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Łódź, 2021

Oktatási célú 
képregény környezeti 

problémákról 
gyerekeknek



Berkenyés-bérc és a Tündér-tó között található a titokzatos 
Öreg Erdő, ahol vidáman éldegél két vidám manó - Bodza 
Sára és Galagonya Gergő.

De ők nem csupán egyszerű lakói e vidéknek, hanem 
őrzői az itt található hatalmas fáknak, gombáknak, 
növényeknek és állatoknak. A két manó jól ismeri az összes 
itt lakó élőlényt, barátja minden állatnak, növénynek és 
természetesen Öreg Falu lakóinak is. 

a Bölcs 
Tölgy

Tóbiás
Öreg Falu polgármestere



Tappancs Úr Vince

Gergő Sára

az öreg medve Ezercsepp-tenger szülötte



Jegyezd meg!

A szelektív hulladékgyűjtés fontos, mert 
a papír, az üveg és a műanyag külön gyűjtve 
nem szemét, hanem értékes nyersanyag!

Tudtad?

• 50 PET palackot újrahasznosítva egy L-es 
méretű polár pulóvert gyárthatunk, mivel 
a polár műanyag.

• Minden újrahasznált üveggel annyi energiát 
lehet megtakarítani, amennyi fedezi 6 órányi 
tévézés energiafogyasztását.

• A szelektív hulladékot szállító kukásautó 
belül kamrákra van osztva, így a szelektív 
hulladék nem keveredik össze benne.
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HULLADÉKKEZELÉS 
ÉS SZELEKTÍV GYŰJTÉS





Mi lehet az?

Nem tudom. Se 
nem pillangó, se nem 

falevél.

Eredjünk 
utána!

Nézd! Tovaszáll 
a széllel.

Sára és Gergő épp a szélben kavargó falevelek 
táncát csodálták, amikor egyszer csak... 



Nem tudom. Gyűjtsük őket 
a puttonyomba, és vigyük el 
a Bölcs Tölgyhöz! Ő talán tud 

segíteni.

Mik lehetnek 
ezek?

Napsütötte, szép 
reggelt, Bölcs Tölgy!

Nektek is 
hasonlóképpen, 

kis barátaim!Furcsa tárgyakat találtunk 
a erdőben. Tudod esetleg, 

honnan jöhettek?

Nos, tudom...Az emberek 
dobták el őket.



Dehát miért tesznek 
ilyet?

Amit már nem 
használnak, azt 

szemétnek hívják, és 
eldobják.

Miért az erdőben? Nincs 
egy hely, ahol gyűjthetnék 

a szemetet?

Természetesen 
van ilyen hely.

Vigyük hát 
oda ezeket! Merre 

találjuk?

Van a közelben egy Hulladékudvar, 
tároló edényekkel. Oda kéne kerülnie 

mindennek, amire az embereknek már 
nincs szüksége. 

Dobjunk akkor 
mindent bele egy 

konténerbe!

Ezek közül nem minden Szemét. Az 
újrahasznosíthatóakat Hulladéknak hívjuk, 

és mindnek megvan a maga helye.



A papír guriga és az újságpapír már 
nem használható, ezért a kék edényben 

a helyük, a többi papír mellett.

Ez a sérült PET-palack és szatyor 
műanyagból készültek. A sárga edénybe 

kell rakni őket, ahol a többi műanyag 
is van. 

Ezt a sértetlen tejesüveget például 
el sem kellett volna dobni, mert még 
használható. Bodza Mama tud nektek 

rakni bele szörpöt. A törött üvegnek a zöld 
konténerben a helye, az újrahasznosítható 

üvegek között.



És ezt hova 
dobjam?

Ha már nem tudod 
használni, akkor a szürke 

edényben a helye a többi fém 
között.

Inkább készítek belőle valami 
hangszert, vagy csengőt!

Ezzel mit 
csináljunk?

Az sajnos semmire sem 
használható. Azt a fekete 

edénybe kell dobni.

