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A gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban nyílt makettkiállítás díjkiosztó megnyitójára a 
Levegő Munkacsoportot is meghívták Hagyománya van annak, hogy a Föld Napja tiszteletére a 
GATE Zöld Klub látványos rendezvényt szervez az önkormányzattal, a művelődési házzal és a he-
lyi civilekkel közösen. Ezúttal iskolások „ökováros” makettjeit mutatták be, amelyeket környezet-
barát építésmódok fotói egészítettek ki. 

 
A gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban 
makettkiállítás nyílt. Minden évben, a Föld Napja tiszteletére a 
GATE Zöld Klub valamilyen látványos rendezvényt szervez 
az önkormányzattal, a művelődési házzal és a helyi civilekkel 
közösen. Ezúttal 7 iskola 5.-6. osztályos tanulói által készített 
10 „ökováros” makettet állítottak ki, környezetbarát építésmó-
dok fotóinak társaságában.  
Gödöllő az egyik legzöldebb magyar város, kiváló adottságait 
érdemes megőrizni, illetve továbbfejleszteni. Ezt a felismerést 
jelzi, hogy ökováros címre pályázik az önkormányzat. Hogy 
sikerül-e a ma még nagyon zavaró belső forgalmi rendet átala-

kítani, és az időnként értékes természeti területeket veszélyeztető ingatlanfejlesztéseket megszelídíteni, 
nemcsak anyagiak kérdése. Azzal, hogy az iskolákban, a tanórák keretében is beszélgetnek a város fej-
lesztéséről, a környezetbarát megoldásokról, jelentősen javul az esélye a város öko-logikus fejlődésének 
is. Az ott hallottakat otthon is megbeszélik a gyerekek, a szülőket is bevonva az környezettudatos együtt-
gondolkodásba. A jövő felnőttjeinek pedig már természetes lesz, hogy ügyeljenek a tisztaságra, a hulla-

dékok minimalizálására, a vásárlási szokásaikra, a zöldterüle-
tek védelmére.  
Elgondolkoztató, hogy még egy ilyen zöldterületekkel jól ellá-
tott, karnyújtásnyira kirándulóhelyekkel övezett városban is a 
gyerekek a természetet tartják a legfontosabbnak. A makettek 
ismertetésénél is a szennyvízkezelésre, bioélelmiszerekre, sze-
lektív hulladékgyűjtésre vonatkozó megjegyzések mellett, 
elsősorban a parkokat, a játszótereket, a kerékpárutakat – a 
zöldterületeket emlegették. 
Nehéz helyzetben volt a zöldszervezet elnöke, dr. Malatinszky 
Ákos által vezetett zsűri, amikor el kellett dönteni, hogy me-
lyik három alkotócsoport tölthet majd néhány napot a Pangea 

Egyesület erdei iskolájában. A döntésnél a maketthez használt anyagok kiválasztását, az ökológiai szem-
pontok világos ábrázolását és a városhoz kötődést vizsgálták. Mindegyik maketten érezni lehetett, hogy 
komolyan átgondolták a feladatot. Az alkotások rengeteg olyan ötletet, részletképzést tartalmaztak, ame-
lyeket csak hosszabb nézelődés alatt lehet mind észrevenni. Éppen ezért a szervezők a nem díjazott alko-

tások készítőinek is rendeznek jutalmul egy egész napos ki-
rándulást, egy ökofarmra.  
Itt szeretnénk elismerésünket kifejezni a szervezők mellett a 
pedagógusoknak, a szülőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
egy nagyon vidám és ugyanakkor tartalmas programot sikerül-
jön közösen megvalósítani.  
 


