
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. 

 

Szakiskola: 

Előkészítő csoport: 

A szakiskola előkészítő osztályai szívesen ültettek különböző magokat magaságyásainkba, palántálták el a kis begóniákat, melyek 

fejlődését azóta már többször megnéztük, követjük növekedésük útját, gondozzuk növényeinket.  

Külön köszönjük Bodó István édesanyjának, aki szakmai tanácsokkal látott el minket és szerves részét képezte programunknak.  

Illetve, szintén köszönet illeti Péntek Patrik édesanyját, aki csodás fotóival megörökítette számunkra ezt a remek eseményt. 

 

      



     

Képző csoport: 

A 212-es tanteremben a két osztály összevonva ültette el a begóniákat. Kiss Anna intézményvezető helyettes is segített a 
tanulóknak. A zöldségmagokat, majd a mobilágyásba fogjuk elültetni a tanulókkal. Beosztottuk, hogy ki mikor fogja gondozni a 
növényeket. Mivel az időjárás még hűvös volt, egyelőre a virágládákat a folyosón helyeztük el. Ahogy melegszik az idő 
kihelyezzük az erkélyekre. 
 
Addig is a kollégiumban kertészkedünk a hatalmas cserepekben. Ültetettünk paradicsompalántát, büdöskét, fokhagymát, epret 

és mini üvegházba salátát. Tavaszig az erkélykomposztálót használtuk, majd az udvaron kialakított új keretbe vitték le a kollégisták 

az addig összegyűlt komposztot. 

Az éjszakás nevelőnk –Erika- hozott saját komposztot tele földigilisztákkal. elosztottuk a cserepekbe. 

A fokhagymát szétválogattuk az iskolai ültetéshez, és kiosztottuk a csoportoknak.  

Hotel Intercontinental önkénteseinek köszönővirágokat ültettünk. 

 

Újrahasználat: 

 

-régi maszkok gumis szélével kötöztük meg a lágyszárú paradicsomot 

-fagyisdobozból (fagylaltozóból kértem el) salátanevelő üvegházat készítettünk 

-ültetni való fokhagymákat ivóleves dobozokba csomagoltuk 

-komposztba tettük a papírtörlőket és a fehér szalvétákat is 

-Flóra kolléganőm a kávékapszulákat felnyitja. A színes kapszulából a karácsonyi műhelyen készítünk ajándékokat, a kávézacc a 

komposztra kerül 

 

 



        

      

    

   

Beszámolók: 
Előkészítő csoport: Ortó Odett 
Kollégium: Nagyné Kijátz Edina 
 
 
 

Pályázatot összeállította: Nagyné Kijátz Edina Ökoiskolai Munkaközösség vezető 

 