Miért kell ezeket külön gyűjteni? 
Hogyan fogják az emberek 

hasznosítani mindezt?

Ha minden a megfelelő helyre kerül, az 
emberek tudni fogják, hogy melyik anyagból mit 

készíthetnek.



Az üvegből tudnak új üveget gyártani. 
A műanyagból új pohár, palack, vagy játék is 

készülhet. A fém dobozokból új konzervdobozt, vagy 
üdítős dobozt lehet gyártani. 

Későre jár, és még sok 
mindent össze kell szednünk 

az erdőben.

Ezt megtartottam. 
Készítek belőle 

ajándékot a Bölcs 
Tölgynek!

Nagyszerű ötlet!

Menjünk haza 
előbb és pihenjük ki 

magunkat!



Ezt neked készítettem!

Rengeteg ötletünk 
van, hogyan lehetne 

hasznosítani az emberek 
eldobált tárgyait.

Köszönöm! Ez igazán 
gyönyörű!



A két kis manó szerszámokat ragadott, hogy 
hasznosabbnál hasznosabb tárgyakat készítsenek 

az erdőben eldobált holmikból.

Szép munka, 
kis barátaim!

Világosítsuk fel Öreg 
Falu lakóit!

Sajnos kevesen 
tudják mindazt, 

amit ti!

Az nagyszerű lenne!

Hurrá! A fekete konténer majdnem 
üres! Bárcsak minden ember így 

gondolkozna!



Első útjuk az iskolába 
vezetett.

Aztán a tűzóltókat 
tájékoztatták 

a tűzóltóságon.

Elmentek a rendőrségre 
is, hogy szóljanak a 

rendőröknek.

Még a 
Polgármestert is 

felkeresték!



Azóta Öreg Falu lakói külön gyűjtik a hulladékot. 
A műanyagot a sárga edénybe, a papírt a kék 
edénybe, az üveget a zöld edénybe, a fémet a 

szürke edénybe. A fekete edénybe pedig olyan kevés 
szemét kerül , hogy tán soha meg sem telik:)

Ami az erdőt illeti, az emberek soha többé nem dobtak el semmit. 
Szeretnék, ha a két kis Hős büszkén mesélne róluk az erdőben. 

Megtanulták, hogy a hulladék érték, amit ha helyesen gyűjtenek vagy 
újrahasználnak, a Földet is egy élhetőbb hellyé tehetik.





Jegyezd meg!

Csak annyi ételt készíts, vagy vegyél 
a tányérodra, amennyit megeszel!

A megunt, kinőtt, nem használt 
ruháidat és játékaidat ne dobd ki, 
hanem add oda másoknak!

Tudtad?

• 2700 liter ivóvíz szükséges egy póló 
elkészítéséhez. Ez a mennyiség fedezné egy 
ember ivóvíz szükségletét 2,5 évre.

• Magyarországon nagyjából 1,8 millió 
tonna élelmiszer vész kárba évente. Ebből a 
családokban kidobott élelmiszer 68 kg évente 
emberenként: így Rád, plusz anyukádra és 
apukádra vonatkozóan is. 

• Ha a Magyarországon évente kidobott 
élelmiszerhulladékot hajón akarnánk 
elszállítani, összesen 1125 darab nagy 
uszályra férne rá.
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TUDATOS FOGYASZTÁS 
ÉS NULLA-HULLADÉK





Nézzük meg, mi 
lehet a gond!

Csakhogy 
megvagytok!

A Fekete Edény 
csaknem teljesen 

megtelt!

Üdvözlet, Bölcs 
Tölgy! Ellenőriznünk 
kell a Fekete Edény 

tartalmát.

Sok oda nem illő dolog került 
a Fekete Edénybe.



Ezeknek nem itt 
lenne a helye!

Sok tárgyat ki sem kellett 
volna dobni!

Ez a rongybaba 
könnyen megjavítható!



