
Iskolánk környezete 

Az iskola által gondozott, füvesített területen illetve a főbejárat előtti fák tövében rendszerint 

kutyaürülék található (de szedtem már emberi ürüléket is), amit a lakótelepi kutyasétáltatók 

felejtenek ott. 

 

Az iskola előtt található sövények lassan elfogynak, mert valakik kitapossák. 

Az iskola előtt található VSZKSZ által tele-

pített szemetes kukák ki vannak lyukadva, 

többszöri bejelentésre sem lettek kicserélve. 

Az iskola saját költségén vásárolt zsákokkal 

béleli ki. 

Megjegyezni kívánom, hogy közel 20 éves 

pályafutásom alatt egyetlen egyszer sem lát-

tam, hogy a VSZKSZ ürítette volna. Pedig a 

szemetesekben rendszerint található háztartás-

ból származó hulladék, amit a lakótelepen 

élők hordanak bele. 



Ez így szintén az iskola költségén kerül el-

szállításra a saját kukánk terhelhetőségének 

rovására. 

 

 

 

 

Többszöri kérésünk ellenére sem lett a köz-

téri világítás megfelelően kialakítva, ami a 

jó idő beköszöntével idevonzza azokat az 

embereket, akik rendszerint garázdálkodnak 

az iskola előtt. Ez abból áll, hogy a kültéri 

padokat rongálják. az italos üvegeket a fal-

hoz dobálják, vandál munkát végeznek, nem beszélve a szétdobált szemétről, amit az iskola 

szintén a saját költségén próbál megoldani. 

 

A lakótelepiek által emeletről kido-

bált szemét mind az iskola kerítésénél 

kötnek ki, amit rendszerint nekem 

kell összeszednem. Ez szintén az is-

kola költségein kerül elszállításra. 

Természetesen ez a mi konténerünk 

túlterheltségéhez vezet, ami különbö-

ző ÁNTSZ problémákat okoz, patká-

nyok, egerek, csótányok jelennek meg a konténer mellé helyezett zsákok végett. 



Az iskola sportudvarát rendszeresen 

megrongálják részemről ismeretlen 

személyek, aminek a helyreállítását az 

iskola pénzéből próbáljuk finanszírozni 

(festék, drótháló, kapuk, padok).  

Hiába próbáljuk locsolni a füvet, rend-

ben tartani a sportudvart, folyamatosan 

leszaggatják a labdafogó hálót, illetve a felázott salakon kerékpároznak. A sportudvar világí-

tását tönkretették, leszaggatták az oszlopról a vezetékeket. Üvegeket dobálnak, törnek szét az 

udvaron, falakat firkálnak össze, stb. 

 

Az iskola előtt található út zsákutca lenne, de rendszerint körforgalomnak használják, ami 

annyit takar, hogy a zöld övezeten keresztül járnak autókkal körbe az óvodához illetve a böl-

csödéhez. Ez esős időszakban hatalmas sártenger és gödrök keletkezéséhez vezet, így az isko-

la ezen része rendezetlen képet mutat. 

 

 



 

Az iskola ÉK-i és K-i részén található füves terület rendszerességgel kimarad a fűnyírásból, 

gondozásból, helyenként térdig érő gaz, fű található, tele balesetveszélyes gödrökkel. Nem 

szép látványt nyújt, ha valaki arról közelíti meg az iskolát. 

 

A lakótelepi játszópark futófolyosó 

beborító műanyagot felszaggatják, 

amit rendszerint az iskola az iskola-

udvar füvesített részein találok meg 

fűnyírás közben, ami károkat okoz a 

gépen.  

 

 

 

Az iskola főbejárata mellett található virágoskertet, amit az iskola gyerekei gondoznak, telepí-

tettek a szülők segítségével, valaki vagy valakik rendszerint tönkretesznek, felszedik a díszke-

rítést, ellopják a virágokat (hagymástól, tövestől), itt végzik a nem kívánt dolgaikat. 

 



Az iskola és a lakótelepi háztömb közötti füves 

részen szemétlerakó alakult ki. A zöldhulladék 

elszállítása, ami a városgazdálkodás feladata, 

ritkán történik meg. Az iskola illetve az óvoda 

által megfelelő zsákokban elhelyezett füvet 

rendszerint szétrugdossák, illetve a bebüdösö-

dött zsákok nem szép látványt mutatnak. 

Megjegyezni kívánom, hogy a lakók is ide 

hordják a zöldhulladékot, sőt már láttam autó-

ból is kirakni zsákokat. Ennek a problémának 

a megoldásában kérném a VSZKSZ segítsé-

gét. Egy ekkora területen, amit az iskola illet-

ve az óvoda is gondoz, rengeteg a zöldhulla-

dék (fű, levél, sövények, stb.). A kerítésen 

belül nem megoldható a gyűjtés helyhiány illetve a gyerekek egészség védelme érdekében. 
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