
 

 

Iskolakertünk integrálódása Rákosliget életébe 

  

Amikor 2011 tavaszán iskolakertünk működéséről gondolkodtam, a szorosabb értelemben vett 
kertészeti tervezésen túl több szempont is járt a fejemben.  

Fontosnak tartottam, hogy a kialakuló iskolakerti élet, ne álljon meg az iskola falainál, hanem az 
épüljön be környezetébe, az ott folyó munkát ismerjék és támogassák a környék lakói is. Határozott 
célom volt egyfajta mintát is adni a szűkebb és tágabb szomszédság körében. 

Mindemellett tudtam, hogy praktikusan szükségünk is lesz a segítő kezekre, a támogató 
gondolatokra. 

E két szál együtt eredményezte az alábbi kapcsolatok kialakulását, melyet gondolatébresztőnek, 
ötletnek szánok minden kertvezető számára: 

1. A kert szervezése során kapcsolatba kerültünk helyi kertbarát kör egyik aktív 

tagjával, aki folyamatosan segítette munkánkat, alkalmanként beszélgetett a gyerekekkel a 
madarakról, érdekes növényeket hozott, palántákat ajánlott, játékos vetélkedőt ajánlott a 
gyerekcsoportoknak, tovább ajánlott bennünket más kertbarátjának, akiktől sok-sok virágot 
kaptunk 
Felesége felajánlotta, hogy szabad idejében szívesen besegít egy-egy kerti foglalkozás 
alkalmával, így a precizitást igénylő tevékenységeket rendre ő vezette egy-egy csoportnak 
(pl.tűzdelés) 

  
2.   

Egyik nagy rendezvényünk alkalmával, ahol egyszerre 2-3 osztály is jelen volt és minden 
gyerek külön-külön ültetett saját paradicsom palántát magának kis cserepébe, bizony nagy 

szükség volt a türelmes, segítő kezekre. Ekkor kerestem meg a helyi nyugdíjas klub 
vezetőjét, hogy segítenének-e nekünk ebben a munkában. Örömmel jöttek és felajánlották a 
segítségüket későbbi munkálatokhoz is. Nagy segítségünkre voltak nyáron is, amikor a 

gyerekek már nem látogatták a kertet.  

  

3. A munkálatok során természetszerűen beszédbe elegyedtünk a szomszédokkal is. Így 

alakult, hogy amikor érett náluk a cseresznye, akkor kóstolót kaptunk, amikor érdekes, különleges 
vetőmaghoz jutottak, kaptunk tőlük kipróbálásra. Ők láttak el bennünket rendszeresen a levágott 
füvük nyesedékével is, ami az ágyások mulcsozásának nagy hasznunkra volt. 
 



 

  

  

4. A helyi vállalkozók egy részét határozott támogatási szándékkal kerestem fel. Így 

lettek kézi szerszámaink, öntözőkannánk, a kezdeti vetőmagok. 
A szomszédságunkban lévő éttermet heti rendszerességgel a kertszakkör gyerekeivel 
keressük fel hetente, hogy  a keletkezet zöldhulladékot a komposztálónkba vigyük. Gyűjtik 
nekünk, mi pedig egy vödörben átvisszük a kertünkbe. Sose jutnánk másképpen ilyen 
mennyiségű értékes hagymahéjhoz, káposztalevélhez és az az igazság, hogy a gyerekek is 
nagyon szeretik a  „bemenni-megbeszélni-begyűjteni-átvinni” feladatot 

  

5. A mi kertünk zárt, a környék számára csak akkor enged betekintést, ha mi ott vagyunk, és 

nyitva hagyjuk  a kaput. Így fordul elő, hogy be-betér egy-egy arra járó lakó, érdeklődik, 

nézelődik, szóba elegyedi velünk, amiből aztán következik egy-egy felajánlás oda is, vissza is. 
Kaptunk már így szamóca palántákat, virágtöveket, díszköveket és mi is tudtunk már így viszont 
ajándékozni növényeinkből. 

Működésünk 3. évében kert-boltot kezdtünk működtetni. Ez annyit jelent, hogy a kertkapuba 
kitesszük a portékáinkat és minden arra járó, és minden gyerekéért érkező szülő figyelmét 
felhívjuk magunkra. Létezésünkre, tevékenységünkre, portékáinkra. A becsületkasszával, 
adomány jelleggel működő kert-boltunk iránt valóban érdeklődnek: vásárolnak, bejönnek és 
kérdezősködnek. A gyerekek pedig nagyon élvezik, amikor szépen elrendezve kipakolhatják 
az árut, felcímkézhetik a növényeket, válaszolhatnak egy-egy érdeklődő kérdésre. Jó érzés 

része lenni a helyi emberek hétköznapi életének.  

  

6. Alkalmanként szükségünk van egy-egy nagyobb volumenű munkára, amihez felnőtt 

segítséget kell kérnünk. Többször sikerült már így beszervezni egy-egy osztály szülői 
közösségét: az anyukák főztek egy finomat, az apukák pedig szélesítették a járdát vagy felásták 

és kitisztították a kertet, szerszámtárolót építettek. 
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