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„Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel!
Főképp napfivér úrral,

vele világítasz nekünk, ő a nappal!
Milyen szép és nagy fénnyel ragyogó:
ó, Magasságos, folyton rólad tanító!

Áldott légy, Uram, holdnővérért és a csillagokért,
az égre alkottad őket,

fényesnek, értékesnek és szépnek!
Áldott légy, Uram, szélf ivérért,

a levegőért, a borús, derűs és mindenféle időért,
mellyel teremtményeidet élteted!

Áldott légy, Uram, víznővérért,
ki t iszta és oly hasznos, drága és alázatos!

Áldott légy, Uram, tűzf ivérért ;
az éjszakát világítod be általa,

szép és vidám, van ereje s hatalma!

Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért,
ki fenntart és ellát minket,

gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!”

ASSISI SZENT FERENC
Naphimnusz 

- részlet
Tőzsér Endre SP fordítása
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Előszó

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű, 2015-ben kiadott enciklikája jegyében 
2017. március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére kiadott felhívására az Egri Főegyházmegye köznevelési 
és szakképző intézményei számos teremtésvédelmi akciót szerveztek.

https://ujember.hu/uj-horizontot-nyitunk/

A 2017. évi felhívását követően Ternyák érsek minden tanév elején arra kérte az intézmények vezetőit, hogy kö-
vetkező tanévre szóló munkatervük részeként, a tanulók és szüleik, valamint alkalmazottaik bevonásával, minél több 
teremtésvédelmi rendezvényt szervezzenek. A tavaszi akciójuk mellett, legalább három további programot. A korona-
vírus előidézte világjárvány 2020. március 16. után minden iskolai tervet felülírt és életünk minden területén új szem-
léletre kényszerített. A járvány miatti korlátozások és kényszerítő változások a teremtésvédelem jelentőségét tovább 
erősítették.

Ferenc pápa enciklikájának 217. és 219. pontjában erről így ír:

„217. Ha a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek, a környezeti válság 
mély belső megtérésre hívó felszólítás. De azt is el kell ismernünk, hogy vannak olyan elkötelezett és imádságos keresz-
tények, akik – a realizmus és pragmatizmus ürügyén – nemegyszer kinevetik a környezet miatti aggodalmakat. Mások 
passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik megváltoztatására, és így inkoherenssé válnak. Ökológiai megtérésre 
van tehát szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen 
az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten 
művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat s nem is a keresztény tapasztalat 
másodlagos szempontja.”

„219. Mindazonáltal ahhoz, hogy megoldjunk egy ilyen bonyolult helyzetet, amilyennel a mostani világnak szem-
be kell néznie, nem elég, ha mindannyian külön-külön jobbá válunk. Az egymástól elszigetelt egyének elveszíthetik 
képességüket és szabadságunkat arra, hogy legyőzzék az instrumentális ész logikáját, és kiszolgáltatva maradnak 
az erkölcs nélküli, a társadalmi és környezeti érzék nélküli fogyasztói gondolkodás kénye-kedvének. A társadal-
mi problémákra közösségi hálóval kell válaszolni, nem pusztán az egyéni javak összegzésével: „Ennek a feladatnak 

https://ujember.hu/uj-horizontot-nyitunk/ 
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a követelményei akkorára növekednek, hogy egyéni kezdeményezésekkel és individualista szellemben nevelt egyé-
nek összefogásával nem lesznek teljesíthetők. Az erők összefogását és a megvalósítás egységét teszik szükségessé. 
A tartós változás dinamizmusának elindításához szükséges ökológiai megtérés egyben közösségi megtérés is.”

Forrás: http://www.teremtesvedelem.hu/content/cikk/okologiai-megteres

Az iskolák hagyományosan a társadalmi megújulás motorjai, amelyekben a mindennapok része az innováció. 
A 2019/2020. tanévben megvalósított teremtésvédelmi programokat intézményeink beszámolóiból összeállított év-
könyvünkben szeretnénk jó példaként bemutatni az érdeklődő Olvasóknak. A saját programok megvalósításához Isten 
áldásával, jó célokat és együttműködő közösségeket kívánunk!

Dr. Németh Zoltán 
egyházmegyei teremtésvédelmi referens

Ferenc pápa Laudato Si’ (Áldott légy!) kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról  
az alábbi honlapcímen megismerhető: 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ingyen-letoltheto-magyar-nyelven-ferenc-papa-laudato-si-kezdetu-enciklikaja

http://www.teremtesvedelem.hu/content/cikk/okologiai-megteres
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ingyen-letoltheto-magyar-nyelven-ferenc-papa-laudato-si-kezdetu-enciklikaja
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TEREMTÉSVÉDELEM AZ ADÁCSI 
ISKOLA 2019/2020-AS TANÉVÉBEN

A tanév elején a tantestülettel közösen meghatározott 
teremtésvédelmi célokat fogalmaztunk meg. Közösen 
döntöttünk a termek barátságosabb és családiasabb be-
rendezése mellet, melyhez mindannyiunknak hozzá tarto-
zik a teremtett világ egy apró része a növények vagy egy 
kiskedvenc tartása. A növények gondozása mellett hatá-
roztunk és a cél az volt, hogy minél több virág kerüljön a 
terem dekorációba, a tanév végére pedig a legvirágosabb 
terem díjazásban részesült volna. A termek szerves része 
lett a szelektív gyűjtők elhelyezése is.

A technika órák nagyon hasznos részévé vált iskolánk-
ban a kertgondozás, melyben minden osztály részt vett, 
és már nemcsak dísznövényeket tartunk, hanem vetemé-
nyeskertet hoztunk létre, ahol borsó, sárgarépa, hagyma 
termett.

Minden évben Assisi Szent Ferenc napján, az állatok vi-
lágnapját megtartjuk. A tanulók behozhatják házi kedven-
ceiket, kisebb nagyobb állataikat, és bemutathatják, ho-
gyan kell gondozni, etetni, és törődni velük. Most viszont 
mi mentünk a háziállatokhoz, egy család kis gazdaságának 
jóvoltából.

Az őszi időszakban közös kirándulás keretében a mátrai 
hulladékgyűjtő túrán 10 tanulóval szedtük a mások által 
szétdobált szemetet. Ezzel az iskolánk tanulóinak és má-
soknak is példát mutattunk.

Október Mária hónapja, ezért nem feledkezünk meg a 
rózsafüzér készítésről sem. Igyekszünk újrahasznosított 
anyagokból, otthon talált anyagokból készíteni szebbnél 
szebb rózsafüzéreket az alsós tanulókkal, akik most hasz-
nálni is tudták szerzeményük, amikor a közös Rózsafüzér 
imában követték a tizedeket.

3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc 
utca 20-24.

Intézményvezető: 
Juhászné Varga Márta

Iskolalelkész:  
Ft. Csizinszky György

Intézményvezető-helyettes:  
Bencsik Lajosné

Teremtésvédelmi felelős:  
Rada Szilvia

Tanulók: 137 fő
Alkalmazottak: 22 fő

Adácsi Szent Jakab 
Katolikus Általános 
Iskola és Sportiskola
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el.” 
Ézsaiás próféta könyve 40,31
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Novemberben a gye-
rekek jogainak világnapján 
mód van arra, hogy a tanu-
lók tartsanak meg néhány 
tanórát. Erre volt lehető-
ségük, így belekóstolhat-
nak a tanítás és tanulás 
folyamatába, valamint sa-
ját elképzelésüket valósít-
hatják meg egy tanóráról. 
Kék pólóban érkezett sok 
tanuló. Külön bemutatót 
tartottak a felsősök.

Annak ellenére, hogy a tanév második felében terve-
zett programjaink megvalósítása nem volt lehetséges, né-
hány dolgot azért még a digitális térbe is átvittünk. Meg-
tartottuk a Föld napját online térben létrehozva egy olyan 
padlet felületet, amelyben kihívások, játékok, videók, 
hasznos cikkek kerültek elhelyezésre, ezt a felső tagozat 
szerkeszthette.

A víz világnapjára színes rajzokat készítettek az alsó-
sok, a felsősök a víz fontosságát hangsúlyozva, a víz él-
tető jelentőségét kidomborítva 2 hetes magcsíráztató 
versenyben vettek részt, ennek minden napját rögzítették 
a tanulók és követték fotók segítségével a változásokat. 
A hidrokulturás növénytermesztésre hívtuk fel a figyel-
met, mellette gondoskodásra neveltük a gyerekeket. Töb-
ben elültették a kertjükben a magokat.

Kapcsolódtunk a Teremtésvédelmi naphoz is; a tele-
pülésen örökbefogadott helyeket kitakarította egy-egy 
osztály, teremtakarítást szerveztünk, virágot ültettünk 
tanulóinkkal. Iskolakertünk a tanév végére termést is 
érlelt.
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„CSINÁLJUNK VALAMI CSODÁSAT 
EGYÜTT, KÖZÖSEN!”  
ÓVJUK EGYÜTT TEREMTETT 
VILÁGUNKAT!

Iskolánk, az apci Boldog Brenner János Katolikus Általá-
nos Iskola természeti környezete és a területi adottságai 
lehetőséget adnak gyermekeink számára a természettel 
való mindennapos találkozásra. Igyekszünk évről évre 
erre építeni teremtésvédelmi programjainkat, környezeti 
nevelésünket. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek 
megtanulják, hogy Isten úgy teremtette a világunkat, hogy 
az ember a természet elválaszthatatlan része. 

Pedagógiai programunk is kiemelten foglalkozik a te-
remtésvédelemmel. A gyermekeinkben ki kell alakítanunk 
egy pozitív érzelmi viszonyt, meg kell tanítanunk őket az 
értékek megőrzésére, hogy megérezzék, minden mögött 
Isten áll.

Az elmúlt tanév első félévében tervezett teremtésvé-
delmi programjaink még a megszokott rendben zajlottak. 

Szeptemberben a takarítási világnap keretében rendbe 
szedtük szűkebb környezetünket, tantermeinket, iskolánk 
udvarát. Őszi túrán vettek részt tanulóink a legkisebbek-
től a legnagyobbakig. A Somlyó természeti értékeinek 
megőrzésére, természettudatos magatartásra hívtuk fel 
tanítványaink figyelmét. Az állatok világnapján megemlé-
keztünk Assisi Szent Ferencről. Az újrahasznosítás jegyé-
ben októberben hulladékot gyűjtöttünk.

Tavaszi programjaink már a virtuális térben zajlottak. 
Filmekkel, bemutatókkal, rejtvényekkel formáltuk gyer-
mekeink természettudatos szemléletét. Igyekeztünk fi-
gyelmüket azokra a földi életközösséget érintő globális 
problémákra felhívni, amelyek az emberiség létét is veszé-
lyeztetik. Nagy gondot fordítottunk a digitális oktatás alatt 
is a helyes életviteli szokások kialakítására, az egészség-
megőrzés fontosságának hangsúlyozására.

 „Úgy érezzük, hogy amit teszünk,  
csak egy csepp a tengerben.  

E csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger.” 
(Kalkuttai Szent Teréz)

3032 Apc, Fő út 48.

Intézményvezető: Tóth Ferenc
Iskolalelkész: Ft. Varga József
Intézményvezető-helyettes:  

Vajdáné Hartman Martina
Teremtésvédelmi felelős:  

Bónáné Sztercsik Beáta

Tanulók: 166 fő
Alkalmazottak: 22 fő

Boldog Brenner 
János Katolikus 
Általános Iskola
„Van, amit te tudsz megtenni, én pedig nem, 
és van olyan, amit én tudok megtenni, te pedig nem. 
Így csináljunk valami csodásat együtt, közösen.”
Kalkuttai Szent Teréz
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Balatoni ISKOLA 

SZEPTEMBER:

Szeptember 20-án dé-
lelőtt útnak indult a 4. 
és a 6. osztály, valamint 
néhány falubeli önkén-
tes, hogy megtisztítsák a 
település Kossuth útját a 
sok eldobott szeméttől. 
A negyedikesek Bükk-
szentmárton felé vették 
az irányt, a felsősök pe-
dig Borsodnádasd felé. Az 
eredmény sajnos a képe-
ken önmagáért beszél… 
Papírgyűjtés: Iskolánkban 
az idei tanévben rekord 
mennyiségű papírt sike-
rült összegyűjteni a szülők 
segítségével. Összesen 
12,105 tonnát. A legtöb-
bet a 6. osztály gyűjtötte.  

OKTÓBER: 

Elsősök fájának elültetése 
Október 18-án került sor 
a minden évben megren-
dezendő DÖK évindító 
délutánunkra, ahol a nyol-
cadikosok szuper akadály-
versennyel szórakoztatták iskolánk apraja-nagyját a falu 
különböző pontjain. Miután mindenki legyőzte az akadá-
lyokat, és visszaért az iskolába, az elsősöket hivatalosan is 
„gárdonyis diákokká” avattuk, miután esküt tettek, hogy 
méltó diákjai lesznek iskolánknak. Ezt megpecsételve, fát 
is ültették az esemény emlékezetére. 

NOVEMBER: 

Jócselekedetek hete. 
Lélekben készüljünk 
az Adventre! 
Novemberben minden 
hétfőn meggyújtottuk is-
kolánk adventi koszorúján az aktuális gyertyát. Az osztályok 
képviselői versekkel is készültek és ebben az időszakban 
sokat beszélgettünk a várakozás időszakáról, és mindenki 
egyénileg, saját belátása szerint valami jót cselekedett di-
áktársaival, tanáraival. Adományokat is gyűjtöttünk, amit a 
helyi karitász csoport juttatott el a rászorulóknak. A tanulók 
sok díszt készítettek a közösen feldíszített karácsonyfára. 

FEBRUÁR: 

Özönvíz előtt c. dokumentumfilmet tekintették meg felső 
tagozaton osztályfőnöki órákon, majd beszélgettek a glo-
bális felmelegedés okairól és következményeiről. 

MÁRCIUS: 

Rajzpályázat: „A terem-
tett világ védelme”. Ez 
a pályázat a koronaví-
rus-járvány miatt elren-
delt iskolabezárás első 
hetére lett kiírva (március 
16-20), így a gyerekek az 
otthon elkészített fotóikat 
elküldték az osztályfőnö-
köknek, tanító néniknek. 
Szeptemberre tervezzük a 
kiállítás megrendezését az 
alkotásokból. 

3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

Intézményvezető: Csuhajné Érsek Klára
Helyettesek: Kovácsné Bóta Zsuzsanna,  

Tóth Zoltán, Némethné Borbás Anikó
Teremtésvédelmi felelős: Páldi Erika
Tagintézmények:  ♦ 

Mikófalvai telephely  
Borsodszentgyörgyi Tagiskola 
Balatoni Tagóvoda 
Borsodszentgyörgyi Tagóvoda

Tagintézmény-vezetők: Németh György,  
Bacskai-Kiss Melinda,  
Vámosné Maruska Beatrix

Iskolalelkészek: Ft. Székely Dénes 
Ft. Bárdos Krisztián

Gárdonyi Géza 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
“Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.”
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
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Teremtésvédelmi nap: Ez a programunk is átalakult a jár-
vány miatt, a gyerekek a szülőkkel közösen részt vettek 
a kerti házimunkákban, virágültetésben, öntözésben és a 
kertek szebbé tételében. Ezekről a munkálatokról is folya-
matosan küldték a fotókat. 

Az újrahasznosítás jegyében a textilzsákok, maszkok var-
rása otthon, szülői segítséggel, felügyelettel. 

ÁPRILIS:  

Erre a hónapra, a Föld napján egy vetélkedőt tervez-
tünk a felső tagozatos osztályok 2–2 képviselőjével, sze-
métszedést illetve egy egész hónapon át zajló tisztasági 
versenyt. Utóbbi nem tudott megvalósulni, a szemétsze-
désre azonban buzdítottuk a gyerekeket, voltak aki a te-
lepülésüknél fekvő tavat tisztították meg kívül belül és 
olyan szerencsés is akadt, aki a sajátjával tette ugyanezt. 

A vetélkedőt pedig egy online program, a Kahoot segít-
ségével kiviteleztük. Az alsó tagozatosak szebbnél szebb 
rajzokat készítettek a „Mi Földünk” címmel. 

MÁJUS: 

Erre a hónapra ugyan 
nem volt tervezett prog-
ramunk, mivel azonban a 
gyerekek otthon voltak a 
szülőkkel, megemlékez-
tünk a Madarak és fák 
napjáról, ami május 10-én 
volt esedékes. Voltak gye-
rekek, akik madáretetőt készítettek, míg mások kimentek a 
természetbe, és megöleltek egy fát. 

JÚNIUS: 

Vizeink védelme – balatoni tábor: ez a program is elma-
radt. A nyolcadikosok viszont megirigyelték az „Elsősök 
fája” projektet, ezért június 13-án, ballagásuk alkalmából 
egy remélhetőleg sok virágot hozó magnóliafát hagytak 
maguk után. 
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BALATONI TAGÓVODA

Takarítási világnap. Hulladékgyűjtés az óvoda környé-
kén, és a játszótéren. Közös munka a gyerekekkel, és a 
faluközösséggel. 

Megemlékezés Assisi Szent Ferencről az állatok 
védőszentjéről. 

Kisállat bemutató az óvodában, emberi gondoskodás az 
állatokról. Bemutatót, s előadást tartott az óvodánkban az 
egri Agria Terra Egyesület. 
A víz világnapja. 
Az élő víz fontossága, az emberi élet fő lételeme a víz. 
Óvjuk a meglévő forrásaink környezetét. Mikro csoportos 
foglalkozás (a vírus miatt ügyeletben lévő gyermekeknek). 
Mágneses, 3D-s horgásztábla készítése.  

 „Egy gyermek egy palánta” 
Óvodánk környékének, udvarának virágosítása az ügye-
letben lévő gyermekekkel közösen. Virágpalánták ülteté-
sének teljes munkafolyamata.  

Ballagók fája. 
Nagycsoportos gyereke-
ink búcsúztatása alkalmá-
ból facsemete ültetése 
az óvoda udvarán. Részt 
vettek a nagycsoportos 
óvodások és az óvodai 
dolgozók. Gondoskodás a 
továbbiakban is az elülte-
tett növényről. 

Az Ovikert Program  
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MIFÓFALVAI ISKOLA 

2019. 09. 20. Országos 
közutas szemétgyűjtési 
akció  
Iskolánk is bekapcsolódott 
ebbe a kezdeményezésbe, 
melyhez a Magyar Köz-
út biztosított eszközöket. 
Mi az iskolától a település 
határában lévő régi bükk-
szentmártoni templomig 
gyűjtöttük össze az eldo-
bott hulladékot. Sajnos 
elég sokat találtunk. Utá-
na kisétáltunk a templomhoz, amit kívülről tudtunk csak 
megnézni, mert belül nagyon rossz állapotban van. Itt kö-
zösen imádkoztunk és beszélgettünk a környezet védel-
méről és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. 

A márciusra tervezett teremtésvédelmi délután a kiala-
kult helyzet miatt elmaradt, de kértük a gyerekeket, hogy 
a környezetüket próbálják szebbé tenni, gyűjtsék össze a 
szemetet, ültessenek virágokat, segítsenek a ház körül és 
a kertben.  

Április 22-én, a Föld napja alkalmából egész héten pró-
báltunk olyan feladatokat, filmeket, zenéket küldeni a gye-
rekeknek, amely felhívják a figyelmüket a teremtett világ 
szépségére és megóvásának fontosságára. Végül plakátot 
kellett készíteniük a témával kapcsolatban. 

Az év végi kirándulást mindig olyan helyre szoktuk ter-
vezni, ahol be tudjuk mutatni hazánk természeti értékeit. 
Mivel most messzire nem lehetett menni, június 3-án ki-
rándulást szerveztünk a településen lévő Kálvária-domb-
ra. A gyerekek nagy része eljött. Megcsodáltuk a termé-
szet szépségeit, gyönyörködtünk a tájban.  Gyűjtöttek 
tobozokat, játszottuk, beszélgettünk a körülöttünk lévő 
értékekről és azok megóvásának fontosságáról. Végül a 
három kereszt előtt imádkoztunk egymásért, környeze-
tünkért, hazánkért. 
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BORSODSZENTGYÖRGYI TAGÓVODA 

Szent Mihály napja: Ismerkedés a népi hagyományokkal, 
a szürettel, az őszi gyümölcsökkel. 

 
Állatok világnapja: Az állatok világnapja alkalmából lá-
togatás az iskolai kisállatkiállításra. Megemlékezés Assisi 
Szent Ferenc életéről, a Teremtés történetével való 
ismerkedés. 

Szent Márton napja: a le-
genda megismerése, libás 
játékok, versek és énekek 
tanulása. 

Adventi időszak, Karácsonyi ünnepség: 
játszóház a szülőkkel, adventi koszorú, díszek készítése 
természetes anyagokból. Karácsonyi ünnepség. 
 
Egészség hete: ismerkedés az egészséges ételekkel, gyü-
mölcsökkel, zöldségekkel. Helyes fogmosás, tisztálkodás. 

 
Madarak és fák napja: kirándulás a természetbe 

BORSODSZENTGYÖRGYI TAGISKOLA 

Őszi túra „Assisi Szent Ferenc ünnepe” Az állatok világnapja – 
Kisállat bemutató
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Szent Mihály 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
„Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, 
az egész világ tiszta lenne.” 
Teréz anya

SZEPTEMBER 26. 
TISZTA HEGYEK 
NAPJA – TÚRA 
A SAJÓNÉMETI 
HEGYRE

Ezen nap alkalmából is-
kolánk tanulói kirándu-
lást tettek a közelben el-
helyezkedő Sajónémeti 
hegyre, ahonnan csodás 
kilátás nyílik a környező 
vidékre. A tanulók a túra 
alatt nemcsak a túrázás szabályait ismerték meg, de a kör-
nyezetvédelem fontosságáról is hallhattak beszámolót. 

OKTÓBER 7. HULLADÉKGYŰJTÉS 
KÖZSÉGÜNKBEN

A szemetelés környezetre 
tett káros hatásaira pró-
báltuk felhívni a figyelmet 
ezen a napon. Iskolánk 
diákjai intézményünk köz-
vetlen és tágabb környe-
zetében gyűjtötték össze 
az eldobált hulladékot. 

OKTÓBER 22. FACSEMETE ÜLTETÉSE

Elsős diákjaink minden év októberében elültetnek egy fa-
csemetét az iskola udvarán.  Az iskolánkban töltött nyolc 
év alatt figyelemmel kísérhetik a fa növekedését. 

DECEMBER HÓNAP. MADÁRETETŐK 
KIHELYEZÉSE

Iskolánk diákjai madáretetőket helyeztek ki az iskola terü-
letén. A madáretetőket az egyes osztályok tél végéig fo-
lyamatosan töltötték magvakkal. Így próbáltuk meg felhív-
ni a tanulók figyelmét arra, hogy az éhező madarakért is 
felelősek vagyunk, hisz ők is közvetlen környezetünk lakói. 

MÁRCIUS 25. GYÜMÖLCSOLTÓ 
BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

Sajnos az évente megrendezésre kerülő iskola környezeté-
nek szépítése nem valósulhatott meg. A tanulókat online 
tájékoztattuk az ünnep fontosságáról, és arra kértük őket, 
segítsenek szüleiknek a virágültetésben, ezzel szépítsék 
udvaraikat, kertjeiket. 

MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA

A digitális oktatás keretein belül felhívtuk a tanulók figyel-
mét a madarak és a fák védelmére. A rajztanárok ezen a 
héten arra kérték a gyerekeket, próbálják meg rajzlapon be-
mutatni, hogyan látják ők a madarak és a fák kapcsolatát.

3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.

Intézményvezető: Bán János
Iskolalelkész:  

Ft. Cseh István
Intézményvezető-helyettesek:  

Kovácsné Kuzma Erika, 
Tóth Csabáné

Teremtésvédelmi felelős:  
Szabópál Veronika

Tanulók: 236 fő
Alkalmazottak: 30 fő
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Andrássy György 
Katolikus Közgazdasági 
Technikum
„Taníts meg, …hogy felismerjük:  
szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel 
végtelen világosságod felé vezető utunkon.”   
(Laudato Si!)

3300 Eger, Klapka utca 7.

Intézményvezető: Rozmán Éva
Iskolalelkész: Ft. Czibere Zsolt
Teremtésvédelmi felelős:  

Hajdúné Molnár Krisztina  

Tanuló: 774 fő
Alkalmazottak: 95 fő

Nevelő munkánkban elsődleges diákjaink környezettuda-
tos gondolkodásának fejlesztése, így a 2019/20-as tanév-
ben is számos programot szerveztünk, amely ezt a célt 
szolgálta. Az osztályok közötti környezettisztasági ver-
seny és az osztályvirág gondozása mindennapi feladatot 
adott diákjainknak. Emellett több olyan megmozdulásunk 
is volt, amely felhívta a figyelmet a  teremtésvédelem 
fontosságára.

Szeptemberben  a 9-eseink  Eged-túrán vettek részt és  
ezt szemétszedéssel kötöttük egybe. Csatlakoztunk „A Vi-
lág Legnagyobb Tanórája” című rendezvényhez, ez az első 
világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden 
gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló 
Globális Célokat. 4 osztályunk vesz részt a rendhagyó ta-
nórán, ahol a téma iránt elkötelezett neves előadók tartot-
tak interaktív előadásokat.
Októberben diáknapi rendezvényeinket a teremtésvé-
delem jegyében tartottuk meg, újításként meghirdettük 
„A legkörnyezettudatosabb osztály” díját. Diákigazgató 
jelöltjeink fát ültettek közterületen, ebből hagyományt kí-
vánunk teremteni. Emellett csatlakoztunk az Eger városa 
által szervezett 1552 fa ültetéséhez.

• Novemberben tanítványaink az Európai hulladék-
csökkentési héten szervezett programokon vehettek 
részt-természettudományos prezentációs versenyt hir-
dettünk, online kvízt lehetett kitölteni és hulladékgyűj-
tés is volt. 

• Decemberben a hagyományos adománygyűjtésünkkel 
az elsődleges célunk a szükségben lévők segítése volt, 
használt játékokat és ruhákat is gyűjtöttünk. Iskolánk 
diákvállalkozói is egyre ökotudatosabbak-újrahaszno-
sított papírpohárban kínáltak kávékülönlegességeket 
környezetvédelemre buzdítva.

ISKOLÁNK ELNYERTE 
AZ ÖKOISKOLA CÍMET

Nagy büszkeség számunkra, hogy a 2020-ban be-
nyújtott ”Ökoiskola cím„ pályázatunkat az Ökoiskola 
Értékelő Bizottság támogatásra javasolta és ezzel is-
kolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Ez a cím elisme-
rése annak a pedagógiai és intézményvezetési folya-
matnak, melynek eredményeképpen diákjaink számára 
természetessé válik az egészség- és környezettudatos 
életmód, az igazságos 
társadalmi berendezke-
dés iránti igény, továbbá 
a globális és lokális kihí-
vások iránti nyitottság, 
valamint aktívan tudnak 
tenni a felismert prob-
lémák megoldásáért . 
Igyekszünk elérni, hogy 
az iskolában megszerzett 
tudást és értékrendet a 
tanulóink családjuk vagy 
tágabb környezetük felé 
is közvetítsék.
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Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Jó 
Pásztor Óvoda, Alapfokú 
Művészeti Iskola

„ Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, …” 
(Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz)

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekein-
ket, szűkebb és tágabb környezetük megóvására neveljük, 
hogy rácsodálkozzanak a teremtett világ szépségeire, és azt 
igyekezzenek is megóvni! Éves munkatervünkben így a te-
remtésvédelmi programok is szerepet kapnak. 

Mint minden évben, a 2019/20. tanévben is meg-
rendeztük szeptembertől – decemberig, hagyományos 
műanyag kupakgyűjtési programunkat, mellyel a gyere-
keket a szelektív hulladékgyűjtésre neveljük, és ezzel egy 
velük egykorú kislányon is segítünk, hiszen a kupakok árát 
gyógykezelésekre tudják fordítani.

Október 4-én, Assisi Szent Ferenc napján, ami az 
állatok világnapja is, kisállat bemutatót szervezünk a 
gyerekeknek, célunk, felhívni ezzel figyelmüket a fele-
lős állattartásra. Ezen a napon délután behozhatják kis 
kedvencüket. Az egri kutyamenhelyről is szoktak hozni 
kutyákat, és előadásokat tartanak a felelős állattartás-
ról. Október hónapban természettudományos kirándu-
lást szervezünk a felsősöknek, ahol szűkebb és tágabb 
hazánk természeti kincseit ismerhetik meg a gyerekek, 
ebben az évben a Gyöngyösre, a Mátra Múzeumba láto-
gattak el növendékeink. Rendszeresen részt veszünk az 

Egererdő Zrt. által az Érsekkertben szervezett progra-
mokon, melyen az erdő világát mutatják be a gyerekek-
nek, interaktív módon.

