk, amikor annak 

szezonja van.

Közösségi	kertek	és	környezetvédelem
Az	ökológiai	alapokon	művelt	közösségi	kertek	azon	kívül,	hogy	hozzájárulnak	az	élelmiszer-	önrendel-

kezés	és	élelmiszer-biztonság	kialakításához	egy-egy	településen,	szorosan	kapcsolódnak	az	ENSZ	

fejlesztési	céljaihoz	is.	A	tizenhét	fejlesztési	cél	közül	a	közösségi	mezőgazdálkodás	különösen	kapcso-

lódik	a	szárazföldi	ökoszisztémák	védelme	(15-ös)	fő	célhoz,	de	kapcsolódik	még	9	másik	célhoz	is,	a	fele-

lős	fogyasztáson	keresztül	a	fenntartható	városokhoz	és	a	közösségeken	át	a	szegénység	csökkentéséig.

Egy	adott	településen		a	közösségi	kert	működése	hozzájárulhat	a	környezet	helyi	szinten	megvalósított	

védelméhez.	Ez	több	módon	is	lehetséges,	most	egy	példát	emelünk	ki.

A	komposzt	példája
A	 közösségi	 kert	működtetése	 során	 például	 komposztot	 használunk.	 A	 komposzt	 talajjavító	 és	 a	

tápanyagutánpótlást	biztosító	szerepe	hatalmas.	A	komposztban	felhasználhatunk	a	kerti	hulladékon	

kívül	otthonról	hozott	nyers	zöldséghulladékot	is,	sőt	a	településen	keletkezett	fűnyesedéket	is.

Ekkor	talajunk	jóval	gazdagabb	lesz.	Ha	a	komposztáláshoz	kedvet	kapnak	a	település	lakói	is,	minden	

kert	végében	lehet	egy	halom.	De	ha	valakinek	nincs	is	komposzthalma,	gyűjtheti	a	hulladékát	külön,	

például	egy	szomszéd	számára.	Ugyanígy	az	őszi	avart	 is	össze	 lehet	gyűjteni,	és	a	közösségi	kert	

rendelkezésére	bocsájtani	talajtakarásra.

Egy	kis	szervezéssel	kiváló	közösségi	eseményt,	„avar-buli”-t	szervezhetünk	belőle,	és	az	első	alkalmak	

után	akár	rendszeresen	is	a	település	életének	részévé	tehetjük.	Egyúttal	a	légszennyezettség	ellen	is	

védekezhetünk,	hiszen	nem	égetjük	el	a	szerves	hulladékot.



33

Az	 ideális	 komposztkeret	 legalább	 1	 méteres,	

de	 lehet	nagyobb	 is,	és	az	egyik	oldala	kevésbé	

magas,	 hogy	 könnyedén	 tudjuk	 forgatni.	 Ha	 sok	

komposztunk	van,	akkor	többet	is	tehetünk	egy-

más	mellé,	így	a	különböző	érettségűeket	külön	

tudjuk	tárolni.	A	komposztot	végül	tárolhatjuk	

halmokban,	mindenféle	keret	nélkül	is.	A	kom-

poszt	 tárolására	 semmiképp	 ne	 használjunk	

műanyagot.
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A	komposzt,	mint	üzlet
Sok	kistelepülés	számára	vonzó	gondolat,	hogy	önálló	jövedelemteremtésre	képes	legyen.	A	kis-

kerthez	kapcsolódóan	ennek	egyik	lehetséges	módja	például,	ha	települési	komposztálót	hozunk	

létre.

Minimális	beruházással	és	munkaerőköltséggel	a	települési	komposztálóból	virágzó	vállalkozást	

alakíthatunk	ki.	Készíthetünk	ugyanis	virág-	és	palántaföldet.	Ez	helyi	szinten	különösen	könnyen	

megoldható	feladat,	hiszen	nem	kell	nagy	távolságból	szállítanunk	az	alapanyagot	a	komposztáló	

területre.

Bécs városában például olyan virágföldet lehet kapni, amelyet a városból 
összegyűjtött szerves hulladékból készítenek. A városban nagy divat a helyi 
komposztból készített virágföldet megvásárolni. Ez kisebb léptékben is meg-

valósítható.

További	tájékozódás:

Számos	cikk	szól	az	avarégetés	>>> veszélyeiről és >>> 

egészségügyi következményeiről. 

A	páldaértékű	bécsi	városi	virágföld	készítő	komposztáló	

vállalkozásáról részletesen	is	tájékozódhatunk:	magyarul	

>>> itt és >>> itt,	angolul	pedig	>>> itt.

A	 jó	minőségű	palánta	és	virágföldet	eladhatjuk	a	helyben,	vagy	a	közelben	 lakóknak.	Akár	egy	

lépéssel	 tovább	 is	mehetünk,	 és	 a	 fogott	magokból	 palántákat	 készíthetünk,	 és	 azokat	 is	 áruba	

bocsáthatjuk.

Bécs	2009	óta	készít	különlegesen	jó	minőségű	virágföldet:	nem	tartalmaz	tőzeget,	így	biotermesz-

tésben	is	használható.	Ezen	kívül	használják	a	közparkokban	is,	de	a	lakosok	is	megvásárolhatják.	

Ennek	gazdasági	eredménye	igen	kedvező,	de	a	környezetre	gyakorolt	hatása	még	fontosabb.

https://www.origo.hu/tudomany/20191021-tilos-es-veszelyes-a-hulladekegetes-megis-sokan-teszik.html
https://www.origo.hu/tudomany/20181124-sulyos-egeszsegugyi-kovetkezmenyei-vannak-az-avaregetesnek.html
https://www.origo.hu/tudomany/20181124-sulyos-egeszsegugyi-kovetkezmenyei-vannak-az-avaregetesnek.html
https://www.alternativenergia.hu/becsben-viragfoldet-keszitenek-a-varosban-keletkezo-zoldhulladekbol/85175
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2019/04/26/viragfold-keszul-a-zoldhulladekbol-becs-oriaskomposztalojaban/
http://ewit.site/wp-content/uploads/2015/12/Waste-Management-in-Vienna.pdf
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Gyakori	probléma,	hogy	ősszel	még	mindig	

sokan	elégetik	a	kerti	avart,	ágakat,	amellyel	

jelentős	mértékben	hozzájárulnak	a	légszeny-

nyezéshez.

Így	egy	 ilyen,	a	közösségi	kertből	kiinduló	

kezdeményezéssel,	 mely	 a	 településen	 az	

avar	égetése	helyett	 jobb	gyakorlatot	vezet	

be,	sokat	elérhetünk	a	település	életminősé-

gének	javításában	is.	

A	komposzt	készítésével,	a	palánták	előállításával,	vagy	csupán	a	kert	működtetésével	egya-

ránt	tehetünk:

•  a	szárazföldi	ökoszisztémák	védelméért,

•  a	korszerű	hulladékgazdálkodás	kialakításáért

•  a	komposztálás,	talajjavítás	megvalósításáért

•  a	közösségi	együttműködésért

•  a	levegő	minőségének	javításért.
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A	 közösségi	 kertek	 társadalmi	
szerepe 
A	közösségi	kertek	szerepe	a	hátrányos	

helyzetű	csoportok	integrálásában,	fel-

zárkóztatásában,	 foglalkoztatásában.	

A	közösségi	kertek	egyéni	és	közösségi	

gazdasági	jelentőségéről.	
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Közösségi	kert,	társadalmi	integráció,	felzárkóztatás
A	lehetséges	hátrányos	helyzetű	csoportok:

•  a	kistelepülések	hátrányos	helyzetű	lakói,	különösen	a	romák,	de	lehetnek	például	idősebbek,	nők,	stb.

•  és	a	bentlakásos	és	nappali	ellátásban	működő	intézmények	lakói.

Mint	láthattuk,	a	közösségi	kertek	nagyon	sokféle	társadalmi	és	gazdasági	funkciót	tölthetnek	be.	

Egy	közösségi	kert	szerveződhet	környéki	alapon,	de	az	is	előfordulhat,	hogy	egy	kert	kifejezetten	

egy	adott	társadalmi	csoport	szükségletei	kielégítésére	jön	létre.

Így	a	közösségi	kertek	különösen	nagy	szerepet	kapnak	a	különböző	hátrányos	helyzetű	csoportok	

integrálásában,	foglalkoztatásában,	fejlesztésében	szerte	a	világon.

Az	alábbiakban	a	 közösségi	 kertek	 funkciójáról	 ejtünk	 szót	 a	hátrányos	helyzetű	 vidéki	 romákkal	

végzett	 szociális	munkában.	Megközelítésünk	megoldás-központú,	 amelyben	 fontosnak	 tartjuk	 a	

hátrányok	 komplex	 feltérképezését.	 Úgy	 tapasztaltuk,	 hogy	 egy	 kistelepülési	 kontextusban	más	

problémákkal	találkozunk,	mint	a	sok	esetben	jobban	képzett	városi	romák	között.