Ennek a kisautónak csak 
a kereke hiányzik!

Egy dróttal könnyedén 
javítható.

Nagyon sok itt az 
ételmaradék!

Az emberek 
sokszor több 
ételt vesznek 

a szükségesnél.

Attól még nem kéne 
kidobniuk!

Ez a rádió csak 
sistereg.



Bodza Mama ezt a fél almát 
felhasználhatta volna egy finom pitéhez.

Ennek a csokoládénak biztos 
örült volna egy gyerek.

Ezeknek a 
ruháknak sem kéne 

itt lenniük!



Megfoltozom a zoknikat.. 
Ez a mellény pedig még jó 
lehet egy kisebb gyerekre.

A műanyag dobozokban 
ételmaradék van.

Ismerek egy családot, 
ahol hasznát vennék!

Ezekben szállítják 
az ételt a Tündér-tó 

partjáról.

A Tündér-tó nagyon 
messze van! Öreg Falu népe 
vehetné a zöldséget Kacor 

Kázmér kertjéből is! 

Figyelmeztetnünk kell 
őket!  



Ez a könyv 
hogyan kerülhetett 

a szemetesbe?

Biztos már elolvasták! 

Oda kéne adni 
valakinek, aki még nem 

ismeri! 

Mennyi mindent 
megmentettünk! 

Elviszem a 
könyvtárba!  

Éljen! A Fekete Edény szinte 
teljesen kiürült!



Holnapra mindent 
megjavítunk, és kitisztítunk! 

A két manó egész éjjel 
szorgalmasan munkálkodott, hogy 

reggelre minden elkészüljön... 

...és mindennek találunk új 
gazdát a faluban! 

Amikor elkészültek, útra 
keltek vállukon a megrakott 

puttonyaikkal. 



Mindeközben a Polgármester 
összehívta Öreg Falu népét.  

A gyűlés végére Gergő és 
Sára is megérkezett.  

Végül minden megjavított 
tárgy új gazdára lelt.



Azóta Öreg Falu népe mindig megjavítja, 
ha valami elromlik.  

A kinőtt ruhákat továbbadják 
a kisebbeknek, és a könyvtárból 

kölcsönöznek könyvet,  ha olvasni 
támad kedvük. 

E naptól fogva a falu lakói Kacor Kázmér kertjéből szerzik be a mindig 
friss és egészséges élelmiszert, így műanyag  dobozra sincs többé 

szükség a kiszállításhoz.



Jegyezd meg!

Soha ne dobd a lemerült elemeket az otthoni 
szemetesbe! Dobd be őket a boltokban 
kihelyezett speciális konténerekbe, vagy add le 
hulladékudvarban!

Kapcsold le a lámpát, amikor kilépsz egy 
szobából, és kapcsold ki a TV-t vagy a 
számítógépet, ha már nem használod! Így 
lehet hatékonyan energiát spórolni!

Tudtad?

• Egy elektronikus órában lévő elem akár 400 
liter vizet is képes beszennyezni.

• A legtöbb energiát egy háztartásban a 
szobák és helyiségek fűtésére használjuk el. 
Ez teszi ki fogyasztásunk 64%-át!

• Ha 6 konzervdobozt szelektíven gyűjtött 
fém újrahasznosításával készítünk és nem új 
alapanyagból, azzal annyi energiát spórolunk, 
mint amennyit egy autó felhasznál 1 liter 
benzin elégetésekor.



3

FENNTARTHATÓ
ENERGIA





Mitől olyan furcsa itt a levegő! 
Nehezen tudok lélegezni! 

Bodza Sárát és Galagonya Gergőt Öreg Erdő 
legismertebb  erdei manóiként tartják számon. Jó 

barátai növényeknek,  állatoknak és Öreg Falu népének.

Napsütötte, márciusi reggeleken gyakran 
járják kedvenc erdei ösvényüket hóvirágok után 

kutakodva. Ám egyszer erős szél támadt.

