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I./ Az intézmény környezeti nevelési és/vagy fenntarthatóságra nevelési 

szempontú bemutatása 

 

1. Az intézmény bemutatása 

Az iskolánk épülete Nyíregyházán az Örökösföldi lakótelepen helyezkedik el, 

annak perifériáján, közvetlenül a lakótelepi épületek szomszédságában. Az 

épület főbejárata felőli oldalon átmenő forgalmat lebonyolító közút található, 

viszont az épület többi részét futballpálya nagyságú, füves, beépítetlen terület 

veszi körül. Iskolánk mellett egy másik középfokú oktatási intézmény és 

lakótelepi lakások találhatóak. 

 

Az iskola épülete modern, az építészeti előírásoknak megfelelően épült. Tágas 

aulával, nagy üvegfelülettel rendelkezik, amelybe környezetbarát anyagokat is 

nagy arányban építettek be, így az aula kupolája, a lépcsőkorlátok, a belső 

burkolatok nagy része fából készültek. Nagyon esztétikus, szép belsőépítészeti 

kialakítások teszik intézményünket tetszetőssé, vonzóvá. A külső nyílászárók 

hőszigeteltek, a bejárati ajtók biztonsági zárral vannak fölszerelve. A nagy 

üvegfelületek világossá teszik a tantermeket, viszont hátrányokkal is járnak, 

ilyen pl. a nagy nyári hőség, télen pedig a nehéz átfűthetőség. Az 

aljzatburkolatok csúszásmentesen lettek kialakítva, egy részük kerámia burkolat, 

másrészt linóleum. Néhány esetben balesetvédelmi szempontból szükség lenne 

az épület korrekciójára, így a lépcsőfordulókban az alacsonyan elhelyezett 

ablakokat be kellene rácsozni, illetve a folyosókon az éles sarkokat pedig 

élvédővel ellátni.  

 

A karbantartásokat a szakemberek folyamatosan végzik, az eltört üvegeket, a 

megrongálódott nyílászárókat, berendezéseket, burkolatokat szükség szerint 

javítják, ezzel is ügyelve az épület biztonságos üzemeltetésére. A folyosókat 

faliképek, iskolánk tanulói által készített alkotások, festmények, iskolai tablók, 

vitrinben elhelyezett dekorációk, dézsás növények teszik esztétikussá, viszont 

további szükség lenne a már meglévő tornapadok mellett kis asztalok, székek, 

elhelyezésére is, ahol a diákok szünetekben pihenhetnének, beszélgethetnének.  

 

A tantermek berendezései az életkori sajátosságokat figyelembe vevő padokat, 

székeket, táblákat tartalmaznak. Minden tanteremben és a folyosókon 

faliújságok vannak elhelyezve, így a környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális 

információk, pl. papírgyűjtés szervezése, vetélkedők, versenyek, előadások 

lebonyolítása, az összes tanuló számára elérhetőek. Több korszerűen felszerelt  
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szaktanterem (számítástechnikai, természettudományi, nyelvi, laboratórium) is 

kialakításra került, amelyekben számítógépek, interaktív táblák állnak a 

pedagógusok és a tanulók rendelkezésre. A szaktantermek mellett további három 

tanteremben került ebben az évben fejlesztésre sor, így ezekben már szintén 

digitális táblák segítik a színvonalas oktatást. Az osztálytermek árnyékolása 

sötétítő függönyökkel van megoldva, melyek pótlása folyamatosan történik. 

Az informatikai szaktantermek, a tanári szoba valamint a vizsgákat lebonyolító 

tantermek légkondicionáltak.  

Az épület tágas belső udvart vesz körül, amely alkalmas az iskolai rendezvények 

(tanévnyitó ünnepség, koncertek, előadások, ballagás, tanévzáró) mellett 

sportrendezvények pl. lábtenisz verseny lebonyolítására is. Ezen rendezvények 

alatt a tanulók a közelmúltban felújított padokon is helyet tudnak foglalni, így 

kényelmesen hallgathatják az előadásokat, vagy éppen buzdíthatják a 

játékosokat.  

Az iskola épülete mögött több száz négyzetméteres füves terület terül el, ahol a 

Westsik - Hét programjai (főzőverseny, sportbemutatók) kerülnek 

lebonyolításra.  

