
Faültetés az Egressy Technikumban 

 

 

„Nincs olyan rossz kert, melyben valami hasznos fű nem volna, nincs olyan rossz könyv, 

melyben semmi jó nem találtatnék” (Pázmány Péter) 

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Ültess fát, olvass alatta könyvet ” című pályázatán 65000 

Ft támogatást nyert a BMSZC Egressy Gábor Két tanítási nyelvű Technikum könyvtára. Ennek 

keretében 2020. október 14-én szerveztük meg programunkat az iskola udvarán. A program 

témája a faültetés és az erdő kincsei, a magyarországi erdők élővilága volt. A programon a 10. 

K osztály tanulói vettek részt Göbölösné Czank Ildikó magyartanárral, aki az iskola Öko 

csoportjának vezetője. Meghívott előadónk Szabó Miklós a Pilisi Parkerdő Zrt. erdésze, 

mérnöktanára volt. A pályázati program második részeként fát ültettünk az iskola udvarán 2020. 

november 2-án. 

A „könyvtárfát” a támogató, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár szerezte be a Szentesi 

Díszfaiskolából, a közösen kiválasztott pusztaszilt október 22-én szállították ki az iskolába, 

ezért a fát az őszi szünet utáni első tanítási napon ültettük el a 9. I osztály tanulóival. A 

programon jelen volt Szalayné Kelemen Ildikó, igazgató, Göbölösné Czank Ildikó 

osztályfőnök, Bereczki Zsolt oktató, Jeges Istvánné kertész és Járfás Lászlóné titkár.   

A kilencedikes tanulók az iskola kertészének útmutatása alapján az iskolaudvar egyik alkalmas 

helyén ültették el a pusztaszilt. A tanulóknak még négy évük van arra, hogy részesei legyenek 

a pusztaszil növekedésének, amit ők maguk azzal segíthetnek elő, hogy szakszerűen öntőzik, 

gondozzák iskolánk udvarának új „lakóját”. A faültetés keretében egy kis programmal is 

készültek a tanulók, verseket olvastak föl, többek között József Attilától, Kányádi Sándortól, 

Radnóti Miklóstól és másoktól.  

A leírások szerint a szilfa néhány év alatt olyan magasra nő meg, hogy sűrű lombozata alá 

érdemes lesz egy padot állítani, amelyen az olvasni szerető diákok kényelmesen lapozgathatják 

kedvenc könyveiket.  Ha így lesz, joggal gondolhatjuk azt, hogy a pályázat sikeres volt, elérte 

célját, vagyis azt, hogy a diákok figyelmét felhívtuk a környezettudatosság és az olvasás 

fontosságára. 

 

 

Mazalik Katalin 

könyvtáros tanár 

   

    

 

 

          

 


