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Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont 

vezetője, Tóth Géza az alábbi kéréssel fordult a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnökéhez. 

2011. június 4-én kerül megrendezésre az oktatóközpont által meghirdetett ll. Balogh János 

Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny, melyre a csapatok az ország egész 

területéről érkeznek. 

A résztvevő csapatok vendéglátásához kérik a Bizottság támogatását. 

A korábbi években a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány támogatta a rendezvényt, 

de mivel az alapítvány 20 l O-ben megszűnt, ezért fordultak kérelmükkel a bizottsághoz. 

Mellékletként megküldték a tavalyi évben megrendezett verseny szakmai beszámolóját, mely 

alátámasztja az esemény jelentőségét, hasznosságát. 


Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve a következő határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedj enek. 


Határozati javaslat: 


A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában 

működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által 2011. június 4-re meghirdetett 

ll. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez 

bruttó 200.000,-Ft összegű támogatást biztosít Megállapodás keretében a Bizottság 
tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Budapest, 20 ll. április 6. ~vm 1 áep
alpolgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 



Szakmai beszámoló a 2009/10. évi Balogh János Országos Környezet-és 
Egészségvédelmi Csapatversenyről 

Előkészítés: A versenyfelhívást 2009. szeptemberében közzétettük a Köznevelésben, 
a Balogh János honlapon, a Levegő Munkacsoport, a HUMUSZ, a KO KOSZ, a Kutató 
Tanárok, a TKTE és az iskolánk honlapján. (www.bem-iskola.hu) Elektronikus levélben 
elküldtük a megyei Ped. Intézetek versenyfelelőseinek és a címtárunkban meglévő 
iskoláknak, illetve az OKM közzétette az Oktatási Közlönyben. 

Lebonyolítás: A jelentkezők számára írt válaszlevelekben felhívtuk a figyelmet arra, 
hogy az iskolában több csapat illetve tanuló is megkezdheti a megadott irodalom alapján a 
felkészülést és az iskolai döntőn legjobbnak bizonyult három tanuló alkossa az iskolát 
képviselő csapatot. Az iskolai döntőhöz kérésre segédanyagot is biztosítottunk. A 
jelentkezések alapján szerveztük meg a regionális versenyeket a KO KOSZ, aKUTOSZ a 
TKTE és a megyei Ped. Intézetek segítségéveL 

Helyszínek: Budapest, Debrecen, Győr, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Paks, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Zalaegerszeg. 

A tanulmányozandó friss irodalmat (honlapokon elérhető cikkek) két körlevélben 
küldtük el a jelentkezőknek illetve felkerült az iskola honlapjára. 

A 2010. március 17-i regionális döntökön iskolánként egy csapat indulhatott A 
feladatlaphoz csatolt kitöltött értékelőlapokat küldték vissza hozzánk a regionális verseny
biztosok és a feladatlapok a csoportoknál maradhattak. A regionális döntök · 
lebonyolításának anyagi feltételeit az Öko-Pack Kht biztosította. 

Az értékelőlapok kijavítása után április elején minden csapat értesítést kapott az elért 
eredményről és a javítókulcsot is elküldtük a felkészítő tanároknak A legjobb eredményt 
nyújtó 13 csapatot hívtuk be az országos döntőbe. A továbbiakban újabb 
tanulmányozandó irodalmat kaptak levélben a döntőbe jutott csapatok illetve felhívtuk a 
figyelmet a versenyfelhívásban is szereplő kiselőadás készítésére illetve a figyelemfelhívó 
képzőművészeti alkotásra. (Nem csak plakát, hanem makett vagy egyéb más térhatású 
alkotás is készíthető.) 

