
 

KÖZÖSSÉGI TELE-HÍR 

Kedves Olvasó! 
A Bihar Közösségeiért Alapítvány jelenlegi hírlevelét teljes egészében a 
2016-ban létrehozott „Közösségi Tele-Kertnek” szenteljük. Ezúton is sze-
retnénk bemutatni milyen szemléletbeli és környezeti változást eredmé-
nyezett az elmúlt egy év a szentpéterszegi Teleházban és annak udvarán. 

 A Bihar Közösségeiért Alapítvány 2007-ben vásárolta meg a Kossuth u. 
49.sz. alatti 1906-ban épült családi házat és a hozzá tartozó 2115 m2–es 
udvart. 2015 őszén, a MOL Zöldövezet pályázatával indult el az a közös-
ségi tervezés, amelynek eredménye lett a pályázat benyújtása, majd ez év 
áprilisától a több funkció ellátására alkalmas “Közösségi Tele-Kert” kialakí-
tása. A pályázaton elnyert 507.840.-Ft (utófinanszírozott) pénzből többek 
között őshonos növényeket, kerti eszközöket és a megvalósításhoz szük-
séges alapanyagokat vásároltunk, amelyet jelentős saját forrással és több 
adománnyal egészítettünk ki. 

Gondos tervezés és kijelölés előzte meg a gyümölcsfák, cserjék telepíté-
sét, figyelembe véve a majdani lombkoronák méretét és a fák közötti terület hasznosulását. Így jött létre a játszókert ho-
mokozóval, hintával, mezítlábas ösvénnyel, amely a gyerekek tankertjéhez vezet. A szabadtéri programokhoz készültek 
asztalok, padok, került kijelölésre a majdani filagória, a szalonnasütő és 
kerti kemence helye. 

Külön területet kapott a “herbakert”, amelyben a gyógy és fűszernövények 
találhatók, mellette van a veteményes, majd a bogyósok kertje következik.  

Gondolva a gyümölcsök többféle felhasználására (aszalás, befőzés, lekvá-
rok, stb.) bőven ültettünk szilvát, körtét, őszibarackot, birset, és egyéb ha-
szonfákat, de telepítettünk szelídgesztenyét és diófát is gondolva az utá-
nunk jövő nemzedékekre.  

Példaértékű összefogással folytak a munkálatok: Drimba Zoltán kertész-
mérnök a 62 gyümölcsfa és több mint 400 cserje, bogyós, sövény, valamint 
gyógynövény kiválasztásában, beszerzésében és azok gondozására vo-
natkozó szakmai tanácsával segítette a munkánkat. Kovács János helyi 
vállalkozó a gyermekjátszókhoz adományozott akác oszlopokat. Kovács 
Imre asztalos önkéntes munkával járult hozzá a hinta elkészítéséhez, felál-
lításához. A Berettyóújfalui Búzakalász Mg.Szövetkezet nagy méretű gumiabroncsot adományozott a homokozóhoz. Kiss 
László kerti szivattyú adományozásával járult hozzá a kert növényeinek gondozásához. Az óvoda vezetője, Kolozsváriné 
Pálfi Ildikó a szülők szervezésével segítette a “mezítlábas ösvény” kialakítását. Péterszegi Zsigmond nemcsak az ültetés-
ben vett részt aktívan, hanem folyamatosan figyelte a fák fejlődését, adott tanácsot a vegyszermentes kezelésekkel kap-

csolatosan. Ezen kívül hosszasan sorolhatnám a gyógy és fűszernövények, 
virágok és egyéb növények adományozóinak névsorát. 

Köszönjük mindenkinek, hogy adományával, tanácsával, tapasztalatival, 
munkájával hozzájárult a tervek megvalósításához, a Közösségi Tele-Kert 
létrehozásához. 

Köszönjük a falu lakóinak, a környező településekről ide látogató vendégek-
nek az egyre szépülő kerttel kapcsolatos érdeklődést és elismerést.  

