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Közösségi kert a Millenárison KÉK módra
A

városok élhetõsége, fenntartható jellege manapság elengedhetetlenül fontos, nem lehet róla eleget beszélni,

gondolkodni.

Városlakóként

sokan a zöldfelület hiányát tartják megoldandó problémának, amelyre az egyre

népszerûbb közösségi kertek szolgálhatnak kreatív, racionális megoldásként.

Számos hazai, budapesti kezdeményezés

indult meg az elmúlt években, az eddigi legnagyobb érdeklõdést mégis a

Millenáris

tudhatja magáénak, ahol a hetekben megvolt az elsõ kapavágás is

sokaknak életükben a legelsõ!

közösségi kertekrõl, a parcellalázról, s fõként a Lecsós

Központ (KÉK)

Kert

–

kulisszatitkairól

parkban létrehozott

Kertész Monika,

a

Lecsós Kert
A

fõvárosi

Kortárs Építészeti

munkatársa mesélt nekünk.

A community gardening
Kevesen gondolnák, hogy a közösségi kertek
elterjedése egészen a 18. század eleji Angliáig nyúlik vissza, ahol az ipari forradalom
miatt városba kényszerült lakosság így tudta friss terményekkel kiegészíteni az éléskamráját. A rendszeresen gondozott közösségi
kertek elõfutárai voltak késõbbi mozgalmaknak az I. világháború elõtti idõkben. A harmincas évek nagy gazdasági világválsága
alatt, majd a II. világháború idején is jó megoldásnak bizonyult a közösségi kertészkedés

a nagy élelmiszerhiány miatt. Amikor Angliában is felütötte fejét a probléma, mindenki
buzgón sárgarépa és burgonyatermesztésbe
fogott, ahol csak erre alkalmas, szabad területet talált. Ezek a kertek késõbb a Victory
Garden elnevezést kapták. Majd az ötlet
megfertõzte Amerikát, s napjainkra az egész
világot.
A külföldön már jól bevált „community
garden” alapvetõ célja, hogy a városlakók
számára önálló kertgondozási, növénytermesztési lehetõséget biztosítson. Ilyen kerteket

általában használaton kívüli területeken alakítanak ki, amelyeket legtöbbször magánemberek önszervezõdõ csoportja vesz mûvelés
alá a telek tulajdonosának beleegyezésével.
Több típusa is elterjedt, a legklasszikusabb
a felparcellázott, ahol mindenki a saját területét gondozza, a közösen lefektetett kertszabályzat mentén. Legtöbbször szerencsére az
õshonos növényeket, zöldségeket termesztik
saját fogyasztásra, a közös munkának nemcsak a termény a jutalma, hanem maga a
közösség is. S természetesen nem elhanyagol-
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ható az a tényezõ sem, hogy a nemzetközi
tapasztalatok szerint azokon a városi területeken, ahol közösségi kert valósult meg: rövid
idõn belül javult a közbiztonság, emelkedtek
az ingatlanárak, az addig parlagon hagyott
területeket vissza lehet kapcsolni a városi vérkeringésbe, s folytathatnánk a sort…
A kertek világszerte nagy népszerûségnek
örvendenek, számos példaértékû kezdeményzés létezik az európai nagyvárosokban is: Németországban több mint félmillió
üzemel, Svájban és Svédországban pedig
35 000 körül van a kertek száma. Angliában
például törvény szabályozza, hogy az állam
köteles bárkinek, aki kertet mûvelne, földterületet biztosítani! A közösségi kertek fellegvára azonban tagadhatatlanul az Egyesült
Államok, a mûködõ kertek számát csak megbecsülni lehet, több tízezerrõl van szó.

hatósági Nap keretein belül végre otthonra
lelt a leendõ Lecsós Kertben, ezt követõen
azonban sikerült hosszabb távra szóló egyezséget kötni: 2012 elejétõl megindulhatott
a Lecsós Kert, mint Budapest elsõ, megvalósult nyilvános közösségi kertjének tervezése,
valamint elõadások keretében a leendõ városi
kertészek elméleti és gyakorlati felkészítése.
Hatalmas érdeklõdés kísérte végig az elõadásokat, Közösségi Erõpróbákat, négyszeres volt a túljelentkezés, de csak 95 darab,
5-6 m 2-es parcella kerülhetett kiosztásra.
„Mivel elsõdlegesen ez egy lokális kezdeményezés, a környékbeli lakosok részvételére
számítottunk. A túljelentkezés miatt, valamint
az esélyegyenlõség biztosítása érdekében
döntöttük el, hogy az elsõ pár kertnél sorsolással fogunk dönteni. Mivel annyira új ez
a kezdeményezés, arra is figyelnünk kell,
hogy az elsõ pár kert mintaértékû legyen.
Ha ezek jól sikerülnek, arra mindenki oda
fog figyelni.” – meséli Kertész Monika, aki
a kezdetektõl szívén viseli a program sorsát.
A jól sikerült bemutatókerteknek köszönhetõen ugyanis remélhetõleg a szponzoráció,
a támogatás is zökkenõmentesebben fog
menni, 2012-ben a Fõvárosi Önkormányzatnál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a „zöld”
ügyekre, például népszerûsítik a komposztálást, s sok pályázat irányul a zöld ötletek
kiaknázására, a fenntarthatóságra is. Globálisan nézve mindenkinek ugyanaz a célja:
a szemléletformálás.

