
1 
 

 

 

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ AZ 

I.Kárpát-medencei Magyar Iskolakert Szakmai Fórumról 
és 

 III. Országos Iskolakert-hálózati Találkozóról 

 Lakitelek, 2017.09.29-30 

 

A szakmai napot a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap és a Lakitelek 
Alapítvány közös támogatásával rendeztük meg. 

    

 

 

 

 

 

I.Kárpát-medencei Magyar Iskolakert Szakmai Fórum  
A megvalósulás körülményei, technikai adatai 

Az I. Kárpát-medencei Magyar Iskolakert Szakmai Fórumot annak ténye hívta elétre, hogy az 
év közben meghirdetett pályázatainkra rendre jelentkeztek be határon túli magyar 
anyanyelven oktató iskolák is. Így érdeklődésünk ezen területek felé is fordult, és megérett az 
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elhatározás, hogy kapcsolatokat építünk a határon túli magyarlakta területek képviselőivel, és 
egy közös fórumon felderítjük a különböző régiók iskolakerti helyzetét.  

A kapcsolatépítés érdekében megkerestük az egyes régiók magyar pedagógusait tömörítő 
szakmai szervezeteit, tematikusan kapcsolódó civil szervezeteket, Kárpát-medencei ható körű 
hazai szervezeteket (Balassi Intézet, Rákóczi Szövetség, FM Külügyi Osztály). Hosszas kutató 
munka után majdnem minden területrészről sikerült iskolákat, civileket beszervezni: 

 Település Résztvevő szervezet 

Felvidék 

Buzita 
Polgármester 
Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

Ipolyság Pongrácz Lajos Alapiskola  

Druskovce Általános Iskola 

Kárpátalja Beregszász 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegi Növénygyűjteményes 
Kertjének gondnokát 
Nagydobronyi Tájjellegű Gyümölcsgyűjteményes Kert gondnokát delegálja. 

Erdély 

DózsaGyörgy 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Gyergyószárhegy 
Szováta Teleki Módszertani Központ - Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Székelyudvarhely Csillagvár Napközi Otthon 
Máréfalva Általános Iskola 
Várfalva Erdélyi Hangya Egyesület Magyargorbó 

Vajdaság 

Tóthfalu Tóthfalusi Munkás Szent József Plébánia  

Óbecse  Petőfi Sándor Általános Iskola 
Bácskossuthfalva id. Kovács Gyula Elemi Iskola 

Magyarkanizsa Meta Terra Egyesület 

Muravidék Pártosfalva Kétnyelvű Általános Iskola  

A határon túli résztvevők mellett néhány Támogatónk, illetve az Iskolakert-hálózat tagjai is 
(saját költségüket is vállalva) bekapcsolódtak a határokat bontogató közös gondolkodásba. 

A sikeres megrendezésben közrejátszott az Iskolakertekért Alapítvány szakmai tapasztalata, a 
Nemzeti Kulturális Alap és a Földművelésügyi Minisztérium anyagi támogatása, valamint a 
Lakitelek Népfőiskola Alapítvány terem és felszerelés biztosításában és a szervezésben 
nyújtott segítsége. A fórumnak méltó helyet biztosítottak a magas színvonalú Lakiteleki 
Népfőiskola rendezvényhelyszínei, ahol számos egyéb mellett Kárpát-medencei értékfeltáró 
kollégiumi munkák koordinációját is végzik.  
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A program részletes bemutatása 

Az I. Kárpát-medencei Iskolakert Fórumot 
házigazdánk, a rendezvény fővédnöke, Lezsák Sándor 
Országgyűlési Elnök Úr nyitotta meg. Mindenkiben 
egyetértő visszhangra találtak indító gondolatai, 
melyek szerint az iskola, és főleg az általános iskola 
elsődleges feladata nem az, hogy tudósokat, hanem 
hogy jó embereket neveljen. Lezsák Sándor Úr maga 
is sok éven át (1969-1985) tanított Lakiteleki és 
környéki iskolákban, örömmel üdvözölte az iskola 
jelenlegi kertvezető tanárának, Szélesné Kása Ilinek 

iskolakerteket és művészeti oktatást szépen ötvöző munkáját. Fontosnak tartotta az 
iskolakertek újraélesztését, ahol életről szóló tudást, gyakorlati érzéket szerezhetnek a diákok. 
Képviselő Úr felajánlotta, hogy szívesen képviseli az iskolakertek ügyét a Parlamentben is, és 
bíztatta a jelenlévőket, hogy a „jó változatra is fel kell készülni”. Vendégszeretetéről biztosított 
mindannyiunkat, és felvetette, hogy a Lakiteleki Népfőiskola akár rendszeres házigazdája is 
lehetne a Kárpát-medencei iskolakerti találkozóknak. 