November hónapban megszervezzük őszi papírgyűjté-
sünket, mellyel szintén a szelektív hulladékgyűjtésre, va-
lamint az újrahasznosításra hívjuk fel a diákok figyelmét. 
Ebben a hónapban rendezzük meg az osztálytermek tisz-
tasági versenyét. Ebben a hónapban a diákönkormányzat 
képviselői végigjárják az osztálytermeket, a nagyszüne-
tekben, és pontozzák a tisztaságot, megadott szempon-
tok alapján. A hónap végén pedig kihirdetjük a verseny 
eredményét.

Ősszel és tavasszal is szervezünk szemétszedést isko-
lánk mindkét épületének udvarán, valamint a patak par-
ton az Érsekkertben. Óvodánkban is fontosnak tartjuk a 
környezettudatos nevelést, így újrahasznosított dolgokat 
igyekeznek felhasználni a kézműves foglalkozásokon.

Sajnos a pandémia miatt a tavaszra tervezett terem-
tésvédelmi programjainkat, virágültetés, szemétsze-
dés, teremtésvédelmi hét, víz világnapja, nem tudtuk 
megvalósítani.

3300 Eger, Deák Ferenc utca 45.

Intézményvezető: Valkó Viktor
Tagóvoda vezető: Runyai Zsuzsanna
Iskolalelkész: Ft. Vizi János
Teremtésvédelmi felelős:  

Ujjadyné Székely Andrea

Tanulók: 711 fő
Alapfokú Művészeti Iskola: 118 fő
Alkalmazottak: 103 fő
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Érseki 
Szent József 
Kollégium
„Taníts meg, …hogy felismerjük:  
szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel 
végtelen világosságod felé vezető utunkon.”   
(Laudato Si!)

3300 Eger, Foglár György utca 1.

Intézményvezető: Czakó Tamás
Intézményvezető-helyettes: Juhász József
Kollégiumi lelkész: Ft. Koós Ede
Teremtésvédelmi felelős neve: Faragó Dániel

Létszámunk:  
14 fő, ebből 6 fő pedagógus

Diákjaink létszáma:  
82 fő közoktatásban résztvevő diák és  
12 fő egyetemi hallgató

TEREMTÉSVÉDELEM AZ ÉRSEKI 
SZENT JÓZSEF KOLLÉGIUMBAN 
A 2019/2020-AS TANÉVBEN.

Az Érseki Szent József Kollégium hagyományai közt ki-
emelkedő a tanév elején megrendezésre kerülő közös-
ségépítő kirándulás. Minden alkalommal a természetbe 
invitáljuk diákjainkat, ahol a teremtésvédelem kerül a kö-
zösségépítés mellett az első helyre.

Október hónapban – egy másik oktatási intézménnyel 
együtt – részt vettünk sírgondozásban, ápolva az ősök 
emlékét.

Az intézményben keletkezett hulladékot szelektív mó-
don gyűjtjük, ezzel a gyakorlatias feladattal neveljük diák-
jainkat a teremtésvédelemre.

A  pandémia miatt, digitális oktatásban megvalósuló 
kollégiumi nevelő-oktató munka fókuszában is jelen van a 
teremtésvédelem. A kollégiumi klubfoglalkozások egyike a 
természetismereti klubfoglalkozás, mely keretén belül ma-
dáretetés, kisebb túra valósult meg.
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Szent László Katolikus 
Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti 
Iskola
„Szeretettel nézz a Földre, járunk rajta körbe-körbe. 
Vigyázni kell rá, ha beteg, s beterítik a szeméthegyek. 
Beborítja gyárak füstje, nem látszik a Hold ezüstje… 
Jó lenne egy szép varázslat, eltűnnének szemét, gyárak, 
tiszta lenne újra földje, ragyoghatna tündökölve.”

A 2019/2020-AS TANÉV FŐBB 
TEREMTÉSVÉDELMI PROGRAMJAI

Tantestületünkre, valamint iskolánk tanulóira is jellemző, 
hogy szívesen veszünk részt közösségi programokon. 
A teremtésvédelmi események erre remek lehetőséget 
nyújtanak. 

Az alábbiakban a 2019/2020-as tanév első félévének 
jelentősebb programjait mutatom be.

Októberben heti rendszerességgel kezdetét vette a 
„ZÖLD PÉNTEK” nevezetű programunk. Az osztályok 
ajánlott témákat dolgozhattak fel, (Növekvő vízhiány és ha-
tása, biodiverzitás, energiatakarékosság, üvegházhatás…) 

majd péntekenként az iskolarádión keresztül felolvasták 
társaiknak. Az ismeretterjesztő kiselőadás minden eset-
ben közös imádsággal záródott.

3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.

Intézményvezető:  
Kapinuszné Lengyel Lívia 

Iskolalelkész:  
Ft. Dr. Garancsi László

Intézményvezető-helyettesek:  
Horváth Tamásné, Buchala István

Teremtésvédelmi felelős: 
Nyitrainé Molnár Enikő

Tanulók: 390 fő 
Alapfokú művészeti képzésben 

résztvevők: 147 fő
Alkalmazottak: 45 fő

Teremtésvédelmi keresztút Hercegkúton

Kerékpártúra, mint a teremtésvédelem eszköze Faültető napunk

Állatok világnapjának feldolgozása
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Orczy Anna 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda

„Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Intézményvezető:  
Hornyákné Szabó Bernadett

Iskolalelkész:  
Ft. Bordás Péter

Intézményvezető-helyettes:  
Baranyiné Bujdosó Ágnes

Teremtésvédelmi felelős: Antal Imre

Tanulók: 195 fő
Alkalmazottak: 29 fő

Iskola

Ökoiskolaként évek óta sikeresen működik iskolánkban 
a környezetbarát szemlélet kialakítása. Mindennapjain-
kat a hitéletre való nevelés mellett átszövi a teremtett 
világ megismerésére való törekvés. Tanulóink fontos és 
örömteli feladatuknak érzik az iskolaudvar növényeinek, 
iskolai parkrésznek a gondozását, mely folyamatos. Ed-
digi hagyományos tevékenységeinket, igyekszünk te-
remtésvédelmi tevékenységeinkkel összhangba hozni 
és megélni.

FŐBB PROGRAMJAINK:

• Országos Te Szedd! – önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért programban való részvétel

• Szüreti mulatság keretein belül projektdélután
• Európai Diák-sportnap keretein belül 2020 méter fu-

tás az iskola összes tanulójának, dolgozójának és szülők 
részvételével

• Európai hulladékcsökkentési nap 
• Egészségnap a Magyar Vöröskereszt együttműködve

Minden évben igyekszünk a természettudományos 
versenyeken való aktív részvételre. Ez a tanév ebből a 
szempontból is kicsit rendhagyó volt, sok verseny elma-
radt, vagy online formában valósult meg.
• Zöld Okos Kupa
• Maradjatok kíváncsiak! – Természettudományos 

verseny

Legnagyobb eredményünk a tanév során az Országos 
Iskolakert – Fejlesztési Programba való sikeres pályázat. 
Ezzel a megyénkben mi vagyunk a második iskola, aki ez-
zel foglalkozik. Iskolakertünket önkormányzati segítséggel 
alakítottuk ki diákjaink nagy örömére.
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Óvoda 

Óvodánkban is a hitélet mellett elkezdődik a környezet-
tudatos életre való nevelés, melyhez sok megvalósított 
program hozzájárul.

A közös munka eredményeként a gyerekek bekapcso-
lódtak az állatok gondozásába, megfigyelték a környeze-
tükben élő növényeket, állatokat, Szent György napján 
virágot ültettek, kirándultak. A környezettudatos szemlé-
letmódot a családok is átvették, többek között újrahaszno-
sítható hulladékokból barkácsoltak otthon is a gyerekek.
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Iskolánk nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet kap 
a teremtésvédelem. A tanítási órákon bemutatjuk a gye-
rekeknek a teremtett világ értékeit, felhívjuk figyelmüket 
arra, mit tehetnek a teremtett világ megőrzéséért. 

A 2019-2020-as tanévben rendszeresen teremtésvé-
delmi napokat szerveztünk. A teremtésvédelmi napokon 
előadások hangzottak el természeti, környezeti értékeink-
ről, azok védelmének fontosságáról. Filmeket láthattak a 
tanulók a teremtett világot fenyegető veszélyekről, az em-
beriség közös tennivalóiról. 

A tanulók részt vettek az iskola udvarának takarításá-
ban, papírgyűjtésben, virágok és fák ültetésében, azok 
gondozásában. 

Az Állatok világnapja alkalmából a gyerekek a pedagó-
gusokkal együtt ellátogattak a Miskolci Állatkert és Kultúr-
parkba, megismerték az ott élő állatok életét.

Terveink között szerepelt Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe alkalmából nagyszabású teremtésvédelmi nap 
szervezése. A Föld napja és a Víz világnapja alkalmából 
rajzversenyt, vetélkedőt szerettünk volna megrendezni. 
Sajnos a járványhelyzet miatt ezek a rendezvényeink el-
maradtak, szeretnénk majd a jövőben az elmaradt progra-
mokat megrendezni.

Rendezvényeinkkel igyekeztünk az iskolánkba járó gye-
rekeket arra nevelni, hogy a teremtett világ védelméért 
szűkebb környezetükben nekik is cselekedni kell.  

Felsőzsolcai Szent 
István Katolikus 
Általános Iskola
„Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

Intézményvezető: Putz József
Iskolalelkész:  

Ft. Deli Lajos
Intézményvezető-helyettes: 

Bereczné Szűcs Mónika
Teremtésvédelmi felelős:  

Balla Józsefné

Tanulók: 210 fő
Alkalmazottak: 22 fő

Virágültetés

Kirándulás a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban

Takarítás az iskola udvarán

Papírgyűjtés
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„Tisztelni a teremtésbe írt törvényeket és a dolgok 
természetéből fakadó kapcsolatokat a bölcsesség 
kezdete és az erkölcsi élet alapja.”
A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma 64.

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3. 

Intézményvezető:  
Nagyné Deli Mónika

Iskolalelkész:  
Ft. Papler Pál János

Teremtésvédelmi felelős:  
Geda Gáborné Tarjányi Mária

Tanulók: 278 fő
Alkalmazottak: 30 fő

Széchenyi István 
Katolikus Általános 
Iskola

A teremtett világ megóvása, a veszélyek tudatosítása, az 
egyének cselekvési lehetőségeinek felismerése kiemelt 
szerepet kapott intézményünkben a 2019/2020-as tan-
évben is. 

Jó gyakorlatként intézményünkben minden évben 
„Templomtúra kétkeréken” elnevezésű programjain-
kon kerékpárral látogatunk el a környék templomai-
hoz, kápolnáihoz. Útközben megcsodáljuk a teremtett 
világ szépségeit. Rácsodálkozunk, hogy Isten mennyire 
szeret minket, hogy ilyen szép környezetet teremtett 
számunkra.

A teremtett világ védelme, az emberi értékek óvása és 
gyarapítása minden katolikus hívő ember feladata. Ba-
kancsos túráink alkalmával is a mozgás, a felfedezés, a 
megóvás kap központi szerepet. 

Hittantáborainkban is különös figyelmet fordítunk a 
teremtett világ szépségeinek megismertetésére és védel-
mére. Ebben a tanévben a Graefl Majorba látogattunk 
el, ahol a fenntartható gazdálkodással, biokertészettel 
ismerkedhettek meg tanulóink.

Minden évben megünnepeljük az Állatok világnapját, 
ahol a gyerekek saját kis kedvenceiket mutathatják meg 
az Állatszépségversenyen. Idén iskolánk csapata részt 
vett a Miskolci Állatkert és Kultúrpark versenyén is e je-
les napon.

Madarak és fák napja alkalmából ebben a tanévben 
online versenyt hirdettünk, melyre különböző techni-
kával készült képek fotóit küldték el a gyerekek. A Föld 
napján tanulóink zöldbe öltöztek, amelyről szintén ké-
szültek fotók.

A helyi plébánia és egyházközség kapcsolatát erősít-
ve a templomkertben, a plébánia előtti téren a gyerekek, 
pedagógusok az egyházközség tagjaival, illetve a helyi 
civil szervezetekkel közösen minden évben szebbé va-
rázsolják a területet. Ebben a tanévben is a kihelyezett 
ládákba virágokat ültettünk és fatelepítésben is közre-
működtünk, igaz a járványügyi helyzetre való tekintettel 
csak kisebb létszámban.
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„Nézzétek az ég madarait”! 
(Mt 6, 26)

3578 Girincs, Petőfi S. u. 1/B.

Intézményvezető: 
Szikszainé Vrazala Marianna

Óvodalelkész:  
Ft. Juhos Ferenc

Teremtésvédelmi felelős: 
Szikszainé Vrazala Marianna

Óvodások: 50 fő 
Alkalmazottak: 6 fő

Maria 
Immaculata 
Katolikus 
Óvoda

A 2019/2020-as tanévben nagy lendülettel kezdtünk neki 
teremtésvédelmi feladataink megvalósításának. Első ál-
lomásként teremtésvédelmi hetet szerveztünk, ahol vál-
tozatos programokat és lehetőségeket biztosítottunk a 
gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. A hét keretein belül 
megismertettük az óvodás gyerekeket a komposztálással, 
annak hasznosságával és lehetőségeivel. A gyerekekkel és 
a szülőkkel közösen avar takarításra és virágos ágyások 
kialakítására került sor az óvoda udvarán. A virágágyások 
kialakításához régi autógumikat használtunk fel. Délutá-
ni foglalkozás keretén belül hulladékokból használati tár-
gyakat és dekorációt is készíthettek a gyerekek szüleikkel 
közösen.

Az első madáretetők és madároduk is kihelyezésre ke-
rültek az óvoda udvar fáira. A madáretetőket szülők ké-
szítették otthon fellelhető alapanyagokból.  A hét során 
az őszi tanyalátogatás sem maradhatott ki, mely nagy él-
ményt nyújtott minden résztvevőnek. Nagy segítségünkre 
voltak a témák feldolgozásánál az oktatástechnikai eszkö-
zök, hiszen sok kapcsolódó képet és ismeretterjesztő fil-
met tekinthettünk meg segítségükkel.

A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából ha-
gyományainkhoz híven gyűjtést rendeztünk „Szegény csa-
ládok a még szegényebbekért” címmel. Az összegyűjtött 
ruhaneműt és száraz élelmiszert minden alkalommal egy 
előre kiválasztott közösség kapja meg. Az elmúlt évben 
idős emberekhez jutott el adományunk. A kenyér világ-
napja alkalmából frissen sütött kenyerekkel ajándékoztuk 
meg az óvodás gyerekek családjait, s elláttuk őket otthon 
elkészíthető kenyér receptekkel.

Télen folytattuk a madáretetést az óvoda udvarán, s 
buzdítottuk erre a családokat is. Ismerkedtünk a téli táj-
jal, az élőlények téli életével. Karácsonyra együttműködő 
partnereink jóvoltából hatalmas mennyiségű használt, de 
nagyon jó állapotú ruha adományt tudtunk szétosztani 
a családok között. Tavasszal kiemelt figyelmet szentel-
tünk a szelektív hulladék gyűjtésnek, és az újra haszno-
sításnak, több hetes projektet építettünk erre. A jó idő 
beköszöntötte után az óvoda udvarának és ablakainak 
virágosítása is tovább folytatódott. További terveink 
megvalósítása a világjárvány miatt a következő tanévre 
tolódott át.
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„Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3200 Gyöngyös, Petőfi S. út 2.

Intézményvezető: Kurucsai József
Iskolalelkész:  

Ft. Balog Gyula
Intézményvezető-helyettesek: 

Gadó Zsuzsanna, Géczi Zsoltné
Teremtésvédelmi felelős:  

Kocsisné Jánoska Judit

Tanulók: 396 fő
Táncművészeti képzésben  

részt vevő tanulók: 198 fő 
Alkalmazottak: 64 fő

II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Óvoda

• Az előző tanévben regisztráltunk és csatlakoztunk a 
Fenntarthatósági témahét országos felhívásához. A to-
vábbképzéseken túl sok hasznos tevékenységben is 
részt vehettünk. 

• A tanév elején jelen voltunk az „Autómentes nap” gyön-
gyösi programjában, amely a város Fő terén zajlott. 
Minden osztály játékos feladatokat oldott meg az állo-
másokon a tudatos közlekedés elsajátítása érdekében. 

• Az Egererdő nyílt nap-
ján az erdő életével 
ismerkedhettünk meg 
egy kirándulás kere-
tében, mely tovább 
erősítette a természet-
tel-természetessel való 
kapcsolatunkat. Utunk 
során a gyerekekkel és 
szülőkkel együtt tisztítottuk meg az erdő különböző 
részeit a szeméttől. Az állatok világnapján Assisi Szent 
Ferencre emlékeztünk, a teremtés és termés dicsérete 
céljából.  A gyerekek elhozhatták kedvenc háziállatai-
kat, amelyekért együtt imádkozhattunk, és papi áldást 
is kaptak. 

• Tartottunk „Egészségnevelési napot”, ahol a gyerekek 
sportolhattak, egészséges ételeket ehettek, de volt 
gyümölcs és zöldségkóstolás is. Minden osztályfőnök 

tervezett az osztályának oktatófilmnézést, sok érdekes 
foglalkozást. A védőnőnk egészségnevelési ismertetőt 
tartott a gyerekeknek, a kollégák a szülőkkel együtt 
részt vehettek Zacher Gábor toxikológus előadásán, 
„Mindennapi függőségeink” címmel. Az alsó tagozato-
soknál fogorvos is járt, felhívta figyelmüket a helyes 
szájápolásra. 

• Az egész tanév során ügyeltünk a tiszta környezetre, 
a rendre. A hulladékot szelektíven gyűjtöttük, a rajz és 
technika órákon újrahasznosítottunk, tudatos gyűjtő-
munkával készülve.

• Sajnos a járványügyi helyzet miatt az oktatás csak on-
line folytatódhatott tovább március közepétől, így a ter-
vezett programjaink egy részét tudtuk csak megtartani. 
Az elhalasztott programokat módosítottuk, és a járvá-
nyügyi követelmények betartásával, ebben a tanévben 
megvalósítottuk. Azzal a jóleső tudattal pihenhettünk 
meg a sok-sok program után, hogy jó szándékkal, a jó 
érdekében és jót cselekedtünk.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást 

találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító,  
és az én terhem könnyű.” (Máté11:28-30) 
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„Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
a szegények és a föld kárára!”
Laudato si’ 154.

3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.

Intézményvezető:  
Kurucsai József

Tagintézmény-vezető:  
Tuza Zoltánné

Óvodalelkész:  
Ft. Balog Gyula

Óvodások: 36 fő
Alkalmazottak: 10 fő

Rákóczi Katolikus Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola, Óvoda - Szent Erzsébet 
Római Katolikus Tagóvodája

OKTÓBER 04. 
ÁLLATOK VILÁGNAPJA - 
TEREMTÉSVÉDELMI NAP

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem min-
den állat védelmére felhívják a figyelmet. Magyarorszá-
gon például évente több százezer „kedvenc” állat válik 
kóborrá. Felhívjuk a figyelmet a meggondolt állattartás, 
állatvállalásra.

Meghívtuk óvodánkba a helyi állatmenhely „Új Nap 
Egyesület” képviseletét, 2 kutyussal.

Rövid előadást tartottak a menhely életéről, a kutyusok 
gondozásáról.

A gyermekekkel együtt átélhettük az állatok közvetlen 
szeretetét. 

OKTÓBER 15-19. 
EGÉSZSÉGHÉT – 
TEREMTÉSVÉDELMI HÉT

Az egészséghét keretében főleg a táplálkozásra fordítot-
tunk figyelmet, illetve a rendszeres testmozgásra!
1. nap:  Egészséges táplálkozás – gyümölcs, zöldség 

kóstoló
2. nap:  Testünk egészségének védelme, tisztálkodás, 

fogápolás
3. nap: Gyermekaerobic  - testmozgás kicsiknek
4. nap: Kirándulás Mátrafüredre – Erdei séta
5. nap: Zöldségbáb készítés
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„Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1.

Igazgató: Benyovszky Péter
Iskolalelkész:  

Ft. Balog Gyula
Igazgatóhelyettesek:  

Hordós Andrea, 
Tolmayerné Borbély Zsuzsanna, 
Szabó Ferenc

Teremtésvédelmi felelős:  
Benyovszky Péter

Tanulók: 687 fő
Kollégista: 47 fő
Alkalmazottak: 79 fő

Vak Bottyán János 
Katolikus Műszaki és 
Közgazdasági Technikum, 
Gimnázium és Kollégium

Az előző tanév teremtésvédelmi programjait az iskola 
és a közvetlen környezetünk tisztán és rendben tartá-
sának szenteltük. A 2019/2020-as tanévben szerettünk 
volna kicsit „messzebbre látni”: A Mátrát helyeztük a 
középpontba.

Három tantárgy tematikájába (KTT, hittan és osz-
tályfőnöki órák) jelenítettük meg a teremtésvédelmet, a 
zöld-gondolkodást, a szelektív hulladékgyűjtést, a fenn-
tarthatóságot és a szemetelés elleni küzdelmet.

A Mátra szépségét, értékeit és védelmét, tisztaságát 
szerettük volna hangsúlyozni az osztályok túráival, ami-
hez a kollégiumi csoportok is csatlakoztak. A számunk-
ra nagyon könnyen elérhető és számtalan szépséget és 
élményt adó helyek meglátogatását minden alkalommal 
összekötöttük szemétszedéssel is. A tervek szerint min-
den osztály és minden csoport túrázott és takarított volna 
egy-egy mátrai szakaszon, sajnos ezt a pandémia derékba 
törte.

A kollégium a terem-
tésvédelmi programokhoz 
csatlakozva készített egy 
„mintagazdaságot”, ami 
–bár nagyon pici – de az 
ott végzett munkával és a 
benne termő erőspapriká-
val sok élményt szerzett 
kollégistáinknak.

Iskolánkban újabb ku-
pakgyűjtő – pontot he-
lyeztünk el, ami nagy 
sikerrel működik. Had-
rendbe állítottunk egy 
mechanikus palackprést, 
amivel a pillepalackokat 
zsugorítjuk. Ennek kö-
szönhetően a szelektíven 
gyűjtött műanyag tér-
fogata töredékére csök-
kent. Ezek használatát és 
hasznosságát a tanórákon 
előkészítettük, nagyon ha-
tékonyan működnek.

Március végére ter-
veztük egy gyöngyösi 
nagyvállalattal közösen a 
legnagyszabásúbb terem-
tésvédelmi akciónkat. 

A P&G biztosította volna a buszokat, a védőfelszerelést, 
a segítségükkel a Mátra olyan területeit takarítottuk volna 
ki, melyek népszerűek, zömüknek pedig egyházi kötődése 
is van. (Mátrafüredi Szent János-kápolna, Máriácska, far-
kasmáji kereszt, Szent Anna-kápolna.)  Sajnos ekkor jött a 
pandémia első hullámának zárása, az esemény elmaradt.

De nem adjuk fel, ahogy lehet, ezt is meg fogjuk 
valósítani! 

Zöld Erő

13.E kirándul

Dolgozik a présgép
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3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór út 2.
Intézményvezető: Marton Miklós
Iskolalelkész:  

Ft. Balog Gyula
Intézményvezető – helyettes:  

Hadzsi Emőke,  
Vargáné Csépány Mónika

Teremtésvédelmi felelős:  
Turai Melinda 

Tanulók: 315 fő
Alapfokú művészeti képzésben 

résztvevők: 53 fő
Alkalmazottak: 39 fő

„…hogy művelje és őrizze meg” 
(Ter 2,15)

Gyöngyössolymosi Nagy 
Gyula Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

A tanév megkezdése előtt iskolánk tanulói hittantáborban 
vettek részt Bagolyirtáson. A teremtett világ kincsei és 
szépségei között megtartott erdei mise, lehetőséget te-
remtett az elmélyülésre.

 Az előző tanév erdei iskolai programját, a kenutábort 
pótolták a tanulók Tiszafüreden. A víz és vízpart élő és 
élettelen környezetével ismerkedhettek tanulóink, miköz-
ben elsajátíthatták a kenuzás alapismereteit.

Szeptember 23–25. között a 7. évfolyamosok erdei isko-
lában, túratáborban töltöttek 3 napot a Mátrában, Sástón.

Nemcsak túrázunk az iskola tanulóival, hanem rend-
szeresen takarítjuk településünket, annak környékét, a 
Mátrát. Takarítótúrát szervezünk a gyerekek és szüleik 
részvételével. 

Egészségnevelési projekthetünkön az egészségvédelem 
mellett a teremtésvédelem is helyet kapott november utol-
só hetében. A szülők által szervezett karácsonyi vásár de-
cember 22-én szintén a teremtésvédelem jegyében zajlott.

Iskolánk páratlan évfolyamos tanulói sífutnak, a páros 
évfolyamok lesiklanak minden évben, ha az időjárás enge-
di. A hatodikos tanulók erdei iskolai sítáborban tölthetnek 
4 napot Lengyelországban. Ebben a tanévben még meg-
valósulhatott ez a kiváló program. Miközben sportolnak, 
lehetőség van a téli természet, a havas hegyek, az erdei 
állatok megfigyelésére, madarak etetésére.
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„Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.”
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz részlet

3626 Hangony,  
Rákóczi Ferenc út 136.

Intézményvezető:  
Szekeres Éva

Iskolalelkész:  
Ft. Szőke Gábor

Teremtésvédelmi felelős:  
Karczag Zsuzsanna 

Tanulók: 116 fő
Alkalmazottak: 18 fő

Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola

A 2019/2020-as tanévben is számos teremtésvédelmi 
programot tűztünk ki célul, amelyek közül sokat sikerült 
megvalósítani.

Minden év szeptember végén megemlékezünk Bene-
dek Elek munkásságáról, A magyar népmese napjáról. Vál-
tozatos feladatokkal, mesékkel várjuk a gyerekeket.

2020. OKTÓBER 4. - 
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Ezen és az ezt megelőző napon Assisi Szent Ferencre, az 
állatok védőszentjére emlékeztek a gyerekek. Délelőtt to-
tókkal tesztelték meglévő tudásukat, majd a délutáni fog-
lalkozásokon gesztenye és gyurma állatkákat készítettek. 
Az alkotásokból kiállítást is szerveztünk.

2019. OKTÓBER 15. – 
A KÉZMOSÁS VILÁGNAPJA

Az UNICEF által kezdeményezett napon arra hívtuk fel az 
iskolások figyelmét, hogy mennyire fontos a kézmosás a 
mindennapokban. A gyerekekkel közösen plakátokat ké-
szítettünk és a vizes blokkokban kihelyeztünk egy-egy 
szemléltető ábrát is a helyes kézmosás lépéseiről.

A digitális munkarendben, intézményünk facebook olda-
lán próbáltunk megemlékezni a jeles napjainkról. Volt olyan 
osztály is, ahol virágot ültettek a tanulók, állatot gondoztak, 
takarítottak otthon. Ezekről videókat és képeket is küldtek.

2019. SZEPTEMBER 30. - 
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA

Ebben a tanévben első 
alkalommal jelentkeztünk 
„A Világ Legnagyobb 
Tanórája” elnevezésű 
projekthez. A második, 
harmadik és negyedik osz-
tályos tanulókkal a fenn-
tartható fejlődést szolgáló 
globális célokat fogalmaz-
tunk meg, majd ezekből 
kettőt választottak a ta-
nulók: falevélgyűjtést és 
udvartakarítást, amit meg 
is valósítottak.

2019. OKTÓBER 16. -  
FAÜLTETÉS

A negyedik osztályosok 
a tanítójukkal együtt el-
határozták, hogy fát ül-
tetnek az iskola kertjében 
az utókor számára. A cse-
metékre idézeteket is 
ragasztottak.
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„Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Mátyás Király 
Katolikus 
Általános Iskola

3563 Hernádkak, Petőfi S. u. 16.

Intézményvezető: Bányai Éva
Intézményvezető-helyettes: 

Tóthné Zsoldos Éva
Teremtésvédelmi felelős: 

Juhászné Vaszil Ildikó
Iskolalelkész:  

Ft. Nagy Krisztián 

Tanulók: 100 fő
Alkalmazottak: 17 fő

Ferenc pápa Laudato si’- Áldott légy! kezdetű enciklikájá-
ban megfogalmazott üzenetet tevékenységeken és élmé-
nyeken át igyekeztünk eljuttatni a 2019–2020. tanévben is.

Ősszel szerveztük meg iskolánk 17 tanulója számára a 
sarudi tábort a teremtésvédelem jegyében. A tábor eszté-
tikus és igényes környezete nagyon inspiráló gyermekeink 
számára. A gyönyörű Tisza-tó természeti környezete s a 
vízi világ elbűvölte diákjainkat.

Az év madara rajzpályázatunkat már izgatottan várják 
minden éven diákjaink, hiszen rajzolni, festeni szeretnek 
és külön érdekes számukra a megmérettetés a környező 
iskolák diákjainak alkotásaival. Az elkészült pályaműveket 
iskolánk aulájában állítottuk ki. 

A tanév egyik legizgalmasabb és leginkább önálló fe-
lelősségvállalásra és cselekvésre késztető eseménye volt 
a madáretetők készítése, kihelyezése, majd az ezt követő 
téli madáretetés. 

