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Intézményünk ebben az évben is részt vett a Fenntarthatósági Témahét programjában.  

2020 áprilisában kellett volna megtartani a rendezvényeket, de sajnos a Covid-19 miatt bevezetett digitális 

oktatás miatt a rendezvénysorozat őszre halasztódott. Bár a járványveszély nem múlt el és sok-sok szigorítás 

történt emiatt, iskolánk, mint a legelső alkalom óta mindig, vállalta, hogy megszervezi 2020.10.05.-09. 

között a Témahét eseményeit.  

Mint mindig, ebben az évben is, követve a központi instrukciókat, az iskolánkra, a térségünkre jellemző, 

egyedi programokat szerveztünk. Ezek témájukban mindig megegyeznek a központi útmutatásokkal, de a 

helyi tradíciókat akartuk és akarjuk mindig figyelembe venni. Ehhez tudni kell, hogy iskolánkban 1984 óta 

működik a Természetbarát Diákkör, melynek egykori tagjaiból 2008-ban létrejött a jogi képviseletet is ellátó 

partnerünk a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (BTKE). Ennek alapján az eltelt évtizedek 

során szoros együttműködés alakult ki az intézményünk, a Természetbarát Diákkör (Öko-szakkörösök), a 

BTKE, Vásárosnamény Város Önkormányzata és a Beregi Kistérség települései között. Ötleteinkkel, szinte 

irányításunkkal évről színvonalas programokat valósítunk meg, mert szerintünk a fenntarthatóság elveinek 

megismerése, megismertetése, gyakorlása nem korlátozódhatnak egy hét eseményeire és egy intézményre. 

Ennek jegyében szinte egész évben aktívan dolgozunk, projekteket szervezünk helyi és kistérségi 

színtereken, mert mi hiszünk benne, hogy: „Jövőnk a tét!” Szeretnénk, hogy ebbe is bepillanthassanak, hogy 

érthetővé váljon, miért vannak egyedi programjaink és miért nem követjük sablonszerűen ajánlásaikat, 

hanem azonosulva azok céljaival egyéni, egész éves akciókat valósítunk meg. Csak néhány példa: 

        
Víz Világnapja      E-Figyelő projekt          Autómentes Nap Te Szedd Akció 

A fentiek alapján Diákkörünk a városunk és a kistérségünk a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos 

szemléletformálás meghatározója lett a fiatal és a felnőtt társadalomban egyaránt. Akcióinkról minden 

esetben beszámolunk intézményünk honlapján (vrfg.sulinet.hu), Facebook-oldalán. Emellett a városi tv-ben 

(Nameny tv) és a www.beregihirek.hu internetes oldalon. 2000-2012-között 300 magyarországi, kárpátaljai, 

kelet-szlovákiai, partiumi középiskolát megszólító négynyelvű, nemzetközi környezetvédelmi vetélkedőt 

szerveztünk. Emellett számos HURO.HUSKROUA, EFOP programban vállaltunk kezdeményező, vagy 

megvalósító szerepet az elmúlt évek során. Helyi termelők napját és Adventi jótékonysági főzőversenyt 

szervezünk. 1990-től harminc éven át szerveztünk nyári nemzetközi környezetvédelmi táborokat a beregi 

Barabás községben a Kaszonyi hegyen. 

 

Ennek alapján talán érthető, hogy iskolánk fiataljai és dolgozói lelkesen vesznek részt a Fenntarthatósági 

Témahét projektjében, figyelemmel követve tanácsaikat, szakmaiságukat, de mindig egyedi, helyben 

megvalósítható terveket készítünk. 

