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A 2019/2020 - es tanévben célunk volt olyan programok szervezése, melyek elősegítik a 

diákok környezettudatos magatartásának kialakulását: 

ÖKOTUDATOS TÁBOR: 2019. augusztus 12-17. 

Cél: fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, ökotudatosság fejlesztése. 

Környezettudatos életmódra nevelés, az önellátó gazdaságban rejlő lehetőségek feltárása kapcsolódva, 

és középpontba helyezve az egyéni és közösségi felelősségvállalást. . Az egész életen át tartó tanulás és 

a fenntarthatóság összefüggése.  A diákok személyiség - és kompetenciafejlesztése. Mivel térségünk 

elöregedik, évről évre kevesebb a fiatal és aktív korú, ezért fontos hogy olyan lehetőségeket tárjunk fel, 

melyet a diákok magukénak éreznek és hazatérve alkalmaznak, vmint be tudják építeni az iskola 

diákközösségét alkotó mindennapi életébe 

Alkalmazatott módszer: csoportmunka, projekt és vita módszer (tételmondatok és a fenntarthatóság, 

környezettudatosság témájú kisfilmek alapján), személyiségfejlesztő és csapatépítő játékok 

alkalmazása. 

Szakmai megvalósítók: Cihat Annamária, Malatinszky Zita, Valuska Lajos 

Részt vevők: Mezőtúri Református Kollégium középiskolás tanulói (20 fő): 

ÖKOTUDATOS TÁBOR tevékenysége 

HÉTFŐ (8.00-18.00)  

A tábor első napján, mivel a diákok különböző osztályokból tevődtek össze, de hasonló érdeklődési 

körrel rendelkeznek elsődleges feladatunk volt, hogy a táborozók 

megismerkedjenek egymással, gondolataikkal, a hét eseményeivel. A csoporttá 

váláshoz ráhangolásként választottuk a következő gyakorlatokat: elvárásaink, 

mi fog történni a hét alatt, miről lesz szó.A tábor kezdete előtt létrehozott 

Facebook csoportban előzetesen megtekintettek egy olyan filmet, mely a nulla 

hulladék mentes életről és a fenntarthatóságról szólt: ezzel ráhangolva őket a 

hétre és a táborban folyó munkára. 

https://www.facebook.com/watch/?v=2389385391138101 

A hét témájára való ráhangolást segítette 

elő az öko - bingó játék, vmint a gyűjts, 

minél több szót az öko szóval. A 

biodiverzitás kifejezéshez kaptak nyolc igaz állítást, melyből ki 

kellet választaniuk azt, mely számukra a leginkább kifejezte a szó 

jelentését, mely mellett 

érvelniük is kellett. A 

ráhangolást követően World Café formában beszélgettek 

meghívott vendégekkel: Herczeg Zsolt, Mezőtúr város 

polgármestere és Égerné Tamás Annamária főigazgató 

asszony. A beszélgetések három szinten folytak: Mezőtúr 

város környezetvédelmi koncepciója, fejlesztések: ivóvíz és 

szennyvízgazdálkodás, megújuló energia használata, az 

iskolai szintjén az Ökoiskola címben rejlő lehetőségek az Intézményünkben és az egyéni felelőssége a 

https://www.facebook.com/watch/?v=2389385391138101


fenntarthatóság terén. A vendégek távozását követően a diákok megvitatták a beszélgetések során 

elhangzottakat és további kérdéseket és ötleteket fogalmaztak meg. 

Látókörüket bővítve tekintettek meg egy TED előadást a környezetünkben lévő méreganyagokról és 

annak a szervezetünkre és közvetlenül a várandós anyákra gyakorolt hatásáról: 

https://www.ted.com/talks/tyrone_hayes_penelope_jagessar_chaffer_the_toxic_baby. Az előadást megtekintve 

fogalmazták meg, milyen érzéseket keltettek bennük az elhangzottak, ők hogyan tehetnek ez ellen, hogy 

minél kevesebb mérgező anyaggal találkozzanak, és vigyenek be a szervezetükbe, próbáltak alternatív 

megoldásokat megfogalmazni pl.: önellátó gazdálkodás. 

