
Közlemény – Zöld PKE kampány
A Partiumi Keresztény Egyetem idén tavasszal környezetvédelmi kampányt indít, így 
juttatjuk kifejezésre, mennyire fontosnak tartjuk a közösséget, amelyhez tartozunk, 
illetve annak minden tagját. A kampány év végéig tart, és két szakaszban zajlik majd, a 
faültetéshez legmegfelelőbb évszakokban: tavasszal és ősszel.

Az elkövetkező időszakban az egyetem önkéntesei, illetve az akciót koordináló tanárok 
egy része a helyi közösség által birtokba vehető gyümölcsfákat ültet majd. Ugyanennek 
a projektnek a keretében egyetemünk figyelemmel kíséri majd a tanításban használt 
papír újrahasznosítását, fokozatosan csökkentve a felhasznált papír mennyiségét, úgy, 
hogy a hallgatók számára elektronikus formában tesszük hozzáférhetővé a kurzusokat 
anélkül, hogy azokat ki kellene nyomtatni.

A kampányban egy tájékoztató jellegű komponens is helyet kapott, amelynek során 
felhívjuk a figyelmet azokra a súlyos környezetvédelmi problémákra, amelyek Romániát 
az illegális erdőirtás és a falopások, illetve ezekből következően az erdős területek 
rohamos zsugorodása miatt sújtják.

A kampányban való részvételre szeretnénk ösztönözni közösségünk minél több 
tagját, ezért egyetemünk a város polgárai számára lehetővé teszi, hogy amennyiben 
nekik maguknak nincs idejük vagy lehetőségük ültetni, adományozhatnak egy fát, 
amelyet az egyetem hallgatói az adományozó nevében ültetnek majd el. Az egyetem 
ugyanakkor útjára indítja Csemete elnevezésű ösztöndíját is, amelyet egy jó tanulmányi 
eredményeket elérő, ám szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező hallgatónak ítélnek 
majd oda. 
Az ösztöndíj értéke egyenesen arányos lesz a programba beiratkozott adományozók 
számával. Minden, a közösség valamely tagja által felajánlott fáért befolyt összeget 
ösztöndíjra fordítunk.

Ezzel a tevékenységgel a Partiumi Keresztény Egyetem proaktív módon kíván 
hozzájárulni a környezet védelméhez: nem elég csupán felhívni a figyelmet a fennálló 
problémákra, megoldásokra, hanem azoknak a gyakorlatba ültetésére is szükség van, 
ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy a közösség minden tagja aktívan részt vegyen 
a közös jövő alakításában.

A kampány 2017. április 5-én indul, ekkor a Partiumi Keresztény Egyetem rektora 
szimbolikusan elülteti az első fát a felsőoktatási intézmény új épületének udvarán, a 
Sulyok István utca 16 szám alatt.
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