A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola is csatlakozott
az országos kezdeményezéshez, számos program színesítette a
diákok hétköznapjait ezen a héten.

A Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület elnöke,
Rozgonyi János tartott előadást az első napon. Bemutatta mindenek előtt
az egyesület munkáját, feladatait, majd Kevermes turisztikai értékeiről
mesélt. Az előadása végén sok-sok képpel színesített
prezentáció segítségével tájékozódhattak a diákok a
madarak gyűrűzéséről, az év madarairól különös tekintettel
a tengelicéről.

Az
aulában
figyelem felhívó
molinók segítették
a hét témáinak
feldolgozását. Pl.:
klímamentő ötletek, élj természetesen, legyél te is biokertész,
környezetbarát tisztítószerek, helyi értékek szerepe. A
molinókat a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Zöldülj!
Fordulj!" tematikus vándorkiállításából kaptuk kölcsön.

Ezen a héten is folytatódott a szelektív gyűjtés, zsugorítás.
A PET palackokat erre a célra szerkesztett gyűjtőbe helyezték
el a tanulók, majd a diákügyeletes zsugorított. Mindkét
eszközt a diákok készítették és már több hónapja használják.
1100 literes hulladékgyűjtő boxba gyűjtik, melyet a városi
hulladékgyűjtő cégtől kapott az iskola.
A 9. A osztály informatikusai szakmai óra keretében
beszélgettek
a
környezetbarát
akkumulátorok
fontosságáról.
Hétfői nap eseményei: https://www.youtube.com/watch?v=lwH8H7VTrOw

PÓCSI GABRIELLA vidékfejlesztési szakember, geográfus előadásának címe:

A helyi termékek értéke, avagy miért
vásároljunk helyi termelőktől?
A vidékfejlesztés egy meghatározó része a helyi
gazdaságfejlesztés, melynek fontos eleme a helyi
termékek előállítása és értékesítése. Az előadás során a
hallgatók
megismerhették
azokat
a
szabályrendszereket, melyek a helyi termékek
előállítását és értékesítését határozzák meg. Betekintést
nyerhettek a helyi termékek típusaiba, valamint
minősítési rendszerükben is.
Az aulában mini-piac berendezésére került sor, ahol is a szervezők felhívták a figyelmet arra,
miért is lenne fontos a helyben készült termékek megvásárlása.
Milyen is egy jó piac?

VARGA ZOLTÁN békési ács és fafaragó tartott fafaragás bemutatót. Az érdeklődők megismerték
a faragás alapjait, eszközeit, megtapintották a faragás alapanyagait - különböző keménységű fákat,
elleshettek néhány mozdulatot, és beszélgettek a kiállított kész darabokról is.

Vendéglátós tanulók készítettek finom falatokat a keddi piac helyszínén. Mézes natúr joghurtot
ajánlottak reggelire, répás füstölt sajt krémmel töltött pirítóst kínáltak előételként, tartósítószer- és
cukormentes alma levet kínáltak, majd zabos desszerttel kedveskedtek.

Délután folyamán az iskola Kreatív Ipar csapata
bringával indult Békéscsabára a Körösök Völgye
Látogatóközpontba.
Sétát tettek elsőként a központ épületében, megismerték
annak múltját, jelenét, majd a foglalkoztató teremben
sok érdekes feladaton keresztül ismerkedtek a
környezeti értékekkel. Később a ligetben tettek egy
sétát, ahol a tanösvényre kihelyezett táblák segítségével
tájékozódtak a zöld terület értékeiről.

Keddi nap eseményei: https://www.youtube.com/watch?v=RoaKz4EdWXA
Iskola parkjában a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa Boldog Gusztáv
természetvédelmi őrkerület-vezető tartott gyakorlati foglalkozást: madárbefogás, madárgyűrűzés,
továbbá minden mást, amit a madarászokról, természetről tudni illik…

Bacsó
Péterné
Ica
sajtkészítő
kistermelő
sajtkóstolóval és szaktudásával járult hozzá a
rendezvényhez. Különböző ízesítésű gomolyák,
kézműves, töltött sajtok, paranyica, krémsajtok, túró
és túrókém bemutatása és kóstoltatása volt terítéken.





Környezetbarát háztartás, természetes kozmetikumok. Versek és gyógynövény felismerő
Lant Györgyi rímfestőnővel.
Baka Andival a FETA munkatársával beszélgetek a diákok az energia és víztakarékosságról
passzív és aktív házról. Csalán simogató, papírpohár hajtogatás is volt.
A szünetekben kivetítőn kedvcsináló és ötletadó pólóátalakítós filmeket nézhettek a diákok
pólószatyor bemutatása is látható volt mint egyszerű újra hasznosítási lehetőség és
csökkenthetjük ezáltal a műanyag szatyor fogyasztásunkat, ezáltal a környezetszennyezést.

Gyebnár Péter (FETA elnöke) a hét zárónapján
tartott előadást az alapítvány munkájáról.

Végezetül a héten legaktívabban teljesítő
osztályok, csoportok, egyének kaptak
ajándékot.

Szerdai események:
https://www.youtube.com/watch?v=x1jqIrxqivY

Segítőink, együttműködő partnereink és támogatóink







Körösök Völgye Natúrpark Egyesület – Békéscsaba
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság - Szarvas
Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerület-vezető
FETA - Fenntartható Térségért Alapítvány - Békés,Tarhos, Békéscsaba
Gyebnár Péter elnök
Pócsi Gabriella vidékfejesztési szakember, geográfus - Gyula




Baka Andrea szervező, FETA kulturális munkatárs
Kovács Ildikó DicoArt - "HaCuKa" és "Ruhaság" alkotó műhely, - Békéscsaba,
Hódmezővásárhely
Rozgonyi János DTME, Kevermes
Dél Békési Madártani és Természetvédelmi Egyesület MME Helyi Csoportja









Varga Zoltán díszács és fafaragó alkotó, Békés
Bacsó Péterné Ica sajtkészítő kistermelő, Békés
Lant Györgyi rímfestőnő, Békéscsaba
Esély Pedagógiai Központ Speciális Szakiskolája Békéscsaba
Békési Kajak-Kenu Klub
Leel-Őssy Sándor- Gyula
Medovarszky Márta – Békéscsaba




http://gff-bekes.hu/index.php/hirek-sajto/hirek/item/390-fenntarthatosagi-het

Békés, 2017. 05. 09.

