
Egy belvárosi iskola iskolakertjének útja az elismerésig 

 

A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola iskolakertjének kialakítása egy 

2017 tavaszán kiírt pályázat útján kezdődött el, amikor a Fenntarthatósági Témahét 

keretében iskolakert tervezésére buzdítottak mindenkit.  

 

Mi ekkor az elkezdett veteményesrészünk mellé megalkottuk a szülőkkel kertünk 

ékességét, a fűszerspirált. Bontott téglát, földet ajánlottak fel a családok, hogy 

megvalósuljon az elképzelésünk.  



Bár a pályázatunk nem nyert, a lelkesedés megmaradt, mert a kert sok-sok élményt 

és lehetőséget nyújtott mindenkinek. A gyerekek örömmel jártak ki vetni, ültetni, 

gondozni és megfigyelni a növényeket, a felbukkanó rovarokat, madarakat.  

Minden évszak valami új csodát rejtett, és ez a fejlődés lehetőségét is megmutatta. 

Láttuk, hogy a közel 70 éve, töltéstalajra épült iskolánk földjének minősége nem 

megfelelő, ezért egyik tanítványunk édesapjával raklapból komposztálót készített, 

hogy az onnan kivett komposzttal javítsuk a talaj összetételét. 

 

Iskolánkat autóutak, parkolók veszik körbe, így elkezdtük a kerítés melletti területen 

kialakítani a virágosokat, amik nemcsak, hogy szebbé teszik a városi területet, hanem 

a rovaroknak   is megfelelő életteret biztosítanak és ez a növények beporzását segíti.  

  

A gyerekek a vetéstől a fogyasztásig részesei a kerti munkáknak, és ez számukra 

megunhatatlan. Gyakori kérdésük volt már ekkor: „Mikor megyünk a kertbe?” Már 

maga az ottlét is örömforrás volt számukra, ami megerősítette a kert létjogosultságát. 

 



 

Ahhoz azonban, hogy a vetés, ültetés eredményét is élvezhessék, olyan növényeket 

kellett keresnünk, amik ennek megfelelnek. Kutakodtunk, utánajártunk. Így lett eprünk, 

újhagymánk, mángoldunk, salátánk, zöldborsónk, rebarbaránk, őszre paprikánk, 

paradicsomunk, céklánk … és folyamatosan fűszernövényeink amiket szívesen 

kóstoltak, illatoltak.  

Ekkor már felvettük a kapcsolatot az Iskolakertekért Alapítvánnyal, ahonnan további 

szakmai segítséget kaptunk és újabb lendületet a folytatáshoz.  

A termés minőségének javítása érdekében magas-és emeltágyásokat vásároltunk a 

kertbe iskolánk alapítványának támogatásával. A rétegezést a gyerekekkel végeztük 

el. Az ágyások elhelyezése kísérletnek is nagyon jó volt, mert a két talaj közti 

különbség így szemmel láthatóvá vált az ő részükre is. Az egyik emelt ágyásunk 

üvegháztetővel is rendelkezik, így a palántanevelést már kinti körülmények közt 

végezhetjük és ez újabb tapasztalatszerzési lehetőség, újabb kísérlet.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Az Iskolakertekért Alapítvány többször biztosított lehetőséget arra, hogy pályázatokkal 

az Oázis kertészetnél levásárolható utalványokhoz jussunk. Az első ilyen alkalomkor 

figyeltünk fel az ott kapható pelletált csibetrágyára, amit  bedolgozva ismét tehettünk 

a jobb talaj minőségének eléréséért. Lassan öt éves a kertünk, s bár ez a folyamat 

több évig tart, már látható a javulás, így a gyerekek munkája is eredményesebb. Idén 

ősszel részt vettünk az „Alsóban az élet” programban is és kíváncsian várjuk a 

gatyaültetés eredményét.  

 

Úgyszintén az idei évben szorgalmazta a rovarhotelek létrehozását is az 

Iskolakertekért Alapítvány, amire ismét mozdult a közösség, hisz ennek fontosságát 

mi is éreztük. Összefogtunk, hogy kertünk gazdagodjon és elkészült a rovarhotel. 

Kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők segítségével gyarapodtunk ismét. 



Nagyon szeretjük kertünket, szívesen töltjük ott az időnket és minden benne rejlő 

lehetőséget igyekszünk kihasználni. Az idegennyelv tanulása éppúgy teret kap benne, 

mint a kikapcsolódás, közös munka és annak gyümölcse, a termés elfogyasztása. 

 

Van Tódorunk, ő a gyík a fűszerspirálban, Adorjánunk a süni és sok-sok kismadár.   

 

Mivel az alsósok az idei évben már április közepén visszatérhettek a jelenléti 

oktatásba, így a kertben is több régi elképzelésünk megvalósítására nyílt lehetőség. A 

rovarhotel elkészítése mellett felállítottuk a babsátrat, létrehoztuk a méhlegelőt. 

Alapítványunk segítségével gazdagodtunk még egy emelt ágyással is, így most már 

teljessé bővült a kert. Kreatív és támogató közösségünknek köszönhetően az elmúlt 

évek alatt igazi gyerekparadicsommá alakult ez a régóta kihasználatlan kis területe 

iskolánknak. Mindig vannak terveink és örülünk, ha megvalósíthatjuk azokat. Ehhez 

nyújtanak segítséget számunkra a pályázatok. 

 



Így jutottunk el addig az elismerésig, melyben az idei évben részesülhettünk. 

Pályázatot írtunk, hogy megmutassuk, mi, hogy alakítjuk konyhakertünket. Először két 

éve neveztük be a „Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei” 

magyar örökségdíjas  országos programba, aminek ötletgazdája Sári-Kovács Szilvia, 

Karcag város alpolgármestere. Ekkor elismerő oklevélben részesültünk. Tavaly már 

országos díjra jelölték kertünket, aminek nagyon örültünk, hisz a pandémia már 

nehezítette az iskolakert gondozását. Idén óriási örömünkre elnyertük az országos 

díjat a közösségi kert kategóriában és a díjkiosztón tudtuk meg, hogy 2021 évben 

miénk a Magyarország legszebb iskolai konyhakertje díj is. Büszkék vagyunk erre az 

elismerésre és hálásak vagyunk mindenkinek, aki tudásával, támogatásával 

hozzásegített minket ehhez. Igazi csapatmunka eredménye ez, ami reméljük, hogy 

másokat is arra ösztönöz, hogy létrehozzák iskolakertjüket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjátadón azzal a két diákkal, akik másodikosként 2017-ben ott voltak a kezdeti lépéseknél. 