A megnyitó után az Iskolakertekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Pauliczky Nóra, mint a fórum moderátora, ismertette a fórum célját, 
előkészítését, a résztvevőket, valamint az egyes határon túli régiók 
potenciálisan érintett magyar nyelven oktató iskoláinak a számát.  

A fórum 
eredmé-
nyének 
tekin-

tette, hogy mind az 
Iskolakertekért Alapítvány, 
mind a jelenlévők megismerik 
egymás helyzetét, lehetőségeit 
és az egymást erősítő közös 
fellépés segítéséhez 

együttműködési szándékukat kifejezik. Ez az eredmény meg is született a fórum során.  

Majd Mátyás Izolda, az Iskolakertekért Alapítvány kuratóriumi 
tagja számolt be az Alapítvány tevékenységeiről, a 2017-es évtől 
Kárpát-medencei szintre emelkedett Iskolakert hálózatról, az 
abban megjelenő sokszínű, sokféleképpen működő 
iskolakertekről. Néhány összefoglaló grafikon segítségével 
betekintést nyújtott a magyarországi iskolakertek jellemző 
adottságaiba (vidéki-városi fekvés, méret, koruk, stb.), az 
Iskolakert-hálózat 149 tagjának adataira alapozva.  

Ezt követően sorra bemutatkoztak a határon túli magyarlakta régiókat képviselő iskolák, 
szervezetek.  
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Felvidékről három iskola volt jelen. A Korda 
Edit (Deresk), Mohňanský Csilla (Buzita) és 
Viczencz Adriana (Ipolyság) által bemutatott 
iskolakertek változó méretűek voltak, 
kialakításuk és „érettségük” is különböző 
szinteken állt. Feltűnő volt, hogy az állatok 
gondozása az iskolakertekben sokkal 
gyakoribb jelenség ezeken a területeken 
(Buzita/Felvidék), mint a magyarországi 
iskoláinkban. A hátrányos helyzetű 

térségekben, mint túlélési stratégiai eszközre tekintettek az iskolakertekben megszerezhető 
tudásra (Felvidék/Deresk).  

Kárpátaljáról a Beregszászi Főiskola küldte el két munkatársát, Molnár Istvánt a nagydobronyi 
(főleg lágyszárúak), valamint Kopor Zoltánt, a nagyberegi (Újfehértóról kapott tájfajta 
gyümölcsfák) főiskolai gyűjteményes kertek felelőseit, akik a NÖDIK-kel is kapcsolatban állnak, 
és élő tájház foglalkozásokat tartanak. Elmondták, hogy Ukrajnában létezik törvényi rendelet 
az iskolai tanulókertekre vonatkozóan, de nem 
kötelező jellegű. Meghatározza a kertek 
helyszínét, céljait, részlegeit (amikből előír min. 4 
részleg kialakítását, ami szinte lehetetlen iskolai 
körülmények között), viszont anyagi támogatást 
nem biztosít hozzá. Így nem sokan követik a 
megvalósítását. A főiskola tervezi a közeli 
mezőgazdasági szakközépiskolával a 
kapcsolatfelvételt, és a diákok bevonását a kerti 
programjaikba. 

Erdélyből egy óvoda, egy iskola és egy civil szervezet mutatkozott be első körben.  

Lukács Kinga a székelyudvarhelyi Babóca-kert 
létrejöttéről és óvodásaik és kollégáik körében 
tapasztalt sikeres működéséről számolt be, A 
tervezés és kivitelezés fázisairól, a támogatók, 
pályázatok (MOL és a Polgártárs Alapítvány 
minden éves zöldövezet pályázata), szakmai 
segítségek megtalálásáról. 

 

Bogos Rozália a máréfalvi Nyírő József Általános 
Iskola igazgatónője elmesélte, hogy már volt 
kiskerti programjuk, amiben a gyerekek a Hargita 
megyei Tanács segítségével és szakmai 
támogatásával otthon nevelésre vetőmagokat 
kaptak, s azt követték nyomon és díjazták az 
iskolaév végén. A polgármesterük is nyitott a 
témára, területet ajánlott fel az iskola számára az 
iskolakert létrehozására. A romániai oktatási 
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rendszerben is létezik egy technika tantárgy, ami lehetővé teszi a kerti foglalkozások 
integrálását, viszont nehézség, hogy magyar nyelvű tankönyvek csak 6. osztályig 
hozzáférhetők. Ráadásul a román közoktatási törvény jelenleg szigorúan szabályozza, hogy 
milyen oktatási segédletet lehet használni. 