A	hátrányos	helyzetű	vidéki	romák
A	vidéki	romák	jelentős	része	több	szempontból	is	hátrányos	helyzetű.	Bár	minden	település	más	

és	más,	sok	kistelepülésen	az	alábbiak	közül	egy	vagy	több	mindenképpen	jellemzi	az	ott	élő	roma	

lakosság	életét:

•  általánosan	alacsony	iskolai	végzettség,	és	ezzel	párhuzamosan	alacsony	tudásszerzési	képesség;

•  szegénység,	rászorultság	a	szociális	ellátórendszerekre,	amelyekkel	gyakran	kiszolgáltatott,	egy-

irányú	kapcsolat	alakul	ki;

•  a	gyermekek	rosszabb	minőségű	oktatásban	részesülnek.	Sokszor	előfordul,	hogy	az	 iskolában	

egyoldalú	szocializáció	alakul	ki,	mivel	aki	teheti,	már	az	általános	iskolában	is	egy	jobb	sznvonalú	

intézménybe	küldi	gyermekét;

•  a	szülők	sokszor	nem	tudják	segíteni	a	gyermekek	iskolai	tanulmányait	otthoni	foglalkozásokkal;

•  több	generáción	belül	kialakult	tanult	tehetetlenség;

•  településen	belüli	elkülönültség,	gyakran	fizikai	értelemben	is,	azaz	kisebb-nagyobb	szegregá-

tumokban	él	a	roma	családok	jelentős	része.	Ez	legtöbbször	együtt	jár	társas	elkülönültséggel	is:	

romák	ritkán	vagy	nem	érintkeznek	a	többségi	társadalom	tagjaival.
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Egy	településközpontú	közösségi	kert	rendkívül	mértékben	hozzájárulhat	a	településen	belüli	élet-

minőség	általános	javításához.

A	 Pillangó	 Fejlesztések	 évek	 óta	 valósítja	 meg	 Pro	 Lecsó	

programját	 hátrányos	 helyzetű	 települések	 roma	 közössé-

geivel.	További	információ	a	Pillangó	Fejlesztések	tevékeny-

ségéről	 a	 >>> www.bffd.hu	 oldalon	 található.	 A	 Pillangó	

Fejlesztések	közösségi	média	oldala	>>> facebook 

Tevékenységünket	az	európai	ernyőszervezet,	a	>>> Social 

Platform	is	kiválasztotta	a	legjobb	európai	integrációs	prog-

ramok	közé.	Ezen	kívül	2015-ben	a	Nemzeti	Tervezési	Hiva-

tal	is	jó	gyakorlatai	közé	választotta	programunkat

Milyen	hatásai	vannak	pontosan	a	kertprogramnak?
1  A	kertben	termelt	élelmiszerek	javítják	a	résztvevők	életminőségét,	hiszen	mindazt,	amit	megter-

melnek,	nem	kell	megvenni,	azért	pénzt	kiadni.	Ez	közvetlen	életminőség	javulást	is	eredményez,	

hiszen	valójában	jövedelemtöbblethez	jutnak	a	családok.

2 	A	résztvevők	komplex	tanulási	folyamatban	vesznek	részt,	amely	során:

•  a	vegyszermentes	zöldségtermesztés	elméleti	és	gyakorlati	alapjait	sajátítják	el;

•  egyéni	kompetenciák	és	képességek	fejlődnek,	elsősorban	tervezési,	együttműködési,	tanulási	

képességek;

3		Kedvező	irányba	változik	és	reálisabb	alapúvá	válik	a	résztvevők	önértékelése;

4 	Önálló	döntéshozási	képesség	fejlődése;

5		A	romák	településen	belüli	megítélése	kedvező	irányba	változik.

http://www.bffd.hu
https://www.facebook.com/ButterflyFreeFlow/
https://www.socialplatform.org/what-we-do/inspiring-practices/social-protection-inclusion/
https://www.socialplatform.org/what-we-do/inspiring-practices/social-protection-inclusion/
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Külön	érdemes	kiemelni	azokat	a	hatásokat	 is,	 amelyek	nem	csak	a	 résztvevő	családokra	hatnak	

közvetlenül,	hanem	a	településen	belül	is	érezhető	változásokat	eredményeznek:

Egy rendkívül fontos, áttételes hatás, hogy a 
településen belül a vegyszermentes zöldség-
termesztés ismertté válik. Ezen kívül fontos 
még, hogy a kertprogram résztvevői bárkinek 
adományozhatnak a településen belül zöldséget, 
akinek csak szeretnének. Sokszor rokonok, barátok 
kapnak a friss zöldségekből, de kaphat az óvoda, 
idősotthon, vagy szomszédok is.
Tapasztalataink szerint ezek a kezdeményezések 
minden alkalommal pozitív fogadtatásban része-
sülnek a település lakossága részéről. 

Az idős szomszédok örülnek egy-egy fej salátának, paradicsomnak. Az 
óvónénik szívesen fogadják a felajnálásokat, a gyerekek örömmel eszik, és 
akiknek a szülei szintén tevékenyek a kertben, sokszorosan lehetnek büszkék 
családjukra. Szervezhetünk kóstolókat, amelyen vendégül láthatjuk a szülőket 
is. Ez kiváló lehetőség arra, hogy az intézmény stresszmentes viszonyt tudjon 
kialakítani a szülőkkel, mely a megfelelő pedagógiai kapcsolat kialakításához 

nélkülözhetetlen.

Természetesen	kezd	el	megváltozni	a	település	lakóinak	viszonyulása	a	roma	lakosokhoz.	A	rögzült	

sztereotípák,	kellemetlen	tapasztalatok	felülíródnak.

Tehát a közösségi kert olyan módszertani, pedagógiai eszközt ad a kezünkbe, 
amely komplex módon képes pozitívan hatni a sokszor régóta fennálló prob-
lémákra.

A	programon	belül	elkülöníthetünk	rövid,	közép	és	hosszú	távú	hatásokat	is.

A	közép	és	hosszú	távú	hatások	közül	jelentős	lehet	a	felelősségvállalás	növekedése,	a	vállalkozási	

mentalitás	elsajátítása,	gazdasági	gyarapodás,	 rendszeres	kiegészítő	 jövedelem	elérése,	a	romák	

stigmatizációjának	csökkenése.
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A	vállalkozási	mentalitás	elsajátítása	történhet	például	a	közösségi	kertben	megtermelt	termények	

értékesítése	által:

•  településen	belül,	időszakonként

•  a	terményeket	feldolgozott	formában	értékesíteni

•  kapcsolatot	lehet	kiépíteni	bevásárlóközösségekkel

•  lehet	szedd	magad	alkalmakat	szervezni.

Mindegyik	értékesítési	forma	más	és	más	felkészültséget	igényel.

•  Ha	 feldolgozott	 termékeket	 szeretnénk	 értékesíteni,	 akkor	 ki	 kell	 dolgoznunk	 egy	 receptúrát,	

el	 kell	 dönteni,	mennyit	 szeretnénk	 készíteni,	 el	 kell	 sajátítanunk	 a	 tartósítószermentes	 befőzési	

techinkákat,	és	tudni	kell,	ki	fogja	azt	megcsinálni,	és	milyen	módon	fogjuk	azt	értékesíteni.

•  Ha	bevásárlóközösségnek	szeretnénk	beszállítani,	akkor	meg	kell	egyeznünk	az	árról,	a	szállítás	

idejéről	és	módjáról.

Ha	nincs	a	környékünkön	bevásárlóközösség,	akkor	akár	kezdeményezhetjük	is	egynek	a	létrejöttét.	

Egyre	nagyobb	igény	van	erre.	A	bevásárlóközösség	egyik	előnye,	hogy	nem	szükséges	egész	évre	

szerződnünk,	hanem	a	fölöslegeinket	értékesíthetjük	a	hálózaton	belül.

Nyiregyházi	kosár: >>> www.nyiregyhazikosar.hu

A	másik	hasonló	példa	a	Zuglói	kenyérközösség,	mely	

a  >>> közösségi oldalukon	keresztül	érhető	el.

Érdemes	 ezt	 is	 komplex	módon	megterveznünk,	 és	 lehetőleg	minden	 szempontont	 figyelembe	

venni.	 Akár	 egy	már	meglévő	 bevásárlóközösséghez	 csatlakozunk,	 akár	magunk	 indítunk	 egyet,	

mindenképp	csak	előnyünk	származhat	belőle.	Ugyanis	ez	a	 forma	segíti	a	város-vidék	kapcsolat	

kialakulását,	 a	 rendszeres	emberi	 kapcsolatok	hozzásegítenek	bennünket	újabb	és	újabb	ötletek	

kitalálásához,	megvalósításához.

https://www.nyiregyhazikosar.hu/
https://www.facebook.com/zugloikenyerkozosseg/
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A szedd magad akciók	 igényelnek	talán	a	 legkevesebb	vállalkozói	tudást,	viszont	kiváló	kö-

zösségi	 alkalmat	 teremthetnek.	 Ha	 az	 összejövetelhez	 egy	 kis	 kínálót,	 kóstolót	 is	 szervezünk,	

akkor	az	összejövetelt	használhatjuk	„kommunikációs	eseményként”	is,	a	kert	népszerűsítésére,	

illetve	támogatóink	körét	is	bővíthetjük.

Hogy	melyik	 formát	választjuk,	az	erőteljesen	 függ	attól,	hogy	az	adott	csoport	hol	 tart,	és	attól	

is,	hogy	milyen	 irányban	kívánnak	fejleszteni.	Ezért	 rendkdívül	 fontos,	hogy	a	közösségi	 tervezés	

módszerét	alkalmazzuk	az	ilyen	események	szervezésénél.	Ez	egyben	különleges	gyakorlati	tanulási	

alkalom	is,	hiszen	az	egyes	eseményekre	a	közösség	tagjai	már	jó	előre	készülnek.	Az	a	jó,	ha	min-

denki	olyan	feladatot	kap,	amelyből	tanulhat,	és	amely	segít	neki	továbbfejlődni.