A Közösségi Tele-Kert létrehozásában közreműködők személyes élményei-
ről, tapasztalatairól olvashatnak a hírlevél további oldalain. Kellemes időtöl-
tést kívánok mindenkinek! 
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Szemelvények a Közösségi Tele-Kert  megvalósításábó l,  
avagy  Szántóné Nemes Krisztina élményei  

Szentpéterszegen, a Bihar Közösségeiért Alapítvány 
udvarán a MOL Zöldövezet Program támogatásával, 
„Közösségi Tele-Kert” jött létre. 

A „Közösségi Tele-Kert” kialakulása egy közösségi 
tervező munka eredménye, amelynek során elsősor-
ban a teleházban már régóta működő önsegítő cso-
portok, az állandó betérő helyi lakosok valamint a 
munkatársak és önkéntesek igénye, szükséglete 
alapján indult el.  

A MOL Zöldövezet Program és az Ökotárs Alapít-
vány támogatásával a szentpéterszegi teleház udva-
rának közösségi színtérré fejlesztése érdekében, a 
„Közösségi Tele-Kert” létrehozása során rengeteg 
munkafolyamatban vehettem részt.  

Közösségi napok: 

Nagyon sok közösségi nap valósult meg ebben az évben, ahol új ismeretekkel gazdagodva, néha fáradtan, de 
örömmel a szívünkben térhettünk haza. 

Őshonos gyümölcsfák, bogyósok, cserjék: 

Ültettünk többek között őshonos gyümölcsfákat, cserjéket, bokrokat. Az 
ültetés teljes egészében csapat munka volt, hiszen gondosan megtervez-
tük, hogy hova, milyen gyümölcsfa, cserje és egyéb növény kerüljön. A 
tervezés szakaszában több találkozót is tartottunk.  

Jó hangulatú, ám sokszor nagy kitartást is igénylő munkák (mezítlábas 
ösvény, gödrök  kiásása, padok, asztalok elkészítése) összekovácsolták 
a helyi közösséget.  

Veteményes kert: 

A tavaszi veteményezéshez hozzákészülőd-
ve részesei lehettünk az egyik önkéntes által 
tartott rövid kertészoktatásnak a veteménye-

zésről, palántázásról, illetve egyéb gyakorlati tudnivalókról, ezzel bizonyítva a generá-
ciók közötti együttműködés fontosságát. Fő szlogen: - „Önellátás és kikapcsolódás! 
Saját magunknak termelünk vegyszermentes módszerekkel, így amit a kertből elfo-
gyasztunk az biztos, hogy a legjobb számunkra.” Törekedtünk a minél nagyobb válto-
zatosságra, így olyan fűszernövényeket, gyümölcsöket (josta, áfonya, naspolya, gesz-
tenye) is ültettünk, amihez másképp nem, vagy alig juthatnánk hozzá, nem beszélve 
arról, hogy amit elfogyasztunk az mindig friss és egészséges  

Herbakert: 

Kialakításra került egy olyan kert rész, „Herbakert” 
néven, ahová rengeteg gyógy-és fűszernövény 
mag és palánta került elültetésre (citromfű, rozma-
ring, menta, tárkony, stb.), melyek frissen vagy 
szárítva felhasználásra kerültek (kerülnek) a Tele-
ház konyhájában a közösségi napok és az önsegí-
tő csoportok foglalkozásai alkalmával.   

Többfajta fűszernövényből kialakított „tankert”  nem 
csak szebbé tette az udvart, hanem a Teleházba 
járó közösségek gyógy- és fűszernövény ismereteit 
és felhasználási igényeit is kiszolgálta. Motivációt 
nyújtott a gyógy- és fűszernövény tankatalógus 
elkészítéséhez, amely folyamatosan bővül. 
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Az óvoda kezdeményezésére kialakításra 
került egy elkülönített kis veteményes, ahol 
a gyerekek óvodai foglalkozás keretén belül 
saját maguk veteményezhettek, megfigyel-
hették a magból kikelő palánták növekedé-
sét, és folyamatosan gondoskodhattak 
(kapálással, locsolással, gazolással) a fele-
lősségükre bízott mini veteményes birodal-
mukról. 

Szemelvények a Közösségi Tele-Kert  megvalósításábó l,  
avagy  Szántóné Nemes Krisztina élményei    

Óvodások: 

A kert már korábban is betöltötte a közösségi tér funkci-
óját, de igényként merült fel egy játszóhely kialakítása 
az udvaron. Főleg az önsegítő csoportként működő 
baba-mama klub tagjai, aktív anyukák és apukák rész-
vételével kialakításra került egy homokozó, hinta és 
mindenki kedvence egy 16 méter hosszú mezítlábas 

ös-
vény. 

