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Évente mintegy 100 ezer hektár termőterület szűnik meg Afrikában az elsivatagosodás miatt. Ilyen terület pl. 
a Száhel-övezet és a Szahara északi része. Hazánk egyes területein is érezhető a jelenség a föld túlművelése 
miatt. Az elsivatagosodás nagymértékben befolyásolja a Föld élelmiszertermelő képességét. Célszerű lenne 
megismerkedni olyan talajművelési-élelmiszer előállítási technológiákkal, amelyek biztosítják a fenntartható 
fejlődést. Ebből az apropóból tartottuk meg 2013. június 11-én színes programokkal a Projektnapunkat, melyen a 
HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény diákjai vettek részt, az oktatási intézmény részéről szervezőként Csaláné 
Böngyik Edit kapcsolódott be.

A Tanya túrán a hagyományos, környezetkímélő élelmiszer-előállítási módszerek megismertetése volt a cél. 
A tanulóknak lehetőségük nyílt Sivatagi kvízió elnevezésű kvízünk kitöltésére. A NagyVÍZ-itt elnevezésű 
helyszínen minden iskolai osztály kapott egy másik osztályt párnak és megismertették egymás projektjeik 
részleteivel. Dr. Steier József, a Sunwo Zrt. képviseletében tett felajánlása kapcsán Smaragdfa ültetés zajlott 
az iskola udvarán. Izgalmas momentuma volt a projektnapnak az a Flash-mob, mely esőtánc esernyővel koncep-
cióra épült. A koreográfiát a Feel Good Dance Company tánccsoport állította össze Iván Gerda tánccsoport vezető 
ötlete alapján, a kivitelezésben segítségükre volt az NRG tánciskola. Kb. 50 fős tánckar indította el a táncot a 
Fekete Sas előtti (Kossuth tér) Korsós lány kútnál számos diák közreműködésével. Lehetőség nyílt megismerni 
az Oktatóközpont új eszközeit is. A fotópályázat és „Kertész leszek” levelezőverseny eredményhirdetésén a díjakat 
Antalóczi Tibor fotóművész adta át a diákok nagy örömére. A diákok, tanárok és agrárkamarai képviselők meghall-
gathatták a Smaragdfa work-shopon az Oktatóközpontban, Dr. Steier József bemutatóját „Elsivatagosodás vagy 
zöld jövő” témában. A Projektnap zárásaként az Oktatóközpontban Smaragdfa ültetés zajlott le Benkő Zsolt telepü-
lési képviselő, Dr. Kallai Árpád kórházi főigazgató, Dr. Steier József és Zöldvásárhely csapata közreműködésével.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában 122.304.133.- Ft-ot biztosít a projekthez.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által „ A fenntartható életmód-
dal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése 
Hódmezővásárhelyen” című, KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 jelű pályázat keretein belül 
2013. június 11-én projektnapot tartottunk az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem 
Világnapja alkalmából