Horváth Zoltán az erdélyi Hangya 
Egyesület képviseletében volt jelen. 
Elmondta, hogy a szövetkezeti forma 
elég nagy ellenállást vált ki ma az 
emberekből. Iskolaszövetkezet 
mozgalom volt korábban Erdélyben, 
jelenleg nincs rá rendelet. Javasolta, 
hogy az Iskolakertekért Alapítvány 
fiókszervezeteket nyithatna a 
határon túli területeken is. 

 

Vajdaságból 4 résztvevő érkezett.  

Iván Ágnes a tótfalusi plébánia kertészetét mutatta be, amit 1 
éve hoztak létre. Egy diákotthon középiskolás diákjait (60 diák) 
vonják be a 2x600 m2-es ökológiai szemléletű konyhakert 
művelésébe, ami a diákotthon konyhájára szállítja be a 
termését. Emellett a Kárpát-medencei régi gyümölcsfajtákból 
kaptak 70 db-ot Kovács Gyulától, amit szintén gondoznak 
önkéntes alapon a diákotthon lakóival. A META TERRA Egyesület 
(Hajdú László képviselte a fórumon) is támogatja 
tevékenységüket. Az egyesület egyébként a vajdasági 
ökokertészeket fogja össze. 3 helyi óvodában segítették 
óvodakert elindítását és bio étkeztetés elindítását. 

Az óbecsei iskolát képviselő Csernyák Szilvia egyelőre kopár udvarról számolt be, elsősorban 
ötleteket jött gyűjteni, mert elhatározásuk már megvan az iskolakert létrehozására. 

Bácskossuthfalváról (Ómoravica), ami egy jász település a 
Vajdaságban, Crnkovity Gábor iskolaigazdógató érkezett. Különleges 
helyzetben vannak, mert ők csak magyarul tanulnak, tanítanak. Náluk 
van egy háztartástan tantárgy, amit használni tudnak a kerti órákra 
7-8 osztályban. Továbbá csatolható egy Természet őrző tantárgy 
tematikájához is. Az ő vidékükön a rizling termelés jellemző a tájra, 
civil segítőik a Rizling Gyümölcstermesztők Egyesülete, aki felismerte, 
hogy utánpótlást kell nevelni a szőlőskertekbe. Az iskolakert is 
gyümölcsfákra és szőlőművelésre fókuszál, közösen fel is dolgozzák. 
Borászati alapismeretekhez is jutnak így a gyerekek, a mustot meg is 
kóstolhatják. Kiemelte, hogy nagyon fontos a vezetőtanár 
hitelessége (gyümölcsész tanárok), ami szaktudásán felül a belső 
motivációjából, tenni akarásából fakad, és hogy úgy kell csinálni, 

hogy szórakozás legyen a gyerekeknek. 
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Muravidékről egy magyar-szlovén két tanítási nyelvű iskola 
képviselte magát két kolléganővel, Celec Irena számolt be az 
iskolakerti helyzetükről. Sajnálatát fejezte ki, hogy a többi kéttannyelvű 
iskola kevés érdeklődést mutatott a program iránt. Meglepetését 
tolmácsolta, hogy sikerült rájuk találnunk. 

A határon túli résztvevők bemutatkozása utáni büfé szünetben a 
résztvevők megtekinthették a Sokszínű iskolakert kiállításunkat.  

 

A program egy műhelyfoglalkozással folytatódott, amit a helyi SzínesKert vezető 
művésztanára, Szélesné Kása Ili tartott, növényi festékek felhasználásával. 

  

A műhelymunkát követően Halbritter András az Iskolakertekeért 
Alapítvány alapítója, valamint a győri Széchenyi Egyetem Apáczai 
Tanítóképző Karának oktatási dékánhelyettese, a tanítóképzőben 
zajló iskolakerti oktatásról és az ehhez kialakított tanulókertjük 
tapasztalatairól számolt be, mint országosan egyedülálló 
kezdeményezésről. A győri egyetem falai közül kikerülő tanítók 
ennek köszönhetően már tarsolyukban viszik az iskolakert oktatási 
eszközként használt lehetőségének ismeretét.  
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A  

 

 

 

