
 
 

 
FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ  

 
A SZERENCS településen működő Bocskai István Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium nevű intézmény 

2019/2020. tanévben megvalósított teremtésvédelmi programjairól 

 
 A program neve: Dátuma: A résztvevők száma: 

1.  Állatok világnapja 2019. október 4. teljes iskola 

2.  Szegénység elleni küzdelem 
világnapja/Élelmezési világnap 

Október 17. teljes iskola 

3.  A Tisza élővilágának emléknapja Január 31. 100 fő 

4.  Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
 

ELMARADT 

 

1.  Állatok világnapja 

A 2019/2020. tanév első teremtésvédelmi napját október 4-én rendeztük meg. 

Az ünnepség kezdetén a diákok képviseletében Halász Ivett 11. A osztályos tanuló hívta 

fel diáktársai figyelmét az állatvédelem és a környezettudatos magatartás 

fontosságára.  

Ez a nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, 

hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. 

Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a felelős állattartásra és a 

biológiai sokszínűség megőrzésére. Ezért a világnap köré különböző programokat 

szerveztünk:  

Iskolánk benevezett az ENSZ által útjára indított „Világ legnagyobb tanórája” 

nemzetközi programba- Ezeken megismerkedhettek a biodiverzitás fogalmával, a 

biológiai sokféleség fontosságával. A tanulók megfogalmazhatták, hogy hogyan 

képzelik el a világunkat 2030-ban. 

Gyűjtést szerveztünk a Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány számára. Ennek 

eredményeként nagy mennyiségű állateledellel és 50 ezer forinttal tudtuk segíteni az 

alapítvány munkáját. Az adományokat október 4-én a reggeli ünnepség keretében 

vette át és köszönte meg az alapítvány két képviselője: Szomráki Erika és Kormos Enikő. 

További programként meghirdettük a „Legyen a Te háziállatod a legaranyosabb!” 

fotóversenyt . A szoros verseny első két helyezettje (Kardos Kitti és Vajtó Szonja) és kis 

kedvenceik (Baguette és Füli) oklevélben és jutalomban részesültek. 

 

 

http://borneked.hu/book/export/html/2280.html
http://borneked.hu/book/export/html/2280.html


 
 



 
 

 

  



 
 

 

2. Szegénység elleni küzdelem világnapja/Élelmezési világnap  

Iskolánk október 17-én, a Szegénység elleni küzdelem világnapján tartotta második 
teremtésvédelmi napját. Ebből az alkalomból, illetve az Élelmezési világnap kapcsán 
iskolánk plakátversenyt hirdetett, melynek során a diákok munkáikat digitális 
formában, számítógép segítségével készíthették el. A verseny győztesei, Jesztrebszki 
Adrienn 11. B és Juhász Levente 10. C osztályos tanulók lettek. 
A nap folyamán Szarvas Péter plébános úr tartott előadást a tanulóknak a szegénység 
különböző formáiról és okairól, hangsúlyozva a lelki szegénység, az Istennel való 
kapcsolat hiányát. Előadása zárásaként együtt imádkoztuk a rózsafüzért. 



 
 

 

  



 
 

 

3. A Tisza élővilágának emléknapja 

Iskolánkban 2020. január 31-én, a harmadik teremtésvédelmi nap keretén belül emlékeztünk 
meg a 20 évvel ezelőtt történt tiszai ciánszennyezésről és a Tisza élővilágának 
sokszínűségéről.  
Szarvas Péter plébános a reggeli lelki percek során megosztotta a ciánszennyezéssel 
kapcsolatos személyes élményeit, és felhívta a diákság figyelmét a teremtett világ értékeinek 
fontosságára, megóvására. 
A diákok felragasztották Noé bárkájára azokat a számukra fontos tárgyakat, fogalmakat 
ábrázoló táblácskákat, melyeket egy özönvíz esetén mindenképp magukkal vinnének. Ezt 
követően röviden beszámoltak diáktársaiknak arról, hogy miért ezeket a tárgyakat, 
érzéseket, gondolatokat tartották megmentendőnek. 
A teremtésvédelmi nap keretében ökológiai vetélkedőt hirdettünk a szerencsi kistérség 
valamennyi általános iskolája számára. Felhívásunkra a környék iskoláiból 29 csapat 
jelentkezett.  A 3 fős csapatoknak a tiszai ciánszennyeződés, a csernobili katasztrófa és a 
légszennyezés témaköréből kellett felkészülniük. 
 
A nemes versengésben a következő eredmény született: 

I. helyezett: Rátka - Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola 
II. helyezett: Megyaszó – Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 
III. helyezett: Encs – Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI 

 
Gimnáziumunk 7. osztályos csapata versenyen kívül a 2. helyezést szerezte meg.  



 
 



 
 

 

Kelt: Szerencs, 2020. június 24. 

 

Készítette:  

 

 

 

Magda Gábor 

teremtésvédelmi felelős 

 


