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A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány hírlevele

2016. június

Napközis tábor a Múltunk Házában

2016. június 27. és július 1. között (hétfőtől péntekig) napközis tábort szervezünk
a Múltunk Házában (Tiszagyenda, Rózsa u. 10.).

A tábor időtartama hétfőtől-péntekig 8:30 – 16 óra között, 12-13 óra között
ebédidő.

A táborban:

- megismerkedhetsz a kertészkedés alapjaival
- megtanulhatsz komposztálni
- a ház kertjét és udvarát madárbarát kertté alakítjuk, melyben Te is részt vehetsz
- megismerkedhetsz a gyógy- és fűszernövényekkel, felhasználási lehetőségeikkel
- sütünk-főzünk finom ételeket, melyeknek elsajátíthatod a készítési módját
- környezetvédelmi foglalkozásokat tartunk
- kézműveskedünk 
- kirándulunk a Tiszához (madármegfigyeléssel, gyógynövénygyűjtéssel)

Kiket várunk?

A táborba elsősorban a 8-13 éves lányokat és fiúkat várjuk, a helyek száma
korlátozott (maximum: 15 fő, a tábor minimum 6 fővel indul.)

A táborban a részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges, amelyet
megtehetsz a valaszuton@valaszuton.hu e-mail címen, a 30/557-3185 és a

30/380-5461 telefonszámokon vagy személyesen Horváth Adriennél. 
Jelentkezési határidő: 2016. június 17.
A tábor ideje alatt étkezést nem biztosítunk.

A tábor a Jövőnk Kertje gyakorlókerti program keretében valósul meg.

www.valaszuton.hu



Jövőnk Kertje - gyakorlókerti program általános iskolásoknak

2016. tavaszán kezdtük el megvalósítani a Múltunk Háza kertjében a helyi
általános iskolás tanulók részére a gyakorlókerti programunkat, melyet

először tanóra keretében, majd szakkör formájában valósítunk meg.

A programmal egy olyan alapvető tudást – a kertészkedés alapismereteit és tudnivalóit – kívá-
nunk átadni a felnövekvő nemzedéknek, mely ma egyre kevésbé ismert és gyakorolt, vidéken is.
Olyan fiatalok nevelése a cél, akiknek az iskolában elsajátítot elméleti tudás mellet a tarsolyuk-

ban vannak az önfenntartás gyakorlati tudnivalói is.

A programot hosszú távon tervezzük megvalósítani, az első évben néhány alapvető zöldségfélét
ültetünk: borsó, paradicsom, hagyma, petrezselyem, sárgarépa, zöldbaba, burgonya, karalábé,

cukkini. A kertészkedés mellet célunk a tanulók megismertetése a kapcsolódó hasznos
tevékenységek gyakorlásával, mint a komposztálás, esővíz begyűjtése, locsolás, madarak etetése

és itatása, egymás számára hasznos növénytársítások kialakítása, a környezet megóvása.

Szeretnénk a gyerekeknek azt is megmutatni és megtanítani, hogyan lehet és kell együt élni a kert
egyéb lakóival, pl. darazsakkal, csigákkal, sünökkel. A természetel való együtélés során tisztában

kell lenniük azzal, hogyan lehet ez az együtélés hasznos embernek és állatnak egyaránt.

A programban részt vevő gyerekek részére szervezünk tanulmányi kirándulást, elsősorban
kertlátogatási céllal.

A programhoz kapcsolódóan minden év végén terménykiállítást tervezünk, ahol a gyerekek által
megtermelt terményeket állítjuk ki, a tanulók által művelt parcellákat benevezzük a Legszebb

Konyhakertek mozgalomba is, és időről-időre hasznos előadásokat tartunk az érdeklődők
számára.

A szakkört heti egy alkalommal tartjuk a gyerekek részére (nyáron is)!

Kérjük, hogy amennyiben szeretnék, hogy gyermekük a gyakorlókerti programban részt vegyen,
jelezzék felénk! A szakkör időpontját közösen fogjuk megbeszélni azokkal, akik jelentkeznek.

Jelentkezni lehet (folyamatosan): valaszuton@valaszuton.hu; 30/380-5461; 30/557-3185.

Véget ért az idei Zöld Nyomon Környezet- és

Természetismereti Vetélkedő

Idén már harmadik alkalommal rendezte meg Alapítványunk
a Zöld Nyomon Környezet- és Természetismereti

Vetélkedőt, mely 3 internetes fordulóból állt, és a korábbi
hagyományoknak megfelelően három fős csapatok

jelentkezhettek.
A benevezett kilenc csapat közül a törökszentmiklósi

Bethlen Gábor Református Általános Iskola Bethlen 7 nevű
csapata szerepelt a legeredményesebben, részükre május

20-án adtuk át a fejenként mintegy 5 ezer forint értékű
tárgynyereményekből álló csomagot. 

Gratulálunk a nyerteseknek!

A versenyről és a díjátadásról bővebben honlapunkon
olvashatnak: www.valaszuton.hu, illetve Facebook

oldalunkon: www.facebook.com/valaszutonalapitvany/

www.legszennyezes.hu

A Múltunk Háza Helytörténei

Gyűjtemény és Közösségi Ház

Nyitva:

héfőtől péntekig

16-18 óráig

Egyéb időpontban és csoportok láto-

gatása esetén időpontegyeztetés a

30/557-3185 vagy 56/439-065 telefon-

számokon.

A gyűjtemény látogatása ingyenes.