2010. június 4- én már 12 órától érkeztek a háromfős csapatok, (ll) az ország 
különböző tájairól, Nagykanizsától- Gyöngyösig. (Sajnos betegség és bérmálás miatt két 
csapat az utolsó pillanatban kényszerült lemondani a részvételt.) A csapatok által 
előzetesen készített alkotásokat a tomateremben helyezték el rajztanár kollégáink (Illés 
Erika, Illésné Gombos Ibolya) és művészeti szempontból értékelték 

(A felkészítő tanárok másnap szintén pontokkal véleményezhették az alkotásokat.) 
A regisztrációkor a csapat által kihúzott szám került a poszterre és a versenyen ezzel a 

számmal szerepeitek a versenyzők egészen az eredményhirdetésig. 
Az átadott "versenytarisznyába" a szomjoltó itaion kívül egy-egy felíró-tábla is került 

a múzeumi feladat megoldását segítendő. 
A megnyitóra a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor, a második emeleti aulában. 
A megnyitó ünnepélyességét fokozta, hogy egybeesett a Trianoni döntésre emlékező, 

nemzeti összetartozás napjával, amelyet Vizi Adrienn csodálatos katonadalai tettek 
emlékezetessé. 

Amíg a versenyző csapatok a feladatlapok útmutatásai szerint keresték a helyes 
válaszokat, a kísérő tanárok a régészeti kiállítást tekintették meg, ingyenes szakvezetéssel. 
Reméljük, mivel ez is a célunk, hogy kellően felkeltettük a kollégák érdeklődését is 
ahhoz, hogy újra ellátogassanak ú jabb tanítványokkal a nemzet első múzeumába. 

A megnyitó után a Bem József Ált. Iskolában finom vacsora várta a résztvevőket, a 
Pensió 17 Kft. jóvoltából. A lezajlott vacsorát követően, fakultatív programként 

http:www.bem-iskola.hu


ismerkedhettek Budapesttel az érdeklődök. A szállást évek óta a maglódi úti 
Munkavállalói Hotelben biztosítjuk a vidéki csapatok számára. 

. Június 5-én a reggeli~után 3 helyszínen, forgószínpad-szerűen folytatódott a verseny. 
A csapatok egy része feladatlapot töltött ki (Balogh János élete, ajánlott szakmai cikkek 
anyaga) és egyszerű környezet-egészségvédelmi vizsgálódást végzett. (Vizeink 
olajszennyeződése és azok következményei) A másik része a számítógépes teremben a 
"Legyél te is környezetvédő!" című kvízjátékban mérte fel tudását. Voltak, akiknek 
szituációs feladatként a kivetített környezetvédelmi témájú képek alapján kellett 
"idegenvezetést" tartaniuk, megosztva a csoportban a feladatokat. 

A zsűri tagjai: Láposi Fererrené ny. földrajz, biológia szakos tanár a Herman Ottó 
Környezetvédelmi Oktatóközpont részéről, Tóth Géza biológia, földrajz, 
környezetvédelem szakos tanár, szaktanácsadó, Illés Erika informatika tanár, a Bem 
József Általános Iskola tanáraiként és Zolnai Ildikó biológia-kémia szakos tanáT, a 
Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályát képviselve. A zsűri munkájában 
részt vett Bartha Cecília volt tanítvány, biológia -kémia szakos tanár, a Környezeti 
Nevelési Egyesület vezetőségi tagja. 

Amíg a gyerekek vetélkedtek, a felkészítő tanárok továbbképző előadáson, 
foglalkozáson vettek részt. Téma: Legyünk egészségesek a kínai torna, a több ezer éves 
meridiánpont-masszás alkalmazásával. Az elméleti és gyakorlati képzés nagy tetszést 
váltott ki a tanárok körében. Reméljük, hogy a tanultakat továbbadják tanítványaiknak és 
kollégáiknak. 
Az ízletes ebédet a Pensió 17. Kft. biztosította. 
Az ebéd utáni pihenőt 13 órától követték a kiselőadások.·A csapatok nagy része 
fegyelmezetten tartotta a megadott 6 perces időkeretet és magas színvonalú előadásokat 
hallhattunk és láthattunk. A szemléltetés nagyon változatos volt: projektoros kivetítés, 
videofilm, szerepjáték. 