Abban,	hogy	egy	településen	mennyire	tud	közép	és	hosszú	távon	sikeresen	működni	és	fejlődni	

egy	program,	rendkívüli	 jelentőségű	a	település	vezetésének	tényleges	támogatása,	a	település-

fejlesztési	programba	való	beillesztése,	de	mindenek	előtt	az	elhatározás	a	program	fenntartására.

Amikor	helyi	roma	közösségekkel	dolgozunk,	fontos	lenne	az	együttműködés	roma	szervezetekkel.

Azonban	ez	sokszor	nem	lehetséges,	mert	nincsen	a	településen	roma	szervezet.	A	kisebbségi	ön-

kormányzatok	 tényleges	 szerepe,	aktivitása	 településenként	nagyon	különböző,	 sajnálatos	mó-

don	sokszor	inkább	negatív.	A	helyi	kisebbségi	önkormányzatok	gyakran	adományok	gyűjtésével,	

szétosztásával	 foglalkoznak,	 esetenként	 ünnepségek	 megszervezésével,	 ez	 nyilvánvalóan	 nem	

tesz	lehetővé	komolyabb	fejlesztést.

Az	adott	kistelepülésen	túl	fontos	volna,	hogy	az	országos	roma	szervezetek	szakmai	programjuk	

részévé	tudják	tenni	az	önkéntességen	alapuló	kertprogramokat	mint	az	integráció,	a	képességfej-

lesztés,	egészségnevelés	egy	fontos	helyi	eszközét.
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Bentlakásos	intézmények	lakói
Közösségi	 kertek	működhetnek	 bentlakásos	 intézményekben	 is.	 Ezek	mind	 életkorban,	mind	 az	

intézmény	jellegében	nagyon	különbözőek	lehetnek:

•  fogyatékos	otthonok,

•  nevelőintézetek,

•  idősotthonok,

•  hajléktalanok	rehabilitációs	otthonai,

•  pszichiátriai	betegek,	alkohol	és	kábítószer-függők	rehabilitációs	otthonai.

Míg	a	többi	közösségi	kertben	a	résztvevők	igénye	és	szükségleteinek	felmérése	meghatározóak	a	

közösségi	kert	kialakításában	és	működtetésében,	szakmai	programja	kidolgozásában,	a	bentlaká-

sos	intézményeknél	különösen	fontos	figyelembe	venni:

•  azt	az	általános	nevelési,	gyógyítási,	rehabilitációs	igényt,	amire	az	intézményben	tartózkodónak	

szüksége	van

•  hogyan	szeretné	az	intézmény	a	terápiás	kínálatába	illeszteni	a	kertprogramot

•  milyen	intézményi-gazdasági	tevékenységbe	szeretné	beilleszteni	a	kertprogramot

•  milyen	tágabb	közösségi	célokat	szeretne	megvalósítani.	Ilyen	lehet	például	a	hozzátartozókkal	

vagy	a	település	lakóival	való	kapcsolat.

Általánosságban	elmondhatjuk,	hogy	a	bentlakásos	intézmények	mindegyikében	megoldandó	fel-

adat,	hogy	a	gondozottak	között	minél	alacsonyabb	mértékben	alakuljon	ki	hospitalizáció,	amely	

sokszor	együtt	jár	tétlenséggel,	és	a	feleslegesség	érzésével.

A	bentlakásos	 intézmények	megkülönböztethetők	abból	a	szempontból	 is,	hogy	ott	átmenetileg	

vagy	hosszú	távon,	véglegesen	tartózkodnak	a	gondozottak.

Amennyiben	átmeneti	ideig	tartózkodnak	a	gyerekek,	fiatalok	vagy	felnőttek

az	intézményben,	úgy	a	kertprogram	fontos	szerepet	játszik:

•  az	életképességek	készségszintű	elsajátításában
•  kevésbé	lesznek	függőek	külső	körülményektől,

•  élelmezésük	tekintetében	részben	önellátóvá	válhatnak,

•  könnyebben	elképzelhetővé	válik	számukra	a	vidéken	való	élet.
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Amennyiben	hosszabb	ideig	vagy	végleg	tartózkodik	valaki	az	otthonban,	akkor

•  a	kertészkedéssel	elérhető	a	magasabb	otthonérzés	kialakulása	is,

•  egészséges	elfoglaltság

•  fejlődési	lehetőség.

Mind	a	két	esetben	a	kert	különösen	alkalmas	a	 társadalmi	 integráció	megvalósítására,	csakúgy,	

mint	ahogy	azt	az	egyes	pontban	kifejtettük.

A	pedagógiai	célok	megvalósítása	mellett	a	bentlakásos	 intézmények	 lakói	 is	 termelhetnek	saját	

használatra	vagy	értékesítésre.

Miért	kerül	pénzbe	egy	kert	kialakítása?
Alapfeltételek:	mind	a	két,	 társadalmi	problémák	 javítására	szolgáló	program	alapfeltétele,	hogy	

megfelelő	munkakapcsolatunk	legyen	egy	olyan	szakértői	szervezettel,	amely	a	program	részleteit	

kidolgozza,	az	egyes	rövidebb	és	hosszabb	távú	időszakokat	igényeinket	figyelembe	véve	megter-

vezi,	koordinálja	a	tanulási	és	termelési	célok	megvalósulását.

A	 nemzetközi	 fejlesztési	 szervezetek	 egyaránt	 hangsúlyozzák,	 hogy	 a	 közösségi	 kertek	 mint	

módszer	kiválóan	alkalmas:

•  egyenlőtlenségek	felszámolására,

•  képességfejlesztésre,

•  önálló	gazdasági	tevékenység	kialakítására,

•  egészséges	táplálkozáson	és	egészséges	mozgáson	keresztül	egészséges	életmód	kialakítására	

a	hátrányos	helyzetű,	elmaradott	vidéki	közösségekben.

Ugyanakkor	nyilvánvaló,	hogy	a	hátrányos	helyzetű	csoportok	közösségi	kertjei	beindításához	és	

működtetéséhez	is	szükségesek	külső	erőforrások	A	társadalmi	tőke,	azaz	a	humán	kapacitás	bizto-

sítása	pedig	az	elsődleges	és	nélkülözhetetlen	tényező.

Amennyiben	ez	 rendelkezésre	áll,	akkor	ezeknek	a	−	tulajdonképpen	kis	költségvetésű,	komplex	

módon	megvalósítható,	holisztikus	szemléletű	–	programoknak	a	társadalmi	hatása	igen	jelentős,	

ahogy	azt	a	nemzetközi	szakirodalom	bizonyítja.

Egyre	több	szakértő	van	azon	a	véleményen,	hogy	nem	csupán	egy	adott	program	költségeit	szük-

séges	kiszámolni,	hanem	azt	is,	hogy	mennyibe	kerül,	ha	valamit	nem	teszünk	meg.	Ez	nem	csupán	
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a	klímaváltozással	összefüggő	kérdésekben	mérhető	−	például	mennyi	kárt	okoz	az	az	aszály,	amit	

elkerülhettünk	volna	a	víz	ország	területén	való	tartásával	−,	hanem	hasonló	innovatív	programokban	is.

Mennyi	kárt	okoz	és	mennyi	kiadással	jár	majd,

•  ha	a	civiláziós	betegségek	továbbra	is	nőnek?	(A	civilizációs	betegségek	közé	tartozik	az	elhízás,	

az	emésztőszervi	betegségek,	és	az	olyan	krónikus	állapotok,	mint	például	a	cukorbetegség,	melyek	

egyértelműen	a	táplálkozással	függenek	össze.)

•  ha	a	településeken	belüli	elszigetelődés	tovább	nő?

• ha	a	 romák	és	nem	 romák	közötti	gazdasági	és	 társadalmi	 távolság	 szélesedik,	 illetve	a	 vidéki	

romák	hátrányai	tovább	növekszenek?

•  ha	nem	alakul	ki	az	önellátás,	önfenntartás	képessége?

Egy	más	 szempontú	 költség	megfontolás,	 hogy	 foglalkoztatási,	 felnőttnevelési,	 oktatási,	 egész-

ségmegőrzési	stb.	programok	összességében	még	többe	is	kerülnek,	mint	egy	komplex,	ezeket	a	

témákat	együttesen	kezelő	program.

A	Pillangó	Fejlesztések	Egyesület	módszertana	alapján	már	

több	Pro	 Lecsó	 kert	 kialakításában	 vett	 részt	 szakmai	meg-

valósító	partnerként,	legtöbbször	már	jóval	az	első	ásónyom	

előtt,	a	program	megtervezésekor.	Munkánkról	a	honlapunkon	

tájékozódhat:	>>> www.bffd.hu

Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	a	mi	kezdeményezésünk	a	 sikeres	

>>> Bio-Szentandrás program,	 részt	 vettünk	 a	 program	

megtervezésében	 és	 az	 induláshoz	 szükséges	 forrás	 meg-

szerzésében.

