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Az Európai Hulladékcsökkentési Hét az idén 2020. november 21-29. között került 

megrendezésre. Ebben, mint korábban is, iskolánk is részt kívánt venni, betartva a Covid-19 

járvány miatti protokoll előírásokat. A központi ajánlások alapján négy programelemre adtuk 

ki a felhívásunkat és készítettük fel diákjainkat. Vártuk a fotókat, a filmeket, a 

prezentációkat, a „láthatatlan hulladékokból” készült kreatív tárgyakat. Az előzetes 

megbeszéléseken sokan jelezték számunkra részvételi szándékukat. Sajnos az élet 

közbeszólt. A Covid-19 miatt újra vészhelyzetet hirdettek hazánkban és iskolánknak is át 

kellett állni a digitális oktatásra. Így direkt tanári instrukciók, személyes egyeztetések 

hiányában a tanulói kutatási programokra alig érkezett vissza értékelhető anyag. Elfogadtuk 

a tényt: A mostani nehéz helyzetben diákjainknak a legfontosabb az, hogy követni tudják a 

digitálisan leadott tananyagokat, hogy ebben a formában is fejlődhessenek.   

Ennek ellenére a gyűjtési akcióink sikeresnek bizonyultak.  

 

A hét egyik feladata, a lemerült szárazelemek gyűjtési akciója volt. A városunkkal 

egyeztetve hajtottuk végre. A gyűjtő edényeket is tőlük kaptuk és ők szállíttatják el az 

ártalmatlanítás helyére.   27 kg elem gyűjt össze, amelyet az önkormányzat december elején 

szállít majd el. A másik programelem címe „Ne dobd ki, ami még használható – segíts vele a 

rászorulókon!” Mivel ezt az akciót is megnehezítette az online tanítás, a Természetbarát 

Diákkörrel, ami iskolánk Öko-szakköre 1984 óta és a diákönkormányzattal úgy határoztunk, 

hogy a gyűjtési akciót, együttműködve egy civil szervezettel (Beregi Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület) városi, beregi kistérségi szintre emeljük. Ezért a programunkat 

meghirdettük a helyi televízióban (Namény TV).     

 

A felhívás üzenete az volt, hogy „Ne dobd a kukába, ha azzal segíteni tudsz, mert a 

legszebb emberi tett a segítség másokon!”  Jeleztük, akciónk célját, hogy az összegyűjtött 

tárgyakat átadjuk a Máltai Szeretetszolgálatnak, akik gondoskodnak arról, hogy azok a 

legrászorultabbakhoz kerüljenek! 2020.12.03.-ig közel 100 kisebb nagyobb csomag érkezett 

be iskolánkba.  Néhány aktivista diákkal, betartva a vészhelyzeti előírásokat 

csoportosítottuk, csomagoltuk az adományokat. Valamennyi adomány értékes, hiszen tiszta, 

szinte alig használt ruhák, gyerekjátékok, televíziók, kenyérsütő és sok-sok könyv volt a 

közöttük. 2020.12.04.-én „ünnepélyesen” adtuk át hasznosításra a Máltai Szeretetszolgálat 

képviselőinek. Átadáskor nagyon megköszönték akciónkat, mert ahogyan mondták, nemcsak 

környezetünk fenntarthatóságáért tettünk a hulladékok csökkentésével, de felhívtuk a 

figyelmet a rászorulók érdekében történő önzetlen összefogásra is.  

Úgy értékeltük, hogy a vészhelyzet ellenére is sikeres volt akciónk, mert ötletünk 

megvalósulása hozzájárult ahhoz, hogy diákjaink a fenntarthatósági elveket elfogadó, 

szociálisan érzékeny felnőttekké váljanak. 


