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A megvalósításról 

 

A gyermekek és szülők javaslata alapján, intézményünk fűszerkert megvalósítását tűzte 

ki célul, amely egy évek óta meg nem művelt területen került kialakításra. A terület a 

Szent István tér és a Vöröskereszt utca felől jól látható. A gyermekek által legjobbnak 

ítélt ötleteket igyekeztünk megvalósítani.  

 

Első lépésben a helyét álmodtuk meg. Ahol van egy talpalatnyi szabad hely, oda máris 

ültethettünk. Fontos szempont volt: a hozzáférhetőség, a körbejárhatóság, a 

kezelhetőség. Az előkészületek a Föld napján kezdődtek meg. A kivitelezési terveknek 

megfelelően először az ágyások elhelyezésére került sor: földterület előkészítése, ásás, 

gyomtalanítás, magaságyások lerakása és földdel való feltöltése, melyet a 3. évfolyam 

tanulói végeztek el. Legutoljára került sor a növények beültetésére.   
 

Iskolaudvarunkon ideális lett a három, magaságyásos fűszerkert, amellyel jóval kevesebb 

a tennivaló, mint egy klasszikus veteményessel, mégis kézzelfogható haszna van. A 

fűszereket ugyanis a konyhában ételek készítéséhez, a tanítási órákon ismeretközlésre, 

növényismertetésre fel lehet használni. A magaságyás praktikus, klasszikus és átlátható 

forma, nem kell mindenért a földig hajolni. Ráadásul napjainkban ez az egyik 

legkedveltebb megoldás. 
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Az ágyásokban a következő növények kerületek elhelyezésre: levendula (magyar, 

francia), bazsalikom, majoranna, oregánó, díszcsalán, babér, menta, metélőhagyma. Az 

ágyás közepén az bokrosodó, vagy magasabb növésű növények kaptak helyet.  A gyógy- 

és füszernövénykert egyik legszebb pontja, ahol az olajfákat és a csüngő barkafát 

helyeztük el. A terület köré cukorsüvegfenyők kerültek elhelyezésre.  

 

 

A kertben raklap bútorok is helyet fognak kapni - szülői felajánlás alapján –, az 

elkövetkezendő időszakban fogjuk elkészíteni.  

 

A gyerekek nagy örömmel vettek részt a kertépítésben. Az ültetést követő napokon külön 

figyelmet fordítottak arra, hogy a növényeket gondozzák, locsolják és szépségükben 

gyönyörködjenek.  
 
 
 

A gyermekek nevében is, köszönjük, hogy a pályázat részesei lehettünk, hiszen cél, hogy 

a gyermekek barátságban legyenek a természettel. Megtanulják, hogyan kell értékes, 

egészséges környezetet teremteni úgy, hogy közben védjék a természeti erőforrásokat, a 

talajt, az élővilágot, a tájat. 
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