
  



 

Komplex hulladékcsökkentési szemléletformálás a 

Pannontáj– Sokoró Natúrpark területén 

A projekt a Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület és a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület 

együttműködésében valósult meg. 

A Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület 2011 nyarán alakult lelkes fiatalokból, akik elhatározták, hogy tenni 

szeretnének térségük fejlődése érdekében. Az eltelt 5 évben számos pályázatot, programot valósítottunk meg, az 

első időszakban az ifjúságfejlesztés témakörében (Vidéki Tusakodó, Híd a Sokorón át, Győrszemere rovarvilágának 

felfedezése), majd 2015 nyarán átvettük a Pannontáj- Sokoró Natúrpark munkaszervezeti feladatait. 

Fontos feladatunknak tartjuk a térség természeti értékeinek megőrzését, a tehetséges fiatalok felkarolását, 

valamint a térségi települések lakossága és fiatalsága körében a natúrparki tudat kialakítását. 

A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesületet 2010-ben hívtuk életre fiatal zoológusok és természet 

szerető barátaik összefogásával. Azóta is önkéntes alapon működünk, nincs se irodánk, se fizetett 

alkalmazottunk. A névválasztásunk tudatosan olyan, amire mindenki felkapja a fejét. A 'muszáj' azt jelenti: 

változtatnom kell, hogy jobb legyen és ez abszolút igaz a természet jelenlegi állapotára, ami hatással van az 

egészségünkre, civilizációinkra. Riogatás és fekete jövőkép festése helyett magyarázatokat és alapos indokokat 

szeretnénk adni a természetbarát életmód kialakításához. 

Foglalkozásokat, előadásokat, rövid természetismereti túrákat, nyári táborokat szervezünk kicsiknek és 

nagyoknak. Facebook oldalunkon és blogunkban igyekszünk környezetvédelmi problémákat ismertetni és 

bemutatni a hazai fokozottan védett fajokat. Aktuális hazai és külföldi híreket közvetítünk, miközben a 

vidámságnak és szépségeinknek is jut hely. Mindezek anyagi hátterét pályázati forrásokból teremtjük elő.  



 Kedves Gyerekek!

Ezzel a naptárral az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a hulladék termelésben és kezelésben a lakosság 

szerepére. Szeretnénk rávilágítani, hogy pénzünk elköltésével mi döntünk, mi formáljuk a gazdaság, a boltok 

kínálatát. Ebbe bárki, több ponton bekapcsolódhat: vásárlásnál, szelektív gyűjtésnél, helyben történő 

újrahasznosításnál.  

A győri és Győr környéki iskolák osztályai kapnak egy falinaptárt, melyben minden hónapban egy 

hulladékcsökkentési 'kihívást' ajánlunk, emellett jelölve vannak a jeles napok, témához kapcsolható események 

évfordulói, ide köthető emberek születés- és halálozási dátumai.  

A kihívásokhoz kapcsolódó olvasmányok, feladatlapok honlapunk elérhetőek (www.pannontaj.hu/hulladek). Ez 

önálló vagy iskolai közös munkát tesz lehetővé számotokra, akár több tanéven keresztül is használhatjátok.  

Osztályfőnökeitek a témához kapcsolódó kézikönyvet kapnak, melyben korosztályonként (1-3, 4-6, 7-8 oszt.) 

ötletet találnak, valamint további háttéranyagokat, kreatív foglalkozáshoz.  

 

Jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánunk nektek az öröknaptár használata során! 

 

 Koncz Nóra Székely Rita 

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület  

http://www.pannontaj.hu/hulladek


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


