
  

                                 ,,A világ erőforrásai elegendőek, hogy 

kielégítsék mindenki szükségleteit, de arra már nem, hogy 

kielégítsék mindenki mohóságát” Mahatma Gandi 

 

Útjára indult az Örökzöldek 

Vándorkiállítása 

 

 

A kolozsvári  Kozmutza Flóra Hallássérültek 

Iskolájának  a Báthory István Elméleti Líceumba kihelyezett 

integrált nyolcadik osztálya diákjai és tanárai szélesre tárták 

tudásuk és érdeklődésük  kapuját, hogy megmutassák és 

mérlegre tegyék  környezetük iránt érzett felelősségüket.   

Az Örökzöldek névre hallgató csapat a 

magyarországi Európai Magyar Ifjúságért Alapítvány által 

meghirdetett Székely Kapuk-Zöld Kapuk program 2017-

2018-as évadának Közép-Európai Ökocivilizációs 

diákvetélkedő második fordulóján vesz részt 

környezetvédelmi, ökologiai témájú vándorkiállítás 

bemutatásával. 

A vetélkedő első fordulójában, hagyományőrző 

betlehemes játékával kápráztatta el a nagyközönséget, és 

nyert kiváló minősítést a szervezőktől a csapat, ezúttal, 

ökológiai bemutatón indul. 

A ,,Tegyünk együtt a Földért” című ökológiai 

vándorkiállítás követelménye hét nagyméretű kiállítási tabló 

elkészítése célirányos ökológiai témakörben, valamint 

vándorkiállítás megszervezése, amely innovatív 

megközelítésben mutatja be, és hívja fel a nagyközönség 

figyelmét a környezetvédelem, tudatos ökológiai magatartás 

fontosságára.  

Az Örökzöldek által választott témakör, s egyben a 

kiállítás címe: Környezetbarát háztartás. Célja felhívni a 

figyelmet, arra, hogy saját családi környezetünkben mit 

tehetünk naponta környezetünk tisztaságáért, egészségünkért. 

A csapat azért választotta ezt a témát, mert ez közvetlenül 

érint mindenkit, hisz mindannyian háztartásban élünk, ez az 

a közvetlen tér, ahol személyesen mindannyian tehetünk 

például a hulladék mennyiségének csökkentéséért, 

környezetbarát tisztítószerek alkalmazásáért, valamint a víz- 

és áramfogyasztás hatékonyabbá tételéért.  



A csapat tagjai lelkesen 

dolgoztak a tablók elkészítésénél, 

amelynek eredményeként hét 

gyönyörű, színes, hasznos 

tudnivakókat tartalmazó plakát 

került kiállításra.  

Az első helyszín a 

kolozsvári Kozmutza Flóra 

Speciális Iskola közösségi terme 

volt, ahol Kiss Csilla-Gabriella 

igazgatónő ünnepélyes megnyitó 

keretében bocsátotta útjára a 

vándorkiállitást. Miklós György 

hitoktató, zenész előadása és Balla 

Norbert szavalata ünnepélyessé 

varázsolta az eseményt. A 

kiállításmegnyitóról a kolozsvári 

rádió is hírt adott.  

A további helyszínek 

kiválasztásánál fontos szempont 

volt az, hogy több korosztályt 

szólítson meg a kiállítás, valamint 

olyan helyeken ismertesse 

környezetvédelmi mondanivalóját, 

ahol naponta nagy mennyiségű 

hulladék kerül környezetünkbe. 

A vándorkiállítás 

bemutatásra kerül a következő 

helyszíneken: a kolozsvári Szent 

Imre Római Katolikus Óvodában, a 

kolozsvári Báthory István Elméleti 

Líceumban, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetemen, valamint az 

Antares bútoripari gyártó cégnél. 

A csapatnak meggyőződése, 

hogy ez a kiállítás pozitívan hat a befogadó közösségek részére, újszerű, kreatív megközelítése 

által gondolkodásra készteti a nemcsak a környezetbarát egyéneket, hanem azokat is, akik még 

nem tettek semmit környezetvédelmünk érdekében. 

A tudatosabb, zöldebb környezet kialakításáért a csapat facsemeték ültetésével 

bekapcsolódik egymillió fa ültetésének világakciójába. Ezáltal szeretnék, ha mindannyian jobban 

odafigyelnének, milyen jövőt hagynak maguk után. 

Irányítótanár: Schuller Hajnal 
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