Látogatásunk a dorogházi iskolakerti nyílt napon

Szeptember 22-én tantestületünk öt tagja ellátogatott a dorogházi Móra Ferenc tagiskolánkba.
Itt már az intézmény fennállása óta, a hatvanas évektől működik iskolakert, amit a jelenlegi tanulók is
nagy lelkesedéssel gondoznak. A nyílt napon volt alkalmunk megismerkedni ennek gyakorlati
megvalósulásával is.
A nyílt nap vendégvárással és ismerkedéssel indult, majd ünnepélyes megnyitó következett.
Róthné Tarsoly Anita, iskolánk intézményvezetője nyitotta meg a rendhagyó iskolai napot. Elmondta,
hogy rendkívül hasznosnak tartja az iskolakerti programot, amelynek gyakorlatát szeretnénk saját
településünkön, Kazáron is bevezetni.
Emellett kiemelte a következőket: „Napjainkban a fenntarthatóság nagy hangsúlyt kap. Azonban
éppen ilyen fontos hozadéka a szabadban végzett munkának, hogy a gyerekek megtanulnak
felelősséget vállalni, gondoskodni valamiről. Megszokják, hogy bizonyos feladatokat el kell végezniük,
és nem utolsósorban élvezhetik is munkájuk gyümölcsét.”
A nap következő programeleme a kertbejárás volt, amely során a tanulók bemutatták az általuk nevelt
növényeket, beszéltek a zöldségekről, gyümölcsökről, a kertben élő állatokról és a komposztálás
módjáról is. Minden osztálynak külön ágyást alakítottak ki a kertben, emellett nyársaló, pihenőpadok
teszik hangulatossá a kinti területet.
Ez után rendhagyó tanórák következtek, melyeknek köszönhetően bepillantást nyerhettünk abba,
hogy a mindennapokat, így a tanórákat is hogyan szövi át a kertápolás.
A 3. osztályosoknál környezet órán sünlakot készítettek a gyerekek, (komplex óra formájában irodalom
órán olvasott Csukás István Sün Balázs című versének felelevenítésével, zenehallgatással egybekötve)
ahol télen találhatnak menedéket a kis kertlakók. A 8. osztályosok az zöldségek, gyümölcsök
aszalásával, tartósításával foglalatoskodtak a tanórán, a 7.-esek pedig a méhészetről tanultak.
A kert azonban nemcsak a kertészeti programoknak, hanem pl. rendhagyó technikaóráknak is remek
helyszínt nyújt. De más órákon is szívesen töltik itt idejüket a diákok. Ezt is bizonyítja, hogy a nyílt nap
zárásaként koncertet adtak a művészeti szakra járó, hegedülni tanuló gyerekek.
Kísérőprogramként íjászattal és horgászattal ismerkedhettek a résztvevők.
Az érdeklődők a programok ideje alatt helyben termelt növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, és
azokból készült termékeket is vásárolhattak. Ennek lebonyolításában a 8. osztályos diákok vettek részt,
akik az árusítás alatt is lelkesen meséltek az iskolában végzett munkájukról.
Pauliczky Nórától, az Iskolakertekért Alapítvány munkatársától több mindent megtudtunk a pályázati
lehetőségekről is: 2019-ben indult az Országos Iskolakert-fejlesztési Program, a meghirdetett 50 helyre
már akkor 350 intézmény jelentkezett. Ez a tendencia ma is megfigyelhető, egyre több iskola él a
lehetőséggel, sőt már óvodák is érdeklődnek a program iránt.
Nógrád megyében a dorogházi intézményen kívül az iskolakert-hálózat tagja a balassagyarmati Kiss
Árpád Általános Iskola, a cserhátsurányi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Héhalmi Benedek
Elek Általános Iskola is.
Balázs Beáta, a Móra Ferenc Tagintézmény vezetője arról számolt be, hogy az alapítvány eszközökkel,
anyagi forrásokkal és módszertani ismeretekkel is segíti az iskolát. Nekik köszönhető, hogy már két

komposztáló is van a kertben, de esővízgyűjtő dézsával is rendelkeznek. Azonban saját ötletekkel is
igyekeznek színesíteni a lehetőségeket. Egy mezítlábas gyalogösvényt alakítottak ki, itt fűben,
homokon, sóderen, tobozon és köveken sétálhatnak a gyerekek.
Vegyszereket nem használnak, odafigyelnek arra, hogy a kártevőktől természetes módon
szabaduljanak meg. Több madáretetőt és itatót is kihelyeztek már, amelyeket gyerekek, szüleik,
nagyszüleik készítenek lelkesen.

Mi, akik részt vettünk ezen a nyílt napon megerősítést kaptunk arról, hogy érdemes, több szempontból
hasznos belevágni ebbe a programba. A számos pozitívuma mellett remekül beilleszthető a KAPprogramunkba.

