Ökoiskola = Jövő
2015 augusztus. Különleges évnek tekinthetjük a 2015-ös évet, hiszen önállóvá váltunk.
Emellett olyan szemléletmód váltásra is készültünk, mely a következő éveinket alapvetően
meghatározza. Igazgatónk egy előzetes felmérést követően felvetette az Ökoiskola cím felvételét, mely
arculatváltást is jelentene az iskola életében és megítélésében. Mindezek tudatában az augusztusi
tanévnyitó értekezletet követően a tantestület egységesen kiállt az Ökoiskola cím megpályázása
mellett. Az iskola diákjai mindezek után szembesültek az iskola elvárásaival és új rendszabályaival, s
azt gondoltuk ez nagy erőfeszítésbe kerül majd mindenki számára. Legnagyobb meglepetésünkre a
tanárok és a diákok egyaránt elfogadták a változásokkal járó új szabályokat.
Hogy miért tettük meg? És miért álltunk ki mellette?
Rengeteg érvet fel lehetne sorolni a fenntarthatóságtól a hulladékkezelésig, a fajvédelemtől a
légszennyezésig. Mégis mindezek közül, talán az egyik legfontosabb üzenete az Ökoiskolának, hogy a
jövő generáció szemléletmódját úgy formáljuk, hogy saját maga jöjjön rá, mekkora értéket képviselnek
a környezeti és természeti kincseink. Ezek után csak annyi a dolgunk, hogy elszántak és kitartóak
legyünk!
Eichardt János

Gólyatábor: ökoszemlélet kialakítása
2015 augusztus 27.-29. A bejövő 9. évfolyamosoknak, immár hagyományosan megrendezésre
kerülő Gólyatábor megrendezésére került sor augusztus utolsó hétvégéjén. Magáról a gólyatáborról
csupa jót lehet írni, hiszen ismerkedés és az iskolai életbe való bevezetés egyaránt célja a
rendezvénynek. De ebben az évben más is társult a programokhoz. Az gimnázium úgy döntött szeretne
csatlakozni az ökoiskola hálózathoz. Ezért ökoszemlélet kialakítását is célul tűzte ki, melynek egyik
részeként a gólyatáborban résztvevő diákok segítenek sziklakert létrehozásában. Hogy képet kapjanak
a gimnázium ökoszemléletéből egy kis előadással is készültek a szervezők (Póczos Tamás és Eichardt
János), mely célja a szemlélet és nem a különböző természet- és környezetvédelmi szempontok
ismertetése volt.
A sziklakerthez szülői, tanári és fenntartói segítséget és támogatást is kaptunk, hiszen
növényeket, sziklákat és földmunkához eszközöket is kaptunk. Három sziklakert-egységet alakítottunk
ki, melyből kettőben a pozsgás, évelő növényeket ültettünk, míg a harmadikba kísérletképpen egyéb
– szárazságtűrő – növények kerültek. A sziklakert végleges formáját majd csak tavaszra kapja meg,
hiszen még a telet túl kell élniük.

Eichardt János

Ökotábor – Vértes kutatótábor

2015. október 3.-4.-5. Kőhányás, Steinau Vendégház
Immár 6. alkalommal került megrendezésre az őszi időszakban a Vértes-kutatótábor. Ebben az
évben új kutatási területeket jelöltünk ki, mivel a Nagy-tiszta felmérését befejezettnek tekintettük.
Pénteki napon mentünk ki a Vendégházhoz és vasárnap délben hagytuk el.
Pénteken, a kiérkezésünket követően erdészeti előadásokat hallgathattak meg a résztvevők,
melynek témája a „szarvasbőgés”, illetve az erdő-erdészeti tevékenység volt. A vadállománnyal
kapcsolatos előadáshoz, szemléltetésként trófeákat is hoztak magukkal. Az élvezetes előadásokat:
Ruppert József és Martonosi Dániel tartották.

A legintenzívebb kutatási nap szombaton volt, mivel az új élőhelyek egymástól 3-4 km-re
terültek el. Kissé borús, szemerkélő esős időre ébredtünk, s a délután folyamán sem sokat változott. A
felvételezéseket elvégeztük majd az esti bográcsozás és tábortüzes beszélgetés zárta a napot.
Vasárnap még egy kitérőt tettünk a terepen, majd dél körül csomagoltunk és elhagytuk a
szállást. Tavasszal ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.
Eichardt János

