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Szakmai nap az Ajka Városi Óvodában
A Veszprém megyei Zöld Óvoda Bázisintézmény szakmai napján 
80 óvónő érkezett a megyéből.
A rendezvényről beszámolót itt olvashattok:   
http://www.iskolakertekert.hu/szakmai-muhely/muhely-esemeny
ek



Csabrendek település értékei között az iskolakert !!!

Bővebben: http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/buszkesegeink

Jelenlegi kertvezető:
 Németh György



 Ozone Zöld-Díj-at kapott  Lakiteleki Eötvös Lóránd 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kertvezető: Szelesné Kása Ilona

Bővebben: http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/buszkesegeink



Tóth Éva, a boldogi Berecz Antal Általános Iskola igazgatónője október 26-án 

védte mestertanári portfólióját, melyre alapítványunk is meghívott vendég volt. 

Éva szakmai életutját a  mesterpedagógus tevékenységek négy dimenziója 

mentén mutatta be, melynek 3 pontjában is érintett volt az iskolakert témaköre.

Mestertanár védés Boldogon

Részletek:http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/buszkesegeink



Erdélyi körúton jártunk... 
A Dévai Szent Ferenc  Alapítvány néhány 
kertészkedő intézményét látogattuk meg 2017 
szeptemberében: Dózsa György (Nagyteremi) – 
Szováta – Gyergyószárhegy – Csíksomlyó – 
Máréfalva –  Segesvár – Medgyes – Déva.



Látogatásunk apropója volt, hogy az 
Iskolakertekért-díjra idén Böjte Csaba 
ferences testvér bentlakó otthonainak 
önellátó gyerekkertjei lettek felterjesztve. 

Iskolakertekért-díj 2017

Munkájuk méltatását itt olvashatjátok.

Közülük három kiválóan működő gyerekkert el is nyerte és át is 
vette később a díjat  az Iskolakert-hálózati találkozónkon, ahol 
vetített képes beszámolóban osztották meg rendkívüli 
mindennapjaikat velünk...

http://www.iskolakertekert.hu/images/pictures/Iskolakertekert_Dij/Dijatado_szoveg2017.pdf


A Lakitelek Népfőiskolán, Lezsák Sándor országgyűlési alelnökúr védnökségével 
került megrendezésre az idei év két legjelentősebb Iskolakert-hálózati eseménye: 
az I. Kárpát-medencei Magyar Iskolakert Fórum és a III. Iskolakert-hálózati 
találkozó. A 7 országból érkező résztvevők megismerkedtek egymással, az 
Iskolakert-hálózat tagjaival, a jelenlévő támogatókkal, érdeklődőkkel. Az idei 
évben a nemzetközi kitekintés és a természettudományos gyakorlatok az 
iskolakertben kaptak kiemelt figyelmet, valamint egy gazdag iskolakerti 
termékbemutató kápráztatta el a közönséget.. A helyi SzínesKert komplex 
iskolakert-művészeti nevelés programja, valamint a Lakitelek Alapítvány  
szellemisége és befogadó támogatása adta apropóját a helyszín 
megválasztásának. 

Részletes beszámoló a két eseményről itt olvasható!

I. Kárpát-medencei Magyar 
Iskolakert Fórum és 

III. Iskolakert-hálózati 
találkozó
Lakitelek,  

2017. szeptember 29-30



61 gyümölcsfa
 5 óra alatt

GreenDependent Intézet, kitüntetett missziója az energiatudatosság növelése a lakosság körében. Különös figyelmet 

fordít arra, hogy a rendezvényeivel járó CO2 kibocsájtását faültetés formájában semlegesítse.

Ennek jegyében immár harmadik ízben ajánl fel hálózatunk számára 

régi magyar tájfajta gyümölcsfákat. 

Idén ősszel, a meghirdetett 61 régi magyar 

csemete 5 óra alatt talált gazdára az 

Iskolakert-hálózat tagjai között.