Tappancs 
Úr talán tudja 

a választ! 

Keressünk 
menedéket Tappancs Úrnál!  



Madárcsicsergős, szép napot, 
Tappancs Úr!   Menedéket 

keresünk a szél elől!

Bújjatok beljebb, 
kis barátaim!

Megvárnánk itt, amíg 
elcsendesedik a szél. 

Aztán elkísérhetnétek 
engem élelmet keresni! 



Mire jó az Elektromos 
Áram? 

Olyan kevés itt 
a növény! Lélegezni is 
csak nehezen tudok! 

Szenet éget az Elektromos Áram 
előállításához. 

A Szénerőmű 
füstje miatt rossz 

itt a levegő.

A szélvihar elültével útnak eredtek, hogy 
élelmet keressenek a medvének.

Mire jó a 
Szénerőmű? Miért kell 

füstölnie? 

Az emberek Elektromos Áramot használnak a világításhoz, a TV-hez, 
a turmixgéphez és sok más háztartási géphez.   



Szerencsére az 
Elektromosság létrehozható 
füst nélkül is! Megmutatom, 

hogyan! 

Hát ezek meg 
micsodák?  

Ezek a Szélerőművek. A szél 
energiáját használják. 

A Szélerőművek 
miatt sokkal 

tisztább itt a levegő!  



Mi van a kerítésen 
belül? Beleshetünk?

Ez a Napelem Park! Itt is 
füst nélkül állítják elő az 

áramot. 

Hogyan 
működik? 

A fekete lapocskák 
begyűjtik a napsugarakat. Így 
a Nap energiájából Elektromos 

Áram lesz. 

Nahát! Ez csodálatos!

Ez egyáltalán nem zavarja a 
madarakat és a többi állatot! 

Szerintem mi is tudunk neked mutatni valami 
érdekeset, Tappancs Úr! 



Ez itt Öreg 
Falu legrégebbi vízimalma.

Hogyan 
működik? 

Bárcsak mindenki a Nap, 
a víz és a szél energiáját 

használná az Áram 
előállítására! 

Szólnunk kell az 
embereknek!

A víz meghajtja lapátos kereket. A kerék 
meghajtja a malomkövet az épületben. 

A malomkő megőrli a búzát. Így készül a liszt. 



Nekem most muszáj 
valami élelem után 

néznem! Ég veletek, kis 
barátaim! 

Ég veled, Tappancs 
Úr! Nekünk dolgunk van 

Öreg Faluban! 

Menjünk egyenesen 
a Polgármesterhez! 

Mondjuk el, hogyan lehet 
helyettesíteni a Szénerőművet!



A manók elmesélték Tóbiásnak, 
hogy lehet Elektromos Áramot 

előállítani füst nélkül. 

Tóbiás elmondta a falu lakóinak, miként lehet 
hasznosítani a Nap, a szél és a víz energiáját. 

...a Szénerőmű bezárásával az erdő 
ismét füstmentes lett. 

...a Szénerőművet 
pedig azonnali hatállyal 

le kell állítanunk!



Ahogy a levegő tisztábbá vált, az állatok és 
növények is visszatértek.  

... többé Tappancs Úrnak sem kell nagy utat 
megtennie az élelemért, és újra madáraktól 

hangos a környék. 

Az állatok hálásak a két kis Hősnek, amiért sokkal 
élhetőbb hellyé tették az erdőt.



Jegyezd meg!

Ne szemetelj az erdőben és tiszteld 
a természetet! Az erdők, a parkok és rétek 
számos állat, madár és rovar otthona.

Ha rajzolsz, használd a lap mindkét oldalát! 
Így megóvod a kivágástól azokat a fákat, 
amelyekből papír készülne.

Tudtad?

• A világ leidősebb fája 4600 éves. Neked hány 
év hiányzik, hogy elérd ugyanezt a kort?

• Egy fa tíz embernek elég oxigént termel egy 
évben. 60 kg papírhulladék újrahasznosításával 
megmenthetünk egy fát.

