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Dátum Program Résztvevők, felelősök 

Szeptember Visszatérő kerékpártúra Iskolánk pedagógusai, 

dolgozói 

Október Atlétikai verseny Tanulóink 

Október IV. Toldis Forgatag 

 

Szülők, diákok, 

pedagógusok 

Október Kenyér Világnapja Rádiós műsor, recept 

verseny 

Október Fenntarthatósági témahét 

2020. 

Iskola valamennyi tanulója 

Október vége Tökfaragó verseny DÖK 

November  Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

Iskola valamennyi tanulója 

December Karácsonyi teremdíszítés Iskola valamennyi tanulója 

December Karácsonyi szereplés a 

Szociális Otthonban és az 

ÉNO-ban 

11. évfolyam 

December Karácsonyi vásár Élelmiszeripari és kertész 

munkaközösség 

Január Ovisok a tanműhelyben Városunk ovisai, 

tanműhelyeink 

Február Drogprevenciós előadás Érintett osztályok 

Február Farsangi hagyományok a 

kollégiumban 

Kollégista tanulók 

Március Pálfája tanösvény látogatása Érdeklődő diákok 

Március „A jövő kertészei” – 

program:magvetés 

 óvodások 

nagycsoportosainak 

magvetése a kertész tanulók 

segítségével 

Március 22. Víz világnapi megemlékezés 

az iskolarádióban 

Iskola valamennyi tanulója 

Április eleje „A jövő kertészei” – 

program: palánták tűzdelése 

Óvodások és kertész tanulók 

Április Pályaorientáció nap Iskola valamennyi tanulója, 

munkaközösségek, 

meghívott vállalatok 

képviselői és előadók 

Április Országos Tudományos 

Diákkonferencia 

Nevezés alapján 

Április Szakmák éjszakája Munkaközösségek 

Április Szent György napi Forgatag Munkaközösségek 



Április Fenntarthatósági témahét 

2021. 

Munkaközösségek és az 

iskola tanulói 

Május Biodiverzitás napja – 

megemlékezés az 

iskolarádióban 

 

Május „A jövő kertészei” – 

program: a megnevelt 

virágokból anyák napi 

ajándék lesz 

kertész munkaközösség és 

óvonénik  

Május Toldi nap- ifjúsági nap Iskola valamennyi tanulója 

Június Környezetvédelmi Világnap- 

megemlékezés az 

iskolarádióban  

Iskola valamennyi tanulója 

Június Családi főzőnap Iskola valamennyi tanulója 

és néhány szülő 

Június Sportnap, teremtakarítás Iskola valamennyi tanulója 

Június  Kőrösi Möggyfesztivál  

 

 

Folyamatos tevékenységeink: 

- 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. 

- Folyamatos kapcsolattartás a TMK dolgozóival az energia-hatékony működés 

érdekében. 

- Folyamatos kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel 

- Online lehetőségek felfedezése 

 

 

Nagykőrös, 2020. szeptember 


