
 

 

 

 

Fenntarthatósági Témahét  

     a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiumában 

   Iskolánk, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma az idén is csatlakozott a 2018. évi Fenntarthatósági Témahéthez, amely április 23-

27. között került megrendezésre. 

Intézményünk különösen fontosnak tartja, hogy felhívja a diákság figyelmét a Föld napjának 

és az ehhez kapcsolódó Fenntarthatósági Témahétnek a legfontosabb üzenetére, mely szerint 

minden ember számít, hisz minden egyes ember, minden nap hatással van a bolygónkra, így 

rajtunk áll, hogy milyen változást hozunk a környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében. 

Rendezvényünk célja is az volt, hogy már az iskolás korúak is megismerjék a téma fontosságát 

és megértsék személyes érintettségüket. 

A hét programjait a kollégiumi munkaközösség állította össze úgy, hogy azok vonzóak, ta-

nulságosak legyenek. Már hetekkel korábban ismertettük tantestületünkkel és diákságunkkal a 

programokat. Külön felhívásokat készítettünk az egyes bemutatóórákra, interaktív előadásokra, 

a különböző versenyekre és vetélkedőkre, ahová a tanulók az iskolában kihelyezett jelentkezési 

lapokon nevezhettek be. 

Minden reggel zenés ráhangolással kezdtük a napot.  Emellett a nap fő témaköréhez tartal-

milag illő ppt- bemutatót, illetve az előadások tárgyához kapcsolódó kisfilmeket vetítettünk. 

Hétfőn, április 23-án reggel a 

fenntarthatósági témahetet, a térségi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatója, Petró Ár-

pád és nevelési igazgatóhelyette-

sünk, Hidas Éva nyitották meg.  

Az ünnepélyes megnyitó után 

kezdetét vette az egész hetet megha-

tározó móka és vidámság.  
1. ábra Megnyitó 



Az első nap fő témája a hulladékgazdálkodás volt. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” 

címmel a Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai, interaktív előadás formájában mutatták be a 

szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás lényegét, szükségességét. 

Az előadást érdekes ÖKO játék bemutató követte, ahol a csapatok játékos formában ismerked-

hettek meg a szelektív hulladékgyűjtéssel. 

A témahét második napján, április 24-én, tartalmas előadások sorozata vonzotta a továbbra 

is nagyszámú, érdeklődő gyereksereget. Az aulában hazánk védett állatfajairól kiállítást tekint-

hettek meg az érdeklődők. 

A Nyírségvíz Zrt. szakembereinek jóvoltából, „Mennyit ér ma a tiszta víz?”, illetve „Kör-

nyezetünk és vizeink védelme ma már nem lehetőség, hanem kötelezettség” címekkel interaktív 

előadás részesei lehettek tanu-

lóink.  

Az előadásokat egy interaktív 

bemutató követte iskolánk ud-

varán, ahol a fiatalok megis-

merkedhettek a Nyírségvíz Zrt. 

sürgősségi szerelőkocsijával, és 

együtt "szerelhettek" a szakem-

berekkel.  

 

 

Ugyanezen a napon a papír újra-

hasznosításának folyamatával és 

annak lehetséges felhasználásá-

val ismerkedhettek meg diákja-

ink Pellerné Poór Etelka iparmű-

vész vezetésével kézműves fog-

lalkozás keretei között. Igazán 

nagysikerű volt ez a program is, 

hisz tanulóink és pedagógusaink 

igazi mesterműveket készítettek 

papírból, melyeket haza is 

vihettek. 

  

3. ábra Papírcsodák 

2. ábra Munka a Nyírségvíz Zrt. szerelőkocsijában 



 Április 25-én, szerdán a délelőtt a kreativitás és az egészség jegyében telt. A fiatalok nagy 

érdeklődéssel hallgatták Botos Csaba, a Zöldövezet egyesület vezetőjének „Te tehetsz róla, Te 

tehetsz érte” címmel tartott csodálatos előadását, mely feltárta a tanulók egyéni felelősségét 

Földünk védelmét illetően. 

Az előadás után ÖKO lábnyom vetélkedőt rendeztünk. 

Az iskola aulájában szintén a Zöldövezet egyesület szervezésében egész napos biotermék be-

mutató és vásár fogadta az érdeklődőket.  

Dr. Mónus Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem tanára Nyíregyháza és környéke védett növény- és 

állatvilágát színpompás fotókkal tartalmas előadás keretében mutatta be. 

A szerdai napunk következő eseményén Roma Ádám tanár úr „Ne Füstöl/ög/j Tekerj” motivá-

ciós előadása aratott nagy sikert nem csak a tanulók, hanem a pedagógusok körében is. Előadása 

a mozgás és az egészséges életmód fontosságára hívta fel a figyelmet.  

Az előadást követő kerékpáros 

ügyességi verseny rendkívüli iz-

galmakat hozott. 

Az akadálypálya teljesítésében 

szép számban vettek részt nem 

csak fiúk, hanem lányok is. 

