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A teremtésvédelem több mint az egészséges környezet megvédése. A teremtés Isten
szeretetének megnyilvánulása. Ő folyamatosan jelen van a világban, minden teremtményében.
Isten nem azért teremtette a világot, hogy aztán ne törődjön vele többet, és még csak nem is
azért, hogy az embernek lakóhelyet biztosítson. A teljes teremtés Istenhez tartozik. Az élet
minden formája érték.
A teremtésvédelem arra törekszik, hogy megóvja a világot eredeti céljának megfelelően, azaz
minden élő közelebb juthasson önmagához, társaihoz és ezeken keresztül a Teremtőhöz. Isten
szeretetből teremtette a világot, így természetes, hogy kapcsolatban akar lenni az emberekkel.
A világ megértése, megóvása és gondozása közelebb vezet Istenhez.
Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű, az Isten által minden teremtmény közös
otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben kiadott enciklikája a természeti, emberi
környezet megőrzését és ápolását sürgeti. Ennek szellemében Ternyák Csaba egri érsek 2017
óta március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére, teremtésvédelmi napot hirdetett.
Ezen a napon a mi intézményünk tanulói és pedagógusai is nagy örömmel és lelkesedéssel
vettek részt környezetvédő és -szépítő programjainkon.
Idén 8. alkalommal 100 tanulóval vettünk részt a „TeSzedd” - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióban, melynek keretében, iskolánk udvarát, a környező utcákat, a Tiszapartot tettük tisztává. A szemétgyűjtési akció eredménye több mint 20 zsák, tele hulladékkal.
A program célja, hogy a diákok együtt tisztítsák meg környezetük egy szegletét, így
gondoskodva az Isten által teremtett világ védelméről, továbbá hogy beszélgessenek korunk
emberének felelősségéről és a fenntartható világ lehetőségeiről napjainkban.
Iskolánk udvarán a gyerekek segítségével elültettük az évfolyamok fáit, melyek köré
virágokat és bokrokat is elhelyeztünk. A közös munka után együtt gyönyörködtünk a
növényekben, az esztétikusabbá tett környezetünkben.
Idén már tizedik alkalommal, március 18-22. között rendezték meg a magyarországi
vízfogyasztás népszerűsítéseként a fiataloknak szóló Happy-hét programot, melyre a mi
intézményünk is regisztrált. A hét során a gyerekek kreativitást, ügyességet igénylő feladatok,
játékos programok és interaktív oktatóanyagok segítségével ismerkedtek az egészséges
folyadékfogyasztási szokásokkal.
Reméljük, hogy programjaink példaértékűnek bizonyulnak az ifjúság természet és
egészségvédelem iránti elkötelezettségének érdekében.
A gyerekeknek érezniük kell azt, hogy közös otthonunk megvédése nem ismer halasztást, ez
egy olyan sürgető kihívás, mellyel a kor emberének mihamarabb szembe kell néznie. Az
emberiségnek még nem járt le az ideje, s ha mindannyian, együtt, összefogva teszünk
környezetünkért, akkor azt sikerülhet megóvnunk, de minden bizonnyal élhetőbbé tennünk.
Legyen a közös jelszavunk: fenntarthatóság, környezettudatosság, teremtésvédelem!

Mellékelt fotók az eddig megvalósult teremtésvédelmi programokról:

 Tisza

–tavi

 Assisi Szent Ferenc ünnepén a sarudi állatparkban

hajótúra

 Az igari Arborétum titkai

 FeHoVa kiállítás

 A Tisza élővilágának emléknapja

 Happy hét

 Virágültetés, parkosítás az iskolában és a templomkertben

 TeSzedd! akció