• Egy erdőben eldobott műanyag palack 500 
év alatt bomlik le, azaz tűnik el, egy rágógumi 
pedig 5 év alatt.
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WASTE MANAGEMENT 
AND SEGREGATION

4

TERMÉSZET-
VÉDELEM



Menjünk el Szender-rétre vitéz 
kosborokat keresni!  

Barangoltatok valaha Öreg Erdő moha lepte, 
titokzatos ösvényein? Ez az a hely, ahol 

Bodza Sára és Galagonya Gergő tölti vidám 
mindennapjait. 

E két kis manó nem csak lakói és csodálói, 
hanem valódi védelmezői is egyben 

a rengetegnek.

Jaj ne! Mi történhetett 
itt, Gergő? Eltűntek a virágok! 



Mi lesz így 
a pillangókkal, 

katicabogarakkal és 
a szenderekkel? 

Egyet se félj! Utána 
járunk mi ennek! 

Úgy tűnik, ezeket a 
virágokat valaki letépte!

De hát, ki tenne ilyet? 

Talán a Fakopáncs Úr 
tudja a választ! 

Ki lehet az 
a Poli Eszter? 

Kiderítjük, ígérem!



Láttál errefelé 
valami szokatlant 

mostanában? Tudod, 
ki az az Eszter? 

Egy csapat 
iskolás gyerek járt erre 
a minap Új Városból. 

Talán közéjük tartozik.  

Mi szél hozott benneteket? 

Szép napot, Fakopáncs Úr! 



Ha a gyerekek leszedik az összes 
virágot, legközelebb nem lesz miben 

gyönyörködniük!  

Nos, úgy tűnik, hogy ők ebbe 
nem gondoltak bele.  

Menjünk Új Városba, 
és figyelmeztessük az 

embereket!

Gyertek 
velem! Én 

tudom az utat! 

Hát itt meg mi a manó 
történt?  

Új Város lakói gyakran 
ellátogatnak ide!  

Azzal útnak eredtek, és addig 
mentek, míg Virgonc-patak partjához 

nem értek.  



Mi történt az 
állatokkal?  

Ez így nincs 
rendjén! Mihamarabb 

beszélnünk kell Új Város 
lakóival!

Másik, zavartalan 
élőhely után néztek.

Bizony, sok fát kivágtak itt az 
építkezés miatt. 

Nahát! Legutóbb még fák és 
cserjék borították ezt a helyet! 

Az emberek próbálják új 
csemetékkel pótolni a kivágott 
fákat, de azok csak évek múlva 

lesznek elég nagyok.

Ezért kéne jobban óvni 
az idős fákat! 

De hát így egyre 
kevesebb hely marad az 

állatoknak! 



Vajon merre 
keressük Poli Esztert? 

Szerintem 
az iskolában 

kéne kezdenünk.

Nekünk kell 
megtanítanunk 

őket! 

Olyan kihalt itt minden! Csoda, 
hogy a városiak nem tudnak vigyázni 

a növényekre és az állatokra? 

Az erdőben sokféle növény nyújt menedéket, különböző 
állatoknak. Ezért is olyan sokszínű az élővilág. Ezt 

mindenképp mondjátok el Új Város lakóinak!



Tetszik 
ismerni Poli Esztert? 

Azt is tudom, 
hogy hol találjátok 

meg őt! Kövessetek!  

Másnap Sáráék iskolai kirándulást szerveztek Öreg 
Erdőbe. Hivatalos volt oda Diri Dóra, az összes tanár, az 

összes gyerek, de még a gyerekek szülei is! 

Eszter épp az ebédlőben volt a barátaival, akiknek a manók 
láttán szemük-szájuk elállt a csodálkozástól. Még sosem 

láttak hozzájuk hasonló szerzeteket.  



