
ÖNFENNTARTÓ ÉLETMÓD 
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód elősegítése gyakorlati példákon keresztül

A Zöldutak Módszertani Egyesület „fenn-
tartható életmód” projektjében kézenfekvő és 
kis forrásigényű megoldásokat mutatott be 
és adott át: a hagyományos helyi ismeretek 
(pl. gyümölcsészeti hagyományok, vessző-
fonás, aszalás) összegyűjtésével és modern 
fenntarthatósági gyakorlatok társításával 
(pl. permakultúra, alomszék, napenergiát 
hasznosító aszalószekrény), valamint közös-
ségi eseményekkel nyújtottunk a mindennapi 
életben is használható megoldásokat az 
érdeklődőknek. 

A projektet a Földművelésügyi Minisztérium  
Zöldforrás pályázata támogatja.
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A  Zöldutak Módszertani Egyesület Nógrád megyében több  
 olyan kisléptékű, a helyi erőforrásokra, hagyományokra 

támaszkodó tevékenységet indított el melyek a környezet-
tudatos közösségek erősödését szolgálták. Ebbe a folyamatba 
illeszkedett „Önfenntartó életmód népszerűsítése kicsiknek és 
nagyoknak” című projektünk, is, mely során az önfenntartó, 
önellátó életmódhoz, mindennapokhoz alkalmazható gyakor-
latok megosztását céloztuk. 
Változó világunkban egyre jobban előtérbe kerül 
a hagyományos vidéki életmód; a „kiköltöző” vagy 
„gyüttment” fogalmak pejoratív értelme lassan szinte 
divatossá alakul. A saját kertben megtermelt gyümölcs, 
vagy a feldolgozott aszalvány, gyógynövény, a saját 
kemencében sült cipó vagy a vízbázisainkat is óvó 

alomszék mind olyan eszközök és teremtmények, melyekkel 
saját közösségünk – legyen az családi, baráti vagy lakóhelyi 
közösség – életét egészségesebbé, összetartóbbá tehetjük. 
Az egészséges életért tett erőfeszítéseink olyan tudás-magok-
ból, gyakorlatokból építkeznek, melyek megszerzéséért is meg 
kell dolgoznunk; hogyan műveljük a kertünket a természetével 
harmóniában? Hogyan szeretessük meg gyerekekkel a kertet? 

Hogyan fogjunk hozzá saját gyümölcsösünk kialakí-
tásához és mit csináljunk később a terméssel? Kivel 
fogjunk hozzá kemencét építeni? Ezekhez hasonló 
kérdésekre adtunk praktikus válaszokat, mutattunk 
be gyakorlatokat Alsópetényben, a Nógrádi Zöldutak 
egyik tudásmegosztó műhelyében, a ZöldKosbor 
Életmódházban.
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e-mail: zoldutakme@gmail.com
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GYEREKEK A KERTBEN

Az évszakoknak megfelelő kerti foglalkozásokon a gyerekek  
 gyakorolhatták a kerti eszközök használatát. Találkoztak 

olyan fogalmakkal, mint mulcsolás – az őszi falevelekből és 
szénából készített paplan talajélettani szerepe és funkciója 
sokuknak újdonság volt, de egyben izgalmas élményt is 
jelentett. Mulcsmatracon ugrálni jó . 
Kora tavasszal együtt ébresztettük a kertet. A nagy gyümölcs-
fák tányérjában előkészített ágyásokba vegyes, kora tavaszi 
zöldség vetemény került; a retek, spenót, hagyma, zsenge 
zöldborsó: korai zöldségek, mire a fa kilombosodik, már 
termésüket is leszedhetjük. A gyümölcsfák virágzásakor a 
gyerekek a beporzással és a kora tavaszi kerti gyógynövé-
nyekkel ismerkedtek.
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Őszi és tavaszi gyógynövény ismereti túráinkon a kertben  
 és környékén, illetve a Nyugat-Cserhát vegyes erdeiben 

és erdei tisztásain élő gyógyító füvekkel ismerkedtünk 
Székelyné Bognár Eszter kalauzolásával. A gyógynövényes 
programokon családok, baráti társaságok tanultak a kertész-
től és egymástól is. 

GYÓGYNÖVÉNYEINK
Fűben-fában orvosságÓvodásoknak és kisiskolásoknak szervezett kerti foglalkozások
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A  ZöldKosbor Ház tájékán ebben az évben is szép számmal  
 gyarapodtak a fűzvesszőből font kerti elemek. Március 

elején Horváth Kata és Sipos Dénes irányítása mellett 
épült meg az élőfűz kunyhó, melynek létrehozásán húszan 
dolgoztak, kicsik-nagyok együtt. A fűzkunyhó lombfakadás 
előtt valóságos arany kupolaként ragyogott a még álmos, 
szürkés-barnás kora tavaszi kertben, de nyár elejére már 
árnyékot adott lombjával a benne pihenő, mesét hallgató 
gyerekeknek. Készültek szegélyek és egy komposzt kas 
is, melynek külső részén nyárra valóságos fűszernövény-
dzsungel fejlődött. 

