
 

 

 

Az ökoiskolai munka eredményeinek 

dokumentálása 
 

3. Az elmúlt három év legfontosabb eredményei az ökoiskolai munka 

terén 

 

 
Iskolánk felújított és az új épületszárnya a Maglódi útról nézve 

 
Iskolánk a három évig érvényes címnek megfelelően igyekezett a megadott kritériumoknak 

eleget tenni.  

 

 Alapdokumentumainkban szerepelnek a fenntarthatóságra nevelés célkitűzései. 

 Létrehoztunk egy ”Ökoiskolai munkacsoportot”, amely a tanárok, diákok, szülők, civil 

szervezetek, társintézmények bevonásával igyekszik a környezettudatosságra nevelni. Ez a 

csoport elősegíti a környezetvédelmi pedagógiai munkát. 

  

 
 

                                             Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 
 
                                                                                                                              



 

 

 

Iskolánk kertje 

 

 A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódik, hogy pedagógiai munkánk során 

alkalmazzuk a projektmódszert, a kooperatív technikákat, projekt napot szervezünk. 

Intézményünkben a „Humánia” munkaközösség külön foglalkozik testi-, érzékszervi-, 

beszédfogyatékos, nevelési és tanulási folyamatban akadályozott sajátos nevelési igényű 

tanulók képzésével. Az itt dolgozó konduktorok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, 

iskolapszichológus és ifjúságvédelmi felelős segíti a pedagógusok munkáját. Pszichológusunk 

művészetterápiás foglalkozásokat tart az érzelmileg kiegyensúlyozatlan, szorongó diákoknak. 

Nyolc fős kortárs segítő csoportot készített fel, hogy velük együtt hatékonyabban tudja 

kezelni a rászorulók problémáit. Belső képzésben részesítette a munkaközösség tagjait a 

fejlődéslélektan pszichopatológiájából. Az elkészült munkákat az Ifjúsági Művészeti 

Fesztiválon is kiállítják. 

Sportkörünk tagjai évente a különböző sportágakban 25-30 versenyen (kerületi, budapesti, 

TISZK-es, szakszervezeti, országos és tömegsport rendezvényen, sportversenyen) képviselik 

iskolánkat.  

 

Az iskolai Sportnap a sportpályán a „kerti konyhán” 



 

 

Munkánkban helyet kapnak a szabadtéri és a külső helyszíneken zajló tevékenységek. 

Táborok (gólyatábor, sítábor), szakkörök (környezetvédelmi, dísznövény, stb.), rendezvények 

(pl. Magyar Gyula Nap, TISZK napok), kiállítások (pl. Hortus Hungaricus, Orchidea, Agro 

Mashexpo), versenyek (sport, virágkötő, parképítő stb.) szervezésével és ezek 

meglátogatásával igyekszünk növelni a tudatos környezetvédelmet felvállalók számát. 2008-

tól folyamatosan több csapattal is indulunk a „Duna-box” környezetvédelmi versenyen. 2009-

től a Csapody Vera Természetvédelmi Tanulmányi Versenyen veszünk részt. 

 

 

       Madárbarát kert versenymunkánk a       Versenyzőink a Csapody Vera Versenyen 

           Hortus Hunraricus kiállításon                     a Sas-hegyen 

 

Iskolánkban a környezetvédelem és a természetvédelem jeles napjai közül a Víz Világnapja, a 

Föld Napja, a Madarak és Fák Világnapja és a Környezetvédelmi Világnap kiemelten szerepel 

programjaink között. Ezeken a napokon minden órán valamilyen környezetvédelemmel vagy 

természetvédelemmel kapcsolatos téma megbeszélésre kerül. A Föld napját az egész iskola 

projekt órákon ünnepli meg. 

 

 

A Föld Napját szimbolizáló diákalkotás 



 

 

2004-től folyamatosan részt veszünk a Bisel programban. Évente kétszer - ősszel és tavasszal 

- diákok ellenőrzik az Rákos-patak vízminőségét. A mért eredmények kiértékelését az 

országos hálózat honlapján (www.bisel.hu) ismertetjük. Idáig több mint 100 diák kapcsolódott 

be ebbe a munkába és ismerte meg ezt a vízminősítő rendszert. 