Nagyon büszkék voltunk Betlehemet készítő diákjaink-
ra, akik külön díjat hoztak el az Érseki Palota által meghir-
detett versenyen. A természetes anyagok szeretete arra 
inspirálta a gyerekeket, hogy kavicsból és homokból ké-
szítsék el a Szent Családot.

A Szentatya nyomatékosítja enciklikájában, hogy „min-
den összefügg mindennel” és először nekünk, emberek-
nek kell változtatni az életvitelünkön, embertársainkhoz, 
Istenhez, a környezethez fűződő viszonyunkon ahhoz, 
hogy az ökológiai egyensúly helyreálljon. Bár szavait sen-
ki sem vonta kétségbe, sosem gondoltuk, hogy a 2015 
tavaszán leírt figyelmeztető gondolatai 5 év múlva ilyen 
hihetetlen változásokra és változtatásra kényszerítik az 
emberiséget. 

A 2020. március 16-tól elrendelt digitális munkarendre 
történő átállás számos tavaszi teremtésvédelmi progra-
munkat felülírta. Így tantermen kívüli oktatás keretében 
került sor a 3 hetes környezetvédelmi témahetünkre, ahol 
a föld-víz-levegő védelme kapott hangsúlyt. Számos raj-
zos, fényképes és írott alkotás született. 

A fizikális távoltartás idején, mintha lélekben mégis 
közelebb kerültünk volna egymáshoz. A zajos és rohanó 
világ kicsit elcsendesült körülöttünk s talán sokan megta-
pasztalhattuk az Isteni kegyelmi állapotot. Legalábbis az 
iskolák kapuinak 2020. június 2-ai szélesre nyitásával az 
iskolába érkező diákjainkkal együtt azt a reményt adó és 
bátorító ajándékot, Istenbe vetett hitet éltük át, melyre 
Ferenc pápa buzdít mindannyiunkat.
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„Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3360 Heves, József Attila u. 18.

Intézményvezető:  
Bódor Istvánné

Iskolalelkész:  
Ft. Nagy István

Intézményvezető-helyettes: 
Bíró Katalin,  
Szabadné Dudás Ildikó

Teremtésvédelmi felelős: 
Mezei-Sinkovics Tímea

Tanulók: 212 fő
Alkalmazottak: 35 fő

Szent Gellért 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda

Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei 
szerint vigyázzanak rá, óvják, és úgy adják át utódaiknak. 
A 2019/2020-as tanév során e szellemben valósítottuk 
meg iskolánk teremtésvédelmi programját. 

Szeptemberben, ha-
gyományainkhoz hűen 
megrendeztük a Szent 
Gellért hetet, mely ré-
szeként zarándoklatokat, 
biciklitúrákat szerveztünk 
közvetlen környezetünk 
megismerése és a terem-
tett világ szépségének 
felismerése céljából. E hét zárásaként a plébániánkon 
szervezett Családi nap alkalmat biztosított arra, hogy a 
családok figyelmét felhívjuk az egészségmegőrzés mellett 
a természet gondozásának fontosságára is, amely magá-
ban foglalja az együttélés és a közösségalkotás képessé-
gét is. A tanév elején tisztasági versenyt hirdetett iskolánk 
diák önkormányzata, hogy közösségünket a tudatosságra 
ösztönözze. 

Október hónapot a pa-
pírgyűjtési akciónk nyitot-
ta meg, amihez szép szám-
mal csatlakoztak tanulók 
és szülők. A katasztrófa-
védelmi nap e tanévben 
a tűzoltók közreműködé-
sével szerveztünk meg. 

Ebben az évben is közö-
sen imádkoztunk a béké-
ért és egységért az „Egy-
millió gyermek imádkozza 
a Rózsafüzért” kezdemé-
nyezéshez csatlakozva. 

Az őszi szünet előtt, a 
szokásokhoz hűen a felső 
tagozatos tanulóink temetői sírokat gondoztak és emlé-
keztek meg a közelgő Mindenszentek ünnepéről. A de-
cemberi Pályaorientációs nap több helyszínen zajlott az 
iskolában és azon kívül. Megvalósítása helyi cégek, intéz-
mények, egyesületek bevonásával történt, ahol tanulóink 
a környezettudatosság példáját is láthatták. 

A tanév további programjait a járványügyi intézkedé-
sek felülírták, viszont a digitális oktatás során sem merült 
feledésbe a teremtésvédelem fontossága. Az igemorzsák 
mellett a pedagógusok ötletes feladatokkal, oktatófilmek-
kel, rajzpályázatokkal készültek a Víz, a Föld, a Madarak és 
Fák világnapja alkalmából. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén tanulóink otthonaikban virágmagokat ültettek, 
melyeket lelkesen gondoztak, munkájukról fotókat készí-
tettek és küldtek. A karantén ideje alatt Ferenc pápa közös 
imára hívó szavait mindig 
meghallottuk, kezdemé-
nyezéseihez rendszere-
sen csatlakozott iskolánk 
közössége. A tanév során 
a teremtésvédelem tuda-
tosítása érdekében a ta-
nórákon is nagy hangsúlyt 
fektettünk a teremtett világ megóvásának fontosságára a 
hagyományos és digitális oktatás során is, melyhez sze-
mélyes példamutatásunk is társult.
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„Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

Intézményvezető:  
Bódor Istvánné

Tagintézmény-vezető:  
Nagy Sándorné

Iskolalelkész:  
Ft. Szőke József

Teremtésvédelmi felelős: 
Góborné Juhász Ildikó 

Tanulók: 111 fő
Alkalmazottak: 20 fő

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
Boconádi Tagiskolája

Iskolánkban kiemelt feladatunknak tekintjük a teremtett 
világ védelmét. Intézményünkben több iskolai szintű ren-
dezvényt szervezünk, amelyek célja a figyelemfelhívás, 
tanulóink gondolkodásának formálása a ránk bízott termé-
szet védelmére, tiszteletben tartására. Fontosnak tartjuk 
az iskolai környezet tisztaságára fordított figyelmet, a kör-
nyezet védelmét. Amikor iskolánk teremtésvédelmi mun-
katervét megalkottuk, ezen gondolatokat tartottuk szem 
előtt. 

A már több éve hagyományosan megrendezett prog-
ramok mellett új rendezvényekkel is színesítettük mun-
katervünket. Fontos, hogy a tanulók már az első napon 
találkozzanak a teremtett világ védelmének fontosságával. 
Ebben a tanévben az egyik új programunk a tanévnyitó 
ünnepségen történő facsemete ültetés. Az első osztályos 
gyerekek és az iskola lelkésze az iskola előtti parkban kö-
zösen elültetnek egy fát. Meghitt pillanatok voltak ezek a 
diákoknak, pedagógusoknak és a szülők számára is. 

Már évek óta hagyomány nálunk, hogy az Állatok világ-
napján támogatjuk a hozzánk közeli állatmenhelyet. A gyere-
kek, szülők lelkesen gyűjtik az eleséget, meleg takarókat az 
állatoknak. A menhely vezetője minden évben eljön néhány 
lakóval a menhelyről, és elmondja, hogyan lehetnek felelős-
ségteljes gazdáik állataiknak és egy kis bemutatót tart nekik. 
Ezen alkalmakkor diákjaink megtanulják, hogy minden élő-
lény fontos számunkra, felelősséggel tartozunk irántuk, és 
hogy segíteni a kiszolgáltatott állatokon jó érzés a lelkünknek.

Ebben a tanévben új programunk volt a Méhek világ-
napjának, a Madarak és fák napjának megünneplése is, de 
sajnos ez most elmaradt.

Sajnálatos módon nem ez volt az egyetlen programunk a 
munkatervből, amit a kialakult járványhelyzet miatt nem tud-
tunk megvalósítani. A pedagógusok a digitális tartalmakkal 
próbálták pótolni a kiesett közösségi programjainkat, hogy a 
gondolatok legalább ilyen formában eljussanak a gyermekek-
hez. Az otthon készült rajzokból kiállítást szerveztünk.

Bízunk benne, hogy ebben a tanévben tudjuk pótolni 
elmaradt rendezvényeinket.



35

„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban! 
Megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját,  
hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,  
a boldogság és szépség biztos otthona lehessen.”  

3381 Pély, Fő utca 138. 

Intézményvezető:  
Bódor Istvánné

Tagintézmény-vezető:  
Miklósné Tasi Edit

Iskolalelkész:  
Ft. Nagy István

Teremtésvédelmi felelős: 
Miklósné Tasi Edit

Tanulók: 143 fő
Alkalmazottak: 24 fő

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda  
Pélyi Petőfi Sándor 
Tagiskolája

A Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolában a négy teremtésvédel-
mi napot minden tanévben egy adott esemény köré épít-
jük, így szerepeltetve azokat munkatervünkben. 

Az első teremtésvédelmi napot októberben tartjuk a 
templomi búcsúhoz kapcsolódóan. Ezt a napot a telepü-
lésszépítés, a fenntarthatóság köré szervezzük, szem előtt 
tartva a legfontosabb nevelési elv tudatosítását tanulóink-
ban: felelősségteljes magatartás kialakítása a teremtett kör-
nyezetünkért. Az is célunk, hogy ne csak cselekedeteikben, 
gondolkodásmódjukban, hanem a szívükben, a lelkükben is 
rögzüljenek a nap során olyan élmények, melyek maradan-
dóvá válnak. Szent Demeter vértanú emlékének adózva tesz-
szük szebbé iskolánk, a templom és a plébánia környezetét. 

Második teremtésvédelmi napunkat Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napjához igazítjuk. Március utolsó hetében 
ezt a napot közös imádsággal kezdjük az iskola aulájában, 
közösen kérjük a Jóisten áldását és védelmező segítségét, 
hogy dolgunk végeztével itasson át bennünket a feladatok 
elvégzése utáni jól eső érzés, a közös munkálkodás közben 
átélt együtt dolgozás öröme. Délután a kültéri szakrális 
emlékhelyekhez zarándokolnak el az osztályok, szorgos ke-
zek rendezik, szépítik a környezetet, virágot helyeznek el, 
mécsest gyújtanak és imádkoznak. A lélek ápolásának, az 
önzetlen segítség hangsúlyozásának érdekében kapcsoló-
dunk a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéshez is, a tanulók 
adományait elszállítjuk a Szent Demeter Templomba.

A harmadik Teremtésvédelmi napunk a Föld világnapjá-
hoz kötődik. Ezen a tematikus napunkon igyekszünk tanu-
lóink figyelmét felhívni a teremtett környezetünk, Földünk 

értékeinek megóvására, környezettudatos magatartás ki-
alakítására. Plakátokat és rajzokat készítenek, a legszebb 
alkotásokat kiállítjuk iskolánk aulájában. A tanítási órákat 
természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos filmek 
vetítése, meseolvasás, versmondás, a természetről szóló 
dalok éneklése színesíti ezen a napon. Délután a termé-
szetben állat- és növényhatározás várja tanulóinkat.  

Negyedik Teremtésvédelmi napunk májusban a Mada-
rak és fák napjához kapcsolódik. Tanulóinknak játékos fel-
adatokat, vetélkedőket szervezünk a tanórák és a délutáni 
foglalkozások tananyagába beépítve. A tantárgyi integrá-
ció elsősorban a magyar nyelv és irodalom, rajz, természe-
tismeret, testnevelés és ének-zene területén valósul meg. 
Tudatosan törekszünk az év madarának, az év fájának, a 
páratlan értékű Pélyi madárrezervátum és a Pélyi szikesek 
növény- és állatvilágának megismertetésére. 

Sajnos a járvány miatt márciustól nem tudtuk a hagyomá-
nyos formában megtartani a teremtésvédelmi napokat, de 
igyekeztünk a digitális térben is megemlékezni azokról, így 
tudatosítva tanulóinkban a teremtésvédelem fontosságát.
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„Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3382 Tarnaszentmiklós, Fő út 15.

Intézményvezető:  
Bódor Istvánné

Tagintézmény-vezető:  
Miklósné Tasi Edit

Iskolalelkész:  
Ft. Nagy István

Teremtésvédelmi felelős: 
Hanzóné Kurc Márta

Tanulók: 26 fő
Alkalmazottak: 7 fő

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola 
Tarnaszentmiklósi Telephelye

Kiemelt feladataink között szerepelt ebben a tanévben is 
teremtett világunk védelme a Teremtő szeretetből, a ma-
gunk és gyermekeink jóléte és biztonsága érdekében. Ez-
zel a gondolattal összhangban több programunkat is e cél 
megvalósításáért dolgoztunk. 

Szeptemberben be-
kapcsolódtunk az Európai 
Mobilitási Hét „Sétálj ve-
lünk!” programba. A Nem-
zetközi Hulladékgyűjtő 
nap alkalmából 23-ától 
papírgyűjtést szerveztünk, 
egyben felhívtuk tanulóink 
figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is.

A Pályaorientációs na-
pon látogatást tettünk a 
Tűzoltóságon, a Rendőr-
múzeumban és a Hevesi 
Háziipari és Népművésze-
ti Szövetkezetben, hogy 
közelebb hozzuk tanuló-
inkat elődeink életéhez, 
gyökereinkhez, hagyo-

mányainkhoz. A 2. Teremtésvédelmi napon a Fenntart-
hatósági Témahét eseményeibe is bekapcsolódtunk, és 
magunknak is szerveztünk programokat a fenntartható 
fejlődés jegyében.

Októberben köszöntöttük az időseket, ezzel is tisztelet-
re tanítva tanulóinkat. A régmúlt történetét településünk 

határában lévő Szarmata 
kori ásatás megtekintésé-
vel is igyekeztünk megis-
mertetni a gyerekekkel. 

Novemberben csatla-
koztunk az „Európai Mézes 
Reggeli” kezdeményezés-
hez, ahol kitértünk a mé-
hek munkájának fontosságára, a természetvédelem fon-
tosságára is.

Természetesen Szentjeinkről való megemlékezések 
sem maradhattak el, a nevezetes ünnepeken, és névnap-
jaikon hitoktatóink segítségével is megismerték a gyerme-
kek életüket, példát merítve cselekedeteikből. 

A 2. félévben megemlékeztünk Gyertyaszentelő Boldo-
gasszony napjáról Balázs-áldásban is részesültünk, majd a 
Farsang után a Hamvazószerda utáni böjt fontosságára is 
igyekeztünk felhívni tanulóink figyelmét.

Sajnos a tanév további eseményei az iskolák bezá-
rása miatt az online térben zajlottak tovább, aminek el-

érése több tanulónknál 
nehézségekbe ütközött. 
A fenntartó által biztosí-
tott számítógépek, melye-
ket ezúton is köszönünk, 
javítottak a helyzeten, de 
sajnos a szülők tudása és 
néha az akarata még eb-
ben az esetben sem min-

dig volt elegendő. Június hónapban, az iskolai felügyelet 
alatt 2 tanulónkon kívül mindenki jelen volt az iskolában, 
a lehetőségekhez képest igyekeztünk pótolni az elmaradt 
programokat is. A hittan-
tábor és az Erzsébet-tábor 
is sok lehetőséget kínált 
még ezekre, melyen szintén 
nagy számban vettek részt 
diákjaink. Ezek közül ki-
emelkedik a Madársuli és az 
ásatás újbóli megtekintése. 
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„Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

3368 Boconád, Szabadság tér 14.

Intézményvezető: 
Bódor Istvánné

Tagintézmény-vezető:  
Juhászné Kiss Edit

Óvodalelkész:  
Ft. Szőke József

Teremtésvédelmi felelős: 
Juhászné Kiss Edit

Óvodások: 29 fő
Alkalmazottak: 7 fő

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda  
Boconádi Tagóvodája

Nevelő közösségünk kiemelt célja, a katolikus értékrend 
közvetítésével összhangban, a hagyományápolás a népi 
kultúra megismertetése közös élményeken, tevékenysé-
geken keresztül. 

Katolikus óvodánk feladata, hogy 
megtanítsuk a gyermekeket - és rajtuk 
keresztül a szülőket- a lélekből fakadó 
ünnepekre, a hagyományok megterem-
tésére és ápolására.

A jeles napok, ünnepek kiemelkedő 
szerepet kapnak óvodai életünkben: 
örömet, boldogságot, vidámságot hoz-
nak a mindennapokba.

Óvodánk Madárbarát Óvoda, Bizton-
ságos Óvoda. Első alkalommal Zöld Óvoda címet is kapott.

A 2019/2020.tanévben is tartalmas, színes programo-
kat kínáltunk gyermekeinknek. Arra törekedtünk, hogy mi-
nél több kulturális, keresztény értéket, népi hagyományt 
közvetítsünk feléjük.

A Kenyér világnapja alkalmából megismertettük gyer-
mekeinkkel, hogyan lesz a búzaszemből liszt, a lisztből 
kenyér. Anyukákkal közösen finom cipókat sütöttünk. 
Szorgalmas kezek gyúrták, 
formázták a tésztát.

Hagyomány óvodánk-
ban, hogy a nagycsopor-
tos gyermekekkel kerék-
pártúrán veszünk részt. 
Uticél minden esetben a 

pusztafogacsi kápolna, amely NATURA 2000 természet-
védelmi területen található.  

Az állatok védőszentjének – Assisi Szent Ferenc – em-
lékére, az állatok világnapja alkalmából ellátogattunk a jász-
berényi állatkertbe. E nap üzenete volt, hogy éljünk harmó-
niában a minket körülvevő élőlényekkel és a természettel. 

A szülőkkel közös barkács délután keretében „Vadon 
élő állatok téli szállása” címmel terepasztalt készítettünk az 
ősz kincseinek felhasználásával. Novemberben a Gondol-
kodj Egészségesen! Alapítvány programjához csatlakozva, 
„BLUM” egészséghetet tartottunk. 

Szent Ambrus ünnepe alkalmá-
ból megismertettük óvodásainkkal 
a méhek életét, mézet kóstoltunk, 
majd az anyukák segítségével finom 
mézeskalácsokat készítettünk.

December 13-án búzát ültettünk, 
hogy karácsonyra kihajtson. A búzát, 
mint az élet jelképét, a karácsonyfa 
alá helyezhették a gyermekek.

Óvodánk udvarán, té-
len folyamatosan gon-
doskodtunk az itt maradt 
madarak etetéséről. Janu-
árban közösen madárete-
tőket készítettünk. Fon-
tos, hogy gyermekeinknek 
minél hamarabb megmu-

tassuk, mennyire fontos a madarak védelme, hiszen ebben 
a korban még nagyon fogékonyak az efféle ismeretekre. 

Teremtésvédelmi programunk- nagy örömünkre- jú-
niusban folytatódott, melynek keretében Stiller Tamás 
kreatív séf, az Ovikert Program ötletgazdája paprika, 
paradicsom, bazsalikom 
és virágpalántákkal aján-
dékozta meg óvodánkat. 
A növényeket a séffel kö-
zösen ültettük el. 



38

5054 Jászalsószentgyörgy,  
Rákóczi Ferenc út 1.

Intézményvezető: Tarnai Mihály 
Az iskola lelkipásztora:  

Ft. Soós Tamás 
Teremtésvédelmi felelős:  

Palócz-Keresztesi Anikó 

Tanulók: 278 fő 
Alkalmazottak: 39 fő  
Pedagógusok: 33 fő

„Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és 
világosságoddal, hogy védjünk minden életet, 
hogy egy jobb jövőt készítsünk elő…”  
Ferenc pápa

Szent György Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Októberben tartottuk az első Teremtésvédelmi napot. 
A gyerekek a helyi lovascentrum dolgozóinak segítségével 
megismerkedhettek hazánk őshonos háziállataival, majd 
„pusztabusszal” kikocsiztak a vízibivaly-telepre.

A felsős osztályok kö-
zött plakátversenyt hir-
dettünk „Szeretjük az ál-
latokat” címmel. A feladat 
az volt, hogy minden osz-
tály minden tanulója ké-
szítsen magáról egy olyan 

fotót, amely a legjobban kifejezi a címben megfogalmazott 
érzést. Október hónapban a folyosón kiállítva csodálhat-
ták meg a gyerekek egymás munkáját.

JÁTÉKOKKAL A FENNTARTHATÓ 
JÖVŐÉRT

Iskolánkban hagyomány 
az úgynevezett Csiribiri 
vásár. Ennek keretében 
a gyerekek megunt, de 
jó állapotú játékaikat be-
hozzák az iskolába, ahol 
cserekereskedelemben új 
gazdára találnak örömet 
szerezve ezzel mindkét félnek.

PAPÍRGYŰJTÉS

Októberben ránk mosoly-
gott a Jóisten a hulladék-
gyűjtés napján, hiszen 
ragyogó időt kaptunk 
ajándékul. A gyerekek 
ilyenkor már egy héttel 

korábban megkezdik a munkát faluszerte. Házról házra 
járva gyűjtik a régi újságpapírokat, dobozokat. Az osztá-
lyok közötti versengést – ki gyűjti a legtöbb papírt – min-
dig nagy lelkesedés övezi.

KÉT KERÉKEN

A szeptemberi becsengetés után már az első héten ke-
rékpártúrát szerveztünk Jászalsószentgyörgyről Jánoshi-
dára a Vadason keresztül végig a gáton. Nagy örömmel 
vágtunk neki a tekerésnek, hiszen fél lábbal még a nyár-
ban voltunk. A jó hangulatú túrán pihenőt tartva a Zagy-
va-part gazdag élővilágát is felfedeztük. 

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

Az ősz eleji hónapok a jó programok ígéretével kecseg-
tettek, pedig akkor még nem sejtettük, hogy hosszú idő-
re ezek az élmények lesznek az egyedüli emlékek ebből 
az időszakból. Új kezdeményezés volt ősszel, hogy fiatal 
testnevelőtanárunk hiánypótló rendezvényként meg-
szervezte a térség első atlétika tornáját. A jászság több 
iskolájából több mint 100 gyerek mérhette össze erejét és 
ügyességét.
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„Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!” 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Szent György Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Cifrapalota Tagóvodája

5054 Jászalsószentgyörgy, 
Rákóczi út 15. 

Tagintézmény-vezető:  
Liptákné Kátai Tímea

Tagintézményvezető-helyettes: 
Gál Katalin

Az óvoda lelkipásztora:  
Ft. Soós Tamás

Óvodások:: 100 fő    
Alkalmazottak: 22 fő 
Óvodapedagógusok: 13 fő

„FUTÁS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT”

Minden év őszén mozgásprogramunk-
hoz hűen, megrendezzük óvodai szín-
tű „Futás az egészségünkért” rendez-
vényünket. Az egészséges életmódra 
nevelés jegyében, a szülői kapcsola-
tokban rejlő lehetőségeket is igyek-
szünk kihasználni, így ezen a progra-
munkon a szülők is nagy lelkesedéssel 
vesznek részt. 

„MAGYAR NÉPMESE NAPJA”

A nevelési év egyik legkedve-
sebb programján, a nagyszülőkkel 
együtt éljük át a népmesék varázs-
latos történeteit. 

„TÖK JÓ NAP”

„Tök jó napunk” óvodai szinten 
megvalósuló, a családokkal közö-
sen megélt esemény. Programunk 
során a TÖK különböző felhaszná-
lási lehetőségeit igyekszünk meg-
ismertetni. A szülők bevonásával 
finom sütemények készülnek, a gyerekek ügyességi játé-
kokon vehetnek részt, a családok közösen töklámpásokat 
készítenek, melyeket sötétedéskor meggyújtunk.  

„ÁRPÁDHÁZI-SZENT ERZSÉBET NAPJA”

Óvodánk védőszentje Árpádhá-
zi-Szent Erzsébet, aki életével, csele-
kedeteivel jó példát mutat számunkra. 
Nevelőtestületünk a Caritas szerve-
zettel, valamint a családok bevonásá-
val közös adománygyűjtést szervezett, 
az arra rászoruló családok részére.

„ÁLLATOK VILÁGNAPJA, MÉZES REGGELI, 
VÍZ VILÁGNAPJA, FÖLD NAPJA”

A teremtésvédelem jegyében zajló 
eseményeink közül a 2019/20-as ne-
velési évben az Állatok Világnapja és 
a Mézes reggeli valósult meg a pandé-
mia okozta korlátozások miatt.  Ezen 
eseményeket a csoportokban, illetve 
óvodai szinten tartottuk meg.

„FARSANG - TÉLTEMETÉS  
- TORKOS CSÜTÖRTÖK”

A Nagyböjti időszak kezdete előtt, 
a fenntarthatóság jegyében, ha-
gyományainkhoz híven farsangi 
mulatságot szerveztünk, „Fassang 
Jancsi” segítségével elűztük a te-
let, lezárásképpen pedig torkoskodtunk, amikor is jászsági 
rostélyos kalácsot és gyümölcssalátát csemegéztünk. 

„HAMVAZÓ SZERDA”

Az óvodai hitoktató irányításával a 
gyermekek ismereteket szereztek a 
barkáról, mint egyházi jelképről, vala-
mint barka bokrot készítettek csopor-
ton belül. Majd óvodai szinten össze-
gyűlve a tornateremben megismertük 
a hamvazkodás egyházi történetét. 

„NYÁRI KALANDOK”

A nyár sem telhetett el élmények nél-
kül. Igyekeztünk a gyermekek számára 
színesebbé tenni a mindennapokat. 
Többféle tevékenységet ajánlottunk 
fel, ahol lehetőségük volt a teremtett 
világ csodáinak felfedezésére.
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5130 Jászapáti, Vasút út 2.

Igazgató: Mészárosné Drizner Rita
Gimnáziumi igazgatóhelyettes: 

Farkasné Besenyei Mária
Szakképzési igazgatóhelyettes: 

Gréczi László
Iskolalelkész:  

Ft. Kocsis Sándor
Teremtésvédelmi felelős:  

Deli Julianna

Tanulók: 539 fő
Alkalmazottak: 86 fő

Jászapáti Gróf Széchenyi 
István Katolikus 
Középiskola Gimnáziumi 
Intézményegység

„Boldogok a lélekben szegények, 
mert övék a mennyek országa.” 
Máté evangéliuma 5,3

Ebben a tanévben is nagy lelkesedéssel indultunk a te-
remtésvédelmi programok megvalósításának. Sajnos a 
Covid-19 vírus miatt a tavaszi programjaink nagy része 
elmaradt. (Búzaszentelés, Víz világnapja, Föld napja) 

A tananyagban hivatkoztunk ezekre az eseményekre 
is, ezekhez illesztettük a tudnivalókat hittanból, termé-
szetismeretből. A megvalósult programok a következők 
voltak:

Assisi Szent Ferenc emléknapja és az Állatok 
Világnapja, október 4. Az állatok világnapja 

alkalmából meghirdetett legkedvesebb háziállatom 
facebookos verseny eredményhirdetése

Nyitott templomok napja. Ars Sacra fesztivál. 
Kerékpáros vetélkedő.

Temetői séta, sírtakarítás

A 6.A osztály Mátraszentimrére kirándult
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5130 Jászapáti, Vasút út 4.

Intézményvezető:  
Mészárosné Drizner Rita

Iskolalelkész:  
Ft. Kocsis Sándor

Teremtésvédelmi felelős:  
Gréczi László  

„A talaj, a víz, a hegyek: minden Isten simogatása. 
Istenhez fűződő személyes barátságunk története 
mindig konkrét térben zajlik.” 
(LS 84)

Jászapáti Gróf Széchenyi 
István Katolikus 
Középiskola Szakképző  
Intézményegység

Iskolai teremtésvédelmi napok keretében, a tanévben két 
alkalommal – az őszi- és a tavaszi szünetet megelőzően 
– tartottunk diákjainknak előadásokat a Földünket érintő 
globális problémákról. A szakmai, ismeretterjesztő előa-
dások közül kiemelt szerepet kapott a természetes vizek 
védelme és a globális klímaváltozás.
   

Célunk a figyelemfelhíváson kívül az volt, hogy kiemeljük 
feladatainkat, a diákok megismerjék az emberi tevékeny-
ség hatásait a természeti környezetre. Szó esett a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságáról is. Az előadások végén a 
tanulók kérdéseket tehettek fel, az elhangzottakból pedig 
rövid tesztet is írtak.

Az adventi lelki nap keretében kézügyességi vetélkedőt 
szerveztünk az osztályoknak. A faipari tanműhely ma-
radék faanyagainak felhasználásával haszontermékeket 
készíthettek a tanulók. A verseny végén szebbnél szebb 
adventi asztali díszekben gyönyörködhetett mindenki.

Tanulóinkat örökségünk védelmére is neveljük. Ezen 
belül a hagyományok ápolására, a műemlékvédelem 

fontosságára irányítjuk figyelmüket. A teremtésvédelmi 
nap keretében környezetszépítést végeztünk a Jászapáti 
Római Katolikus Temetőben. A 4/12.K osztály diákjai Árki 
Kornél és Fehér Zoltán kántorok, valamint Wengritzky 
Konrád és Schőnwiesner Rezső plébánosok síremlékének 
környezetét igyekeztek rendbe tenni. A temetőben talál-
ható a keresztút tizennégy stációfülkéje, melynek környé-
két szintén megtisztították a diákok.
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5130 Jászapáti, Damjanich út 2.
Telephely: Dr. Szlovencsák I. út 33.

