
KERT-KÓSTOLGATÓ PÁLYÁZAT 2022. 
Fűszerkert a zirci szakképző iskolában 

A terv egy 1 m2-es kert elkészítése volt a fenntarthatóság jegyében. Becz-Rábóczki Orsolya és Reszl 

Berta tanárnők segítségével készítettünk is egy tervet. A megvalósítás végére egy kicsit másmilyenre 

sikerült. 

 
 A kiválasztott terület A rajzos terv 

A kiskert ötlete onnan jött, hogy a tanműhelyben folyik a cukrász és szakács tanulók képzése, akik 
rengeteg fűszert használnak. Természetesen jött a gondolat, hogy érdemes lenne a bejárat előtti 
körbekerített részbe fűszernövényeket telepíteni, hogy minden nap frissen kéznél legyenek. Ne kelljen 
szárított verziót használni. Illetve mi biomegoldással is tudnánk termeszteni. Az is szempont volt, hogy 
a választott fűszerek gyógyhatásúak is. Például emésztést könnyítők, mint a kapor, a borsikafű, az 
orvosi zsálya. Emellett tanultuk, hogy antibiotikus hatásuknál fogva tartósítják is az ételt, mint például 
a rozmarint, a kakukkfű, a petrezselyem, a zeller, a lestyán. Azon túl, hogy finomak, azért is érdemes 
használni őket, mert még az egészségünkre is válnak. 

A legtöbb fűszernövény nem különösen tápanyagigényes, de azért marhatrágyát és komposztot is 
beterveztük a talajminőség javítása érdekében. Az árnyékkedvelő citromfüvet, mentát az árnyékot adó 
bokor mellé terveztük. A zsálya, az izsóp és a kakukkfű a tűző napon is megél. A menta és 
hagymaféléket kártevőriasztóként is szeretnénk használni, ugyanis a fűszernövényeken kívül cukkinit 
és további növényeket is tervezünk a továbbiakban. Mivel ebben az ágyásban eddig is volt néhány 
virág, például tulipán, büdöske magokat is elszórtunk, szintén kártevőriasztó céllal, illetve a 
biokertészet miatt. Reméljük megporzókat és hasznos rovarokat is becsalogatunk a segítségükkel. 

Az iskolai tanműhelyben pontosan a konyhák 

bejáratánál választottunk ki egy parlagon 

heverő területet. Az ágyás napos helyen van, 

szélessége kb. 1 méter. Első körben ebből 

választottunk ki egy 1,5 méteres szakaszt. Az 

ágyás előkészítését a 1/9/2 osztály turizmus-

vendéglátás ágazati tanulói kezdték el, de 

később beszálltak a tizedikes tanulók is. 

 A kezdő csapat Az eredetileg is ott lévő menta 

Elég kemény volt a föld, így nehezen lehetett felásni és rengeteg gazt szedtünk ki belőle. Az eredeti 

betonszegély mellé természetes szegélyt is terveztünk. 



Először olyan gyökeres növényeket 

telepítettünk, amiket Reszl Berta osztályfőnök 

és Puskásné Fürst Judit igazgatóhelyettes 

asszony hozott a saját kertjükből: snidling, 

kapor, lestyán, póréhagyma, koriander, menta. 

Az osztályból először két tanuló kezdte el a 

munkát. A többiek folyamatosan csatlakoztak. 

Az iskola vezetése pedig vásárolt még magokat 

és további fűszernövényeket is, amit 

folyamatosan ültettünk és vetettünk el: sóska, 

oregánó, petrezselyem, stb. 

 Érkezik az első adag Gyöngyi néni is beszáll 

Az ötleten felbuzdulva, további ígéreteket is kaptunk Molnárné Völgyvári Marianna és Szabados László 

Alajosné (Gyöngyi néni) oktatóktól is, akik a továbbiakban segítik koordinálni a tanulókat a fűszerkert 

gondozásában. 

A következő tanévre is vannak ötleteink: szeptember elején még vethetünk madársalátát, téli retket, 
illetve akkora érik be a cukkini is. További terveink közt szerepel rovarhotel és esővízgyűjtő, 
madáretető, illetve a teljes ház előtti rész rendbetétele és hasznosítása. 

 
 A nehéz kezdet A tizedikesek is besegítettek 

 
 Kicsi a bors, de erős  Már látszik valami eredmény  