A nap zárásaként interaktív előadáson vettek részt, az előadó Lantos Csilla magánemberként mutatta be, 

hogy hogyan építhetjük be mindennapjainkba a zöldség és gyümölcs fogyasztását, azok különböző 

elkészítési formáit. Felhívta a figyelmet az ivóvíz szerepére és fogyasztásának élettani szerepére. Az 

előadás kóstolással zárult. 

KEDD (8.00-18.00)  

Egész napos kirándulás: MEZŐTÚR – SZARVAS – BÉKÉSSZENTANDRÁS 

A kirándulás szervezésénél cél a víz, mint téma körbejárása volt. Az előkészületnél még nem sejtettük, 

hogy a kánikula miatt, mi is megtapasztaljuk milyen fontos is a víz bevitele a szervezetbe nem csak az 

ember, hanem az állatvilág számára is. 

Kirándulás alkalmával ismertük meg a szarvasi NAIK-HAKI Halászati 

Kutatóintézetben folyó munkát. Dr. Káldy Jenő mutatta be kutatási témáját, 

melyet a hibrid tokféléken végzenek, aminek szerepe lehet a rákkutatás 

előremozdításában. Megtudtuk azt is, hogy ezt a hibrid tokfajt, egy kutatási 

hipotézis bizonyítására hozták létre, de nem várt életképességük miatt a 

kutatás újabb irányt vett.  Tóth Árpád biológus vezetett végig minket a 

kutatóintézetben és mutatta be az afrikai 

harcsatenyészetet. Megismerkedtünk a halak 

tenyésztési és termelési technológiájának kidolgozásával és 

továbbfejlesztésével tavi körülmények között medencés vagy integrált 

rendszerben. 

A KMNP Körös - völgyi 

Látogatóközpontban működő Állatparkban jártuk végig a kiépített 

tanösvényt és szakvezetés segítségével az ott élő állatokról tudtuk 

meg az élővilágban betöltött szerepüket. Felhívták a figyelmünket a 

KMNP génmegőrzési programban való részvételéről, és az  

Állatparkban élő 

veszélyeztetett állatfajokra. 

Békésszentandráson a Duzzasztómű és a Vízerőmű működési 

elvével és gyakorlati hasznával ismertetett meg minket: Megyeri 

Mihály szakaszmérnök és Dorogi István üzemvezető. Lenyűgöző 

épületkomplexum, melyben látható volt a zsilip működési elve, a 

jeles vízállások árvízszintje és a Vízerőmű áramszolgáltatásának 

elve. 

 

https://www.ted.com/talks/tyrone_hayes_penelope_jagessar_chaffer_the_toxic_baby


SZERDA (8.00-18.00)  

A napot beszélgetőkörrel indítottuk el, ahol mindenki elmondhatta a kiránduláson tapasztaltakat.  Ezt 

követően a vita módszert alkalmazva közösségi vitában tételmondatok segítségével gondoltuk végig a 

fenntarthatósággal, környezettudatossággal, környezetvédelemmel, környezetszennyezéssel 

kapcsolatos etikai, gazdasági, gazdaságpolitikai kérdéseket, és a felelősség problematikáját. 

A diákok egyet értek, nem értek egyet oldalra állva jelenítették meg a tételmondattal való egyetértésüket 

vagy sem és érveltek mellette vagy ellene. Ez a feladat rádöbbentette őket, hogy nem is olyan egyszerű 

feladat a fenntarthatóság, nem mindig csak az egyénen 

múlik, de a kulcs egyéni szinten van.  

