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Gratulálunk!

„Bács-Kiskun megye területén, Lakitelek szívében, az Eötvös Lóránd Általános Iskolában, van egy
különleges zug, a SzínesKERT. Álmokat szőnek és valósítanak meg ott, nem ismernek lehetetlent. Az
iskola névadójához híven ötvöznek ők is: kertet és művészetet, tanulást és játékot. Szelesné Kása
Ilona, művésztanár - másodállásban zöld kabátos kerti tündér – Színesen festő virágokat, Színes
italokat, Színes tevékenységeket,
hogy mindenre képesek.

Színes

álmokat tár a gyerekek elé, és magabiztos hitet abban,

Régi és új hálózati tagok egyaránt ismerhetitek őket, hiszen az elsők között csatlakoztak az
iskolakertek közösségéhez, Ili minden eddigi találkozónk lelkes résztvevője és kiállítója volt, mi is
kóstolhattuk színes italait és csodálhattuk növényekkel festett színes hímeseit, gyapjú ékszereit.
Ha néhány szóban sűríteni szeretném az esszenciájukat, akkor ezeket a szavakat venném elő:
”Ökölógia-kreativitás-sokszínűség-hagyományok-innováció.
És a végtelen nyitottság: mindent új befogadására és integrálására a mindennapjaikba. És
nyitottság a kincset érő tapasztalataik és élményeik folyamatos megosztására. Rengeteg képet és
kipróbált ötleteket kapunk Ilitől külön kérés nélkül is, amit a honlapon, lelkesítő anyagokban
remekül hasznosítani tudunk az egész hálózat javára. Módszertani pályázatainkra is mindig
színvonalas anyagokat küldenek be. A SzínesKERTi jógyakorlatuk szerepel az Iskolakert-füzetek
oldalain, oktató kisfilmekben. Ti is részesei lehettetek már a SzínesKERT élménynek közös
műhelymunkákon, és Bács-Kiskun megye mentorkertjeként, ezután is nyílt kapukkal várnak minden
érdeklődőt az éves mentorkerti nyílt napjaikon.
Csak egyet emelnék még ki tevékenységeik közül, melyben minden tudásukat integrálták, a
SzínesKERT Diákvállalkozást, ahol a gyerekek vállalkozói szemléletformálását szolgálja az a folyamat,
ahogy a SzínesKERTI termésből SzínesKERTI termékeket fejlesztenek: pl. a hagyományos növénnyel
festett hímestojásokat, környezetbarát csomagolással és saját márkajellel látják el, marketinget
dolgoznak ki hozzá és értékesítik a helyi piacon és vásárokon. Alig két hónapos diákvállalkozásuk
éppen a héten nyerte el a Junior Achievement Magyarország NN Társadalmi Innovációs
Versenyének különdíját.
Mindezeket együttesen értékelve döntött úgy az Alapítvány kuratóriuma, hogy idén, 2020-ban
Szelesné Kása Ilonát és a lakiteki SzínesKertet tünteti ki az Iskolakertekért díjjal!

