
Göncölt a Neumann is a Földért 

 

 

 

A 2021/2022-es tanévet már ökoiskolaként indítottuk, így a tavaszi szezonra 

tervezett ruhagyűjtési akciót – a hulladék újrahasznosítás jegyében – is komoly 

előkészületi munka előzte meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel (és a 

gyűjtésre használt göngyöleg korlátozott mennyisége miatt) első alkalommal csak 

3 évfolyam tudott bekapcsolódni a kezdeményezésbe. 

 

A zsákok előzetes kiosztása után 2022.03.10-én vártuk szeretettel a szülőktől 

érkező felajánlásokat. Kedves kollégáink és a kollégiumi nevelőtanárok 

segítségével kollégista tanulóink sem maradtak ki az akcióból: a hétvégén 

behozott zsákok is időben elkerültek a gyűjtőpontra. Hideg márciusi reggel, de 

óriási jókedv fogadta a környezeti tudatosságra nevelő és ebben segítséget kérő 

10F-es gyűjtőcsapatot iskolánk udvarán: a nap során tanóránkénti váltásban ők 

szorgoskodtak a begyűjtésben. A gyűjtéshez versenyt is kapcsoltunk: a legtöbb 

zsákot behozó osztály(ok)nak jutalmat ígértünk. Az akció végén történt összesítés 

szerint holtversenyben a 9D/Ny és a 9D osztályok nyertek. Gratulálunk! 

 

A Sulizsák Kft. már évek óta dolgozik a textil újrahasznosítás területén. 

Teherautójuk 2022.03.11-én a Neumann János Gimnázium, Technikum és 

Kollégium diákjai által összegyűjtött 1820 kg ruhát szállított el, melyek a 



kommunális hulladékhalmaz növelése helyett környezetkímélő megoldással 

lesznek hasznosítva. Iskolánk ellenértéket is kap a szorgos munkáért, melyet az 

Ökoiskola Program kiadásaira fordítunk.  

 

Köszönjük az osztályfőnökök és tanárok kitartó koordináló tevékenységét, a 

diákok és a szülők fáradozását, és a technikai stáb folyamatos segítségét. 

Diákjaink közül kiemeljük a 10F osztályosok egész napos munkáját, és a 11F-

esek és 12G-sek cipekedését.  A Sulizsák Kft. környezettudatos kezdeményezése 

sikerrel zárult, és talán mi is tettünk egy lépést… 

„Szeretnénk megismertetni mindenkivel a textil újrahasznosítás lehetőségeit és 

közvetíteni a háztartások és a feldolgozók között. Megmutatni, hogy nem a kuka 

a megoldás. Ezért ösztönözzük a közösségeket, hogy szervezzenek ruhagyűjtést. 

Így lehetőséget teremtünk arra, hogy beszélgessenek a fenntarthatóságról, 

környezettudatosságról és ezzel egyidőben tegyenek közösségükért és 

környezetükért egyaránt. Példát mutathatunk egymásnak, a  gyermekeinknek és 

esélyt adunk arra, hogy a már nem tetsző, kinőtt ruhadarabok újra gazdára 

találjanak.” 
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