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„Egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő felsőoktatási intézmény ha-
gyományos feladatai – vagyis az oktatás és a kutatás – mellett egy úgynevezett harma-
dik missziót is teljesít: társadalmi felelősséget vállal közvetlen környezetének tudásá-
nak fejlesztéséért.” (dr. Solt Katalin, dékán)

Az Új Széchenyi Terv keretében a Környezet és energia Operatív Program (KeOP 6.2.0.) 
143 349 ezer támogatásával valósult meg a Zöld kampusz Zalaegerszeg mintapro-
jekt, amely 2012. október 30-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.  A forrásból 
egyrészt olyan beruházásokat valósíthattunk meg, amelyek jelentősen csökkentik a 
környezeti terhelést, s költségcsökkentést eredményeznek, másrészt ezen megoldáso-
kat egy tanösvénybe ágyazva mutathatjuk be az érdeklődőknek, hozzájárulva ezáltal a 
környezettudatos fogyasztói magatartás terjesztéséhez.

Tegyünk egy rövid sétát a tanösvény főbb állomásain!

1. geoterMIkUs rendsZerek álloMás – Infocentrum
(Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program (TIOP 1.3.1.)
Fő cél: bemutatni a hőszivattyú rendszert, s felhívni a figyelmet a Föld belső hőjéből 
származó energianyerési lehetőségekre.

2. energIatakarékosság álloMás – Tanszéki épület
Fő cél: megismertetni a komplex energiahatékonysági megoldásokat (épületszigetelés, 
nyílászáró csere, napkollektor, világító testek cseréje), s rámutatni az energIataka-
rékosság fontosságára.

3. HUlladékgaZdálkodás sZelektÍv sZIgetek álloMás – Tanszéki épület mö-
gött valamint az oktatási épület és kollégium között
Fő cél: bemutatni a szelektív gyűjtőedényeket, s felhívni a figyelmet az ésszerű HUlla-
dékgaZdálkodás szerepére. (megelőzés, újrahasznosítás és újrafelhasználás)

4. vÍZtakarékosság álloMás – Oktatási épület mellett
Fő cél: megmutatni az esővízgyűjtő rendszert, a nyomógombos csaptelepeket, a víz-
takarékos Wc tartályokat, kiemelni a vÍZ fontos szerepét, s tudatosítani, hogy óvni, 
védeni kell a vízkészletet.

5. köZlekedés álloMás – 4 kerékpártároló, 20 kerékpár
Fő cél: felhívni a figyelmet a környezet-és emberbarát városi közlekedés előnyeire.
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6. koMposZtáló álloMás – Kollégium mellett
Fő cél: a komposztálás folyamatának és szerepének bemutatása.

7. kontroll álloMás – Infocentrum
Fő cél: az ismeretek kontrolálása társasjátékkal, tesztfeladatokkal, kalkulátorokkal, s 
beszámoló íratása az élményekről, benyomásokról.

A mintaprojekt megnyitásától kezdve két fenntarthatósági konferenciát, egy három na-
pos ökofesztivált, három vetélkedőt és több mint 30 rendhagyó tanórát bonyolítottunk 
le. emellett környezetirányítási rendszert vezettünk be.

S mivel bocsátottuk útjára a közel 3.000 látogatót?

IsMerettel, környeZettUdatos sZeMlélettel

a gyakorlatIas MegköZelÍtés, a tapasZtalat és FelFedeZés élMényével
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kalandok és játékok FelejtHetelen élMényével

Programjaink sikeréhez elengedhetetlen volt az iskolák vezetőinek, tanárainak és kap-
csolattartóinak odaadó támogatása, együttműködése, amelyekért ezúton mondunk 
köszönetet.

S, hogyan érezték magukat nálunk a diákok? Nézzünk bele a vendégkönyvbe írt 
gondolatokba!

• „Nagyon érdekes volt, rengeteg mindent tanultunk a környezetvédelem-
ről és az újrahasznosításról. Megmutatták milyen fontos ügyelni a környe-
zetünkre, és a legtöbbet tenni érte. Izgalmas és szórakoztató volt, örültem, 
hogy részt vehettem rajta.” (Lengyel Krisztián, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 

• „Nagyon érdekes és a hétköznapi életben is hasznosítható tippekkel gazdagod-
tunk.” (máhr Anna, Zrínyi miklós Gimnázium)

• A napot egy 30 perces, érdekes filmmel kezdtük, amely bemutatta a környezet-
szennyezést és védelmet helyi tájakon, létesítményeken, embereken keresztül. 
Majd két előadást hallgathattunk meg, amelyeket én személy szerint szórakozta-
tóbbnak és viccesebbnek találtam, mint reméltem. ezek után egy tanösvényt jár-
tunk végig, játékokkal fűszerezve, melyek során bővíthettük a környezetvédelem-
mel és egészséges életmóddal kapcsolatos tudásunkat. Végül egy játékot kellett 
teljesítenünk, amelyben a nap során megszerzett tudásunkat tesztelhettük. ezen 
a napon sok fontos és érdekes dolgot tudtam meg, és megpróbálom hasznosítani 
őket a mindennapi életben. (Gyuk Izabella diák, Zrínyi Gimnázium)
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• Számomra nagyon érdekesek voltak mind az előadások, mind pedig az állomá-
sok a tanösvényen. Rengeteg új ismeretet szereztem, és voltak olyan adatok is, 
amelyeken egészen megdöbbentem. Nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, 
rájöttem, mennyire fontos az, hogy tudatosan óvjuk a környezetünket, takarékos-
kodjunk azokkal a kincsekkel, amit a természet ad nekünk. Igyekszem ezeket a 
praktikus dolgokat megosztani szüleimmel, ismerőseimmel. Nagyon jó lenne egy 
szép jövőt felállítani utódainknak. Ez a mi feladatunk. (Virrasztó Márton diák, Zrínyi 
Gimnázium)

Továbbra is várjuk a látogatókat tanösvénysétára, s rendhagyó tanórákra. 
A mintaprojektet angol és német nyelvű vezetéssel is bemutatjuk.

Bővebb információ: http://zoldkampusz.gkz.bgf.hu/
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