
„SzabaduLÁSS – Juss ki a fogyasztás rabságából!” 

Napjainkban a sajtó, de saját tapasztalataink is szembesítenek a környezetszennyező emberi magatartás okozta éghajlat 

változás súlyos következményeivel, melynek jelképévé a sarki jégtakarók olvadásán -egy olvadó jégtáblán - búslakodó 

jegesmedve vált.  A Föld erőforrásainak tékozló pazarlása és az ebből is következő klímaváltozás elleni küzdelem a 21. 

század egyik legfontosabb kérdésévé lépett elő. Ez a felismerés teszi napjainkban aktuálissá a 2015-ben megrendezett 

párizsi klímakonferencia jelszavát (Mi vagyunk az első generáció, amely már érzi a klímaváltozás hatásait és az utolsó 

generáció is, amely még tehet ellene.) és a fiatal generációk sürgető környezeti nevelését is. 

Ezzel a céllal hirdette meg az idei év elején a Magyar Természetvédők Szövetsége (az Európai Unió által is támogatott Zöld 

Európa környezetvédelmi oktatási program támogatásával) a „SzabaduLÁSS – Juss ki a fogyasztás rabságából!” c.  

országos környezeti nevelési vetélkedőjét középiskolás korú fiatalok számára. A három fordulós versenyben az első kettő 

-online megrendezett- forduló feladatait a (93 induló csapatból) legjobban teljesítő kilenc csapat juthatott be a harmadik 

fordulót jelentő országos döntőbe. 

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumból a 9. A osztály tanulói közül Barna Bettina, Gallai Lívia Anna,  

Kosztopulu Alexandra, Tóth Anna Sára összetételű (4g csillámpala) csapat is részt vehetett a vetélkedő  országos 

szóbeli döntőjén.  

A versenyt szervező Magyar Természetvédők Szövetsége  2022. június 3-án Budapesten  ( a téma szellemiségének 

megfelelően)  a Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c.  regényéből is ismert ELTE Füvészkertben rendezte meg a vetélkedő 

országos döntőjét. A döntőn a versengő diákok tudását és kreativitását egyaránt próbára tévő (előzetes feladatként 

elkészített videó bemutatása, a pazarlás csökkentéséről javaslatokat megfogalmazó levél - melyet a szervezők el is küldtek 

a címzettnek – megírása a jövő nemzedékek szószólójának és egyéb környezetvédelmi kérdéseket felvető) változatos 

feladatokat oldottak meg a csapatok tagjai. Az egész napos vetélkedő végén a résztvevő csapatok ünnepélyes keretek között 

vehették át a helyezésüket igazoló oklevelet és a jutalmakat. A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumot képviselő    

    4g csillámpala csapat a vetélkedőn országos 5. helyezést ért el. 

Az oklevélen, a jutalmakon és a természet szépségét idéző gyönyörű helyszínen eltöltött izgalmas napon kívül a helyezést 

elérő diákok legnagyobb nyeresége mégis az a felkészülés során megszerzett és elmélyített tudás, amely megfelelő alapot 

teremthet környezetünk védelméhez és annak továbbadásához is.  

Szervező (tanár): Süveges Zoltán földrajztanár  

  
       A 4g csillámpala csapat: Barna Bettina, Tóth Anna Sára,             Az országos 5. helyezésért kapott oklevél  

                      Kosztopulu Alexandra, Gallai Lívia Anna  



 


