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Jelen lenni örömmel, 
megfigyelni nyitottsággal, 

tevékenykedni együtt!



Megrendezésre került az 
I. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó 
2015. szeptember 18-án Budapesten, a Kós Károly Általános Iskolában

Az eddig nem tapasztalt nagymértékű, sokirányú érdeklődés történelmi
pillanatot írt a magyar iskolakertek nagy könyvébe – hangzott el több
résztvevő szájából is a találkozót követően.

Az eseményen 90 fő volt jelen az ország különböző, távoli részeiből is.
A házigazda Seregley Erzsébet és Almási Gabi a résztvevőknek bemutatták
az iskolakertjüket. Még a séta előtt megtekintettük egyik résztvevőnk,
Székely Orsolya (Ikon Filmstúdió) kisfilmjét a rimóci iskolakert munkájáról,
ahol hátrányos helyzetű gyermekek „gyógyító” kerti nevelése folyik:
www.youtube.com/watch?v=HSTnRMcw4sU&feature=em-upload_owner

Műhelymunka szekciókban egy-egy gyakorlati foglalkozáson vehettek részt
az érdeklődők, ahol ízelítőt kaptak a kertvezetők iskolakerthez kapcsolódó
foglalkozásokból, amihez hasonlót a saját kertjeikben, tanulóikkal is
megvalósíthatnak majd.

A találkozó részletes élménybeszámolója itt olvasható:
www.iskolakertekert.hu/szakmai-muhely/muhely-esemenyek/14-all/168-ih-
talalkozo-2015

http://www.youtube.com/watch?v=HSTnRMcw4sU&feature=em-upload_owner


Iskolakertekért Díj 2015
Az Iskolakertekért Díjat 2015-ben, az első évben 
egy olyan kertalapító csapat kapja, akiknek 
története egyedi, igazán rendhagyóan indult, de 
éppen eredetiségükkel mutatnak példát az 
iskolakert létrehozását fontolgató közösségeknek. 
Ezért az idei díjazottak:

Koller Balázs, Oross Balázs, Pados Adrián és Tar Krisztián Attila, 
valamint iskolájuk, a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola és 
pedagógusai – köztük Szilbekné Cseh Györgyi intézményvezető és Bősze 

Levente tanár úr – alkotják e csapatot.

A díjnyertes történettel megismerkedhetnek: www.iskolakertekert.hu



Pályázatot hirdetünk!
Az Iskolakertekért Alapítvány pályázatot hirdet:

Pályázat címe: Kiemelkedő fenntarthatósági megoldások az iskolakertekben

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be általános iskolai vagy középiskolai
közösségek, melyek iskolakertet művelnek saját területen vagy külső helyszínen
és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.

Pályázat célja: fellelni a fenntartható módon működő iskolakerteket és azokat
példaként megosztani az Iskolakert-hálózat tagjaival, iskolakertet tervező
közösségekkel. A pályázati anyag benyújtása egyben hozzájárulás annak
nyilvános megjelentetéséhez az Iskolakertekért Alapítvány honlapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.

Nyeremény: Rédei Kertimag Zrt. árukészletéből választhatnak, I. helyezet 
30 000 Ft, a II. helyezet 20 000 Ft, a III. helyezet 10 000 Ft összeg erejéig.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében itt olvasható:  
www.iskolakertekert.hu/palyazatok/palyazatot-hirdetunk



Pályázati lehetőség iskolakert 
kialakítására Budapest területén

MOL Zöldövezet Program pályázati felhívása, C. kategória

A pályázat főbb elemei:

• A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség 
bevonásával kell kidolgozni, majd kialakítani és működtetni

• A kialakítandó kert az iskola területén nem szükséges, hogy bárki számára 
nyitott legyen

• Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, (egyesületek, alapítványok) 
pályázhatnak

• A pályázat utófinanszírozott

• A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a

• Ötletpályázat beérkezési határideje: 2015. október 21. 

• További részletek: www.iskolakertekert.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok



Versenykiírás a 2015/2016-os tanévre 
XVI. Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny

A verseny meghirdetője hálózati tagunk, a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola. A rendezvény szervezője Nagyné 
Horváth Emília, aki az I. IH Találkozón izgalmas 
természettudományos kísérleteket mutatott be: növényi 
levélből csoportmunka során festékanyagot vontak ki és 
megállapították a papír-kromatogrammok alapján, hogy 
„nem minden zöld, ami annak látszik!”

A vetélkedőn 6.-7.-8. évfolyamos háromfős csapatok 
vehetnek részt
Jelentkezési határidő: 2015. november 9. 

A részletes versenykiírás itt található: 
www.iskolakertekert.hu/palyazatok/kapcsolodo-felhivasok



A Komposztálás ünnepnapja 
legyen minden év október 10-e!

Az idei a Talajok Nemzetközi Éve, 

melynek kapcsán különösen fontos a komposztálásra felhívni az iskolakerti 
foglalkozásokban résztvevő diákok figyelmét.

2011-ben három civil szervezet kezdeményezte, hogy október 10-e legyen a 
komposztálás ünnepnapja. 

Kezdeményezők: Humusz Szövetség, Komposztfórum Magyarország Egyesület, 
Galgamenti Népfőiskola.

A komposztálás mellett szól, hogy könnyen kivitelezhető. Helyben készíthetünk a 
„zöldjavak”-ból értékes tápanyagot, melyet helyben fel is használhatunk 
növényeink táplálására.

A felhívás itt olvasható:  
www.iskolakertekert.hu/palyazatok/kapcsolodo-felhivasok/14-all/167-komposztunnep


