Öröm volt ismét együtt lenni Zákányszéken, a VII. Országos Iskolakert-hálózati Találkozón!

Pauliczky Nóra, a nap háziasszonya és
moderátoraként köszöntötte a résztvevőket és
megállapította, mennyire megerősítő, hogy az
óriási távolságok ellenére, több mint 90
érdeklődő gyűlt össze, volt kíváncsi egymásra, a
helyi iskolakertre, az előadásokra és a
műhelymunkákra.
Köztük
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Iskolakerthálózathoz csatlakozott intézményünk – iskola és
óvoda – képviseltette magát akár 2-3 fővel is.
Volt,
aki
előző
nap
már
nekivágott az
útnak és volt, aki hajnali 4 órakor szállt fel a vonatra, hogy ott
lehessen a kezdésen. Külön megtiszteltetés, hogy a résztvevők
között az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet képviselőit
is köszönthettük.
„Zákányszék az a hely, ahol a tudás és a szorgalom úrrá lesz a
homokon!” Ezekkel a szavakkal mutatta be települését és nyitotta
meg a VII. Országos Iskolakert-hálózati Találkozót Matuszka Antal
Polgármester Úr. És ezt a szorgalmat és odaadást tükrözte is az
egész település, a helyiek figyelmessége és segítőkészsége, amitől
mindannyian pillanatok alatt otthonosan éreztük magunkat.
Uzsalyné Pécsi Rita előadása már az első fél órában
visszakapcsolt minket a gyökerekhez, egyetlen alternatívát
kínálva: a valóság alapú nevelést „az élet szolgálatában”.
Mindannyian megerősítést nyertünk, hogy bár sokszor nem
egyszerű a kertjeink túlélése, mégis érdemes érte mindent
megtennünk, mivel az iskolakert az, ami „élménnyel
pecsételi meg a száraz tudást” és így helyezi bele a
gyermekek egész életre magukkal vitt tudás- és
kompetencia tarisznyájába.

Az
Iskolakertekért Alapítvány elmúlt évét összegezve mindig
megállapítjuk, hogy mennyi minden belefér egy év
történéseibe, milyen sokféle területről érkeznek
impulzusok, támogatások, jó szándék, melyek mind-mind
erősítik az iskolakert mozgalmat, a mindenki számára
hozzáférhető közös tudástárat.

(Szakmai anyagok: https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/tudastar-alapozo/szakmai-anyagok
Terápiás kert leírása: https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/tudastar-alapozo/terapias-kert
Iskolakerti filmtár: https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/tudastar-alapozo/filmek)
Fontosnak tartjuk az iskolakertek
ügyéért kiemelkedő teljesítményt
nyújtó
kollégáink
rendszeres
elismerését, erre alapítottuk az
Iskolakertekért-díjat, melyet egy
plakett illetve - támogató vállalkozók
által felajánlott - pénzjutalom
formájában adunk át az év kiválasztott
iskolakertjének. Az Iskolakertekértdíjat idén a Szarvasi Szlovák Általános
Iskola kertész csapata kapta. A díj
támogatását ettől az évtől a Zabosfa

KerTÉSZ Kft. vette át az elmúlt 6 év díját
támogató Rédei Kertimag Zrt.től. Köszönjük
nekik nemes felajánlásukat, az ügyért vállalt
áldozataikat! Mivel tavaly csak online tudtuk
átadni a 2020-as év díját a Lakiteleki
SzínesKertnek, ezért pótoltuk ezt is
személyesen!
A találkozó plenáris részét élő közvetítéssel
követhették mindazok, akiknek nem volt
lehetősége a személyes találkozásra. A
felvétel továbbra is elérhető az Alapítvány FB oldalán:
https://www.facebook.com/iskolakertekert/videos/1256721701443269
Idén lehetőségünk volt mozgóképeken rögzíteni jónéhány óvodakerti és iskolakerti jógyakorlatot,
melyekből a fejlesztési lehetőségekhez – az idei találkozó kiemelt témájához – kapcsolódó
szemelvényekből mini film-fesztivált vetítettünk.
A pergő képeken látott kertek után a helyi
iskolakert
élő
példáját
is
meglátogathattuk, ahol a kertész
szakkörös diákok mesélték el a mindössze
két éves, mégis változatos és máris
rengeteg
tapasztalatot
nyújtó
iskolakertjük történetét, kertvezetőjük,
Ábrahám
Enikő
segítségével.
Az
iskolakert közösségi pozitív hozadékait
Sápi Zoltánné Erika intézményvezető
asszony is megerősítette.

A film szereplői közül két csapat is vállalta az iskolakerti fejlesztési lehetőségekhez kapcsolódó
műhelyfoglalkozások megtartását (Vígh Tamás és Tóthné Klippán Hedvig Jászberényből, illetve Grófné
Forgács Marianna és Kmotricza Maja Szarvasról), így megelevenedtek a vásznon látott életképek, és
magunk is részeseivé válhattunk a történésnek.

Idén a magfogás is kiemelt témánk volt, így a
harmadik foglalkozást Máthé Orsi (Banya-tanya/
Magház) tartotta a vetőmagok gyűjtésének,
szárításának, tisztításának és tárolásának
fortélyairól.
A rendezvényen a Herman Ottó Intézet is
standokat biztosított a mag csereberéhez, illetve
az MNVH vidékfejlesztési céljainak és
tevékenységeinek ismertetésére, mely célokhoz
az iskolakertek indítása is szorosan illeszkedik.

A résztvevők útravalóul a lelki ajándékok mellett a
jövő évi kertészkedést megalapozó termékeket is
kaptak: a Rédei Kertimag Zrt. minden megjelent
hálózati tag számára egy igen komoly
magcsomagot késztett, továbbá a Móra Input Kft.
egy természetes alapanyagokból készült Biokál
növénykondicionálót ajánlott fel számukra (ha
beválik, a kiürült dobozát visszapostázhatjuk és
újratöltik nekünk!). Köszönjük a figyelmességet!

Új hagyományt teremtve, a nap végén közösen áldást énekeltünk a helyi iskolakertre egy szép Szent
Mihály dallal!

Hálás köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak (MNVH, AM, KBKA), a szervezésben segédkező
helyieknek (Önkormányzat, Művelődési Ház munkatársai, a Zákányszéki Általános Iskola munkatársai,
a Zabosfa KerTÉSZ Kft.), a magbörzén résztvevő kiállítóknak, a műhelyfoglalkozások vezetőinek, a
találkozó minden résztvevőjének, alapítványi munkatársainknak és önkénteseinknek!

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel és újabb inspiráló témákkal!
Iskolakertekért Alapítvány

