
ISKOLAKERT
… a kezdetektől

2022. május- ……………… három éven át!



2022. május végén kezdtünk neki a naaagy feladatnak, s tettük meg az 
első kapavágást, talajrendezést, ásást…

Kezdeti ágyások kialakításánál a nyolcadikos fiúk, s természetesen a 
karbantartó bácsik is segítettek az ásásnál.

…a beton keménységű, kiszáradt talajunk 
megművelése kemény fizikai munka volt…



Nyárra csak pár növényt ültettünk el 
kísérlet képpen, mivel a nyári 
kertművelésünk még nem lett 

megszervezve… Így akkor csak pár tő  
bársonyvirágot(büdöske), fekete 

nadálytövet, kakukkfüvet, levendulát és 
paradicsompalántát ültettünk.

Későbbiekben árnyék/takarás miatt a 
„gazozással” szándékosan csak csínján 

bántunk.

Szeptemberben ez a látvány fogadott bennünket. Volt 
növény ami túlélte az aszályos nyarat , de volt akit 

elvesztettünk, még a heti rendszeres öntözés mellett is, 
amit a karbantartóink és a takarító nénik vállaltak 

magukra…



Nyár derekán kaptunk meg a kertművelő 
szerszámokat és az ültetendő magokat, 

hagymákat ☺
Szeptember elején pedig gazdagabbak 

lettünk egy óriás földigiliszta szállóval ☺, 
hisz kaptunk egy modern komposztálót is



Emelt ágyásunkat egy Apuka felásta,
más Szülők hoztak szalmát mulcsnak, s 

folyamatosan érkezik a virágföld felajánlás is a 
szülőktől…

A régi orosz laktanya területén 
pedig a bio gazdálkodási elveknek 

megfelelően a karbantartóink 
területkaszálása után, elkezdtük a 
talaj gazmentesítését letakarással, 

de az itt található köveket is 
kiszedtük.

Ide egyébként festőnövények 
ültetését tervezzük, illetve 

megfelelő minőségű talaj esetén 
bogyós gyümölcsbokrokat 

szeretnénk…

2022. Szeptemberi munkálataink két 
területen, két csapásirányba elindulva 
zajlottak:



A felásott területet a fiúk felkapálták, és 
gyom mentesítették is ezek után…

…a lányok kiválogatták az ültetésre 
alkalmas hagymákat, majd szakszerűen el 

is ültették őket a Csodakertben lévő 
ágyás első harmadába



Feladataink közé még a kis faház 
rendbetétele is bekerült, hisz a kapott 

szerszámokat tárolni is rendezett 
körülmények között illik..



Komposztálni is csak gondos odafigyeléssel lehet.
…avagy megetetjük, majd meg is itatjuk a „gilinyókat” ☺, s még óvatosan át is forgatjuk a 

komposztálandó anyagot



S ami még vár ránk az ősz folyamán:

-2 talajminta vételezés (60 cm mélységből) a Csodakert és a régi laktanyai területről, s ezek 
elpostázása a talajvizsgálati laboratóriumba;

-2022.október 20.: hivatalos Iskolakert átadó ünnepség Keszthelyi Nikoletta környezetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár részvételével;

-tavaszig pedig magültetés, palántázás, információs kistáblák elkészítése, téli madáretetés, stb…, 
illetve a talajvizsgálati eredmények tükrében a magaságyások elkészítése vár még ránk…, és 

természetesen sok más egyéb teendő.

Apropó magaságyás: köszönet a raklapmagasítóért, a geotextilért, a takaró kartonokért, a 
honlap összeállításért, a fűszerkert rendbetételéért; a szalmáért, a virágföldekért;

mindenkinek, aki részt vállalt az eddigi munkálatokban!!!

☺


