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A pályázott program rövid összefoglalása:
A kakasdi suliudvar kapuja télen-nyáron nyitva áll, egy falusi kis park szerepét tölti be. A kertben
szívesen találkoznak a fiatalok és több falusi rendezvénynek is ez szolgál helyszínéül. Az udvar
azonban elöregedett, elhasználódott és felújításra szorul. A Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület
(KISZE) összefogva az iskolával, szülőkkel és lakosokkal felvállalta a rendbetétel megszervezését.
Első körben az udvar egy részét, az iskolaépület közvetlen körülölelő 2000 m2-es zöldterületet
kívánjuk otthonosabbá, élhetőbbé változtatni 880 tő évelő, 86 cserje beültetésével, 1 fa pótlásával és
számos pad mellett szemetesek és biciklitároló elhelyezésével.
A program fontosságának indoka, célja és várt eredményei

A közösségi tervezés eredményeinek ismertetése
Célcsoport:
A pályázati elképzelések megvalósításában elsősorban az iskola tanulói, dolgozói, a gyermekek
családjai érdekeltek. Ők azok, akik nap mint nap élveznék előnyeit a rendezett zöldterületnek.
Emellett, mint "alkalmi használók" az iskolából már kikerült "visszajáró" helyi fiatalok, ifjúsági
csoportok és a még nem iskolás kisgyermekes családok is érintettek. Az iskolakert, -udvar
rendbetételében érdekelt a helyi önkormányzat is, nemcsak tulajdonosként, hanem mint az itt
megrendezésre kerülő helyi rendezvények szervezőjeként is. E falusi programok társszervezőjeként
érintettek a helyi civil szervezetek is pl. a helyi Kulturális Közhasznú Alapítvány és a Sebestyén
Ádám Székely Társulat. A szervezőmunka során megkerestük valamennyi fenti csoportot, akik
biztosítottak támogatásukról, elmondták véleményeiket, igényeiket és várják a munkára való
tényleges megszólítást. A célcsoportok bevonására az alábbi kommunikációs eszközöket
alkalmaztuk:
Kommunikációs eszközök:
Legfontosabb kommunikációs eszközünknek a szülői egyesület tagjai által történő személyes
beszélgetéseket, meghívásokat, felkéréseket tekintettük. A tagok között felosztottuk, hogy ki melyik
egyesületet, klubot, alapítványt, esetleges támogatót, helyi vállalkozót keres meg. A válaszok, ötletek,
javaslatok feldolgozását megkönnyítve egy egységes "megkereső levelet" és kérdőívet állítottunk
össze. (csatolt dok. : kérdőív) E levelet minden iskolás is hazavitte és kitöltve visszahozta. A
kérdőívek visszaérkezési aránya 80 %-os, a támogatottság pedig közel 100%-os volt, melynek
nagyon örültünk. A levél egyben meghívó is volt egy közös beszélgetésre, ötletbörzére. A meghívót,
kezdeményezésünket a helyi kábel tv hirdetésében is elolvashatta a falu lakossága (csat. dok. KTV
hirdetés).

Tervezési lépések:
Találkozók:
• 2011.06.27. Nyári rögtönzött egyesületi megbeszélés: I. fordulós pályázat megbeszélése,
terület bejárása, javaslatok, ötletek (résztvevő: 14 fő)
• Pályázat megírása, benyújtása (r.: 3 fő)
• 2011.09.20. Szülői egyesületi közgyűlés- határozat az I. fordulóban megnyert pályázat
támogatásáról, az önrész biztosításáról (csat. dok.: jegyzőkönyv részlet), további javaslatok,
ötletek, illetve felelősök kijelölése (r.: 24 fő)
• 2011. 09. 29. Megbeszélés - felkészülés fényképekkel, kérdések megfogalmazásával a
budapesti tréningre. (r.:3 fő)
• 2011. 10. 04. Tértervező tréning , Budapest :) (r.:2 fő)
• 2011. 11.03. Beszámoló a tréningen elhangzottakról, további tervezési folyamat felépítése,
tájékoztatólevél, kérdőív megírása;feladatok kiosztása: az egyes érdekeltségi csoportok
megkeresése, elképzelések ismertetése, meghívásuk az ötletfórumra; helyi lakosság
megkeresése szórólapokkal, plakátokkal, tv hirdetéssel(r.: 9 fő)
• 2011.11.04.Terepbejárás az Alapítvány kerttervezőjével (Kis Gyöngyi), ötletek felvázolása,
javaslatok meghallgatása (r.: 4 fő)