A ráhangolódást követően megnéztünk egy TED előadást  A 

környeztudatosság változásának művészetéről 
https://www.ted.com/talks/natalie_jeremijenko_the_art_of_the_eco_mindshift/transcript?language=hu 

A diákok négy csoportot alkottak és kiválasztottak egy-egy 

projektfeladatot és kaptak egy TED előadásokat tartalmazó 

linkgyűjteményt. A választott  projektfeladatok : 

 

A diákok a 3;9;12;13. projektfeladatot választották ki és 

dolgoztak vele két csoport a ppt, míg két csoport plakát 

készítésével kívánta bemutatni a projektfeladatát, amin 

szerdán és csütörtökön dolgoztak. A fenntarthatóságot 

gyakorlatban is alkalmazva, megkapták erre a hétre a 

táboriWIFI kódot, így az információkhoz könnyen 

hozzáférhettek, nem kellett nyomtatnunk 

A kézműves foglalkozás sem maradt el, mely során 

textilszatyrokat varázsoltak egyedivé. A tábor időtartalma 

alatt többször fogalmazták meg, hogy a nejlonszatyrokat 

száműzni kell az életünkből. 

 

CSÜTÖRTÖK 8.00-18.00 

A napot beszélgetőkörrel kezdük és ráhangolódtunk a túránkra. A Hortobágy-Berettyó – főcsatorna 

gátján közelítettük meg a mezőtúri szennyvíztisztító telepet. Patkós Lajos vezetett körbe minket és a 

bemutatta a szennyvíztisztítás folyamatát a beérkezésétől a távozásig. Talán mindenki számára a 

legérdekesebb a ” pálmaház” volt, mely a szennyvíztisztítás alternatív módját mutatta be számunka.  

 
 

 

https://www.ted.com/talks/natalie_jeremijenko_the_art_of_the_eco_mindshift/transcript?language=hu


 

Kellemesen elfáradva, visszaérkezve befejezték a szatyrokat, folytatták a projektet és beültettük 

virágokkal a sziklakertünket. 

 
 

 

 

   

 

PÉNTEK 8.00-16.00 

A napot ráhangoló beszélgetőkörrel kezdtük, ezt követően még dolgoztak a projektjeiknek, miközben 

elkészítettük a darázsgarázsokat bambuszból. Ezeket a darázsgarázsokat kihelyezzük a darazsak 

számára. Fontosnak tartottuk felhívni a diákok figyelmét a fogyatkozó méhek számára, mely egyre 

nagyobb gondot okoz a gazdaságban.  

  

  



 
 

 

 

  
 

Projektbemutatók:  

 

 

Válasszatok ki egy tevékenységet (mosás, autózás, főzési 

módszerek, takarítás, világítás), majd mutassátok be, hogyan 

változott az idők során! Miért történt változás? Mi volt a 

kiváltó ok? Gondoljátok végig: mi a szempontja a gyártónak, 

a vásárlónak, a környezetnek? Hogyan kellene tovább 

lépnünk? Innováció? Hasznosság? Életstílus? 

A feladatot kicsit átalakítva a közlekedésről készítették 

el a projektjüket kitérve a közlekedés előnyére és 

hátrányára, valamint az alternatív megoldásokra. 

 

 

Hozzatok létre egy iskolai környezetvédő csoportot! Találjátok 

ki ennek kereteit, működését! Milyen akciókat hirdetnétek meg, 

hogyan biztatnátok társaitokat, hogy csatlakozzanak?  

A csoportot alkotó diákok megalították a környezetvédő 

csoportot és meghatározták milyen feladatokat, 

tevékenységeket kívánnak elvégezni az elkövetkezendő 

években: ballagók fát ültetnek, szelektív hulladékgyűjtés, 

környezettudatosabb büfé. 



 

Készítsetek egy felmérést a diákok vásárlási szokásairól! 

Kutassatok ezzel kapcsolatban: milyen törekvések vannak 

azért, hogy megváltoztassák a klímaváltozást gyorsító vásárlási 

szokásokat! 

A lányokból álló négyfős csapat google - kérdőívet 

készített, melyet megosztott és a beérkezett 

válaszokat feldolgozva elemezték a válaszadók 

vásárlási szokásait. 

