parADYcsom
A Kispesti Ady Endre Általános Iskola kertje
2012 nyarának elején jött az ötlet, hogy iskolánk sivár udvarán kis kertet létesítsünk. Nem
titok, az Első Kis-Pesti Kert meglátogatása volt az, ami elindította fantáziánkat. Innen
ismertük meg Nagy Máriát, aki azóta is sokszor segítségünkre van. Bár többen kétkedve
fogadták az ötletet, mertünk nagyot gondolni.
Szeptemberben elkezdtük tervezni és átgondolni a tennivalókat. Ellátogatott iskolánkba a
sokoldalú Tracey Wheatley Wekerléről, továbbá két tájépítész, akik további ötletekkel láttak
el minket.
Az eredeti terv szerint iskolánk alsó udvarán alakítottunk volna ki kis ágyásokat a focipálya
mellett. Azonban a kert védelmére szolgáló háló kiépítése anyagi és szervezési akadályokba
ütközött. Ekkor gondoltuk ki, hogy a felső udvarunk kis szegletébe helyezzük az ágyásokat.
Teltek-múltak a hónapok…
Egészen 2013 márciusáig tényleges munka nem történt. Tavasszal azonban robbanásszerűen
beindultak a munkálatok.
Rövid idő leforgása alatt, napról-napra változott udvarunk.
Mertünk, nagyot vállaltunk, tapasztaltunk.

Mi minden történt egy-két hónap alatt?
-földet rendeltünk pályázati pénzből
-Illés László karbantartónk kétkezi munkájából ágyásszegélyek születtek (használt
gerendákból)
-szülők és gyerekek segítségével összeillesztettük az ágyásokat, megtöltöttük őket földdel

-újabb adag föld érkezett adományként Dr. Sághy-Kovács István úrtól a VAMÜSZ
igazgatójától

-az adományfölddel érkezett rengeteg fűcsomót kikaparásztuk a gyerekekkel és
bemozaikoztuk vele az udvarunk egy szikár, csupasz kis területét

-sziklakertet építettünk

-sziklakerti növényeket kértünk szülőktől
-sziklákat kértünk szülőktől 
-pályáztunk komposztálóra

-beindult az ültetés (1 ágyás-egy évfolyam)

-telefonfülkét kaptunk ajándékba a Telekom-tól; jelenleg kerti szerszám-, és játéktároló

-kábeldobot kaptunk a Villamos Művek Zrt-től, amit kupakokkal mozaikoztunk

-csempéket kértünk a szülőktől mozaikozáshoz (kábeldob asztal lett vele díszítve)

-raklapokat kértünk szülőktől (kerti pad készült belőle, Illés Laci által )

-kivágott, adomány meggyfa törzséből pad készült és virágtartók szintén Illés Laci által
-dísznövényeket vásároltunk és kaptunk ajándékba a Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskolából
-a vetőmagok egy részét a Vesd Bele Magad program keretein belül kaptuk, a palántákat
örökbe fogadtuk Wekerléről

2013-2015
Eleinte minden osztálynak volt félágyásnyi területe, melyet az osztályok maguk műveltek. A
tanítókat segítettük a munkálatokban, mit, mikor, hogyan ültessenek a gyerekekkel.
Rájöttünk azonban, hogy könnyebb koordinálni a kertet, ha az kevesebb kézben összpontosul.
Ehhez segítség volt, hogy 2014 őszén részt vehettem egy iskolakerti fórumon, melyet a XVII.
Kerületi Maros Mozi kertjében rendeztek. Itt érett be a gondolat, hogy a kertet innentől
kezdve szakkör formájában fogjuk gondozni. Így kolléganőmmel karöltve a 2014-15-ös
tanévet már ennek szellemében folytattuk.
Hetente egy alkalommal gyűlünk össze, s csoportos formában végezzük el a munkálatokat. A
csoportok vegyes összetételűek, általában 1-4. osztályos gyerekek látogatják a szakkört. A
terményeket feldolgozzuk, megesszük. Szintén az iskolakerti fórum hatására bazárt is
nyitottunk, így amiből nekünk sok volt, s már nem tudtuk felhasználni, azt a szülők
hazavihették.
Télen sem tétlenkedtünk, magszalagokat gyártottunk, növényjelölő kavicsokat festettünk,
maggolyókat gyúrtunk…

A kertet öko-bio módszerekkel próbáljuk egyensúlyban tartani. Növényeket társítunk,
talajtakarunk, komposztálunk, zöldtrágyázunk.
Az elmúlt három évben sok tapasztalatot szereztünk.
Ami biztos:
A gyerekek nagyon szeretnek a kertben tevékenykedni,
rendkívül motiváló ez a fajta tevékenység!
A gyerekek sokkal nyitottabbak, mint a felnőttek!
Van remény! 

…és még egy pár kép az elmúlt évekből:

4 m-esre nőtt napraforgónk

Borsókarózás

Anyóka húzta apókát

Zöldparadicsomot szedtünk

Sarkantyúkás szendvics

Fűszernövényeket kötöztünk

Mustármagot vetettünk

Mustárgyep (szerintem egy csoda!)

Komposztostálás

Mustárfej

Mustárfej fodrászat után

Paradicsom bazárunk

Süveges Krisztina-alsós tanító
Kispesti Ady Endre Általános Iskola