Intézményvezető:  
Kalmár Istvánné 

Intézményvezető helyettes: 
Mihályiné Birkás Terézia

Plébános: Ft. Kocsis Sándor
Teremtésvédelmi felelős:  

Bartus Sándorné

Tanulók: 151 fő
Alkalmazottak: 23 fő

„Minden általa és érte teremtetett…”  
(Kol 1,16)

Jászapáti Szent Imre 
Katolikus Általános 
Iskola

A teremtéskor Isten az emberre bízta a teremtett világ 
gondozását. A környezetvédelem kérdése az ember élet-
minőségének védelme az egyház ügye is. Fontosságának 
erősítése nem hiányozhat a keresztény nevelésből sem. 
Tevékenységeinket ez az irányelv határozza meg és ezek 
közül a minden évben bevált jó gyakorlatokat emelnénk ki.

TAKARÍTÁS: AZ ISKOLA, 
A TEMPLOMKERT GONDOZÁSA

Környezetünk rendezett-
sége, tisztasága fontos fel-
adatunk. Az igényt a szép-
re, a tenni akarást a jóért 
az iskolában látott példa 
alapján a gyermek is köz-
vetítheti a szülők felé.

FÁK, CSERJÉK, VIRÁGOK ÜLTETÉSE

Iskolánk környékén min-
den évben új növényeket 
ültetünk, melyek gondo-
zásában a gyerekek aktív 
résztvevők. A feladat al-
kalmas a felelősségtuda-
tos magatartás kialakítá-
sára és erősítésére is.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Assisi Szt. Ferenc ün-
nepén már rendeztünk 
rajzversenyt, kisállat be-
mutatót és simogatót, 
plüss állatkertet. Ebben 
az évben tanulóink tablót 
készítettek, mely jó lehe-
tőséget adott az egyéni 
gyűjtőmunkára, majd a kooperatív tevékenységekre.

KIRÁNDULÁSOK

Tanulóink számára minden 
évben a legjobban várt 
események a kirándulások, 
táborok. A természetben 
töltött idő semmivel nem 
pótolható, a környezet üze-
nete közvetlenül érinti meg 
a gyermek szívét, lelkét.

ÖRÖKBEFOGADOTT KERESZTEK

A Szent Imre Napok rendez-
vénysorozat iskolánk éle-
tének meghatározó része. 
Sok program, tevékenység 
kapcsolódik hozzá. Minden 
osztálynak évről évre fel-
adata a városban található 
keresztek rendbetétele.

KIÁLLÍTÁS, VERSENYEK

Teremtésvédelmi kiállításo-
kat rendezünk. Rendszere-
sen részt veszünk a terem-
tett világunkhoz kapcsolódó 
pályázatokon, versenyeken. 
Tanulóink értékes munkáik-
kal már sok-sok szép ered-
ményt értek el.

A digitális oktatás keretében a pedagógusok a hittanórák 
és a tantárgyi órák lehetőségeit megragadva a tanulók és 
családtagjaik figyelmét felhívták a természetbarát és kör-
nyezettudatos életmódra videókkal, feladatlapokkal, játé-
kötletekkel. A tanulók a munkatervben rögzített jeles na-
pokhoz (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) 
kapcsolódó feladatokat kaptak.
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5100 Jászberény, Jásztelki út 22.

Főigazgató: 
Ft. Dr. Novák István

Tagintézmény-vezető: 
Kis Istvánné

Teremtésvédelmi felelős: 
Bódi Magdolna

Óvodások: 120 fő
Alkalmazottak: 18 fő„A jövőért élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk!” 

Széchenyi István

Jászberényi 
Angyalkert Óvoda 
Tagintézmény

A teremtésvédelem eszmeisége, a környezetvédelem 
rendszeresen, hagyományokra építve van jelen az óvo-
dai nevelésünkben.

AUTÓMENTES NAP AZ ANGYALKERT 
ÓVODÁBAN

Mint minden évben, most is csat-
lakoztunk az Autómentes Naphoz. 
A héten a közlekedés témái volt a 
fő cél, annak megismertetése, gya-
korlása. Megfigyeltük a közlekedési 
táblákat és jelzőlámpákat a sétáink 
során, gyakoroltuk a közlekedési 
szabályokat. A hét fő eseménye 
az Autómentes Nap volt, amikor a 
Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület 
tagjai ellátogattak hozzánk. A gyerekek interaktív előadást 
hallgattak a biztonságos közlekedésről, majd akadálypálya 
segítségével a közlekedési szabályokat gyakoroltuk.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Az állatok világnapján október 
4-én az Angyalkert Óvoda gyer-
mekeivel ellátogattunk a Jászbe-
rényi Állat- és Növénykertbe. Az 
óvodások testközelből tapasztal-
hatták meg a filmekből és mesék-
ből ismert állatokat. Számos új él-
ménnyel gazdagodtak ezen a napon. Lehetőségünk volt 
az állatok életvitelének természetes környezetben való 
megfigyelésére, állatsimogatásra, etetésre, gondozásra.

MÉHÉSZEK NAPJA

Óvodánkba ellátogattak a Jászsági Méhészegyesület tagjai 
és bemutatót tartottak. Érdekes filmvetítésen keresztül is-
mertették meg a gyerekek a méhek életét, munkáját és azt, 
hogyan készül a méz. Majd közelebbről is megnézhették 

és kipróbálhatták a méhészek által 
használt eszközöket. A gyermekek 
nagy örömére egy óriásmaci-jel-
mezbe öltözött vendég is meglá-
togatott minket, finomabbnál fino-
mabb mézeket kóstolhattak.

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS AZ OVIBAN

Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban megtanulják 
a gyerekek, hogy környezetünket és Földünket védeni 
kell. Az óvodában azzal tudunk a legtöbbet segíteni, hogy 
megtanítjuk a helyes szelektívgyűjtést óvodásainkkal. 
Nagycsoportos gyermekeinkkel útra keltünk és az óvoda 
környékét megtisztítottuk a szeméttől, majd szelektíven 
szétválogatva a hulladékgyűjtőbe vittük azokat. 

A vírushelyzetre való tekintettel, sajnos a munkatervben 
meghatározott programokat nem tudtuk maradéktalanul 
teljesíteni, melyek heti projektben lettek volna feldolgozva.

Terveink között szerepelt volna még a Víz világnapja 
alkalmából megrendezett vízi járművek kiállítása, melybe 
nemcsak a gyermekeket vonjuk be, hanem a családokat is, 
egy közös, otthoni barkácsolásra buzdítva őket, újrahasz-
nosított anyagok felhasználásával. Az alkotások az aulába 
kerülnek kiállításra, hogy mindenki megnézhesse, ötletel-
hessen a következő évre.

A Föld napja projekttel célunk, hogy környezetünk vé-
delmére, szeretetére neveljük gyermekeinket. „Egy gyer-
mek egy virág!”, fő-programunkhoz a szülők segítségét 
kérjük, egynyári virágok beszerzésével, melyeket közösen 
elültetünk, gondozunk, szépítve vele környezetünket.

A Madarak és fák napján minden évben természetes 
környezetbe megyünk (erdős, fás területre), ahol egy vi-
dám napot töltünk óvodásainkkal. Itt több állomásból álló 
akadálypályája teszi próbára ügyességüket, új ismeretek-
kel, tapasztalásokkal gazdagodnak a feladatok megoldása 
során, megismerkednek hazánkban élő fáinkkal és mada-
rainkkal, és hogy hogyan tudjuk megóvni azokat az utókor 
számárára.
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Jászberényi Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Középiskola 
és Kollégium

Teremtésvédelmi hitvallásunk Ferenc pápa szavaival: 
„Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként 
a teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája 
és tapasztalata szerint, saját kezdeményezéseivel és 
képességeivel.”(LS 14)

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.

Főigazgató:  
Ft. Dr. Novák István

Székhelyintézmény igazgatója: 
Demeter Sándor

Teremtésvédelmi felelős:  
Mezősi Péter

Iskolalelkész:  
Ft. Szántó József

Tanulók: 689 fő
Alkalmazottak: 93 fő

A tanév I. félévében megvalósított programjaink

SZEPTEMBER

Szüreti mulatság a nap-
köziben – célunk bepil-
lantást nyerni a régi idők 
szüreti hangulatába a 
szőlőmegáldás, préselés, 
mustkóstolás, szüreti bál 
felidézésével.

OKTÓBER

Szent Ferenc ünne-
pe – Állatok világnapja 
és kutyás bemutató – a 
gyerekek elhozhatták és 
bemutathatták kedvenc 
kisállataikat, tapasztalatot 
cserélhettek a gondozá-
sukról. A mentőkutyák 
kiképzéséről is hallhattak, 
valamint megnézhettek 
egy-egy egyszerűbb men-
tési akciót.

NOVEMBER

Egészségnevelési pro-
jekthét – Mandalanap – 
alkotás az ősz kincseiből. 
Az osztályok őszi termé-
sekből készítettek ötletes 
alkotásokat, amelyekből 
kiállítást rendeztünk.

DECEMBER

Adventi gyertyagyújtás osz-
tálykeretben a lelki percek ide-
jén – Hétfőn ként minden osz-
tály a saját maga által készített 
adventi koszorún gyújtotta meg 
a soron következő gyertyát.
Adventi kalendáriumok ké-
szítése – természetes vagy 
újrahasznosított anyagok-
ból készültek kreatív adventi 
naptárak.

JANUÁR

Sítábor a Lengyel-Tátrában – is-
kolánkban nagy hangsúlyt kap 
az egészséges életmódra való 
nevelés is, valamint törekszünk 
arra, hogy minél jobban megismerjék a gyerekek hazánk és 
a környező országok tájait, nevezetességeit, kultúráját. Ezek 
jegyében szervezzük hagyományos sítáborainkat is. 

FEBRUÁR

Fejlesztő játékok készítése új-
rahasznosítható anyagokból, 
interaktív kiállítás – az osztá-
lyok között versenyt hirdet-
tünk, melynek célja volt, hogy 
használható játékok készülje-
nek kizárólag újrahasznosított alapanyagok felhasználá-
sával. Nagy sikere volt az egyszerű játékoknak, mindenki 
kipróbálhatta őket a kiállítás ideje alatt. 
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Jászberényi Katolikus 
Óvoda, általános iskola, 
Liska József Középiskola, 
és Kollégium tagintézménye
„Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában 
foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot 
egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, 
mivel tudjuk, hogy a  dolgokon lehet változtatni.”
Ferenc pápa

Jászberény 

Főigazgató:  
Dr. Novák István

Tagintézmény-vezető: 
Halász Péter

Teremtésvédelmi felelős:  
Balázs Dániel

Iskolalelkész:  
Ft. Szántó József

Tanulók: 901 fő
Kollégisták száma: 74 fő
Alkalmazottak: 119 fő

Iskolánk a 2019/2020. tanévben is kiemelt figyelmet for-
dított a teremtésvédelemmel kapcsolatos tevékenységek 
megvalósítására. Az Egri Főegyházmegyében 2017-ben 
elindult kezdeményezéshez kapcsolódva nagy hangsúlyt 
helyeztünk az intézmény pedagógiai programjában is meg-
jelenő környezeti neveléssel összefüggő feladatok meg-
valósítására. A környezettudatos gondolkodás kialakítása, 
a helyi környezeti problémák feltárása és megoldása, a 

fenntartható fejlődés elősegí-
tése a természettudományos, 
az osztályfőnöki, valamint a 
hittanórák tanmeneteibe in-
tegrált témaként a minden-
napi oktató-nevelő munkánk 
részét képezik. A tanórán 
kívüli tevékenységeink, az 
osztálykirándulások gyakori 
célpontjai hazánk különböző 

természeti kincsei, az érintetlen természet csodái. Ezek 
megismertetése és megóvása szintén kiemelt feladatunk. 

Ezen a területen is fontos azonban a „növekedés”, en-
nek jegyében vett részt Balázs Dániel hitoktató kollégánk, 
az intézmény teremtésvédelmi felelőse az Ökológiai Inté-
zet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány szervezésében 
a Gömöri Oktató Központban 2019. szeptember 6−7-én 
megrendezett továbbképzésen, melynek kiemelt témája a 
környezetkímélő kertgazdálkodás volt. Az itt megszerzett 
tapasztalatainak gyakorlati alkalmazását ebben a tanév-
ben a pandémia akadályozta.

Nem maradt el azonban az 
iskolaudvar és az intézmény 
környezetének rendben tartá-
sa. Az iskolai sportpálya körüli 
terület rendezése kiemelt fela-
datunk volt, ennek keretében 
sor került egy nagyobb terület 
megtisztítására (pl. korhadt 
fák kivágására), tereprende-
zésre, majd a megújult udvar-
részen a növényzet pótlására, 

fák ültetésére. Büszkék vagyunk arra, hogy két diófával is 
gazdagodott a terület: „A dió ősi Krisztus-jelkép: ahogy a dió 
a héjában, a Megváltó anyja méhében, majd a sziklasírban 
rejtőzködött.” (Tészabó Júlia, művészettörténész)

Az osztályfőnöki munkaközösségünk felügyelete mel-
lett napi rendszerességgel zajlott az iskolaudvar, valamint 
az épület környékének rendben tartása. Ezen tevékenysé-
gek között hangsúlyos helyen szerepelt az előző tanévben 
megújult belső udvarunk gondozása is. 

A környezettudatos nevelés további erősítése jegyében 
szelektív hulladékgyűjtő kosarakat szereztünk be, illetve 
helyeztünk el az intézmény folyosóin. 

Műhelyeink áramellátásában napelemek is rendel-
kezésre állnak: a megújuló energiaforrások igénybevé-
telével ugyancsak teszünk a teremtett környezetünk 
megóvásáért.

Az adminisztratív tevékenységünk során is törekedtünk 
a fenntartható fejlődés elősegítésére, ennek jegyében 
igyekeztünk csökkenteni a felhasznált papír mennyisé-
gét: ebben a törekvésünkben az elektronikus bérjegyzék 
bevezetése is segítségünkre volt. (A járványhelyzet miatt 
elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend ugyancsak 
jelentős „papírmegtakarítással” járt.)

A környezetvédelem jegyében minden évben szerve-
zünk elektronikai hulladékgyűjtést: az ennek során felhal-
mozódott eszközöket szakszerűen elszállítják.

Az iskolai konyha működtetésénél (az anyag-, illetve 
készletgazdálkodásnál) ugyancsak figyelembe vettük a 
környezettudatosság szempontjait.

Teremtésvédelmi tevé-
kenységünknek azonban 
nem szabhatnak határt 
az iskola falai, a 72 óra 
kompromisszum nélkül el-
nevezésű szociális önkén-
tes akció keretében 2019. 
október 10-13. között is-
kolánk diákjai aktívan köz-
reműködtek a plébánia, valamint a város közterületeinek 
és az állatkert környezetének rendezésében. 
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5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

Intézményvezető:  
Lovászné Török Magdolna

Iskolalelkész:  
Ft. Kiss Gábor

Igazgatóhelyettesek:  
Czeglédi Dóra, Kovács Lászlóné

Teremtésvédelmi felelős:  
Czeglédi Dóra

Tanulók: 416 fő
Alkalmazottak: 57 fő

„A föld, közös otthonunk, egyben nővérünk is, 
akivel osztozunk a létben, 
olyan, mint egy szép anya, 
aki karjai közé zár minket.”
Szent Ferenc fohásza

IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

A teremtésvédelem valódi emberségünk felfedezésének 
útja, melynek során fontosnak tartjuk, hogy mint felelős 
emberi lények, vigyázzunk a bennünket körülvevő élő-
világra, vigyázzunk bolygónkra. Elengedhetetlen, hogy 
megfelelő értékrendet közvetítsünk diákjaink felé, mely-
nek köszönhetően felelős fogyasztókká válnak, igényük 
lesz a megelőzésre, és bizonyos emberi szükségleteik ki-
elégítése céljából az élet nyújtotta lehetőségekbe kapasz-
kodnak. Ezen tanítási-nevelési folyamatban olyan prog-
ramokat szervezünk iskolánkban, olyan eseményekhez 
csatlakozunk, melyekkel diákjaink is azonosulni tudnak, 
melyet családi körben is meg tudnak valósítani, és át tud-
nak adni az utókornak. 

A 2019/2020-as tanév első félévében a munkater-
vünkben rögzített programokat sikerült teljes egészében 
megvalósítani. Az autómentes napon kerékpárral, roller-
rel, gyalog érkeztek a tanulók és a felnőttek az iskolába, 
a kedvencek hetén fotókiállítást szerveztünk. Az Állatok 

világnapja alkalmával a helyi kutyamentő alapítvány lá-
togatott el tanulóinkhoz, felhívva a figyelmet az állatok 
védelmére. Elkészültek a madáretetők, összegyűjtöttük a 
város papír és fém hulladékait, valamint adományokat – 
tartós élelmiszert - gyűjtöttünk az arra rászorulóknak.  

Majd jött a második félév, 2020. márciusa és számos új 
kihívással kellett megbirkóznia a diákságnak és a pedagógus 
társadalomnak. A tantermen kívüli digitális oktatás ideje 
alatt a már jól működő teremtésvédelmi programjainkat is 
újra kellett gondolni. A digitális tanórák során szorgalmaz-
tuk, hogy segítsenek a gyerekek az otthoni munkákban – 
szemétszedés, udvartakarítás, virágültetés, veteményezés 
– védjék környezetüket. Megtartottuk a Föld napját, a Ma-
darak és fák napját, a Víz világnapját. Interaktív tananyagok-
kal mélyítettük el a tanulók ezen tudását és a kézműves ta-
nórákon szebbnél szebb alkotások születtek a témát illetően, 
melyeket fotó formájában küldtek el a tanulók pedagógu-
saiknak. A digitális oktatás adta lehetőségeket kihasználva 
sikeres tanévet zártunk a teremtésvédelem területén is. 

Állandó teremtésvédelmi programok: autómentes nap, 
kedvenceink hete, hulladékgyűjtés, Teremtésvédelmi nap 
– iskolánk környékének és a köztereknek a megtisztítá-
sa, madáretetés a téli hónapokban, virágültetés, faültetés, 
Fenntarthatósági témahét, Madarak és fák napja, Föld 
napja, Víz világnapja, Szent Erzsébet napjához kapcsolódó 
adománygyűjtés. 
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„Boldogok, akik szomorúak, 
mert majd megvigasztalják őket.”  
Máté evangéliuma  5,4

3281 Karácsond, Szent István út 40.

Intézményvezető: Nagy Sándorné
Intézményvezető-helyettes:  

Kovácsné Kovács Viktória
Plébános: Ft. Balog Gyula
Káplán: Greutter György
Teremtésvédelmi felelős :  

Gyóni József

Tanulók: 181 fő
Alkalmazottak: 29 fő
Pedagógusok: 20 fő

Gönczy Pál 
Katolikus 
Általános Iskola

• Szeptemberben iskolánk környezetének szépítése, is-
kolakertjének gyomtalanítása.

• Október 4-én Teremtésvédelmi nap keretében kutyás 
bemutatót tartottunk.

• Október 7- én Mezei futóversenyt rendeztünk. A tanu-
lók korcsoportonként versenyeztek.

• Október 9-től – 11-ig Környezetvédelmi papírgyűjtést 
szerveztünk. Tanulóink 80 q-nyit gyűjtöttek.

• Október hónapban rózsafüzér-készítő versenyt hirdet-
tünk meg osztályonként, amihez természetes anyago-
kat kellett felhasználni a tanulóknak.

• Novemberben madáretetők készítése, kihelyezése az 
iskola fáira.

• November 12 – 18 között Egészségvédelmi hét volt is-
kolánkban, külön alsó és felső tagozat számára.

• Iskolakertünk egy almafával gyarapodott, amit a Fenn-
tarthatósági Témahét keretében a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságától kaptunk.

• Decemberben minden osztály elkészítette saját adventi 
koszorúját természetes anyagok felhasználásával.

• Ebben a hónapban készültek el PET palackokból 
madáretetőink.

• Január 6-án tartottuk „A Béke világnapját”– „Isten min-
denkit a békességre int.” Filmvetítés az Isten által te-
remtett világ értékeiről (növények, állatok, emberiség, 
természeti jelenségek, környezetünk) fennmaradásáról.

• Februárban a hagyományos farsangi jelmezbál nagy si-
kert aratott az iskolánk tanulói és szülei körében is.

• Márciusban a Víz világnapját és a Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napját már nem tudtuk megtartani a Co-
vid19 járvány miatt. Így a többi tervezett programunk 
is elmaradt.

Gyomtalanítás

Rózsafűzérek

Kutyás bemutató

Faültetés

Mezei futóverseny

Adventi koszorú
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Isten feladatot adott az Édenkertben az embernek, 
„…hogy művelje és őrizze meg”  
(Ter 2,15)

5300 Karcag, József Attila utca 1.

Intézményvezető:  
Kovács Miklós Istvánné

Intézményvezető helyettesek:  
Borsosné Herczegh Judit 
Szabó Andrea Éva

Plébános:  
Ft. Gulyás Zsolt

Teremtésvédelmi felelős: 
Birizló Csaba Szabolcs

Tanulók: 380
Alkalmazottak: 41

Györffy István 
Katolikus Általános 
Iskola

A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola 2016. év-
ben kapott Örökös Ökois-
kola címet. Intézményünk 
pedagógiai programjában 
központi szerepet tölte-
nek be a fenntarthatóság 
pedagógiai értékei. Isko-

lai programok keretében igyekszünk megvalósítani olyan 
programokat, melyek megfelelnek az elnyert cím elvárása-
inak. Ezt a munkát az iskolai Öko csoport segíti. 

A 2019/20-as tanév-
ben kiemelt feladatunk 
volt a helyi értékek meg-
ismertetése és megóvása. 
A szeptemberi napsütéses 
időt kihasználva a város 
környéki természeti érté-
keket fedezték fel gyer-
mekeink. Az ökológiai 
lábnyom csökkentéséhez 
mi is hozzájárulhattunk, 
hiszen helyi kerékpáros ki-
rándulásokat szerveztünk. 
Úticéljaink között szere-

pelt a karcagi lombkorona sétány és a műemlék Zádor-Híd 
környéke, mely természetvédelmi terület. 

A hulladékot már 10 éve szelektíven gyűjtjük, szeptem-
berben évről-évre hulladékgyűjtést szervezünk és isko-
lánk részt vesz a Magyar Hulladékcsökkentési Akcióban.  
Alsó tagozatos tanulóink az akció keretében megismer-
kedtek a komposztálás lehetőségével is, hiszen iskolánk 3 
komposztálóval rendelkezik. 

Kisállat kiállítást szerveztünk az iskolában, melynek ke-
retében a helyes állattartás és az állatokkal való helyes 
bánásmód bemutatására kerülhetett sor. A nyári szünet 
idején sem maradtunk tétlenek. Élménypedagógiai mód-
szerekben gazdag, túrázással színesített nyári napközis tá-
bort szerveztünk a zöld kalandoroknak.

A tanév során a 
györffys diákok országos 
versenyeken vettek részt 
a teremtésvédelemhez 
kapcsolódóan. A Hor-
tobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága „80 éves 
a Debreceni Nagyerdő” 
alkotópályázatán Fekete 
Csilla 6. osztályos tanuló 
2. helyezést ért el „Élőlé-
nyek a Nagyerdőn” című 
pályamunkájával. Az Or-
szágos Honismereti tanulmányi versenyen Kálmán-Nagy 
Csenge és Törzsök Hanna 7. osztályos tanulók az ország 
4. legjobbaiként adtak számot tudásukról hazánk termé-
szeti, történelmi és nemzeti értékeiről. A Maradék nélkül 
rajzpályázaton Magyar Ákos 6. osztályos tanuló „Remény 
egy tiszta világért” alkotása közönségdíjas lett. A Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Természettár által 
meghirdetett „Nagyítóval és távcsővel” a természetért 
című vetélkedőn a 4. osztályosaink adhattak számot a ha-
zai környezet- és természetvédelmi ismereteikről.

Az ember felelős a teremtett világért, erre a felelős ma-
gatartásra igyekszünk nevelni tanulóinkat. 
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„Isten alkotása vagyunk: 
Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket.” 
(Ef 2.10)

Káli Gárdonyi Géza 
Katolikus  
Általános Iskola

3350 Kál, Rózsa út 8.

Intézményvezető neve:  
Szendreyné Miskolczi Mária

Iskolalelkész: Ft. Dr. Artner Péter
Intézményvezető-helyettesek:  

Miksi Jánosné,  
Szabóné Váczi Judit

Teremtésvédelmi felelős:  
Juhászné Kerkai Krisztina

Tanulók: 258 fő
Alkalmazottak: 32 fő

Iskolánk a keresztény 
nevelés fontos feladatá-
nak tekinti a ránk bízott 
tanulók teremtésvédel-
mi szemléletének kiala-
kítását, melynek alapját 
Ferenc pápa Laudato si’ 
kezdetű enciklikája biz-
tosítja. Ennek jegyében a 
2019/2020. tanév számos 
programjának céljaként 
tűztük ki, hogy diákjaink 
felismerjék az Urat min-
den teremtményben és 
minden teremtményével 
együtt hálát adjanak léte-
zésükért. Nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a 
teremtésvédelem a gyer-
mekek szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt a napi gyakorlat része legyen.
Köztudott, hogy minden kisgyermek rajong az állato-

kért. Az állatok védőszentjének ünnepe alkalmából arra 
kértük diákjainkat, hogy hozzák be kedvenceiket. A ta-
nulók várakozásainkon túlmutató mennyiségben és vál-
tozatosságban vonultatták fel kisállataikat az Assisi Szent 
Ferenc tiszteletére rendezett bemutatón.

A zarándoklat, mint lelki utazás fontos szerepet tölt be 
életünkben. Azon túl, hogy hitéletünk kiemelkedő helyszí-
neit meglátogatjuk, az odáig vezető út alatt felkészülhetünk, 
érzékenyebbé válhatunk az élmény befogadására. Különö-
sen igaz ez, ha gyalogosan vagy kerékpárral tesszük meg 
az utat, hiszen egy ilyen út során az Isten teremtményei 
is közelebb kerülnek hozzánk, közvetlenebbül tapasztaljuk 
meg a körülöttünk zajló mindennapi csodákat. Így 2019. 
október 20-án is megrendeztük hagyományos kerékpáros 
zarándoklatunkat a nagyúti templom búcsújára. A helyi hí-
vek szeretettel várták a káli tanulókat és nevelőiket.

Teremtett világunk védelméhez a pazarlás visszaszorí-
tásával, tárgyaink újrahasznosításával és a fenntartható 

életmódra neveléssel is 
hozzájárulhatunk. E gondo-
lat hívta életre a 2019 no-
vemberében iskolánkban 
rendezett Szent Erzsébet 
rózsái című jótékonysági 
vásárt. Tanulóink a jó álla-
potú, de már nem használt játékaikat, könyveiket behoz-
ták az iskolába ahol kupont kaptak érte. Ezt a kupont az-
tán más, nekik tetsző tárgyra válthatták be. Intézményünk 
udvarán valódi vásári forgatag kerekedett, melynek során 
diákjaink megtapasztalták az ajándékozás pozitív érzését 
is.

Hagyományainkhoz tartozik, hogy a tavaszi kerti mun-
kák közeledtével vetőmag-adománydobozt létesítünk is-
kolánkban, s népszerűsítjük a kertészkedést diákjaink kö-
rében. Így közvetlenül megtapasztalhatják azt a teremtő 
erőt, mely minden évben terméssé érleli a magot, s előse-
gíti, hogy értékelni tudják a befektetett munkát.

A fentieken túl a tanévben rendeztünk teremtiszta-
sági versenyt, TeSzedd-akciónapot faültetéssel, Szent 
Mihály-napi vásárt mustkészítéssel, Szent Ambrus-napi 
mézkóstolást, valamint termésekből készítettünk díszeket 
és rózsafüzért. A digitális oktatás idején online rajzpályá-
zat a víz világnapja alkalmából, nagyböjti lelkinap és Föld 
napi fotópályázat segített megtapasztalni a teremtett világ 
sokszínűségét. A nyár folyamán a gyerekek a teremtéstu-
datos szemléletben megrendezett táborban, élményekben 
gazdag hetet töltöttek el.
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„Áldott légy, Uram, s minden alkotásod”  
(Assissi Szent Ferenc)

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 
és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.

Intézményvezető:  
Nagyné Lenge Margit

Iskolalelkész:  
Ft. Koltavári Attila

Intézményvezető-helyettes:  
Kis-Vénné Smányi Margit

Teremtésvédelmi felelős:  
Csörögi Gábor

Tanulók: 207 fő
Alkalmazottak: 33 fő

E mottó jegyében tanulóink teremtésvédelemmel kapcso-
latos nevelése, formálása az egész tanévet végig kísérte.

TÁBOROK

Tanévkezdés előtt diák-
jaink két olyan táborban 
vettek részt, melyek köz-
ponti témája a teremtés-
védelem volt. A sarudi tábor résztvevői a Tisza-tó és a 
Tisza-völgy természeti kincseivel, gazdag élővilágával is-
merkedhettek meg, kerékpározóink az Őrségben tapasz-
talták meg a természet közelségét.

