
ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL
2016. február-március

Jelen lenni örömmel, 
megfigyelni nyitottsággal, 

tevékenykedni együtt!



Aktualitások az iskolakertben
A VEVI által fejlesztett iskolakerti útmutatóban jó összefoglalót találhattok az aktuális teendőkről, :
http://www.iskolakertekert.hu/kertmuveles-az-iskolakertben/havi-tevekenysegek
Kulcsszavak:

VETÉS – PALÁNTÁZÁS – ÜLTETÉS - OLTÁS 

Ügyeljünk a jó minőségű, érvényes lejáratú magokra!

Lakitelek – Szineskert
Komposzt átrostálása

Gödöllő – Reginakert
Gyümölcsfa oltás

Csongrád – Gr. Széchenyi I. Ált. Isk.
Magvetés az üvegházban

http://www.iskolakertekert.hu/kertmuveles-az-iskolakertben/havi-tevekenysegek


Régi magyar gyümölcsfa csemeték 
ingyenesen IH tagok részére

„A gyümölcsészet egy olyan költészet, mely egyik karjára a szépet, másikra a hasznost öleli föl; költészet mely 
évekint megújuló élvekkel, örömökkel és hosszu élettel szokta jutalmazni ápolóit.”

Bereczki Máté (1877, Gyümölcsészeti Vázlatok)
Itt az ideje a facsemeték elültetésének!
IH tagként, Barna Péter és Tamás jóvoltából ingyen juthattok régi magyar gyümölcsfa csemetéhez. 

A megrendelés módja:
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kedvezmenyek/14-all/121-barna-es-fiai-gyumolcsfak-felajanlas



Iskolakert 
Szakmai Műhely

Az iskolakert tervezése címmel tartottuk műhelyfoglalkozást Cserhátsurányban iskolakertet 
indító iskolák kertvezetői számára.

Beszélgettünk a tervezés
minden szintjéről, az
iskolakert iskolai életbe való
integrálásának
lehetőségeiről

Megterveztük az iskolakertet,
mint a gyerekekkel…

A házigazda iskola vezetője
mesélt eddigi kiskerti
munkájukról és megmutatta
az iskolakert új helyszínét is.

A találkozó jó lehetőség volt
arra is, hogy a kollégák
megismerjék egymást,
tapasztalatot cseréljenek



Pályázat

         

Iskolakertekért Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi 

feltételekkel: 

  

Pályázat címe: 

Részletek a honlapon: www.iskolakertekert.hu



Balkonkertészek, terasz-gazdák figyelem!

A Magyar Biokultúra Szövetség új elektronikus kiadványa 
segítségével azoknak a gyerekeknek is gyakorlati segítséget 
tudunk adni, akik otthon, kert nélküli szeretnének salátát, 
paprikát, paradicsomot, karalábét, retket, stb. termeszteni.
A kiadvány ír a bevált fajtákról, a növényvédelem , az 
öntözés specialitsairól.

A kiadvány itt tölthető le:
http://biokultura.org/hu/rss-feed/672-online-letoltheto-
kaidvanyok



Ötletgyűjtés téli foglalkozásokra –
kísérletező kedvű érdeklődők számára 

A lakitelki SzínesKert vezetője: Szelesné Kása Ilona művésztanár, Népművészet Ifjú Mestere, Gránátalma díjas alkotó 
vezetésével növényi festőlében színezett, írókázott, hímes tojások készítésére nyílik lehetőség 2016.április 2-án 10-16 
óráig. A felhasznált alapanyagok – tojás, méhviasz, festőnövények-, helyben termelt, ökológiai gazdaságokból 
származnak.
Az esemény a Nyitott műhelygalériák programhoz kapcsolódik.
A 2 órás foglalkozások 10, 12 és 14 órakor kezdődnek. Egy foglalkozáson egyszerre 10 fő részvételére van lehetőség.

Jelentkezés facebook-on keresztül, vagy emailen: szelesnekasailona@gmail.com

mailto:szelesnekasailona@gmail.com


Kívánunk minden Iskolakert-hálózati tagunknak további kitartó munkát!

Köszönjük támogatóinknak az iskolakert-ügyért hozott áldozataikat!