A zsűri tagjai: Dr. Bíró Eszter környezetvédelmi főtanácsos (TKTE), a zsűri elnöke, 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna a Kőbányai Önk. Környezetvédelmi Osztályvezetője, Gál 
Judit magyar szakos tanár, az iskola igazgatója, Bakos László vegyész, a Richter G. Nyrt. 
részéről. 

Amíg a zsűri "nehéz helyzetben" volt, a vasárnapi Pedagógusnapra való tekintettel, 
egy kis műsorral kedveskedtek iskolánk tanulói, bevonva a résztvevő versenyzőket is. 
Majd a Big Bem DSE versenytáncosai tartottak bemutatót, és ezt követte különböző 
természetvédelmi projektek, pályázati felhívások ismertetése Bartha Cecília és Nagyné 
Horváth Emília segítségéveL . 

A versenytáblán folyamatosan vezetett pontokból már csak az előadások értékelése 
hiányzott. Hamarosan ebben is döntés született. 

A zsűri az indoklásban tett néhány megszívlelendő észrevételt a feladatmegoldásokkal 
kapcsolatban. A környezet-egészségügyi probléma szituációs játékban való megjelenítese 
évről- évre jobban sikerül. A figyelemfelhívó képzőművészeti alkotások nagyfokú 
kreativitással és művészi kivitelezéssei készültek. 

Az idei verseny győztese a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium csapata, 
második lett Tarnaörs és a harmadik helyet Veszprém csapata nyerte el. 

A versenyzők oklevelet kaptak és az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Ö ko
Pack Kht., a Richter Nyrt. díjaiban részesültek. (könyvek, képek, féldrágakő 
könyvjelzők, környezetbarát anyagokból.késZült dísztárgyak, egyéb használati eszközök.) 
A felkészítő tanárok, segítők és a zsűri, Konda Szilvia textiltervező iparművész mandala 
képeit és emléklapot illetve köszönölevelet kaptak. 



A díjkiosztás után az iskola udvarán bográcsokban főzött pincepörkölt volt a vacsora, 
melyet a résztvevők jó étvággyal fogyasztottak. A vacsorát, a szállást és a vendéglátás egy 
részét a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány támogatásával tudtuk biztosítani. 

A verseny végig nagyon jó hangulatú volt, amely a lelkes vendéglátóknak, a már 
említett támogatóknak és a HerbaHáznak köszönhető, melynek biotermékei nagy 
tetszést arattak a résztvevők körében. 

A fotók, a versenyzők és felkészítőik véleménye, illetve az OKMT monitoring 
szakértőjének jegyzőkönyve is bizonyítja, hogy támogatóink segítségével jövőre is 
érdemes lesz megszerveznünk a versenyt, immár tizenegyedik alkalommal. 

A lakóhely környezet-egészségügyi problémáit illetve azok megoldásait bemutató 
kiselőadások anyaga, megjelentetésre is érdemes lenne. A poszterek közültöbb is 
megállná a helyét óriásplakátok formájában. 

(A verseny feladatai, másolatai, feljegyzései, beszámolói újrapapírra készültek.) 

Budapest, 2010. június 8. 

JJ~ ~cf&t ~l~ tCL 
Nagyné Horváth Emília 

tanár, versenyfelelős 
Herman Ottó Környezetvédelmi OK- Bem József Ált. Iskola 

Zöld Dió Alapítvány 
1101 Bp. Hungáriakrt. 5-7. 



Marksteinné Molnár Julianna 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Az iskolánkban működő környezetvédelmi oktatóközpont az idei tanévben ll. 
alkalommal hirdette meg a Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi 
Csapatversenyt. 

Az ország különböző részeiből jelentkeztek csapatok. 
Azzal a kéréssel fordulok a Bizottsághoz, hogy a versenyen résztvevő csapatok és 

kísérőik vendéglátását (szállás, étkezés, programok) lehetőségükhöz mérten 
szíveskedjenek támogatni! 

Az elmúlt években is nagy segítséget jelentett a kerületi támogatás. 
Egyúttal tisztelettel felkérem·a Bizottságot, hogy képviseltesse magát a döntő 

zsűrijében! 

Időpont: 2011. június 4. 

Budapest, 2011-03-18. 


