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Ökoiskolaként feladatunk nem csak abból áll, hogy diákjaink és az intézmény dolgozói 

felé közvetítsük a környezettudatosság és fenntarthatósági elvek fontosságát, hanem 

nyissunk szűkebb és tágabb környezetünk felé is.  

Nagy örömünkre felkérést kaptunk a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskolától, hogy 

részt vegyünk a Föld napja alkalmából rendezett témanapon. A felkérésre nagyszerű 

lehetőségként tekintettünk, hiszen a közös munka egy jövőbeli gyümölcsöző kapcsolat 

és tartós együttműködés kezdete lehet. Néhány lelkes és a környezetvédelem iránt 

elkötelezett diákunk aktuális környezeti problémákkal kapcsolatos előadásokkal 

készült az általános iskola diákjai számára. Az előadókat Zsemberovszky Veronika 

tanárnő készítette fel.  

Izsó Katica és Urbán Dalma 11.A osztályos tanulók a klímaváltozást és 

következményeit mutatták be. 

 

 

  



Mátai Enikő és Oszoli Dorina 11.A osztályos tanulók előadásukban a víz 

fontosságára hívták fel a figyelmet.  

 

Iskolánk legfiatalabb diákjai sem maradtak ki. A 9.D osztályból négy fiatalember 

csatlakozott a környezetvédők táborához. 

Grenács Máté és Sáros Bence által megismerkedhettünk néhány mára már sajnos 

kihalt fajjal, köztük a gigantikus méretű óriáslajhárral. Megtudhattuk továbbá, miért 

fontos a fajok sokfélesége és miért kell megőriznünk őket. 

Adi Endre és Juhász Máté a hulladékok kérdését boncolgatták. Nagy megdöbbenést 

keltett, amikor a fiúk elmondták, hogy Magyarországon két Gellért – hegynyi szemetet 

termelünk évente.  

 



 

Bár súlyos környezeti problémákkal kell szembenéznünk, melyek egyre inkább 

aggodalommal tölthetnek el bennünket, szerettük volna elkerülni, hogy a hallgatóság 

teljes reménytelenséggel távozzon, ezért Izsó Katica prezentált számos olyan 

alternatívát, melyekkel csökkenthetjük saját, környezetre gyakorolt hatásunkat.  

Használhatunk például PET palack helyett kulacsot, nylon zacskó helyett 

vászonzsákot. A bolti tisztítószereket kiválthatjuk ecettel, mosószódával, 

szódabikarbónával, melyek amellett, hogy olcsóbbak, nem károsítják a környezetet.  

Tisztálkodási szereink is lehetnek egyszerre bőr- és környezetbarátok. 

Legnagyobb sikere a festékes vödörből, szúnyoghálóból és néhány tejfölösdobozból 

elkészített beltéri giliszta komposztálónak volt. 

Az esemény zárásaként az általános iskola énekkarának előadását hallgathatta meg 

a közönség. A felkészítő Tóth-Deme Gabriella, ének szakos tanárnő volt. 

Közreműködött továbbá Budai András, aki gitárral és Ruszkai- Geiger Beáta, aki 

csellóval kísérte az énekeket, melyek tökéletesen kiegészítették az előadás témáját 

(Republic- Kirúgjuk magunk alól a földet, Anna & the Barbies – Márti dala).  

 

http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/2876/anna--the-barbies-dalszovegei.html
http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/2876/anna--the-barbies-dalszovegei.html


 

Reményeink szerint a jövőben is megmarad a jó kapcsolat a két intézmény között és 

a Föld napi koprodukcióból sikerül hagyományt teremteni. 

 

Írta: Zsemberovszky Veronika 

2018. április 28. 


