Intézményünk a „Mozgásprogramok és egészségfejlesztési alprogramok a SZIGNUM általános iskolában”
című pályázat megvalósítója. A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0155 kódjelű projekt által számos, az
egészségtudatos életmódot és rendszeres testmozgást népszerűsítő program szervezésére kaptunk
lehetőséget. A nyolc nagyobb témakörrel hetenkénti foglalkozásokon keresztül ismerkednek meg a
résztvevő diákok. Ezúttal kertészkedni fogunk.
Kertészcsapatunk december elején alakult azokból az ötödik osztályos diákokból, akik a
főzőszakkörre járnak.Pályázat keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy megtermelhessük magunknak
mindazt, amit szeretnénk megfőzni és megenni.
Először is kertet kellett keresnünk. A makói Szent Erzsébet Ház mögötti területre esett a
választásunk, amely legalább hat-nyolc éve műveletlenül pihent.Nehéz munkával tettük ültetésre
alkalmassá a leendő konyhakertünk helyét.A gyerekek érdeklődve figyelték, hogy a szántást végző
traktor hogyan forgatja le a húszcentis füvet és gazt a föld alá. Utána a tél elvégezte a maga
munkáját, majd jött a tavaszi beművelés.Megnéztük, hogy milyen egy rotátor, mindenki megfoghatta,
kipróbálhatta.A madárijesztő készítés viccesre sikerült. Négy ötletesen megalkotott labdafejű, pólóba
öltöztetett karótestű „kerti rém” tartja távol többek között a magokat kiszedő, vetésben kárt okozó
galambok mellett a szomszéd portáról át-átszökő kacsákat azótais.
Megvásároltuk a vetőburgonyát, ládába raktuk csírázni, és beszereztük a többi vetőmagot is: piros
retket, céklát, borsót, spenótot, zöldbabot, vöröshagymát, csemegekukoricát, dinnyét és sütőtököt,
valamint cukkinit és fehér főznivaló tököt is.Mindegyiket a maga idejében elvetettük, meglocsoltuk, és a
tavasz végére megtanultunk helyesen kapálni is.Hosszú heteken át csak locsoltunk, kapáltunk, locsoltunk,
kapáltunk…
Jött az első betakarítás, szedtünk kettő láda gyönyörű piros retket, és két óriási zsák spenótot. Amit
nem használt fel a főzőszakkör, azt szétosztottuk, mindenki vihetett belőle haza, hogy a szülők is
láthassák gyermekeik munkájának gyümölcsét.Közben ültettünk paprika- és paradicsompalántát, illetve
zellert is.A kertművelőprogram a tanév végén hivatalosan lezárult, közben mindenki megszerette a
locsolást, jó hangulatban teltek a betakarítások, a fiúk nagy örömmel és büszkén húzták át az iskolába
a terményekkel megpakolt kétkerekű kiskocsit.
A főzőszakkör foglalkozásai ugyan befejeződtek a tanév lezárásával, de a megmaradt növények
továbbra is szépen fejlődnek, és ápolást igényelnek.Terveink szerint, amint beérik a lilahagyma,
összejövünk egy nyári szalonnasütésre is.Várja a betakarítást hamarosan a zöldbab, a krumpli, a
cukkini és a mézédes csemegekukorica is.Nyár vége felé, illetve ősszel pedig a késői sárgadinnye, a
zöldpaprika, a paradicsom és a sütőtök fog jókedvre hangolni minden diákot az új tanév kezdetén.
Jó lesz majd visszagondolni arra is, hogyan jutottunk el egy év alatt a gazos értéktelen kerttől a
terményekben gazdag, szemet gyönyörködtető, igényesen megművelt konyhakertig.
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