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- Az Ökoiskola munkaterveinek elkészítése időben megtörtént a tanév elején. 

- Az Ökoiskola munkaterv egyeztetése a DÖK-kel és az SZM képviselőivel megtörtént. 

A DÖK képviselői részt vállaltak az ökoiskola programjainak megvalósításában. 

Folyamatosan zajló programok: 

- Az Energiajárőr szolgálat folytatja munkáját. 

- A környezeti szempontból előnyös beszerzések kivételezése lezajlott, valamint 

környezetbarát termékek beüzemelése is megtörtént az intézményben. 

A kollégium nyílászárócseréje energetikai korszerűsítése zajlik a további pályázati 

lehetőségek keresése Messzi- Szabó Károly jóvoltából zajlik folyamatosan. 

- A beltéri növényzetek ápolása elsősorban környezetbarát szerekkel történik. 

- Testnevelő tanáraink segítségével a szabadtéri sportpályák rendeltetésszerűen 

működnek, illetve a diákoknak lehetőségük van kenutúrákon illetve kerékpártúrákon 

részt venni.  

- Az iskolai dekorációk, teremdekorációk készítése elsősorban környezetbarát anyagok 

segítségével történik.  

- Szelektív hulladékgyűjtést szerveztünk az iskolában. (PET palack, használt olaj 

összegyűjtése, értékesítése zajlik folyamatosan, illetve a szárazelem gyűjtése)  

- Az iskolaudvar és a tanüzemek zöld felületeinek gondozása folyamatosan zajlik. 

- A téli csúszásmentesítés lehetőség szerint környezetbarát termékekkel történik. 

- A Mentsünk meg egy kertet program a kollégák és diákok segítségével folyamatosan 

zajlik 

- Az iskola tangazdaságában a zöldség-gyümölcs termesztéssel kapcsolatos oktatás a 

tanagyag mellett a biogazdálkodásba is enged betekintést. 
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Első féléves programok: 

- A Mezgé Pikniken az Ökoiskola is kivette a részét, a fenntarthatóságra nevelés a helyi 

polgárok bevonásával megtörtént, környezetbarát, természetes anyagokból történő 

dekorációk, termőföldtől az asztalig elv megvalósulása az ételek készítésénél. 

- Az októberi élelmezési világnap az egészséges táplálkozás jegyében zajlott le részben 

saját termelésű termékekkel, termőföldtől az asztalig elv érvényesülése. Az 

alapanyagokat nemcsak az iskola állította elő, hanem az iskola diákjai otthoni saját 

termékeit is felhasználták a diákok és a kollégák saláták, szendvicsek készítéséhez, 

melyet aztán közösen fogyasztottunk el. 

- Az egészségnap programjai zömmel az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet, 

ezen kívül az öko munkacsoport szervezésében hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

tájékoztató kisfilmet nézhettek a diákok, valamint az érdeklődők környezettudatos 

tesztet tölthettek ki, ezen kívül tájékoztatást kaphattak a termékeken megjelenő 

különböző ökocimkék jelentéséről. 

- Idén is megrendezésre került a Komposztálás Ünnepnapja 2018 program. A tavalyi 

program keretén belül a diákok Görög Mariann tanárnő irányításával a 

tangazdaságban lévő komposztrakást alakították át kerettel rendelkező komposztálóvá. 

Idénre a program eredményei kerültek vizsgálat alá, beszámolónkban a már működő 

komposztálónk mindennapi használatáról, illetve a diákok otthon elkezdett 

komposztálásáról ejtettünk szót. 

- Az Ökoiskolánk előző tanév tevékenységéről szóló, kötelezettségeink közé tartozó 

online monitoring elkészült. 

- A városi Hulladékból műalkotás programra jelentkezett iskolánk, a látványterv és az 

anyagszükséglet, valamint a várható költségvetés határidőre elkészült. A kész 

műalkotásunkat, egy traktort hulladékból, a májusi Miénk Itt a Tér program keretén 

belül állítják ki a szabadtéri kiállításon. 
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- Iskolánk tanulói részt vesznek a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Természetbarátok munkaközössége 

és a Szőcsénypusztai Erdei Iskola szervezésében egy országos természetismereti 

vetélkedősorozaton, melynek első fordulója egy széles tematikájú teszt kitöltése volt, a 

második forduló feladata egy irodalmi műalkotás illetve illusztráció készítése a 

természetről. A harmadik forduló élő vetélkedő lesz a sikeres továbbjutók számára. 

 

Második féléves programok: 

- Az első féléven meghirdetett természetismereti vetélkedő (Somogyzsitfa, Széchenyi 

Zsigmond középiskola) utolsó, helyszíni fordulóján a MEZGÉ csapata részt vett, 

oklevéllel és vásárlási utalvánnyal díjazták munkájukat.  

- A Fenntarthatósági témahét keretein belül a 2/10/G állattartó szakmunkás osztály részt 

vett az országos TeSzedd szemétgyűjtési akcióban. A program során szabadon 

választott területet lehet a szeméttől megszabadítani, a csoport így a tangazdaság 

területét mentesítette  a szeméttől, a mezőgazdasági területekre főkuszálva. A 

programról a dokumentáció elkészült és továbbításra került a fenntarthatósági témahét 

honlapjára. 

- A városi Hulladékból műalkotást pályázatra a szemétszobor szintén a 2/10/G állattartó 

szakmunkás osztály közös munkájaként elkészült, a városi kiállításon megtekinthető 

volt. A dokumentáció elkészült. 

- A M EZGÉS napon a diákok szabadtéri programokon vehettek részt, melyek között 

találtak hulladékhasznosítással kapcsolatos feladatot(Madárijesztő készítés), 

sportolhattak, erőpróbán vehettek részt, és az iskola által gyártott lecsókolbászból 

(Termőföldtől az asztalig ) különféle ételeket is készíthettek. 
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- A Natura 2000 Életjelek akcióban részt vett a 2/10/G osztály. Az akciót az Eszterházy 

Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete, az Agrárminisztérium 

Természetmegőrzési Főosztálya az Európai Unió programjával összhangban hirdette 

meg. A csoportnak egy, az iskolához közeli Natura 2000es természetvédelmi oltalom 

alá eső területet kellett felkeresni, ahol fotókkal, helyrajzi számmal  kellett az adott 

terület életjeleit  dokumentálni és egy online térképes  felületre feltölteni. Az adott 

regisztrált Natura 2000es területet kikeresve a térképen, a feltöltött képek láthatóvá 

válnak.A MEZGÉt képviselő csapat a Tőserdő, Szikrai holtág területen végezte a 

terepi munkát, fotózta a holtág természeti értékeit. A dokumentáció elkészült, a képek 

feltöltése megtörtént. 

- Idén a három évre kapott Ökoiskola címünk viselési joga lejárt. Újabb pályázat 

benyújtása vált esedékessé, a pályázat benyújtása és a hiánypótlás Messzi Szabó 

Károly kollégiumigazgatóval együttműködve  megtörtént, az elbírálásra várunk, hogy 

a következő három tanévben is ökoiskola lehessünk. 
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