A száraztészta-készítő, a pék-cukrász tanműhely és a tansütöde az iskola 

épületétől távol, a város másik lakótelepén, a Jósavárosban lett kialakítva. 

Ezekre a képzési helyekre a tanulók tömegközlekedéssel jutnak el. 

 

2. Az intézmény zöldövezetének bemutatása 

A belső udvar kialakításánál fontos szempont volt a szükséges zöldövezet 

biztosítása is, ezért annak K-i és NY-i részén értékes, szép és most már 

látványosan fejlett örökzöld és lombhullató fák, valamint cserjék kerültek 

beültetésre.  

Kiemelésre kívánkoznak az örökzöldek közül a gömb és rakéta tuják, az 

ezüstfenyők és az egyetlen lombhullató fenyőféle, a vörösfenyő. Természetesen 

megtalálhatók itt a nyírség endemikus és emblematikus fái, a nyírfák is, a 

cserjék közül pedig az aranyfák, a szirti gyöngyvesszők és a különféle rózsák, 

illetve az örökzöld Júlia – borbolya. 

Az iskola külső része is tartogat meglepetéseket és új ismereteket az érdeklődők 

számára. Az intézményünk jelképe a bejárat előtt és a hátsó traktusnál található 

egy – egy óriás nyár, de vannak itt berkenyék, dísz szilvák, nyírek, juharfák, 

fűzfa, diófák, nyárfák, de még virágos kőrisek is. Az iskola bejáratánál lévő 

lépcsőnél levendulák és borbolyák kerültek a ládákba beültetésre, ezektől pedig 

jobbra és balra fagyalbokrok zárják le a teret.  

Az intézmény körül tévő területek lágyszárú növényei tavasztól őszig nyújtanak 

érdekes látványt és botanikai ismereteket a nyitott szemmel járóknak. Az itt élő  
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és virágzó érdekesebb lágyszárú növények a következők: piros árvacsalán, 

kereklevelű repkény, illatos ibolya, pásztortáska, pongyola pitypang, lósóska, 

madársóska, foltos bürök, zamatos turbolya, bürök gémorr, ezt a jellemző 

növényt lásd a munkatervek jobb felső sarkában. 

 

Az iskola K-i részén pillanatnyilag nem használt rét, legelő ökoszisztéma is 

található, amelyen több alkalommal pl. juhnyájak legelésznek, melyekre pásztor 

és terelőkutya is vigyáz. 

Az intézményben már fogtunk vakondot is, melyet az alapos megvizsgálást 

követően természetesen visszaengedtünk járatába. 

A közelben fészkelő madárfajok: seregély, balkáni gerle, parlagi, vagy vadóc 

galambok, zöldike, csicsörke, tengelice, házi veréb, sarlós fecske. 

Összegezve elmondható, hogy bár városi oktatási intézményről vas szó, a terület 

kiválóan alkalmas szinte bármelyik évszakban tanórai tanulmányi séta. illetve 

tereptani ismeretek („outdoor learning”) lebonyolítására, az iskola külső része és 

a belső udvar növény- és állatvilágának feltérképezésére, megfigyelésére, a 

tavaszi, nyári és az őszi aszpektus megismerése céljából 

Az elmúlt években a parlagi, vagy vadóc galambok komoly gondot okoztak az 

intézményben, hiszen az egyik toronyban tömegesen fészkeltek és ürülékükkel 

erősen szennyezték a területet, Erre azonban az elmúlt évben sikerült környezet- 

és természetbarát megoldást találni a sűrű madárhálók felrakásával, így ez a 

kellemetlen probléma is megszüntetésre került 

 

3. Erőforrások 

a.) személyi feltételek 

 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, 

hogy az iskolai élet résztvevői, azaz az iskolapolgárok egymással, valamint 

külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést 

alakítsanak ki.  