2017-es év Iskolakertekért-díj díjazottjai, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány három bentlakóotthonának 
képviselőjeként, Bajkó Éva (Dózsagyörgy Nagyteremi – Isteni 
Irgalmasság Háza) és Csergő Hajni (Gyergyószárhegy - Kájoni 
János Gyermekvédelmi Központ- ) Balázs Zsóka (Csíksomlyó - 
Szent István Gyermekvédelmi Központ) nevében is 
beszámoltak rendkívüli kerti tevékenységeikről, életképeket 
vetítve (a lekvárbefőzést nem üvegszámban, hanem 16 m2-
ben nevezték meg). Egyes kertek akár a 90%-os önellátást is 

biztosítani tudják gyermekeik számára (Dózsagyörgy, Gyergyószárhegy), mások a 
gyógynövény termesztés és feldolgozás, termékfejlesztés (Csíksomlyó) területén alkottak 
óriásit. Beszámolójuk minden jelenlévőt megérintett.  
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Utolsó előadásként a Kárpát-medence gyümölcsészeti értékeiről 
mesélt Dr. Szani Zsolt, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Kertészeti 
Növények fajtakísérleti Osztály munkatársa. Az egyes 
gyümölcsfajtákat és neveiket nyomon követve életre kelt a 
magyar történelem, nyelvészeti és néprajzi utakon jártunk. A régi 
gyümölcsészek lelkületét tolmácsolta a jelenlévőkkel megosztott 
magyarkanizsai idős néni mondása: „Körtefát nem lehet ültetni, 
azt örökölni 
kell.” Hírt 

hallottunk a régi oltóemberekről, akik mindig 
ingyen végezték ezt a szolgálatot, mivel ezt a 
Teremtő munkájának tartották. Ezekben az 
időkben nem tulajdonosi, sokkal inkább gazda 
szemlélet volt jelen. Dr. Szani Zsolt felsorolt 
néhány gyümölcsész lehetőséget, amihez a 
Kárpát-medencei iskolakertek 
kapcsolódhatnának, ilyen volt többek között a 
tündérkert- és a templomkert mozgalom.  

Az I. Kárpát-medencei Iskolakert Fórum utolsó 
programpontja csoportmunka formájában zajlott, 
miután minden résztvevő egységesen jelezte, 

hogy a megkezdett közös munkát folytatni 
szeretné a későbbiekben. A legtöbb szervezet 
vállalta, hogy saját környezetében összefogja és 

az Iskolakert-hálózattal összekapcsolja az általa 
megismert iskolakerteket. A csoportmunka során 
az egyes határon-túli régiók egyenként végig 
gondolták, hogy milyen problémák, hiányosságok 

merülnek fel régiójukban az iskolakertek 
szélesebb körű elterjedését akadályozva, 
valamint milyen erősségeik vannak, amivel a 
többieket is segíteni tudnák.  
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A csoportonként papírra vetett észrevételek közül az alábbiakat emelnénk ki: 

Szükségek megfogalmazása: 

magyar nyelvű tananyagok 

szakmai tapasztalatcserék 

 Segítség a népszerűsítésben, a gyerekek, 
tanárok elérésében 

Felajánlások, továbblépés:  

 Egységes szándék a további együttműködésre: Nemzetközi Iskolakert Klaszter??? 
 rövid és középtávon kapcsolattartói szerepkör felvállalása a saját területek felé 
 Országos pedagógus, iskolaigazgatói fórumokon az iskolakert lehetőségének hirdetése 

Iskolakert-hálózat felajánlásai:  

 „Határtalanul” pályázatok kert-kapcsolatok 
építésére 
 Online kiskönyvtár létrehozása 
 Magyar nyelvű technika tankönyvek 

Magyar Ökoiskola-hálózat támogatása 

 

 

A fórumot egy közös vacsorával zártuk, és a 
résztvevők elfoglalták szállásukat, rákészülve a 
másnapi Országos Iskolakert-hálózati 
találkozóra, amire szintén hivatalosak voltak. 
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III.Országos Iskolakert-hálózati Találkozó 

 
A megvalósulás körülményei, technikai részletei 

A találkozót szándékosan az első alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei találkozó utáni 
napra tettük, hogy a meghívott kollégák kis betekintést kapjanak a hálózat munkájába. 

A rendezvény délelőtti programja a Lakitelki Népfőiskola Kölcsey Házában zajlott, a délutáni 
műhelyprogramokat pedig a Lakiteleki Eötvös József Általános Iskolában rendeztük meg. 

A Kölcsey Ház előterében „Iskolakerti termékek” címmel kiállítást rendeztünk, melyre a jelentkező 
iskolák saját termékkel készültek. Az előtérben nagy volt emiatt a zsibongás, az érdeklődés, népszerűek 
voltak a termékek. Kiállítók és látogatók között kapcsolatok szövődtek, cserélődtek az ötletek, 
szerveződtek a leendő látogatások.  

