
TÖLGYMENTÉS,

FAÜLTETÉS, 

ÖRÖKBEFOGADÁS,

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

a szegedi Rókusi Általános 
Iskolában. 

A 7.a osztályból indult, iskolánk 
28 osztályát és iskolánk 

alapítványát vontuk be  a 
kezdeményezésbe. 

Csatlakoztunk mi is mások, így 
például a Balástyai Mesekör 

megmozdulásához. 
Tervünk, munkánk véget nem 

ér.  



A „Tesz-vesz tavasz 2021” felhívásával kezdődött. Kaptunk az Egyháztól 

egy tölgyfa-csemetét. Ápoltuk, kopár megjelenését ekkor még 

árvácskával színesítettük.

Szőttük a terveket, hol találjunk végleges helyet neki. Hová tegyük majd, 

ha a cserépben megerősödik. 

http://szeged-csanad.hu/2021/02/04/tesz-vesz-tavasz-2021/
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Gumó Vetőmag Átültetés

1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Itt ültettük 
el. 
öntöztük, 
gondoztuk. 
Még 
ötödikesek 
voltunk.



2022. tavaszán Tölgyünk már levelekben bővelkedve

zöldellett. Közben iskolánk főépületét felújították. A 

munkagépeknek köszönhetően örömünkre 

megrongálódott a beton az udvar közepén.

Kértük a tankerületet hagyjuk így, majd fát ültetünk a 

fellélegző földterületbe. A Tölgyre gondoltunk. Az 

azonban még kicsi volt, féltünk, az udvar közepén 

véletlenül rálépnek, megtörik. 

Egyik 7.a-s kislányunk lakhelyén Dóc és Ópusztaszer 

határában a Balástyai Mesekör sok-sok nyírből és 

vegyes facsemetékből álló mese-erdő ültetését 

tervezte. Az erdő közepére került 2022. október 9-én a  

mi kis Tölgyfánk is. Megfogadtuk, hogy a Tölgyet 

minden évben látogatjuk, az osztály gyakran 

kikerékpározik a kb. 30 kilométerre lévő erdőbe. 

Testünket is egészségben tartjuk így.



Tölgyünk a Meseerdőben



Mindeközben 

osztályfőnökünk segítségével 

felkerestük a  

Városgazdálkodást, és 

meghallgattuk javaslatukat. 

A betontól megszabadult 
udvarunkba valamint az 

iskolánk előtti napsütötte 

szabad előkertbe is a helyi 

adottságoknak leginkább 

megfelelő kőrist választottuk. 

A fák megvásárlásában az 

Alapítványunk segített.    



2022. október 17-én került sor mindkét kőris elültetésére. Éppen ezen a napon tértek vissza 

iskolánk falai közé a felújítás miatt ideiglenesen más épületben elhelyezett alsósaink is. Így úgy 

éreztük, a legjobb alkalom, hogy valamennyi rókusis diákot meghívjunk, ünnepeljünk együtt.



A gondosan előkészített tükörbe került a fa.

Iskolánk gondnoka, Tibi bácsi sokat segített.  

A kiásott mélyedést ültetés előtt jól 

belocsoltuk, Földjét kertészeti földkeverékkel 

gazdagítottuk.



A másik kőris iskolánk előkertjében kapott

helyet. Bízunk benne, hogy lomjával

hamarosan kellemessé teszi a könyvtár

klímáját.



A meseerdőbe költöztetett Tölgy 

üresen álló ládájába az osztály 

örökzöld kecskerágót és japán 

szentfát ültetett. Szeretnénk, hogy

a jövőben minél több növény

díszítse udvarunkat, kösse meg a 

levegőben lévő porszemeket és 

tisztítsa levegőnket. Ezért már a 

faültető ünnepségünkön arra 

buzdítottuk az osztályokat, hogy 

egy-egy láda örökzölddel 

gazdagítsák egészségünket és 

jólétünket. És érkeznek azóta a 

felajánlások.



A közösségi oldalunkon is 

közzé tett felhívás óta még

csak egy hét telt el, és 

örömünkre egy vállalkozó 6 

darab építési területen lévő 

ciprust ajánlott fel nekünk. 

Osztályok hoztak  örökzöld 

veronikát, 

cukorsüvegfenyőt. Iskolánk 

alapítványa igyekszik ültető 

edényeket biztosítani. Bízunk 

benne érkeznek még

nővények, melyeket örökbe 

fogadhatunk, és az 

alapítvány tud még 

támogatni minket további 

cserepek, virágföld 

vásárlásával.

Itt adtunk hírt honlapunkon az eseményről és 

https://www.rokusi.hu/2022/10/23/fat-ultettunk/

Felhívás Iskolánk közösségi oldalán

ide kattintva.

https://www.rokusi.hu/2022/10/23/fat-ultettunk/
https://www.facebook.com/RokusiSuli1930/posts/539417904856501


Mi már nyertünk: 

- Gyönyörű Tölgyünk van egy mesés Erdőben, ahová 

biciklizhetünk.

- Két kőrisünk is lett, melyek fenntarthatóbbá teszik 

környezetünk ökoszisztémáját és szépítik lelkünk-

környezetünk.

- Egy iskolát fogtunk össze segítő felnőttekkel együtt

és elindítottunk egy jó gyakorlatot: osztályok ápolnak

egy-egy cserépnyi növényt iskolánk udvarán.

- Közösséget építettünk, egy jó cél, egy szép fa körül 

EGYÜTT voltunk.

- Csatlakozhattunk a  még nagyobb közösséghez, a 

Világ legnagyobb tanórájához és megmutathattuk, 

hogy a Fenntarthatóság nekünk (is) számít!

Köszönjük a Szervezőknek és mindenkinek, aki 

csatlakozott!

Rókusi Általános Iskola, Szeged 7.a és valamennyi 

(tehát az összes rókusis) csatlakozó osztály