ELŐADÁSOK, VETÉLKEDŐK

Tanulóink Környezetünk 
védelme, a jövőnk zálo-
ga – Hogyan tehetjük 
élhetőbbé földünket a vi-
lágítással? interaktív előa-
dásba kapcsolódtak be, 
Eső-víz-körforgás – szem-

léletformáló játékos vetélkedőn mérték össze tudásukat 
és a szelektív hulladékgyűjtésről is kaptak információkat. 
A felsősök kistermelői fesztiválon ismerkedtek helyi alap-
anyagokból készített élelmiszerekkel.

TAKARÍTÁSI VILÁGNAP

A takarítási világnapon 
diákjaink a pedagógusok 
segítő közreműködésé-
vel az iskola és a plébánia 
környékét tették rendbe. 
Az alsósok az iskola előtti 
területen gyűjtötték össze 
a lehullott gesztenyét, felsőseink a környező utcákat men-
tesítették a szeméttől.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Az állatok világnapja al-
kalmából – immár sokadik 
alkalommal – kisállat-be-
mutatót szerveztünk. Ta-
nulóink megismerkedtek 
társaik házi kedvencével 
és totó kitöltésével is bi-
zonyíthatták az állatokkal 
kapcsolatos ismereteiket.

KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK

A teremtésvédelem je-
gyében a tanév során 
szervezett közösségi fog-
lalkozások célja az volt, 
hogy tanulóink megért-
sék, milyen fontos szere-
pük van a teremtett világ 
iránti felelősségvállalásban.

DIGITÁLIS PROGRAMOK

2020 márciusától teremtésvédelmi programjaink digi-
tálisan valósultak meg. A pedagógusok, elsősorban az 
osztályfőnökök ajánlottak tanulóinknak interaktív anya-
gokat, magyar természetfilmeket, természetvédelmi me-
sekönyvet a Föld napja és a madarak és fák napjához 
kapcsolódóan.

A tanév során folyamatosan végzett feladatok – a sze-
lektív hulladékgyűjtés, a padok tisztítása, a tantermek 
takarítása, az iskolaudvar rendezése – lehetővé tették a 
tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedé-
sükkel is hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz.
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„Ébredj, ember, és döbbenj rá méltóságodra! (...) 
A föld, a tenger, az égbolt, a levegő, a vizek és folyók 
rendelkezésedre állnak: csak használd ezt a teremtett 
világot, de jól!” Nagy Szent Leó pápa karácsonyi 
beszédéből (Kr. u. 440–461 között)

5331 Kenderes, Szent István út 60.

Tagintézmény-vezető:  
Lukácsné Németh Edit 
Franciska

Óvodások: 126 fő
Alkalmazottak: 22 fő

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
Liliom Tagóvodája

MIHÁLY NAPI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP

A Mihály napi forgatag megszervezése sok éves hagyo-
mány intézményünkben. Ezen a napon a hagyományőr-
zésé volt a főszerep. Visszanyúltunk gyökereinkhez a 
nemzeti értékek tiszteletére és ápolására helyeztük a 
hangsúlyt. Egy autentikus őszi vásár hangulatát idéztük 
fel, ahol népviseletbe öltözött dajka néniktől „petákért” le-
hetett vásárolni kézműves termékeket. A vásár hangulatát 
népzenével és népi játszóházzal gazdagítottuk. A napot 
táncházzal zártuk.

AZ ÓVODA UDVARÁNAK FOLYAMA-
TOS SZÉPÍTÉSE – ŐSZI LEVÉLGYŰJTÉS

ÁLLATOK VILÁGNAPJA – 
ÁLLATOKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS

Az állatok szeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepén, 
közvetlen tapasztalatszerzés útján, élményszerző helyszí-
ni tevékenységen ismerkednek meg a gyerekek az állat-
gondozás szabályaival. Tapasztalatot gyűjtenek az állatok 
szeretetének, védelmének, gondozásának fontosságáról.

TERMÉSZET KINCSEINEK ÉRTÉKE: 
ALMASZÜRET, KUKORICATÖRÉS

Külső világ megismerése tevékenységek alkalmával, al-
maszüreten és kukoricatörésen vesznek részt gyerme-
keink, ahol az isten által teremtett természettel való 
kapcsolatot erősítjük. Közvetlen környezetükben rá-
csodálkozhatnak a természet kincseire: gyümölcsökre, 
termésekre.

FÖLD NAPJA

Digitális oktatás keretében a szülők bevonásával dolgoz-
tuk fel a bolygónk védelmét. A környezettudatos maga-
tartás – energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés 
– formálása óvodapedagógus instrukcióival, családi kör-
nyezetben történt.

VIRÁGÜLTETÉS, GONDOZÁS

Óvodánk kis kertjének gondozása folyamatosan történik. 
Az évszakhoz alkalmazkodó virágokat ültettünk a gyere-
kekkel, melyeknek fejlődését nyomon követtük.
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3577 Köröm, Kossuth Lajos u. 44.

Intézményvezető: Orosz Lászlóné
Igazgatóhelyettes: Bodolai Miklós
Iskolalelkész:  

Ft. Juhos Ferenc
Teremtésvédelmi felelős:  

Németh László 

Tanulók: 203 fő
Alkalmazottak: 26 fő
Pedagógusok: 18 fő

Szent II. János Pál 
Katolikus Általános Iskola

Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt 
pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, 
kapaszkodva bele Az élet minden erejével, a szeretetünk 
ezernyi gyökerével, Hogy örömmel töltse el létük a 
szívünket, az életünket. Hát kérlek Titeket, Emberek, 
óvjuk, féltsük, szeressük ezt a Földet!
(Szatmári Delina)

TEREMTÉSVÉDELMI TÉMAHÉT

A témahét keretében a felső tagozatos tanulók körében szemétszedést szerveztünk. Az alsó tagozatos tanulók fákat és 
virágokat ültettek, hogy élhetőbbé tegyék környezetüket.

Február hónap elején megemlékeztünk a vizes élőhe-
lyek napjáról. Ezen a napon írták alá a Ramsari Egyez-
ményt a vizes élőhelyek védelméről, valamint szomorú 
egybeesés, hogy február elején érte el hazánkat 2000-
ben a tiszai ciánszennyezés. A tanulók ez alkalomból fi-
gyelemfelhívó plakátokat készítettek a természetes vizek 
védelméről.

MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA

A víz világnapja alkalmából a víz fontosságára hívtuk fel 
a tanulók figyelmét. Ennek érdekében a felső tagozatos 
tanulók egy „Víz- totót” töltöttek ki online formában. 
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3400 Mezőkövesd,  
gróf Zichy János u. 18.

Intézményvezető: Kiss Gábor 
Iskolalelkész:  

Ft. Dr. Medvegy János
Intézményvezető-helyettes: 

Barta Judit, Farkas Hajnalka, 
Papp Tamás

Teremtésvédelmi felelős:  
Tóth Gabriella

Tanulók: 580 fő
Alkalmazottak: 69 fő

„Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.”
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Mezőkövesdi Széchenyi 
István Katolikus 
Technikum, Szakképző 
Iskola és Gimnázium

2019. SZEPTEMBER 20. „FÖLDÜNK 
JÖVŐJE A TÉT” ASZFALT RAJZVERSENY

Ezen a szép szeptem-
beri napon rajzversenyt 
szerveztünk az iskolánk 
díszudvarán. A diákok 
egyénileg vagy csapatban 
is jelentkezhettek. Hét 
szebbnél szebb rajz ké-
szült, nem volt könnyű a 
zsűrinek a döntés.

2019. NOVEMBER 14. „MÉZES REGGELI”

Iskolánk tanulói, tanárai, 
vendégei „Mézes reg-
geli”-n vehettek részt, 
amelynek keretén belül a 
turisztika szakos tanulók 
az iskola aulájában az ál-
taluk készített mézes ke-

nyérrel kínálták őket. A mézet iskolánk méhészettel is fog-
lalkozó rendszergazdája és a Magyar Méhészeti Egyesület 
biztosította. A reggeli alatt diavetítés zajlott, ezen a méhek 
életéről, a méhészkedés alapjairól és a méhészeti termé-
kekről láthattak egy kis bemutatót a részt vevők. A ren-
dezvény célja a magyar méz népszerűsítése és a méhek 
jelentőségének kiemelése volt.

2019. OKTÓBERTŐL 2020. MÁRCIUSIG: 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY 
3 FORDULÓJA

Ebben a tanévben is megrendezésre került iskolánkban 
a már hagyományosnak számító, 4 fordulóra tervezett 
természettudományi verseny. Az első 3 forduló rendben 
lezajlott, az utolsó sajnos a vírushelyzet miatt elmaradt. 
Az idei feladatok:

• Valamilyen természeti 
jelenség, képződmény, 
domborzati térkép el-
készítése só-liszt gyur-
mából (a só-liszt gyur-
mát a megadott recept 
alapján a diákok készí-
tették), majd ennek kifestése.

• Nicola Tesla életéről és munkásságáról szóló teszt. 
• Több állomásos vetélkedő

TÉLI FOTÓPÁLYÁZAT

A Karácsony közeledtével 
fotópályázatot hirdettünk, 
melynek témája a tél volt. 
A tanulók szabadon vá-
laszthattak a téllel kap-
csolatos témákból, és az 
elkészült fotóknak címet is 
kellett adniuk. Olyan sok 
remek fotó készült frap-
páns címekkel, hogy min-
den helyezést megosztva két tanulónak ítélt oda a zsűri.

További terveinket megakadályozta, hogy 2019.11.11-
től iskolánkban digitális oktatás folyik. Az alábbiakat még 
szeretnénk megvalósítani:

2020. április A Tisza ciánszennyezésének 20. évfordu-
lója (rajzpályázat)

2020. május Sporthorgász verseny a Hoór-völgye 
víztározónál.
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3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

Intézményvezető: Nyeste István
Igazgatóhelyettesek:  

Gáspárné Ali Júlia, 
Nagyné Demeter Ilona

Iskolánk plébánosa:  
Ft. Dr. Török László

Iskolánk káplánja: Pintér Bálint
Teremtésvédelmi felelős: 

Nyesténé Gáspár Marianna

Tanulók: 391 fő
Alkalmazottak: 45 fő

“Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk  
a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk,  
ne a szennyezésé és a pusztításé!”
Ferenc pápa: Ima földünkért

Szent István 
Katolikus 
Általános Iskola

Szeptember 15.: Iskolai hul-
ladék gyűjtése (tejes, kakaós) 
műanyag poharak külön gyűjté-
se, elszállítása

OKTÓBER 8. MAGYAROK 
NAGYASSZONYA – AZ ISKOLA 
VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE

Iskolánk rajzpályázatot hirdetett, a  teremtésvédelem té-
makörében kapcsolatban

DECEMBER: KÉSZÜLŐDÉS JÉZUS 
SZÜLETÉSÉRE. 

Betlehem újrahasznosít-
va, csak egyszerű, otthon 
megtalálható anyagokból 
készítettük el.

Iskolánkban a témahetet 
rajzpályázat kiírásával ve-
zettük be. Már szeptember 
15. után kihirdettük a ta-
nulóinknak a „Mentsük meg a Földet!” című pályázatot. 
A tanuló a következő témában készülhettek:
1.  „S látta Isten, hogy minden, amit alkotott jó!”
2. „Hajtsátok uralmatok alá a földet!”

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT: 
ÁPRILIS 20-24.

VÍZ VILÁGNAPJA: Március 22. Figyelem felhívó plakát 
készítése

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY: 
VIRÁGOSÍTÁS 

Az iskola udvarára egy nyári virágokat ültetnek a gyerekek 
a technika óra keretében.

TEREMTÉS VÉDELMI NAP
Március 25. szemétszedés az iskola és környékének 
rendberakása 

PAPÍRGYŰJTÉS
Május 28. Minden évben hagyomány, hogy iskolánk papír-
gyűjtést szervez, amelyen rendszeresen nagy mennyiségű 
papír gyűlik össze. Ebben az évben közel 50 tonna papírt 
gyűjtöttek a családok.

MADARAK FÁK NAPJA
Sipos Ferenc emlékverseny Június 8. Szintén hagyomány 
iskolánkban, ez a nap. A felsős tanulók CSOPORTOKBAN, 
különböző állomásokra érve játékos feladatokon keresztül 
ismerkedhetnek meg az élővilággal. A csapatok zászlóval, 
csatakiáltással, saját szlogennel, menetlevéllel készülnek.
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„Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld.” 
Máté evangéliuma 5,5

3421 Mezőnyárád,  
Szent István király út 75.

Iskolalelkész:  
Ft. Lipcsák János

Igazgató: Kalóné Papp Krisztina
Ig. helyettes: Farkas Jánosné
Teremtésvédelmi felelős:  

Hajnalné Sára Orsolya  

Tanulók: 122 fő
Alkalmazottak: 19 fő

Boldog Sándor 
István Katolikus 
Általános Iskola

Az Isten által teremtett világ védelme minden évben, így 
a 2019/2020-as tanévben is kiemelt feladatként jelent 
meg munkatervünkben. Tanulóinkkal megemlékeztünk a 
teremtés napjáról, bekapcsolódunk a teremtés hét prog-
ramjaiba, melynek mottója: A hála és a felelősség  volt.  
Részt vettünk a „Világ Legnagyobb Tanóráján” a Föld 
számos helyén élő tanulótársakkal egyidőben, míg az Ál-
latok Világnapjához kapcsolódóan rajzversenyt szervez-
tünk. A takarítási világnapról, és hulladékgyűjtési napról 
a harmadik osztály által szervezett, osztályok közötti hul-
ladékgyűjtési versennyel emlékeztünk. Szülői támogatás 
révén szelektív hulladékgyűjtőket kaptunk, és bevezet-
tük a szelektív hulladékgyűjtést.

Az Európai hulladékcsökkentési hét mottója:
„Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet!” melyhez 

kapcsolódva tanulóinkkal olyan helyzeteket fedeztettünk 
fel, amellyel a  hulladék keletkezését csökkenthetik. 

Az eddigiektől eltérően ünnepeltük a Víz világnapját, 
a digitális tanórákon különböző projekteket szerveztünk, 

vízzel kapcsolatos játékos feladatokat végeztek a tanulók. 
Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén tanulóink fát, virá-
got ültettek otthonaikban. 

A Föld napján rajzok készültek, a munkákból kiállítást 
rendeztünk. Madarak és fák napján az év madarát és fá-
ját rajzolták le és mutatták be a diákok. Bekapcsolódtunk 
a Laudato’ Si hétbe, melyet a Szentatya által kiadott en-
ciklika 5. évfordulója alkalmából rendeztünk meg. Ehhez 
kapcsolódóan „…..hogy művelje és őrizze meg” (Ter. 2.15) 
mottóval több tantárgyat átfogó projekthetet szervez-
tünk, napindító imákkal, a témához kapcsolódó feladatok-
kal. Minden nap virtuálisan látogattunk el egy-egy szent 
helyre, és jártunk körül egy-egy természeti csodát. A tan-
év végén megemlékeztünk az európai nemzeti parkok 
napjáról is. A pandémiás helyzetben is örömmel tapasz-
taltuk, hogy tanulóink a teremtett világ iránti érdeklődése 
változatlan, szívesen vettek részt a programokban, még  
online módon is.
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3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A

Igazgató: Budáné Tóth Gabriella
Tagóvodavezető: Bódi Dóra
Igazgatóhelyettes: Oláh Péterné, 

Szigeti Zoltánné
Teremtésvédelmi felelős:  

Csaba Zsuzsa
Plébános: Ft. Mikolai Vince
Káplán: Marosi Balázs

Tanulók: 302 fő
Alkalmazottak: 28 fő

 „Fivérem Szél, és levegőég,
Nyisd ki a szemem, hogy lássam ami szép…
Mert Isten része minden földi lény,”

Diósgyőri Szent Ferenc 
Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda

Iskolánk, nevét Assisi 
Szent Ferencről kapta, 
akit bensőséges kapcso-
lat fűzött a természethez. 
Így intézményünkben kü-
lönösen fontos pedagó-
gusaink és gyermekeink 
számára a környezetvéde-
lem, eseménytárunkban 
kiemelt szerepet kap minden olyan program, ahol a kör-
nyezettudatos élet, a Föld megóvása, az újrahasznosítás, 

energiatakarékosság kerül 
a középpontba. A terem-
tésvédelem mindezeken 
túlmutat, így programjaink 
célja, hogy gyermekeink 
megtanulják, hogy az Is-
ten által teremtett Vilá-
gunkban a természet az 
ember elválaszthatatlan 

része, ismerjék meg a Vi-
lág szépségeit, és őrizzék 
meg azokat. Ezekbe a te-
vékenységekbe a családo-
kat, szülőket is bevonjuk, 
hiszen a környezeti ne-
velés nemcsak az óvoda, 
iskola feladata. Mindenna-

pi munkánk során felada-
tunk, hogy az óvodás korú 
gyerekekkel a tervezett 
tevékenységek alkalmával 
hasznos üzenetet adjunk 
át a családoknak. 

A pandémia miatt 2020 
márciusától átszervez-
tünk néhányat, és online 
térben tartottuk meg 
azokat. Legfontosabb 

rendezvényeink: a „Tedd szebbé környezeted”- az iskola 
udvarának gondozása az év folyamán; a „Te Szedd” moz-
galom, a TESU és az autómentes világnap városi rendez-
vényein való részvétel, a kerékpáros akadályverseny és az 
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” sportverseny.

A természetjáró szakkör 
egész évben vonzotta a 
gyermekeket és szüleiket, 
és mindig sikeres az őszi 
és tavaszi hulladékgyűjtés. 
Az ovisoknak megrende-
zett szüreti mulatság, a 
kézműves foglalkozások 
a Katalin napi vásár a te-
remtésvédelem mellett a hagyományőrzésről is szóltak. 
Nevezetes alkalmakat ünnepeltünk az állatok világnap-

ján, amikor névadónkra is 
emlékeztünk; a víz világ-
napján; a teremtésvédel-
mi napon; Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén; 
a Föld napján; a madarak 
és fák napján.  Részt vet-
tünk az Erdők hete prog-
ramjain, az ÉSZAKERDŐ 
Zrt pályázatain, az erdei 

iskolákban, az európai hulladékcsökkentési hét rendezvé-
nyein, és bevezettük a „Hozd a poharad a büfébe” prog-
ramot. A Fenntarthatósági 
témahéten virágláda ké-
szítő versenyt tartottunk, 
virágot ültettünk, angolul 
versenyeztünk a klíma-
változás témakörében. 
A felső tagozatos tanulók 
pedig pályaorientációs na-
pokon készültek a jövőjük 
megalapozására.



57

3525 Miskolc, Városház tér 6. 

Intézményvezető: Molnár Tünde 
Iskolalelkész: Ft. Gubala Róbert
Igazgatóhelyettesek:  

Bagyalné Kocsis Márta,  
Grallert László,  
Svidróné Grallert Marianna 

Teremtésvédelmi felelős:  
Bíróné Kertész Judit 

Tanulók: 604 fő 
Alkalmazottak: 85 fő  

„Ezt a Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”

Fráter György 
Katolikus Gimnázium 
és Kollégium

A teremtésvédelem gondolata egyre nyomatékosabban 
kerül előtérbe gimnáziumunkban. Programjainkkal a kör-
nyezettudatos gondolkodást, a teremtett világ tiszteletét 
és megőrzését kívánjuk erősíteni diákjainkban.

MINDENNAPJAINK ÁLLANDÓ 
RÉSZÉT KÉPEZIK

Iskolánkban jó gyakorlatnak számít – a ma már iskolánkhoz 
tartozó – kápolnakert gondozása, melyet minden ősszel 
és tavasszal a biológia szakkörös és biológia fakultációs di-
ákjaink végeznek. A tanulóink által telepített gyógynövény 
„kiskert” gondozása kiemelt feladatuk, illetve a kertben el-
helyezett komposztáló edény gondozása is az ő feladatkö-
rükbe tartozik. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
évek óta aktív része napjainknak. 
Iskolánk rendszeresen szervez 
ősszel és tavasszal papírgyűjtést, 
illetve a bejáratnál elemgyűjtő van 
elhelyezve, melyet nem csak isko-
lánk diákjai, hanem a kápolnába 
szentmisére érkezők is használnak.

Hosszú évek óta gyűjtünk ku-
pakot az Oszláron élő Dóra keze-
lésének támogatására. 

Végzős, 12. évfolyamunk 2019. 
szeptemberében természetszemlélet-fejlesztés és to-
vábbtanulási céllal szakmai vezetéssel irányított üzemláto-
gatáson volt a Bükkábrányi Szénbányában.

2019. október 8-án (Magyarok Nagyasszonyának ün-
nepén, mely iskolánk védőszentjének ünnepnapja) telepü-
lésszépítő nap keretein belül szemétszedést és takarítás 
végzett Lillafüreden. A Limpiászi Kereszt környékét takarí-
tottuk, rendeztük, díszítettük.

A tavaszi időszak sok nehézséget jelentett mindenna-
pi életünkben. A Föld napjáról 2020. április 22-én már 
csak online formában tudtunk megemlékezni a kiala-
kult járványügyi helyzet miatt. A diákok online küldtek 

kiselőadásokat, bemutatókat ez alkalomból, melyek isko-
lánk honlapján elérhetőek voltak.

Évente, általában augusztus közepétől nyílik lehetőség 
az Aggteleki Nemzeti Park területén átvonuló madárállo-
mányok alakulásának természetvédelmi és tudományos 
célú nyomon követésére. Iskolánk érdeklődő diákjai tanári 
kísérettel vettek részt 2019 őszén egy madárgyűrűzésen 
a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson.

Iskolánk 9. évfolyamos biológia szakkörösei tanév ele-
jén tanulmányi túrán - Bükki természetjáráson - vettek 
részt, melynek úti célja a Szeleta-tető Szent István barlang 
volt. Az őszi aspectus során, miközben a társulásokat vizs-
gálták, növény- és állatmeghatározást is végeztek a diá-
kok, amely a tananyaghoz kötődik. 
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3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

Intézményvezető:  
Harasztiné Kádár Ágnes

Iskolalelkész:  
Ft. Dr. Sedon László

Intézményvezető-helyettes: 
Jurákné Veres Ágnes

Teremtésvédelmi felelős:  
Mályi Andrea

Tanulók: 212 fő
Alkalmazottak: 23 fő

 „Minden általa és érte teremtetett...”  
(Kol 1,16)

Gárdonyi Géza 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda

TAKARÍTÁSI VILÁGNAP (09.20.)
Iskolánk tanulói és pedagógusai a 
világnap kezdeményezéséhez csat-
lakozva igyekeztek rendbe tenni 
iskolánk környezetét, életterüket. 
A szülők közreműködésével, színes 
betonfestékkel jelölték meg az osz-
tályok gyülekezőhelyeit. Az udvar többi részére nagymé-
retű játékokat festettek fel (ugróiskola, malom stb.). 

TEREMTÉS HETE (09.26.-10.06.)
Idei témája: Hála és felelősség, valamint a biológiai és öko-
lógiai diverzitás védelme.
Ezen a héten több alkalommal is sort kerítettünk egy-egy 
tanórai beszélgetésre a Teremtő iránti háláról és a terem-
tésben kapott emberi felelősségről, a teremtett világ vé-
delméről. A kisebbek énekkel, rajzzal jelenítették meg eze-
ket a gondolatokat. A nagyobbakkal arról beszélgettünk, 
melyek azok a lehetőségek, amellyel ráirányíthatjuk iskola-
társaink figyelmét a világ megóvásának fontosságára.

ERDŐK HETE – ERDEI ISKOLA (10.04.)
Assisi Szent Ferenc ünnepnapján, 
az Állatok Világnapján iskolánk 
alsó tagozatos tanulói egész napos 
programon vettek részt a Csanyiki 
Erdészeti Erdei Iskolában, ahol já-
tékos foglalkozásokon ismerkedtek 
az erdő élőlényeivel, játszottak, 
kézműveskedtek, s egy rövid túra alkalmával az őszi erdő 
szépségeivel ismerkedtek meg. 

FAÜLTETÉS
Ugyanezen a napon a felső tagoza-
tosok fát ültettek iskolánk udvarán 
a miskolci Északerdő Zrt. munka-
társai segítségével.

HULLADÉKGYŰJTÉS (10.09.-10.10.)
A hagyományosan minden évben 
két alkalommal megszervezett hul-
ladékgyűjtés az idén ősszel is ered-
ményesnek bizonyult. A tanulók és 
a szülők aktív közreműködésével 
nagy mennyiségű papírhulladékot 
sikerült összegyűjteni környeze-
tünk védelme érdekében. 

KÖRNYEZETISMERETI VETÉLKEDŐ (10.10)
A miskolci általános iskolák 3. és 4. 
osztályos tanulói számára szerve-
zett környezetismereti és környe-
zetvédelmi vetélkedőn iskolánk 4 
fős csapata szép eredményt ért el.

FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP (10.21.)
A Föld védelme, a természet és forrásainak pusztítása el-
leni mozgalomhoz csatlakozva a globális, vizuális kommu-
nikáció lehetőségeivel élve, tanulóinkat a témához kapcso-
lódó figyelemfelkeltő plakátok készítésére ösztönöztük. 

FÖLD NAPJA (04.22.)
A távoktatás alatt is igyekeztünk tanulóink környezettu-
datos szemléletét tovább formálni, aktívan bevonni őket 
a teremtett világ értékeinek megismerésére és megőrzé-
sére. A világnapokhoz kapcsolódó kézműves és környe-
zetbarát tevékenységek végrehajtását – (tárgyak újrahasz-
nosított anyagokból, kerti munkálkodás, ültetés, rajz-és 
plakátkészítés) - ajánlottunk a diákoknak, melyre nagyon 
sok ötletes megvalósítás, képes beszámoló érkezett.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA (05.10.)
“...Nekünk kell változnunk,  
hogy a Földünk éljen,
és minden lakója  
szebb jövőt reméljen!”
(Aranyosi Ervin: Esély a holnapra)
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3508 Miskolc, Mész u. 3.

Intézményvezető:  
Harasztiné Kádár Ágnes

Tagintézmény-vezető:  
Palásthyné Horváth Andrea

Óvodalelkész:  
Ft. Dr. Sedon László

Óvodások: 79 fő
Alkalmazottak: 15 fő

„...hogy művelje és őrizze meg” 
(Ter 2,15)

Gárdonyi Géza 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda Szent 
Erzsébet Tagóvoda

ASSISI SZENT FERENC ÜNNEPE 
(10.01.-10.05.)

Ebben az évben is egy egész hetet szántunk az állatokkal 
való ismerkedésre. A lelki percek alkalmával a gyerekek 
megismerhették, a Teremtéstörténetből az állatok terem-
tését, illetve megismerhették Assisi szent Ferenc alakját. 
Ehhez éneket is kapcsoltunk, mely segíti számukra a rög-
zülést. A szokásos kisállat-kiállítás újra megrendezésre ke-

rült, ahol közvetlen meg-
figyeléssel szerezhettek a 
gyerekek tapasztalatokat 
a különböző állatokról 
szokásairól, jellemzőiről. a 
hét folyamán állatos me-
séket hallgattak, dramati-

záltak a gyerekek, állatokról szóló énekeket ismertek meg. 
A vizuális tevékenység során többféle technikával készí-
tettek állatos munkákat. nagy gondot fordítottunk arra, 
hogy a gyerekben tudatosuljon, hogy az állatokat szeret-
né, védeni kell. Az eseménysorozatot a Diri-Dongó együt-
tes állatokról szóló műsorával zártuk be.

MACI HÉT - KIBÚJÁS VAGY 
BEBÚJÁS?(02.10-14)

Ebben az évben ez volt az 
első projekt jellegű progra-
munk, melyet beterveztünk 
az éves tervünkbe. A Maci 
csoportos óvónénik vállal-
ták magukra és valósították 
meg. Ezen a héten minden 
csoport meghatározott heti 
tervből dolgozott. Hétfőn egy megnyitóval kezdtük meg 
a hetet. Mindenki hozott otthonról egy macit magának, 
amivel tornáztak, mesét hallgattak, énekeltek, táncoltak a 
gyerekek. Pénteken három helyszínen macikkal kapcsola-
tos játékos feladatok várták a gyerekeket. A végén egy 
macis tornával zártuk a tartalmas hetet.

Megismerhették a hét folyamán a gyerekek a különböző 
medvefajtákat, azok életét, szokásaikat, táplálkozásukat.

VÍZ VILÁGNAPJA
A nevelési évben ez a hét 
lett volna a 2. projekt jel-
legű hetünk. Az előkészü-
letek meg is kezdődtek, az 
előtérbe egy vízesést vará-
zsoltunk, és megérkeztek a 
szülők által készített vízi járművek is, amelyből kiállítást 
rendeztünk volna, de közbe szólt a járvány. 

Így az internet segítségével mutattuk meg a családok 
számára a kiállítást, és azon a héten a vízzel kapcsolatos 
tevékenységeket ajánlottunk, melyekből szép munkák 
születtek.