A kerti munkák során, illetve az őszi nagytakarítás 
alkalmával a „Tele-Kert” önkénteseivel összeszed-
tük a kertben keletkező hulladékokat – ágakat, leve-
leket, fűnyesedékeket -, melyet a saját készítésű 

Közösségi munkák:  

A kialakult közösség lévén többször is megszerveztük a munkák utáni közösségi ebédeket — melynek már 
hagyománya van -, ahol a lelkes önkéntesekkel, kollegákkal többek között a kertben termelt zöldségek, növé-
nyek felhasználásával finomabbá tettük a konyhában elkészített ebédeket, pl. borsóleves, lecsó, stb. 

Oldal  3 

A további közösségi összejövetelekre gondol-
va több asztalt és padot is készítettünk 
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Szeretek az irodai adminisztrációs munkámból kiszakadva kimenni a Szentpéterszegi „Közösségi Tele-Kertbe” ahol alkot-
hatunk, a jó levegőn kikapcso-
lódhatunk. Megfigyelhetjük, 
ahogy a kert hónapról-hónapra 
mindig mutat valami újat, szépet 
magából.  Jó érzés növekedni 
látni, a növényeket, a gyümöl-
csökkel teli bokrokat, fákat, a 
frissen ültetett vetemények kike-
lését és a termések megjelené-
sét. Maradandó emlékként gon-
dolok vissza, amikor kipróbálhat-
tam egy közösségi nap alkalmá-
val az egyik önkéntes benzines 
fűnyírótraktorát a „Tele-Kert” 
udvarának tereprendezése so-
rán. 

Végül nem csupán egy nagyszerű kert született meg, hanem egy jó közösség is. Örülök, hogy részese lehetek!  

Ez a közösségi „Tele-Kert”, mint ahogyan a neve is mutatja nem csupán egy termelési terület, hanem egy közösségi szín-
tér, ahová bárki betérhet és megcsodálhatja a növekvő növényeket, leülhet az elkészített padokra, a gyerekek játszhatnak 
a kialakított játszótéren, és akár a családok is kikapcsolódhatnak miközben kötetlenül beszélgethetnek, amelyből elindul-
hat egy újabb közös gondolkodás, tervezés a folytatásról, a továbbiakról. 
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Szemelvények a Közösségi Tele-Kert  megvalósításábó l,  
avagy  Szántóné Nemes Krisztina élményei  

Advent: 
2016.11.21-én hétfőn karácsonyra hangolódó kézműves foglalkozást tartottunk a Szentpéterszegi teleházban. 

A jó hangulatról a hasznos időtöltésről, a szebbnél szebb alkotások tettek bizonyságot. Az alkotás öröme, a kézzel 
készített karácsonyi díszek, egyedi koszorúk, kopogtatók mind hozzájárultak, hogy a karácsony hangulatát közelebb 
érezzük a szívünkhöz. 

Karácsony a szeretet ünnepe, nem az anyagiakban kell mérni a szeretet erejét, hiszen egy olcsóbb, sőt akár saját ke-
zűleg készített meglepetéssel sokszor nagyobb örömöt okozhatunk, mint egy drága, de kevésbé szívből jövő ajándék-
kal. Sok szép díszt és karácsonyi ajándékot készítettünk.  

Íme, néhány kép az összejövetelről és a remekművekről: 
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Szántóné Nemes Krisztina  
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Baba-mama klub  

A Teleházban 2016 tavaszán újraindult a 
Baba-mama klub, esélyt adva minden kis-
gyerekes anyukának, hogy egy-két délelőtt 
kikapcsolódjanak. Lehetőséget biztosítunk 
számukra egy kis beszélgetésre és közben, 
pedig a gyerekek, az anyukák segítségével 
rajzolhatnak, gyurmázhatnak. Lehetőségük 
van még készség fejlesztő játékok kipróbá-
lására.  

