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Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 

I. Fenntarthatósági témahét (2022. április 25-28.) 

Az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Fenntarthatósági témahétnek nagy sikere volt 

a diákság körében. Szeretnénk, ha a jövőben hagyománnyá válna a rendezvénysorozat. 

 

1. A fenntarthatósági témahét keretében meglátogattunk egy, a kollégiumunk közelében 

található csomagolásmentes boltot. A szemet gyönyörködtető kínálat mellett hasznos 

tanácsokat, a mindennapi életben könnyen alkalmazható tippeket ismerhettek meg a 

diákok. (Kísérő tanár: Szőllősi Kinga) 

 

2. Népszerűek voltak a megújuló energia használatát és a környezetbarát módon való 

utazást, valamint a burgonya kultúrtörténetét népszerűsítő filmek. (Filmvetítés: Hajdu-

Papp Viktória: A gejzírek földjén jártunk, Szemenyei Emma: A burgonya 

kultúrtörténete) 

 

 

3. Nagy sikere volt a zero waste kézműveskedésnek, ahol természetes és maradék 

anyagokból, valamint kávékapszulákból készíthettek ékszereket, újrahasznosított 

termékeket az érdeklődők. (Papp Anikó Míra, Farkas-Takács Zsuzsanna, Berente 

Kinga, Hajdu-Papp Viktória) 

 

4. Legsikeresebb programunk egyértelműen a „Zöld Sarok” volt, ahol a gyógytea 

kóstolás és a növények „örökbefogadása” mellett, természet ihlette szépségtippeket és 

recepteket is kaphattak az érdeklődők. (Fodor Piroska) 

 

 

5. A Fenntarthatósági témahéten szemétszedési akciót is tartottunk. Az Újbuda Prizma 

Kft. által meghirdetett „Tavaszi Nagytakarítás” akcióhoz csatlakozva megtisztítottuk a 

kollégium kertjét és a kinti, kerítés melletti részeket a szeméttől. A szemétszedési 

akció sikeres volt, tanárok és diákok együttesen dolgoztunk környezetünk szebbé 

tételéért, több zsák szemetet gyűjtöttünk össze.  Cserébe 2 db fa komposztáló keretet 

kaptunk, amit a jövőben igyekszünk a zöldhulladék optimálisabb felhasználására 

fordítani.  

 

II. Tovább folytatódik a használt mobiltelefonok összegyűjtése („Passzold vissza 

tesó” program, Jane Goodall Intézet). A tavaszi kampányidőszak vége június 

15. Az összegyűlt mobiltelefonok leadásra kerülnek. 

 

 

 



III. Szakkönyvek igénylése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk, és a diákok 

is hozzájussanak a legújabb kutatási eredményekhez, trendekhez, ezért 

igyekszünk mindig frissíteni könyvtárunk szakirodalmi állományát.  

Környezettudatossági témakörben a következő könyvek kerültek beszerzésre: 

 

Franken-Götze: A környezettudatot otthon 

Mengyán Eszter: Helló, slow fashion! 

Shellenberger: Apokalipszis soha 

 

IV. Műanyag kupakok összegyűjtése, leadása 

A szelektíven gyűjtött műanyag kupakokat eljuttattuk egy beteg gyermeket 

támogató közösségi szervezethez. 

 

 

 

Budapest, 2022. június 22.  Hajdu-Papp Viktória 

 