•

•
•
•

2011.11.18.. nyilvános ötletfórum a helyszínen (r.: 13 fő) (délelőtt külön a gyerekekkel is,
DÖK) - mire tartanának igényt, min változtatnának és hogyan, mire szeretnék ők használni a
suliudvart - mely feladatok megvalósításában tudnának velünk együttműködni, segítséget
nyújtani
2012.01.04. de. Terepbejárás egy helyi kertészvállalkozóval - javaslatok meghallgatása,
árajánlatkérés ( r.:5 fő)
2012.01.04. du. Egyesületi megbeszélés kérdőívek eredményeinek megbeszélése, ötletek
realizálása, tervek kidolgozása, felelősök kijelölése az egyes feladatokhoz, határidők
megjelölésével (r.:8 fő)
2012.01. 5-6. II. fordulós pályázat elkészítése (3 fő)

Célok, funkciók:
A kezdeti tervezéstől kezdve az iskolaudvar egészét tekintettük át és nem szűkítettük le a jelen
pályázatban benyújtott területekre. A kérdőíves felmérésben felsoroltuk az általunk fontosnak tartott
feladatokat és ezek rangsorolását kértük, de lehetőséget hagytunk saját javaslatok megfogalmazására
is. Alapvető célunkkal, hogy az épületet körülvevő területet rehabilitáljuk, visszaállítsuk eredeti
állapotába az iskola előtti fás, pados területet, mindenki egyetértett. A játékra is alkalmas támfal
kialakítására, a padok "lelátóként" való elhelyezésére közben születtek az ötletek. Az idősebbek az
iskolai rendezvényeken való ülőalkalmatosság miatt, a gyerekek a beszélgetések helyeként
szorgalmazták a padok elhelyezését. A pedagógusok a szemetesek felállítását kérték. A szülők a
reggeli "gyors"parkoló elkészítését és a terület kitisztítását támogatták leginkább. Az iskolás fiúk a
füves focipálya után (jelen körben nem valósul meg) a biciklitároló elkészítését támogatták
elsősorban, míg a lányok a bokrok közti padoknak örülnének.
Érintettek:
A tervezés során elképzeléseink az igényeknek, ötleteknek , javaslatoknak és a lehetőségeinknek
megfelelően folyamatosan változtak. Az ötletbörzés területbejárás során, főként idősebbektől számos
tanácsot kaptunk. A tervek, térképek elkészítésében az egyesületi tagoknak volt tevékeny szerepe és
nagy segítséget jelentett az Alapítvány által biztosított kertészmérnök - Kis Gyöngyi - tervező
munkája, segítsége is. Nagyrészt az ő javaslatai alapján kerülnek beültetésre a megjelölt területek. A
pedagógusok, szülők javaslatára a fenyők alatti foltszerű növénytelepítés között átjárókat iktattunk be
a gyerekeknek a már bejáratott ösvényeiken. Az általunk felkért kertész, helyi kisvállalkozó tanácsai
segítséget nyújtottak nagyszabású terveink realizálásában, az első körben rendezésre kerülő terület
nagyságának csökkentésében. A gyerekek persze ígéretet kaptak arra is, ha lehetőségeink engedik, az
udvar másik felének rendbetételét (a füves focipálya,esőház, gyümölcsös, szalonnasütő) folytatni
fogjuk.