A gyerekek nagy örömére a Közösségi 
Tele-Kertben a homokozó és a hinta is 
elkészült. Nagy sikere van a mezítlábas 
ösvénynek, hiszen számukra új ismeretlen 
anyagokon sétálhatnak, amelyek masszí-
rozzák a talpaikat. Fejlődik az egyensúly-
érzékük, ügyesedik a lábuk. Továbbra is 
van rá lehetőség, hogy az óvoda megkez-
dése előtt, ismerkedjenek hasonló korú 
gyerekekkel, amely előnyt jelent az óvodá-
ba való beilleszkedésben. 

Nagyné Kovács Ildikó 

„TÖBB ZÖLDET A KÖRNYEZETEDBE!” 

A MOL Zöldövezet Program egyedülálló környezetvédelmi program, amelynek alap-
vető célja, hogy a helyi civil kezdeményezéseket segítse abban, hogy a környezetet 
szebbé, zöldebbé alakítsák a helyi lakosság bevonásával, közösségi akció kereté-
ben.  

Óvodánk örömmel vette, hogy az elmúlt tanévben, a Bihar Közösségeiért Alapítvány 
Teleházával együttműködve bekapcsolódhatott ebbe a programba. Az alapítvány 
által megnyert pályázati összegből nemcsak őshonos növényeket, hanem kerti esz-
közöket, és a megvalósításhoz szükséges alapanyagokat is be lehetett szerezni. A 
kis óvodásaink számára lehetőség nyílt egy mezítlábas ösvény és egy konyhakerti 
tanoda kialakítására is a Teleház udvarán. A mezítlábas ösvényen, olyan különleges 
felületen gyalogolhatnak a gyerekek, amelynek burkolata eltérő alapanyagokból ké-
szült. Megtapasztalhatják, hogy milyen érzés – többek között – kavicsokon, farönkön, 
fakérgen, gyepen, homokban, tobozon, csutkán stb. járni, ezáltal fejlődik a talpi érzé-
kelés, felpezsdül a vérkeringés, az egyensúlyozást is gyakorolhatják. Mezítláb járni, 
már önmagában is egészséges, hisz ily módon csökkenthető a lúdtalp kialakulásának 
kockázata. Néhány segítőkész apuka, anyuka és nagyszülő segítségével, akik időt, 
fáradságot nem kímélve ástak, gereblyéztek, cipekedtek néhány napon keresztül, 
idén tavasszal birtokba is vehették a gyerekek az ösvényt, és azóta is rendszeres 
látogatói és használói vagyunk.  

Ugyancsak nagy öröm számunkra, hogy kialakíthattunk egy különálló kis parcellát, 
ahol veteményezhettünk, palántázhattunk. Apró kezek locsolták, apró lábak járták 
körbe, kíváncsi szemek követték figyelemmel, hogyan lett a magból, a kis palántából 
ehető, egészséges finom zöldség. Pedagógiai Programunkban nagy szerepet játszik 
az egészséges életmódra nevelés, amelyben kiemelt helyet kap az egészségtudatos 
táplálkozás. Most a pályázatnak köszönhetően konyhakerti tanodánk is elkészült. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy bármikor természetes környezetben tapasztalatokat 
gyűjthetünk, különböző projektjeinket megvalósíthatjuk, süthetünk, főzhetünk, kom-
posztálhatunk, veteményezhetünk, szüretelhetünk, vagy egyszerűen csak játszha-

tunk. A településen élők közösen dolgoznak a 
„Közösségi Tele-Kertért ”, amit együtt tudnak 
majd használni és a sajátjuk mellett a közös-
ség érdekeit is szolgálja. A Mol Zöldövezet 
Program támogatása az ehhez vezető úton 
óriási lépés. A Teleház a gyermekes szülők, 
az idősek, és az ifjúság számára egyaránt 
nyújt szórakozási, használati lehetőséget. 