 

Ebben az évben a Covid-19 mindent átírt. Ennek ellenére, betartva az egészségügyi protokoll szabályait 

Toldi Zoltán az iskolánkban 1984 óta működő Természetbarát Diákkör vezetője vállalta, hogy a hét 

folyamán minden osztályunkban rendkívüli biológia órát tart. A téma a globális környezeti problémák, a 

klímaváltozás és a lehetséges jövőnk volt. Az előadás anyaga a központi irányelvek alapján készült el, de azt 

önállóan állítottuk össze, mert korábban (és későbbre is tervezve) térségünk településein a felnőtteknek és az 

iskolák diákjainak tartottunk ilyen jellegű foglalkozást. Az előadás kb. 30 percig tartott, majd a témával 

kapcsolatos beszélgetést tartottunk. Minden osztályunkban, összesen 12 osztályban sikeresen megoldottuk a 

programot. A beszélgetés mellet játékos – környezeti problémákat megoldó és tudatosító feladatokat is 

átbeszéltünk. 
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A Témahét másik feladata, a lemerült szárazelemek gyűjtési akciója volt. Ezt már évek óta végezzük, de erre 

a hétre kiemelt gyűjtési feladatot adtunk ki. A városunkkal egyeztetve hajtottuk végre. A gyűjtő edényeket is 

tőlük kaptuk és ők szállíttatják el az ártalmatlanítás helyére. Így történ ez ebben az évben is. 38 kg elem 

gyűjt össze, amelyet az önkormányzat november elején el is szállított. 

   
 

Ezen kívül kollégánk irányításával az előadások témájából meghirdetett rajz és plakátpályázatot tudtunk 

megvalósítani, hiszen a színes, közös rendezvényeket kerülnünk kellett. A rajzpályázatra több mint 200 

pályamű érkezett be, amelyekből a válogatás után szép kiállítást állítottak össze a művészeti szakkörösök. 

     
Az előadások a klímaválság, az energiatakarékosság és a megújuló energiák felhasználhatóságáról is szóltak. 

Ebben helyi példát is felmutathattunk, hiszen ebben a tanévben valósult meg iskolánk szigetelése, 

energiatakarékos nyílászáró cseréje és még az idén napkollektorokat is elhelyeznek épületünk tetejére.  

 

A központi kiírásnak megfelelő kutatási projektet videók és tanulmányok készítésére most nem írtunk ki. 

Ennek igen egyszerű oka volt. Ekkorra már ismertté vált az Európai Hulladékcsökkentési Hét programja. 

Ezeket a feladatokat erre a projektre adtuk ki. (www.vrfg.sulinet.hu). Itt ezzel együtt jótékonysági gyűjtést is 

meghirdettünk kistérségi szinten. Ebben olyan megunt, de még kiválóan használható játékok, eszközök, 

ruhák gyűjtésére kértük az embereket, amelyeket a közelgő ünnepek alkalmából a Máltai Szeretetszolgálat 

segítségével eljuttathatunk a rászorulóknak. 

 

http://www.vrfg.sulinet.hu/


Sajnos az élet közbeszólt. A Covid-19 miatt újra vészhelyzetet hirdettek hazánkban és iskolánknak is át 

kellett állni a digitális oktatásra. A tanulói kutatási programra alig érkezett vissza értékelhető anyag. Csupán 

a gyűjtési akciónk bizonyul sikeresnek, hiszen eddig több tucat csomag került be iskolánkba. Elfogadtuk a 

tényt: A mostani nehéz helyzetben diákjainknak a legfontosabb az, hogy követni tudják a digitálisan leadott 

tananyagokat, hogy ebben a formában is fejlődhessenek. Akcióink ezzel együtt is hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a fenntarthatósági elveket elfogadó, szociálisan érzékeny felnőttekké váljanak.  

 

Sokáig gondolkodtunk azon, beadjuk-e pályázatunkat a kiírásnak megfelelően, hiszen a központi programok 

elvével megegyezve, szakmaiságából merítve, mégis, teljesen új programot hajtottunk, illetve akartunk 

végrehajtani. Nem, igazából nem nyerni akartunk ezzel, hiszen higgyék el, már nyertünk! Nyertünk azzal, 

hogy e „távoli, sokak által leírt vidéken” tudunk jót és jól tenni, valahogyan másképpen, a mi térségünkre 

jellemzően. S a nyereményünk mindig megkapjuk, mert tudjuk, diákjaink cselekedetei hatást gyakorolnak 

kistérségünk lakosaira is, hiszen a célunk alapvető: „Jövőnk a tét!” 

 

 

Toldi Zoltán 

tanár 