 

 

Válasszatok ki reklámokat (reklámfilm, kép), és vizsgáljátok 

meg, hogy mennyire hitelesek! A SWOT analízis segítségével 

(erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) gondoljátok 

át, hogy az adott reklám mennyire jó a környezet, a gyártó és a 

fogyasztó szempontjából rövid és hosszú távon (pl. most, a 

következő 5, 10, 20 évben)! Tervezzetek: alakítsátok át 

reklámot, hogy igaz és őszinte legyen! El lehetne így is adni a 

terméket, szolgáltatást? 

 

Átalakították a projektfeladatot és a pálmaolajra fókuszáltak, kiválasztotta számukra kedves édességet és a 

reklámfilmjében bekövetkezett változásról beszéltek, vmint a pálmaolaj termesztés hatásának környezetkárosító 

hatásáról.  

 

A nap zárásaként mindenki kapott egy-egy borítékot, melybe üzenetet írt magának, melyet egy év múlva nézhet 

meg. Zárókörben fogalmazták meg, mit visznek magukkal, milyen tapasztalatokkal távoznak a hét után. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEREMTÉSVÉDELMI HÉT: Reál, Hittan és ének munkaközösség szervezésben (Mihalináné 

Lipták Judit, Cihat Annamária) 

• Termésvédelmi témahét rajzpályázat 

 

https://refimezotur.hu/egyeb/teremtesvedelmi-temahet-rajzpalyazat-galeria-2019/ 

MRK - Általános Iskola 

1. korcsoport: 

1.  h.  Bujda Zsuzsanna 1. b  

 2. h.  Bíró Linda 1. a 

különdíj:  2. b osztály  
                 2. a  osztály 

2. korcsoport:  

1. h. Majerszki Zsanett 4. a  

2. h. Priffer Petra 4. b  

        Szűcs Zsófia 4. b  

3. h. Major Regina 4. b  

        Bujda Eszter 4. b 

3. korcsoport: 

1. h. Vékony Patrik 5. b 

2. h. Dóka Nadin 5.a  

különdíj: Madarász Gábor 4.b  
MRK - Gimnázium 

1. h. Kovács Gergő 6. A  

2. h. Arany Hunor 6. A  

3. h. Bujda Lajos 6. A  

 
 

• TERMÉS: Teremtésvédelmi Vetélkedő 
 

Teremtésvédelmi hét kapcsán kerül megrendezésre 5-6. és 7-8. évfolyamos 

korcsoportban, játékos formában.  Ajándékozásnál szempont, hogy minden résztvevő 

diák kapjon jutalmazást, ami egyben az ismeretterjesztést szolgálja.  

https://photos.google.com/share/AF1QipPhgNqxxDuO3G5rycKi2gY10yhi3KdOKxPEJTOJB-OmsTGPPRX_OtIjHfceoYeCJQ?key=UGpWYlpxdm9vYU9KMlJQY0FBQXNLS200dTZ0aDJ3 

  

5-6. évfolyamos korosztály 7-8. évfolyamos korosztály 

https://refimezotur.hu/egyeb/teremtesvedelmi-temahet-rajzpalyazat-galeria-2019/
https://photos.google.com/share/AF1QipPhgNqxxDuO3G5rycKi2gY10yhi3KdOKxPEJTOJB-OmsTGPPRX_OtIjHfceoYeCJQ?key=UGpWYlpxdm9vYU9KMlJQY0FBQXNLS200dTZ0aDJ3


 

  

„terepgyakorlat” eredményhirdetés 

 

Facebook bejegyzések: 

2020. január 30. https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2552958811659285/2552958654992634/?type=3&theater 

Madárbarát iskolánk diákjai méltán helyt álltak! Nem mentek el szó nélkül a sérült bagoly 

mellett. Köszönjük gyerekek! Az Új Néplap mai számában. 

Égerné Tamás Annamária 

 

 

https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2552958811659285/2552958654992634/?type=3&theater


2019. október 14. https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2451525121802655/2451524391802728/?type=3&theater 

 

Hogyan ültess virágot angolul? 

Nagy fába vágta a fejszéjét (illetve földbe a kapáját) a 11. A osztály. Hettinger Sándor tanár úr 

vezetésével arra adták a fejüket, hogy megszépítik az iskolaudvar eddig kissé elhanyagolt területét és 

virághagymákat ültetnek, melyekből reményeink szerint tavaszra gyönyörű tulipánok, krókuszok, 

jácintok kelnek majd életre. 

