
                          ÖKOISKOLAI JÓ GYAKORLATOK    A 
MOSONMAGYARÓVÁRI VÁROSI KOLLÉGIUMBAN                              
 
 
 
 
A mosonmagyaróvári Városi Kollégium  2008.júniusában vehette át az ÖKOISKOLA 
kitüntető címet.  
 
Az egyéves  intézmény  több programot  szervezett   környezete védelmére ,a  természeti 
értékek megismerésére  e rövid idő alatt. 
 
1.Elsőként a műanyagpalackok gyűjtését  indították el a Rekultív Kft. támogatásával. A 
gyerekek külön gyűjtőkbe,laposra taposva szelektálják a műanyag hulladékot. 
Elszállításukról a Kft. gondoskodik és kilójáért tíz forintot  fizet. 
 
2.Utána a papírhulladékokat  is külön  kezdték gyűjteni, szintén a cégtől kapott papír- 
hulladékgyűjtő kukákba. 
 
3. A veszélyes hulladéknak számító elemeket, mobiltelefonokat szintén külön, a Forego Kft 
által biztosított speciális kukába gyűjtik. 
 
4.A kollégium hagyományosan két tábort szervez. A  Bakonyban található gézaházi és a 
Sokoró-dombságban található ravazdi   táborozásuk,   valamint  szigetközi  kenutúrájuk során   
a természet értékeinek megismerése mellett ügyeltek   a  természet  tisztaságának  megóvására 
is. Az ott felgyűlt hulladékokat külön zsákokba  helyezték és a városi gyűjtőszigeteken rakták 
le. 
 
5. A   kollégium területén   rendszeresen   összegyűjtik  a szemetet,de ősszel maguk gyűjtik az 
avart is,amit szintén külön zsákokban a hulladékkezelő vállalat szállít el. 
 
6. Elsőévi legnagyobb vállalásuk az udvar teljes tereprendezése és dísznövények telepítése 
volt, melyeket egy városi kertészet adományozott a kollégium részére. (www.kisalfold.hu 
Zöld kollégium mini arborétummal,tanösvénnyel) 
 
7.Az intézmény fontosnak tartja  a diákok környezetszemléletének formálását is. 
 ÖKOFAL címen információs táblákat helyeztek  ki  a kollégium folyosóján, egy óriás plakát 
pedig  hirdeti,amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni  kell. 
 A kollégium honlapján a  ZÖLD HÍREK almenüben  szintén bemutatják környezetvédelmi 
tevékenységeiket. 
(www.varosi-kollegium.egalnet.hu) 
Az Újrahasznosító Kamion  bemutatóján a kollégium valamennyi diákja és tanára is részt vett. 
 
8.. A művészetek is segíthetik a környezettudatos magatartás kialakítását.. A FÖLD NAPJÁN 
Pénzes István győri  fotóművész tájképeiből egy csodálatos kiállítást rendeztek „Szigetköz   
képekben” címmel,melyet a szomszédos gimnázium diákjai is megnézhettek. A tárlat 2008. 
szeptember végéig szépítette a virágos folyosót. 
 
 
 



9. Az  ÖKOPANNON   Kht -val kialakított kapcsolat eredményeképpen a Fekete István 
Általános Iskola és a Városi Kollégium diákjaiból szervezett csoportoknak egy interaktív 
drámajáték formájában, a Kacskaringók budapesti virtustársulat  pedig egy előadást tartott, 
mely nagyban hozzájárult  környezettudatos szemléletük fejlődéséhez. 
 
 
10. Eredményesen pályáztak több környezetvédelmi témára kiírt pályázaton is. Közel 
félmillió Ft-ot nyertek egy közös pályázaton  az  OKTATÁSÉRT  KÖZALAPÍTVÁNY  
„Légy a jövőd gazdája” c. kiíráson.Az elnyert összegből  városi   mini arborétumot , open-air  
tantermet és  egy tanösvényt hoz létre a Városi Kollégium és a Kossuth Lajos Gimnázium,  
ami  többi iskola tanulói  részére is látogathatóak lesznek. 
 
11. Az energia takarékosság területén is megtették  az első lépéseket. Energiatakarékos 
izzókra cserélték az udvari lámpák égőit . Az eddig 100 wattos égők helyett 20 wattos égők 
világítanak. Ezt követi az illemhelyek mozgásérzékelő lámpákkal való felszerelése,szintén 
energiatakarékos égőkkel. 
 
       A legnagyobb eredmény azonban az,hogy ezekben a tevékenységekben valamennyien 
részt vesznek,diák és tanár,felnőtt és gyermek egyaránt. 
       A megszépült  környezetnek  mindenki örül, jól érzi magát benne és vigyáz rá. 
 
 
 