A tervezett tevékenység
1. Terület : fenyők alatti terület rendbetétele, feltöltése, zöldítése. (csat. dok. Területtérkép I. ) A
meredek rézsű miatt középtájon elhelyezésre kerül egy akácfa-rönk támfal, melynek felső területét
termőfölddel töltünk fel. Ezzel elfedjük a kiálló fenyő gyökereket és talajt biztosítunk a foltszerűen
beültetésre kerülő árnyéki gyeppótlóknak. Az alapítvány által biztosított kertész javaslatára olyan
növényeket helyezünk el, melyek várhatóan jól tolerálják az árnyékosabb, savas területet: 300 tő Kis
télizöld (Vinca minor), 300 tő Gólyaorr (Geranium sanguineum),200 tő Waldstein pimpó
(Waldsteinia geoides). Az alacsony gyeppótlók közé elhelyezésre kerül néhány magasabb is : 30 tő
Stuccpáfrány (Matteuccia struthioptenis), 20 tő Árnyliliom (Hosta sp.) és 30 tő Berki szellőrózsa
(Anemona nemorosa). A foltszerűen kialakított növénycsoportok között lehetőséget biztosítunk
ösvényekkel az átjárásra. A támfal alatti keskenyebb, kevésbé meredek , naposabb területen
felfrissítjük, pótoljuk a füvet. Valamennyi fenyő mellett, a törzsek között, egyszerű, hátfal nélküli
("kétoldalas") rönkpadokat helyezünk el. Ezen a területen összesen 15 darabot. A fenti sorban a
padok alatti területet bontott téglával borítjuk. Az alsó és felső fenyősor egy-egy pontján 2 db
szemétgyűjtőt helyezünk el. A mellékelt térkép az alapítványi kertészmérnök munkája alapján
készült- az átalakítást a példányszám csökkentése (anyagi lehetőségeinket meghaladó javasolt 2030
tő helyett 880 tő évelő, kiscserje), illetve az átjárók beiktatása indokolta.

2. Terület: Öreg nyír körüli rész (csat. dok. Területtérkép II.) A területet talajszintjének rendezésével
két részre bontjuk: felső bokros, pados rész a kút körül és alsó elsimított, burkolt kerékpártároló. A
területre szintén az alapítvány kertésze által javasolt változatos őshonos cserjéket ültetnénk, melyek
viszonylag gyors növekedésűek, mutatósak és "gyerekbarátok" (nem szúrnak): 4 tő Sárga
cserszömörce (Cotinus coggygria), 2 tő Piros cserszömörce (Cotinus coggygria Grace), 3 tő
Veresgyűrűsom (Cornus sanguinea, 5 tő Fehér som ( Cornus Alba Sibirica), 5 tő Bibircses
kecskerágó (Euonymus verrucosus), 3 tő Csíkos kecskerágó (Euonymus europes), 3 tő Szárnyas
kecskerágó (Euonymus alatus), 1 tő Közönséges mogyoró (Corylus avellana) és 10 tő alacsonyabb
Jajrózsa (Rosa spinosissima). A bokrok között egymással szembefordított, egymásra merőleges
"beszélgetős" padokat helyezünk el, összesen 5 darabot. A biciklitároló felszínét bontott téglával
burkoljuk és a régi rozsdás tárolót felújítva ezen rögzítjük. A tárolót egy lépéstávolságban elhelyezett
járdalapsorral , "tipegőszerűen" összekötjük az épület melletti járdával, mely a reggeli vizes fűben,
esős időben jól szolgál.
3-4. Terület: iskolaépület mögötti rész kitakarítása Beomlott falrésznél téglák kitermelése,
elgazosodott terület kitakarítása, terület egyenessé tétele. Új növények itt nem kerülnek beültetésre,
de a kerítés melletti még megmenthető gyümölcsfák környékét kitakarítjuk, a felfutott indáktól a
fákat megszabadítjuk. az innen kitermelt termőföld tisztítás után a fenyők alá kerül, ezzel
elkerülhetjük a termőföld vásárlását.
5. Terület: Bejárati járda melletti földsáv gyomlálása, fellazítása, kövektől való kitisztítása, majd
bokrosítása. Kis növésű, őshonos, igénytelen, de dekoratív cserjét választott számunkra a kertész: a
földsávra 50 tő Törpe mandula (Prunus tenella) beültetését tervezzük, illetve a fenyősorba pótlásként
1 tő Vörösfenyőt (Larix decidua). A bejárati kapu mellett szintén egy szemétgyűjtő elhelyezését
tervezzük.
Fák száma:
1 db
Cserjék száma:
86 db
Évelő virágok száma:
880 db