FÖLD NAPJA
Ezen a héten ültetéssel, 
csíráztatással, hajtatással, 
kertészkedéssel kapcsolatos 
témákat ajánlottunk, amely-
be egyre többen bekapcso-
lódtak, képekkel mutatták, 
hogy fejlődnek növényeik, 
hogyan alakul kiskertjük. Ezen alkalomból az óvodai dol-
gozói rendbe tettek az óvoda udvarát, kiskertjeit.

MADARAK ÉS 
FÁK NAPJA

A Föld napjához hasonlóan 
ezen a világnapon is adtunk 
ajánlásokat a családoknak, 
új ismereteket szerezhettek 
a madarakról.

Itt is sok visszajelzést, és al-
kotásokat kaptunk

„Az ember és a természet kapcsolatát is  
a szeretetnek kell jellemeznie.” (L.S. 228)
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Szent Imre Római 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
„Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak 
mindenkinek, aki vágyik utánuk. 
Fönséges és ékesség az ő műve, 
és igazsága megmarad örökké.” 
Zsolt 111; 2-4

3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

Intézményvezető: 
Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra

Iskolalelkész:  
Ft. Dr. Berkes László

Igazgatóhelyettes: 
Gávayné Lénárt Andrea, 
Poczkodiné Matesz Tímea

Teremtésvédelmi felelős: 
Poczkodiné Matesz Tímea 

Tanulók: 379 fő
Alkalmazottak: 40 fő

JÓ GYAKORLATAINK, 
HAGYOMÁNYAINK

Szent Gellért napi kirándu-
lás, túramozgalom: a Bükk 
szépségeinek, kincseinek 
megismertetése, a túrázás 
népszerűsítése, egészség-
nevelő, közösségformáló 
élményének megélése.
Családjainkat megmozgató 
akció a papírgyűjtés ősszel 
és tavasszal. 
Facsemeteültetés 
„…Nyisd ki a szemem, 
hogy lássam, ami szép.
Körülölel ragyogás, 
dicsfény.
Mert Isten műve minden 
földi lény…” /Fivérem, 
Nap../

JELES NAPOK

Állatok világnapja, Föld napja, madarak és fák napja -, té-
mahetek – Hulladékcsökkentési hét, Fenntarthatósági té-
mahét - felhívják figyelmünket Földünk sérülékenységére, 
segítséget nyújt a környezettudatos magatartás kialakítá-
sához, lehetőséget biztosít a környezettel harmóniában 
élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelésére.

NAPKÖZIS TÁBOR  
– CSODASZARVAS IKP

„…őrködnünk kell az egész teremtés, a teremtett világ 
szépsége felett…” /Ferenc pápa/
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3532 Miskolc, Brigád u. 2/A.

Intézményvezető: 
Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra

Tagintézmény-vezető: 
Balogh-Bubenkó Éva

Óvodalelkész:  
Ft. Gubala Róbert

Teremtésvédelmi felelős: 
Kovácsné Havasi Andrea  
 

Óvodások: 92 fő
Alkalmazottak: 15 fő

Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda Szent 
Anna Tagóvodája
„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, 
ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, 
színes virágokat és füvet!” 
Assisi Szent Ferenc: A teremtmények éneke 
(Naphimnusz)

A ZÖLD ÓVODA ÉS MADÁRBARÁT KERT 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN 
MEGVALÓSULT TEREMTÉSVÉDELMI ESEMÉNYEI:

Katolikus óvodaként jobban kötődünk a természethez, 
hiszen Isten nekünk, embereknek teremtette, és nekünk 
adta, hogy gondoskodjunk róla, vigyázzunk a növény- és 
állatvilágára. Jeles napjaink, hagyományaink elősegítik, 
hogy a gyermekek rá tudjanak csodálkozni a természet-
ben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és 
szépre, tiszteljék és becsüljék ezeket az értékeket.

HAGYOMÁNYAINK:

A Miskolci Állat - és Kul-
túrpark együttműkö-
désével idén is örökbe 
fogadtunk egy állatot; ez-
úttal egy Benett kenguru-
ra esett a választásunk.

Élményszerző kirán-
dulásokat szerveztünk a 
gyermekek számára. A fel-
sőzsolcai Cinegés tanyán 
bepillantást nyertünk az 
állattenyésztés világába, 
Rátkán pedig a szüretelés, 
mustkészítés fortélyaival 
ismerkedhettek meg, ahol 
felfedezhették a teremtett 
világ szépségeit.

Részt vettünk az ősz-
szel meghirdetett fa-
ültetési projektben az 
„Ébredj!” civil mozgalom 
segítségével.

A környezetvédelem jeles napjai és a hozzájuk kapcso-
lódó tevékenységek, melyeket a „Zöld Óvoda” és „Ma-
dárbarát kert” program jegyében végzünk:
Állatok világnapja, víz vi-
lágnapja, Föld napja, ma-
darak és fák napja

A környezettudatos 
magatartás része a sze-
lektív hulladékgyűjtés, 
ezen belül a komposztá-
lás, mely által a gyerme-
kek nyomon követhetik, 
részesei lehetnek a ter-
mészetben lejátszódó 
körfolyamatoknak.

A szülők aktívan részt 
vettek az ősszel szervezett 
papírgyűjtésben, amelyből 
a befolyt összeg alapítvá-
nyunkat gazdagította. A ve-
szélyes hulladékok (elem) 
gyűjtésére is adott a lehe-
tőség az épület mindkét 
bejáratánál az erre a célra 
kihelyezett tartályban.

Mint minden évben, 
idén is felhasználtuk az 
érett komposztot a Föld 
napján virágpalánták ül-
tetésekor, valamint az 
élősarokban elhelyezett, 
megfigyelésekhez készült 
hajtatások, palántanevelé-
sek, magok vetése során.

Az erdők világnapja alkalmából csatlakoztunk az Észa-
kerdő Zrt. rekordkísérletéhez. Egy percen keresztül ölel-
tük óvodánk egyik legszebb fáját.
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3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2.

Intézményvezető:  
Mariscsák István

Iskolalelkész:  
Ft. Juhász Ferenc

Igazgatóhelyettesek:  
Csík Tibor, Ágoston Zsolt

Teremtésvédelmi felelős: 
Szűcs Zsuzsa

Tanulók: 411 fő
Alkalmazottak: 45 fő

Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda
„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert majd eltelnek vele.” 
Máté evangéliuma Mt 5,6

TEREMTÉSVÉDELEMI PROGRAMOK 
ISKOLÁNKBAN A 2019/2020-AS 
TANÉVBEN

„Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden 
növényt az egész földön, amely magot terem és minden 
fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok 
legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s minden-
nek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt 
táplálékul adok.” Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó 
mindaz, amit alkotott.” (Ter 1,29-31)

Szeptemberben Egészségnapi akadályversenyt rendez-
tünk az Avastetőn.

Szent Ferenc napján iskolánk alsósoknak aszfaltrajz-
versenyt, felsősök rajzalkotásaiból kiállítást rendezett, 
valamint csapatversenyen mérhették össze a gyerekek a 
természettudományos tudásukat. A program alapgondo-
lata: Szent Ferenc arra mutat rá, hogy a teremtés Isten 
embernek szánt ajándéka, találkozásuk színtere, melynek 
Istentől rendelt célja van. 

Iskolánk csatlakozott az ÉSZAKERDŐ Zrt. „Zöl-
dítés” iskolaszépítési programjához, 5 facsemetével 

gazdagodtunk, és a kihelyezett erdei iskolai foglalkozáso-
kon is részt vettünk, melynek témáiban, az erdő állatai és 
értékeinek a védelme szerepelt. Rendszeres program az 
iskola kerítésein belül és annak környékén végig haladva 
egy-egy nagytakarítás.

Táboraink gazdag programokkal biztosítják az állatok 
szeretetét, és a természet védelmét. Tisza-tavi hajózás, ál-
latvilágának megtekintése; Kisújszállás: lovaglás, egy farm 
hétköznapjai.

„Együtt legelészik majd a farkas és a bárány; szalmát eszik 
az oroszlán, akárcsak az ökör; és a kígyónak por lesz az 
eledele. Sehol nem ártanak és nem pusztítanak az én szent 
hegyemen – mondja az Úr.”  (Iz 65,25)
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3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 24.

Intézményvezető:  
Mariscsák István

Iskolalelkész:  
Ft. Juhász Ferenc

Óvodavezető: Petrovics Rita Mária
Teremtésvédelmi felelős:  

Nagy-Doszpoly Gertrud 

Óvodások: 71 fő
Alkalmazottak: 11 fő

Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda Szent Rita 
Tagóvodája
„Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!” 
Laudato si’ 154.

Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk óvodánkban, 
hogy a gyermekeket tudatosan neveljük a környezetük 
megóvására. Ebbe a szülőket is igyekszünk bevonni, hogy 
erősítsék a gyermekükben az óvodában szerzett isme-
retüket, és a mindennapjaikban igyekezzenek betartani 
a családok az otthonukban is. Az éven elnyertük a Zöld 
Óvoda címet, melynek igyekszünk munkánk során tuda-
tosan eleget tenni. A pandémia felülírta a nevelési évre 
tervezett környezetvédelmi jeles napok megtartását, így 
csak a Takarítási, az Autómentes és az Állatok Világnapját 
tudtuk megszervezni. 

Minden évben megszervezzük a szülőkkel a Takarítás Vi-
lágnapján az óvodánk udvarának és környékének a takarítá-
sát, ahol a gyerekek is szívesen segítenek a munkálatokban. 
Az idén a kerítés elé tujákat ültettünk, s mind a 3 csoport 
ültetett az udvarrészén egy-egy fát, amit a gyerekekkel, ősz-
szel folyamatosan locsoltunk, hogy megmaradjanak. Az Au-
tómentes napon egyre többen jönnek ezen a napon gyalog, 
biciklivel vagy tömegközlekedési eszközzel óvodába. Ezeket 
a családokat újrahasznosított kis meglepetéssel várjuk. Az 
Állatok Világnapja alkalmával minden évben ellátogatunk 
a Vadasparkba, ahol Assisi Szent Ferenc szobránál mindig 
megpihenünk, s megemlékezünk a Természet Védőszentjé-
ről. A madarak etetéséről és itatásáról a gyerekekkel egész 
évben közösen gondoskodunk. A csoportok ablakából így le-
hetőségünk van egész évben megfigyelni óvodánk madarait.

A családokat igyekeztünk bevonni a hitéletünkbe is, így 
közös programokat szerveztünk, ahol lehetőségünk volt a 

közös imára és beszélgeté-
sekre. Ilyen alkalmak voltak: 
Szent Márton és Szent Erzsé-
bet ünnepe, Adventi kézmű-
ves délután, közös karácsonyi 
ünnep – Betlehemes műsor 
előadása. Minden hónap har-
madik vasárnapján részt vett 
egy-egy csoport a szülőkkel 
és pedagógusokkal a Mind-
szenti Plébánia Millenniumi 
termében a Mocorgó misén. 
Decemberben kis műsorral 
készültek a gyerekek, és volt 
olyan alkalom is, amikor a pe-
dagógusok helyettesítették 
a „kórust”. Ezeken a miséken 
két család már évekkel ezelőtt 
összefogott, és a szentmisét 
gitáros énekkel magasztalják. 
Az iskola kápolnájába a gye-
rekekkel minden hónap első 
hétfőjén, közös szentmisén 
vettünk részt, ahol közösen 
imádkoztunk. Márciustól pedig igyekeztünk a családokat arra 
buzdítani, hogy ½ 9-től egyszerre imádkozzunk otthon és az 
óvodában a járvány megszűnéséért, s hogy minél hamarabb 
visszatérhessenek a gyerekek a közösségükbe
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5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

Intézményvezető: Nagyné Baráth Ágnes
Iskolalelkész: Ft. Fejes János
Intézményvezető-helyettes: Mári Noémi
Teremtésvédelmi felelős: Fehér Beatrix

Tanulók: 136 fő
Alapfokú művészeti képzésben  

részt vevő tanulók:
- néptánc: 40 fő
- képző: 50 fő
Alkalmazottak: 20 fő

„Boldogok az irgalmasok, 
mert majd nekik is irgalmaznak.” 
Máté evangéliuma 5,7

Petrovay György 
Katolikus 
Általános Iskola

Iskolánk minden tanévben 
nagy figyelmet szentel an-
nak, hogy felhívja tanulói 
tudatos és aktív figyel-
mét a környezetükben 
lévő növények védelmére, 
ápolására, és a teremtés-
védelemmel kapcsolatban 
álló jeles napokra. (Föld 
Napja, Víz világnapja,  
Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napja…stb.) 

Minden év pápai üzenetét szemünk előtt tartva számos 
programot szerveztünk tanulóinknak a természettudatos 
gondolkodás és a teremtésvédelem, a termesztés fontos-
ságának és a környezetünk széleskörű védelmének jegyé-
ben a 2019/2020-as tanév során is. 

Az iskolánkban futó tök palánta akcióban diákjainknak 
lehetőségük nyílt egy kis palántát magukhoz venni, amit 
minden jelentkező gyermek saját szorgalmával nevelt, 
majd a falunk egyik legnagyobb eseményén, a Nagybefő-
zésen árverezésre bocsájthatták a jókorára nevelt termé-
seiket a már hagyománynak számító Tökárverésen. 

A digitális oktatás során is számos olyan feladatot kap-
tak diákjaink, ahol a természet és annak védelme, a köz-
vetlen környezetük gondos ápolása és esztétikai gondo-
zása állt a középpontban. A Föld napjára készült egyéni 
rajzokat, plakátokat és művészi fotókat hatalmas lelkese-
déssel készítették diákjaink. Iskolánk konyhakertjében való 
termelő tevékenységük által megtermelt zöldségekből el-
készített ételeket a tankonyhában állíthatták elő és kóstol-
hatták a helyi termékeket is. 

A szemétszedés is állandó feladatkörük, amely a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságát helyezi középpontba, 
melyet iskolánk a külön erre a célra elhelyezett szelektív 
gyűjtő helyek létrehozásával segíti. Intézményünkben má-
sodik éve futó „Ég- és Föld között” című pályázatban havi 
rendszerességgel természetvédő foglalkozásokon vehe-
tett részt iskolánk felsőbb korosztályának jelentős része. 
Ezeken a foglalkozásokon alaposan körbejárták a BIODI-
VERZITÁS fogalmát számtalan szempontból közelítve a 
környezetvédelem globális fontosságát, melyből számos 
nagyszerű beadandó dolgozatban fejtették ki az alábbi 
nézőpontot: „A Földet nem nagyszüleinktől örököltük, ha-
nem unokáinktól kaptuk!
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5065 Nagykörű, Május 1. út 7.

Intézményvezető:  
Nagyné Baráth Ágnes

Tagintézmény-vezető:  
G. Nagyné Récsányi Zsuzsa

Óvodalelkész:  
Ft. Fejes János

Teremtésvédelmi felelős:  
Fehér Beatrix

Óvodások: 76 fő
Alkalmazottak: 10 fő

Cseresznyevirág 
Katolikus Óvoda

„Boldogok a tiszta szívűek, 
mert meglátják az Istent.” 
Máté evangéliuma 5,8

Zöld óvodaként kiemelt 
feladatunknak tekintjük 
az emberi és gyermeki 
értékek felfedezését, for-
málása, az Isten és ember-
társak szeretetét, a társa-
dalmi és vallási kultúránk 
továbbvitelét, természeti, 
társadalmi környezetünk 
megismerését és védelmét, környezettudatos nevelés be-
építését mindennapi életünkbe:  

Felelősséggel tartozunk a teremtett világért:
„A minden általa és érte teremtetett”

A környezeti nevelés keretein belül a legfontosabb 
célunk, hogy a gyermekek közvetlenül minél több isme-
retet szerezzenek környezetüktől, ezáltal a valóság spon-
tán felfedezése után pozitív érzelmi viszony alakul ki a 
természettel és fokozatosan tanulja azok védelmét és az 
értékek megőrzését. Téli madáretetés az udvaron napi-
rendbe ágyazott gyermeki feladat. Segítjük a gyermeke-
ket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható 
fejlődés különbségeit. Kihasználjuk a környezeti nevelés 
pedagógiai lehetőségeit az újrahasznosítás bemutatásá-
val.  Fölhasználva a textilt, a fémdobozt vagy az üveget, 
papírt, műanyagot használati és játék eszközöket készí-
tünk, amelyeket maguk is kipróbálhatnak a mindennapok 
során. Azok a játék eszközök, amelyeket saját maguk 
készítenek természetes anyagokból érzelmileg is köze-
lebb állnak hozzájuk. Az egyszerűség az, újrahasznosítás 

megtapasztalása hozzáse-
gíti ezt a korosztályt, hogy 
a múlt és a jelen tükrében 
kreatívan gondolkodjanak 
a lehetséges jövőről.

        
Az elmúlt egész világra 

kiterjedő járvány sújtot-
ta időszak tapasztalatai 
alapján egyértelműsíthető, hogy az anyatermészet meg-
óvására a környezettudatosság kialakítására a környezeti 
nevelés fontosságára különös hangsúlyt kell helyeznünk 
óvodai mindennapjainkban. Célunk, hogy fokozatosan 
kialakítsuk a megfelelő feltételrendszert és annak segít-
ségével a mindennapi tevékenységeinket a környezettu-
datosság és természet szeretet hassa át. Ezt a feladatot 
a családok bevonásával kívánjuk megvalósítani, hiszen a 
gyermekek szemléletformálásán keresztül a családok min-
dennapjaiba is értékként jelenik meg környezetünk védel-
me, szeretete. Közösen kapcsolódunk be a falutakarítási 
programba, lehetőség van a használt ruhák, könyvek, játé-
kok cseréjére, gyógynövény kertet alakítottunk ki és leg-

újabb kezdeményezésünkként a szemétszállításra használt 
utcai konténereket is színes, ötletes figurákkal díszítettük 
ezzel is szemléletváltást kezdeményezve játékos formá-
ban. Arra törekszünk, hogy mind az óvoda épület, mind a 
közösség már külső megjelenésében is sugározza, hogy itt 
„fenntartható közösség” él és dolgozik!
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5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.

Intézményvezető:  
Nagyné Baráth Ágnes

Tagintézmény-vezető: 
Munkácsiné Berényi Edit

Iskolalelkész:  
Ft. Fejes János

Teremtésvédelmi felelős:  
Fehér Beatrix

Tanulók: 111 fő
Nemzetiségi oktatás: 111 fő
Alkalmazottak: 20 fő

„Boldogok a békességben élők, 
mert Isten fiainak hívják majd őket.” 
Máté evangéliuma 5,9

Szent Gellért 
Katolikus 
Általános Iskola

Iskolánkban már hagyomány, hogy a teremtésvédelem-
hez köthető jeles napokról – Víz világnapja, Föld napja, 
Madarak és fák napja – minden évben megemlékezünk 
csoportos vetélkedők, közös szabadtéri foglalkozások, 
hulladékgyűjtés formájában. Valamint kihasználva az őszi 
és tavaszi időszak nyújtotta lehetőségeket, növények te-
lepítésével és szebb, élhetőbb környezet kialakításával te-
szünk közösen a teremtésvédelemért.

A 2019/20-as tanév első napjai a teremtésvédelem 
jegyében teltek. Virágot ültettünk, hogy iskolánk zöld 

területei színpompásabbak 
legyenek. A temetőben meg-
látogattuk és rendbe tettük 
iskolánk régi pedagógusainak 

síremlékeit és azok környé-
két. Az ősz folyamán, az iskola 
udvarát tettük szebbé a lehul-
lott levelek, száraz növények, 
és egyéb hulladékok össze-
gyűjtésével. A második félév-
ben a pandémia felülírta ter-
veinket. A tavaszra tervezett 
virágültetés, a templomkert 
virágokkal történő szépítése 
helyett online feladatok segítségével folytattuk a munkát. 
Célunk, hogy diákjaink környezettudatosan nevelkedjenek 
és cselekedjenek. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Föl-
det meg kell óvni és tisztán kell tartani. A március 16-ától 
bevezetett digitális oktatás az egyéni foglalkozásokat tet-
te lehetővé. A teremtett világ szépségeire való rácsodál-
kozásban, a számítógép volt a segítségünkre. Az e kréta 
felületén tartottuk diákjainkkal a kapcsolatot. Weboldalak 
segítségével pl.:learningapps.org feladatokat kaptak – me-
móriajáték, totó, keresztrejtvény, élőlények felismerése 
- segítő leírással. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a 
játékos feladatokat.

A környezettudatos nevelés keretében nagy figyelmet 
fordítunk az újrahasznosítás lehetőségeinek megismerte-
tésére. Ezért a tanórák, foglalkozások keretében hulladé-
kokból készítünk praktikus használati tárgyakat.

A víz világnapjához kapcsolódóan összegyűjtötték, 
hogy egy háztartásban mire használjuk a vizet. Leírták az 
is, hogy ez az egyetlen elem a Földön, ami háromféle hal-
mazállapotban fordul elő. 
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5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.

Intézményvezető:  
Nagyné Baráth Ágnes

Tagintézmény-vezető:  
Turó Anikó

Óvodalelkész:  
Ft. Fejes János

Teremtésvédelmi felelős:  
Fehér Beatrix

Óvodások: 65 fő
Alkalmazottak: 10 fő

Szent Kinga 
Katolikus 
Óvoda

,,Ha igazán szereted a természetet,  
mindenhol megtalálod a szépséget.”

Községünkben egy óvoda működik, amely Kőtelek legszebb 
környezetében, a tájvédelmi körzet közepén található.

Kiemelt nevelési terüle-
tünk a hitre nevelés mellett, 
a teremtett világ védelmére 
nevelés és az értékorientált 
közösségi nevelés. Szeret-
nénk elérni, hogy gyerme-
keink az óvodáskor végére a 
teremtett világot Isten aján-
dékának tekintsék, s azt az 
ajándékot megillető megbecsüléssel védjék és használják. 
2019 decemberében Zöld Óvoda címet kaptunk, mellyel 
eddigi munkánkat ismerték el a fenntarthatóságra neve-
lésben és a környezettudatos életmód megalapozásában. 

Óvodánk elnyerte a Madárbarát óvoda címet is. A cím 
elérése is mutatja, hogy óvodánkban a környezeti nevelés 
kiemelt feladatunk. 

Valamennyi óvodapedagógus szívügyének tekinti a 
környezet védelmét, s ezen belül az állatokról való gon-
doskodást, s ezen elvek szerint neveljük a reánk bízott 
gyermekeket. 

Erdei Óvoda progra-
munknak a Tisza közelsége, 
a helyi horgásztó, valamint 
az óvodát körülölelő ter-
mészetvédelmi területek 
nyújtanak komplex megfi-
gyelési, tapasztalatszerzé-
si, ismeretbővítési lehető-
séget. A Teremtésvédelmi 
programok minden évben 
kiemelt szerepet kapnak óvodánkban. Október 4. az állat-
szeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe. Ekkor em-
lékezhetünk meg az óvodánkban az Állatok Világnapjáról. 
Játékos formában gazdagítottuk ismereteiket az állatok 
életéről, védelméről. 

A tavaszi programok megtartását azonban a vírus 
helyzet megnehezítette. Az online munka mindenki szá-
mára kihívást jelentett. Az esélyteremtést, a családok 

támogatását, a terem-
tésvédelmi feladatokat 
ebben az időszakban is 
fontosnak tartottuk. A ko-
rona vírus időszakában az 
online ovi keretében kö-
zösségi oldalunkon folytattuk tovább az óvodai nevelést 
Olyan ötleteket ajánlottunk fel a családok számára, amely-
ben hangsúlyt kapott az újrahasznosítás, fenntarthatóság. 

A megyei újságban is 
bemutatták ténykedésün-
ket. Sikeresen bevontuk a 
családokat a közös mun-
kába. A gyermekek közül, 
voltak akik jeles napokhoz 
kapcsolódó rajzpályá-
zatokon is részt vettek. 
A szükséges eszközöket 
az óvoda biztosította a 
gyermekek számára.

A Föld napja és Szent 
György nap óvodánk 
Munkatervében min-
dig kiemelt programjaink 
közé tartozott. Minden 
évben szerepelt fa-illetve 
virágültetés a tervezett 
tevékenységeink között.. 
Kolléganőimmel úgy dön-
töttünk virágmag cso-
magokat állítunk össze, 
amelyet minden óvodásunk megkapott. A virágmagokat 
a  ,,Remény virágának” neveztünk el. Reményt adtak szá-
munkra, hogy a kivirágzással egyidejűleg a vírus is eltűnik 
a Földről és újra együtt lehetünk. A virágmagokat Föld 
napján kellett elültetniük, saját kiskertjükbe, virágládáik-
ba és az ő feladatuk lett azok gondozása is. Környezeti 
neveléssel kapcsolatos feladatainkat ebben a rendkívü-
li helyzetben is sikerült tartalmasan és eredményesen 
megvalósítanunk.
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3600 Ózd, Bem út 8.

Intézményvezető: Kocska Ágnes
Iskolalelkész: 

Ft. Mischinger Ferenc
Intézményvezető-helyettes: 

Petákné Balyi Zsuzsanna, 
Élesné Ócsai Erzsébet

Teremtésvédelmi felelős:  
Kalmár-Nagy Imréné

Tanulók: 319 fő
Alkalmazottak: 68 fő

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 
mert övék a mennyek országa.” 
Máté evangéliuma 5,10

II. János Pál 
Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda

Intézményünk tanulói nagyrészt halmozottan hátrányos, 
nehéz körülmények között élő családban nevelkedik. Pe-
dagógiai nevelő-oktató munkánkat mindezek figyelembe-
vételével kell megvalósítanunk.

A keresztényi értékek formálása fő feladatunk, amely-
nek kiemelkedő területe a környezettudatos magatartás 
erősítésére. Programjaink összeállításakor a gyakorlati te-
vékenykedtetésre helyezzük a fő hangsúlyt.

A 2019/20-as tanéven a következő feladatokat valósí-
tottuk meg:

Családi napot tartottunk a Fokoláre mozgalom bevo-
násával, akiknek tagjaival fölállítottuk a szeretetkockát és 
egy kis játszóteret is kialakítottunk a Karitász ház udva-
rán. Megemlékezést tartottunk Szent Gellértről, az iskolák 
védőszentjéről. Teremtésvédelmi programunk keretében 

a természettel kapcsolatos rajzversenyt hirdettünk, és 
megszépítettük iskolánk udvarát. Az őszi nagytakarítás 
keretében az intézmény területének tágabb környezetét 
is rendeztük. Családi nap keretében adventi foglalkozáso-
kat tartottunk. A Fenntarthatósági témahét programjához 
igazodva folyamatosan szelektíven gyűjtjük a hulladékot. 
További programjaink a kialakult vírushelyzet következ-
tében sajnos csak részben valósultak meg. Márciustól az 
online tanítás bevezetése miatt a kitűzött célok, feladatok 
digitális tanrendben zajlottak.

A környezettudatos szemléletformálás jegyében min-
den cselekedetünk mozgatója az általunk megvalósított 
és mutatott példa. Szent Ágoston szavait idézve: „Benned 
égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”
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„Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak 
és üldöznek benneteket és hazudozva 
minden rosszat rátok fognak énmiattam.” 
Máté evangéliuma 5,11

Széchenyi István 
Katolikus Technikum 
és Gimnázium

3600 Ózd, 48-as út 6.

Intézményvezető:  
Hajdu Krisztián József

Iskolalelkész: Ft. Szőke Gábor
Igazgatóhelyettesek: 

Jene Andrásné,  
Koós Lászlóné

Teremtésvédelmi felelős:  
Kis-Törő Marianna

Tanulók: 446 fő
Alkalmazottak: 52 fő

2019 tavaszán a Miskolcon megrendezett regionális dön-
tőben a legjobb „Értékőrző” középiskolai kategóriában 
a SZIKSZI csapata lett. Ezzel elnyertük a jogot, hogy a 

Kárpát-medencei Hungarikum ve-
télkedő döntőjén mi képviseljük 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. 
2019. szeptember 19-én útnak in-
dultak a lányaink Balatongyörökre. 
A csapat emléklappal, értékes aján-
dékokkal és sok-sok élménnyel tért 
haza a kétnapos döntőről. 

H a g y o m á ny t e r e m -
tő szándékkal a belépő 
9. évfolyamos osztályok 
elültettek egy-egy fát. 
A fácska ápolása egy jel-
kép, mely mutatja, hogy 
a lelki fejlődést, a tudás 
megszerzését, az emberi kapcsolatokat is pont ugyanúgy 
kell ápolni és gondozni, hogy ne korcsosuljon. 

Adventi adománygyűjtés, Szívességgcsere, Karitatív 
gyűjtések. A keresztény szellemiség alappillére a könyörü-
letesség, és gondoskodás a rászorulók és elesettek iránt. 
Ezt a diákjaink sohasem felejtik el, és minden évben több 
adománygyűjtési akcióban is részt vesznek. 

Fontos az élőhelyünk és környezetünk: óvnunk és ápol-
nunk kell azt. Diákjaink minden évben részt vesznek a vá-
rosi szemétszedési akcióban, mely során az önkormányzat 

által kijelölt területet szabadíta-
nak meg a hulladéktól. 