Milyen a KÉK Lecsó?
A Kortárs Építészeti Központ 2010 óta foglalkozik a community gardening és az urban
gardening magyarországi meghonosításával, s azok infrastrukturális kiépítésével.
A szervezõk nem titkolt célja városi mintakertek létrehozása, továbbá átfogó tudásbázissá, szakmai háttérszervezetté válni, amely
jelenlétével, szakmai tudásával, kommunikációs fórummal, s kellõ apparátussal segíti elõ
a városi kertészkedés önszervezõdõ mozgalommá fejlõdését. Minden olyan kezdeményezést próbálnak felkarolni, amely egy kicsit
máshogy tekint a városra, annak fenntartható
jellegét kívánja kiemelni, fejleszteni.
A Közösségi Kertek kezdeményezés egyik
közvetlen elõzményének tekinthetõ a 2009
õszén szervezett, Belsõ-Erzsébetváros revitalizációját célzó törekvés; vagy a 2010
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Ásót a kézbe!
Már az elsõ tervek is szakemberek bevonásával készültek: „Korábban már dolgoztunk
együtt tájépítészekkel, a Corvinus egyetem
hallgatóival, kertészekkel, tehát egy elég
komoly szervezõi-tervezõi csapatot tudhatunk magunk körül.” – meséli Monika. „Az Új
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tavaszán megvalósult, az elsõ hazai közösségi kertként is emlegetett, békásmegyeri
Földkelte csoportosulás. Belvárosi kertre példa még a Lecsós Kert közvetlen elõdjének
számító Fügés Kert, amely a Lehel utca mellett
terült el, de – a terület tulajdonosának a kihátrálása okán – a területrendezési munkálatok
megkezdésénél nem jutott tovább. Mégis,
az érdeklõdõk lelkesedése, valamint a kertészkedni vágyók növekvõ száma arra késztette a KÉK csapatát, hogy folytassa valamennyi kerülettel a megkezdett tárgyalásokat,
s ennek eredményeként meg is kezdõdtek
az egyeztetések a Millenárissal, hogy a szervezet bizonyos feltételekkel átvállalná a terület egy részének gondozását. Kezdetben
átmeneti jelleggel fogadta be a kezdeményezést a Millenáris: így a Corvinus biogazdálkodási részlege által elõnevelt 600 paradicsomés paprikapalánta a 2011. õszi Fenntart-
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Irány csoport megkeresése adott volt, kikértük
a tanácsukat a parkkal kapcsolatban, s felajánlották, hogy segítenek a kert alapelrendezésének kialakításában, s az egyeztetésekre
is jöttek. Majd késõbb kertészek bevonásával
alakult ki a jelenlegi, megvalósulásnak indult
elképzelés. A név onnan ered, hogy paradicsom- és paprikapalántákat mentettünk, amelyeket végül a parkban figyelemfelkeltés céljából ültettünk el. Emellé szerveztünk lecsófõzést
is, s a kerten ragadt a név. Ugyan nem lecsó
nõ a tövön, de jó kezelhetõsége miatt paradicsomot szinte mindenki fog ültetni.”
A kert szabályzatát 4-5, már jól mûködõ
nemzetközi kert szabályzatából állították
össze úgy, hogy az a helyi adottságokhoz
illeszkedjen. „Számos jelentkezõnk küld példát, hogy a világban hol találkoztak ilyennel.
Olyan parcellanyertesünk is akad, aki már külföldön részt vett közösségi kertészkedésben.

Tavaly egy nyertes pályázatnak köszönhetõen
kertmozit is szerveztünk, ahol nagyon sok jó
külföldi példát tudtunk bemutatni.”
A jelentkezõk általában csapatokban jelentkeztek parcellamûvelésre, hogy könnyebb
legyen beosztani a feladatokat. Nincs bérleti
díj, alapítványi támogatást kér a KÉK, amelynek oka tulajdonképpen a mostanára felállított kerítés költségének közös finanszírozása.
Cserébe a kertészkedõk szakmai tanácsokat,
magokat, szerszámot kapnak, ez az összeg
sokszorosan megtérül. A szervezõ csapatot
sokszínû szakértõi és támogatói hálózat segíti,
amely elõrevetíti a tudásbázis kialakulásának
sikerét is. Valószínûleg az eltérõ területi és infrastrukturális adottságok miatt az egyes kerteknél eltérõek lesznek a feltételek.
„A Lecsós Kert egy nagyon pozitív elsõ
lépés, infrastrukturálisan jól felszerelt terület,
a dolog nehezebbik része még csak most jön
a többi kerülettel. A jelentkezésekbõl látjuk, ki
melyik kerületben lakik. Ha összejön egy csapat valahol, akkor segíthetünk nekik, összekötjük õket a hivatallal, közremûködünk, mint
mediátor. Hosszú távon az lenne az ideális,
hogy mint Nyugat-Európában, egy-egy közösség maga kezdjen el szervezkedni, s mi pedig
a szakmai, jogi, szervezeti támogatást adjuk,
elindítsuk õket. ” – meséli Monika.
Mindenesetre a mûvelésre váró területek,
telekfelajánlások egyre gyûlnek, valamen�nyi státusza nyomon követhetõ a közösség
honlapján. Idén várhatóan 2 vagy 3 kert tud
még elindulni a KÉK szervezésében a 7., 11.
kerületben a Fraknó utcában, valamint a 8.
kerületben, a Leonardo és Tömõ utca sarkán.
Addig is a szervezõk és az újdonsült parcellatulajdonosok azon fáradoznak, hogy a Lecsós
Kert ne csak egy legyen a közösségi mintakertek közül, hanem meghonosítson egy környezettudatosabb, fenntartható, hosszú távú
programot. Mit is lehetne erre mondani: ásót
a kézbe!
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