A két manó sokat mesélt gombákról, mohákról, növényekről 
és különböző állatokról. Elmondták, hogy miért nem szabad letépni a 
virágokat, és a faleveleket, valamint, hogy miért olyan nehéz pótolni 

az idős fákat. 

Poli Eszter majd’ elsüllyedt szégyenében. Megfogadta, 
hogy ezentúl nem tép le sem virágot, sem 

falevelet, járjon akár az erdőben, akár a réten.  

Új Város utcáit azóta fák és bokrok díszítik, a házak ablakaiban 
pedig színes virágok pompáznak. Az állatoknak télen sem 
kell félniük, hiszen az emberek kihelyezett etetőkkel és 

búvóhelyekkel gondoskodnak róluk. 



A városlakók sokkal körültekintőbben járják az erdőt, 
vigyázva az ott élők nyugalmára.  

Építkezéseknél ügyelnek az idős fák épségére, és 
kerülik a természet rombolását.

Szender-rétet annyira megszerették, hogy a ritka Vitézkosbor 
virágzásakor elkerítik a területet, és csak a kordonon kívülről csodálják 

a mézillatú forgatagot.



Virgonc-patakot csak olyan gyakran látogatják, hogy 
ne zavarják az ott élő állatok életét.  

Bodza Sára és Galagonya Gergő ismét büszkén járhatja Öreg 
Erdőt, hiszen segítségükkel sikerült továbbra is megőrizni ezt 

az élettel teli, színes világot.



Jegyezd meg!

Hatással vagy a folyókban és tavakban 
élő halak életére. Ha víz közelében vagy, 
vigyázz arra, hogy tiszta maradjon, 
és figyelmeztess erre másokat is, ha 
szemetelni látod őket!

Tudtad?

• A tengerekben lévő hulladék nagy része 
műanyag. Több mint 80%-a tengerben 
fellelhető hulladéknak!

• Körülbelül 25 év múlva több műanyag 
lesz a tengerekben, mint vízi élőlény.

• A Földön található víz mennyisége sosem 
változik. Ez azt jelenti, hogy azzal a vízzel, 
amit iszunk, egy részével valaha még 
a dinoszauruszok is kapcsolatba kerültek.
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GLOBÁLIS 
KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS 

VÍZ ALATTI ÉLET





Hahó, Vince! Mi szél 
hozott?  

Berkenyés-bérc és Tündér-tó között található 
Bodza Sára és Galagonya Gergő otthona, a 

titokzatos Öreg Erdő. A két manó jól ismerte az 
összes teremtményt errefelé.

Egy napon kedvenc 
patakpartjukon heverésztek, 

mikor ismerős fütyörészésre lettek 
figyelmesek.  

Szükség lenne 
a segítségetekre!

Ezercsepp-tenger népe nagy 
bajban van! 



Mitől ilyen kihalt 
itt minden? 

Az állatoknak tovább kellett 
állniuk! Csöpp-szigetnél talán többet 

is megtudunk!  

Virgonc-patak hátán sodródtak 
egészen Hömpöly-folyóig... 

 ...aztán meg sem 
álltak Ezercsepp-tengerig.  



Évről évre egyre 
kisebb, ahogy a tenger 

szintje emelkedik. 

A korall erdők pusztulnak, ezért 
a halaknak új otthont kellett keresniük.  

Nahát! Milyen pici 
szigeten élsz!  

Hová mentek az 
állatok? 

What causes 
it t Hogyhogy emelkedik?

Vannak még dús korallok, de Gomoly 
Város lakói sokszor több állatot kifognak, 

mint amire szükségük van.



Az északi jéghegyek lassan elolvadnak, így 
egyre több a víz.  

Elolvadnak?!? Talán 
melegük van? 

Ha felhajóztok a Fóka-öbölig, 
látni fogjátok, hogy egyre 

kisebbek a hegyek!  

Nincs vesztegetni való 
időnk! Irány Fóka-öböl!  

Mit csinálnak azok 
a fókák?  

A jégtáblákon szoktak 
megpihenni.



