
Tavaszi hírlevél



Tavaszi programok iskolánkban

⮚ Mint már említettük előző hírlevelünkben, minden hónap 

utolsó csütörtökén, így most is ( április 28.-án) megrendezésre 

kerül a hulladékmentes nap. 

⮚ Jönnek a portugálok és a belgák 

⮚ Városismereti séták

⮚ Iskolai kert gondozás 



EcoMentality Erasmus+• EcoMentality Erasmus+

• Április 19 és 26 között  portugál illetve belga 

vendégeket fogadnak a EcoMentality csapat tagjai. A 

program keretei között megismerkedhetnek a 

diákok különféle környezetvédelmet segítő 

létesítmények működésével pl.  Szemétégető, 

Újpesti Szennyvíztisztító. Megismerhetik Budapest 

látványosságait, melyek bemutatását diákjaink 

vállalták el az adott helyszínen.  És nem mellesleg új 

kultúrát ismerhetnek meg és akár életre szóló 

barátságokat köthetnek.



• Papírgyűjtés 

• Egy hetes papír gyűjtés alatt idén kicsivel kevesebb lett a 

szokásosnál, de a lényeg, hogy így is megtelt a 

konténerünk. 11.B osztályos tanulók is segítettek a 

papírok átvételében, mérésében. 

• Ne felejtsétek hogy a ’’Zöld sziget’’ folyamatosan nyitva 

vár benneteket kupakok, elemek, mobiltelefonok és 

Henkel- termékek csomagolásainak leadására!



Iskolánk kertje folyamatosan szépül a alsós és felsős diákok 
szorgos kezei által. Iskolánk kertje folyamatosan szépül a alsós és felsős 

diákok szorgos kezei által.



Víz világnapja március 22.
• Víz világnapja március 22.
⮚Néhány felsős osztályunk ellátogatott az Újpesti Víztisztóba a Víz Világnapja alkalmából. 

Megismerkedhettek a víztisztítás folyamataival

⮚Tudtad hogy nemcsak Ökolábnyom létezik? Ugyan csak fontos a Vízlábnyom (amely az éves 
közvetett és közvetlen módon felhasznált vízmennyiséget jelenti) is hiszen ha nem 
változtatunk életvitelünkön rohamosan akkor  becslések szerint egy emberöltőn belül komoly 
édesvízi problémák merülhetnek fel, akár 40% is több lehet a vízkereslet mint a kínálat

∙ Egy átlagos ember vízfelhasználása: kb 1,24 millió liter

∙ Hazánkban ez valamivel kevesebb: kb 750 ezer liter                           

∙ Az USA-ban ez átlagosan: 2,48 millió liter

∙ Mindeközben kb.: 50 ország küzd vízhiánnyal



Egy kis takarékosság nem árt
• Egy kis takarékosság nem árt
⮚8. osztályos tanulóink a Rákospalotai Szemétégetőbe 

látogattak el.

⮚Kis betekintőt kaphattak hogy mennyire sok szemetet 
termelünk olykor teljesen feleslegesen. Kiemelném az 
élelmiszer pazarlás  ÓRIÁSI értékeit:

∙ fejlett országokban egy főre kb. 105 kg élelmiszer landol a 
kukába

● Afrikában, Ázsiában ez mindössze 8kg !!

● Világszerte az előállított élelmiszerek 1/3 megy

szemétbe (ENSZ statisztika)

● EU-ban gyártott  élelmiszerek 20% kukában végzi



Mi lehet a megoldás?
• Mi lehet a megoldás?
• Permakultúra fejlesztése (adott helynek megfelelő 

gazdálkodás=> föld kizsákmányolásának csökkentése)

• Ökológiai lábnyom és vízlábnyom figyelembe vétele!

• Válaszd a helyi termelőket!

• Ne pazarolj!

• Tarts te is néha  hulladékmentes napot!

• Tervezd meg az étkezéseidet illetve főzz otthon!(szervezeted 
is örülni fog neki)

• Add tovább tudásod, biztass másokat is a tudatos életmód 
eléréséhez!!



Köszönjük figyelmüket!

Találkozunk következő hírlevelünkben!

• Források:
• Nébih

• Európai Parlament Hírek

• Károlyi Kultúrportál

• kornyezetvedelem.weebly.com

•


