Jeles napok megünneplése
FÖLD NAPJA - április 22.

(Pál Ilona)

A Föld napja alkalmából a vállalkozó diákok színes prezentációkat készítettek a földrajzórákra, illetve a
tehetségfejlesztő órára járó diákok figyelemfelkeltő plakátot, „verses fát” helyeztek el az iskola
bejáratánál.
A kék bolygó már talán nem is kék?
Pedig milyen szép volt nem is oly rég.
Most szürkés, büdös, füstös,
Ezért egyedül az ember a bűnös!
Az ember mindent elpusztít,
Pedig a természet kér, üvölt, sikít;
"Kérlek, kérlek, ne tedd ezt velem,
Hisz a te életed az én létem!"
Csak annyit végy, amennyire szükség van,
A telhetetlenség hasztalan.
Őseink, a természettől kértek,
Csak annyit, mit elégnek véltek.
Ma az ember azt mondja: "nem elég".
S még többet akar, még, még, még!
Mindegy milyen áron?
Nem baj, ha már madár sem ül az ágon?
Esőerdeink fogyatkoznak,
Vizeink már nem adakoznak.
Miért jó ez, s kinek?
A harácsolás minek?
Hol van a józan ész?
EMBER NEM FÉLSZ?
Egyszer csak rájössz,
NEM LESZ, AHOL ÉLSZ!

MADARAK ÉS FÁK NAPJA - május 10.

(Kelemen Beáta)

A Madarak és Fák Napja egy több mint száz éves hagyomány Magyarországon, melyet minden év május
10-én ünneplünk. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket
körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Az európai államok 1902. március 19-én
egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Már ebben az évben
megtartották az első Madarak és Fák napját a kor neves ornitológusa, Chernel István szervezésével,
amelyet később az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Bár több mint száz év telt el, a természetvédelem
fontossága azóta sem veszített jelentőségéből. A szárnyas lények a világon mindenütt elsősorban az
éghez – az isteni szférához – tartoznak, ezért az égi lélek szimbólumai. Már a honfoglaló magyarok
totemállata is a turul volt. Ezen állatok megtalálhatóak a fák lombkoronái által nyújtotta lakóhelyeken,
ahol táplálékot is találnak maguknak, de számos állatnak a fák törzsei és gyökerei is védelmet nyújtanak.

A Föld légkörének oxigéntartalmát jórészt a fáknak köszönhetjük, így azok az élőlények is nagyban
kötődnek a fákhoz, melyek nem eszik vagy nem laknak a fa lombjai között. De emellett számos jó
tulajdonságai is vannak a fáknak, mégpedig a légszennyező anyagok egy részét a fák lombtömege képes
lekötni, javítják a klímát, hiszen párologtatásukkal hatnak a környezetre, a szén-dioxidot és a nitrogént
megkötik, és ezzel javítják a levegő minőségét, a tápanyagban gazdag levelek pedig a földre hullva
termékennyé teszik a talajt. De számos terméket állítanak elő belőlük: íjakat, hangszereket, járműveket,
tetőszerkezetet. Azonban ragasztók, gyógyszerek, bútorok alapanyagaiként is szolgálnak, ezért soha nincs
elég belőlük. A mai napon azért ültetünk fát, hogy részesei lehessünk valami jónak, valami igazán
jelentősnek, hiszen minden egy kis lépéssel kezdődik.
Szabó Petra 12.D
Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.
Jókai Mór: Ültess fát!

