
ÖCOLLEGIUM  

környezeti nevelés és fenntarthatóság 

 

Biodiverzitás Napok 

2021. október 12. – 14. 
 

Felhívás  

EGYÜTT a biodiverzitásért! Biodiverzitás-napok az Eötvös József Collegiumban. 

Október 12-e és 14-e között az Eötvös József Collegium diákjai (bentlakók és bejárók egyaránt) 

együttes erővel tehetnek apró, ám annál hatékonyabb lépéseket környezetünk 

változatosságának érdekében. Nagyon fontos az esemény közösségi vonatkozása, ezért 

mindenkit arra biztat az ELTE EKSZ* Eötvös József Collegiumban működő fenntarthatósági 

munkacsoportja, hogy aki csak teheti, látogasson el programjainkra, amik egytől egyig a 

biodiverzitás jegyében kerülnek megrendezésre. A collegistákon túl várjuk a lelkes 

középiskolásokat is! 

 

Lássuk, milyen foglalkozások várják a látogatókat! 

EGY collegista, EGY virághagyma: mindhárom nap 14:00-tól 18:00-ig a Collegium jobb oldali 

előkertjében virághagymákat ültethet el az arra járó. A cél 270 hagyma elültetése, ezért fontos 

a megjelenés. Reményeink szerint tavaszra szép virágszőnyeg kel ki belőle. 

Fenntartható barkácsolás: október 13-án, a hagymaültetéssel párhuzamosan, Dömölki Bori 

14:00-tól 18:00-ig madáretető-, madáreleség-, süngarázs-, beporzóhotelkészítéssel foglalkozik 

a barkácsolni kívánó hallgatókkal, diákokkal. Jó idő esetén a Collegium kertjében, eső esetén a 

Társalgóban keressétek Borit! 

Komposztálási praktikák: október 13-án 18:00-tól 19:00-ig Mudra Viktória, az EKSZ vezetője 

fog tájékoztató jellegű előadásokat tartani a Nagyklubban a komposztálásról, majd a kerti 

biodiverzitásról. Különösen releváns lehet a téma, hiszen október 13-ától elkezdjük a 

Collegiumban a komposztgyűjtést is. 

Eötvös-mozi & Fair Trade büfé: október 14-én 18:00-tól 20:00-ig a Társalgóban 

ismeretterjesztés és szórakozás jegyében David Attenborough: A Life on Our Planet c. film 

vetítésével zárjuk programunkat. Utána kötetlen beszélgetés, ötletelés következik, miközben a 

Fair Trade büfé szolgáltat enni- és innivalót, ami nem csak Rád, de az ökolábnyomunkra is jó 

hatással van. 
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Kinek a felelőssége a környezetvédelem? – vitaest az Eötvös Collegiumban 

2021. november 18. 
 

A hagyományosan az elsőéveseink számára tartott vitaestet ezúttal megnyitottuk a középiskolás 

diákok számára is, akik szépszámban érkeztek. A vitát a Collegium fenntarthatósági 

koordinátorai moderálták. A téma az egyéni felelősség kontra a multicégek, nagyvállalatok 

felelőssége a környezet megóvásában volt. A közel három és fél órás eseményen ezt járták 

körbe közösen, érveket és ellenérveket gyűjtve. A koordinátorok mellett a Collegium 

természettudományos doktoranduszai is részt vállaltak az esemény színvonalas 

lebonyolításában. 

Az est a koordinátorok témafelvezetésével kezdődött, akik egy leíró jellegű, a témát bemutató 

szöveget olvastak fel. Ezt kisebb 4-5 fős csoportokban részletesen átbeszélték, középiskolások 

és hallgatók vegyesen. Gondolataikról, véleményükről gondolattérképet készítettek, majd 

ezeket bemutatták a többi csoportnak.  

Ezt követően egy rövid ismeretterjesztő videót láthattak a résztvevők a nagyvállalatok 

környezetvédelmi hozzájárulásáról. Ezt pármunkában dolgozták fel, s osztották meg 

gondolataikat egymással. Minden pár ezután 2-3 percben összefoglalta főbb gondolatait a téma 

kapcsán.  