Eszközök, anyagok:
1. Rönkös akácfa a támfal és a padok elkészítéséhez;
2. Bonobit S bitumenes sűrű bevonóanyag farönkök föld alatti szigeteléséhez, védelméhez;
3. Pad elemeinek összekötéséhez ácskapcsok, facsavarok;
4. Fafelületek pórustömítésére, beeresztésére kültéri fakezelő lenolajkence;
5.Kerítésfesték (alapozó+zománc egyben) a biciklitároló felújításához;
6. Járdalapok a biciklitároló és az épület összekötéséhez;
7. Kisméretű bontott tégla a pad alatti részek és a biciklitároló burkolásához;
8. Kerti szerszámok a kézi földmunkákhoz és az ültetéshez;
9. Locsolókészlet a beültetés utáni rendszeres gondozáshoz;
10. Nyomtatópatron, nyomtatópapír a szórólapok, meghívók elkészítéséhez;

Köztéri elemek:
--20 darab saját készítésű egyszerű "kétoldalas " rönkpad, melyen az ülésirány tetszőlegesen
választható. A padok "lába" 2 db kb. 20 cm átmérőjű kéregtelenített rönk, melyek alsó felét
bitumenes kezelés után a földbe leássuk. Az ülőfelület durván legyalult félrönk, melyet ácskapoccsal,
facsavarokkal rögzítünk a lábakra. A kész padokat többször lenolajkencével kezeljük le. Méretük kb.
1,2-1,5m hosszú.

--3 db saját készítésű raklapból készített, két vékonyabb oszlop között rögzített , billentős
szemétgyűjtő.

A helyi közösség bevonása:
Az önkéntes segítőnapok időpontjairól az érintettek elsősorban személyes meghívással, helyi tv
hirdetésből, írásos meghívóból, faliújságról, iskolarádióból értesülnek. A felelősök előre felmérik a
szükséges segítők számát és a jelentkezők arányát és arányeltolódás esetén átcsoportosítást vagy
gyors toborzómunkát végeznek. Az eseményről a kistérségi társulás Völgységi Hírlevelében is
olvashatnak majd az érdeklődők. A munkák során készült fotókból folyamatosan megjelentetünk
néhányat a helyi tv oldalain és további részvételre buzdítunk mindenkit.

Gondozási terv:
Elsődleges feladat az őszi növénybeültetést követően a rendszeres, időjárástól függő öntözés. Ehhez a
kezdeti őszi időszakban heti beosztással kijelöljük a felelősöket elsősorban az egyesületi tagok
között. Az átadóünnepséget az iskolai nyárbúcsúztató ünnepséggel kívánjuk egybekötni, melynek
keretében a fenyvesek alatti nyolc részre felosztott terület gondozásával az iskola nyolc osztályát
bízzuk meg. Az egyes területek "gazdáit" kis táblával jeleznénk. A pedagógusok segítsége ehhez
persze nélkülözhetetlen, támogató visszajelzésük pozitív. A bokrok éves ápolásában az önkormányzat
által foglalkoztatott közmunkások segítségére is számíthatunk, valamint az iskolában dolgozó
takarítók vállalták a szemétgyűjtők rendszeres ürítését. A padok évenkénti átkenését (legalább három
éven át) az egyesület tagjainak irányításával végezzük el. A fűnyírás továbbra is az iskolai gondnok
feladata marad.