 

 Az iskolán belüli kapcsolatok: 

 

 az iskolavezetés nem csak elvekben, de anyagilag is támogatja az 

iskolában megvalósítani kívánt környezetvédelmi programokat; 
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 az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos 

magatartásával, munkájával segítse a tanulók környezeti és 

fenntarthatóságra nevelési gondolkodásának kialakítását; 

 ahhoz, hogy ez egységes szemléletben és célokkal valósuljon meg, tovább 

kell erősítenünk a reál, humán, osztályfőnöki és szakmai, 

munkaközösségek közötti együttműködést; 

 az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra, melyben kiemelkedő 

feladata van az iskolai diákönkormányzatnak és az osztályközösségeknek 

is; 

 fontos, hogy az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói is legyenek 

munkájukkal aktív részesei a környezeti nevelési programunknak, pl. 

iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a 

felesleges papírfelhasználást; 

 a technikai dolgozók az iskola épületének takarítása során környezetbarát, 

az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak, segítsenek a 

szelektíven gyűjtött hulladék elszállításában, valamint tevékenyen 

vegyenek részt a papírgyűjtési verseny lebonyolításában. 

 

Az iskolán kívüli kapcsolatok: 

 

 az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház 

hatása, ezért az egységes környezetnevelés szempontjából szükséges a 

harmonikus együttműködés a szülőkkel; 

 mivel iskolánk fenntartója határozza meg az általa fenntartott intézmény 

költségvetését, ezért a kölcsönös együttműködés a környezeti nevelés 

szempontjából is elengedhetetlen; 

 célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatásokon túl is találja 

érdemesnek a környezeti és fenntarthatóságra nevelési programunk 

finanszírozását; 

 az iskola környezeti neveléséhez kapcsolódó egyéb intézmények, 

szervezetek:  

- E-misszió Egyesület 

- Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Növény – és   

  Talajvédelmi Osztály 

- „Esélyt az Ifjúságnak” Alapítvány 

- Térségi Hulladék –Gazdálkodási Kft. 

- Nyíregyházi Főiskola - Tuzson János Botanikus Kert 

- Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei iskola 

- Nyíregyházi Állatpark 
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- Bujtosi Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület 

- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

- Hortobágy – Mátai Fecskeház Erdei Iskola 

- Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) 

- Hajdúböszörmény, Zöld Kör Egyesület 

 

b.) tárgyi feltételek 

 

 szelektív hulladékgyűjtők (papír, műanyag, szárazelem) kerültek az 

épületben kihelyezésre és szervezett a rendszeres elszállításuk; 

 iskolai papírgyűjtésre alkalmas, tiszta, zárható helyiség lett kialakítva; 

 az iskola belső udvarán parkosított udvar, a külső környezetében pedig 

jelentős mennyiségű zöld felület található, amely az esztétikai szerepén túl 

a zaj- és légszennyezés csökkentésében is jelentős szerepet játszik. 

 

c.) anyagi erőforrások: 

 

 költségvetési támogatás 

 cégek, vállalkozások támogatása az iskolai alapítvány számára  

 pályázatok, pl. TÁMOP 

 saját bevétel, pl. iskolai papírgyűjtési verseny bevétele 

 

4. Az iskolai környezeti és fenntarthatóságra nevelés célja 

 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet 

- környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről 

sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti 

szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére.  

 

Célunk, hogy a tanulók ismerjék meg az élő és élettelen környezetüket, 

törekedjenek annak védelmére, lépjenek fel a károsító jelenségek ellen. A 

környezeti nevelés során meg kell ismerniük teljes környezetüket és a 

fenntarthatóság érdekében meg kell tanulniuk cselekedni is. Ennek szellemében 

kívánjuk nevelni tanulóinkat, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak 

környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.  
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a.) hosszú távú pedagógiai célok:  

 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 érzékennyé tenni a tanulókat a helyi környezeti, természeti problémákra 

 személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és 

életvitel kialakítása  

 természet- és környezettudatosság 

 felelősségtudatosság, gyakorlatiasság 

 rendszerszemléletre nevelés  

 fenntarthatóságra nevelés  

 a természeti és épített környezet szeretetére és védelmére való nevelés 

 segíteni a biológiai sokféleség megőrzését 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása 

 globális összefüggések megértése  

 

b.) középtávú pedagógiai célok:  

 

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 kommunikációs technológiák használata, internetes kommunuikáció 

 a tanulás tanulása – saját szakmai pályafutás irányítása 

 higiénikusság 

 helyes életvitel és táplálkozás 

 

c.) rövidtávú pedagógiai célok:  