A	kis,	 néhány	 száz	 lelkes	 település	példája	azt	 is	megmutatja	 számunkra,	hogyan	 tud	 több	éves	

időtávban	megerősödni	egy	kertprogram,	és	milyen	előnyöket	biztosít	a	település	számára.	Fontos	

látnunk,	hogy	a	kezdetkor	rendelkezésre	álló	források	mellett	a	program	sikere	az	elkötelezett	és	

kitartó	polgármester	munkájának	köszönhető.

Ugyanakkor	kétségtelen	tény,	hogy	egy	ilyen	program	folyamatos	fejlesztése	és	életben	tartása	a	

település	vezetői	számára	is	számtalan	előnnyel	jár,	hiszen	mint	láthatjuk,	kiemelkedési	lehetőséget	

biztosít	a	többi	hasonló	helyzetű	település	számára.

http://www.bffd.hu
http://www.bioszentandras.hu/
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Motivációink	
A	közösségi	kertek	létrejötte	egyéni	motivációkból	

fakad,	 civil	 összefogás	 erejével	 épül,	 kialakítása,	

működtetése	 és	 fenntartása	 anyagi	 támogatást	

igényel.
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Civil	szervezetek
A	civil	szervezet	szerepe	elsődleges,	hiszen	sok	esetben	ő	a	kezdeményező.	Számára	egy	közösségi	

kert	kialakításában	való	részvétel	lehetővé	teszi

•  a	szektorközi	munkát,

•  a	problémamegoldás	alapú	megközelítések	alkalmazását,

•  a	szociális	munkának	egy	új	dimenziót	ad,	az	adománygyűjtő	jellegű	programok	helyett,

•  egy	gyakorlati	eszköz	alkalmazását	a	tanult	tehetetlenség	ellen,

•  hogy	új	elemmel	bővüljön	a	szervezet	működési	területe,

•  hogy	a	tapasztalati	tanulás	elveit	használva,	„élet-iskola”	elemeket	alkalmazzon.

Magánszemélyek
Az	egyéni	motivációk	 akkor	 fontosak	 inkább,	 amikor	 városi	 kertet	 szeretnénk	 létrehozni.	 Sokszor	

tapasztaljuk,	 hogy	 fontos	motiváció	a	 fenntartható	életmód	egyes	elemeinek	megvalósítása	

a	gyakorlatban.

A	környezet,	a	társadalom	és	a	gazdaság	összefonódása.
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A	 városi	 önszerveződő	 közösségek	 rendelkeznek	 azokkal	 az	 erőforrásokkal,	 amelyekkel	 a	 −	

különböző	módon	−	hátrányos	 helyzetű	 csoportok	 nem.	Tapasztalataink	 szerint	 a	 hátrányos	

helyzetű	csoportok	tagjai	nincsenek	abban	a	helyzetben,	hogy	közvetlenül	kezdeményezzenek	

közösségi kertet.

Ugyanakkor	mind	a	civil	szervezetek,	mind	a	magánszemélyek	kezdeményezte	közösségi	kertek	

számára	 fontos	 célkitűzés,	 hogy	motiválják	 a	 résztvevőket,	 a	 célcsoportjukat,	 a	 támogatókat.		

Erre	a	7.	modulban	térünk	ki	részletesebben.

Támogatók
Közösségi	kertek	kialakítása,	működtetése	és	fenntartása	anyagi	támogatás	nélkül	nem	lehetséges.	

Civil	 szervezetek	 sokszor	 szembesülnek	 a	 támogatók	 kimondott	 -	 kimondatlan	 elvárásaival.	

A	kiírások	előfeltételeinek	mindenképp	eleget	kell	tenniük,	ha	sikeres	pályázati	anyagot	szeretnének	

előkészíteni.	Mindezek	mellett	 különféle	 kommunikációs,	marketing,	management	 képzéseken	

vehetnek	részt	a	munkatársaik.

Ugyanakkor	nincs	lehetőség	arra,	hogy	a	civil	szervezetek	a	támogatók	felé	kommunikálják	azokat

•  a	változó	társadalmi	szükségleteiket,	melyekkel	a	napi	munkájuk	során	találkoznak,

•  a	jelenlegi	keretek	között	megoldatlan,	sokszor	feltérképezetlen	problémákat,	amelyekkel	napi	

munkájukban	találkoznak.

További	nehézség,	hogy	a	civil	szervezetek	számára	nem	átlátható,	hogyan	dönt	egy-egy	támogató	

szervezet	 a	 támogatandó	 célokról.	 Az	még	 kevésbé	 kevésbé	 lehetséges	 számukra,	 hogy	 be-

folyásolják	 a	 döntési	 folyamatot,	 annak	 szempontjait.	 	Az	 sem	 szerencsés,	 hogy	 a	 különböző	

támogatók	nem	harmonizálják	egymással	a	támogatásaikat.

Például	a	társadalmi	vállalkozások	a	támogatók	figyelmének	fókuszába	kerültek,	és	még	mindig	

a	rövidebb	programok	népszerűek,	míg	hosszabb	távú	programokra	alig	akad	támogató.

Sajnálatos	módon	ez	egy	fehér	folt	a	honi	támogatási	rendszerben,	míg	azt	látjuk,	hogy	más	orszá-

gokban	már	bevett	gyakorlat	a	közösségi	kertek	állami	és	magán	támogatása	egyaránt.	Ugyanakkor	

érdemes	tudnunk,	hogy	ez	a	fehér	folt	nem	természetes,	hanem	hatalmas	lemaradásunkat	mutatja.	
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A	támogatóknak	is	követnie	kellene

•  a	komplex,	holisztikus	szemléletet,

•  az	új	társadalmi	kihívásokat,

•  a	társadalmi	hasznosság	újfajta	megértését.

Különösen	fontos	szerepe	lehet	a	cégek	CSR	programjainak,	azok	korszerűbb	kidolgozásának,	de	a	

magánszemélyek	esetleges	mecénás	szerepe	is	jelentős	lehet.

További	tájékozódás:

A	„Táplálék	 jövője”	 (Future	of	Food)	különböző	pénzosztó	magánszervezetek	közötti	együtt-

működésével	 új	 hangsúlyokat	 teremt.	 A	 támogatások	 fókusza	 a	 fenntartható	 élelmezés	

kialakítása. Az >>> oldalukon	további	háttéranyagokat	is	találunk.

>>> Ebben	 az	angol	nyelvű	publikációban	pedig	arról	olvashatunk,	hogy	egy-egy	országon	

belül	mennyi	támogatási	lehetőség	létezhet	a	különböző	közösségi	kertek	finanszírozására.

https://futureoffood.org/cross-cutting-priorities/financial-flows/
https://www.publicgardens.org/public-garden-funding-resources
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Mit	és	hogyan	tanít	a	közösségi	kert?	
Bármely	 típusú	 közösségi	 kertben	 tapasztalati	

módon,	 élményeken,	 tevékenységen	 keresztül	

tanulunk.
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Mezőgazdasággal	kapcsolatos	ismeretek
•  zöldségtermesztés

•  talajismeret

•  vetési	terv	-	mit	és	hova	ültessünk

•  első	és	másodvetés

•  tápanyaggazdálkodás

•  komposztálás,	komposzt	felhasználása

•  magfogás

Egyéb	egyéni	tudások
•  tanulási	képességek	fejlesztése

•  tanulással	kapcsolatos	motiváció	megváltozása

•  egyéni	„soft	skillek”,	kompetenciák	javulása

•  természetes	mozgás,	természetes	sport,	„kapa	wellness”

•  saját	képességek	megismerése,	fejlesztése
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Egyéb	közösségi	tudások
•  együttműködési	képességek
•  közös	tevékenység	felelősségének,	eredményességének	megtapasztalása

Hogyan	tanítsunk?
Mindenképpen	 fontosnak	 tartjuk,	 hogy	 bármely	 célcsoporttal	 is	

dolgozunk,	 legyen	egy	 tanulási	 tervünk,	amelyet	évente	átdolgozunk	

az	újabb	tanulási	elemek	beépítése	érdekében.

A Pillangó Fejlesztések Pro Lecsó programjában kidolgozott tankönyv 

segítségével valósítjuk meg a tanulási célokat.

A	tanulásban	 rendkívüli	 jelentőségűek	a	közösségi	események,	melyek	kitalálása,	előkészítése,	

lebonyolítása	kiemelt	pedagógiai	célok	megvalósítását	teszi	lehetővé.
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Kertprogramon	 belül	 feldolgozható	
témák,	közösségfejlesztési	
és	pedagógiai	célok
A	 kertprogram	 szerves	 részeként	 sokféle	 oktatási	

célt	is	kitűzhetünk	magunk	elé,	attól	függően,	hogy	

kikkel	dolgozunk	együtt	a	kertben.	A	 résztvevők	

tudását	 elmélyíthetjük,	 a	 motivációját	 kiteljesít-

hetjük,	valamint	közösségszervező	célokat	tudunk	

megvalósítani.	
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1.	Táplálkozás	és	egészség	kapcsolata
Ezen	belül	a	következőkkel	foglalkozhatunk:

•  a	vegyszermentes	és	adalékmentes	élelmiszerek	egészségünkre	gyakorolt	kedvező	hatása

•  az	évszakok	szerinti	táplálkozás	előnyei

•  a	 zöldségek,	 a	 növények	mint	 a	 rostdús	 táplálkozás	 alapja.	 A	 rostdús	 táplálkozás	 szerepe	 az	

egészségünk	megőrzésében

A	fő	üzenet,	hogy	a	feldolgozott,	félkész	vagy	teljesen	kész	termékek	elhagyásával	nem	csak	hogy	

olcsóbban	kijövünk,	hanem	egészségünknek	is	jót	teszünk.

