Beszámoló a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétről
Középiskolai Leánykollégium, Budapest, Uzsoki u. 34/a 1147
A márciusi webináriumi után inspirálódva az online időszakban is igyekeztünk a kollégiumi diákok
számára felkínálni néhány online és aktív részvételre is számot tartó programot.
A kollégiumunk „profiljához” mind a három idén kiemelt fenntarthatósági téma illeszkedett,
kisebb változtatásokkal. Az erdő, mint ökoszisztéma témához kapcsolódott a témahét egyik külső
helyszíne: a Strázsa-hegy meglátogatása, melyen a tanári kar két tagja is részt vett.
Igazgatóhelyettesünk, Lukácsné Varga Csilla, képviselte a vezetőséget és Zelnik-Nagy Márta, a
program szervezője is részt vett. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal már évek óta jó kapcsolatot ápolunk,
ez a kirándulás pedig nem csak a diákoknak volt igazán különleges, de a tanárok is tanultak új
dolgokat. Dr. Jankainé Németh Szilvia vezetésével izgalmas és tudományos bemutatón vehettünk
részt, a molyhos tölgyes zárótársulás és a sziklagyepek világáról mindent megtudtunk. Például azt is,
hogy az itt termő sajmeggy az Cherry Brandy alapanyaga.
A növényekről a két résztvevő diák Czinege Petra és Nagy Regina Helga fotókat készítettek, amit
később majd bemutatnak a kollégium diákjainak. Korábban már részt vettünk a Fedezd fel az
örökséged erdővetélkedőn, és a lányok már sok ismerettel rendelkeznek ebben a témában.
Az első világháborús szovjet katonai temető, mint történelmi kuriózum került megtekintésre: olasz,
szerb, román hadifoglyok sírjait láthattuk.
A zöld gazdaság témában a Fenntartható divat program keltette fel leginkább az érdeklődésünket,
mivel lánykollégium vagyunk és többen kézimunkáznak a kollégium lakói közül. A pályázathoz a 1112. évfolyam kategóriában szeretnénk csatlakozni, miután tanulmányoztuk a szakmai anyagokat. A
diákok a mértéktelen divatcikk fogyasztás hatásait tanulmányozták, és egy fenntartható öltözék, egy
kapszulakollekció elkészítésére vállalkoztak. Célunk, hogy minél kevesebb „fast fashion” holmit
vásároljanak, továbbá az is, hogy a hazai kisvállalkozók által előállított és elfogadható áru divatcikkek
nagyobb teret nyerjenek. A slow fashion-fast fashion workshop és a bírósági tárgyalás megtekintése
is nagyon hasznos volt a pályázat elkezdéséhez.
A fenntartható közösségekhez való csatlakozás a gyűjtőakció segítségével valósulhat meg, ezért
csatlakoztunk a Jane Goodall Intézet által meghirdetett programhoz. A film megtekintése után
megérkezett a gyűjtődoboz és a csatolt fotókon is látható, hogy örömmel fogtak hozzá a gyűjtéshez a
lányok. A kollégiumban már 2004 óta folyik szelektív hulladékgyűjtés és a szerves hulladék
komposztálását a kollégium kertjében oldjuk meg. Az elektronikus hulladékok szelektív gyűjtéséhez
eddig nem kínáltunk megoldást a lányoknak, ezzel az akcióval kívánjuk ezt elkezdeni.

2021. április 20 – án Csak természetesen! – Mikroműanyagok, amik körbevesznek minket zoom
előadáshoz csatlakoztunk, továbbá a Jövőkép-alakítás: Nyomtass nekem egy cipőt előadáshoz is.
2021. április 21. –én szerveztünk egy csapatépítő kirándulást a BISEL versenyben vizsgált
patakunkhoz, a Caprerához. Tóthné Becsei Katalin természetvédelmi mérnök a kollégium tanári karát
és a diákokat egy rövid kirándulásra invitálta, ahol megnézték a Csobaj-bánya és a közös vízbázison
lévő Caprera-patak élővilágát. A kötetelen kiránduláson a vizsgálatban résztvevő csapatunk is részt
vett, három fővel.
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