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Kedves Diákok, Tisztelt Érdeklődők! 

 
Intézményünk, az Abigél Többcélú Intézmény pályázatot nyújtott be a KEOP-6.1.0 jelű „A 
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés)” című kiírásra.  
A pályázatot megnyertük, 2009 áprilisában. 
 
A pályázati támogatás segítségével az alábbi ingyenes ismeretterjesztő előadássorozatot 
valósítjuk meg 2009. október és 2010 júniusa között. 
 
Az előadások fő témakörei az alábbiak: 

 Az épített és a természeti környezetben élés harmóniájának megteremtése  

 A bio,- ökoélelmiszerek egészségmegőrző és betegség-megelőző szerepének 
megismertetése a célcsoporttal 

 A természeti környezetben eltöltött aktív pihenés, a természeti környezet megóvásával 
összefüggő ismeretek átadása a célcsoportnak  

 
Az előadássorozat fő célja: 
 

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek meghatározása, megfelelő definiálása, és 
közérthető átadása, a település-ökológiai szempontok érvényesítése, a természeti és az épített 
környezet harmóniájának megteremtése, energiatakarékos rendszerek megismertetése. A 
megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása, a szelektív 
hulladékgyűjtés környezetmegóvó hatásainak tudatosítása, a hulladék-újrahasznosítás 
környezetterhelés csökkentésére vonatkozó pozitív hatásainak bemutatása. A 
csomagolóanyagok túlzott felhasználásának visszaszorítása, a környezetbarát csomagolás 
használatának elterjesztése. A bio,- öko-, és natúr élelmiszerek fogyasztásának tudatosítása, a 
mezőgazdasági termelés során, illetve a háztartásvezetés során létrejövő szerves hulladékok 
újrahasznosításának elősegítése. A szelektív hulladékgyűjtés lehetőséget biztosít arra, hogy 
megfelelő módon kezeljük azt a hulladékmennyiséget, amelyet életvezetési és 
munkatevékenységünk során előállítunk. A betétdíjas termékek csökkentik a hulladék 
mennyiséget és gazdaságosság teszik a termékek felhasználását és forgalmazását. A természeti 
környezetben megvalósított rekreáció esetében pedig lehetőség nyílik arra is, hogy megóvjuk 
szűkebb-tágabb környezetünket. 

Kiemelt hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulás, munka és otthoni tevékenységeink 
végzésénél energiatakarékos és környezetbarát eszközöket használjunk fel annak érdekében, 
hogy ezzel is csökkenteni tudjuk a káros anyagok kibocsátását.  

 

http://www.abigelsuli.hu/
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Az előadások helyszíne: Abigél Többcélú Intézmény, Nyíregyháza, Tünde utca 10/a 
 

Az előadások időpontjai és tematikája: 
 

 2009. október 21. (szerda) 15:00-kor 

Az épületek tartós és környezetbarát építési 

eljárásainak megismertetése 

 2009. november 12. (csütörtök) 15:00-kor 

A természet megóvása és a megújuló 

energiaforrással működő alternatív közlekedési 

eszközök kapcsolata 

 2009. november 19. (csütörtök) 15:00-kor 

Megújuló energiaforrások 

 2010. január 14. (csütörtök) 15:00-kor 

Bio-, ökoélelmiszerek, egészségmegőrzés 

 2010. január 21. (csütörtök) 15:00-kor 

Szelektív hulladékgyűjtés és hulladék- 

újrahasznosítás, elektroszmog 

 2010. február 11. (csütörtök) 15:00-kor 

Organikus, bioépítészet 

 2010. február 18. (csütörtök) 15:00-kor 

A napenergia mint megújuló energiaforrás 

felhasználásának lehetőségei 

 2010. március 11. (csütörtök) 15:00-kor 

A szelektíven gyűjtött papírhulladék 

újrahasznosításának lehetőségei 

 2010. március 18. (csütörtök) 15:00-kor 

A vitaminok a bio élelmiszerekben és azok 

hatása a betegség-megelőzésre 

 2010. április 15. (csütörtök) 15:00-kor 

Aktív pihenés és rekreáció a természetben 

 2010. április 22. (csütörtök) 15:00-kor 

Föld Napja tiszteletére faültetés az intézmény 

parkjában, ezt követően előadás: Épületek 

hang-, hő- és porszigetelése természet- és 

környezetbarát szigetelőanyagokkal, címmel 

 2010. május 20. (csütörtök) 15:00-kor 

A geotermikus mint megújuló energiaforrás 

hasznosítása az épületek fűtési-, hűtési 

rendszerében 

 2010.május 27. (csütörtök) 15:00-kor 

Az ásványi anyagok, nyomelemek természetes 

bevitele az organikusan termesztett 

élelmiszerek segítségével 

 2010. június 3. (csütörtök) 15:00-kor 

Az előadások során felmerült kérdések, 

problémák megvitatása, majd filmek vetítése az 

előadássorozat témáival kapcsolatban. 

http://www.abigelsuli.hu/