Hogyan?
Ha	táplálkozással	kapcsolatos	a	témánk,	akkor	az	információátadást	érdemes	kóstolóval	egybekötni.	

Újszerű	 párosítások,	 kicsit	más	 ízek,	 kicsit	 különböző	 elkészítési	módok	 jó	 inspirációk	 lehetnek	

mindenkinek.

Megszervezhetjük	csak	a	csoport	tagjainak,	de	úgy	is	dönthetünk,	hogy	nyílt	nap	részévé	tesszük.

Kinek ajánljuk?
Minden	közösségi	kerttípusban	ez	hasznos	témája	lehet	közösségi	eseményeknek.	Ha	bentlakásos	

intézményben,	vagy	például	településhez	tartozóan	szervezzük,	akkor	érdemes	a	közétkeztetéséért	

felelős	személyeket	is	bevonnunk	a	szervezésbe,	előkészítésbe,	amennyiben	ez	lehetséges.

2.	Együttműködés	települési	intézményekkel
Egy	településközpontú	kert	céljainak	megvalósítását	különösen	segítheti,	ha	a	közösségi	programokat	

más	települési	intézményekkel	együtt	tervezzük,	és	valósítjuk	meg.

Például	gyermekintézményekkel	együtt	szervezhetünk:

•  gyermeknapot,	amelyre	természetesen	a	szülőket,	rokonokat	is	várunk

•  ovis	 és	 iskolai	 nyílt	 napokra	 szervezhetünk	 kóstolókat,	 kérhetjük	 a	 szülőket,	 hogy	batyubál	

jelleggel	ők	készítsenek	valamit,	esetleg	kerti	alapanyagokból.	Ez	arra	is	 jó,	hogy	egy	stressz-

mentes	szülő	-	tanár	kapcsolat	kialakításához	megtegyük	az	első	lépéseket.
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Ha	településen	belül	bentlakásos	intézmények	vannak,	akkor	annak	jellegétől	függően	szervezhetünk	

olyan	eseményeket,	amelyek

•  a	befogadó	település	és	az	intézmény	közötti	kapcsolatok	kiépítését,	elmélyítését	segítik

•  a	szülők,	rokonok,	az	intézmény	és	az	ott	lakók	közötti	kapcsolat	kialakítását,	erősítését	segítik.

Kinek ajánljuk?
Mindazoknak,	akik	szeretnék	a	program	társadalmi	bázisát	szélesíteni.

Hogyan?	Ebben	az	esetben	határozzuk	meg,	hogy	mit	 szeretnénk	elérni,	 rövid	és	hosszú	 távon.	

Egyszeri	vagy	rendszeres	eseményt	tervezünk?

3.	Tudatos	háztartástervezés,	önellátás
Amikor	sorban	elkezdenek	érni	a	zöldségek	a	kertben,	akkor	ezek	betakarításához	kapcsolódóan	

szervezhetünk	háztartástervezéssel,	önellátással	 kapcsolatos	eseményeket.	Mindezekben	 számba	

vehetjük	 a	 kertben	 megtermelt	 zöldségek	 piaci	 értékét,	 és	 annak	 tudatosítását,	 hogy	 ezáltal	

mennyit	spórolhatunk	a	mindennapi	kiadásainkon.	Készíthetünk	tervet,	hogy	a	hetente,	havonta,	

vagy	néhány	havonta	megspórolt	összeget	mire	szeretnénk	költeni.

Az	önellátási	gyakorlatba	szervesen	illeszkedhet	a	saját	zöldségek	termesztése,	fogyasztása.

A	konkrét	konyhai	praktikák	elsajátítása	 is	sokat	segíthet.	Hogyan	mentsük	meg	a	maradékokat?	

Hogyan	tervezzünk	több	napra	ételt,	ugyanazokból	a	hozzávalókból?	Hogyan	tegyük	el	a	felesleget	

későbbre,	télire?	Mi	az,	amit	aszalnunk,	szárítanunk	érdemes?	Mi	az,	amit	sósan,	olajosan,	nyersen	

eltehetünk?	Mi	az,	amit	száraz	helyen,	és	mi	az,	amit	inkább	nedves	homokban?	Mi	az,	amit	befőz-

hetünk?	Igen,	a	zöldségekből,	fűszernövényekből	is	befőzhetünk	télire.

Kinek ajánljuk?
Közösségi	kertek	kertészeinek	ajánljuk	elsősorban,	saját	háztartásuk	megújítására.	Ugyanezeket	

a	tudásokat	használhatjuk	például	a	települési	óvoda	közétkeztetésének	átalakítására	is.

Hogyan?
Minden	 esetben	 fontos,	 hogy	 a	 résztvevők	 anyagi	 helyzetét,	 szokásait	 jól	 ismerjük	 előzetesen,	

ugyanakkor	a	részvételi	alapú	tervezés	eszközeit	használjuk	a	konkrét	program	kialakításakor.	Itt	

különösen	 nagy	 jelentőségű	 a	 tanultak	 alkalmazása,	 azaz	 a	 gyakorlatba	 ültetése,	 a	 változások	

rögzítése,	visszajelzése.
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A	közösségi	kert	tervezésének	elemei
A	 szükséges	 tervezés	 folyamata	 különböző	 hely-

zetekben,	 legyen	 szó	 nagyvárosról,	 informális	

közösségről	vagy	egy	bentlakásos	intézményben	

kialakítandó	közösségről.



56

Hogyan	álljunk	neki	a	tervezésnek?
Az	alábbiakban	ismertetjük	azokat	a	szükséges	tervezési	lépéseket,	amelyeken	véleményünk	szerint	

érdemes	végigmenni.

Természetesen	a	tervezési	folyamat	részletei	nem	minden	esetben	azonosak.	Mást	kell	figyelembe	

venni,	 ha	mondjuk	 egy	 nagyobb	 város	 vezetése	 hoz	 létre	 kerteket	 felzárkóztatási	 célok	megva-

lósítására,	és	mást,	ha	egy	 informális	 közösség,	baráti	 társaság	vagy	egy	bentlakásos	 intézmény	

fontolgatja	a	közösségi	kertek	 indítását.	Mégis,	minden	esetben	fontos,	hogy	az	alábbi	tervezési	

teendőket	elvégezzük.	Valahogy.	Valamikor.	A	pillanatnyi	helyzetünk	megkívánhatja,	hogy	más	sor-

rendben	álljunk	neki	a	feladatoknak.	A	tervezési	feladatok	alábbi	vázlatos	bemutatása	nem	jelent	

időbeli	sorrendet.

1.	Szervezeti	motiváció,	célok	pontosítása
•  Kínálat	kialakítása.	Milyen	programokat	kínálunk?

•  Motiváció	kialakítása.	Hova	zárkózhatnak	fel	a	romák?	Romákkal	foglalkozó	civil	szervezetekbe,	

intézményekbe?∙Hogyan	szeretnénk	majd	használni	a	zöldségeket?

•  Időtáv	meghatározása

•  Milyen	egyéb	programunkba	integráljuk?

Célcsoportunk motiválása
•  Szokatlan	mód,	hiszen	aktív	részvételt	igényel	a	

romák	szempontjából	

•  Saját	szervezetünket	motiváljuk,	hogyan	kezdjük.

Kerttípus kiválasztása
Kert	kialakításának	több	lehetséges	módja	van:

•  mintakert

•  családok	kertjei

•  együttműködés	az	önkormányzattal

•  együttműködés	más	civil	szervezetekkel



57

A tervezés folyamata
Ha	még	nem	 jutott	 el	 a	 közösség	a	megvalósítás	gondolatához,	 akkor	érdemes	néhány	hasonló	

gondolkodású	embert	találni,	akiket	vonz	a	közösségi	kertészkedés	gondolata.

Gondolkodjunk együtt
A	legtöbb	kezdeményezéshez	szükséges	néhány	hasonló	érdeklődésű	ember,	akikkel	gondolato-

kat,	információkat	lehet	cserélni,	akikkel	lehet	együtt	tervezni.

Tisztázni	kell	a	legfontosabb	alap-elképzeléseinket,	a	célokat,	a	motivációt.	Az	alap-ideák	megfo-

galmazása	elősegítheti,	hogy	a	tágabb	közösség	érdeklődését	felkeltsük:

•  mik	a	csoport	céljai?

•  mit	szeretnénk	elérni?

•  a	közösségnek	ebből	milyen	előnye	származik	majd?

Ez	vonatkozik	egy	hivatali	közösségre	csakúgy,	mint	egy	magánszemélyre.

Ez	a	néhány	ember	egyfajta	„motor”	szerepet	vállal	fel.

A tágabb környezetben
Ezután	érdemes	megkeresni	azokat	a	személyeket,	akiket	érdekelhet	ez	a	tevékenység,	és	akik	szí-

vesen	részt	vesznek	benne	valamilyen	formában.

Ezt	 többféleképpen	 is	meg	 lehet	 tenni.	Magyarországon	gyakran	a	személyes	 ismeretségek	adta	

lehetőségeket	részesítik	előnyben,	de	azért	érdemes	megfontolnunk,	hogyan	érhetünk	el	még	töb-

beket:

•  a	hólabda	módszer,	az	ismerősök	ismerőseinek	felkutatása

•  házról	házra	járás

•  hirdetés	könyvtárban,	közösségi	házakban	stb.