Mindezt egy véleményvonal játék követte, amelyben a résztvevők egyetértésük szerint sorba 

álltak, majd osztották meg miértjeiket a többiekkel. Ennek főbb argumentumai az egyéni 

felelősség, a transznacionális nagyvállalatok szerepe, valamint a folyamat megállíthatósága és 

visszafordíthatósága körül mozogtak.  

Végül, ismét vegyes, de az előzőtől eltérő összetételű kiscsoportokban dolgoztak az esemény 

résztvevői, interjúkat olvastak, illetve különböző megoldási lehetőségeken kellett 

gondolkodniuk, majd prezentálni javaslataikat a többieknek. 

Összességében nagyon jól sikerült program volt, mindenféleképpen megérte nyitni a 

középiskolások felé is, mivel ők is számtalan érdekes és hasznos ötlettel, érvvel rukkoltak elő, 

miközben kritikus gondolkodási készségeik és vitakultúrájuk is fejlődött. 

  



Korbély Barnabás előadása 

2022. március 23. 
 

 

2022.03.23-án a Collegium Mendöl Tibor Földrajz-Földtudományi műhelye szervezésében 

került megrendezésre Korbély Barnabás a Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark 

munkacsoport-vezetőjének földtani örökségvédelemmel foglalkozó előadása, amelyen a 

műhelytagok mellett a Collegisták és középiskolás diákok is részt vettek. A több mint egy órás 

előadások többek között szó volt a földtudományi örökségről, annak védelméről, a 

geoparkokról, a biodiverzitás megőrzéséről, valamint arról, hogy milyen fontos a helyi 

közösségeket támogatni. 

Ezt további kötetlen beszélgetés követte, melyre szinte minden résztvevő marad, hiszen egy 

nagyon érdekes, mégis ritkán tárgyalt témával foglalkozott. Nagyon sok pozitív visszajelzés 

érkezett az eseményre, melynek főszervezője alumni tagunk: Vereb Viktor volt. 

 

 

 

 

https://mendolmuhely.elte.hu 

 

  

https://mendolmuhely.elte.hu/


Szemléletformáló előadás és workshop 

a Tehetségtábor (2022. április 7-10.) keretein belül 

2 alkalommal 
 

 

 

 

Szemléletformáló előadásokat és workshopokat tartottunk két turnusban az érdeklődő 

középiskolások számára. A foglalkozásokat Varga Sára és Rémai Martin földrajz tanárszakos 

hallgatók tartották, Mudra Viktória ELTE EKSZ fenntarthatósági koordinátor segítségével. 

A foglalkozásvezetők kritikai megközelítésből elemezték a diákokkal közösen a 

környezettudatosság kérdéseit. Utánajártak a hulladéklerakás, az átlagos fogyasztás, a 

szegénység, a háztartási elektronikai eszközök használatának leégetőbb kérdéseinek. A 

középiskolások szívesen kapcsolódtak be a jó hangulatú foglalkozásokba, osztották meg 

gondolataikat, játszottak és tanultak.  

A workshopot egy barkácsfoglalkozás követte, amely során újrahasznosították a mások által 

hulladéknak ítélt csomagolásokat. Az így készült ékszereket, gyertyatartókat és sok egyebet a 

diákok haza is vihették. 

Az előadás, a workshop és a barkácsműhely hossza, alkalmanként, 4 órás volt, és 20-20 

középiskolás vett részt ezeken a figyelemfelhívó, de mégis összességében jó hangulatú 

foglalkozásokon. 

  

KÖRNYEZETTUDATOS.  
KÖRNYEZETTUDATOS???  

Mit tehetek én azért, hogy kisebb legyen az ökolábnyomom? 



Hulladékmentes Hét 

2022. április -25-28. 
 

Felhívás 

Kedves Collegisták! 

Jövő héten (azaz 2022. április 25-től) az EKSZ tagjaival Hulladékmentes hetet hirdetünk a 

Collegiumban, melyre várunk szeretettel minden érdeklődőt! 

A hulladékmentesség egy erős állítás napjainkban, ezért először is szeretnénk letisztázni, hogy 

a hulladékmentes hétnek NEM célja, hogy hirtelen életmódot váltsunk. 

Sokkal inkább egy játéknak fogjátok fel, ahol segítünk kipróbálni nektek a különböző 

lehetőségeket, segítünk informálódni, és megosztani a tapasztalatainkat, illetve azt szeretnénk, 

hogy beszéljünk a témáról, és kicsit mindenki tudatosabban és felelősségteljesebben térjen 

vissza a mindennapokba. 