 

 

BISEL vízvizsgálat a terepen 

Az országban az egyik legtöbb vízvizsgálati eredményt felmutató iskola vagyunk. 

 

2009-ben elnyertük a „Madárbarát Iskola” címet. A Madárbarát Iskola programban télen 

hetente egy-egy osztály önkéntesei napi gyakorisággal etetik és itatják a madarakat. Az iskola 

területén megfigyeljük és elkészítjük az intézmény területén előforduló és fészkelő madarak 

listáját, amelyet a Magyar Madártani Egyesületnek eljuttatunk. Évenként új madárvédő 

berendezést készítünk, vagy vásárlunk és helyezünk ki. 

 

 

  A téli madáretetés eredménye   Odú készítés 

 

http://www.bisel.hu/


 

 

 Szelektíven gyűjtjük a hulladékokat. Az iskola alapításától kezdve a szerves 

hulladékokat komposztáltjuk. A keletkezett terméket a kertészeti termesztésnél használjuk fel. 

A PET palackokat zsugorító segítségével tömörítjük és küldjük el újrahasznosításra. Az 

elemeket, akkumulátorokat, mint veszélyes hulladékokat különítjük el. Az esővizet egy 

ciszternában gyűjtjük, és ezzel öntözünk. 

 Igyekszünk energiatakarékos és környezetbarát termékeket alkalmazni 

(energiatakarékos izzók, víztakarékos öblítők, termo üvegek, hőfokszabályozók). Az utak 

sózása helyett mechanikusan, illetve homok kiszórásával történik a járófelületek hó- és 

jégmentesítése. 

 

 

Iskolánk belső udvara az újonnan kialakított belső tóval 

 

 A fenntartható fejlődés pedagógiáját nem csak megvalósítani akarjuk, hanem 

propagálni is. A 2008-ban felújított új épületszárny modernségével, energiatakarékos 

megoldásaival és növényekkel való díszítésével olyan harmóniát ad, amely méltóképpen 

reprezentálja iskolánk környezetbarát szemléletét. A nagy üvegfelületek világossága és a 

növények megnyugtató hatása barátságossá és otthonossá teszi az épületet. Iskolánk folyosóin 

rengeteg dísznövény pompázik közelebb hozva a diákokhoz és a dolgozókhoz a természetet. 



 

 

 

Iskolánk belső növénykiültetése 

 

A környezetvédelemmel és az ökoiskolával kapcsolatos hírek, eredmények az öko-

faliújságon, az öko-vitrinben láthatók, az iskolaújságban és a honlapunkon külön rovat 

foglalkozik ezzel a területtel.  

 

 

Öko-vitrin 

 

A DÖK pályázatán nyert támogatásból évente kirándulást szervezünk a környezetért legtöbbet 

tevő DÖK tagoknak egy természetvédelmi területre. A túráról készített beszámolókat a 

honlapon és az iskolaújságban is elhelyezzük. A DÖK-ön belül ökocsoport foglalkozik a 

környezetvédelmi problémákkal.  

 



 

 

 

DÖK kirándulások a Balaton-felvidéken (Hegyestűn) és a Hortobágyon, ahol a 

daruvonulást figyelhettük meg. 

 

DÖK kezdeményezésre a „Kupakkal egy kislányért!” akcióban diákjaink a büfében 

elhelyezett dobozban gyűjtenek kupakokat Szikszai Szintia három éves gyermek 

megsegítésére.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár 

felhívására mi is bekapcsolódtunk a „Százforintos Gyűjtőakciót” a devecseri katasztrófa 

áldozatainak támogatásába. 

