
Az idei tanévben komplex ökoiskolai tevékenységgé bővült a Fenntarthatósági Témahét.  

 

Az Ökoiskolai Munkaközösségben évek óta Szalmásné Szekér Erika koordinálja az iskolakert programot. 

Április első felében megtörtént a kert és a magaságyások rendezése a csoportok szerint felosztott területeken. Ökoszakkör új 

komposztálót alakított ki. 

Madárbarát iskolakert révén rendszeres madáretetés és rovarhotelek kihelyezése megtörtént még a fagyok előtt. Tavasszal 

esővíz gyűjtőre is pályázott az iskola. 

 

A Témahéten a Szeresd a virágot! és a Kert-kóstolgató programot egyszerre valósítottuk meg. 

 

 A Pető Intézet Alapítvány vezetőjének – Baranyai Dorisz- segítségével pályázat útján sikerült a szükséges földet, magokat, 

virágládákat, óriás cserepeket, tartókat, virágokat és mobil ágyásokat beszerezni, 175.000 Ft értékben. A három tagozat között 

egyenlően lett elosztva: 10-10 csomag magszalagos saláta, sárgarépa, 5 csomag lila dughagyma, 10 csomag retek. Minden 

csoport védőnövényként hajtatott fokhagymát kapott. 

 

A magokat, virágokat a gyermekek a hallgatók, nevelők, pedagógiai asszisztensek, a Hotel Intercontinental önkéntesei és a szülők 

segítségével ültették el. Mobil magaságyások a témahét végén érkeztek meg. Stabil aljzat kialakítása után kerülnek beültetésre. 

Üres ágyásba keresztbe ültettek a gyermekek a könnyebb kezelhetőség miatt. A már gondozott ágyásba pedig a kihajtott 

növényektől függően. 

Szakiskola kollégiuma az erkélyen cserepekbe ültetett paradicsompalántát, büdöskét, fokhagymát, epret és mini üvegházba 

salátát. Tavaszig az erkélykomposztálót használták, majd az udvaron kialakított új keretbe vitték le az addig összegyűlt 

komposztot. 

 

168 tő begónia került ültetésre a Szeresd s virágot! programban. A kertben, tantermekben, csoportszobákban és az intézet 

erkélyein lettek elhelyezve. A csoportok napirendjükbe beillesztették az elültetett növények és virágok rendszeres gondozását. 

 

Felső tagozat: 

 

I. csoport: 

A gyerekek izgatottan várták a tavaszi ültetés kihívását. Örömmel rendezgették, ültették a virágpalántákat a balkon ládákba. 

Magaságyásunkat először rendbe tettük: kigazoltuk, az ágyásunk egyik részében meghagytuk a növekedő epreinket, az ősszel 

elültetett zöldségeket "leszüreteltük". Örömmel fedeztük fel, hogy retek, saláta és egy kis spenót is kibújt a földből, ezeket 

vacsoránál jóízűen elfogyasztottuk. A most ültetett zöldségeknek jelölő táblákat készítettünk. Reméljük, hogy az időjárás 

megfelelő lesz, és az áprilisban elültetett zöldségek bővebb termést fognak hozni, addig is gyönyörködünk a virágládákban 

pompázó virágainkban. 

 

 
 

 



 A II-es csoport diákjaival áprilisban, akárcsak a többi csoport, mi is szerettük volna szebbé tenni környezetünket, ezért 

beültettük virágos ládáinkat begóniákkal. A Begóniák mellett, meglévő virágaink földjét is frissítettük. Magaságyásunkat 

kigyomláltuk, majd az iskolától kapott magokkal vetettük be. Ágyásjelölő táblákat is készítettünk, hogy pontosan meg tudjuk 

különböztetni majd a sorokat. A program közben szinte repült az idő, nagyon jól éreztük magunkat.  

     

 

A 3-as csoporttal koratavasz óta készültünk arra, hogy felvirágoztassuk az iskolakertet. 

Február végén körbenéztünk "házunk táján", őszről maradt falevelek borították mindenfelé a földet. Mit tehetünk? 

Iskolai összefogásra buzdítottunk mindenkit: szedjük össze együtt az itt maradt avart! 

Felhívásunkra iskolánk apraja- nagyja 2 hét alatt összegyűjtötte a számukra kijelölt területekről a faleveleket, s a március végi 

nap már szép ápolt udvarunkat tudta simogatni reggeli fényével. 

Így már semmi nem állhatott útjába az iskolai Alapítvány beszerzéséből kapott balkonládák megtöltésének, magaságyásunk 

felfrissítésének. Kigyomlálás, felásás után tavaszra kifejlődő veteményekkel- saláta, hónapos retek, lila dughagyma, színes 

sárgarépa került a gyerekek szorgos kezei nyomán az ágyásokba.  Intézményi kapcsolatunk révén a Magyar Gyula Kertészet 

Szakiskola saját ültetésű, gondozású folyton nyíló begóniáiból vásárolt 186 tő virágból mi is nagy örömmel ültettünk el 10 tő 

szépséges növénykét a kapott balkonládákba. 

A csoportunkból nyíló kisudvarban hosszú évek óta gondozott virágzó kiskertünket egy sziklakerttel is kibővítettük. 

A gyerekek nagy örömmel vették ki mindezen munkálatokból részüket, alkalmazva a komplex konduktív nevelést, önálló 

tevékenységben teljesedhettek ki. 

Munkánkat a Hotel Intercontinental 8 önkéntese tette még hasznosabbá: a közös ültetéssel is szorosabbra fonva több éves 

kapcsolatunkat. 

A növényeket azóta is gondozzuk. Öntözzük, gyomláljuk, s nap, mint nap látva fejlődésüket várjuk, hogy elfogyaszthassuk 

munkánk zöldségeit. 

       

 

 



      

     

 

IV-es csoport: 

Idén, a tavasz első sugaraival együtt lehetőséget kaptunk virágokat és zöldségeket ültetni tanulóinkkal együtt. Tanulóink nagyon 
alapos munkával elültették a virágokat, gondosan ügyelve a megfelelő távolságra, majd kiválasztották a zöldségeket és azokkal 
folytatták a műveletet.  
A gyerekek gyorsan, pontosan dolgoztak, aminek következtében a tisztaságra nem teljesen ügyeltek. Miután minden növény a 
helyére került, gondosan össze takarítottak, így a csoportszoba előtti terület tavaszi takarítását is megejtette a csoport.  
Köszönjük ezt a remek lehetőséget! A képek remekül mutatják, hogy milyen vidáman telt az egész délután. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámolók: 

I. csoport: Nagyné Divinyi Éva 

II. csoport: Bodó Nikolett 

III. csoport: Szalmásné Szekér Erika 

IV. csoport: Dobrina Daniella 

Pályázatot összeállította: Nagyné Kijátz Edina Ökoiskolai Munkaközösség vezető 

 