Recept ajánló

Szezonális zöldségekből (cékla, sütőtök), a fűszerkertünket is 
hasznosító (rozmaring) egyszerűen elkészíthető, remek ízvilágú 
ajánlat a Védegylet “Kerttől az asztalig” kiadványából…

Ők nem tudták lefotózni soha, mert rögtön elfogyott, ahogy kisült...  
Mi koncentráltunk a helyes sorrendre, így kedvcsinálónak előbb 
fotóztunk párat, majd csak aztán tüntettük el a süllyesztőben :)  



Idei őszi sláger: a másodvetésű tarlórépa

Szeptember eleji vetéssel látványos növekedésű új lakója lehet a 
kert addigra csupaszon árválkodó ágyásainknak a tarlórépa. 
Ízvilága a vajretekre emlékeztet, mérete a cukorrépával vetekszik.

Az őszi másodvetések közé ajánjuk felvenni a listátokra…

“Földbõl kiemelkedõ kerek, lapos répateste, szõrös zöld 
levelei különlegesek. Másodéves virágzó töve a 
szárvégeken ülõ sárga virágokkal kedves látvány. 
Házikertünkben egész éven át termeszthetjük. Nagy 
elõnye, hogy rövid idõ alatt sokat terem, és télen is 
fogyasztható.
A Földközi-tenger vidékérõl származik. Régi 
kultúrnövény, sokáig népeledel volt. Európa északi 
országaiban fontos takarmánynövény, egyes fajtáit 
azonban étkezésre is felhasználják. Hazánkban csupán 
szórványosan terjedt el.”  Terebess 
https://terebess.hu/tiszaorveny/zoldseg/tarlorepa.html

https://terebess.hu/tiszaorveny/zoldseg/tarlorepa.html


Plakát pályázat 

A pályázati kiírás itt olvasható:http://www.iskolakertekert.hu



Az Iskolakertekért Alapítvány - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) közreműködésével - meghirdette az iskolakerti talajok 
ingyenes bevizsgálásának III. pályázati körét
 
Az eddig elvégzett vizsgálati körökben előfordultak olyan esetek, amikor valamilyen 
intézkedésre volt szükség a termesztésbiztonság szempontjából. 

Mivel a nehézfémszennyezettség jelentős negatív élettani hatással bírhat a gyerekek 
szervezetére, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy éljen ezzel az ingyenes 
talajvizsgálati lehetőséggel minden olyan iskolakert vezetője, akiben bármilyen 
bizonytalanság felmerül az iskolakert talajának – amivel a gyerekek közvetlenül 
érintkeznek -  megfelelő minőségével kapcsolatban.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.
Az iskolakerti mintavételt minden nyertes pályázó önállóan végzi az együttműködési 
megállapodás mellékletében található útmutató alapján. 
A minták beérkezési határideje: 2018.január 15-február 28 között.

A pályázati kiírás 
innen 

letölthető

http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajvizsg%C3%A1lat%202017%20%C5%91sz.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/Talajvizsg%C3%A1lat%202017%20%C5%91sz.pdf


Könyvajánló

Kiadó:GABO KÖNYVKIADÓ ÉS KERESK.KFT. 
224 oldal, KEMÉNYTÁBLÁS, ISBN:9789634061335
Kiadás éve:2015
*a legkevésbé sem fűtermesztő Grow Your Own Drugs – 
youtube-on is megnézhető TV-sorozat