Ez az utolsó 
jégtábla. 

Hamarosan nem lesz hol 
megpihenniük!

Ez meg mi a manó?

Siessünk 
a városba!

Szóljunk a 
városiaknak, hogy 

nagyon sokat ártanak 
a tengernek!

Egy olajfoltnak tűnik.  



Hömpöly-folyó is sok szemetet hoz 
a városok felől. 

A kikötőbe érve egy rendkívüli hajókirándulást 
hirdettek meg másnapra Gomoly Város lakosságának.

Gomoly Város lakói 
a szükségesnél több halat fognak 

ki a tengerből.



Első útjuk Ezercsepp-tenger délnyugati 
partjaihoz vezetett. 

Másnap egy óriási vitorlás hajó roskadásig megtelt 
kíváncsi embertömeggel. 

Aztán az emberek saját szemükkel 
láthatták, milyen kis helyre szorultak vissza 

az északi Jeges-hegység lakói.  



Sára és Gergő felhívta a hallgatóság figyelmét a kibocsátott 
füst mennyiségére.  

...és, hogy ez milyen hatással van az élővilágra... 

...nem beszélve az olajfoltokról, valamint az egyéb 
szennyeződésekről. 



Gomoly Város lakói nekiláttak a gyárak 
korszerűsítésének, autó helyett pedig kerékpárral 

közlekednek.

A vízen lehetőség szerint mindig vitorlás 
hajóval közlekednek.

A Halászati Főhivatal csakis az arra kijelölt 
területen engedélyezi a halászatot.



Különös figyelmet fordítanak a korall 
erdők élővilágának védelmére.

Gomoly Város és Ezercsepp-tenger népe egyaránt hálás a két kis 
hősnek, amiért bebizonyították, hogy kis változtatásokkal is sokkal 

élhetőbb hellyé tehető a Föld. 





Az “ÖKO Szuperhősök” képregény 
5 története a következő témákat érinti:

1. Hulladékgazdálkodás és szelektív 
hulladékgyűjtés,

2. Tudatos fogyasztás és az éhezés felszámolása,
3. Megújuló energia,

4. Természetvédelem,
5. Globális klímaváltozás és víz alatti élet.

Gergő és Sára manó, a mese főszereplői 
a legfiatalabbak számára is megérhető módon 

ismertetik meg a gyerekeket a bonyolult, sokszor 
összetett ökológiai problémákkal.

Az “ÖKO Szuperhős” projektet Csehország, Magyarország, 
Lengyelország és Szlovákia kormánya közösen finanszírozta 
a Visegrádi Pályázati támogatással a Nemzetközi Visegrádi 

Alap keretén belül. Az Alap célja olyan projektek támogatása, 
melyek a fenntartható regionális együttműködést 

segítik elő Közép-Európában.





HÁROM KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNT ELKÖTELEZETT SZERVEZET KÖZÖS 
MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYÉT TARTOD A KEZEDBEN, MELY REMÉNYEINK SZERINT 

SEGÍT MAJD A KÖRNYEZETI PROBLÉMÁKAT KÖZELEBB HOZNI TANULÓIDHOZ.

A KÉPREGÉNYT AZÉRT KÉSZÍTETTÜK, HOGY EGY ÚJSZERŰ, ÉRDEKES 
ESZKÖZT ADJON AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS A TANÍTÓK KEZÉBE, MELY 

SEGÍT A MINDENNAPI MUNKÁBAN.

5 TÖRTÉNET VÁR RÁD, MIND MÁS ÉS MÁS KÖRNYEZETI TÉMÁRÓL SZÓL.

MERÜLJ EL ÖREG ERDŐ MANÓINAK VILÁGÁBAN! KÖVESD VÉGIG GERGŐ ÉS 
SÁRA IZGALMAS ÚTJÁT, MELY AZ ERDŐ MOHALEPTE ÖSVÉNYEIN VEZET 

…VÁRUNK RÁD!