      

Előadások, műhelymunkák 

 Pauliczky Nóra köszöntője után Mátyás Izolda 
számolt be a jelenlévőknek az alapítvány elmúlt egy 
évének történéseiről, előre lépéseiről, majd Hegedűs 
Gábor 

az FM 

Agrárfejlesztési és Stratégiai Főosztályának munkatársa 
az iskolakertek szerepéről számolt be az FM tervezett 
városi agrárstratégiájának részeként.  
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A helyi iskolakert, a helyszín megválasztását is motiváló SzínesKert 
tevékenységének sokoldalúságáról mesélt a kertvezető Szelesné Kása 
Ilona: a festő növények termesztésétől, azok feldolgozásán keresztül a 
művészeti munkában való felhasználásukig betekinthettünk a komplex 
tevékenységeikbe. Nehézségek és sikerek egyaránt elhangzottak. 
Legfőbb hiányként talán a kollégák távol maradása jelent meg a kert 
adta lehetőségek kihasználásától.  

A „SzínesKertben gyökerező” művészeti munkákból egy nagyszerű 
kiállítást is láthattunk a idei Iskolakert-hálózati találkozóra meghirdetett Iskolakerti termékbemutatón, 
a többi hasonlóan színvonalas kiállított iskolakerti szépség és finomság között. Mindannyiunk örömére 
szolgált,  hogy már most ilyen igényes és gazdag felhozatalt sikerült felmutatnunk az iskolakertekben 
rejlő potenciálok alátámasztásaként. Köszönjük a termékbemutató résztvevőinek a befektetett 
energiát és szeretetet, amivel kiállításukat megalkották, és akár igen messziről is, tömegközlekedésen 
végig cipelve is, de megjelentek kertjük hírét öregbítve. 
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A bemutatón résztvevők termékeikkel meg is kínálták egymást és a vendégeket, és a nap végén minden 
iskolakerti termék valakinek a csere-bere ajándékaként tért haza, ötletet, örömöt továbbítva.  

 

Idén az Iskolakertekért Díjat a Szent Ferenc Alapítvány 3 gyerekotthonának vezetői vehették át, 
elismerve ezzel azt a hatalmas munkát, amit a gyerekek önellátásra nevelésében tesznek. A díjat Bajkó 
Éva és Csergő Hajnal vette át társuk, Balázs Zsóka nevében is. 

Martin Kriz a Csehországi Ekocentrum Chaloupki képviseletében mutatkozott 
be. Érzékeltette, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeket kicsi kortól a 
természet (és abban a kert) szeretetére és tiszteletére neveljük. Fő témája a 
kertben végzett tevékenységek tantárgyi integrációja volt, amire sok-sok 
példát mutatott. 

 

Dr. Halbritter András idén nyáron részt vett a németországi 
iskolakertek országos találkozóján (Bag Schulgarten), és az ott 
szerzett tapasztalatait osztotta meg a hálózat jelenlévő tagjaival.  
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Ebéd után a helyi busztársaság felajánlásának segítségével mentünk át a lakitelki iskolába, ahol Olajos 
István, az iskola igazgatója röviden bemutatta az iskolát, majd elkezdődtek a műhelyfoglalkozások. 

  A felső tagozatos diákok számára tervezett, iskolakerthez köthető természettudományos 
gyakorlatokból Fodorné Magyar Ágnes vezetésével a debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
pedagógusai mutatták be.  

Az alsó tagozatos szekciót Váczi-Balogh Julianna vezetésével, a csongrádi iskola pedagógusai tartották. 

 A helyi iskolakert, a Színes Kert helyszíni bejárása és bemutatása után Szelesné 
Kása Ilona vezetésével a növényi tinta készítésének fortélyaiba nézhettük bele.  
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Az élmények után a résztvevők többsége már siettet a menetrend szerinti vonathoz vagy buszhoz, de 
egy csapat még ott tudott maradni a záró gondolatoknál, egy fénykép erejére.  

A szakmai napok nagy hatással voltak a résztvevőkre, inspirációt adtak a továbblépéshez, erről 
számoltak be a tagok a búcsúzáskor. 

A mai napig 4 új határon túli taggal bővült a hálózat. 

A lakitelki iskolakerti napokról hírt adott a ceglédi és országos Mária Rádió, a Magyar1 Rádió is.  

 

Iskolakertekért Alapítvány 

Budapest, 2017. október 29. 

 