A barátunk

A        gyümölcsfa oltás egyfajta misztérium, amelyet  
 gyakorlati oldalról is meg lehet közelíteni, csak ki kell 

próbálni. A ZöME közel négy éve foglalkozik a hagyományos, 
helyi gyümölcsfák megtartásával kapcsolatos műhelyek 
megszervezésével. Ennek jegyében már januárban kezdődhet 
a kerti munka: az első kemények fagyok után,amikor a fák 
mélynyugalmi állapotban vannak, elindul az oltóvesszők 
begyűjtése. A hűvös – de nem fagyos – pincékben, vermekben 
tartott vesszőket Tóth Sándor bujáki kertész iránymutatása 
mellett februárban, úgynevezett kézben oltással használtuk 
fel. Ismét szép számban „születtek” csörgőalma, pónyik alma, 
húsvéti rozmaring és egyéb, hagyományosan a nógrádi tájra 
is jellemző fajtájú oltványok. A gyümölcsfákkal kapcsolatos 
hasznos tudást Szani Zsolt segítségével egy összefoglaló 
munkafüzetben is megjelentettük.

GYÜMÖLCSÉSZET
A megtartó tudás



NAPASZALÓ ÉPÍTÉS 

Simor Árpád Pécs mellől, Hetvehelyről hozta el tudását  
 és tapasztalatát – vezetésével ún. Appalache típusú 

napaszaló készült a ZöldKosbor Ház kertjében. A műhely 
során az érdeklődők végig követhették az építés folyamatát 
az első fűrészvágástól az utolsó csavar becsavarásáig. 
Az aszalószekrényben 10 tálcán – nedvességtartalomtól 
függően – egyszerre 4–6 kg gyümölcs, gomba, vagy gyógy-
növény száradhat. A termények szárítását, aszalását a 
ZöldKosbor Ház portáján egy kemence is segíti majd, mely-
nek vízszintes felületű, kb 3 m² nagyságú tetején, fonott 
cserényeken is lehet aszalni. 
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A      péklapát az elmúlt évtizedekben érintetlenül várta, hogy  
 gazdája ismét kézbe vegye, feladatát teljesíthesse. 

A péklapát a kemence fölötti tető léceihez illesztve akár a 
tudásátadó műhelyek szimbóluma is lehetett volna. 
Valamikor – 30–40 évvel ezelőtt – a kemence használata, 
a kenyérsütés a mindennapok része volt. Ma – szándékunk 
szerint – az eredeti formát megőrző új kemence a helyi és tá-
volabbról érkező, tanulni vágyó közösségeket szolgálja majd. 
A kemenceépítő kurzust a Vas Zoltán Értékmentő Alapítvány 
segítségével szerveztük. A kurzuson résztvevő tanítványok az 
eredeti kocka formájú kemencét és egy új takarék tűzhelyet 
építettek. Újrahasznosított kemence – így is nevezhetnénk, 
hiszen minden beépített alapanyag helyből származott, 
korábbi funkcióit elvesztett téglából, vályogtéglából, 
sárból és cserepekből épült.

A KEMENCE
 Házunk szíveGyümölcsbe zárt napsugár
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A         komposzt toalett patics fallal – műhely összetettségében  
 vetekedett a napaszaló és a kemenceépítő műhelyek-

kel együttvéve. A komposzt toalett, vagy alomszék célja 
egyrészt, hogy a vizeinket megkíméljük (szemben vízöblí-
téses társával, mely szennyezi a talajvizet az elfolyóval, és egy 
öblítésre szennyvízzé alakít egy tartálynyi ivóvizet). Másrészt 
végeredményben, a természetben végbemenő lebomló 
folyamatokat is segítségül hívva talajjavításra, tápanyag-
dúsításra kitűnően alkalmas komposztot kaphatunk.
A műhely során ismét az újrahasznosítás jegyében jártunk el. 
Az alomszék ötlete idő közben kibővült: kerti fürdőszoba 
funkcióit magába foglaló kis épület alakult, melyben az alom-
szék, egy nap melegítéses kerti zuhany és egy régi fateknőt 
új funkcióval felruházó mosdó foglal helyet a jövőben. 
Az épület vázát régi bontott gerendák adták; a falak kialakítása-
kor – a paticsfal technikának megfelelően – ismét a jól bevált 
fonáshoz nyúltunk: fűz és egyéb, fonható vesszőkből alakult 
a fal. Erre került a kemenceépítéskor megismert eljárással, 
sárból, homokból és pelyvából álló keverék, tapasztás.

AZ ÁTALAKULÓK UTÁN SZABADON 
Álomszék, avagy kerti budi újragondolva
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Cserhát-Natúrpark Zöldút
„Örökségeink Útján” Zöldút

Nyugat-Cserhát Zöldút

Forrás: turistautak.hu

Felelős kiadó Zöldutak Módszertani Egyesület
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Fényképek Budai Krisztina 
Kiadványterv és grafika Endrődiné Benkő Erika
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