Minek kertészkedjünk, ha annyiért a Tescóban is megvehetjük?  Nos, 
erre az Európa-szerte feltett kérdésre, mellyel valószínűleg 
mindannyiunkat szembesítettek már, ez a könyv maga egy 
alaposan kidolgozott érv az adható, szükségszerűen többrétű 
válaszhoz. A szerző fiatal etnobotanikus, a brit iskolakertek fő 
szervezőjeként is ismert Royal Horticultural Society (RHS- Királyi 
Kertészeti Társaság), a könyv eredeti kiadójának munkatársa. 
Tévéműsoron* alapuló könyvében kutatási eredményekre alapozva 
mutat be egy sor kerti növényt, házikerti termesztési és elkészítési 
tippekkel, a „bizonyítékokon alapuló kertészkedés” eszmei és 
gyakorlati alapzatán. Külön erénye a könyvnek a fajták képviselte 
biológiai sokféleség és az ehhez köthető tápérték rangot adó 
szerepeltetése, melyből mi is tanulhatunk saját tájfajtáink 
értékfelmérésében.
Mindezt közérthetően és stílusosan, a népszerűséghajhászás 
határát sohasem átlépve, jó ábrákkal és fényképekkel.



Tárgyalás a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének 
vezetőivel (KKOSZ)

A 2017. október 20-i megbeszélés régóta esedékes volt, a kölcsönös 
nyitottság alapján. Mindkét szervezet a kertészet népszerűsítésének 
ügyét szolgálja, jellemzően más-más korosztályt célozva. E 
nemzedékek közötti együttműködési lehetőséget konkrétumokra 
fordítva javasoljuk, hogy a helyi óvoda- és iskolakertek keressék 
egymást a helyi kertbarát körökkel. Iskolakert-vezetők legyenek 
kertbarát-köri tagok, tartsanak előadást, bemutatót a körök 
rendezvényein. Ahol igény merül fel rá, adjanak iskolai termet a helyi 
Kertbarát Kör délutáni rendezvényeinek. 
Érdemes lenne a jövőben egy „Kertbarát forró drót” – egy olyan fórum 
létrehozása, amin keresztül az iskolakert vezetők feltehetik kertészeti 
jellegű kérdéseiket, és azokra 2-3 napon belül választ kapnak a 
megfelelő szakértők bevonásával. 
Az iskolakertek mentorálása (eszközbeszerzésben, vetőmag 
biztosításban, szaktudásban) a helyi kertbarát-körök részéről 
központilag bátorított lehetőség lenne, de ezt meg kell alapozni helyi 
kapcsolatépítéssel, igényfelméréssel (iskolák körében és 
vállalkozókedv felmérése a kertbarát-körök részéről).



Egy korábbi hírlevelünkben bemutattuk a Nap Kör Vándoriskola iskolakerti programját. 
Nyári táboraikba most segítő, együttműködő társakat keresnek. Itt olvasható felhívásuk:

 “Kedves Iskolakerttel nevelő Kollégák!
A Nap Kör Vándoriskola (Vigántpetend) portáján 10 éve rendezünk életmódtáborokat: a föld, 
a növények, az állatok és az emberek világával ismerkedünk, kirándulunk - gyűjtögetünk, 
kertet művelünk - szüretelünk, állatokat gondozunk, kemencét és vályogházakat tapasztunk, 
házias, saját vagy a környéken termelt élelmiszerekből magunk főzünk, mindennapi 
kenyerünket együtt sütjük, forrásvizet iszunk, természetes anyagokból kézműveskedünk 
(agyagozás, fafaragás, nemezelés, kötés-horgolás, akvarell festés, stb.), esténként tüzet 
gyújtunk, vacsorát sütünk, beszélgetőköröket rendezünk, kommunikálni tanulunk.

Úgy gondoljuk, hogy a földművelést a gyermekek nevelésében fontosnak tartó pedagógusok 
között találunk olyan együttműködő partnereket, akik saját szervezésű csoportjukkal részt 
vennének ebben a programban a mellékelt feltételek szerint!

Várjuk megtisztelő érdeklődéseteket az alábbi címen: jozsaistvan2011@gmail.com
Józsa István, Nap Kör Vándoriskola Kiválló Tehetségpont

Munkaajánlat a nyári kerti táborokban együttműködő pedagógusok számára





Áldott Karácsonyt és gazdag termést kívánunk 2018-ra is minden kedves Iskolakert-hálózati tagunknak!