 

 helyi értékek és problémák feltérképezése  

 természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal 

kapcsolatos ismeretek átadása 

 szelektív hulladékgyűjtés (szárazelemek, műanyag, papírgyűjtés) 

 energiatakarékosság (elektromos áram, fűtés, vízfelhasználás) 

 anyagtakarékosság (papír, nyomtatópatron) 

 környezetbarát, újrahasznosított termékek népszerűsítése 

 iskola tisztaságának javítása, teremtisztasági verseny beindítása 
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 szemétgyűjtés az iskola közvetlen környezetében 

 a kerékpáros közlekedés kultúrájának népszerűsítése, kerékpártúrák 

szervezése 

 közlekedési ismeretek oktatása 

 túrák szervezése 

 botanikus kert, állatpark látogatása 

 múzeumfalu látogatása 

 a természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák 

megismertetése, kézműves foglalkozások 

 a témával kapcsolatos továbbképzéseken való részvétel  

 kiállítások, vetélkedők, előadások szervezése a „Jeles napokra” 

 a témával kapcsolatos versenyeken való részvétel („Green TISZK” ) 

 „Zöld sarok” kialakítása az iskolában 

 

5. Környezeti nevelés az intézményben 

Biológia:  

- természetes növény és állatvilágot pusztító és védő emberi 

beavatkozások 

- globális problémák 

- az ökológiai válság társadalmi és gazdasági kérdései 

- életközösségek jellemzői 

- természetvédelem alapelvei 

- biológiai sokféleség megőrzése 

- védett területek megismerése 

- hazánk nemzeti parkjai 

- környezetszennyezés, környezetvédelem 

- hagyományos és alternatív energiaforrások 

- hulladékkezelés módjai 

 

Földrajz: 

- talaj-, víz-, levegőszennyezés és védelem 

- globális problémák 

- települések földrajzi jellemzői 
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- mezőgazdasági termelés környezetkárosító hatása 

- erdők ökológiai szerepe, erdőket veszélyeztető folyamatok 

- energiagazdaság okozta környezeti problémák 

- ipari termelés környezetkárosító hatása 

- közlekedés környezetkárosító hatása 

- nagyvárosok környezeti ártalmai 

- természeti katasztrófák  

 

 Kémia:  

- az ózon képződése, bomlása 

- sósav, konyhasó, hypo környezetkárosító hatása 

- szén-dioxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok környezetkárosító hatása 

- műtrágyák környezetkárosító hatásai 

- mosószerek, tisztítószerek környezetvédelmi szerepe  

- műanyagok környezetszennyező hatása 

- nehézfémek élettani hatása 

- kőolajszennyezés következményei 

- hagyományos és alternatív energiaforrások 

 

Osztályfőnöki óra: 

- osztálytermek energiatakarékos üzemeltetése (világítás lekapcsolása, 

ablakok zárása, szellőztetés helyes módja) 

- virágok gondozása 

- osztálytermek tisztaságának megőrzése 

- közlekedési ismeretek oktatása 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- ismerjék meg a tanulók az irodalmi művekben megjelenő természeti és 

környezeti értékeket 

- a természet szeretetének tanítása irodalmi műveken keresztül 

- erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

- legyenek képesek problémafelvetésre, érvelésre, vitára, 

véleményalkotásra 

 



- 9  - 

 

Történelem: 

- értsék és tudják, hogy hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek 

révén alakult át a természet 

- tudják értelmezni, hogy hogyan hatottak a környezeti változások a 

gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a 

hagyományok tisztelete 

Matematika:  

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

elemzésére 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni, elemezni 

- legyenek képesek reális becslésekre 

- logikus gondolkodás, szintetizáló és lényegkiemelő képesség 

fejlesztése 

Fizika: 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, 

rezgés) egészségkárosító hatását, ezek kibocsátásának csökkentési 

lehetőségeit 

Életvitel: 

- ismerjék meg a környezetbarát technológiákat 

- ismerjenek meg civilizációs ártalmakat  

- gyógynövények ismerete és felhasználása  

 

 

II. Lakóhelyünk természeti és környezeti értékei: 

 

Nyíregyháza neve 1215-ben tűnt fel először okmányban. Eredeti neve Nyír volt, 

amit az itt tenyésző nyírfákról, vagy pedig a környező mocsarakról kapta. Az 

„egyháza” utólag, a tatárjárás után járult a névhez, és azt bizonyítja, hogy a 

település elpusztult, s pusztulása idején már templomos hely volt. Területét 

történelmi családok birtokolták. 