Az elvégzett munka ered-
ménye nagyon látványos, és 
azonnal érzékelhető ennek a 
feladatnak a jelentősége a vá-
rosi környezetben és a diákok 
szemléletformálásában is. 

Hogy óvni tudjuk a környe-
zetünket, meg is kell azt ismer-
ni. A legjobb módja, hogy észrevegyük és közelebbről is 

megismerkedjünk élőhelyünk 
értékeivel, ha kimozdulunk. 
Most már hagyománnyá 
vált, hogy minden évben te-
rep-akadályversenyen vesz-
nek részt a diákjaink, amibe 
bevonjuk a város általános 
iskolásait is. Az iskola tantes-
tületét is aktivizálja ez a tevé-
kenység, és közelebb hozza a 
közösséget, amikor egy nagy 
családdá válunk. 

Diákok és pedagógusok is sorban álltak azért, hogy vért 
adhassanak, ezzel segítve beteg 
embertársaikon. Az eseményt 
nem először szervezik már meg, 
így sokakat nem ér meglepe-
tésként, amikor a tavasz köze-
ledtével a Vöröskereszt és az 
Országos Vérellátó Szolgálat 
munkatársai megjelennek az 
intézményben. A SZIKSZI taná-
rai és diákjai számára kiemelten 
fontos a rászorulók megsegíté-
se, a másokra való odafigyelés, 
ezért a véradás évek óta töretlen sikernek örvend. 

A digitális oktatásra való áttéréssel nem állt meg az 
élet. A virtuális térben is erősítjük a diákokban a teremtés-
védelem fontosságát. 
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„Örüljetek és ujjongjatok, 
mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” 
Máté evangéliuma 5,12

Fráter György 
Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

Intézményvezető: Szabó Zsófia
Iskolalelkész:  

Ft. Varga Béla 
Intézményvezető helyettesek: 

Lukácsné Varga Tünde, 
Miklósi István

Teremtésvédelmi felelős:  
Ficsor Mártonné

Tanulók: 271 fő
Művészeti iskola tanuló létszám: 142 fő
Alkalmazottak: 39 fő

TAKARÍTÁSI 
VILÁGNAP

2019. 09.20. Iskolánk ud-
varán összegyűjtött hulla-
dék és a gyűjtők.

TEREMTÉS HETE
2019.09.29–10.06. Év-
folyamonként előadá-
sok, elmélkedések, közös 
imádság a Teremtés hete 
program füzetből

ASSISI SZENT FERENC ÜNNEPE, 
ÁLLATOK VILÁGNAPJA

2019. október 4. Miskolci Vadaspark

KARITÁSZ HÉT
2019.11.11-15.
Plébániánkhoz tartozó nyugdíjasok segítése.

ŐSZI TERMÉSEKBŐL SZOBOR 
2019.11.15.

VÍZ VILÁGNAPJA 
2020.03.22.
A vízre fokozottan vigyáznunk kell. A víz szennyezésének 
megakadályozása.

A FÖLD 
VILÁGNAPJA 

2020.04.22. 
Digitális oktatás

MADARAK ÉS 
FÁK NAPJA. 

2020. 05. 20. 
Digitális oktatás  
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3573 Sajópetri, Szabadság út 5.

Intézményvezető:  
Szabó Zsófia

Tagintézmény-vezető:  
Kirschnerné Baló Anikó

Iskolalelkész:  
Ft. Varga Béla

Teremtésvédelmi felelős: 
Kirschnerné Baló Anikó

Tanulók: 44 fő
Alkalmazottak: 7 fő

Fráter György Katolikus 
Általános Iskola és AMI  
Szent István Tagiskolája

„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.”
(Ter1,31)

A környezeti felelősségtudatra való nevelés rendkívül sür-
gető feladat: felelősség önmagunkért, másokért és a Föl-
dért magáért…” – írta Szent II. János Pál pápa üzenetében, 
amelyet a béke XIII. világnapjára fogalmazott meg.

Tantestületünk minden tagja azonosul ezzel a gondo-
lattal, s ennek megfelelően igyekszünk a ránk bízottakat 
környezettudatos életre nevelni. 

Nem elsősorban elméleti ismeretek átadására törek-
szünk, hanem változatos tevékenységek megvalósításával 
próbáljuk nevelni gyermekeinkben a környezetünk iránti 
felelősséget: a teremtett világhoz kapcsolódó jeles napo-
kon vetélkedőket, versenyeket, kreatív foglalkozásokat 
szervezünk, melyek mélyíthetik gyermekeink ismereteit, 
természetszeretét.

Az élet Isten ajándéka számunkra, ezt a csodálatos 
ajándékot kötelességünk védeni és őrizni, ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelés-
re is. Ebben nagy segítségünkre van településünk védő-
nője, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, közös programok 
szervezésével igyekszünk egészségnevelési céljainkat 
megvalósítani.

ÖKO-tábor: hulladék újra hasznosítása

Takarítási világnap

Állatok világnapja

Egészségügyi nap a védőnő közreműködésével 
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3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

Intézményvezető: Kissné Murányi Andrea
Iskolalelkész: Ft. Bereczkei Miklós
Káplán: Ft. Liga Konrád
Intézményvezető-helyettesek: 

Juhászné Nyusti Klára, 
Janicsné Stumpf Tímea

Teremtésvédelmi felelős:  
Bódiszné Hajnal Aliz

Tanulók: 320 fő
Alkalmazottak: 32 fő

Szent Erzsébet 
Katolikus 
Általános Iskola

Imádsággal és énekszóval a jövőért

Az iskola évek óta elkötelezett a szelektív hulladékgyűj-
tés ügyében. Szeptembertől az osztályokban kihelyezésre 
kerültek a papír- és műanyaggyűjtő dobozok. A diákok lel-
kesedése határtalan: önként alakult zöld csoportok járják 
az iskola épületét, gyűjtik össze és szortírozva pakolják a 
szelektív gyűjtőkonténerekbe a hulladékot.

„MOZDULJ A KLÍMÁÉRT!”- 
„KLÍMAKISKÖVETEK”

Hetedszer csatlakozott iskolánk a „Mozdulj a klímáért!” – 
elnevezésű országos környezetvédelmi akcióhéthez. Az 
idei kampány központi gondolatával, a „Klímakiskövetek” 
elnevezéssel arra utaltunk, hogy a jövő generációinak fon-
tos szerepük és felelősségük van abban, hogy egy élhető 
környezetben nőjenek fel.

A nap kezdetén minden osztály, a tanári kar, az iskola 
vezetősége, a Szent Erzsébet Nővérek, az atyák és Sáros-
patak város polgármestere elültetett egy-egy smaragdtu-
ját az „Ültess jövőt!” – gondolat jegyében.

Ezt követően a sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz vo-
nultunk, ahol énekkel kísérve fogalmaztuk meg ”zöld gon-
dolatainkat”. A Szent Erzsébet Ház udvarán Ferenc pápa: 
Imádság a Földért- imáját mondtuk el és Szent Ferenc 
Naphimnuszát énekeltük el Szent Erzsébet rózsái között. 
A délelőtt utolsó programjaként az „Ölelj meg egy fát!” – 
gondolattal a Rákóczi-vár kertjében a fák tiszteletére taní-
tottuk a jövő nemzedékét. Az országos versenyen iskolánk 
a KÖZÖSSÉGI AKCIÓ kategóriájában II. helyezést ért el.

TELEPÜLÉSSZÉPÍTŐ - 
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY

A közösen végzett településsz-
építés (tereprendezés, virágül-
tetés) erősíti a környezettudatos 
szemlélet kialakulását, lehetősé-
get nyújt a teremtett világ szép-
ségeinek megismerésére. 

„SZENT FERENC-NAP” - 
TEREMTÉS DICSÉRETE

„Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, 
hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény szá-
mára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel 
meg!” ( Ferenc pápa:  A teremtett világgal együtt mondott 
keresztény ima)
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3980 Sátoraljaújhely,  
Kazinczy Ferenc u. 12. 

Intézményvezető: Sebes Péter
Iskolalelkész:  

Ft. Lóczi Tamás 
Igazgatóhelyettesek:  

Szaláncziné Tamás Ilona,  
Bihari Sándorné

Teremtésvédelmi felelős:  
Lendák Lajos

Tanulók: 419 fő 
Alkalmazottak: 53 fő

„Ti vagytok a föld sója. 
Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” 
Mt. 5,13

V. István Katolikus 
Technikum És Gimnázium, 
Árpád-Házi Szent Margit 
Általános Iskola, Óvoda

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a teremtésvéde-
lemre. A mindennapi nevelési céljaink közé tartozik, hogy 
diákjaink figyelmét felhívjuk a környezetvédelemre és a 
fenntartható életmódra. Tanítási órákon, tanulmányi ki-
rándulásokon és a kifejezetten ebben a témában szerve-
zett programjainkon hívjuk fel diákjaink figyelmét a Terem-
tőtől kapott értékek védelmére.

Szeptemberben diákjaink és kollégáink a Takarítási Vi-
lágnap sikeréhez kiránduló-helyek, az iskolai környezetünk 
meg-tisztításához szemétgyűjtéssel járulnak hozzá.

Október hónapban megszervezésre került a diákok 
körében a Természettudományi témanap, melynek kere-
tén belül a diákok részt vettek környezetünk és egészsé-
günk védelméről szóló előadásokon. Beszéltek társaiknak 
a fenntarthatóságról, környezetvédelemről és a modern 

környezetbarát hulladékkezelésről. Elsajátították az új 
PET-palack és fémdoboz prések használatát, mely az in-
tézmény aulájában került felszerelésre. Mindez segítette a 
szelektív hulladékgyűjtést (külön pet és fémdoboz). Egész 
tanévben tudatosan használták az eszközöket.

Teremtésvédelemhez kapcsolódóan megemlékeztek a 
diákok osztály keretben (tavasszal már csak online formá-
ban kerülhetett sor) a különböző világnapokról:
• 10.04. Állatok világnapja
• 03.25. Teremtés napja
• 05.10. Madarak és fák napja

Az Állatok világnapja alkalmából minden évben támo-
gatják diákjaink önkéntes munkával és gyűjtéssel a Zemp-
lén Gazdátlan Állataiért Alapítvány
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3980 Sátoraljaújhely,  
József Attila u. 1. 

Intézményvezető:  
Sebes Péter 

Tagintézmény-vezető:  
Fábrikné Király Klára 

Iskolalelkész:  
Ft. Lóczi Tamás 

Teremtésvédelmi felelős:  
Suhaj László

Tanulók: 235 fő 
Alkalmazottak: 27 fő

V. István Katolikus  
Technikum és Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda 
Árpád-házi Szent Margit 
Általános Iskola Tagintézménye
„Tisztelni a teremtésbe írt törvényeket és a dolgok 
természetéből fakadó kapcsolatokat a bölcsesség kezdete 
és az erkölcsi élet alapja.” 
A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma 64

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a teremtésvé-
delemre. A mindennapi nevelési céljaink közé tartozik, 
hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a környezetvédelemre 
és a fenntartható életmódra. Tanítási órákon, tanulmányi 
kirándulásokon és a kifejezetten ebben a témában szer-
vezett programjainkon hívjuk fel gyermekeink figyelmét a 
Teremtőtől kapott értékek védelmére: Isten úgy teremtet-
te a világunkat, hogy a természet az ember elválasztha-
tatlan része. 

A megvalósítot t 
programok célja volt, 
hogy a gyerekek le-
gyenek képesek felis-
merni és megőrizni a 
körülöttük lévő világ 
szépségeit, értékeit, 
valamint törekedjenek 
úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb kárt okozzák. Közvetlen környezetünk ápolá-
sa érdekében őszi és tavaszi nagytakarítást végeztünk az 
iskola udvarán és annak környezetében. A szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságát hangsúlyozva, az iskola aulájában 
használt elemgyűjtő edényt került elhelyezésre, valamint 
mindenhol válogatva gyűjtjük a szemetet. Iskolánk aulájá-
ban PET palack összenyomót szereltünk fel. „Óvjuk meg 
Földünket” címmel az alsó tagozatosok rajzban fejezték ki 
érzéseiket a teremtett világ megmentése érdekében. 

A kultúrházak éjjel 
- nappal rendezvény-
program keretében a 
2. osztályosok a Kos-
suth Lajos Művelődé-
si Központban jártak, 
ahol az egészségmeg-
őrzés jegyében zenés 
gyermektornán vettek 

részt. Az alsós osztá-
lyok a Vizes élőhelyek 
világnapja alkalmából 
érdekes előadáson jár-
tak A Kazinczy Mú-
zeumban. Különleges 
élőlények bemutatásá-
val hozták közelebb a 
gyerekekhez ezt a gyö-
nyörű világot. Egészségnapot tartottunk az alsó tagozatos 
diákjaink számára. A program célja, hogy ösztönözzük a 
tanulókat az egészséges életmódra, a helyes táplálkozása, 
a mozgásra, valamint az egészségvédelem fontosságára. 
Egy gyógytornász és egy dietetikus szakember tartotta a 
foglalkozásokat. Az Országos Méhész Egyesület „Reggeli-
re mézet” című programjához iskolánk alsó tagozatosai is 
csatlakoztak. Megtudhattuk, hogy mit tehetünk a vad és 
házi méhek védelméért és azt is, hogy miért fogyasszunk 
napi rendszerességgel mézet.

A nyár folyamán kü-
lönböző foglalkozások 
segítették teremtés-
védelmi munkánkat: 
Vászontáskákat festet-
tünk a bevásárláshoz, 
hogy ne műanyagot 
használjunk

Elgyalogoltunk a 
3 km-re lévő Magyar Nyelv Múzeumába Széphalomba, 
Meglátogattuk a 15 km-re fekvő Mikóházán a Trianon em-
lékművet, mely távot kerékpárral tettük meg. 

A sátoraljaújhelyi Katolikus Caritas „Legyél te is Miku-
lás” programjához csatlakozott iskolánk. Diákjaink a közel-
gő ünnephez méltóan önzetlenül ajánlottak fel játékokat, 
könyveket, édességeket társaiknak.
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3980 Sátoraljaújhely,  
Esze Tamás u. 79. 

Intézményvezető:  
Sebes Péter 

Tagintézmény-vezető:  
Fazekasné Olcsvári Eleonóra

Óvodalelkész:  
Ft. Lóczi Tamás 

Óvodások: 111 fő 
Alkalmazottak: 15 fő

„Ti vagytok a világ világossága. 
A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.” 
Mt. 5,14

V. István Katolikus 
Technikum és Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda 
Árpád-házi Szent Margit 
Tagóvoda

A környezet védelme napjaink fontos része. Feladatunk, 
hogy a gyermek tanulja meg, hogy Isten úgy teremtette a 
világunkat, hogy a természet az ember elválaszthatatlan 
része. Ezért óvjuk közösen a természet tisztaságát, szép-
ségét. Meg kell tanítanunk a környezettel való tudatos 
együttélésre és környezetbarát életvitelre a gyermekeket, 
feladatunka környezetkultúra kialakítása, a környezet okos 
és mértéktartó igénybevétele. 

A teremtésvédelmi programok célja, hogy a gyerekek 
legyenek képesek a világ szépségeit felismerni és meg-
őrizni, a megteremtett értékek között úgy élni, hogy a leg-
kevesebb károsodást okozzák. Fontos, hogy felismerjék, 
hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk.

A teremtésvédelem jegyében óvodánkban a gyerekek 
tavaszi nagytakarítást végeztek, megtisztították, meglo-
csolták a növényeket, összeszedték a faleveleket, szeme-
tet, virágot ültettek.

A feladat megkezdése előtt megbeszélték a Teremtés 
fogalmát, mit adott Isten nekünk, illetve hogyan óvhatjuk 
meg a teremtett világot, amit mi is elődeinktől örököltünk, 
s amit utódainknak is tovább kell adnunk.

A jelenlegi helyzetben csak nagy odafigyeléssel lehe-
tett szervezni bármi alkalmat, így jó alkalom volt egy kis 
kerti munka, a virágaink rendezgetése, gondozása. A játé-
kos munka végén a Teremtőnk iránti hálával imádkoztunk, 
hálát adtunk a közösen végzett tevékenységért.
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3752 Szendrő, Bem utca 2/b. 

Intézményvezető:  
Báriné Ujvári Krisztina

Óvodalelkész:  
Ft. Szűcs Zsolt

Intézményvezető-helyettes:  
Seres Zoltánné

Teremtésvédelmi felelős: 
Fazekasné Beresnyák Erika

 
Óvodások: 158 fő
Alkalmazottak: 22 fő

Assisi Szent Klára  
Római Katolikus 
Óvoda
„Teremtéskor az Isten az emberre bízta 
a teremtett világ gondozását.” 
(vö. Ter.2,15)

Teremtésvédelmi programjainkat, környezeti nevelésünk 
témáit, az évszakok körforgásának, valamint közvetlen 
környezetünk adottságainak megismerésére építjük. Cé-
lunk: természetvédelemre – környezettudatos magatar-
tásra és egészséges életmódra nevelés.

SZEPTEMBER 
„Szeretet – kapcsolat Istennel!” 
Az őszi évszak által nyújtott kincseket, természetjárás ál-
tal ismertettük meg a gyerekekkel. Bebarangoltuk a Vár 
– hegyet, terméseket gyűjtöttünk és megfigyeltük az apró 
kis állatokat, növényeket. Ellátogattunk a Kincses házba, 
ismerkedtünk Bódva - völgy élővilágával interaktív játéko-
kon keresztül. A szelektív hulladékgyűjtés – és feldolgozás 
fontosságával találkoztunk a Sajókazai Hulladéktározó te-
lepen. Fólia látogatás során megismerkedtünk a növények 
gondozásával, az almáskertben édes almát kóstoltunk.

OKTÓBER
Megismerkedtünk Assisi Szent Ferenc életével és 
tanításával.
Állatok világnapja alkalmából egy baromfiudvar állatait fi-
gyeltük és simogattuk meg.

NOVEMBER
Szent Márton püspök legendáján keresztül az egymás 
iránti felelősség és gondoskodás, a felebaráti szeretet 
fontosságát mélyítettük el gyermekeinkben. Egészség hét 
keretében a testi és lelki egészségvédelem érdekében 
ellátogattunk a fogorvosi rendelőbe, vásároltunk a zöldség 
boltban, gyümölcs tálat készítettünk. Sport - és versenyjá-
tékokat rendeztünk. 

DECEMBER
Isten teremtményeiről való gondoskodás jegyében gon-
doskodunk a madarakról. Lelki egészségünk védelme ér-
dekében közös lelki gyakorlaton vettünk részt.
Január
Természetsarkot alakítottunk ki a csoportszobában, ahol 
a növények hajtatásával, ápolásával, gondozásával ismer-
kedtek a gyerekek.

FEBRUÁR
Tél temetése – kiszebáb égetése a Bódva folyó partján, 
időjárással kapcsolatos néphagyományok megismertetése. 
A 2020. március 16-tól kezdődő veszély helyzet miatti a 
nevelési év hátralévő teremtésvédelmi feladatainkat on-
line módon közvetítettük gyermekeink felé.

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tenger-
ben. Egy csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger.”

(Kalkuttai Teréz anya)



77

3900 Szerencs, Ondi út 1.

Intézményvezető: Jakab Tamás
Iskolalelkész:  

Ft. Szarvas Péter
Igazgatóhelyettesek: 

Gazdóf Miklósné, 
Reményi Szabolcs

Teremtésvédelmi felelős:  
Magda Gábor

Tanulók: 505 fő
Alkalmazottak: 63 fő

Bocskai István 
Katolikus Gimnázium 
és Technikum
„S ha világot gyújtanának, 
nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, 
hogy mindenkinek világítson a házban.” 
Mt. 5,15

OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA

Ez a nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. 
század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, 
ami körülvesz minket.

Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a 
felelős állattartásra és a biológiai sokszínűség megőrzésé-
re. Iskolánk benevezett az ENSZ által útjára indított „Világ 
legnagyobb tanórája” nemzetközi programba. A tanulók 
megfogalmazhatták, hogy hogyan képzelik el a világunkat 
2030-ban.

Gyűjtést szerveztünk a Szerencsi Kóborkák Állatvédő 
Alapítvány számára. Az adományokat október 4-én a reg-
geli ünnepség keretében vette át és köszönte meg az ala-
pítvány két képviselője. 

További programként meghirdettük a „Legyen a Te há-
ziállatod a legaranyosabb!” fotóversenyt. A szoros verseny 
első két helyezettje oklevélben és jutalomban részesült.

OKTÓBER 17. SZEGÉNYSÉG 
ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA/
ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP

Ebből az alkalomból plakátversenyt hirdettünk, melynek 
során a diákok munkáikat digitális formában készíthették 
el. A nap folyamán Szarvas Péter plébános tartott előadást 
a szegénység különböző formáiról és okairól, hangsúlyoz-
va a lelki szegénység, az Istennel való kapcsolat hiányát. 
Előadása zárásaként együtt imádkoztuk a rózsafüzért.

JANUÁR 31. A TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK 
EMLÉKNAPJA

Megemlékeztünk a 20 évvel ezelőtt történt tiszai cián-
szennyezésről és a Tisza élővilágának sok-színűségéről. 
A diákok felragasztották Noé bárkájára azokat a szá-
mukra fontos tárgyakat, fogalmakat ábrázoló táblácská-
kat, melyeket egy özönvíz esetén mindenképp magukkal 
vinnének. 

Ökológiai vetélkedőt hirdettünk a szerencsi kistérség 
valamennyi általános iskolája számára. Felhívásunkra a 
környék iskoláiból 29 csapat jelentkezett.  A 3 fős csapa-
toknak a tiszai ciánszennyeződés, a csernobili katasztrófa 
és a légszennyezés témaköréből kellett felkészülniük.
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3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

Intézményvezető: 
Gaszperné Tilman Edina

Iskolalelkész:  
Ft. Szarvas Péter

Igazgatóhelyettesek: 
Csider Andorné, 
Szabóné Drozda Orsolya

Teremtésvédelmi felelős:  
Boros István

Tanulók: 414 fő
Alkalmazottak: 63 fő

Bolyai János 
Katolikus 
Általános Iskola
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk  
csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban  
sekélyebb volna a tenger.”
Kalkuttai Szent Teréz

Intézményünkben a 2019/2020. tanév során tervezett és 
megvalósított programok

A program neve Dátuma Részt-
vevők

Takarítási világnap 2019.09.23. 500 fő

Európai Diáksport Nap 2019.09.27. 500 fő

Állatok világnapja (gyűjtés) 2019.10.04. 450 fő

Facsemeték ültetése 2019.12.22. 20 fő

Ökológiai versenyen való részvétel 2020.02.03. 50 fő

A VÍZ világnapja (online) 2020.03.21. 480 fő

A FÖLD napja (online) 2020.04.22. 450 fő

COVID-19 (rajzpályázat) 2020.04.26. 25 fő

Ökológiai-lábnyom készítése (online) 2020.05.11. 250 fő

”Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei 
szellemében vigyázzanak rá, óvják, és úgy adják át utódai-
nak.”- Ferenc pápa Laudato si! enciklikájában foglalt gon-
dolatok iskolánk oktató-nevelő munkájának egyik vezérfo-
nalává váltak. A mindennapi életünk központi gondolatává 
vált a teremtésvédelem, mely nem csak a tanórákhoz 
kapcsolódóan, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokon, 
osztályrendezvényeken, kirándulások alkalmával is fontos 
mind a pedagógusok, mind a diákok számára. Igyekszünk 
érzékenyen reagálni szűkebb és tágabb környezetünk vál-
tozásaira. Diákjaink minden rendezvényünkön szívesen 
vesznek részt, lelkesedésükkel, formálódó világképükkel 
már most sokat tesznek Földünkért. A világjárvány ki-
robbanása óta egyre nagyobb hangsúlyt kap testi és lelki 
egészségünk védelme. Segítjük, támogatjuk diákjainkat, 
családjaikat, hogy a hit és az imádság erejével közösen 
küzdjünk meg a nehézségekkel, kihívásokkal.
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3800 Szikszó, Miskolci út 9.

Intézményvezető: 
Nyitrainé Jurácsik Antónia

Iskolalelkész: 
Ft. Szarvas István

Intézményvezető-helyettesek: 
Pohubi József,  
Fedorné Fekő Éva

Teremtésvédelmi felelős:  
Nánási Veronika

Tanulók: 612 fő
Alkalmazottak: 72 fő

Szent Márton 
Katolikus 
Gimnázium és 
Általános Iskola
„Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, 
hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” 
Mt. 5,16

A 2019/20 tanévben is több iskolai programmal készül-
tünk a tanulóink számára a teremtésvédelemhez kap-
csolódóan. Célunk a teremtett világunk védelmének fon-
tosságára való kiemelt figyelemfelhívás, a pozitív emberi 
értékrend megismertetése, elfogadtatása, az ennek meg-
felelő életvitel, gondolkodás fejlesztése, testi-lelki egész-
ségünk megőrzésére, a környezet védelmére, az értékek 
megóvására és takarékosságra nevelés.

2019. október 19. Az 
idei első túránkon II. 
Rákóczi Ferenc fejede-
lem nyomába eredtünk. 
A 62,7 km hosszú túrá-
ból az első szakaszt tel-
jesítettük 38 gyermekkel. 
A szombati hűvös reggelen a fűzéri vártövéből kezdtük a 
16,8 km hosszú szakaszt. Az út során megcsodálhattuk 
a szép őszi színes erdőt, töltődhettünk élményekkel és 
energiával a hosszú téli napokra. Hollóházán rövid pihe-
nőt tartottunk. Majd Telkibánya irányába haladtunk to-
vább. A kellemes kirándulásunkról a késő délutáni órák-
ban érkeztünk haza.

Jelkép állatunk a szalamandra volt. 2019. október 21-én 
rendeztük az állatok világnapjához kapcsolódó természet-
védelmi vetélkedőjét az alsó tagozatos tanulóknak. Isko-
lánként háromfős csapattal vettek rész a meghívott intéz-
mények tanulói, akik játékos formában adhatnak számot 
tudásukról, állat- és természetszeretetükről.  

A vendégek köszöntésére a 2. a osztályosok készül-
tek egy kis érzékenyítő műsorral, amely az emberek és 
a természet egymásra utaltságából mutatott meg egy 
jelenetet.

Iskolánk szellemiségéhez híven a csapatverseny felada-
tai között szerepeltek Assisi Szent Ferenc életéhez és ál-
latszeretetéhez kapcsolódó kreatív feladatok is.

Hat csapat részvételével egy jó hangulatú délelőttöt 
tölthettünk együtt. A verseny díjazottjai könyv- és tárgyju-
talmakkal gazdagodtak. Kapcsolódó rendezvényként rajz-
versenyt hirdettünk intézményünk tanulóinak „Az év  álla-
ta” címmel. A zsűri által kiválasztott alkotásokból kiállítást 
rendeztünk és az alkotók tárgyjutalomban részesültek.

Diákönkormányzatunk is bekapcsolódott a program-
sorozatunkba.2019. október 25-én az általuk szervezett 
„bolhapiac” alkalmával kiemelt céljuk az értékmegóvás és 
a takarékosság volt.

2020. február 3-7ig a 
témahetünk keretében 
változatos zenei, irodal-
mi, vizuális, mozgásos, 
dramatikus ill. néphagyo-
mányokat követő tevé-
kenységek segítették elő a 
Szent Márton életének megismerését. Így a pozitív em-
beri értékrend megismertetése, elfogadtatása és az en-
nek megfelelő életvitel, gondolkodás fejlesztését kívántuk 
megvalósítani.

2020. február 14. Esős reggelen indultunk utunkra, Re-
gécre. Kirándulásunk jellege gyakorló túra volt. A részt-
vevődiákok között voltak az „Indulj el egy úton” turisztikai 
vetélkedő csapattagjai is. A túra során a gyerekek mélyeb-
ben megismerkedtek a turistatérkép jelzéseivel, használatá-
val. Nem csak a hiányzó útjelzések megkeresésével kellett 
megküzdeniük, hanem a havas, jeges úton az egyensúlyér-
zéküket is fejleszthették. A településről a zöld sávjelzésen 
indulva megkerestük a címerrel ellátott Rákóczi-követ. Az 
út tetőpontja 750 m tengerszint feletti magasságon volt, 
a kék jelzésen értünk vissza 
a falu központjába. A havas, 
majd sáros úton mintegy 10 
kilométert és 250 m szin-
temelkedést teljesített kis 
csapatunk.
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3359 Tenk, II.Rákóczi Ferenc utca 2.

Intézményvezető:  
Racsekné Csapó Csilla 

Intézményvezető-helyettes: 
Megyesi Attila

Plébános: Ft. dr. Lengyel Gyula 
Teremtésvédelmi felelős: 

Stummerné Víg Erika

Tanulók: 142 fő
Alkalmazottak: 13 fő

„Bizony mondom: Soha nem látódott még annyi csoda 
a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az emberi 
szem a természetre fordul.”  
Gárdonyi Géza

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola

Isten megbízottjaként óvni és őrizni kell a teremtett világ 
szépségét és gazdagságát, hogy utódaink is élhető világ-
ban élhessenek. Szeptember 22-én Autómentes világ-
napot tartottunk az iskolában. Biztosak vagyunk abban, 
hogy ezzel is sokat tettünk Földünk megóvásáért, le-
vegőnk tisztaságáért, környezetünk védelméért.