Kolozsváriné Pálfi Ildikó 
Óvodavezető         
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Fásítás, telepítés 
 
A szentpéterszegi Teleház udvarán, a 
MOL - Zöldövezet program keretén belül 
lehetőség volt pályázni őshonos gyü-
mölcskert kialakítására. A Teleházban 
több alkalommal tartott megbeszélés és 
tervezés után részletesen kidolgozott terv 
készült, ami eredményre vezetett, és a 
Bihar Közösségeiért Alapítvány pályáza-
ta sikeres lett. 2016 április 1-én, a már 
kiásott és gondosan előkészített ültető 
gödrökbe kerültek a konténeres facseme-
ték, amelyeket a nyáron rendszeresen 
locsoltunk és kapáltunk. Munkánk ered-
ménye lett, hogy az elültetett facsemeték 
néhány kivételével fejlődésnek indultak, 
közülük több már megmutatta a termését 
is. Az óriásbirs hat szép almával örven-
deztetett meg bennünket. Az ősszel ülte-
tésre került 13 db gyökeres szőlő és a 
kerítéssel párhuzamosan gyertyánsö-
vény. Reményeink szerint a télen bőven 
lesz havazás, amely megvédi a fiatal 
csemetéket és a tavasz beköszöntével 
erőteljes növekedésnek indulnak. 

Bedő László  

Kertészet 
A MOL ZÖLDÖVEZET program keretében lehe-
tőség nyílt a HERBA KERT kialakítására, ahova 
ültettünk gyógy és fűszernövényeket (citromfű, 
kakukkfű, zsálya, bazsalikom, édeskömény, 
rozmaring, metélőhagyma, csombor, tárkony, 
lestyán, oregano, stb.) 

Ezeket frissen és szárítva egyaránt használhat-
juk. Frissen főzéshez, vagy pl., szárítva teafő-
zésre, vagy akár saját magunk készíthetünk 

fűszerkeverékeket ételeinkhez. 

 Így sokkal kevesebbe kerül, hiszen néhány csipet felhasználásával elkészül 
egy sertés, csirke, görög, olasz  vagy egy magyaros fűszerkeverék.  

A HERBA KERT mellett, többféle 
zöldséget is vetettünk (borsót, 
répát, petrezselymet,   uborkát, 
kaprot, hagymát, salátát, retket, 
cukkínit, tököt, csemegekukorica, 
sóskát, céklát, stb.) Májusban sor 
került a palánták ültetésére 
(paprika, paradicsom, karalábé, padlizsán, zeller, stb.) Eze-
ket is felhasználtuk frissen fogyasztva, a borsót lefagyasz-
tottuk, illetve csináltunk lecsót, uborkát télire, a Teleház  
közösségi napjaira, illetve a Gasztro klub  részére. 

Mindig arra törekedtünk, hogy minél többféle formában 
használjuk fel a termesztett fűszereket, zöldségeket. Az 
őszi betakarítási munkák végeztével reméljük, jövőre még 
több munka lesz a kertben, mert már a gyümölcsfák is egy-
re többet  teremnek. 

Kovács Gyuláné 
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Önkéntes szemmel  
Én azon szerencsés önkéntesek közé 
tartozom, akik csodát művelhettek 
Szentpéterszegen, a Bihar Közössé-
geiért Alapítvány udvarán a Mol Zöld-
övezet Program támogatásával. Az 
első pillanattól kezdve részt vehettem 
a „Közösségi Tele-Kert” létrehozásá-
ban és részesévé válhattam egy 
nagyszerű közösség kialakulásában.  
Rengeteget tanultam ebben az évben, 
többek között voltam kertész és asz-
talos is. A megszerzett ismereteimet 
otthon a mai napig gyakorlom és át 
tudom adni családtagjaimnak, ismerő-
seimnek. Megtanultam, hogyan kell 
szakemberként fákat és egyéb növé-
nyeket elültetni, hogyan kell azokat gondozni. A közösségi napok során sokat fejlődött a 

kreativitásom, gondolkodásmódom változott, már tudom, hogy kis munkával, kevés kézügyességgel, alacsony költség-
vetéssel is létre tudok hozni szinte bármit, itt gondolok a sörkollektoros aszalóra, padokra, asztalokra, komposztáló 
ládára, mezítlábas ösvényre és nem mellékletesen a karácsonyi dekorációkra pl.: adventin koszorúkra. Végső soron, 
szeretném megköszönni, hogy részese lehettem ennek a programnak, várom a folytatást  

Fábián András 

Részletek Közösségi Tele-Kert kialakításából 

A Mol Zöldövezet pályázatában, mint önkéntes veszek részt a pályázat megjelenésétől, a 
megvalósításokon át az elszámolásig. Első feladatom, a Teleház udvarának felmérése 
méretarányos térkép, rajz készítése, a közösségi tervezés során született ötletek, javasla-
tok összesítése volt. Ezt követte a kialakításra kerülő Tele-Kert felparcellázása, az ültetési 
sorrend és távolságok megtervezése, majd az ültetési terv alapján a fák bokrok helyének 
kitűzése. 