A város értékes területei az Igrice - mocsár, a Bujtosi - tó, a Sóstói – erdő, a 

Sóstó, a Nyírjes - tó, az Ilonatanyai füzes, a Sás-rét. 

Az Igrice mocsár a város északi oldalán, a város – Sóstóhegy – Ilonatanya által 

határolt háromszögben fekszik. A Bujtos mocsarával együtt a város második 

legnagyobb mocsara. Értékét a város közelsége, valamint a benne található 

páratlan flóra- és faunavilág adja.  
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Több mint száz madárfaj és kétszáznál is több növényfaj előfordulása 

bizonyított. A területen él a félénk bakcsó, vörös hasú unka, vörösgém, kis 

pólingok. A térség nedves kaszálórét, kékperjés láprét, nádas, zsombékos, 

nyíltvíz, tócsahínár, rekettyefüzes, fehérfüzes és telepített égeres társulásokból 

áll. 

A Bujtosi tavak mesterségesen kialakult képződmények a város észak-keleti 

oldalán. Bár a terület mindig mocsaras volt, a tavak kialakulásához a 

téglagyártási és vályogvetési tevékenység járult hozzá. A 12 hektáros területen 6 

tóból álló tórendszer található, amelyen 1997-ben pályázati keretből 

rekultivációt végeztek. Ennek eredményeként sikerült a tavak kotrását, 

nádvágását elvégezni, valamint a vízpótlás biztosítására rétegvíz kutakat fúrni. 

A tó így alkalmas lett horgászásra, vízibiciklizésre és télen sportolási 

lehetőségeket (korcsolyázás, jégkorongozás) kínál a városlakók számára. 

A Bujtosi - tó környéke ma népszerű pihenőhely, de kiváló horgászati 

adottságokkal is rendelkezik. Jellemző halfajták: ponty, amur, kárász, csuka, 

busa, compó, keszeg, süllő, sügér, bodorka, razbora. A tó jelenlegi kezelője a 
Bujtosi Horgász és Tájvédelmi Egyesület. 

Városunk területén több olyan ritka fa, cserje található, amely éppen ritkasága, 

kora vagy tradícionális jellege folytán megkülönböztetett figyelmet érdemel. Pl. 

kocsányos tölgy, japánakác. 

 

A Sóstói - erdő 

Története 

Jelenlegi tudásunk szerint a Nyírség egészére – az erős vízhatású, valamint a 

szikes és a szélsőségesen száraz buckatetői területek kivételével – többé-kevésbé 

zárt, összefüggő erdőségek voltak jellemzők az ember megjelenéséig. A Sóstói-

erdő minden bizonnyal egyike a nyírségi őserdők kevés számú maradványának. 

Fejlődése szempontjából említést érdemel, hogy nagyon közel – mintegy 4 

kilométerre – helyezkedik el a Tisza egykori öntésterületétől (azaz a Rétköz 

peremétől), ezért közvetlen kapcsolatban volt az azóta már szintén elpusztult 

magas-ártéri erdőségekkel. 

Nyíregyháza területén legelőször egy 1426-ból való okmány említ erdőt. A 

Sóstói-erdő jelenlegi helyén történő ábrázolása először az I. Katonai felmérés 

1784-ben készült térképlapján látható, ezzel egy időben készült ország leírás 

szerint ekkor fiatal, sűrű tölgyerdő állt itt. 
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Az erdők használata a régi időkben igen változatos volt. A vízállásokat 

halastóként, kenderáztatóként, vályogvető helyként, a nedves tisztásokat 

kaszálóként vették igénybe. A cserjésekben boronának, seprűnek, vesszőnek 

vágtak ágakat, a bogyókat festőanyagnak gyűjtötték. Hosszú időn át dívott a 

nyírfák csapolása: hordószám szállították a piacra a tavaszi nedvfakadáskor 

kinyerhető nyírvizet. Emellett méhészet, gombázás, cserkéreg-nyerés, 

makkoltatás, legeltetés, vadászat is folyt: némelykor legális, más esetben 

illegális formában. A gazdag vadvilágra utal, hogy sokáig farkas és vadmacska 

is élt az erdőben. 