Szeptember 18-án a Takarítási világnap alkalmából az 
iskola udvarát és a Papp - Szász kertet „megtisztítottuk” 
a szeméttől. Ez alkalomból hirdettük meg az osztályoknak 
„Fogadj örökbe egy területet”. Október 2-án emlékeztünk 
meg az Állatok világnapjáról. Ismertettük Assisi Szent Fe-
renc életét, munkásságát, az állatokkal való különleges 
kapcsolatát. Felhívtuk a gyerekek figyelmét az állatok gon-
dozására, felelősségvállalásra, és arra, hogy ne bántsák, 
kínozzák, pusztítsák a Föld állatait. A gyerekek tetszőleges 

technikával készíthették el munkájukat kedvenc állataikról. 
A legjobb alkotásokat jutalmaztuk és kiállítást is készítet-
tünk a művekből. Október 15-én a kézmosás világnapja 
alkalmából nagy hangsúlyt fektettünk a higiénia fontossá-
gára. Október 31-én a Takarékossági világnap alkalmából  
„Energia kommandót”  állítottunk fel az iskolánkban. No-
vemberben madáretetőket helyeztünk ki a Papp – Szász 
kertbe és feltöltöttük madáreleséggel. November 27-én 
az osztályfőnökök ráirányították a gyerekek figyelmét az 
osztályfőnöki órákon a „Ne vásárolj semmit” nap fontos-
ságára.  Decemberben, karácsony közeledtével a szeretet 
ünnepére készülve, minden osztály karácsonyi díszeket, 
ajándékokat készített a testvérosztályának és ezekkel a 
csodás, kézzel készített ajándéktárgyakkal szereztek örö-
met egymásnak.

Fából készített betlehemet is állítottunk az iskola udva-
rán a Szent család élethű másával.

Februárban került sor az Egészséghét megrendezésére.
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5350 Tiszafüred, Fő út 26.

Intézményvezető:  
Urbánné Tóth Rita

Iskolalelkész: Ft. Baranyák Béla
Intézményvezető helyettesek: 

Keresztyénné Nagy Mariann 
Vargáné Perjési Edit Hedvig

Teremtésvédelmi felelős:  
Nagy Beáta

Tanulók: 414 fő
Alkalmazottak: 64 fő

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 
és Háromkirályok 
Óvoda
„Hittel, tudással, szeretettel”

Környezetünk védelme fontos része életünknek, minden-
napjainknak. Együtt élünk a minket körbevevő természet-
tel, elválaszthatatlan egységet alkotunk. Környezetünk 
védelme, tisztaságának, szépségének megőrzése mind-
annyiunk feladata. A teremtett világ iránti felelősségválla-
lásunkkal, környezettudatos magatartásunkkal sokat tehe-
tünk természeti értékeink megóvásáért.

Megvalósult programok között szerepelt: Kerékpártúra 
a Tisza-gáton:

A szelektív szemétgyűjtésben és a műanyag kupakok 
gyűjtésében minden évben részt vesznek diákjaink. 

Állatok Világnapja számunkra az Adománygyűjtést je-
lenti a négylábú barátainknak. 

Természetjáró szakkör Parádfürdő, Ilona-völgyi vízesés, 
Verpelét vízminőség vizsgálattal, túrákkal egybekötött ki-
rándulás. Kács – bükkaljai zsákfalu, kőbe faragott kőhodály, 
150 éves tölgy megtekintése. Rendhagyó természetisme-

ret órán ínycsiklandó zöldség- és gyümölcstálak készítése, 
majd diákok, tanárok megvendégelése. Az őszi és a tavaszi 
papírgyűjtés elmaradhatatlan minden évben az intézmény-
ben. Rendhagyó természetismeret óra – előadás a felelős 
kutyatartásról. Ásványkiállítás és bemutató valósult meg 
intézményünkben. Madáretetők elhelyezése az udvaron 
„Madárbarát iskolává válás” céljából. Virágültetés, kertgon-
dozás, az iskola környezetének szépítése.
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„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.” 
Teremtés könyve 1,1

Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 
Háromkirályok 
Tagóvodája

5350 Tiszafüred, Szőlősi út 1.

Intézményvezető:  
Urbánné Tóth Rita

Tagintézmény-vezető:  
Tamásné Papp Mária

Óvodalelkész:  
Ft. Baranyák Béla

Óvodások: 116 fő
Alkalmazottak: 11 fő

Városunk központjában áll óvodánk épülete, mely 1954-
ben nyitotta meg kapuit. Jelenleg 5 vegyes életkorú cso-
portban tudjuk ellátni a gyermekeket. A teremtésvédelmi 
tevékenység átszövi a mindennapjaikat. 

„Célunk: A gyermekek minél több tapasztalatot sze-
rezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi kör-
nyezetről életkoruknak megfelelően. A szülőföldhöz való 
kötődés alapjaként ismerjék meg szűkebb (Hortobágy és 
vidéke) és tágabb (Alföld, Magyarország) környezetüket.

Feladataink: A természeti és a szűkebb lakókörnyezet-
hez való pozitív érzelmi viszonyulás megalapozása. Az élő 
és élettelen világ megismerése,  megszerettetése. Érze-
lemgazdagítása természethez kapcsolódó hagyományőrző 
tevékenységekkel. A magyar nép hagyományaihoz fűződő 
pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása a helyi népszokások 
felelevenítésével. A gyermekek kommunikációs készségé-
nek fejlesztése közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés 
során.” PP

Minden hónapban tartalmas ismerettel gazdagodnak a 
gyermekek. Ügyelünk arra, hogy rácsodálkozhassanak a 
teremtett világ szépségeire és meglássák a környezetük 
változásait. 

2019-2020-as nevelési év legkedvesebb programja 
az októberben megrendezésre kerülő Állatok világnapja. 
Szent Ferencre emlékezve egy héten keresztül minden 
délelőtt, a családok más-más kedvencével ismerkedtünk. 
A szülők lelkesen hozták és mutatták be házi kedvencei-
ket, hasznos jó tanácsokkal látták el a gyermekeket. Óvo-
dánk udvarán volt galamb, kakas, kecske, kutya, fürj, nyúl. 
Az állatok megetetése mellett a galambokat elröptettük, a 
kutyák, a kutyaiskolában vagy a vadásziskolában tanulta-
kat mutatták meg nekünk.

 

A csoportszobákban halak, teknősök, papagájok keltet-
ték fel a gyermekek érdeklődését. Séta alkalmával raga-
dozó madárral, racka juhval, törpe kecskével találkoztak. 
A gyermekek, az állatok, a felnőttek jó hangulatban, sok 
ismeret átadásával egymásra találhattak. Istennek legyen 
hála.
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3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.

Intézményvezető: Gál Benjáminné
Iskolalelkész:  

Ft. Pásztor Pascal
Intézményvezető-helyettesek: 

Kapczár Krisztina 
Martonné Majoros Éva

Teremtésvédelmi felelős:  
Tóthné Farkas Szilvia

Tanulók: 316 fő
Alkalmazottak: 35 fő

Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus 
Általános Iskola
„Isten a Földet és annak valamennyi részét minden 
egyes ember és az összes nemzet hasznára szánta”  
II. Vatikáni Zsinat megfogalmazásában 
(Gaudium et Spes, 69)

Intézményünk munkatervében kiemelt teremtésvédelmi 
programok, rendezvények kerültek meghatározásra: Au-
tómentes” világnap, Állatok világnapja, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepe, Víz világnapja, Föld napja, Madarak 
és fák napja. Valamennyi pedagógus megtalálja annak a 
lehetőségét, hogy a saját szakterületén, a fenntartható-
ságra nevelés pedagógiai lehetőségeit kihasználja. A tan-
év közben megszervezésre került digitális munkarendben 
sem történt ez másképp.

2019. szeptember 22-
én az európai autómen-
tes nap alkalmából a Ti-
szaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola 
pedagógusai és diákjai ki-
emelt figyelmet fordítot-
tak a kerékpáros és gya-
logos közlekedés jótékony 
hatásaira.   

Aki csak tehette, ,,autó-
mentesen” érkezett az is-
kolába.  Az iskolarádióban 
elhangzott interjúkban az 
egészségvédelemre hívták fel a figyelmet a tanulók.  Dél-
után a környezetvédelem elkötelezett kisdiákjai sétát tet-
tek a városban az autómentes nap jegyében. A felsősök 
kerékpárra pattantak és két keréken élvezték az őszi nap-
sütést és jó levegőt.  

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la az Állatok Világnapja (október 2.) alkalmából gyűjtést 
szervezett a Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány számára. 
A szervezők nagyon fontos feladatnak tartják, hogy a 

gyerekeket megtanítsák az állatok tiszteletére és szerete-
tére! A gyűjtés mellett rajzverseny lebonyolítására is sor 
került „Kis állatok titkos élete” címmel, melyre a diákok 
szép számmal neveztek alkotásaikkal.

III. március 22. – A víz világnapja alkalmából az iskola 
pedagógusai érdekes vizes kísérletek elvégzését tervez-
ték, de a veszélyhelyze-
ti intézkedések miatt ez 
nem valósulhatott meg. 
Ehelyett az osztályfőnö-
kök a víz értékére a taka-
rékos vízhasználatra hív-
ták fel tanulóik figyelmét, 
illetve a vízzel kapcsolatos 
érdekes tudnivalókat, on-
line elérhető tartalmakat, 
játékokat osztottak meg a 
diákjaik körében.

Pl. Víz, víz, tiszta víz című ismeretterjesztő játékot a view.
genial.ly/6054ce6c435d720d780c98d4?fbclid=IwAR-
0Px0vG-SUCNWOz1r58uYH_vV93 hivatkozáson.

A teremtésvédelmi 
programok célja, hogy a 
gyerekek legyenek ké-
pesek a világ szépségeit 
felismerni és megőrizni, 
a megteremtett értékek 
között úgy élni, hogy a 
legkevesebb károsodást 
okozzák. Fontos, hogy fel-
ismerjék, hogy az utódaiknak is meg-
felelő életteret kell hagyniuk. Igyek-
szünk mindent megtenni azért, hogy 
a megszerzett ismeretek, készségek 
rögzüljenek és beépüljenek tanulóink 
mindennapjaiba.
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Bercsényi Miklós 
Katolikus 
Gimnázium
„A közjó fogalma magában foglalja 
a jövő nemzedékeit is.” 
Laudato si’ 159.

5200 Törökszentmiklós,  
Almásy u. 1.

Intézményvezető: Kocsis Erzsébet
Intézményegység-vezető: 

Polyák-Tóth Klára
Iskolalelkész:  

Ft. Bordás Péter
Teremtésvédelmi felelős:  

Galsi Zoltán

Tanulók: 313 fő
Alkalmazottak: 46 fő

A tanév egyik kiemelt feladata volt a teremtésvédelem, 
ezt minden osztályfőnök szerepeltette a témái között, így 
a tanmenetben is megjelent a teremtett világ védelme. 

A természettudományokat tanító munkaközösség tagjai 
által elfogadott nevelési alapelvek:
• a természettudományos gondolkodáshoz szükséges ké-

pességek megalapozása
• ok-okozati összefüggések megláttatása a teremtett vi-

lág védelmében
• ökológiai szemlélet kialakítása
• az egészség tudatos megőrzése
• mit tehetünk otthon a környezetvédelemért, az ener-

giatakarékos életért
2019 szeptemberétől minden hónapban rendbe tettük 

a gimnázium udvarát. Az udvar megtisztítását az osztá-
lyok felváltva végezték. 

Szintén 2019 szeptemberében részt vettünk a Váro-
si Autómentes Nap keretében az Európai Mobilitási Hét 
programjaiban. Mivel városi gyerekeink közül nagyon 
sokan kerékpárral közlekednek iskolánkba, ezért tanuló-
inknak előadást szerveztünk a kerékpár, mint közlekedési 

eszköz előnyeiről és a biztonságos kerékpározásról. Az 
előadást Tóth Tibor, rendvédelmet tanító tanár úr tartotta 
meg, amelynek végén a részt vevő gyerekek egy játékos 
kerékpáros totót is kitölthettek. 

2019 októberében csatlakoztunk „A világ legnagyobb 
tanítási órája” programhoz, amelynek tematikája a terem-
tésvédelemhez kapcsolódott. 

2020 februárjában, a Bercsényi Napok keretében ter-
mészettudományos vetélkedőt szerveztünk a teremtésvé-
delem témakörében. 

Szintén a Bercsényi Napok keretén belül képzőművé-
szeti pályázatot írtunk ki a következő témakörökben: 
• Törökszentmiklós és környéke természeti értékei
• Az óvoda, az álltalános iskola, a gimnázium és a kollégi-

um flórája, azaz növényvilága
A beérkezett pályaművekből 2020 márciusában kiál-

lítást kívántunk rendezni, amelyet sajnos a kialakult jár-
ványhelyzet megakadályozott.

2020 márciusában, áprilisában, májusában és júniusá-
ban tervezett teremtésvédelmi programjaink a járvány-
helyzet miatt sajnos elmaradtak. 
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5200 Törökszentmiklós,  
Kossuth út 133.

Intézményvezető: Kocsis Erzsébet
Kollégiumvezető: Galsi Zoltán
Kollégiumi lelkész:  

Ft. Bordás Péter

Tanulók: 75 fő
Alkalmazottak: 19 fő

Bercsényi Miklós 
Katolikus Gimnázium 
Kollégium
„Áldott légy, Uram” – énekelte Assisi Szent Ferenc. 
Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetett minket, 
hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel 
osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, 
aki karjába zár minket...” Laudato si’ 1.

2019 augusztusában, a 0. évfolyam gólyatáborának ke-
retében a bejövő gyerekek kirándulást tettek a poroszlói 
Ökocentrumban. Élmény volt a látogatás az ökoparkban, 
ahol a vízi és a vízparti élővilág ismerhető meg. Hazánk 
egyik legérdekesebb, vízi világunkat bemutató múzeuma 
nagyon tetszett tanulóinknak. 

2019 szeptemberében kollégistáink és részt vettek a 
Városi Autómentes Napon, az Európai Mobilitási Hét ke-
retén belül. Kollégiumunk rendelkezik 25 kerékpárral, így 
25 kollégista gyerekünk kerekezhetett ki a Törökszentmik-
lóstól 8 km-re lévő Óballára. 

Útközben természetesen megfigyeltük a táj szépségeit, 
megálltunk a régi Tisza-medernél, beszélgettünk az állat-, 
a madár-, a rovar- és a növényvilágról, valamint megláto-
gattuk a Tiszához közel lévő ún. „Tengerszemet” is, ahol 
rétisas és fekete gólya is fészkel. Mindezeket Csapó Fe-
renctől, madármentő önkéntestől tudtuk meg, aki „külsős” 
tagja a Hortobágyi Madárkórháznak, és már rengeteg sé-
rült madarat mentett meg. 

2019 októberében kollégistáink megtisztították a sze-
méttől a templomteret és a kollégium környékét. 

2019 novemberében az egész kollégium megnézte a 
Vad Magyarország című kortás természetfilmet. 

2019 decemberében, a karácsonyi ünnepségen gróf 
Széchenyi Zsigmond gondolatait is felidéztük. A legna-
gyobb magyar vadászíró gyönyörűen ír a teremtett vi-
lágról. Ahogy Csui című művében írja: „ A csend az Isten 
hangja.” 

2020 februárjában – a Bercsényi Napok keretén belül 
– kollégistáink csoportonként feladatul kapták, hogy ké-
szülve a 2021-es „ Egy a Természettel” nevet viselő Vadá-
szati és Természeti Világkiállításra, nézzenek utána és ké-
szüljenek fel az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás 
eseményeiből, illetve programjaiból. 

2020 márciusában, áprilisában, májusában és júniusá-
ban tervezett teremtésvédelmi programjaink a járvány-
helyzet miatt sajnos elmaradtak. 
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„Sürgető felhívást teszek közzé: 
kezdjünk új párbeszédet arról, 
miként építsük bolygónk jövőjét.” 
Laudati si’ 14.

5200 Törökszentmiklós,  
Petőfi Sándor utca 52.

Intézményvezető: Kocsis Erzsébet
Tagintézmény-vezető: Oravecz Tivadar
Iskolalelkész:  

Ft. Bordás Péter
Tagintézmény-vezetőhelyettes: 

Sebestyén Ilona
Teremtésvédelmi felelős:  

Kocsis Orsolya

Tanulók: 214 fő
Alkalmazottak: 30 fő

Pánthy Endre 
Katolikus Általános 
Iskola

2019 szeptemberében iskolánkban az Európai Mobilitás 
Hét keretén belül megrendeztük az Autómentes Napot. 
Iskolánk is bekapcsolódott a faültetési programba, amely-
nek keretén belül tuját ültettünk az iskola tornakertjében 
minden osztállyal.

Diákjaink szép eredményt értek el az „Ültess fát” című 
rajzpályázaton októberben. Eredmények: 7-10 éves kor-
csoportban : I. Dopsa Dominik 2.a III. Gábor-Szabó Haj-
nalka 3.a

11 évesnél idősebbek: I. Nagy Arabella 7.a II. Nagy Jó-
zsef 7.a III. Sebők Lili 6.b

Hagyományainknak megfelelően 2019 októberében is 
megcsináltuk iskolánk terményoltárát a főtemplomban. 

2019. november 21-én iskolánkban hagyományainkhoz 
híven megrendeztük az Egészségnapot.

A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága rajzpályáza-
tot hirdetett a Debreceni Nagyerdő természetvédelmi te-
rületté nyilvánításának 80. évfordulója alkalmából, mely-
re összesen 353 pályamunka érkezett. Iskolánkból Nagy 
Arabella 7.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. 

2020. március 9-én kezdődtek el a Pánthy Napok is-
kolánkban. A város és a térség tanulói több versenyen is 
megmérettették magukat. Alsó tagozaton daléneklő és 
versmondó versenyt, felső tagozaton pedig matematika, 
informatika, versmondó, helyesírási, természettudományi 
és természetismeret csapatversenyt hirdettünk. A terem-
tett világról szóló rajzpályázat négy korcsoportra terjedt 
ki. Minden gyermek kiválóan szerepelt. 

A Pánthy Napok alkalmával immár másodszor hirdetett 
iskolánk az ifjú versmondók részére versenyt. A verseknek 
az évszakokról kellett szólniuk. 19-en jelezték részvételü-
ket a helyi és környékbeli iskolák tanulói közül. Az előadá-
sok legalább olyan sokfélék voltak, mint a gyermekek által 
választott versek, vagy akár maguk az évszakok. 
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„Mindnyájan együttműködhetünk 
Isten eszközeként a teremtés gondozásában, 
mindenki a maga kultúrája és tapasztalata szerint, 
saját kezdeményezéseivel és képességeivel.” 
Laudati si’ 14.

5200 Törökszentmiklós, 
 Kossuth Lajos utca 167.

Intézményvezető: Kocsis Erzsébet
Tagóvoda-vezető:  

Andáné Hendrik Mária
Óvodalelkész:  

Ft. Bordás Péter
Teremtésvédelmi felelős:  

Csehné Nagyistván Erika

Óvodások: 62 fő
Alkalmazottak: 11 fő

Szent Kristóf  
Katolikus  
Tagóvoda

Pedagógiai Programunk két kiemelt területe a teremtett 
világunk megismerésére nevelés és a hitre nevelés, ezért 
nevelőmunkánkban a katolikus szellemiség és a környe-
zetbarát életforma egybeforr. Környezetvédelmi jeles 
napjainkat évről-évre beillesztjük programtervünkbe, me-
lyekkel szeretnénk elérni, hogy családjaink és gyermeke-
ink a teremtett világot Isten ajándékának tekintsék, s azt 
az ajándékot megillető megbecsüléssel védjék és használ-
ják. Előző nevelési évünkben egészen márciusig tudtuk 
megvalósítani e programokat, hisz a hónap közepétől a 
koronavírus határozta meg mindennapjainkat.

Szeptember hónapban az Európai Mobilitás hét kere-
tében Autómentes Nap rendezvénye zajlott óvodánkban 
a „tiszta levegőért”. Lehetőségünk nyílt a kerékpáros köz-
lekedés szabályainak gyakorlására rendőr irányításával. 
A hónap végén a Takarítási Világnap programjainak szer-
vezésére került sor, amely lehetőséget nyújtott az óvoda 
udvarának, környékének takarítására, papírgyűjtésre, új-
rahasznosítható anyagokból készített tárgyakból kiállítás 
rendezésére.

Októberben szintén két kiemelt program valósult meg. 
A  Rózsafüzér Királynőjének hónapjában ebben az évben 

is elkészítettük és kiállítottuk főtemplomunkban az ősz 
kincseiből készült rózsafüzéreinket, illetve az állatok világ-
napját is megünnepeltük.

Novemberben kirándultunk az óvodához közel lévő Ga-
lambos parkba, ahol az őszi táj szépségében gyönyörköd-
tünk, megfigyeltük az őszi táj jellegzetes jegyeit nagyítók, 
távcsövek segítségével. Sétánk végén hálát adunk a Meny-
nyei Atyának, hogy ilyen szép környezetben élhetünk!

Decemberben „Madárbarát óvoda”- ként kihelyeztük 
a madáretetőket, feltöltöttük azokat, mert folyamatosan 
gondoskodunk az udvarunkon telelő madarainkról. Mada-
rak karácsonya rendezvényünket madárkalács - készítés-
sel, azok kihelyezésével tettük hasznossá.

Január, február hónapunk a téli táj, téli természet meg-
figyeléséről és madaraink folyamatos etetéséről szólt, a 
gyerekek örömmel hozták a madáreleséget az udvarun-
kon telelő cinegéinknek, rigóinknak és az elmaradhatatlan 
verebeknek is.  

Március-április-május-június hónapunk már a Home 
Office időszaka volt, így a tervezett programok, témák 
csak digitálisan, az óvodapedagógusok ajánlásaival juthat-
tak el óvodásainkhoz, a szülők közvetítése által.  
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„Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!” Laudato si’ 246.

Vámosgyörki Visontai 
Kovách László 
Katolikus Általános  
Iskola és Tulipán Óvoda

3291 Vámosgyörk,  
Kossuth Lajos út 6.

Intézményvezető:  
Tóth Zoltán Gyuláné

Iskolalelkész:  
Ft. Kohajda Zoltán

Intézményvezető helyettes: 
Kristály Zsoltné

Teremtésvédelmi felelős:  
Habók Istvánné

Tanulók: 129 fő
Alkalmazottak: 21 fő

Vámosgyörk a Mátra hegy-
ség lábánál fekszik, 2000 
fős település. Ebben a kis 
községben működik 110 
éves iskolánk, amelyhez 
ettől a tanévtől az óvoda is 

hozzá tartozik. Az intézmény az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásába 2012-től került. Iskolánk, óvodánk egy jól működő 
intézményrendszer. A dolgaink, céljaink, terveink egymásra 
épülnek. Ezeket a célokat együtt, közösen, egy családias 
közösségben, egymást tisztelve, segítve tudjuk megvaló-
sítani. Fontos a jó kapcsolat, a jó légkör intézményeinkben. 
Erősségeink közé tartozik a példamutatás a hitéletben és a 
mindennapok során. Szép eredményeket érünk el a nevelés- 
oktatás területén is. Ehhez szükséges az, hogy jó kapcsola-
tot ápolunk a szülőkkel, tanítványainkkal. Büszkék vagyunk 
a továbbtanuló gyermekeinkre, akik megállják a helyüket a 
középiskolákban és az Életben. A hit átadása, mélyítése, Is-
ten szeretete saját példánkon keresztül történik. Az Isteni 
szeretet segít mindezek megvalósításában bennünket! Tö-
rekszünk arra, hogy a szép, kulturált környezetet teremtsünk 
magunk körül. 

Teremtésvédelem: Kiemelten 
fontos számunkra a gyakorlati ter-
mészetvédelemre nevelés, hisz ez 
egyre inkább létkérdéssé válik. En-
nek részeként intézményeinkben 
a tanulók is szelektíven gyűjtik a 
hulladékot,minden osztályban két 
kukát helyeztünk el, hogy a gyerekek a mindennapi életük 
során megszokják, elsajátítsák ezt a szemléletet. 

Minden évben szervezünk papírgyűjtést. Fontosnak 
tartjuk az újrahasznosítást. Ezzel a programmal erre szeret-

nénk a tanulóinkat nevelni. 
Bekapcsolódunk közsé-

günk faluszépítő program-
jába, ahol a falu lakóival, 
egyesületekkel együttmű-
ködve takarítjuk kis közsé-
günket, bízva abban, hogy 

minden évben egyre 
tisztább településen él-
hetünk, hogy a minden-
napok során is követik a 
példánkat a település la-
kói. Tanulóinkat a környe-
zetükkel szembeni igényességre neveljük. 

Levendulakertet gondozunk az iskola udvarán, amelynek 
virágát minden évben felhasználjuk. A gyerekeket megis-
mertetjük a gyógynövényekkel, azok hasznosságával. Ter-
veinkben szerepel egy gyógynövénykert kialakítása is. 

Madárbarát iskolaként 
számos madáretetővel és 
itatóval segítjük tollas bará-
tainkat. Szent Ferenc nap-
ján már többször megren-
dezett Kisállat kiállítással a 
felelős állattartásra nevel-
jük a gyerekeket. Az online oktatás alatt is igyekeztünk moz-
gósítani a gyereket az „Ölelj meg egy fát!” fotópályázattal. 

Iskolánk tanulói, dolgo-
zói minden évben végez-
nek karitász munkát. Idén 
a Gyöngyösi Állatkertet 
támogattuk. A temp-
lomunk takarításába is 
besegítünk nagyobb ün-
nepek előtt. Mindenszen-
tek közeledtével minden 
évben a temetőben sírokat gondozunk. Ezeknek a fel-
adatoknak a megvalósítása is segíti, neveli a tanulóinkat 
a teremtésvédelem fontosságára. Bízunk abban, hogy 
az iskolai élet során ki-
alakított szokások, érték-
rendek beépülnek a gye-
rekekbe. Életük során is 
folytatják a környezetük 
szépítését, vigyáznak a 
Földünkre és mindenre, 
amit a Jóisten teremtett.
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3291 Vámosgyörk,  
Kossuth Lajos út 10.

Intézményvezető:  
Tóth Zoltán Gyuláné

Tagintézmény-vezető:  
Fegecs Judit

Óvodalelkész:  
Ft. Kohajda Zoltán

Óvodások: 61 fő
Alkalmazottak: 9 fő

Vámosgyörki Visontai 
Kovách László Katolikus 
Általános Iskola Tulipán 
Tagóvodája
„Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!” Laudato si’ 154.

Katolikus óvodánk a kisgyermeket hároméves kortól, az 
iskola megkezdéséig terjedő időszakban neveli. Testi, lel-
ki, értelmi képességeinek fejlődésében odaadó szakmai 
felkészültséggel formálja, a Katolikus Egyház útmutatásai 
alapján, együttműködve a nevelés elsődleges felelősei-

vel, a szülőkkel. Hisszük, 
hogy katolikus nevelé-
sünk eredményeit csak 
a családok aktív együtt-
működésével, a család és 
az óvoda egymásra való 
hatásrendszerén keresztül 
érhetjük el. Ezért a csalá-
dokkal történő együttmű-
ködés formáit, színtereit 
velük együtt alakítjuk és 
működtetjük.

Teremtésvédelem kap-
csán az óvoda udvarát 
rendeztük, gesztenyét és 
falevelet gyűjtögettünk, 
majd a gesztenyékkel 
matematikai jellegű tevé-
kenységeket végeztünk. 
Októberben, Assisi Szent 
Ferenc az állatok védő-
szentje napján, olyan csa-
ládokhoz látogattunk el, 
ahol tartanak állatokat és 
megismerkedhettünk az 

élőhelyükkel, hogy mit 
esznek, és természetesen 
még meg is simogathattuk 
őket. 

Egészségnevelési hetet 
tartottunk, ahol vendé-
günk volt a védő néni is, 
aki segítségünkre volt a 
gyermekeknek elmagya-
rázni az egészséges élet-
módot, teát készítettünk 
mézzel-citrommal, babát 
fürdettünk, beszélgettünk 
az egészségünk megőrzé-
sének fontos szabályairól.

Csendes időszakban, 
amikor is készülünk a 
Húsvétra, megnéztük, 
hogy a természet szép 
csendesen hogyan végzi 
dolgát, hogyan bújnak ki a 
magocskák.

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv,  
minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle.  

Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem,  
attól függ, hogyan viselkednek a közelében.”

Rudolf Steiner

Vidáman, szeretetben, gyermekbarát környezetben él-
jük a mindennapjainkat a Vámosgyörki Visontai Kovách 
László Katolikus Általános Iskolában és Tulipán Óvodában. 
Bízva a Jóisten áldásában, segítségében, hisszük azt, hogy 
ez még sok-sok évig így marad!
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