Az ökoiskoláknak tartott továbbképzésen bemutattuk eredményeinket. A Magyar 

Kertészképző Intézmények Szövetsége és a Színes TISZK vezetőségi tagjai előtt 

népszerűsítettük ökoiskolai tapasztalatainkat. „Zöld tevékenységünk”, mint követendő példa, 

a Fővárosi Oktatási Portálon is megtalálható. 

 

 

A Magyar Gyula Napokon sövényültetést mutatnak be a speciális osztály diákjai. 



 

 

 A hatékonyabb környezetvédelem érdekében több szervezettel is együttműködünk: a 

X. kerületi Önkormányattal és a CIKK Egyesülettel több éve együttműködünk, többek között 

a „A tiszta Kőbányáért” akcióban. 

 

Akcióban a tiszta Kőbányáért 

 

A KŐKERT KFT-vel szerződésünk van, hogy a kerületben keletkezett növényi hulladékokat 

nálunk komposztálják, amelynek mennyisége 300 m3 
évente. A Vöröskereszt X. kerületi 

szervezetével évente szervezünk két véradást iskolánkban. Az általuk szervezett versenyeken 

csapatot indítunk. Diósdon, az iskolánk névadójának lakhelyén működő Diósdi 

Hagyományőrző Klubbal közösen ápoljuk Magyar Gyula szellemi örökségét. Előadásokat 

tartunk, szaktanácsadást adunk a helyi lakosságnak, valamint egy diósdi terület 

újrahasznosításában veszünk részt. A Vácrátóti Arborétummal, az ELTE Füvészkertjével és a 

Corvinus Egyetem tangazdaságával rendszeres munkakapcsolatban vagyunk, segítjük az ott 

folyó felújítási és az aktuális ápolási munkákat. A Corvinus Egyetem és a Szent István 

Egyetem tanárképzésében is részt veszünk. A tanárjelölteknek pedagógiai gyakorlati helyet 

biztosítunk. A X. kerületben található intézmények növényekkel történő díszítésében szerepet 

játszunk, így többek között a Zrínyi Miklós Gimnáziumnak adunk segítséget. A Színes 

TISZK tagjaként a társiskolákkal közösen szervezünk versenyeket (sport, műveltségi, stb.), 

rendezvényeket, vetélkedőket.  

  



 

 

Együttműködünk a XVIII. kerületi Pitagorasz Általános Iskolával, valamint a X. kerületi 

Harmat Általános Iskolával, közösen szervezünk programokat, növénybemutatókat, az 

adventi ajándékkészítésben működünk közre, rendszeresen látogatjuk egymás kiemelt 

rendezvényeit, közreműködünk az iskola és környezetének növényekkel való díszítésében. A 

mellettünk lévő Budapest Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvodával is együttműködünk 

kert fenntartási munkákban, valamint helyt adunk programjaiknak, rendszeresen látogatják 

kertünket és rendezvényeinket. A szomszédos Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával az egy időben lévő programjainkat úgy 

egyeztetjük, hogy a környezeti terhelés a lehető legkisebb legyen.  

 

 

A Pitagorasz Általános Iskolával való együttműködésünk eredménye a növény-kiültetés. 

 

A Nagy Sportágválasztó budapesti programján tanáraink és diákjaink szervezőként és 

lebonyolítóként is részt vesznek, propagálva a szelektív hulladékgyűjtést és az egészséges 

életmódot. 

 

  Kerti tó létesítése    Az elkészült a kerti tó 



 

 

 Az iskolazöldítési program kiemelt területe iskolánknak. Az utóbbi három évben több 

mint 2000 db növényt ültettünk el az iskolában és környékén, ezzel is hozzájárultunk 

környezetünk szebbé tételéhez. Az iskola két új tóval gyarapodott, amelyet a parképítő 

osztályok építettek és gondoznak. Az iskola lapos tetején tetőkertet hoztunk létre. Évek óta 

folyamatosan biztosítjuk környezetünk tisztaságát, karbantartjuk és ápoljuk intézményünk és 

a közeli utcák és az Európa park növényeit.  

 

Diákjaink által létesített tetőkert 

 

 

 

 