Elsősorban a technikai dolgok megszervezését, irányítását, és a technikai megvalósítás-
hoz szerszámok eszközök biztosítását vállaltam, (többségében saját műhelyem szerszá-
maival), valamint közreműködést  a többi önkéntessel a fák bokrok ültetésénél, a mezítlá-
bas ösvény kialakításánál. Ezen kívül az anyagbeszerzéseket és a kisebb fa- és fém-ipari 
munkákat végeztem más önkéntesekkel együtt. 

A Tele-Kert megvalósításához nagyon sok önkén-
tes munka és felajánlás érkezett. A hintaállvány 
felállításához egy helybeli faipari szakember ön-
kéntesként jelentkezett. Szakmai irányításával és 
közreműködésével készült el a kétszemélyes hin-
ta.  

A felajánlások is sokrétűek voltak. Volt aki  a hin-
taállványhoz a tartófákat adományozta, én magam  
az öntözéshez egy kerti szivattyút ajándékoztam. 
Voltak akik növényeket, magvakat, dugványokat  
ajánlottak fel. Segítséget jelentett, hogy a szá-
munkra megfelelő méretű akácfa alapanyagot 
tűzifa árban  biztosította a közeli tüzép telep 
(kisebb dolgokhoz, mint komposztálóláda, karók 
stb.). A padokhoz, asztallapokhoz gyalult fűrész-
árut vásároltunk, az asztallábakat vasból készítet-
tük el, a könnyebb tárolás miatt behajtható formá-
ban. 

A Mol Zöldövezetes pályázat által bővült a többfunkciós udvar szerepe. Szabadidő 
eltöltésére, gyerekjátszó, homokozó, hinta, mezítlábas ösvény, pihenőpadok kerül-
tek felállításra. A gyümölcsfák és fűszer, valamint gyógynövények adta lehetősé-
gekre építve 2017 tavaszától kertbarát-kört tervezünk indítani kertészmérnök szak-
tanácsadásával, melyre minden érdeklődőt  szeretettel várunk. 

 Kiss László 
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A Gasztro Klub  
helyi nyugdíjas asszonyokból álló közösség. Hétről, 
hétre gyűlnek össze egy kellemes délelőttöt eltölteni. 
Finomabbnál finomabb, különleges ételekkel, sütemé-
nyekkel kápráztatnak el  bennünket, közben beszélget-
nek, recepteket cserélnek. 

Sok mindent tanulhattunk mi is Mészáros Lászlóné Irén-
ke nénitől, aki szívvel lélekkel készíti az ételeket. 

Cigány pecsenye, gyros – görög salátával, krumplis 
palacsinta, toros káposzta, lekváros bukta, krumpli salá-
ta kapros juhtúróval töltött csirkemellel, kenyérlán-
gos ..és még sorolhatnám mi minden finomság illata 
töltötte már be a teleház falait. 

Foglalkozásaik alkalmával a Közösségi Tele-Kertben 
termett zöldségeket is felhasználják, így megkóstolhat-
tuk többek  között a frissen sült sütőtököt, valamint  it-
tunk a gyümölcscentrifugával préselt cékla, répa és al-
ma levéből is. 

Pásztorné Kapusi Anita 

Gasztro Klub, Szentpéterszeg 
A jelenlegi felállásban két éve működünk, heti rendszerességgel találkozunk a szentpéterszegi Teleház 
közösségi konyhájában. Nem csak a sütés-főzés a legfontosabb célunk, hanem 
a beszélgetés. Elsősorban hogyan éltek szüleink, nagyszüleink, hogyan készül-
tek a különböző eseményekre (disznótor, ünnepekre való felkészülés, stb.), mit 
sütöttek, főztek, hogyan éltek a hétköznapokon, milyen erkölcsi normák szerint, 
hogyan nevelték gyerekeiket, - mindezeket összehasonlítva a mával. 

