
A FÖLD AZ UTÓDAINKÉ IS! 

Gondolatok a Föld Napjára és a Fenntarthatóság hetére 

„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől vesszük kölcsön.” Sokszor hallani ezt a híres mondatot. Ha az emberiség 

létszáma továbbra is ilyen nagymértékben nő, lehetetlen lesz az élethez szükséges javakat előállítani. A mostani adatok szerint már 1,5 

Földre lenne szükségünk a jelenlegi fogyasztás fenntartásához. Az ökológiai lábnyomunk megmutatja, hogy a termelés és a fogyasztás, 

valamint ezeknek a hulladékaival milyen mértékben terheljük a természetet, és mekkora földterületre van szükségünk mindezek 

fenntartására.  A fejlődés akkor fenntartható, ha lehetővé teszi a most élők igényeinek kielégítését, úgy, hogy az nem korlátozza a jövő 

generáció szükségleteinek kielégítését, vagyis a most élőknek úgy kell gazdálkodni a javakkal, hogy a földi élet fennmaradjon. 

A kifogások helyett cselekedni kell mindenkinek! Sok pozitív dolog történik a világban és körülöttünk a szűkebb környezetünkben 

otthon, az iskolában, városunkban Turán, a Galga mentén, Magyarországon, de még nem elég. Ideje többet tenni! LEGYEN 

MINDENNAP FÖLD NAPJA! Rajtad a sor, a változás Te magad légy!  Saját felelős viselkedéseddel sokat tehetsz a világ jobbításáért még 

akkor is, ha gyermek vagy! A jó példák követőkre találnak!   

A világ jobbításáért érdemes mindennap tenni valami hasznosat. Az előbb felsoroltak könnyen megvalósíthatóak, akár minden nap. 

• Az iskolába gyalog, kerékpárral vagy busszal közlekedj! 

• Spórolj az energiával otthon és az iskolában is (fűtés, világítás)! 

• Az ivóvízre, mint a kincsre, úgy vigyázz! Ne pazarold!  

• Szelektíven gyűjtsd a hulladékokat otthon és az iskolában is!  

• Komposztáld a zöld hulladékokat! 

• Ha van kertművelésre alkalmas területetek, akkor segíts a kerti munkákban,  

hogy egészséges zöldséget és gyümölcsöt fogyaszthassatok! 

• A természetet tiszteld, ne rongáld! 

 

 

 

„Cselekedj a természet rendje 

szerint, 

sose erőszakold a dolgokat, 

ne keresd a túlzott élvezeteket, 

lásd meg a nagyot a kicsiben, 

lásd meg a sokat a kevésben,  

a rosszat is jóval viszonozd!”                     

Lao-ce 



 

FENNTARTHATÓSÁGI 
TÉMAHÉT A HEVESYBEN

2017.

1. lépés

„TURAI KERTEK, 
KINCSEIK" FÖLD 

NAPI 
FOTÓPÁLYÁZAT

Beadási határidő: 
2017. április 20.

2.lépés

ÜLTESS FÁT A FÖLDNEK - 7,8 MILLIÁRDOT 
2020-IG

Ültess Te is fát!

Küldj fotót az ültetésről, és számoljuk 
együtt, mennyivel több fa él hazánkban a 

Földért. 

3.lépés

FÖLD NAPI ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 

2017. április 24. (hétfő) 8 -18 
óráig

Helyszín: Hevesy úti Iskola 
udvara 

4.lépés

FÖLD NAPJA – FŰSZER- ÉS 
GYÓGYNÖVÉNYKERT: 

Ágyásrendezés

2017. április 25. (kedd) 

Helyszín: Hevesy úti iskola udvar

5.lépés

FÖLD NAPJA A  SZELEKTÍVBEN

2017. április 25.szerda

Ismerkedés a szelektíven gyűjtött és 
a telepre beszállított hulladékok 

útjával. 3-5. évfolyam tanulóinak. 
Közlekedés: busszal

6.lépés

FENNTARTHATÓSÁG A 
MINDENNAPOKBAN 

2017. április 27. (csütörtök) Piac tér 
8-10-óráig

Ismeretterjesztő kiadványokkal és 
tanácsadással várjuk az 

érdeklődőket.

7. lépés

SZATYORKIÁLLÍTÁS A 
HEVESYBEN

2017. április 28. 
Hevesy úti iskola 

aula

8. lépés

CRITICAL MASS 
KERÉKPÁROS 
FELVONULÁS

2017. április 28. 
(péntek) 17:30 

IDE TÖLTSD FEL! 

https://padlet.com/digitalistura2015/fenntarthatosagitemahet 

https://padlet.com/digitalistura2015/fenntarthatosagitemahet

