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Rövid összefoglalás a projektről 

 

 

A projektet a Matura Alapítvány valósítja meg az Abi Kft. tulajdonában lévő háromszintes 

épületben. Itt működik a Matura Alapítvány által fenntartott Abigél Többcélú Intézmény. 

A projekt célja: a Nyíregyháza Tünde utca 10/a szám alatt lévő, jelentős tömegek 

befogadására alkalmas épület utólagos szigetelése, víztakarékossági rendszer 

bevezetése, esővíz/szürkevíz gyűjtés, tárolás és újrahasznosítás megoldása, szelektív 

hulladékgyűjtés infrastrukturális rendszerének kiépítése, és szállítási feltételeinek 

megteremtése, időjárás és lopás védett kerékpártároló kiépítése. 

 

A fenntartható fejlődésnek és a 21. század technikai, technológiai és energetikai 

rendszerének megvalósítása az objektumban, amelynek segítségével lehetőség nyílik a 

környezettudatos gondolkodás és a természeti valamint az épített környezet közötti 

harmónia megteremtésére. 

Pályázatunk ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (esetünkben a civil 

szféra, ezen belül a tanulók és szüleik, valamint intézményünk dolgozói) 

együttműködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a 

fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák 

használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző 

fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. A célcsoport 

szemléletét formálni kívánjuk a környezettudatos, intelligens vásárlás megvalósítása 

érdekében. Törekszünk arra, hogy az általuk használt termékek tulajdonságait 

megismertessük tanulóinkkal. 

A célcsoport tagjait motiváljuk abba az irányba, hogy lehetőség szerint öko termékeket 

vásároljanak, és lehetőleg olyan élelmiszereket fogyasszanak, amelyek nem tartalmaznak 

tartósítót, ízfokozót stb. Ösztönözzük a célcsoportot, hogy valamennyi objektumot 

kerékpárral közelítsenek meg. Ösztönözzük a célcsoportot hogy, olyan termelőktől 

vásároljanak, ahol környezetbarát, bio módszerekkel állítanak elő élelmiszereket, valamint 

törekszünk egy olyan szemléletformálásra, amely elősegíti a fenntartható fejlődést. A 

célcsoport figyelmét felhívjuk a vízbázis, a tiszta levegő megőrzésére, figyelmeztetjük őket 
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arra, hogy a tiszta víz komoly érték. A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának 

bemutatását, elsősorban a környezet természetes és ember alkotta értékeinek és az 

otthonosság fontosságának tudatosításával. A célcsoport esetében törekszünk a környezet 

tudatos szemlélet elterjesztésére, a célcsoport minden egyes tagját motiváljuk a szelektív 

hulladékgyűjtésre, a hulladékcsökkentésre, a minél kevesebb csomagolóanyag 

felhasználására, a természetben nehezen felbomló csomagolóanyagok, műanyagok, 

reklámtasakok teljes elkerülésére. Az energiakorszerűsítésre, az energiahatékonyság 

megvalósítására mind szűkebb, mind tágabb környezetben. Felhívjuk a figyelmüket a 

lakókörnyezetükben lévő épületek hőszigetelésének és nyílászáró szerkezet cseréjének a 

fontosságára, próbáljuk fókuszálni a figyelmüket a megújuló energiaforrásokra, és az ebből 

adódó természeti környezet megóvásának jelentőségére. A környezettudatos magatartás 

mellett hangsúlyozzuk számára az egészségtudatos magatartást, az intelligens vásárlói 

szokások elterjesztését.  

 

A projekt célcsoportja a következő: Fiatalok (15-28 év): ezen belül gimnazisták, 

szakközépiskolások, szakiskolai tanulók, főiskolások, fiatal pályakezdő munkavállalók.  

 

A Matura Alapítvány által fenntartott iskolában megvalósított beruházások értéknövelőként 

jelennek meg, a célcsoport esetében pedig egy olyan környezettudatos, fenntartható fejlődés 

iránt nyitott, a természeti és épített környezet megóvása irányában motivált közösség alakul 

ki, amelyik a szűkebb és tágabb környezetében az itt szerzett ismereteket tovább adja, és ez 

által a bennük kialakított pozitív hatás és élmény megsokszorozódik. 

 