•  közösségi	oldalakon	való	megjelenés

•  helyi	újságokban	való	megjelenés.

Nem	lehet,	és	nem	is	szükséges	előre	eltervezni,	hogy	mennyi	ideig	tart	ez	a	folyamat,	amíg	a	kez-

dő	csoport	összejön.	Van,	amikor	ez	hosszabb	időt	vesz	igénybe,	van,	amikor	rövidebbet.	Amikor	

azonban	már	együtt	van	a	csoport,	néhány	ember,	akkor	érdemes	is	elkezdeni	a	közös	tevékeny-

séget,	hiszen	az	emberek	azért	jelentkeztek,	mert	energiát	és	időt	is	tudnak	fektetni	a	közös	tevé-

kenységbe.
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Ekkor	kezdődik	a	közösségi konzultáció	folyamata.

Ebben	a	szakaszban	érdemes

•  tájékozódni	a	hazai	és	külföldi	példákról,

•  közösen	meglátogatni	egy	már	működő	közösségi	kertet,	azért,	hogy	minél	több	információnk	

legyen.

•  megfontolni,	hogy	igénybe	vesszünk-e	egy	közösségi tervező segítségét.

Közösségfejlesztőt	behívhatunk	akár	csak	néhány	alkalomra	is,	ez	segít	minket	abban,	hogy	struk-

turált	 módon	 gondoljuk	 végig	 a	megteendő	 lépéseket,	 ezeket	 sorrendbe	 állítsuk,	 tisztázzuk,	 ki	

mennyi	 energiával	 és	milyen	 tudással	 rendelkezik,	mit	 tekintünk	 eredménynek,	 és	 végül,	milyen	

módon	és	mikor	értékeljük	eredményeinket.

Dönthetünk	úgy	is,	hogy	hosszabb	távra	kérünk	fel	valakit,	az	egész	tervezési	folyamat	facilitálására.

A	kettő	közötti	megoldás,	hogy	az	egyes,	előre	meghatározott	mérföldkövek	értékelésére	és	a	to-

vábbi	lépések	pontosítására	hívunk	be	külső	szakértőt.

Az	 időközönkénti	értékelés	elengedhetetlen,	hiszen	egy	közösségi	 folyamatban	nélkülözhetetlen	

a	 rugalmasság.	 Ehhez	 pedig	 a	 tervezés	 -	megvalósítás	 -	 értékelés	 -	 újratervezés	 -	megvalósítás	

módszer	alkalmazását	ajánljuk.

2.	A	kert	helyszíne
Más	helyzetben	vagyunk,	ha	rendelkezésünkre	áll	egy	vagy	több	terület,	amelyek	közül	választha-

tunk,	és	esetleg	számba	kell	vennünk,	hogy	milyen	feltételekkel	tehetjük	azt	gazdálkodásra	alkal-

massá.

Hol? A közösségi kertek kivétel nélkül mindig valamilyen eleddig kihasználat-
lan területen létesülnek. A kertészkedéssel egy adott terület mindenképpen 
gazdagodik: szebb lesz, zöldségeket termelünk, és a biológiai sokféleségre is 
kedvező hatással van, a virágzó növények rovarokat vonzanak.
Leginkább úgy találhatunk területet, ha egyszerűen körbenézünk a környéken.
Ha találunk olyat, ami nekünk megfelelőnek tűnik, akkor a következő 
lépés a tulajdonos megtalálása. Ebben segítségünkre lehet a helyi önkor-
mányzat. Itt még azt is megtudhatjuk, hogy az önkormányzatnak van-e 
valami rendelkezése az üres területek hasznosítására.
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Nyugat-Európában elterjedtek az ilyen helyi rendelkezések. Ezek célja, hogy 
a település képe szebb maradjon. Az üres lakások, házak, telkek átmenetileg 
is hasznosításra kerülnek, amíg a tulajdonos végleges megoldást nem talál. 
A tulajdonos lehet az önkormányzat, de a terület magántulajdonban is lehet.
A hosszabb ideje üres területek elhanyagoltakká válnak, és ez nem kedvez a 

településképnek.

Ha	találtunk	egy	megfelelő	területet,	akkor	fel	kell	kutatnunk	a	tulajdonost,	és	ezzel	párhuzamosan	

kitalálnunk,	hogy	milyen	ajánlatot	teszünk	neki,	esetleg	milyen	együttműködést	kínálunk.

Területek tulajdonosai sokfélék lehetnek:
•  önkormányzat

•  magántulajdonos

•  gazdálkodók

•  nagy	szervezetek	(vasúttársaság,	pl.	volt	vasútállomáshoz	tartozó	kert)

•  iskola	melletti	területek

•  lakóházak	melletti	területek

•  szociális	szervezet	tulajdonában	lévő	területek	(orvosi	rendelők,	nagy	szolgáltatók)

•  egyházak	(templomkertek,	plébániakertek).

Sokszor	egy	üres	plébániakert,	vagy	egy	orvosi	rendelő	melletti	kert	csak	nyűg	a	tulajdonos	számára,	

és	nagyon	is	jól	jöhet	neki,	ha	valami	élet	költözik	a	területébe.

A	kiszemelt	terület	jellege	és	a	tulajdonos	kiléte	meghatározza	további	szükséges	lépéseinket.

A	területet	abból	a	szempontból	kell	szemrevételeznünk,	hogy	biztosan	megfelel-e	a	céljainknak.	

Ehhez	érdemes	akár	egy	írott	 lista	mentén	dolgoznunk,	hogy	biztos	ne	hagyjunk	ki	semmit.	Ezen	

legyen	rajta	mindenképp:

•  megfelelő	méretű-e	a	terület?

•  jól	megközelíthető-e?	

•  elég	biztonságos-e?

•  van-e	más	érdeklődő	is	a	hasznosítására?
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•  megy-e	rajta	keresztül	szolgalmi	út?

•  korábban	mire	használták?	

•  milyenek	a	szomszédok,	mennyire	támogatók?

A	 fenti	 kérdések	 közül	 van	olyan,	 amelyekre	elképzelhető,	hogy	nem	 tudunk	mi	magunk	választ	

adni.	Például,	ha	arra	vagyunk	kíváncsiak,	hogy	korábban	mire	használták	a	területet,	az	valamilyen	

módon	szennyezett-e.	Ebben	az	esetben	talajvizsgálatot	kell	végeztetnünk.	

Talajvizsgálattal	egy	céget	 is	megbízhatunk,	de	bevonhatunk	diákokat	 is.	Ezzel	már	a	 támogató-

ink	körét	is	bővíthetjük	rögtön.	Természetesen	akadhatnak	olyan	kérdések	is,	amelyekre	a	kezdeti	

válaszunk	minden	bizonnyal	nem	végleges.	Például	a	szomszédok	kezdeti	tartózkodása	vagy	lelke-

sedése	nyilvánvalóan	növelhető	akkor,	amikor	elkezdtük	tevékenységünket.	Mégis	fontos,	hogy	a	

kiindulóponttal	tisztában	legyünk.

Ha	a	fenti	kérdésekre	megnyugtató	választ	találtunk,	akkor	érdemes	időt	áldoznunk	egy	még	rész-

letesebb	előzetes	vizsgálódásra.

3.	Hogyan?
Amennyiben	bérelni	fogjuk	a	területet,	azzal	 is	számolnunk	kell,	hogy	van-e	rajta	bármilyen	épít-

mény,	amire	szükségünk	lehet.	Ha	nincs,	akkor	kaphatunk-e	ennek	építésére	hozzájárulást	a	tulaj-

donostól.	Nagy	valószínűséggel	szükségünk	lesz	egy	illemhelyre

Erre	a	legmegfelelőbb	lehet	egy	komposzt	WC,	vagy	alomszék.

Akkor	is,	ha	esetleg	ingyen	kapunk	egy	területet,	érdemes	írott	szerződést	készítenünk.

A szerződésben	figyelembe	kell	vennünk	a	következőket:

•  milyen	hosszú	 ideig	 kapjuk	használatba	 /	bérbe	a	 területet?	Milyen	 lehetőséget	biztosítunk	a	

szerződés	felmondására	vagy	meghosszabbítására?

•  a	bérleti	díj	összege	és	a	fizetés	gyakorisága

•  a	tevékenységek	felsorolása
•  a	bérleti	díj	fizetésén	kívül	milyen	kötelezettsége	van	még	a	bérlőnek?

A	 szerződés	 előkészítése	 során	 szükség	 lehet	 egy	 személyre,	 aki	 vállalja,	 hogy	 a	 tulajdonossal	

egyeztet,	tárgyal,	és	képviseli	a	csoport	érdekeit.	 Itt	nagyon	fontos	közösen	előre	meghatározni,	

hogy	mit	is	kérünk:	rövidebb	vagy	hosszabb	távú	használatot.
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A	közösségi	kertek	többsége	bérelt	területeken	működik,	jelképes	bérleti	díjjal.

Közösen	határozzuk	meg,	hogy	az	egyeztetésre	felkért	személy	mit	ajánlhat	az	egyeztetési	folya-

matban.	Írott	szerződés	előkészítésére	akkor	kerül	sor,	amikor	mind	a	két	fél	egyetért.