Feltehetőleg az 1800-as évek második felében történt meg a magasabb tisztásos 

buckák akáccal való betelepítése, és a nagyobb mocsaras-vízállásos területek – 

részbeni lecsapolást követő – erdősítése kőrissel, szillel és tölggyel. 

Trianon után a polgáriasodó lakosság igénye megnőtt a szép kikapcsolódást 

nyújtó erdei környezetre. Így hát 1924-ben célul tűzték ki az akácosok 30 éven 

belüli tölgyessé alakítását és a szálerdő üzemmód (azaz makkról való 

tölgynevelés) bevezetését (felújító vágás vagy tarvágás alkalmazásával) a 

gazdasági rendeltetésű erdőrészletekben. 

A erdő területe az elmúlt évszázadok során fokozatosan csökkent. Az 1774-ben 

még 588 hektár volt, jelenlegi állapot szerint a Sóstói erdőtömb mai területe 371 

ha. A csökkenés mellett erős feldarabolódás is kezdetét vette: 1872-ben 

megépült a Nyíregyháza - Csap vasútvonal, 1905-ben a kisvasút, a ma ismert 

Sóstói út pedig csupán néhány évtizede épült meg. Egyes részei a XX. 

században beépültek, a Kórház, a Főiskola, a Vadaspark, több üdülő is az 

erdőből kapott újabb részeket.  

Sajnos a XX. század végére tovább növekedett a tájidegen fafajú területek 

aránya, általánossá vált a tarvágásos üzemmód és problémaként jelentkezett a 

tölgyes állományok nagyjából egyidejű elöregedése. Természetvédelmi 

szempontból kedvezőtlennek kell értékelni az őshonos állományokban nagyobb 

összefüggő területeken végzett tarvágásokat, melyeket gyakran nem őshonos 

fajjal (vöröstölgy, cser) történő beültetés követett.  

Ugyanakkor az elmúlt pár évben elmozdulás tapasztalható a természetközeli 

erdőgazdálkodás felé. Ennek eredményeként csökkenni fognak a vágásterületek, 

és növekedni fognak a folyamatos erdőborítást biztosító kezelési módszerek 

irányába. Szintén az utóbbi időszakban kapott nagyobb lendületet az erdő jóléti 

fejlesztése, aminek köszönhetően az erdőlátogatók igényes erdei tornapályát, 

játszóteret, tűzrakó helyeket, kerékpár- és sétautakat vehetnek igénybe. 
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A Nyíregyházi Főiskola területén 1974-ben kezdték el építeni a Botanikus 

Kertet, ahol hazai és távoli földrészek növényvilágával ismerkedhetnek meg az 

idelátogatók. Védett területté nyilvánították. 

 

Élővilága 

A Sóstói – erdő jellemző növényasszociációja a gyöngyvirágos tölgyes. A 

kocsányos tölgy az erdő uralkodó fája. Nem csak nálunk, hanem egész 

Európában ebből az esetenként ezer éves kort is elérő, akár 30-40 méter magasra 

is megnövő fából álló erdőségek uralták valaha a sík és alacsonyabb 

dombvidékeket. Hazánkban is elsősorban az Alföld fája, nevét arról kapta, hogy 

makktermése 1 cm-nél hosszabb kocsányon függ (ellenben levelei igen rövid 

nyelűek). 

Jellemző fái: tatár juhar. vénic szil, madárcseresznye. mezei juhar, magyar 

kőris, fehér nyár, nyír, gyertyán, vadkörte, vadalma, akác, vörös tölgy, nyugati 

ostorfa, erdei és fekete fenyő 

Jellemző cserjéi: galagonya, fekete bodza, mogyoró, csíkos kecskerágó, 

veresgyűrű som, gyepűrózsa, kökény 

Jellemző lágyszárú növényei: zamatos turbolya, üstökös gyöngyike, 

kányazsombor, ernyős sárma, kontyvirág, salamonpecsét, gyöngyvirág, erdei 

szamóca, télizöld meténg 

 

Jellemző gerinctelen állatai: szarvasbogár, nagy hőscincér, orrszarvú bogár, 

imádkozó sáska, éti csiga, több féle futrinka, aranyos bábrabló, lápi szitakötő 

 

