Fenntarthatósági Témahét 2018.
Csabrendek
Az idei tanévben többféle aktivitással is csatlakozott iskolánk a Fenntarthatósági
Témahét eseménysorozatához.
I. A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirdetett 2018. évi, a Fenntarthatósági
Témahéthez kapcsolódó, 6 hetes tavaszi időszaki használtelem és mobiltelefon gyűjtő
versenyén iskolánk minden kategóriában szép eredményt ért el. A gyűjtött elem mennyiség
(1696 kg) alapján országos I. helyezést, a súlyozott, egy tanulóra vetített elem tömeg (6,47
kg/fő) alapján, szintén I. helyezést értünk el. A leadott telefonokért és e-kütyükért (326 db) is
I. helyezést, az egy tanulóra eső telefonok mennyisége (1,24db/ fő) alapján pedig III. helyezést
értünk el. A versenydíjakat iskolánk alapítványa kapja, mely pénzösszeget a fenntarthatósághoz
kapcsolódó beruházásokra költhetünk. Három tanulónk az egyéni gyűjtésben is sikeres volt.
Komora Dominik 5. a osztályos tanuló elemgyűjtésben I. helyezett (1015 kg). Schrancz
Benedek 2. b osztályos tanuló pedig III. helyezett lett (422 kg). Míg Újhelyi Liza 3. b
osztályos tanuló pedig telefongyűjtésben ért el II. helyezést (265 db leadott készülék).
Köszönjük minden gyűjtőnek, támogatóinknak a segítséget, az aktív közreműködést!

II. Két tanulócsoportunk nevezett a Fenntarthatósági Témahét országosan meghirdetett
tematikus pályázatára, hogy lakókörnyezetünk Csabrendek természeti értékeinek egy kis
szeletét bemutassa, az országos pályázat kiírói és a szélesebb nyilvánosság számára is. Az egyik
pályaművel, az 5. a osztályosok alkotta „Vackor csoport”, Klung Irén tanárnő koordinálásával,
egy szépen kidolgozott, színvonalas pályázattal elnyerte kategóriájának első díját, a tanulók
részére egy szabadidős élményprogram finanszírozását.

A gyűjtőverseny helyezettjei, valamint a nyertes pályázat képviselői június 8-án, a
budapesti Csodák Palotájában egy reprezentatív díjkiosztó gálán vehették át jutalmaikat.
III. Április 23-án, a Fenntarthatósági Témahét kezdőnapján nyitottuk meg helyi
rendezésű rajzpályázatunk kiállítását. A pályázat témája helyi épített és természeti értékeink
bemutatása volt. A kiírásra 53 darab pályamű érkezett, melyet szakmai zsűri értékelt. A munkák
jól tükrözik készítőik gyermeki, őszinte látásmódját. Az aprólékosan kidolgozott grafikák
megmutatják a gyerekekben rejlő szeretetet, mellyel a megfigyelt természeti értéket, vagy
éppen épített örökségünket ábrázolták. Többek között készültek rajzok a Fehérkövekről, az
Öreg-hegyen található Banyavár elképzelt világáról, a Jóléti tóról, a több mint 200 éves
matuzsálem tölgyfáról, a darvastói külszíni bauxit fejtésről. De mellettük megörökítették még
a Fekete-kastélyt, templomunkat, hőseink emlékművét is. Minden pályázót
megjutalmazhattunk, köszönhetően a települési önkormányzatnak, illetve Turcsi József
polgármester úrnak. A díjazottak a következők lettek:
Első helyezettek 1-2. osztályos kategóriában: Vass Eszter 1. osztályos és Réfi Hanna 2.
a osztályos tanuló.
Második helyezettek szintén az 1-2. osztályos kategóriában: Baráth Jázmin és Csik
Anna 2. a osztályos tanulók.
Első helyezett lett a 3-4. osztályosok között: Kötél Bálint 3.a osztályos tanuló.
Második lett ebben a kategóriában Végh Bernadett 4. a osztályos tanuló.
Harmadik helyezést ért el: Molnár László 3.b osztályos tanuló.
A felső tagozatos korcsoportban 1. helyezett lett: Szatmári Johanna 6.a osztályos tanuló.
Második helyezést ért el: Arany Richárd Levente 5.b osztályos tanuló.
Munkájáért 3. helyezést kapott : Molnár Melinda 7.a osztályos tanuló.
A települési önkormányzat díjait Ruska Fanni Rebeka első osztályos és Ruska Richárd
3. b osztályos tanulók kapták.

IV. Április 25-én, egy erdészeti vállalkozó felajánlásának köszönhetően, mintegy 80
darab kislevelű hársfát „iskoláztunk be” gyakorlókertünkbe. Reményeink szerint, az ott
megerősödő, kifejlődő fácskákat néhány év múlva, iskolánk udvarára, illetve községünk
köztereire ültethetjük majd el. Hogy azok, mostani tanítványaink unokái számára is
biztosítsanak hűs árnyékot, a méheik számára pedig gazdag „legelőt”!
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