Természetesen a napi, akár politikai, vagy más jellegű eseményekről is beszél-
getünk, akár országos, akár falusi szinten. 

Ezek a beszélgetések spontán alakulnak, nem megtervezve.  

A főzésekről annyit: eddig főleg a régi, hagyományos ételeket készítettük, egy-
részt amit ismerünk, másrészt, amit nem.  

Ez az együtt töltött idő nemcsak ebből áll. Van aki köt valamit az unokájának, 
van aki varr. Figyeljük a Teleház munkatársai és önkéntesei által készített tár-
gyakat, a Közösségi Tele-Kert alakulását, ötleteket merítünk belőle. A 
„Herbakert” kialakításához a klubtagok gyógy és fűszernövényeket adományoz-
tak, valamint személyes tudásukkal, tapasztalataikkal segítik az egészséges 
életmód, a természetgyógyászat elterjesztését. 

A következőkben szeretném, ha kicsit egészségesebb, modernebb ételeket is 
főznénk, sütnénk, bár nem könnyű erre motiválni az idősebbeket, de azért pró-
bálkozni fogok. Szeretnék egy kis irodalmat is bevinni, verseket, novellákat felol-
vasni. 

Igaz, kevesen vagyunk a gasztro klubban, de ezt a kevés időt is tartalmasan 
próbáljuk kihasználni és természetesen célunk, hogy jól érezzük együtt magunkat.  

Szabó Sándorné 
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Közösségi nap a Közösségi Tele-Kertben 
2016.07.18.-án adódott lehetőségem 
először megismerni egy jó hangula-
tú közösséget a szentpéterszegi 
teleházban. A kertben megtermett 
zöldségek, gyümölcsök, gyógy- és 
fűszernövények különböző felhasz-
nálásával, finom ételeket, italokat 
készítettünk, mint például alma és 
szilva aszalása, zöldség-gyümölcs 
levek centrifugálása, ami különle-
ges élmény volt számomra, mivel 
friss céklából nyert ivólevet még 
nem nagyon volt alkalmam meg-
kóstolni. 

Emellett változatos programok vártak minket. A gyerkőcökkel játszottunk, fociztunk, 
hintáztunk, a mezítlábas ösvényen sétáltunk. Sorversenyt is rendeztek nekik, ahol minél 
rövidebb idő alatt kellett megoldaniuk a feladatokat, volt mogyorószedés időre, szék-
foglalós játék zenére, amit nagyon élveztek mind a gyerekek, mind a felnőttek egya-
ránt.  

A kézműves foglalkozások is változatosak. Kipróbálhattuk az üvegfestést, a selyemfes-
tést, az épp aktuális ünnepeknek megfelelő dísztárgyak készítését, illetve az asztalos 
munka szépségeibe is betekintést nyerhettünk. Így a megvásárolt alapanyagok méretre 
vágása, csiszolása, és festése után az összeszerelés következett, ami egy kicsit a gyerek-
kori legozást jutatta eszembe, hogy mi hova is kerül. De végül a szuper csapatmunkának 
köszönhetően készen lettek az asztalok és padok is, aminek csodájára járnak a falubeliek. 
Én nagyon jól éreztem magam és várom a következő közösségi napot.  

Veres Dóra Márta  

Élményeim 

Szoboszlai Ildikó vagyok, berettyóújfalui lakos önkéntesként jártam ki 
Szentpéterszegbe. Szerencsésnek érzem magam, hogy a tervezéstől 
kezdve részese lehettem a „Közösségi Tele-Kert” kialakításának. 
Részt vettem a fák, bokrok, cserjék ültetésében és a veteményezés-
ben. Nagy sikerélmény volt számomra a padok, asztalok és a mezítlá-
bas ösvény elkészítése.  A kint töltött napokon az ebéd elkészítésében 
is nagy örömmel vettem részt. Jó a csapat, jól össze tudtunk dolgozni. 
Örültem, hogy kipróbálhattam  a selyem és az üvegfestést, sokat ta-
nultam belőle. Utolsó alkalommal az adventre készülődhettünk, ahol 
ajtó, asztali és fali díszeket készítettem.  