Kommunikáljuk	világosan,	hogy	mit	ajánljunk.

Ahogy	a	terület	ismét	használatra	kerül,	ráadásul	közösségi	használatra,	a	tulajdonos	kedvező	nyil-

vánosságra	tehet	szert.

Ha az önkormányzat	 a	 tulajdonosa	a	kiszemelt	 területnek,	első	 lépésben	érdemes	megértenünk,	

hogyan	működik,	milyen	módon	segíti	az	önkéntes	és	civil	kezdeményezéseket.

Az	önkormányzati	tulajdonlás	esetén	érdemes	jó	kapcsolatot	kialakítani:

•  a	választott	képviselőkkel

•  a	fizetett	alkalmazottakkal.	Tőlük	megtudhatjuk,	hogyan	születnek	a	döntések.

4.	A	tágabb	közösség	bevonása
Miért és hogyan?	Fontos,	hogy	a	tágabb	közösség	tudjon	csoportunk	tevékenységéről	és	támogassa	

azt.	 Így	mindenképpen	érdemes	egy	megfelelő	pillanatban	közösségi konzultációt	tartanunk.	

Érdemes	figyelembe	vennünk,	hogy	egy	adott	környék	többféle	csoportból	áll,	és	ezek	némelyike	

nehezen	elérhető,	mint	például	az	idősek	és	a	kisebbségek.	Az	ő	bevonásuk	több	időt	igényelhet.

A	közösségi	konzultáció	megszervezése	időt	és	energiát	igényel,	

de	 érdemes	 ebbe	 fektetnünk,	 hiszen	 a	 közösségi	 alkalmak	

lehetőséget	nyújtanak	arra,	hogy:

•  új	tagokkal	gyarapodjon	a	csoportunk

•  a	 tágabb	 közösséget	 is	meg	 tudjuk	 ismertetni	 a	 csoport	

céljaival

•  megtehetjük	 az	 első	 lépést	 afelé,	 hogy	 egyének	 és	 szer-

vezetek	 is	 támogatóinkká	váljanak,	akár	pénzügyi	 támogatás	

formájában	is.
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Vannak	olyan	pályázati	támogatások,	melyeknek	feltétele	valamilyen	közösségi	támogatottság.

Ugyanakkor,	ha	minél	szélesebb	körben	megismertetjük	a	tevékenységünket,	eselteg	helyi	vállal-

kozók,	jótékonysági	csoportok	támogatását	is	megnyerhetjük	magunknak.

Szervezőkként	 elég	 rugalmasnak	 kell	 lennünk	 ahhoz,	 hogy	 a	 közösségi	 konzultáció	 eredményeit	

beépítsük	a	terveinkbe,	hiszen	rengeteg	olyan	értékes	információhoz	juthatunk,	amire	esetleg	mi	

nem	gondoltunk	korábban.

A	közösségi	konzultációra	érdemes	felkészülnünk,	legalább	az	alábbiakat	vegyük	figyelembe:

•  könnyen	megközelíthető	helyszínt	válasszuk,	kínáljunk	frissítőket,	és	ne

feledjük,	hogy	egy	ilyen	találkozón	való	részvétel	időbe	és	energiába	kerül

•  legyen	egy	világos	és	egyértelmű	napirendünk,	mely	tartalmazza	a	következőket:

•  köszöntés	és	bevezetés

•  célok,	elképzelések	ismertetése

•  mi	történt	eddig?

•  mit	várunk	a	közösségtől?

•  vita

•  zárás,	összefoglalás

•  köszönetnyilvánítás,	és	kérjük	meg	az	embereket,	adják	meg	az	elérhetőségüket.

Vezessünk	jegyzőkönyvet.	Jó,	ha	van	egy	moderátorunk,	aki	figyel	arra,	hogy	mindenki	szót	kapjon,	

és	minden	napirendi	pontot	megtárgyaljunk.	Tartsuk	észben,	hogy	akik	eljönnek,	azok	közül	fognak	

kikerülni	későbbi	tagok,	ezért	fontos,	hogy	minél	jobb	hangulatú	legyen	az	esemény.	A	konzultáció	

egyéb	 formája	 lehet	 egy	 egyszerű	 üzenőfal,	 a	 közösségi	 alkalmakon	 is	 kitehetünk	 egy	 táblát,	 és	

kérhetjük,	hogy	ide	írják	ötleteiket	a	résztvevők.
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5.	csoport	kialakítása
Itt	azokról	az	emberekről	beszélünk,	akik	konkrétan	a	kertben	fognak	dolgozni.	Nyilván	nagyon	más	

ez	a	 feladat	akkor,	ha	mondjuk	egy	városi	közösségi	kertet	szervezünk,	vagy	ha	egy	bentlakásos	

intézmény	lakóinak,	esetleg	egy	település	roma	közösségének	szervezünk	kertet.

Minden	esetben	más	és	más	módon	 jutunk	el	a	csoporthoz.	Ennek	 részleteit	 itt	most	 terjedelmi	

okokból	nem	közöljük.

Ha	már	megvan	a	csoportunk,	akkor	vegyük	számba,	hogy	ki	mihez	ért,	mit	tud	konkrétan	beletenni	

a	csoport	műkődésébe.	Ehhez	mindenképp	szükséges	a	személyes	képességek	ismerete.	Ki	szeret	

kapálni,	ki	inkább	az	apró	munkát,	ki	lehet	a	komposztmesterünk,	és	a	többi.

Ha	városi	közösségi	kertet	tervezünk,	akkor	más	feladatokra	is	kell	találnunk	valakit:	ahhoz,	hogy	

menjenek	a	dolgok,	szükségünk	van	egy	elnökre,	titkárra,	pénzügyesre,	és	további	feladatokat	kell	

delegálnunk.	Győzödjünk	meg	róla,	hogy	rendelkezünk-e	a	megfelelő	szervezési	képességekkel	a	

csoport	működtetéséhez.	Amennyiben	esetleg	nem,	képezzük	magunkat	ezen	a	területen.

Ezután	alakítsuk	ki	a	Cselekvési tervet.

A	cselekvési	 terv	ahhoz	szükséges,	hogy	 lássuk,	merre	 tartunk,	és	ez	mennyibe	 fog	kerülni.	A	 jó	

cselekvési	terv	világos,	egyszerű,	őszinte	és	pontos.	Valójában	egy	munkadokumentum,	ami	elő-

segítheti

•  a	célok	pontosítását,	és	azok	kommunikálását

•  hogy	a	problémákat	azelőtt	kezeljük,	mielőtt	azok	megnyilvánulnának

•  reális	célokat	fogalmazzunk	meg,	mert	így	lehetségessé	válik	az	értékelés	is.

Érdemes	megfogalmazni,	hol	tartunk	most,	és	hova	szeretnénk	eljutni	3	év	múlva.

Van	néhány	módszer,	 ami	 segíthet	 a	 tervezésben.	Ezek	 közül	 az	egyik	 a	SWOT	elemzés,	melyet	

itthon	is	széles	körűen	használnak.	A	SWOT	analízis	elkészítésénél	érdemes	megvizsgálnunk,	hogy	

az	egyes	tartományok	hogyan	fordíthatók	előnyünkre,	például	a	gyengeségek	esetében.

Egy	másik	elemzési	 forma	a	PESTLE	elemzés,	mely	a	kezdeményezésre	hatást	gyakorló	politikai,	

gazdasági,	szociális,	technológiai,	jogi	és	környezeti	tényezőket	veszi	számba.
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6.	A	cselekvési	terv	tartalma
•  terület	kialakítása,	tisztítása,	vetési	terv

•  pénz,	és	költségvetés

•  fundraising,	és	bevétel-teremtés

•  toborzás	és	képzés,	önkéntesek

•  irányítás	és	papírmunka

•  szervezet,	amelynek	tagjai	vannak.

•  a	projekt	fenntartása	és	fejlesztése

A	terület	megtervezése	izgalmas	feladat,	amibe	érdemes	energiát	fektetnünk.

Hogy	hogyan	tervezzük	meg	a	területet,	azaz	mit	ültessünk	rá,	több	tényező	befolyásolja.	Ehhez	

vélhetően	érdemes	kertészeti	szakember	segítségét	igénybe	vennünk,	de	alapvető	dolgokról	ne-

künk	kell	döntenünk.	Ezeket	érdemes	együtt	figyelembe	venni.	Az	alábbiakban	kiemeljük	a	legfon-

tosabb	kérdéseket:

1. Mennyire akarunk állandó elemeket illeszteni a kertünkbe?
Ha	például	évelő	 fűszernövényeket	 is	ültetünk,	azokat	hogyan	és	milyen	

módon	használjuk	majd	fel?	Mekkora	részét	foglalja	el	a	kertünknek?

2. Hányan és milyen gyakran fognak a kertben dolgozni?
A	kert	mérete	mindenképpen	legyen	arányos	a	résztvevők	számával,	hogy

mindenkinek	juthasson	elég	teendő,	ugyanakkor	a	kert	ne	legyen	túl	nagy	sem	a	résztvevők	számához	

képest.	Amikor	erről	gondolkozunk,	természetesen	vegyük	figyelembe	azt	is,	hogy	naponta	hány	órát	

fognak	a	kertben	tevékenykedni.