Kockázatok:
1. Az időjárás szeszélyei miatt a tavaszi talajelőkészítő munkálatok csúszhatnak, ezért előfordulhat,
hogy egyszerre több tevékenység is zajlik majd egy-egy napos hétvégén.
2. A munka megkezdését követően alábbhagy a kezdeti lelkesedés. Ezért egy-egy csoportot,
társaságot az egyes munkákra konkrétan kérjük fel, illetve ők választhatják ki, mihez lenne nagyobb
kedvük, tudásuk. Az önkéntes munkába való bekapcsolódás így szakaszos lenne.
3. Az előre nem tudható mértékű áremelés miatt az önrésznél nagyobb összegű pénzt különí

Munkafolyamatok:
Feladat
Határidő
Felelős
Résztvevők
támfal-cölöpök előkészítése, kérgezése, kezelése 2012-03-18 Istenes Anikó
15 fő
támfalcölöpök beásása
2012-03-31 Simcsik Orsolya
5 fő
tervezett parkolóterület kisztítása, föld kitermelése 2012-04-15 Simcsik Szilvia
10 fő
föld áthordása, téglák kigyűjtése
2012-04-30 Sebestyén Gábor
15 fő
padok elkészítése elhelyezése
2012-05-20 Herbert Mariann
15 fő
téglák, járólapok lerakása
2012-05-31 Péter Mónika
10 fő
növények beültetése
2012-09-16 Kovács Ágnes
20 fő

Várható költségek:
Megnevezés
Beültetésre kerülő növények
10 m3 akácfa rönk
30 m2 kisméretű bontott tégla

Összes költség Meglévő forrás Igényelt összeg
532 000 Ft
0 Ft
532 000 Ft
165 000 Ft
165 000 Ft
0 Ft
76 800 Ft
76 800 Ft
0 Ft

Megnevezés
Összes költség Meglévő forrás Igényelt összeg
2*5l lenolajkence
6 200 Ft
0 Ft
6 200 Ft
2* 5l Bonobit bevonóanyag
12 000 Ft
0 Ft
12 000 Ft
1* 2,5 l kerítésfesték
5 500 Ft
0 Ft
5 500 Ft
Padok összekötőelemei (ácskapocs, csavar)
28 160 Ft
0 Ft
28 160 Ft
30 db járdalap
26 850 Ft
0 Ft
26 850 Ft
locslókészlet (tömlő, pisztoly,csatlakozók)
15 000 Ft
15 000 Ft
0 Ft
helyi tv hirdetési díja 3 alkalom * 4-4 nap
7 200 Ft
0 Ft
7 200 Ft
Canon PG 50 fekete tintapatron
8 800 Ft
0 Ft
8 800 Ft
Összesen
883 510 Ft
256 800 Ft
626 710 Ft

Más források:
Egyesületünk a fenti 256.800 Ft összegű önerő finanszírozására, valamint az esetlegesen felmerülő
egyéb költségek fedezésére 300.000 ft-ot különített el a bankszámláján. Bízunk benne, hogy az előző
évek gyakorlatához hasonlóan az Önkormányzat által kiírt Civil Pályázaton is támogatásban
részesülünk, melyet részben a további Suliudvar szépítő programunkhoz használnánk fel. Számos
vállalkozó, magánember biztosított támogatásáról is - a kétkezi munka mellett gépi munkát, ingyenes
szállítást vállaltak.

Mellékletek
Egy tucat volt
Nem! Még annál is több!
Remélem lesz értelme : )

