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    2018. szeptember 29-én került megrendezésre iskolánkban az Egészség- és sportnappal 

egybekötött iskolakert műhelynap. 2014-ben alakult meg a Lázár-kert, s azóta hagyomány 

nálunk, hogy minden évben két alkalommal – tanév elején ősszel és tavasszal – nagyszabású  

- kertészkedéssel, sportolással és közös játékokkal egybekötött- családi programot szervezünk 

tanulóink és szüleik számára. A szervezőknek és a tantestület minden tagja számára fontos, 

hogy az együtt töltött négy órát tartalmasan, jókedvűen és hasznosan töltsük el. 

    A program összeállításánál alapvető számunkra, hogy kellő idő és figyelem jusson minden 

fontos ismeret átadására, az aktuális kerti teendők ellátására, illetve a versenyeztetett 

egészséges ételek és italok közös elfogyasztására. Idén a szülők felülmúlták önmagukat, 

hiszen szemet gyönyörködtető „műalkotásokat” hoztak gyümölcsökből és zöldségekből 

készített versenymunkáikkal. 

    A program nyitányaként Igazgató Úr és az Alpolgármester Asszony – aki 4 éve a Lázár-

kert fővédnöke – köszöntötte a megjelent tanulókat és szüleiket, valamint meghívásunkat 

elfogadó vendégeinket. Jelen volt az Iskolakertekért Alapítvány képviselője, a tankerület több 

iskolájának tanára, illetve a kerületi televízió is. Kb. 380 gyermekünk és 120 szülő vett részt a 

délelőttön.  

   A nap, mint mindig, zenés aerobikkal kezdődött az iskola udvarán. Ezután gondosan 

megtervezett forgatókönyv szerint kettévált az alsó és felső tagozat, hogy az osztályok az 

előre elkészített menetlevél feladatainak eleget tegyenek. Az alsósok kerti programokkal, 

tréfás, szüreti játékokkal kezdték a délelőttöt. Egyik állomásunk volt például a fűszerkert: 

különböző fűszernövények felismerése, gyomlálás, a komposztáló bemutatása, a szülőkkel 

közösen tavaszi virágok hagymáinak elültetése. Ennél az állomásnál segített egy apuka, aki a 

Kertészeti Egyetem munkatársa, és évek óta tanácsaival segíti munkánkat. Egy másik 

állomáson iskolánk volt diákja, Nyáry Zsigmond, aki a Hermann Ottó verseny kerületi 
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győztese, előadást tartott a madarakról és segített az MME madárfajokat bemutató 

molinójánál. 

A zöldségtapogató és gilisztafarmon zöldségeket és gyümölcsöket kellett felismerni CSAK 

tapintás alapján, valamint itt helyeztünk ki egy terráriumban tartott gilisztafarmot, melyből a 

rendezvény végén visszaengedtük a tankertbe a „lakókat”. Kert-totót töltött ki az osztály 

egyik fele egy másik állomáson, az osztály másik fele pedig kirakta a puzzle-t. A 

talicskaversenyen és a kötélhúzásnál a szülők és a gyerekek együtt küzdöttek az osztályukért.  

Labdavezetés gereblyével,” krumpliültetés” és gumicsizmás futás: mindhárom játék tréfás, 

ügyességi verseny volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

   A felső tagozat ez idő alatt a sportpályán évfolyamonként mérte össze erejét a versenyeken. 

A tízórai nem lehetett más, mint a szülők által készített és már zsűrizett egészséges ételek. 

A délelőtt második felében az alsó- és felső tagozat helyszínt cserélt. A kicsik kimentek a 

sportpályára, a felsős gyerekeink kezdték a fenti állomásokat és kerti tevékenységeket. 

   Miközben zajlottak a programok, az egyik kolléganő – akivel összeállítottuk és 

megszerveztük ezt a napot – körbevezette a vendégeinket a tankerten és válaszolt a felmerülő 

kérdéseikre. 

   Fontos és örömteli pillanat volt a gyerekek számára, amikor felfedezték saját munkáikat, 

rajzaikat a Fűszerkert mögött elhelyezett faliújságon. Az őszi kertbúcsúztatóhoz hozzátartozik 

a termések begyűjtése, leszüretelése is. A citromfűből és mentából frissítő limonádé, a 

paprikából és paradicsomból két lelkes kollégánk segítségével bográcsban főzött lecsó 

készült. 

   A program végére mindenki kellemesen elfáradva, újabb élményekkel telve várta az 

eredmények kihirdetését. 

   A sok kis szorgos kéz ismét gyönyörű pihenőkertet varázsolt az iskolaudvar köré. A 

folytatásra tavasszal, április közepén kerül sor, amikor „újraélesztjük” a Lázár-kertet. 

   A mellékelten csatolt fotókat mi készítettük, ezekhez a szülői hozzájárulást minden esetben 

megkaptuk. 

 

 

Budapest, 2018. október 7.  

Makai Gyöngyi  és Hugyecz Bernadett 

                                                                                         megbízott 

 

 


