Jelen lenni örömmel,
megfigyelni nyitottsággal,
tevékenykedni együtt!

ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL
SZEPTEMBER-DECEMBER

Már 109-en vagyunk!
Új csatlakozók:
Mosonmagyaróvár

Budapest XV.
Budapest XII.
Leányfalu

Óbuda

Mátramindszent
Szurdokpüspöki

Csorna
Győrság
Zalaegerszeg

”Talán a legmeglepőbb az volt, amikor azt vettem észre, hogy simogatják a földet… Óvták a kertet, mint király a
várát. Labda nem röpülhetett a növények közelébe, de még a legyeket is elkergették volna, ha ez lehetséges.”
A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola kert-bemutatkozóját itt olvashatjátok:
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/2-uncategorised/199-mosonmagyarovar-mora-ferenc-kiskertunk

„Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programjába idén is
bekapcsolódott Rimóc község, ahol a
Rimóci iskolakert a közösségi kategóriában 1.helyezést ért el.

Gratulálunk a munkájukhoz!
Idei munkájuk
számokban kifejezve:
kb.50kg paradicsom
20 kg paprika
18db cékla
15 kg vöröshagyma
3 kg hónapos retek
4 kg sárgarépa
55 fej különféle saláta
3 torma
2 db zeller
10 db póréhagyma
8 fej káposzta
8 db karalábé
kb 10 kg uborka
4 db sütőtök
6 db főző tök
11 db cukkini
fűszer s gyógynövények
néhány kg eper
néhány fürt ribizli
néhány szem málna 3 db köszméte
kb.200 db almafa csemete

„Hogyan tovább budapesti iskolakertek?”
kerekasztal beszélgetést szerveztünk 2016. november 24-én a budapesti Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában

„…a kertek pedagógiai haszna nincs learatva” – Rabné Jutka, Homoktövis Általános Iskola (Bp. IV. ker.)
Összegyűjtött problémáink, amikre keressük a válaszokat:
-

kollégák motiválása / bevonása az iskolakerti feladatokba és a kert adta lehetőségek kihasználásába
segítségre van szükség a kertek órán kívüli fenntartási háttérmunkáihoz
tavaszi palántázáshoz megfelelő melegház hiányzik több iskolában is
pályázatok kifutásával az eszközök pótlása, kiegészítése nem megoldott
önkormányzattal kötött területhasználati szerződések lejárta – fenntartó váltás okozta bizonytalanságok

Készüljetek a tavaszi pályázatra!
Várhatóan február végén
fogjuk kiírni azt a
pályázatot,
aminek
Készüljenek
az új pályázatra (Mit csinálunk télen kertszakkörön címmel fényképes
dokumentációval
keretében
olyan téli

tevékenységeket
kell majd leírni és
bemutatni, melyek az
iskolakerthez szorosan
köthetők.

Dokumentáljatok!

Tehát:

Készüljetek!
Fotó: Shattered Infinity

Fényképezzetek!

Kertészeknek kertészkötényt!

A budapesti Hunyadi
Mátyás Általános
Iskolában technika
órán varrják meg a
kertészek kötényét
Ercsényi Judit tanárnő
vezetésével…
Ajánljuk mindenkinek a
téli időszakban…

Fürdőgolyók készítése

ajánlásával

Hozzávalók:
-2 evőkanál szódabikarbóna
-1 evőkanálnyi citromsav
-1 evőkanálnyi
kukoricakeményítő (ezt ki is
lehet hagyni, én próbáltam e
nélkül is, inkább csak tömeget
növel szerintem)
-kb. 1 evőkanálnyi kókuszzsír
(olaj)
-6-7 csepp 100% illóolaj
-szárított gyógynövények ízlés
szerint

Az alapanyagokat össze kell keverni. Nedves homok szerű, morzsalékos lesz az állaga. Először úgy tűnhet nem
lehet golyót formálni belőle, ügyeskedni kell. Ha mégsem akarna összeállni egy kis olajat lehet még bele tenni, de
nem szabad túlzásba vinni. A golyók 3-4 nap alatt megszáradnak, megkeményednek, lehet csomagolni.
Mi általában körömvirágos-citromolajos és levendulavirágos-levendulaolajos golyókat szoktunk készíteni.
Valaki tesz bele színezéket is, de mi nem szoktunk.
Süveges Krisztina, Ady Endre Általános Iskola, Bp.

Szalontai Kriszta
ajánlása:
„Új könyvemben 70
gyógynövény és 35
tanösvény szerepel,
évszakos
bontásban. Hasznos
tartalom, szép
kivitel, jó karácsonyi
ajándék...”
Kedvezményesen
megrendelhetők:
http://www.botanicon.hu

Még mindig Hüvelyesek Éve……..

A szerzők ajánlása:
Gondoltátok volna, hogy a gladiátorok a lencséből merítették
erejüket?
Tudtátok, hogy a száraz hüvelyesek termesztésével a
klímaváltozás ellen is küzdhetünk?
Ismered a hüvelyesek növénytani jellemzőit?
A Baboskönyvben a sok izgalmas újdonság mellett
ínycsiklandó babos, lencsés, csicseriborsós recepteket is
találunk.
Megvásárolható az Írók könyvesboltjban és a Zöldboltokban

Ugyancsak ajánljuk téli napokra…

2017-ben is!
INFORMÁCIÓ
http://www.korisnonprofit.hu/2017---sajo-karoly-karpatmedencei-kornyezetvedelmi-csapatverseny/

Fotók: Kőris Nonprofit Kft.

Régi magyar gyümölcsfajták megőrzői
lehetnek az iskolakertek!
20 darab régi magyar történelmi- és tájfajta
gyümölcsfa talált gazdára iskolakertekben a
GreenDependet Intézet felajánlásából idén ősszel.
A fák ültetésével az iskolakertek hozzájárultak az
Intézet egyik rendezvényével járó széndioxid
kibocsátás semlegesítéséhez!
Köszönjük a lehetőséget a GreenDependent
Intézetnek!
Aki ebből az akcióból kimaradt, annak javasoljuk a Barna és Fiai faiskola
továbbra is érvényes felajánlását, mely szerint az Iskolakert-hálózathoz tartozó
iskolák minden évben kérhetnek egy régi magyar tájfajta gyümölcsfát, azok is,
akik már rendeltek egyszer. Így évről évre bővülhet az iskolai
gyümölcsöskertünk. Keressétek elérhetőségüket a honlapon!
Köszönjük ezennel is Barna Péternek a nagylelkű felajánlását!

Képek: Dorogháza,
Móra Ferenc Ált. Isk.

Áldott
Karácsonyt és
termésben
gazdag új
iskolakerti évet
kívánunk minden
kedves
Hálózati
Tagunknak,

Áldott Karácsonyt!
Gyönyörű új kerti évet!

Szakmai
Partnerünknek
és
Támogatóinknak!