Az iskola aulájában, „A varázsla-

tos Felső-Tisza vidéke” címmel 

egész napos kiállítást tekinthettek 

meg diákjaink, tanáraink. 

Április 26-án, csütörtökön délelőtt ismét megtelt az 

aula és környéke érdeklődő diákokkal. 

Ezen a napon újra az egészség került előtérbe, hisz isko-

lánk minden évben megrendezésre kerülő Egészségnapját 

is most tartottuk. 

A diákok, pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók is 

több helyszínt is meglátogathattak, ahol a Szabolcs-Szat-

már-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Jósa András Oktatókórházának lelkes szakemberi révén 

különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt, illetve érté-

kes tanácsokkal látták el őket.  

Ezen a napon számos diák és felnőtt tanulhatta meg az új-

raélesztés folyamatát is.   

4. ábra Kerékpáros ügyességi verseny 

5. ábra Újjáélesztés tanulása 



Páll Sándor rendőr alezredes, iskolánk bűnmegelőzési referense, játékos-ügyességi feladattal 

kötötte le a gyerekek figyelmét.  

Nagy volt az érdeklődés azon a tanulságos előadáson és az azt követő játékos vetélkedőn is, 

amelyeket  

 Horváth Judit, a Jósa András Ok-

tatókórház szakembere „Mit te-

gyünk, hogy jót együnk? Tudatos 

vásárlás, tudatos étkezés és fo-

gyasztóvédelem” címmel, mint a 

témahét kiemelt témája, tartott.  

A témával kapcsolatosan levetí-

tettük a „Friss és máris a szemét-

ben! Globális élelmiszer pazarlás-

ról” szóló oktatófilmet. 

A könyvtárban a témahét kiemelt témája keretében Nyíregyháza épített és természeti környe-

zetéről a nyíregyházi városvédő egyesülettől Mészáros Zoltán tartott színvonalas előadást.  

A nap végén egy nagyszabású 

„Fut a sulit” rendeztünk, ahol 

megmozdult az egész iskola. 

Tanárok és diákok együtt sétál-

tunk ki a Nyíregyházi Sparta-

cus Sportpályájára, ahol  há-

rom kört lefutva mutattunk pél-

dát arra, hogy a sportnak min-

dennapi szerepe kell, hogy le-

gyen életünkben. 

 

Április 27-én, pénteken a kora délelőtti filmvetítéseket követően, melyek a levegő tisztasá-

gának védelméről szóltak, Sipos László, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 

tanára tartott egy izgalmas előadást az atomenergiáról és a csernobili atomkatasztrófa hatásai-

ról. Az előadás érdekességét az adta, hogy egészen az őskortól napjainkig elemezte az energia 

és a fenntarthatóság viszonyát, melyet mindenki nagy érdeklődéssel hallgatott végig. 

Ezen a napon hatalmas sikert aratott a „Cserebere” ruhabörzénk is. Lényege az volt, hogy a hét 

folyamán a diákok és tanárok által összegyűjtött már megunt vagy kinőtt ruhákból mindenki 

ingyen, kedvére válogathatott és hazavihetett. 

6. ábra "Mit tegyünk, hogy jót együnk?" előadás 

7. ábraNyíregyháza régen és most 



Az utolsó napon iskolánk aulájában „Nyíregyháza restaurált épületeiről” láthattak az érdeklő-

dők kiállítást. 

Szalai Anikó tanárnő irányításával a 

divat- és stílustervező tanulókból 

álló „divatos csapat” egy nagyszerű 

ÖKO-ruha bemutatót tartott. 

A divatbemutató után következett a 

témahét zárása, az eredményhirde-

tés, melyen értékes ajándékokkal ju-

talmaztuk a hét vetélkedőin, verse-

nyein kiemelkedően teljesítő diáko-

kat, illetve a legaktívabb osztályt. 

A témahét nagyszerűen sikerült, amit semmi sem bizonyít jobban, mint hogy  a rendez-

vényeinken részt vett tanulók létszáma mindig meghaladta a tervezettet, és nem volt osztály, 

amelyik ne vett volna részt legalább egy programon. A teljes hét során jelentettünk meg képeket 

az iskola facebook- és instagram oldalán is, valamint, ha ellátogatnak honlapunkra az érdeklő-

dők, és a Fenntarthatósági Hét logójára kattintanak, láthatják és olvashatják a teljes hét esemé-

nyeit napi bontásban. (http://www.wmk.hu/honlap/fenntart/) 

 Ez az öt nap mind a diákok, mind a felnőttek számára felejthetetlen élményt nyújtott, 

hisz  felhívtuk a figyelmet a globális felmelegedésre, a vízhiányra, a csökkenő energiakészle-

tekre, s megtanulhattuk, mit tehetünk a bolygónkért, s hogy valóban RAJTUNK ÁLL! 

8. ábra Csere-bere ruhabörze 

8. ábra ÖKO-ruha divatbemutató 

http://www.wmk.hu/honlap/fenntart/