3. Van-e olyan időszak a kertben, amikor kevésbé intenzíven 
lesznek jelen a kertészek?
Erre	 különösen	 az	 iskolakerteknél	 és	 a	 városi	 közösségi	 kerteknél	

érdemes	 figyelni,	 hogy	 a	 nyári	 időszakban	 is	 legyen	 elég	 ember,	

illetve	az	ültetéseket	az	előrelátható	jelenlétnek	megfelelően	tervezhessük	

meg.	
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4. Bentlakásos otthon mellett tervezzük a kertet?
Ebben	az	esetben	érdemes	a	kerttervezési	folyamat	részeként	a	gondozási	tervbe	is	beilleszteni	

a	kerti	munkálatokat.	Ezen	kívül	ekkor	gondolkozhatunk	egy	állandóbb	kertkultúra	kialakításában	

is,	tervezhetjük	úgy	a	kertünket,	hogy	minden	évszakra	jusson	elegendő	teendő.

5. Hogyan szeretnénk kertészkedni?
Egy	 adott	 területet	 a	 résztvevők	 együtt	művelnek,	 vagy	mindenki	 a	

magáét	műveli?	Ha	a	területet	több	kisebb,	akár	néhány	négyzetméteres	

parcellára	osztjuk,	 akkor	már	a	parcellákat	mindenki	maga	 tervezi	meg.	

Ez	főleg	a	városi	közösségi	kertekben	elterjedt	forma,	más	esetekben	

közösen	műveljük	a	kertet,	és	a	terményeket	osztjuk	el.

6. Kik fogják fogyasztani a zöldségeket és az egyéb terményeket?
Erről	is	érdemes	előre	gondolkodnunk.	Más	az	a	helyzet,	ha	mindenki	hazaviszi,	ami	termett,	vagy	

ha	olyan	mennyiségben	termelünk,	amit	helyi	konyhán	szeretnénk	felhasználni	vagy	értékesíteni.

Amennyiben	valamilyen	intézményesített	módon	működünk,	akkor	a	zöldségek	felhasználása	vagy	

értékesítése	 bevételt	 jelent	 számunkra.	 Érdemes	 számításokat	 végeznünk	már	 kezdetben,	 hogy	

mennyi	 bevétel	 lehet	 ez	 nekünk,	 majd	 értékeljük	 ki	 a	 számításokat,	 és	 tervezzünk	 újra,	 ha	

szükséges.	A	kertészkedés,	mint	bármilyen	más	 tevékenység,	 több	év	alatt	 tudja	az	 ideális	

működést	elérni,	amikor	már	elég	tapasztalatunk	és	tudásunk	van,	megismertük	a	területünket.

7. Milyen a talajunk minősége?
A	terület	megismerésének	fontos	része,	hogy	lássuk,	milyen	talajon	kertészkedünk.	Ez	meghatározza	

a	tápanyagutánpótlás	tervünket	is,	de	azt	is,	hogy	mi	az,	amit	érdemes	termelnünk.

8. Milyen zöldségtermesztési módszert szeretnénk használni?
Ezek	 közül	 több	 is	 rendelkezésünkre	 áll.	 Hogy	melyiket	 használjuk,	

érdemes	 már	 a	 tervezéskor	 eldönteni.	 	 Az	 alább	 felsoroltak	 mindegyike	

vegyszermentes	 módszer,	 van,	 amelyik	 nagyobb	 tudást	 igényel,	 van,	

amelyiket	kezdőként	 is	alkalmazhatunk.	Az	egyes	módszerek	némelyike	

vegyíthető	is	egymással.
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8.1. Egyszerű vegyszermentes kertészkedés

Ebben	az	esetben	alkalmazzuk	a	vetési	tervet,	vetésforgót,	

növénytársítást.	Fontos,	hogy	legyen	helye	a	komposztnak,	

és	tervezzük	meg,	mi,	honnan	és	hogyan	kerül	a	komposzt-

ba.	Mikor	és	hogyan	használjuk	fel.

8.2. Biodinamikus gazdálkodás

Ha	 ebben	 a	 szemléletmódban	 kertészkedünk,	 akkor	 a	

teendőinket	 a	 hold	 állásával	 összhangban	 végezzük.	

Növő	 holdnál	 a	 növekedést	 igénylő	 tevékenységeket	

végezzük,	 míg	 fogyó	 holdnál	 célszerű	 inkább	 gazolni,	

ritkítani	a	növényeket.

8.3. Mélymulcsos művelés

A	 talajtakarás	 fontossága,	 a	 mulcsolás	 nagyon	 fontos.	 Igyekezzünk	 a	

talajt	sohasem	csupaszon	hagyni,	hanem	takarjuk,	mulcsoljuk.	Ezen	belül	

a	mélymulcsos	művelés	egyre	kedveltebb	a	vegyszermentesen	kertész-

kedők	 között.	 Itthon	Gyulai	 Iván	 népszerűsíti	 ezt	 a	művelési	módot,	

vastag	mulcsréteget	használunk.	Ez	főleg	kisebb	kertekben	alkalmazható	

és	több	év	is	lehet,	amíg	kiforrja	magát.

8.4. Magaságyás

A	magaságyás	a	kényelmes	kertészek	kedvence.	Körülbelül	80-100	cm	magas,	különböző	méretű	

keretekben	folyik	a	kertészkedés.	Az	ágyásokat	egyszer	kell	elkészíteni,	de	utána	kevesebbet	kell	

gazolnunk.	Különösen	jó	lehet	azoknak,	akik	nem	tudnak	hajolgatni.	A	magaságyást	kombinálhatjuk	

más	módszerekkel	is.

8.5 Permakultúra

A	permakultúra	szó	szerint	állandó	kultúrát	jelent.	Fontos	alapelve,	hogy	a	talaj	minden	szintjének	

művelésével	foglalkozunk,	a	füvek	szintjétől	egészen	a	fákig.

Sok	növénynek	állandó	helye	van,	és	a	zöldséges-kert	csak	az	egész	kert	egy	kisebb	részét	teszi	ki.	

Ezen	kívül	vannak	benne	évelő	növények,	gyümölcsöt	termő	cserjék,	fák.	Sokszor	köztes	művelést	

alkalmaznak,	és	a	vetésforgó	helyett	inkább	növénytársítást.
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Az	alábbiakban	a	tréning	anyag	elkészítésekor	felhasznált	irodalmak	egy	rövid	válogatását	adjuk	közre	

a	további	tájékozódást	igénylőknek.	

•  Allotment	Gardening,	Wikipedia.org

•  Bécsben	virágföldet	készítenek	a	városban	keletkező	zöld	hulladékból,	2019.	04.	20.

•  Curriculum:	Teaching	Social	Farming	in	Higher	Education,	Sofaredu,	2019

•  Kovátsné	Németh	Mária:	Iskolakertek	a	dualizmus	hazai	pedagógiai	gyakorlatában,	Neveléstörténet,	2008,	3-4	szám

•  Ha	kipusztulnak	a	méhek,	az	emberiség	csak	négy	évvel	éli	túl,	Origo,	2015.	04.13

•  How	to	Compost	Leaves.	Oldworldgardenfarms,	2019.	10.	24.

•  Kis	befektetéssel	rengeteg	méhlegelő	alakítható	ki,	NAK

•  Lifelihood	Grows	in	Gardens,	FAO,	2012

•  Living	the	Good	Life	in	Berlin’s	Allotments,	but	How	Long?	BBC	News,	2016

•  Megyeri	Szabolcs:	A	közösségi	kertek	kritikája,	2013.	07.18

•  Mónosbél	az	ősi	almafajták	kincsestára,	Tájgazda,	2017

•  Cephas,	Mutami:	Community	Gardens	and	Food	security	in	rural	lifelihood	development,	2013,		in:	Russian	

Journal	of	Agricultural	and	Socio-Economic	Sciences

•  Nagy	Attila	Károly:	Görcsbe	rándulva	pusztultak	tömegesen	a	somogyi	méhek,	Index,	2018.	07.05

•  Nagyrészt	a	helytelen	lakossági	tüzelés	a	felelős	a	légszennyezettségért.	Origo,	2019.	10.	21

•  A	New	Deal	for	School	Gardens,	FAO,	2010

•  Rászorulóknak	is	segítenek	az	ajkai	bolgárkert	termelői,	VEOL,	2019.	07.	22

•  Rusdela	eszköztár	(Rural	Sustainable	Development	for	Local	Decision	makers,	Pillangó	Fejlesztések	2018,	

•  Small	Homegarden	Plots	and	Sustainable	Lifelihood	for	the	Poor,	FAO,	2004,	working	paper

•  Szeretnéd	szeretni	a	lencsét?	Pillangó	Fejlesztések,	2019

•  Teaching	Organic	Farming	and	Gardening,	2005,	University	of	Santa	Cruz,	California

•  Tóth	Renáta:	Iskolakertek	a	21.	században	-	ki	segít	a	pedagógusoknak?

•  Tudatos	Vásárló:	Működő	közösségi	gazdaságok,	dobozrendszerek	és	bevásárló	közösségek,	2017.01.15

•  Urgenci:	Overview	of	Community	Supported	Agriculture	in	Europe,	2016

•  Veszélyesebb,	mint	a	dohányfüst,	mégis		vígan	beszippantjuk,	Origo	2018.11.26

•  Victory	Garden,	Wikipedia.org

•  Waste	Management	in	City	of	Vienna

•  World	Resources	Report,	2008:	Roots	of	Resilience,	UNDP,	2015
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