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Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola támogatása az ökokert
megvalósításában.
Sikeres a pályázat esetén nagyléptékkel, 1 év alatt, ha nem sikeres,
akkor apró lépésekbe, élőhelyenként haladva szeretnénk segíteni a
megvalósításban. Részlet a pályázatból:

Miért is szeretnénk ökokertet?
„Iskolánkban évek óta napirenden van ez a téma. Most azonban ebben a válságos időszakban a
közös cél megmozgatta, felrázta közösségünket. Vidéki településen élünk ugyan, s ráadásul híres
zöldségtermő vidék is egyben a Galga völgye, mégis néhány kisebb-nagyobb családi gazdaságtól
eltekintve többségében az itteni kerthasználat is leredukálódott. Vissza kell tanítani a termesztés
alapfogásait, s annak érdekében, hogy fenntartható életvitelt mutassunk példaként, a
vegyszermentesség, az ökogazdálkodás, a fenntarthatóság és a biodiverzitás megőrzése
pedagógiájának kell, hogy előtérbe kerüljön. Célunk, hogy a jövő nemzedéke számára újra
természetes legyen a kertművelés, a saját kiskert művelése, amelynek első lépcsője lehet az
iskolakert, ahol nem csak ismereteket sajátítanak el, hanem a természet és ember közelségének
szépségeit is megtapasztalhatják. A helyben termelt és egészséges élelmiszerek nagyon jó példát
adnak, hogyan is csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, s alapozhatjuk meg a fenntartható jövőt.
Ez igen nagy cél, egy működő ökokertet létrehozni, de mi kis lépésekkel, apróbb-nagyobb
élőhelyek kialakításával és ezek láncolatával (iskolai épületek körüli ökogyűrű) szeretnénk ezt
megvalósítani.
Emellett bízunk benne, hogy nagyon jó hatása lesz az iskolai közösségépítésre, de a települési
kapcsolatok építésére is - amint a találkozások megszokott módjai visszatérhetnek. A családok, sőt
a falubeli gazdálkodók és civil szervezetek is szívesen segítenek, konkrét támogatásokat ajánlottak
fel, sőt akár az óvodások is bekapcsolódhatnak ebbe a tevékenységbe. Ez egyben minta arra, hogy a
pandémia fenyegetése ellenére, de akár a környezeti válságban is magunknak termelhetünk
egészséges élelmiszert. A nehézségeken való túllépés a megküzdő képességünket is edzi majd.”

Részlet a képes anyagokból, tervezési fázisból:

zöld fal a kerítés mentén

lepkekert

gyíkvár

Lelki egészség
Zahar Béla atya – ismerkedés a Galgahévízre kinevezett új lelkipásztorral beszélgetés a munkájáról, terveiről
Regionális rendezvények
Regionális Föld napja - április
Regionális Komposztbuli – október
Országos rendezvények
Országos Komposztünnep a Humusz Szövetséggel közösen – októberdecember
Galgahévíz Asztala
Szikvízkészítő mester bemutatkozása, Darnyik Ervin - Galgahévízen
Iskolakerti jó gyakorlatok - Tóth Éva intézményvezető és Bátori Györgyné
Krisztina innovátor óvodapedagógus - Boldog település iskolakertje és
óvoda kertje
Vendéglátás helyben és a közelben - Molnárné Tóth Mária, Molnár Csaba –
Tündérporta Vendégház (sófürdő), Galgahévíz
Nandi Magdi vendégház – Gyöngyöspata (borkóstolás, borfürdő)
Egészségvédelem
Szervrendszerek áttekintése előadással és gyakorlattal
Több település bevonásával és a háziorvosok ajánlásával
http://www.juglandis.hu/
Tervezett plakát:

Előadássorozat indul Tan-mesék címmel a /Galgamenti KÉK Klub / szervezésében.
„Mesélő” Hartmann Ferenc természetgyógyász
Közép és Kelet–Európai Hagyományos Kínai Orvoslás egyesület tagja
Célja - Érdekességek, ritkán hallható összefüggések bemutatása köteten hangvételű
előadások keretében.
Témája: A Természet – Gyógyászat – Ember kapcsolata.
Az első rész témái:
 Történelmi időutazás a természetgyógyászat szekerén.
 „Alattam a Föld, fölöttem az Ég, bennem a létra.” (Weöres Sándor)
 Külső és belső hatások a szervezetre.
 Tüdő a levegő ura. Egészségvédő praktikák, légzésgyakorlatok.
Időpont: Február 13. szombat 16 órától – 18 óráig.
Helyszín: Galgamenti Népfőiskola – Galgahévíz, Művelődési ház, emeleti előadó
A részvétel adomány alapú – javasolt 1000 Ft

Figyelem! A szervezők egyetlen célja az ismeretterjesztés és a hasznos időtöltés
támogatása. Előadásainkon és annak ideje alatt semmiféle termék reklámozása,
nem megengedett.
Felhívjuk a figyelmet a hatályos járványügyi szabályok betartására! A klubnap is
csak akkor kerül megtartásra, ha ezt az aktuális jogszabály engedi. (Az esetleges
változásokról értesítjük a közönséget!)

További 3 alkalmat tervezünk szombati napokra 2021-ben, illetve igény szerint
más témák megismerésére, a fő témák között beiktatott hétfőnként.

