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Rólunk röviden  

 

 ZÖLD REFI csapatunk tavaly alakult, hogy a zöld gondolatokat, célokat, 

feladatokat képviseljük intézményünk diáksága, tanárai között. Segítő tanárunk 

Bódiszné Hajnal Alíz tanárnő . Csapatunkat jelenleg nyolc fő alkotja. 

  Önérdek helyett a közös jövőnket kell képviselnünk. Eljött a cselekvés ideje a 

környezetvédelem melletti kiállásért. Ezt mi komolyan gondoljuk. 

 Ezért több programot is összeállítottunk iskolai közösségünknek a 

klímavédelemmel kapcsolatban itt a tanév elején. Azzal a céllal, hogy mi is és ők 

is együtt épüljünk, cselekedjünk, változzunk, formáljuk szemléletünket, 

hozzáállásunkat. 

 

 Megvalósított projectjeink 2021. október hónapban. 

 

 1. Zöldíts a suliba és otthon is! 

 

 Tavaly hulladék gazdálkodással kapcsolatos plakátokat készítettünk Sárospatak 

Kommunális Hulladékgazdálkodási intézményének. Jutalmunk 40000Ft 

támogatás volt. Ezt az összeget arra fordítottuk, hogy tovább zöldítsük Alma 

materünk folyósóit, közösségi tereit a klímatudatosság jegyében. Természetesen 

a megvásárolt növények gondozását is mi magunk fogjuk elvégezni. Osztályok 

örökbe fogadtak növényeket azzal a céllal, hogy elvégzik gondozásukat.   

 

 

 



 2. Előadássorozat a Zöld Refi csapattagjai segítségével a 9 , ill. 10. évfolyamos 

tanulói számára. 

Arra gondoltunk, hogy az első, úgynevezett bennmaradós hétvégén a 

klímavédelemről, klímaválságról, klímaszorongásól fogunk kiselőadásokat tartani a 

témával kapcsolatban. PPT- t állítottunk össze melyet osztályfőnöki óra keretében 

tartottuk diáktársainknak. Ezután egy álltalunk összeállított google kérdőívben több 

kérdést tettünk fel a klímaváltozással. zöld cselekedetekkel kapcsolatban. Örömmel 

állapítottuk meg az ezt követő összegzés után, hogy nagyon hasznosnak bizonyult a 

munkák, valamint diáktársaink is nagyon komolyan gondolkodnak a jövővel 

kapcsolatban. Ezután kahot játékkal zártuk az ismeretterjesztő órát.   

 

 

 3. 1,5km városi felvonulás a 1,5 fokos felmelegedés megtartása érdekében az 

ENSZ Glasgow-i klímakonferencia és a kínai biodiverzitás konferencia jegyében 

A Magyar Természetvédők Szövetsége felhívására csatlakoztunk a felhíváshoz. 

Festettünk, vonultunk, kiálltunk a jövőnkért! 

 
 

 



 

Klímavédelmi üzenetünk videó megjelenítését erre a felhívásra készített 

kisfilmünkkel képviseljük. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezyv2gRXISg 

 

 

 4. Szemétszedés Sárospatakon a Bodrog árterében 4-500 méteres partszakaszon. 

 

2021. tavaszán a sárospataki vár Bodrog folyó szakaszát örökbe fogadtuk és 

megfogadtuk, hogy minden évben kétszer ezt a szakasz megtisztítjuk az ott 

felhalmozódott hulladéktól a klímavédelem és folyóink tisztasága megőrzése 

érdekében. 
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