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 A tudás kertje – Tábor 1. csoport 

2015. július 13-17. 

 

 

Az akkreditált pedagógus továbbképzések alatt a programba bevont tanárok sikeresen elsajátították 

a szabadban tanulás elméleti lehetőségeit, melyeket a tábor során a gyakorlatban is lehetőségük nyílt 

kipróbálni. Öt héten keresztül egyszerre három-három iskola diákjai és tanárai vesznek részt a 

bentlakásos táborban. Az első héten a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola, a 

kisvárdai Szent László Katolikus Középiskola és a baktalórántházai Vay Ádám Gimnázium tanulói 

látogattak el Mádra. 

 

A programokról a teljesség igénye nélkül: 

 

A mádi községi kert az önkormányzat tulajdonában lévő veteményes, ahova ellátogatva a gyerekek 

megismerkedhettek a kertművelés alapjaival, és egy jó hangulatú közösség részeseivé válhattak a 

zöldségek locsolása és kapálása során.  
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A kirándulás az Őszhegy tónál különböző ökológiai feladatokhoz, növény- és állathatározáshoz 

nyújtott ideális terepet. A gyerekek sokféle növényt összegyűjtöttek, amik felhasználásával később 

elkészítették saját tablójukat is. A személyes tabló készítése során észrevétlenül is sokat tanultak a 

növények alapos megfigyelésével annak fajtájáról, felépítéséről, virágzatáról, miközben 

szépérzéküket, együttműködésüket és érveléstechnikájukat egyaránt próbára tette a csapatmunka. 
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A Szilvásfürdő szabadidőpark szintén ideális helyszínt biztosított a különböző ökológiai 

felfedezésekhez, érdekes összehasonlítási alapot adott a korábban megvizsgált tó és az itt található 

erdősebb terület flórája és faunája között. Ezt követően itt tartotta meg Novák András jegyző úr 

előadását a vadgazdálkodásról és a vadnyomok azonosításáról, melyet egy közös tábortűz melletti 

sütögetés zárt. 
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Tovább színesítette a hét programját Leskó István növényorvos otthonában tartott előadása, akinek 

az arborétumok változatosságával vetekedő kertje, a házaspár természet közeli, szeretetteljes 

világlátása magával ragadott minden látogatót: akár fűszernövényekről, teákról, vagy ásványokról 

mesélt a gyerekeknek, mindenben felfedezték közösen a „minden mindennel összefügg” csodáját. 

Zárásként a naplementében virágját fokozatosan kibontó ligetszépe megfigyelésével István végképp 

mindenkit elvarázsolt. 

   
 

Mivel Mád életétől elválaszthatatlan a szőlőművelés, ezért annak bemutatása a táborban is fontos 

szerepet kapott: részt vettek egy dűlőtúrán, ahol ifj. Szepsy István mesélt a szőlőművelésről, a talaj 

fontosságáról, ásványi anyag tartalmáról és annak a borra való hatásáról. Látogatást tettek a 

Holdvölgy Pincerendszerben és az Első Mádi Borházban, illetve meglátogattak egy kecskefarmot, 

ahol megtudták a titkot, hogyan is lehet a kecsketartást a borászat javára fordítani.  
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A tábor során a gyerekeknek lehetőségük nyílt megtervezni közös kertjüket is, amit majd iskolájuk 

területén szívesen gondoznának, és a pályázat megvalósításának későbbi szakaszában egy 

kertészmérnök segítségével terveiket a lehetőségekhez mérten életre is keltjük majd. 

     
 

 

Az egyhetes tábor záró eseménye egy táncházzal, élő zenével, gólyalábas komédiásokkal színesített 

programzáró vetélkedő volt.  
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A pedagógusok között már a továbbképzés során is barátságok szövődtek, a tábor pedig a gyerekeket 

is összehozta, így a hálózat fokozatosan épül tovább. Ezt szimbolizálja majd az a 15 kis képből 

kialakuló tájkép, amit iskolánként díszítenek föl a bevont tanulók. Az első hét táborozóinak munkája:  

 

 
 

Néhány vélemény a táborozóktól: 

 

„A programok változatosak voltak. Tetszett az idegenvezetés. Jó volt a kilátás.” Nagy Norbert 

„Tetszett a foci. Jó volt az ellátás. Jók voltak a programok. Szép volt a Holdvölgy pincészet. Tetszett a 

vadász előadás. Sok dolgot megtanultunk a gyógyfüves embertől.” Mezei Gábor 

„A többi program között még a borászatról szóló előadások és a borospincék látogatása is tetszett. 

Összességében nagyon jó volt ez a hét és még egy hétig legalább maradnék.” Hurai Gergő 

 

 


