
Békés megyei iskolakerti találkozó 

Az Iskolakert-hálózat első Békés megyei nyílt műhelynapját szeptember 28-án, péntek délután 

Csorváson szerveztük meg. Itt találkoztak a már iskolakertet működtető, tervező, vagy ez iránt 

érdeklődő intézmények képviselői. 

A nyitott műhelynap aránylag szűk körben, a megyéből csak a szakmai érdeklődők 

részvételével zajlott. A Csorvási Gulyás Mihály Iskola biokertjeibe jöttek el a kollégák, az 

intézményvezetők ezen a szép napfényes délutánon. A kertlátogatást a Nagy Szent Teréz 

plébániától kapott, katolikus templomkertben kialakított Füvészkertben kezdték el. Itt a 

biokertész diákok által készített és kínált citromfüves-mentás frissítők után végig nézték a 

gyógy- és fűszernövényekkel beültetett ágyásokat. Kóstolót szedtek a gyógynövényekből és a 

fűszernövényekből, amit a később, a műhelyfoglalkozáson, fel is dolgoztak. 

Utána átautóztunk a távolabbi zöldégeskertbe, ahol a kert egyik felében támrendszeren, 

csöpögtető öntözéssel nevelt uborka, bab, méteres bab, paradicsom nőtt. Az uborka utolsó, 

friss, zöld példányaiból kóstolót tudtak még szedni a látogatók. A cékla és sütőtök „mezőt” is 

láthatták még. Az előbbiből préseléssel céklalé lesz, a sütőtök eladásra és technika órán sütve 

fogyasztásra kerül majd. 

Szakmai előadásokkal folytatódott a nap az iskola aulájában. Beszámoló hangzott el az 

iskolakertek működéséről, fenntartó pénzügyi támogatása nélküli üzemeltetéséről, az 

Iskolakert-hálózat előnyeiről, a Földművelődésügyi Minisztérium Városi agrárstratégiájáról, 

ahol az egyik pillért az iskolakertek jelentik. Szót kaptak a csorvási iskolakerteket segítő civil 

szervezetek, a katolikus plébános, és a szakmai segítők.  Meghívottként jelen volt dr. Sicz 

György is, annak az Országos Kertbarátkörnek az elnökségi tagja, akiktől az év elején az 

iskolakertek vetőmag és facsemete támogatást is kaptak. 

Szünetben a diákok bemutatták és árusították az iskolakert terményeiből készített 

fűszernövény szárítmányokat, saját készítésű szörpöket, lekvárokat, fűszereceteket. A szellemi 

táplálék után, mindenkinek jól esett az iskola kemencéjében sült kenyérlángos, ami a 

biokertész szakkör diákjainak segítségével készült és, amit ők is szolgáltak fel. 

A program harmadik részében Kecskés Beáta tanárnő tartott műhelyfoglalkozást, ahol a 

résztvevők kipróbálhatták a füvészkertben szedett növényekből a fűszerecetek készítését. A 

látogatók az élményeken túl, kis üvegekben fűszerolaj kóstolót is hazavihettek magukkal. 

Összegezve azt állapítottuk meg, hogy kell egy kert (egy iskolakert) és kell a Hálózat, ahol a 

tudások a tapasztalatok összeadódhatnak. Ennek legközelebbi helye a 

IV. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó 
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