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Az Öko-Munkacsoport Beszámolója 

2017/2018-as tanév 

 

A következőkben időrendi sorrendben szeretnénk ismertetni a főbb eseményeket: 

 

1. 2017. szeptember 15-én, pénteken délután Berzeviczi Beáta és Takács Judit tanárnő 

irányításával részt vettünk az Országos TE SZEDD - AKCIÓ-ban. 

 

 

2. 2017. szeptember 21-22-én a 9. évfolyam diákjai a nagyvisnyói Szőlőszem táborban 

voltak, ahol kirándulásuk során a Bükk-hegység növénytársulásait is megcsodálhatták. 

(a 9.C osztályt Takács Judit tanárnő kísérte el.) 

 

 

3. Az „Állatok világnapja” tiszteletére rendezett előadást a II. félévben tartjuk meg az 

iskolánkban folyó felújítási munkálatok miatt. 

 

 

4. 2017. november 30-án az Aggteleki Nemzeti Park „Állati jó lakóhelyek” c. 

rajzpályázatán Bódvaszilason Tóth Emese 10. F és Hegyi Lilla 11. F osztályos tanulók 

részesültek díjazásban kiemelkedően szép munkájukért. 

 

 

5. 2018. január 17-én kihelyeztük a madáretetőket és élelemmel láttuk el kedves kis 

madarainkat. 

 

 

6. 2018 februárjában megemlékeztünk a „Tisza élővilágának emléknapjáról”, valamint a 

„Vizes élőhelyek” világnapjáról. 
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7. 2018. március 22-én került sor az Állatok Világnapja”, valamint az „Erdők 

élővilágával” kapcsolatos elmaradt előadás megtartására Nagy Barnabás Lajos erdész 

személyében. Ezt az eseményt összekapcsoltuk „Az erdők nemzetközi napjával”, 

valamint a „Víz világnap”-jával is. 

 

 

8. 2018. március 23-án részt vettünk a „Menő menza program az Irinyi János 

Középiskoláért Alapítvány szervezésében” sorra kerülő „Egészségnap I.” 

lebonyolításában, ahol egészséges ételrecept összeállítása volt az egyik állomás fő 

profilja, illetve e receptösszetevők emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásainak 

ismerete. 

 

 

9. 2018. április 23. és 27 között intézményünk is regisztrált a „Fenntarthatósági témahét” 

témáiban való részvételre, melyben szintén kiemelkedő szerepet kapott az egészséges 

életmód, egészséges táplálkozás, így sok minden kapcsolódott a Menő menzák 

programjaihoz. 

 

 

10. 2018. május 2-án a végzős évfolyam emlékfát ültetett el iskolánk udvarán. 

 

 

11. 2018. május 11-én került sor az „Egészségnap II.” rendezvénysorozatára, melybe 

szintén aktívan bekapcsolódtunk. Kiemelt jelentőséget most a „Szemléletváltás a 

táplálkozásban és az energiaitalok fogyasztásában” c. téma kapott. 

 

 

12. 2018. május 26-án a Zöld Akció Egyesület a BorsodChem Zrt-vel együttműködve a 

Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan az érdeklődők számára madármegfigyelést 

szervezett a BorsodChem Zrt. technológiai sós víz tározó medencéknél. Iskolánkat 

Hutka Márk 10.E osztályos tanuló képviselte. 
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13. 2018. május 30-án Berzeviczi Beáta tanárnő a 10.E és 11.F osztály néhány lelkes 

diákjával a „Nemzeti összetartozás napja”, valamint a „Környezetvédelmi világnap” 

tiszteletére rendbe tették iskolánk udvarán e kiemelkedő napokhoz kapcsolódó 

emlékhelyet. 

 

 

14. Az Ökofaliújságon a Környezetvédelmi Híradóban a jeles napok eseményeit, 

érdekességeit olvashatták el az érdeklődők havonkénti lebontásban Bodnár Istvánné 

lelkes közreműködésével. 

 

Kazincbarcika; 2018. június 20. 

 

 

 

 

ÖKO Munkacsoport 

Berzeviczi Beáta és Takács Judit 


