
Majosházi Református Általános Iskola Nyilatkozata az ÖKO 
Gyülekezeti tagságról 

                                                              

Az ökogyülekezeti címre olyan keresztyén gyülekezetek, egyházi közösségek és 
intézmények, jelentkezhetnek, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel 
aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért. Az ökogyülekezeti címhez oklevél és 
az ökogyülekezeti logo használatának joga jár. 

Iskolánk csatlakozási szándékát 2019. szeptember 28-án fogadta el a Az Ökogyülekezeti Tanács és a KRE-ETK 
Ökogyülekezeti Műhelye. 

Alapvető célkitűzéseink: 

1. Megünnepeljük a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét). 

2. Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartunk. 

3. Rendszeresen imádkozunk a teremtett világ megőrzéséért. 

4. Gyönyörködünk az ajándékba kapott teremtett világ szépségében. 

5. A teremtett világ megőrzésében globálisan gondolkozunk és lokálisan cselekszünk. 

Gyakorlatban: 

1. Erőforrásainkat mértékletesen és takarékosan használjuk. 

2. Teremtett társainkra, a növényekre és állatokra is tekintettel vagyunk. 

3. Krisztusi szeretettel fordulunk a gyengék és elesettek felé. 

4. Hétköznapi működésünkben és szolgálatainkban is törekszünk 

o újrapapírt használunk, kétoldalas nyomtatásban; 
o elsősorban elektronikus levelezést folytatunk; 
o kerüljük a nehezen lebomló anyagok használatát (PET palack, műanyag csomagolás) 

5. Vállaljuk, hogy a teremtésvédelmi eseményekről beszámolunk; a gondolatokat, imádságokat megosztjuk az 
ökogyülekezeti közösséggel; 

 az MRE Ökogyülekezeti Mozgalom programjaiba bekapcsolódunk. 

6. A fentieken túl így teszünk még a teremtett világ megőrzéséért: 

 A „Tiszta osztály” projekt elindítása, logójának pályáztatása, a projekt működtetése.  
 Szelektív hulladék és veszélyes hulladék/elem/gyűjtés szinten tartása: papírgyűjtés, pet palackok 

préselésének és gyűjtésésének, tárolásának, elszállításának megszervezése. 
 Az osztálytermekben különválogatva gyűjtjük az újrahasznosítható papírt a kommunális szeméttől. 
 Az iskola területét „gondozási területekre” osztjuk, így figyelünk annak tisztántartására, védnökséget 

vállalunk az ott élő növények és állatok felett. Célunk, hogy Madárbarát kert legyünk, gondoskodunk a 
téli madáretetésről, etetőket és odúkat készítünk. 

 Évente emlékfa ültetése. 
  Temetőben sír-gondozás vállalása. 
  Diákjainak lehetőséget biztosítunk a Természetbarát szakkör keretei között, hogy ismereteiket bővítsék 

a teremtett világról, és megtanuljanak tenni a védelméért. 
 Megünnepeljük a Föld Napját. 
 Részt veszünk a Falutakarítási Programban. 


