
 

 

Ökoiskola éves beszámoló, 2019/20 

 
Alakuló értekezlet: 2019 szeptember 10. 

 

A munkacsoport vezetését Lőcsei Orsolya vette át. 

 

Humán 1. Tilki Polett – elment, még nincs helyette 

Humán 2. Vermes Zoltán 

Idegennyelv 1. Váradi Ákos 

Idegennyelv 2. Keresztényi Boglárka 

Természet 1. Szilos Gáborné 

Természet 2. Soltész András 

DÖK Soproni Teodóra 

Munkacsoport vezető Lőcsei Orsolya 
 

A DÖK vezetője javaslatára a DÖK igyekszik az ökoiskolai kívánalmaknak megfelelni, a 

diákok részt vállalnak a környezeti nevelésben a példamutatásukkal. A papírgyűjtést továbbra 

is megszervezik és lebonyolítják évente kétszer (ősszel és tavasszal).  

 

A DÖK tagok javaslatára még nagyobb hangsúlyt kap a szelektív hulladékgyűjtés; az eddig 

minden emeleten megtalálható szelektív gyűjtők mellett, a diákok a tantermekre is kibővítenék 

a papír és a műanyag hulladék külön gyűjtését, saját gyártású szelektív szemetesekkel. Az így 

várható megnövekedett szelektív hulladékmennyiség kezeléséhez a Tankerülettől további 

udvari konténereket igényelünk. 

 

A Természet II. munkaközösség további zöldítéseket, darázsgarázs építését tervezi, illetve 

felveti egy udvari komposztáló létesítésének ötletét. 

 

A Természet I. munkaközösség megszervezné az FKF Újrahasználati és Szemléletformáló 

Központ meglátogatását; előadástéma-ötletek: pl.: Víz Világnapjára ppt készítés, filmnézés, 

beszélgetés, ötletelés.  

 

Fenntarthatósági Témahétre vendégelőadó hívása, lábnyomok számítása (öko-, víz-, 

karbon…); szemétszedés a pl. Városligetben; energiapazarlás megszüntetése – óra után lámpa 

lekapcsolása… 

 

A többi munkaközösség is szervez programokat, terepgyakorlatokat, részt vesz a témanapok, -

hetek lebonyolításában. 
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Ózon Világnapja – Facebook-esemény (2019. szeptember 16.) 
 
Kapcsolatfelvétel a Főkefe, Kézmű és Erfo cégekkel (közösségi szolgálat). (2019. szeptember 
23.) 
 
Állatok Világnapja – „állati csengetés” (2019. október 4.) 
 
A szokásos papírgyűjtés sajnos elmaradt, mert az átvevő cégek vagy semmit nem fizettek 

volna, vagy nekünk kellett volna fizetni az elszállításért. 
 
 
Büfében gyümölcs:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Öko-kirándulás egy budapesti tanösvényen – osztályonként megvalósítva. 
 
Fővárosi Környezetvédelmi Alap pályázatára jelentkezés – zöldítés (fűmag), komposztáló, 
méhecskehotel, zöldhulladék gyűjtő zsák megvételére pályáztunk, januárban kaptuk, az 
értesítést, hogy nem kapjuk meg támogatást. 
 
Jelentkezés a GAZDÁLKODJ AKKUSAN! versenyre – a gyűjtés végén visszamondtuk, mert nem 
gyűlt össze számottevő mennyiségű használt elem és akku. 
 
MVM Okos Iskola pályázat benyújtása – DÖK-kel közösen nyújtottuk be a pályázatot, de 
sikertelen volt. 
 
Világ legnagyobb tanórája – október 2-án interaktív tanórák. 
 
Csillagászat hetei a Természet 1 munkacsoport szervezésében. 
 
Madáretető kirakása, madáretetés. 
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Csatlakoztunk az Európai Hulladékgyűjtési Héthez (2019. november 16-24): 
komposztálóépítés Soltész András és a fenntarthatósági orientáció tanulói részvételével, 
telekis vászonszatyor, ruhagyűjtés 
rászorulóknak…  
(Magyarország az 5. helyen végzett európai 
szinten, elismerő levelet kaptunk az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárától.) 
 

 

 

 

 

Végzős tanulóink (Erdősi Bogi 12.D és Vörös Gabriella 12.A) bejutottak az ÖkoTanoda 
EU+program 2019 elnevezésű környezetvédelmi aktivista – ökopolitikus képzésre. 
 
Pissinger Flóra 11.A, Bákai Tamara 10.D, Kabina Laura 10.D, Németh Csilla 10.D és Ruszcsák-
Ekkert Johanna 10.D Váradi Ákos kíséretével képviselte hazánkat másik 3 magyar csapattal 
azon a nemzetközi csúcstalálkozón, ahol a diákok angolul mutatták be saját projektjeiket az 
éghajlatváltozás témájában. (Skills For the Future) 
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Szemétgyűjtés a közeli vasúti töltés/régi 
villamossínek mentén a Zuglói 
Önkormányzat támogatásával (2020. 
február 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
A digitális oktatásra való átállással számos már megszervezett programjaink elmaradtak, 
illetve tanáraink az online órák keretében foglalkoztak a tervezett témákkal. 
 
