Beszámoló a gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában a zöldséges
kiskert kialakításáról

Az Adjuk Össze kampányban összegyűlt közel 300 000 Ft-ból gazdálkodva 2018 januárjában Illés Eszter,
lelkes kertész és leendő waldorf-pedagógus nekifogott az anyaotthon kiskertjének tervezéséhez és a szükséges
eszközök beszerzéséhez. A projekt megismertetése az otthonban élő családokkal, illetve a dolgozók
megnyerése szintén fontos kezdeti lépés volt, mert mint utóbb világossá vált, a bizalom kiépüléséhez is idő
kellett.
Eszter szombatonként tíz órától délig dolgozik az otthon kiskertjében, az őszi betakarításig.
Az elhúzódó tél és hideg tavasz miatt csak későn lehetett belevágni a kerti munkákba. Eszter márciusban
paradicsom és paprika magokat ültetett a lelkes gyereksereggel. Ezzel egy időben az apák erejét is bevetve,
felásták a területet. A palánták a lakók ablakaiba kerültek, egy kis felelősséget téve a családokra. A nem
egészen üvegházi körülmények és a néhol hiányos locsolás miatt utóbb néhány palántát pótolni is kellett, de
szép számmal kerültek a kiskertbe is. Áprilisban aztán kiderült, hogy a felásott föld annyira kemény még,
hogy rotálásra van szükség. Nem kis szervezésbe került rotációs kapát szerezni, de végül sikerrel járt Eszter,
és elkezdhették a vetést.

Kezdetben egy kis nehézséget okozott az, hogy a szülők kevésbé
vonódtak be, inkább a gyerekek lelkesedtek. A munkálatok irányítása és
a csíntalan gyerekekre való odafigyelés nem megy egyszerre, ezért a
szülők felé tisztázni kellett, hogy a program nem csak a gyerekeknek és a
gyerekfelügyeletről szól, hanem az ő aktív részvételüket is megkívánja.
Csak néhány apa él az otthonban, rájuk számítani lehetett az ásásban és a
rotálásban, azonban az anyák többsége húzódozott a kerti munkáktól,
talán a gyerekkorukban a földeken kemény munkával eltöltött órák
emléke miatt. A gyerekek viszont nagyon érdeklődőek, lelkesen fogadják
a kibúvó növényeket és szívesen kóstolgatják őket.
Úgy gondolom a projektbe való betekintés legjobb módja Eszter és a munkatársaink néhány mondatát idézni
a levelezésünkből:
„Sziasztok!
Hát zseniális volt: fél 4-re odamentem az áruházhoz, de ami bent volt gép, az rossz volt, akkor meg kellett
várni, hogy a másik gép, ami épp bérben volt, visszahozzák. Fél 6-kor visszahozták, aztán kiderült, hogy nem
fér be a kocsiba! Akkor odaadtak egy utánfutót, azt mondták ezt fel sem írják már, a gép kauciója 60.000 Ft
lett volna, mondtam, hogy nem ennyit mondott a főnök a telefonba, így nincs nálam ennyi, akkor kiadták
30.000-ért. Az utánfutót már csak úgy ingyen, aztán még zsír új hevedert is bontottak, hogy felrögzítsék. Még
sose vezettem utánfutóval egyébként.. Na, akkor negyed 7-re odaértem az otthonba, két apuka felrotálta a
kertet, ügyesek voltak. A gyerekek körbeálltak, mindenki kijött, csodájára járt, hogy de szép lesz a kert, aztán
meghívtak, hogy vacsorázzak velük, már várják a vasárnapi vetést, meg a szalonnasütést. Két családnál szépek
a palánták, azt ki is tudjuk majd ültetni, nagyon szép porhanyósra megcsinálták a fiúk a kertet, jó volt nagyon,
aztán visszamentem az áruházba zárásra, visszakaptam a pénzt, 9 után hazaértem, csuda egy nap volt.:)”
(idézet Eszter 04.20.-i leveléből)

„Eszter!!! Hála az elhivatottságodért, a kitartásodért! Micsoda nap volt ez tényleg :) És micsoda élmény az ott
lakóknak!” (Aranka)
„Igen, most már jól alakulnak a dolgok, idő kell nekik, hogy megbízzanak az emberben...:)” (Eszter)

„Sziasztok!
Szuperül sikerült tegnap a vetés: kialakítottuk az ágyásokat, körbe vetettük gyógynövénnyel és virággal, a
négyből 1 ágyást teljesen bevetettünk a gyerekekkel. Az anyukák kipikírozták a paradicsomot, paprikát, három
családnál még élnek a palánták és szépek is. Az apukák összerakták a tűzrakót, csináltak nyársat, nagyon jól
sikerült a sütögetés is, kijött az összes család vasárnap. Nagyon hálásak voltak, tényleg szép volt. Csináltam
képeket, meg Anikó is a gondozó, küldöm a képeket, amint lesz rá időm. :)”
(idézet Eszter 04.23.-i leveléből)

„Sziasztok!
Jól állunk a kerttel, négy ágyásból kettő bevetve, már borsó, hagyma, saláták kibújtak, palánták jól vannak.
Felosztottuk a locsolást, ahogy javasoltátok, minden napnak megvan a felelőse, a gondozónőknek is szóltam,
leadtam nekik a listát az emberek nevéről.”
(idézet Eszter 05.06-i leveléből)
Június 9-én Kiskert Ünnepet tartottunk az otthonban a családokkal együtt, ahová a támogatóinkat is
meghívtuk. A nagy összegű támogatóknak szánt kaspók a bazsalikompalántákkal is elkészültek erre az
eseményre. A szendvicsekhez a kertben termett salátából, újhagymából, rukkolából kóstolgattunk egy kis
közös kertészkedés után. A jó hangulatú eseményt szeretnénk ősszel megismételni, betakarítás ünnepként és
a projekt zárásaként.

