Fenntarthatósági Témahét a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” – szól a mondás,
mely a híres környezetvédelmi aktivistától, David Browertől származik. Brower mindig is
igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy természeti értékeink kizsákmányolása nem
fenntartható, az elkövetkező generációk érdekeit is figyelembe kell venni. Sajnos azonban
nem mindenki ennyire előrelátó.
Az ember hatással van a környezetére mindennapi tevékenységei során, bár ez sokszor
nem is tudatosul bennünk. Ahhoz, hogy bolygónk élhető legyen, tudatosan kell törekednünk a
fenntarthatóságra. Ennek szellemében szervezte meg iskolán 2019. március 18 és 22. között a
Fenntarthatósági Témahetet, melynek kapcsán külső előadók, plakátpályázat, illetve délutáni
programok keretében próbáltuk felhívni a figyelmet környezetünk megóvására.
A hét március 18-án, hétfőn egy izgalmas előadással indult. Sándor-Molnár Helga Tudatos
tinikor címmel hívta fel a tanulók figyelmét a tudatos vásárlásra és a tudatos
háztartásvezetésre. Ne engedjünk a kísértésnek és a reklámok csábító erejének, csak azt
vegyük meg, amire valóban szükségünk van. Így kíméljük a nyersanyagforrásokat, kevesebb
energia kerül felhasználásra, kevesebb hulladék termelődik, csökken a környezetszennyezés.
Mindenek előtt pedig tartsuk be a tudatos vásárlók 12 pontját. Ehhez kapcsolódóan a délutáni
EgészségFazék vetélkedő egyik feladata az volt, hogy a háztartásban talált újrahasznosítható
hulladékokból figyelemfelhívó, érdekes és ötletes műalkotásokat készítsenek a csapatok.
Továbbá a vetélkedőn ki-ki bemutathatta egészséges ételek készítésében való jártasságát is.
Kedden két előadásnak is helyt adott iskolánk. A délelőtti órákban Dr. Lázár István a
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének adjunktusa tartott ismeretterjesztő programot
a környezetünket érő globális klímaváltozással kapcsolatban. Elmondta, hogy a megváltozott
és sokszor szélsőséges időjárási folyamatok az utóbbi időkben egyre jobban felerősödnek, az
éghajlati övek kezdenek eltolódni és hazánkat is egyre jobban érinti a szárazodás veszélye.
Mindezek egyrészt természeti okokra vezethetők vissza, másrészt a megváltozott fogyasztói
szokások és az emberi kizsákmányolás miatt felerősödni látszik az antropogén hatás is.
Kedden a délutáni előadó Pálfi Zsuzsa volt, a Megújuló Energia Park oktatási referense
Debrecenben, aki röviden ismertette az energiapark működését, célját, majd áttért az
alternatív környezetbarát megújuló energiaforrásokra. Mindezzel az volt a célja, hogy
bemutassa a diákoknak, hogy nem csak a fosszilis energiahordozók segítségével lehet
elegendő energiát előállítani, hanem a megújuló energiaforrásokkal is, mint pl.: a nap, a szél
vagy a víz. Ez utóbbi nem kimondottan folyó vagy tengervízi energiaként, hanem
geotermikus energiaként is igen jó hatásfokkal használható.
A szerdai nap a diákok kerültek előtérbe, osztályszinten megmutathatták tehetségüket,
ügyességüket, gondolkodási képességüket, ugyanis ez a nap a diákönkormányzat napja volt,
melynek keretében a diákok ügyességi feladatokban, sportvetélkedőkben mérhették össze
erejüket, tudásukat.
Csütörtöki napon ismét visszatértünk a környezetvédelemhez. Fenntartható városok és
közösségek címmel Fait Federika és Németh Eszter tartottak interaktív előadást a „Visegrádi
Négyek a Fenntarthatóságért” szervezet képviseletében. Előadásukban kiemelték, hogy
sétáljunk, használjuk a tömegközlekedést, ahelyett, hogy autóznánk. Ha kicsit lelassítunk,
akkor megismerhetjük élőhelyünk környezetét is. Ha esetleg autót kell használnunk úticélunk
eléréséhez, akkor utazzunk több emberrel közösen. Kerüljük a repülést vagy legalább
ellensúlyozzuk a szén-dioxid kibocsátásunkat. Szlogenjük a következő volt, melyet
véleményem szerint mindannyiunknak szem előtt kell tartani: „Helyit eszem, helyitől veszem,
mert helyin az eszem.”

Ha sokan azonosulnak ezzel a szemlélettel, akkor sokkal élhetőbb, fenntarthatóbb és
egyben zöldebb környezetet tudunk teremteni. Ezzel együtt biztosítani tudjuk, hogy unokáink
is továbbadják unokáiknak elődeink örökségét.
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