Beporzók napja (2020. március 10.) – Facebook-esemény 
 
Március 21-én, az Erdők napja kapcsán bemutattuk, miért fontos a fák védelme. 
 
Víz Világnapján (március 22.) az elmaradt mozizás helyett otthoni filmajánló. 
 
Március 28-án 20:30-kor, a Föld Óráján mindannyian lekapcsoltuk az elektromos 
készülékeinket egy órára. 
 
BISEL vetélkedő online tartott döntőjében a tavalyihoz 
hasonlóan ismét győzelmet aratott a telekis csapat! 
(Tóth Bálint, Erdősi Boglárka, Veres Alexandra 
és Nyitrai László 12.d) 
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Az április 20-24. között tartott Fenntarthatósági témahéten a Föld Napján ökolábnyomot 
számoltunk. 
 
A Madarak és Fák Napjára ismét küldtek diákjaink Facebook oldalunkra madaras-fás fotókat. 
 
A fenntarthatósági és környezetvédelmi fakultáción Soltész András 
és a diákok a fenntartható étkezés 
alapelveivel foglalkoztak.  
Tanulóink ízletes, húsmentes fogásokat készítettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megemlékeztünk a Méhek Világnapjáról is (2020. április 30.) 
 
Május 22-én kipróbáltuk a Budapest fatár app-ot, ami térkép szerint tartalmazza a fákat, 
korukat, fajukat. Minden fajhoz megad leírást is, így ideális, ha meg akarjuk tanulni 
felismerni őket. 
 
Június 5-én a Környezetvédelmi Világnap volt a téma. 
 
Június 13-14.: Felfedezők Napja – Karanténkiadás – Lőcsei Orsolya részt vett 
a Facebook eseményen 
 
Előadások: 

Június 13., szombat 

10.45  
 

Heiling Zsolt  
Köszöntő – A karanténkiadás margójára  

11.00  
 

Nagy Balázs  
Jégmezőn innen, tornyokon túl – Vad Patagónia  

12.00  
 

Gálhidy László  
Erdők a klímaváltozás sodrában  

13.00  
 

Kereszturi Ákos  
Éghajlatvátozás és az élet lehetősége a Marson  

14.00  
 

Juhász Árpád  
Gondolatok a klímaváltozásról  

15.00  
 

Bartus Gábor  
Fenntarthatóság járvány idején  

https://felfedezoknapja.info/eloadok/heiling-zsolt
https://felfedezoknapja.info/eloadok/heiling-zsolt
https://felfedezoknapja.info/eloadok/heiling-zsolt
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/koszonto-a-karantenkiadas-margojara
https://felfedezoknapja.info/eloadok/dr-nagy-balazs
https://felfedezoknapja.info/eloadok/dr-nagy-balazs
https://felfedezoknapja.info/eloadok/dr-nagy-balazs
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/jegmezon-innen-tornyokon-tul-vad-patagonia
https://felfedezoknapja.info/eloadok/galhidy-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadok/galhidy-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadok/galhidy-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/erdok-a-klimavaltozas-sodraban
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kereszturi-akos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kereszturi-akos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kereszturi-akos
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/eghajlatvatozas-es-az-elet-lehetosege-a-marson
https://felfedezoknapja.info/eloadok/juhasz-arpad
https://felfedezoknapja.info/eloadok/juhasz-arpad
https://felfedezoknapja.info/eloadok/juhasz-arpad
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/gondolatok-a-klimavaltozasrol
https://felfedezoknapja.info/eloadok/bartus-gabor
https://felfedezoknapja.info/eloadok/bartus-gabor
https://felfedezoknapja.info/eloadok/bartus-gabor
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/fenntarthatosag-jarvany-idejen
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16.00  
 

Heltai Miklós  
Vaddisznók a nagyvárosban! Ki tehet róla?  

17.00  
 

Telbisz Tamás  
Az Ördög Városától a zátonyra épült kunyhóig – Szerbia kevéssé ismert természeti 
látványosságainak felfedezése  

18.00  
 

Pap Norbert  
I. Szulejmán elveszett zarándokvárosa, Turbék  

18.30 
             Filmbemutató: A Szulejmán titok  
 

Június 14., vasárnap 

10.00  
 

Verónica Chahin  
Díszvendégünk Verónica Chahin, Chile nagykövete  

10.05  
 

Anunciada Fernández de Córdova  
Díszvendégünk Anunciada Fernández de Córdova, Spanyolország nagykövete  

10.10  
 

Rafael Zulaika Ruiz  
Magellan 500 – A Föld első körülhajózása (First round-the-world voyage)  

