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Ebben a tanévben ismét egy sikeres tanévet tudhatunk mögöttünk. Elmondhatjuk, hogy már 

vannak kialakulóban lévő hagyományaink, és próbálunk kitalálni új dolgokat is. Sok szerep jut 

a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos diákjainknak. 

A tanév munkáját szeptember hónapban ők nyitották, hisz a szeptember hagyományosan az 

őszi aszpektus vizsgálatával kezdődik. A város egyes részeit (Cifrakert, Múzeum kert) Már 

ismerős terepként járták be, megfigyelték a változásokat. Közúti közlekedési zajt is mértek, az 

intézményünk előtt elhaladó 441. út mellett. Sajnos a forgalom nem csökkent az elmúlt év 

során! 

Szeptember végén került sor a Kutatók éjszakájára is, idén a NÉBIH kecskeméti 

laboratóriumában tettünk látogatást, azúttal a 13. évfolyamos analitikusokkal. 

Októberben a tantestület ismerkedett hazánk tájaival, és hagyományaival. Hajóstól Ozoráig 

járták be a Dél-Dunántúl tájait.  

Novemberben már hagyományosan bekapcsolódtunk az Európai hulladékcsökkentési hét 

programsorozatba. Megkönnyítette a munkánkat, hogy a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület kiválasztott iskolaként rendelkezésünkre bocsátott egy programsorozatot és a 

megvalósításhoz szükséges eszközöket is. A már ismétlődő programok mellett (plakátverseny, 

divatbemutató, kiállítás) nagy sikert aratott a „Csere-bere nap”, amiből végül a nehéz indulás 

után Csere-bere hét lett, alkalmazkodva a diákok igényeihez. Hosszabb idő kellett, mire 

rájöttek, hogy az akció milyen előnyökkel jár, és a részvétel nem „ciki”. Ötszáznál több tárgy 

talált új helyet karácsony előtt, a maradék ruhákat januárban eljuttattuk a helyi Vöröskereszthez, 

akik örömmel fogadták. 

Decemberben ismét az újrahasznosítás jegyében szépültek a tantermeink, a 11. évfolyamosok 

pedig köszöntötték a Szociális Otthon és az ÉNO lakóit. A sütős és cukrász tanulóink és a 

kertészek sikeres karácsonyi vásárt tartottak. A karácsonyi sütik mellett az idei év sztárja a 

grincsfa volt. 

Az új évet a környezetvédős tanulók sugárzás méréssel kezdték. Megállapították, hogy jóval az 

előírások belüli értékeket mértek ugyan, de tanulmányaik alapján javaslatot tettek az épületen 

belül a háttérsugárzás csökkentésére (többet kell szellőztetni). 

Februárban is az övék volt a főszerep, a Tisza élővilágának napján rádiós megemlékezést 

készítettek és plakátokkal hívták fel a figyelmet. a 17 évvel ezelőtti események súlyára. 

Márciusban a víz világnapjára emlékeztünk, az aulában sikert aratott a kiállításunk, ahol 

érdekes tényekkel szembesülhettek diákjaink: plakátokon láthatták az egyes termékekhez 

kapcsolódó vízlábnyom nagyságát. 

Az április hónap igencsak mozgalmasra sikeredett iskolánkban. Arany János születésének 200. 

évfordulójára emlékeztünk az Arany-hét rendezvényeivel. Egy hétig középkori hangulatban 

éltünk, középkori zászlók alatt, lovagi tornával, színvonalas szellemi tornával és a szakmáink 

középkori bemutatásával tarkítva. A hét zárásaként került megrendezésre a hagyományos 



Tudományos Diákköri Konferencia iskolánkban, XV. alkalommal. Nem csak a külső pályázók 

színvonalas dolgozatait hallgathattuk a hagyományokról, hanem iskolánkból is több pályamű 

érkezett, és jó eredményeket értek el diákjaink. A zsűri megállapította, ezen a versenyen most 

is mindenki csak nyert, pályázók és a hallgatóság egyaránt. 

Ha április, akkor Szakmák éjszakája. Idén először Iskolánk is csatlakozott a programokhoz, 

reméljük hagyományt teremtettünk. 

A ceglédi regionális ökoiskolai találkozón is részt vettünk,  

Még ugyancsak áprilisban zajlottak az országosan meghirdetett Fenntarthatósági témahét 

rendezvényei. A hét jelmondata: „Aktív tanulók/passzív ház”. Ennek jegyében plakátokkal 

készültek a munkaközösségek, egy-egy témakört körüljárva. Beneveztünk a rendezvényhez 

kapcsolódó Fenntarthatósági kupára is, ahol iskolánk csapata 9. helyezést ért el, majdnem 300 

nevezett csapatból.  

Májusban terveztünk egy látogatást a Pálfájai Oktató Központba, de idő hiányában sajnos ez 

nem valósult meg. Készültünk, indultunk és megnyertük a jubileumi X. Danube Box „Duna 

Ismerettár” országos versenysorozatot és annak döntőjét. Sajnálatos, hogy ez a szép 

versenysorozat véget ért, ami minden évben sok információt és nagy élményt jelentett a 

résztvevő gyerekeknek.  

Még májusban került sor a szokásos Toldi-napra, és a város főterén megrendezett Szent Gyögy 

napi forgatagra.  

A környezetvédelmi világnapot egy iskolai Kvízzel köszöntöttük, majd a tanévet a szokásos 

programokkal zártuk: a hagyományos családi főzőnap, a tantermek közös nagytakarítása és egy 

önfeledt vidám sportnap. 

A közös programokat folytatva a városi rendezvényhez csatlakozva részt vettünk a IV. Kőrösi 

möggyfesztiválon, ahol boszorkányos ügyességű csapatunk különdíjat kapott. 

A havi feladatok mellett voltak folyamatos tevékenységeink is: 

- az NFM tanév elején elindította az „Országos fogyasztóvédelmi sulivetélkedőt, a 

tudatos vásárlásról. Több hónapon át küzdöttünk a feladatokkal és ismerkedtünk az 

internetes vásárlással, végül a 4. helyen zártuk a versenysorozatot. 

- Konyhakert működtetése, megtermelt növények felhasználása a menzán. 

- „Öko faliújság” működtetése a tanügyi épület III. emeletén. 

- Iskola parkjának és növényeinek gondozása a kertész tanulók közreműködésével. 

- Az iskolai zöldhulladék komposztálása. 

- Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a papírra és PET palackra 

- Kapcsolattartás a városi általános iskolákkal és óvodákkal. 

- Környezetbarát tisztítószerek használata. 

- Folyamatos kapcsolattartás a TMK dolgozóival az energia-hatékony működés 

érdekében. 

- „Ments meg egy kertet!” program keretén belül közös munka a Petőfi Sándor Általános 

Iskola 6.c osztályos tanulóival. 

 

Összességében azt hiszem, hogy elmondhatjuk, sikeres, élményekben és ismeretekben gazdag 

tanévet zártunk! 



 


