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Ovikert beszámoló 

 

Felsőtárkány községben 2010-óta egy felújított, bővített épületben folyik az óvodai nevelés. 

Hatalmas udvarral rendelkezünk, mely minden igényt kielégít a gyermekek 

mozgásfejlődésére vonatkozóan. Folyamatosan szépítgetjük környezetünket, fákat ültettünk, 

ezek között egy szilva- és egy cseresznyefát, valamint virágos kertet alakítottunk ki. 

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy az óvodakert pályázatunkat befogadták. Nagy öröm volt 

számunkra, hogy megyénkben a két nyertes intézmény között lehettünk. A nevelőtestületünk 

kétségekkel telve fogadta a kezdeményezést, de mostanra nagy részük már támogatja a 

tevékenységet. A dolgozók közül sokunkhoz közel áll ez a szemlélet, hiszen otthonunkban is 

kertet művelünk, kertészkedünk. Ez irányú tapasztalatainkat az óvodai kertművelés 

folyamatában is kamatoztatni tudjuk.  

Sokat tanakodtunk, hogy az udvarunk melyik szegletében alakítsuk ki a kertet. Mentorunk 

nagy segítségünkre volt ebben. Átbeszéltük a lehetőségeket és közösen kiválasztottuk azt a 

területet, ahol mind a hat csoportunk munkálkodhat. Ezt az udvarészünket az óvoda 

bővítésekor csatolták a játszó udvarhoz. Ez egy feltöltött földterület, kissé nehezen 

megmunkálható. Sok kő és törmelék nehezítette a kialakítást. Az idei időjárás sem kedvezett, 

hogy a munkálatokat időben elkezdhessük. Sok tervezés és előzetes munka előzte meg a kert 

kialakítását.  

A megszokottól eltérő kertformát szerettünk volna kialakítani. Figyelembe kellett vennünk a 

hely adottságait és az óvoda gyermek létszámát is. Az udvar ezen részén sajnos száradásnak 

indult egy fa is az átültetés miatt, de az esőzésnek köszönhetően alulról újra hajtott. 

Szándékunkban állt ezt a fát is megmenteni, ami úgy tűnik sikerült. Ez adja a kert formájának 

alakját. Kertünket napocska formájúra terveztük és alakítottuk ki. A nap sugarai adják a hat 

óvodai csoportunk ágyásait. A Bükk hegység lábánál élünk, ezért a Bükki Napocska Ovikert 

elnevezést adtuk a kertünknek. Nagy segítséget kaptunk a faluban működő község 

üzemeltetési kft-től, termőföldet szállítottak részünkre. A föld munkálatokhoz, az ásáshoz, az 

ágyások kialakításához a szülőktől kértünk segítséget. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden 



csoportból aktívan jelentkeztek az apukák. Jó hangulatban telt a munkavégzés. Hagymás 

zsíros kenyérrel, teával vendégeltük meg őket. A nap végére örömmel láttuk, hogy kezd 

kialakulni a kertünk. Másnap a gyermekek kíváncsian fedezték fel és alig várták, hogy 

munkálkodhassanak benne. Az őszre kapott hagymákat sikeresen elültettük, a jelenlegi 

időjárás pedig elősegíti majd a növények fejlődését.  

Közben egy gyógy- és fűszernövényes kert kialakítása is megtörtént, ami köré egy érzékelő út 

elkészítése is folyamatban van. Az óvoda épülete elé pedig két új virágágyást is 

kialakítottunk. Ezekbe évelő növényeket kaptunk a szülőktől.  

A pályázat során kapott eszközöket nagy örömmel fogadtuk, hiszen eddig sajnos szinte egy-

két szerszám állt csak a rendelkezésünkre.  

A munkálatok ezzel nem befejeződtek, hanem elkezdődtek, hiszen számos dolog vár még 

ránk az ősz folyamán, valamint a tavasszal is.  
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