
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekkertjeiben jártunk 

 

A Szent Ferenc Alapítvány honlapján tavasszal olvasott szovátai kerti hír mentén 
kezdtük felderíteni, hogyan jelenik meg a Böjte Csaba ferences szerzetes testvér által 
Erdély szerte alapított Bentlakásokban és Iskolaotthonokban a gyerekekkel való 
kertészkedés.  
(Jelenleg 86 ház működik, ebből 25 bentlakásos otthon, a többi valamilyen 
napköziotthonos rendszerben üzemel (http://szentferencalapitvany.org/hazaink).  
Tapasztalataik begyűjtése, meghallgatása azért is fontos volt számunkra, mert 
példájuk jó kiinduló pontja lehet a magyarországi hátrányos helyzetű térségekben folyó 
nevelő munkának. 
Az iskolaév kezdetén lehetőségünk adódott személyesen is meglátogatni jó néhány 
kisebb-nagyobb kerttel is rendelkező székelyföldi Bentlakást (Dózsa György, Szováta, 
Gyergyószárhegy, Csíksomlyó, Csíkszentsimon, Kászonaltíz, Segesvár, Medgyes, 
Déva) és Iskolaotthont (Máréfalva) és amit némely kertben tapasztaltunk minden 
képzeletünket felülmúlta. Csaba testvér jól működő, kellő múlttal bíró 
gyerekkertjeiben a hátrányos helyzetű, támogató szülői háttérrel nem rendelkező 
gyerekek elsajátítják mindazt, ami önálló életük elindításához alapfokon szükséges: 
egy önfenntartó parasztgazdaság minden fortélyát, a szabadföldi 
növénytermesztést, fóliás zöldségtermesztést, háztáji állatok (baromfi, kecske, birka, 
lovak, tehenek) ellátását, erdők-mezők ajándékait és a termés felhasználásának, 
feldolgozásának, télire való elrakásának módjait. 
Megtanulják a napi és az éves rendet, a feladat elvállalásának és becsületes 
elvégzésének az erejét és szépségét, a saját termés jóízű elfogyasztásának és még 
mások megvendégelésének is az örömét. 

A nagyobb méretű, akár több hektáros kertjeikben, szántóföldjeiken, állatállományuk 
révén némely Bentlakóotthon az élelmiszer szükségletének akár 90%-át is előállítja a 
gyermekek és nevelők Istentől megáldott közös munkája révén (pl. Dózsa Györgyön, 
Gyergyószárhegyen). 
A gyerekek belenevelődnek a gazdálkodás szemléletébe: vannak olyan fiatalok, akik 
a nyári keresetükből már 16-18 évesen akár saját tehenet, lovat is nevelgetnek a közös 
istállókban. 

Vannak olyan Házak, amelyek saját piacképes terméket is fejlesztettek (pl. a 
csíksomlyói Mária-kert sokféle teakeveréke). Csaba testvér biztatja is munkatársait, 
hogy minden Háznak legyen meg a saját arculata, a saját erőssége, ami egyedivé és 
megfogalmazhatóvá teszi őt. Ami kíváncsi vendégeket és támogatókat vonz. 

Csaba testvér célja, hogy mire gyermekei a felnőtt korba érnek és kilépnek az 
Iskolaotthon védő falai közül, rendelkezzenek azzal a tudással, ami „a szülőföldjükön 
való megmaradásukat és becsületes munkából való megélhetésüket” biztosítja. 

Köszönjük a meglátogatott Házaknak a tárt kapukkal való fogadást, a készséges 
kertbemutatókat, a szívvel-lélekkel végzett néha nehéz, mégis derűs munkát és a 
kedves vendégfogadást! 

Isten áldását kérjük további munkájukra, gyereknevelésükre! 



   

 

   