Jellemző gerinces állatai:  

- kétéltűek – vöröshasú unka, barna ásóbéka, barna varangy, zöld 

levelibéka, tavi és kecskebékák, erdei béka, pettyes gőte 

- hüllők - erdei és vízisikló, rézsikló, fürge gyík,  

- madarak - fekete gólya, egerészölyv, karvaly, héja, macskabagoly, 

kuvik, fekete harkály, zöld küllő, különféle fakopáncsok, lappantyú, 

búbos banka, örvös galamb,  

- emlősök - keleti sün, erdei cickány, mogyorós pele, erdei pirókegér, 

többféle denevér, vörös róka, nyest, borz, őz 
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Sóstófürdő 

Nyíregyházát övező 600 hektáros tölgy- és akácerdőben található Sóstófürdő. 

Sóstó félezer évnél is régebben alakult ki a Nyírség ősfolyóinak völgyében, a 

későbbi lecsapolástól a festői környezete, fekvése mentette meg. 

Középpontjában lévő sziksós tó, környékén strandok, gyógyfürdő, virágos 

parkok, sétára csábító erdő található. Az Állatparkban 5 kontinens kb. 1000 

faja található természetes környezetben. Itt található még Kelet-Magyarország 

egyetlen szabadtéri néprajzi múzeuma, a Múzeumfalu. A gyógyítás, 

regenerálódás centruma az egykori kádfürdő, a mai Fürdőház, ami 

gyógyvízéről híres. 

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. egységei az elmúlt időszakban helyi minősítésű 

fürdők voltak, és a sóstói termál kutak (6 db) közül csak három rendelkezett 

gyógyvízminősítéssel. A gyógyszolgáltatások fejlesztése mellett a fürdő új 

menedzsmentje kezdeményezte a termál kutak gyógyvíz minősítését. 2012 

márciusában a K-710 OKK kút (VI. sz. kút) vizének gyógyvízminősítéséről is 

megszületett a határozat, amely a mélyfúrású kút vizének külső (fürdési célú) 

felhasználásánál „Igrice Forrásvíz” néven a gyógyvíz megnevezés használatát 

engedélyezte. Immáron minden kút rendelkezik gyógyvízminősítéssel a sóstói 

kutak közül. 

A minősített kutak vízhozama, és a szolgáltatás fejlesztése alapján lehetővé vált 

a fürdő egységeinek gyógyfürdővé minősítése. A társaság menedzsmentje 

kezdeményezte a gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezését. A 

szükséges szakértői vizsgálatok, és a minősítési eljárás eredményeképpen a 

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. fenntartásában és üzemeltetésében lévő Parkfürdő, 

Fürdőház, és Élményfürdő egységek tekintetében engedélyezték a gyógyfürdő 

megnevezés használatát, és a gyógyfürdőt a gyógyászati ellátás szempontjából 

országos kategóriába sorolták. 

A gyógyturizmus szempontjából ez komoly előrelépésnek tekinthető 

Nyíregyházán és vonzáskörzetében, hiszen a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 

üzemeltetett egységek megyénk egyedüli országos minősítésű gyógyfürdői. 

 

További épített örökségünk: 

 Római katolikus templom, Görög katolikus püspöki palota 

 Református templom, Evangélikus templom 

 Krúdy Vígadó, Takarékpalota, Fürdőház, Svájci-lak 
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II./ Az intézmény környezeti nevelési hagyományainak, szokásainak, 

rendszerszerű tevékenységeinek általános bemutatása  
 

1,/ Környezetvédelmi akciók szervezése: 

- iskolai papírgyűjtés 

- szelektív hulladékgyűjtés - „Te szedd hulladékgyűjtési akció” 

- tiszta, rendes osztály akció - esztétikus osztálytermek kialakítása, 

díszítése 

- A Föld Napja keretében műanyagkupak gyűjtési verseny 

 

2./ Inspiratív tanulótér kialakítása. Az aktív, problémaközpontú, felfedező 

tanulás, az „out-door learning” megvalósítása 

 

- az iskola külső-belső környezetének esztétikus, az igényeknek, s a 

funkcióknak megfelelő közösen kialakítása; 