Sajnálom, hogy ilyen hamar véget ért, mindig pozitív gondolatokkal 
fogok visszaemlékezni rá. Ha lehetséges, akkor a jövőben is szeretnék 
a Közösségi Tele-Kertben megvalósuló programok részesévé válni! 

Szoboszlai Ildikó 
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2016 tavaszán nagy örömmel értesültünk a 
Szentpéterszegi Bihari Közösségeiért Alapít-
vány vezetőitől, hogy pozitív elbírálásban része-
sült a Mol környezetvédelmi programjára bekül-
dött  pályázatuk, ami egy fantasztikus lehetőség 
a lakókörnyezet megújítására, egy közösségi 
kert kialakítására, parkosításra a helyi közösség 
bevonásával. 

Az előre megtervezett ”Közösségi Tele-
Kert”elkezdhet életre kelni. Egy napsütéses 
tavaszi napon vidám hangulatban megkezdtük a 
terület felosztását, kijelölését a helyi önkéntesek 
bevonásával. A szentpéterszegi óvodásokkal 
közösen kialakítottuk az ovi tankertet, a konyha-
kertet, a „Herba” kertet és a mezítlábas ösvényt, 
ami a legnagyobb élményt jelentette számomra, 
mert javítja a koordinációs készséget, és ser-
kenti a vérkeringést.  A mezítlábas ösvényt a 
felnőttek is szívesen kipróbálták, az arra sétáló 
falubéliek kíváncsiságát is felkeltette, ez a nem 
mindennapi, különleges alkotás.   

A különböző anyagok ritmikus váltakozása, az 
eltérő tapintású felületek kialakítása, sövénnyel 
körbeölelve nagyon izgalmas tevékenységnek 
bizonyult. A Mesevilág Óvoda környezetismereti 
foglalkozását tökéletesen kiegészíti a Mol kör-
nyezetvédő programja.  

A kert kialakítását követően még több közös 
munkával, együtt elfogyasztott ebéddel, számos 
élményben gazdag nap következett, s közben 
megvalósult egy újabb közösségi színtér Szent-
péterszegben a Bihari Közösségeiért Alapítvány 
jóvoltából.  

„Nyugalmukban gyönyörűek; csendjükben böl-
csek. Állni fognak, miután mi porrá válunk. Taní-
tanak minket, és mi gondozzuk őket.”  

/Galeainip Altiem MacDunelmor/ 
Sárdi Ilona  

önkéntes  

Mezítlábas ösvény Szentpéterszegen ! 

Hogyan tovább? 

A Közösségi Tele-Kert alakulása, fejlődése felkeltette az emberek érdeklődését. Többen felfigyeltek az udvarra és az 
utcára ültetett konténeres fákon megjelenő virágokra és első termésekre, vagy a „herbakertre”. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy sokan foglalkoznak hobbi szinten a gyümölcsfák oltásával, szemzésével, gyógy és fűszernövények termesztésé-
vel, szívesen cserélnének tapasztalatokat, tanulnának egymástól, vagy szakemberektől. 

Ezen igényeket felkarolva, 2017 februárjában KERTBARÁT KÖR szervezését kezdemén yezzük a Teleházban , ahol 
Drimba Zoltán kertészmérnök szaktanácsadással segíti a kertbarátkör munkáját.  

Várjuk a Teleházban mindazok jelentkezését, akik sz eretnének a KERTBARÁT KÖR tagja lenni. A 
részvétel önkéntes és ingyenes . 

A MOL Zöldövezet és az Ökotárs Alapítvány támogatásával megvalósult program 2016 novemberében lezárult, de a 
Közösségi Tele-Kert fejlesztése tovább folytatódik. A Teleház és a Tele-Kert várja az érdeklődőket, a bekapcsolódni 
szándékozókat . 

Kiadja: Bihar Közösségeiért Alapítvány, 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 2.sz.. Tel.:54/401-563;  
e-mail: tersegi.telehaz@biharkoz.hu 
Elektronikusan elérhető: www.biharkoz.hu 
Felelős kiadó: Kissné Pásztor Irma 
Készült  a Bihar Közösségeiért Alapítvány Térségi Teleház és Forrásközpontjában. 

Kissné  Pásztor Irma 


