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Beszámoló a pályázat eredményességéről 

 

 

Iskolánk ÖKOiskola, melynek szemléletformálásába tökéletesen beleillik a 

meghirdetett pályázat. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a környezetükért felelősséget érző, 

érte tenni akaró emberekké váljanak, akik a természet, és az emberi alkotásokat tisztelik. 

Keressék a harmóniát az élő és élettelen természettel. 

Nagy örömmel fogadták testvérosztályaink, hogy nyertes pályázók lettünk a ZÖLD 

VÁSÁRHELY PROGRAM KERETÉBEN a GYERMEKEK KERTJE c. pályázaton.  

Nyereményünk százezer forint lett, melyen fűszernövényeket, apró virágokat, balkonládákat, 

általános virágföldet, cserepeket, illatos tavaszi virágos asztaldíszt vásároltunk.  

A két osztály között elosztottuk ezeket a kincseket. Átültettük növényeinket, és berendeztük 

az osztálytermek ablakai előtti, utcafrontú „kertjeinket”. Óriási izgalommal vesznek részt 

gyerekeink a munkálatok minden percében. Minden feladatnak megvannak a maga felelősei, 

akik szorgalmasan el is végzik a rendezgetést, locsolást, a fotózásokat, a kertjeink 

felügyeletét. A fűszerek, és virágok illata bekúszik a tantermekbe, ami büszkeséggel tölti a 

tanítványainkat. 

Úgy tervezzük, hogy ha megerősödnek a növények, akkor vihetnek a gyerekek belőlük egy-

két szálat az otthoni sütéshez-főzéshez, rendezünk magunknak a menta, és citromfű 

segítségével limonádé partyt, készítünk zöldségsalátákat, amiket a saját fűszereinkkel fogunk 

fűszerezni! 

Osztályom, az 5.a osztály a pályázat kiírásakor már úgy döntött, hogy ha nem nyerjük meg a 

támogatást, mi akkor is létrehozunk egy fűszerkertet. Így az első perctől kezdve szülői 

segítséggel magvakat, és cserepeket szereztünk, elültettük fűszer magvainkat. Jelenleg már 

bújnak elő a kis hajtások ott is. Így duplán nyertesek lettünk! 

 

mailto:zvhmvhsoft@gmail.com


Köszönjük szépen ezt a csodás lehetőséget, mely során a fenntartható életet támogató, 

hasznos, a testvérosztályok barátságát megerősítő, az osztályközösséget, szülőket 

összekovácsoló feladatot kaptunk! 

 

     

     

      

 

Hódmezővásárhely, 2019. 

Palásti Andrea programfelelős 



GYERMEKEK KERTJE c. pályázat

Zöld fűszerkert
Kedvenceink a fűszernövények

2019. április

résztvevő iskola: Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23.

nyertes osztályok: 5.a+1.a testvérosztályok
pályázatért felelős: Palásti Andrea



Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük, hogy a ZÖLD VÁSÁRHELY PROGRAM KERETÉBEN a GYERMEKEK KERTJE c. pályázaton 
sikeresen szerepelt.

A 100.000 Ft értékben betervezett növények, kerti tárgyak, kertészeti anyagok a FÉNY KERT Kft-nél 
(Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 123.) vásárolhatók meg. A helyszínen szakmai tanácsadással is segítik a 

pályázókat. Kérem, a tervrajzokat vásárlásnál vigyék magukkal, ill. a betervezett anyagokat előzetes egyeztetés 
után, egy tételben szállítsák el a kertészetből. Amennyiben nem szerezhető be bármely anyag,növény, mással 

lehet helyettesíteni. 

A kert kivitelezésének határideje: 2019.április 25.

Az elkészült kertről és kivitelezésének folyamtáról 5-5 fotót fogunk majd kérni és rövid beszámolót  az alábbi  e-
mail címre:

zvhmvhsoft@gmail.com

Sok sikert kívánunk!

„Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület megújítás Hódmezővásárhelyen”
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Beszámoló a pályázat eredményességéről

Iskolánk ÖKOiskola, melynek szemléletformálásába tökéletesen beleillik a meghirdetett pályázat. Fontosnak tartjuk, 
hogy diákjaink a környezetükért felelősséget érző, érte tenni akaró emberekké váljanak, akik a természet, és az emberi 
alkotásokat tisztelik. Keressék a harmóniát az élő és élettelen természettel.

Nagy örömmel fogadták testvérosztályaink, hogy nyertes pályázók lettünk a ZÖLD VÁSÁRHELY PROGRAM 
KERETÉBEN a GYERMEKEK KERTJE c. pályázaton.
Nyereményünk százezer forint lett, melyen fűszernövényeket, apró virágokat, balkonládákat, általános virágföldet, cserepeket,
illatos tavaszi virágos asztaldíszt vásároltunk. 
A két osztály között elosztottuk ezeket a kincseket. Átültettük növényeinket, és berendeztük az osztálytermek ablakai előtti, 
utcafrontú „kertjeinket”. Óriási izgalommal vesznek részt gyerekeink a munkálatok minden percében. Minden feladatnak 
megvannak a maga felelősei, akik szorgalmasan el is végzik a rendezgetést, locsolást, a fotózásokat, a kertjeink felügyeletét. A
fűszerek, és virágok illata bekúszik a tantermekbe, ami büszkeséggel tölti a tanítványainkat.
Úgy tervezzük, hogy ha megerősödnek a növények, akkor vihetnek a gyerekek belőlük egy-két szálat az otthoni sütéshez-
főzéshez, rendezünk magunknak a menta, és citromfű segítségével limonádé partyt, készítünk zöldségsalátákat, amiket a saját 
fűszereinkkel fogunk fűszerezni!

Osztályom, az 5.a osztály a pályázat kiírásakor már úgy döntött, hogy ha nem nyerjük meg a támogatást, mi akkor is 
létrehozunk egy fűszerkertet. Így az első perctől kezdve szülői segítséggel magvakat, és cserepeket szereztünk, elültettük fűszer 
magvainkat. Jelenleg már bújnak elő a kis hajtások ott is. Így duplán nyertesek lettünk!

Köszönjük szépen ezt a csodás lehetőséget, mely során a fenntartható életet támogató, hasznos, a testvérosztályok barátságát 
megerősítő, az osztályközösséget, szülőket összekovácsoló feladatot kaptunk!

Hódmezővásárhely, 2019.
Palásti Andrea programfelelős


































