- az iskola zöldfelületén élő fák, cserjék és lágyszárúak, valamint állatok 

megismerése és beépítése a nevelési folyamatba 

- a környezeti nevelés, a tanórák megtartása gyakori színtere az 

iskolaudvar és az intézmény külső területe 

 

3./ Kiállítások, előadások, városi rendezvények megtekintése: 

 

- ásványkiállítás 

- Szelektív szombat 

- Vidám doboznapok 

- Föld napja 

- Víz világnapja 

- Kutatók éjszakája program sorozat 

 

4./ Témanapok, témahét, akciónapok megszervezése és lebonyolítása 

 témanapok - Élelmezési Világnap, a Víz és a Föld Világnapja, 

Egészségnap és Gasztro Show, 

 témahetek - Herman Ottó Vándor tanösvény, Dohányzás ellenes 

Hét; 

 akciók – „Te szedd hulladékgyűjtési akció” lebonyolítása, a Föld 

napja alkalmából meghirdetett műanyag kupakok gyűjtése. 

 

 



- 15  - 

 

5./ Zöld jeles napok ünneplése: 

 

- figyelem felhívás egy-egy környezetvédelmi problémára, növények és 

állatok védelmére 

- a Víz Világnapja 

- a Föld Napja 

- Madarak és Fák Napja 

- Környezetvédelmi Világnap 

- Biodiverzitás Világnapja 

- Dohányzásmentes Világnap 

- Állatok Világnapja 

 

6./  Gyalogos és kerékpár túrák szervezése: 

- a környező természeti értékek felkutatása 

- a természetóvó magatartás fejlesztése 

- környezetünk védett növényeinek és állatainak megismerése 

- a természet, a friss levegő szeretetének kialakítása 

- önálló kutatások, természetfotók, filmek készítésének színtere 

- botanikus kert, állatpark látogatása 

- kerékpártúra Sóstóra 

- Nyíregyháza nevezetességeinek megtekintése 

- Majális napi gyalogtúra - Mogyoróska 

 

7./ Pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

- Környezetvédelmi pályázatok 

- TÁMOP pályázatok 

- részvétel a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola „Tölgy az otthonunkban” 

elnevezésű városi rajzpályázatán 

- részvétel az „Esélyt az Ifjúságnak” Alapítvány Parlagfű - mentesítés, 

Közös érdek, közös felelősség elnevezésű megyei környezetvédelmi 

versenyen 

- részvétel a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

országos természetismereti vetélkedő sorozatán 

- részvétel az „ Az idő múlása a természetben” elnevezésű országos 

természetvédelmi fotópályázaton 

- részvétel a Green TISZK környezetvédelmi vetélkedőn 
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8./ Rendezvények, programok, versenyek  

 intézményünk osztályainak és csapatainak részvétele a különféle. 

házi, városi, megyei és országos környezet- és természetvédelmi 

rendezvényeken, programokon, versenyeken; 

 rendezvények – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Kiállítás, „Gasztronómia a nagyvilágban”, Nemzetközi Sütőipari, 

Cukrászati és Gasztronómiai Szakkiállításon (BaGaTech); 

 programok - Hortobágy – Mátai Fecskeház Erdei Iskola; 

 házi versenyek - KÖKI – Környezetvédelmi Ki-Mit-Tud?, 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előadások és vetélkedők; 

 városi versenyek - „Tölgy az otthonunkban” elnevezésű városi 

rajzpályázat; 

 megyei versenyek – Parlagfű - mentesítés, Közös érdek, közös 

felelősség 

 országos versenyek - országos természetismereti vetélkedősorozat 

I., II. és III. fordulója, „Az idő múlása a természetben” elnevezésű 

országos természetvédelmi fotópályázat. 

 

9./ Kapcsolatrendszer  

 zöld civil szervezetek -  Bujtosi Sportorgász és Tájvédelmi 

Egyesület, Hajdúböszörményi Zöld Kör Egyesület, Nyírerdő Zrt. 

Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola; 

 internetes kapcsolat - központi országos, vagy regionális 

hatáskörű környezet- és természetvédelmi szervezetek, programok, 

pl. HUMUSZ Szövetség, KOKOSZ, OFI, MKNE, ZÖLD KÖR, 

Natura 2000, MME, Zöldjárat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