Pontosan ezért a kihívásunkban csak a kommunális szemét megtermelését szeretnénk 

minimalizálni, de egyéni szinten mindenki más és más célokat tűzhet ki magának. 

Miről is van szó? 

Egyrészről, jövő hétre szervezünk a témához kapcsolódó workshopokat, előadásokat, valamint 

már ezen a héten elárasztunk benneteket videókkal, tutorialokkal és egyéb anyagokkal, hogy 

fel tudjatok készülni a hulladékmentességre. Igyekszünk minél több témát körbejárni (nem csak 

hulladékmentesség), minél változatosabb anyagokkal, reméljük, tetszeni fog nektek és hasznos 

lesz. 

Továbbá, a lényeg: beszéljetek össze a szobatársaiddal és 25-e hétfőn fordítsátok le fejjel lefelé 

a kukátokat, ezzel jelképezve, hogy részt vesztek a hulladékmentes hét kihívásunkban, valamint 

a Társalgóban a táblára írjátok fel a szobaszámotokat! Itt fogjuk majd követni az 

eredményeiteket és tapasztalatitokat. A kihívásban egyénileg is részt lehet venni, a Társalgóba 

Te is felírhatod magad! 

 A szelektív kukákat továbbra is használhatjátok. 

 Ha mégis kommunális szemetet hozol haza, tedd bele az erre a célra kitett 

“megpróbáltam, de nem sikerült” kukákba a konyhákban. Remélhetőleg érdekes 

következtetéseket fogunk tudni levonni a kukába bekerült hulladékokból. 

 Jövő hétre beüzemeljük a komposztálást is az épületben, szóval komposztáljatok! 

 Az alábbiakat kérjük mellőzni, különben nincs értelme az egésznek: más szoba 

kukájának/utcai kukák használata; szemét “dugdosása”, hogy a hét végén ki tudd dobni. 

Úgy érzed, mindez nem elvárható, és esélytelennek látod, hogy kibírj egy hetet hulladék 

megtermelése nélkül? Adj nekünk egy esélyt, és a napokban megpróbálunk meggyőzni az 

ellenkezőjéről! Hiszünk abban, hogy egymás segítségével sikerülni fog valamilyen eredményt 

elérni, és egyébként is: mi veszteni valód van? 



Ha már holnap kezdődik, mi is lesz az a Hulladékmentes Hét? 

Kihívás 

Programsorozat 

Összefogás 

Gyakran előjön az az érzés manapság, hogy a "zöld" dolgok uncsik, drágák és erőltetettek. És 

amúgy ez valahol érthető. Ugyanazok a szimbólumok, színek, betűtípusok, üzenetek keringnek 

az utcákon és a médiában évtizedek óta, mégis csak azt halljuk, hogy így meg úgy romlik a 

világ helyzete.  

Mint tudjuk, ahhoz, hogy ez ne így legyen, sokkal nagyobb változások szükségesek, amiket 

magánszemélyként nem tudunk előidézni. Ezekhez a változásokhoz egy előrehaladottabb 

társadalmi szemlélet kialakulása szükséges, amit viszont mi csak magánszemélyekként tudunk 

segíteni. 

Erről szól tehát a Hulladékmentes Hét! Mutassuk meg, hogy nekünk nem törik bele a bicskánk 

abba, hogy nem termelünk több szemetet annál, mint amennyit elbír a Földünk! 

Az előző napokban rengeteg tippet és praktikát láthattatok arra, hogy hogyan is lehet 

hulladékmentesen élni, milyen eszközökre van szükség, milyen étrend a legkímélőbb, milyen 

hulladékok elkerülése a legfontosabb. Itt az ideje, hogy kipróbáljuk ezeket a praktikákat és 

teljesítsük a kihívást; a jövő héten nem termelünk szemetet. 

Az alábbi plakáton láthatjátok a programokat, amikkel az EKSZ önkéntesei készültek, hogy 

segítsenek teljesíteni a kihívást, és hogy közösen, szórakozva járjuk be ezt az utat. Ne 

feledjétek: ez rólunk szól. Minden, amit teszünk a témával kapcsolatban, minket erősít.  
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