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A MI ZÖLD BAKANCSLISTÁNK 2021 

A Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola idén 

másodszor csatlakozott a Fenntarthatósági Témahét országos rendezvénysorozathoz. A sikeres 

munka érdekében a 2019-ben megalakított fenntarthatósági munkacsoport új tagokkal bővült.   

Az újra hasznosítható termékekből rendezett kiállítás anyagát idén csak kis csoportokban, tanórán 

az élelmiszer kabinetben mutattuk be. 

                 

 

 
Szakmai vizsga 2020/2021 tanév 

Évente több száz tonna szemét keletkezik a világban az egyszer használatos anyagok miatt, 

amelyekbe az éttermek csomagolják az elkészített termékeiket. Átlagosan alig fél órát használjuk 

ezeket a tárgyakat és ezért nagy árat fizetünk. A vendéglátószervező- vendéglős képzés idei szakma 

vizsgája a termelés és értékesítés mellett kiegészült az elkészített termékek elvitelre való 

csomagolással is. Fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk és megtanítsuk a tanulóknak, hogy vannak 

nagyon jól alkalmazható környezetbarát csomagolóanyagok, melyekkel csökkenthetjük a vendéglátás 

ökológiai lábnyomát. A koronavírus miatt a „kérd elvitelre” már nem csak egy reklámfogás, hanem 

egy kötelező és nem választható alternatíva azok számára, akik tovább akarják üzemeltetni a 

vendéglátóipari egységeiket.  

A vizsgán -idén először-üveg, papír és cukornádból készült csomagolóanyagokat használtunk.  
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Fenntartható Divat Program 2021 

 

Iskolánk egy 4 fős csappattal indult a fenntartható divat pályázatán. A lányokat érdekeli a divat, a 

tervezés és szívesen hasznosítják újra régi, már megunt ruhadarabjaikat. A közösen megtekintett 

online tanóra után ők fedezték fel a lehetőséget a pályázat benyújtására. 

Téma: Retró, azon belül is a 70-es évek divatja. A régi ruhadarabok: 1 hosszú farmernadrág, 1 minta 

nélküli rózsaszín farmerkabát, 1 fekete felső és egy kockás szoknya. 

Először tervet készítettek a ruhákról, majd megvalósították. A kabát hátuljára és elejére farmer és 

bársony anyagok felhasználásával díszítést varrtak, a nadrágszárát rövidre vágták és rojtozták, a 

fekete felsőt és a kockás szoknyát összevarrták. 
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Tornazsák készítése a kedvenc pólómból: 

 

Egy városi projektzáró rendezvény keretében iskolánk tanuló fát ültettek:   

                                                         

Csatlakoztunk az áprilisi online tanórákhoz, megnéztük Jane Goodall : A remény című  filmet.  

 

 

A mi zöld bakancslistánk munkacsoport  

Salgótarján. 2021.05.31                                                                                                    