Nade nem ám csak úgy egyszerűen tették mindezt! Az ültetés folyamata alatt természetesen angolul 

kommunikáltak . 

Az eredményről tavasszal újra beszámolunk . 

Köszönjük fiatalok! Köszönjük tanár úr!  

Égerné Tamás Annamária 

 

 

2020. március 18. https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/a.1887480298207143/2590992124522620/?type=3&theater 
                                          https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2596988970589602/2596988813922951/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2451525121802655/2451524391802728/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/a.1887480298207143/2590992124522620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mrk.hivatalos/photos/pcb.2596988970589602/2596988813922951/?type=3&theater


 

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK  

• Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny  online lett megtartva 

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK: 

• osztályfőnöki munkaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében az őszi félévben 

• rendvédelmi képzésben lévő tanulók teljesítménytúrákon vesznek részt a természetben  

• Erzsébet tábor és osztálykirándulások  

• ÖKO – tábor szervezése Mezőtúr város pályázati forrásából ingyenesen került meghirdetésre az alsó 

tagozatos diákok számára a júliusi időintervallumban. 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

diákönkormányzat, osztályfőnöki munkaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

Általános Iskola (november) 

 

https://www.facebook.com/profile/100057201829771/search/?q=eg%C3%A9szs%C3%A9gnap%2020

19 

LELKI EGÉSZSÉG 

Lelkigondozás a Hit és ének munkaközösség szervezésében: - diákok részére és a - 

pedagógusok számára:  

• „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók számára havonta, 

szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban tartottak,   

• Napközis hittanos tábor: 1-4. évfolyamos diákok számára,  

• Angol Biblia tábor 

• Hittan tábor  

Hittantábor Szatmárban – Mezőtúri Református Egyházközség (reformatus.hu) 

• Csendesnap - családi vasárnap  

 

https://www.facebook.com/profile/100057201829771/search/?q=eg%C3%A9szs%C3%A9gnap%202019
https://www.facebook.com/profile/100057201829771/search/?q=eg%C3%A9szs%C3%A9gnap%202019
https://mezotur.reformatus.hu/hittantabor-szatmarban/?fbclid=IwAR0yeInJ_DTPAGRtEgSX_hk1i2lX4nb79sIpia0KqoE2fL6iPu6tWzqc6VQ


HAGYOMÁNYŐRZÉS 

nemzeti ünnepeinken való megemlékezés: aradi vértanúk, 1956-os és 1948-as forradalom és 

szabadságharc, költészet napja a humán munkaközösség szervezésében 

Ebben a tanévben a Szalagavató került megrendezésre a ballagást már online: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1iQp-9KPsombtCvUqQQewff-

Tl954AznvJrlC1VUemkT-BsoFJokbl8u4&v=7GgJ2up-Z4w&feature= 

 

ADVENT  témahét: teremdekoráció, kézműves foglalkozás, játékos sportvetélkedők, karácsonyi 

asztal készítése szeretetvendégség:  

FARSANG jelmezes felvonulás, játékos sportvetélkedők, egészséges falatkák készítése  

Anyák napja: https://www.youtube.com/watch?v=648qS0DJQrc 

Trianoni megemlékezés: https://www.youtube.com/watch?v=kk5PvxxENt0 

A 2019/2020. tanévre tervezett programjaink (Te Szedd, Fenntarthatósági témahét) a 2020/2021. 

tanévben kerül megrendezésre az őszi félévben. 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1iQp-9KPsombtCvUqQQewff-Tl954AznvJrlC1VUemkT-BsoFJokbl8u4&v=7GgJ2up-Z4w&feature=
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1iQp-9KPsombtCvUqQQewff-Tl954AznvJrlC1VUemkT-BsoFJokbl8u4&v=7GgJ2up-Z4w&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=648qS0DJQrc
https://www.youtube.com/watch?v=kk5PvxxENt0

