
Iskolánk, a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 2021. októberében újabb állami elismerést 

kapott. A korábban már elnyert Ökoiskola, Madárbarát iskola cím mellett, intézményünk sikeres 

pályázatával 3. alkalommal is elnyerte az Energiatudatos Iskola címet és az ezzel járó kitüntetést. 

Évről évre részt veszünk a Virtuális Erőmű ProgramTM  Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatán, 

melyen ismételten díjat nyertünk energiatudatossági törekvéseinkért. A Virtuális Erőmű Program 

(VEP), a köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által, a legjobb három uniós 

energiahatékonysági program közé választott fenntarthatósági kezdeményezés. Célja, hogy a 

partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain és projektjein keresztül összegyűjtse, 

bemutassa, a jó gyakorlatokat, majd azokat megossza, díjazza. Az „Energiatudatos Intézmény” védjegy- 

és logóhasználat jogát a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. biztosítja. A Magyar 

Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági szakmapolitikai 

stratégiaalkotás meghatározó szereplője. Az elmúlt években nemzetközi színtérre lépett, ahol 

tevékenységét több országban jelenlévő partnerei és az Európai Bizottság is elismerik.  

Energiatudatos Iskola díj 2021 

Vállalásaink 

Vállaljuk olyan közösségi program szervezését, ahol az iskola tanulói és dolgozói együtt 

tevékenykednek  környezetünk szépítéséért a szülők segítségével. Ez jelenti az iskola-és környékének 

virágosítását, az iskolakertünk gondozását, fejlesztését, növények ültetését, lehetőségeinkhez mérten 

rekreációs terület kialakítását , az iskolai udvar és környékének gondozását, a már meglevő 

tanösvényünk folyamatos gondozását, fejlesztését, népszerűsítését más intézmények és a város 

lakossága felé. 

Rendelkezünk egy iskolakerttel, ami tavaly a "Magyarország legszebb konyhakertje" magyar 

örökségdíjas programban országos díjra jelölt lett és az idei évben (2021) elnyerte a közösségi 

kategóriában az országos díjat. Tovább tevékenykedünk a kert fejlesztésén. 

Létrehoztunk egy tanösvényt, ami iskolánk és környékének különleges fáit mutatja be, így ismertetve 

meg a gyerekekkel a növényeket. Sajnos a kihelyezett táblák időtállóssága még nem megfelelő, de 

igyekszünk ezen javítani. 

Diákjaink körében nem csak a kerékpár, de a roller is egyre népszerűbb közlekedési eszköz az iskolába 

járásnál. Ezek népszerűsítését és a közlekedési szabályok ismertetését a tanórákon és szabadtéri 

programokon is végezzük. 

Fenntarthatósághoz kapcsolódó programokat szervezünk diákjaink részére, illetve az ezekhez 

kapcsolódó ünnepnapokat megtartjuk. Állatok világnapja, Európai mézes reggeli, Föld napja, Beporzók 

napja, Víz világnapja, Fenntarthatósági témahét, Madarak-és fák napja, Egészség nap, 

Hulladékcsökkentési hét, Egészség nap, A Föld órája... 

Ezeket a programokat évről évre megszervezzük, de a pandémia miatt egy részük sajnos online térbe 

került. Igyekszünk minél szélesebb körben népszerűsíteni ismét ezeket a programjainkat. Az idei tanév 

elején közel 150 tanulónk járt Dinnyés Fertőn, hogy megnézzék a fecskehúzást és megismerkedjenek 

a madárgyűrűzés rejtelmeivel. Madárbarát iskolaként jelentkeztünk a programra és Ökoiskolaként 

igyekszünk minél több ehhez hasonló programmal gazdagítani iskolánk hétköznapjait.  

 