11.00  
 

Mészáros János  
Drónokkal a klímaváltozás nyomában – térképezés 5000 m felett  

12.00  
 

Kálló Péter  
Drónfotózás a világ körül  

13.00  
 

Farkas Péter  
Egy app, amivel mindenki felfedező lehet  

14.00  
 

Selmeczi Kovács Ádám  
Flúgos futam 5.0 – Madarászok a világ végén  

15.00  
 

Patkó László  
A nagyragadozók helyzete Magyarországon  

16.00  
 

Kádár András  
60 éve a csimpánzok nyomában  

16.30  
 

Jane Goodall Intézet  
FILMPREMIER a Felfedezők Napján! Gombe60 – Dr. Jane Goodall felfedezései 
Tanzániában  

17.00  
 

Szabó Zoltán  
Karakoram – fotótúrán bolygónk "harmadik sarkvidékén" 

 
 
Június 23-án Lőcsei Orsolya részvétele a Zöld Zugló Közösségi Klímastratégia keretében 
megrendezett I. online workshopon.  

https://felfedezoknapja.info/eloadok/heltai-miklos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/heltai-miklos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/heltai-miklos
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/vaddisznok-a-nagyvarosban-ki-tehet-rola
https://felfedezoknapja.info/eloadok/telbisz-tamas
https://felfedezoknapja.info/eloadok/telbisz-tamas
https://felfedezoknapja.info/eloadok/telbisz-tamas
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/az-ordog-varosatol-a-zatonyra-epult-kunyhoig-szerbia-kevesse-ismert-termeszeti-latvanyossagainak-felfedezese
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/az-ordog-varosatol-a-zatonyra-epult-kunyhoig-szerbia-kevesse-ismert-termeszeti-latvanyossagainak-felfedezese
https://felfedezoknapja.info/eloadok/pap-norbert
https://felfedezoknapja.info/eloadok/pap-norbert
https://felfedezoknapja.info/eloadok/pap-norbert
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/i-szulejman-elveszett-zarandokvarosa-turbek
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/filmbemutato-a-szulejman-titok
https://felfedezoknapja.info/eloadok/oxcellenciaja-veronica-chahin
https://felfedezoknapja.info/eloadok/oxcellenciaja-veronica-chahin
https://felfedezoknapja.info/eloadok/oxcellenciaja-veronica-chahin
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/diszvendegunk-veronica-chahin-chile-nagykovete
https://felfedezoknapja.info/eloadok/anunciada-fernandez-de-cordova
https://felfedezoknapja.info/eloadok/anunciada-fernandez-de-cordova
https://felfedezoknapja.info/eloadok/anunciada-fernandez-de-cordova
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/diszvendegunk-anunciada-fernandez-de-cordova-spanyolorszag-nagykovete
https://felfedezoknapja.info/eloadok/rafael-zulaika-ruiz
https://felfedezoknapja.info/eloadok/rafael-zulaika-ruiz
https://felfedezoknapja.info/eloadok/rafael-zulaika-ruiz
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/magellan-500
https://felfedezoknapja.info/eloadok/meszaros-janos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/meszaros-janos
https://felfedezoknapja.info/eloadok/meszaros-janos
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/dronokkal-a-klimavaltozas-nyomaban-terkepezes-5000-m-felett
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kallo-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kallo-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kallo-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/dronfotozas-a-vilag-korul
https://felfedezoknapja.info/eloadok/farkas-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadok/farkas-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadok/farkas-peter
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/egy-app-amivel-mindenki-felfedezo-lehet
https://felfedezoknapja.info/eloadok/selmeczi-kovacs-adam
https://felfedezoknapja.info/eloadok/selmeczi-kovacs-adam
https://felfedezoknapja.info/eloadok/selmeczi-kovacs-adam
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/flugos-futam-5-0-madaraszok-a-vilag-vegen
https://felfedezoknapja.info/eloadok/patko-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadok/patko-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadok/patko-laszlo
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/a-nagyragadozok-helyzete-magyarorszagon
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kadar-andras
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kadar-andras
https://felfedezoknapja.info/eloadok/kadar-andras
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/60-eve-a-csimpanzok-nyomaban
https://felfedezoknapja.info/kiallitok/jane-goodall-intezet
https://felfedezoknapja.info/kiallitok/jane-goodall-intezet
https://felfedezoknapja.info/kiallitok/jane-goodall-intezet
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/filmpremier-gombe60-dr-jane-goodall-felfedezesei-tanzaniaban
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/filmpremier-gombe60-dr-jane-goodall-felfedezesei-tanzaniaban
https://felfedezoknapja.info/eloadok/szabo-zoltan
https://felfedezoknapja.info/eloadok/szabo-zoltan
https://felfedezoknapja.info/eloadok/szabo-zoltan
https://felfedezoknapja.info/eloadasok/karakoram-fototuran-bolygonk-harmadik-sarkvideken



