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Adorjánné Káldi Boglárka 

intézményvezető-helyettes, kémia-környezettan szakos tanár 

 

1. Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 

Weboldal elérhetősége: http://molvetelkedo.battanet.hu/ 

weblapja: Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról vetélkedő (battanet.hu) 

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról vetélkedő  

Szeretnénk megismertetni a tanulókat az olajipar jelentőségével, a MOL-csoport Dunai 

Finomítójának működésével, felkeltve érdeklődésüket a természettudományok, azon belül 

elsősorban a kémia iránt. Szeretnénk olyan tudáshoz juttatni a diákokat, melyet a hétköznapi 

életben, de akár az ilyen irányú pályaválasztásuk során is hasznosítani tudnak. 

Szeretnénk, ha a résztvevő gyerekek és tanáraik betekintést nyernének az ország egyik 

legnagyobb vállalatának életébe, és látogatásaik során minél több élményben lenne részük. 

A vetélkedőre a MOL-csoport Dunai Finomítójának vonzáskörzetében (Baracska, Diósd, Ercsi, 

Érd, Martonvásár, Ráckeresztúr, Százhalombatta, Tárnok) működő általános iskolák 7. és 8. 

osztályos tanulói jelentkezhetnek, 3 fős csapatokat alkotva. 

 

2. Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? - Webre várt? (webrevart.hu) 

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJFELDOLGOZÁSRÓL? 

2015. október 1. | Blog, Referencia, Weboldal 

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? – Erre a kérdésre sokan kapásból azt válaszolnák, hogy 

“én aztán semmit”. Nem úgy azok a diákok, akik már harmadik alkalommal (2010, 2012 és 

2014) vettek részt a MOL Dunai Finomítója által szervezett kémiai vetélkedőjén. 

A vetélkedő kétévente kerül megrendezésre, ahol egy ún. nulladik fordulót követően a legjobb 

15 csapat jut be a versenybe. Innen 3 tematikus fordulón keresztül hallgatnak előadást, vesznek 

részt terepgyakorlaton, írnak beadandót és teszt formában adnak számot tudásukról. A három 

http://vve83.hu/
http://molvetelkedo.battanet.hu/2010/index.html
http://webrevart.hu/ki-tud-tobbet-a-koolajfeldolgozasrol/
http://webrevart.hu/category/blog/
http://webrevart.hu/category/referencia/
http://webrevart.hu/category/weboldal/


fordulót követően a legjobb 5 csapat egy nagyon izgalmas döntő játékon vehet részt, ahol 

mindenki értékes jutalommal tér haza. 

Az oldal arra hivatott, hogy a beadandó feladatokat, háttérinformációkat, az elért pontokat tudja 

azonnal a kíváncsi versenyzők elé tárni. 

 

3. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? – aranybatta.hu (edu.hu) 

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai nyerték  a „Ki tud többet a kőolaj-

feldolgozásról?” című  jubileumi vetélkedő  döntőjét

 

6  település 11 iskolájának 32 csapata jelentkezett az idei versenyre és a legügyesebbek az 

Arany János Általános Iskola és Gimnázium 8. évfolyamos diákjai voltak. 

Adorján Marcell Milos (8.c), Bábik Bence(8.b), Donászy Domos(8.b) rengeteget tanultak, 

készültek, kitartóak és kreatívak voltak, igazi csapatként versenyeztek. 

Különleges alkalom volt, mert a szurkoló tábor soraiban ültek a 10 éve kezdődött verseny régen 

volt „Aranyos” döntős diákjai is. 

molvetelkedo.battanet.hu/?p=2153 

4. Halom tv híradó, 2018. december 14, péntek, 19:00 

 

Százhalombattai Hírtükör Online (hirtukor.hu) felületén megjelent cikkekből: 

1. Ki lesz a bajnok? 

https://web.arany-szhbatta.edu.hu/?p=2252
http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=29942


2016-11-30 - Idén negyedik alkalommal rendezi meg a "Ki tud többet a kőolaj-

feldolgozásról?" című tanulmányi versenyt a MOL. A negyvenhárom jelentkező 

csapatból öt jutott a döntőbe, amelyet december 9-én tartanak a Dunai Finomítóban. 

A diákokat egyből a mélyvízbe dobták a szervezők, a program egy tesztlap kitöltésével 

kezdődött. A feladatok a versenyzők logikai készségeit tették próbára. Játékos fejtörőket és 

képrejtvényeket kellett megoldaniuk, és a kezdeti "rémületet" hamar izgalommal vegyes jókedv 

váltotta fel. 

 

Ezután viszont elérkezett a "kőkemény szakma" ideje. Először a kőolaj-feldolgozás 

technológiáiról hallgathattak meg egy előadást a diákok, majd testközelből is megismerhettek 

egy desztillációs és egy kénmentesítő üzemegységet. 

 

Ezúttal nem búcsúzott a versenytől egy csapat sem, viszont a fárasztó nap után, búcsúzóul még 

egy nehéz feladatot kaptak: készítsenek rövidfilmet, amelyben bemutatják, milyen fontos 

szerepet játszanak a kőolajipari termékek a mindennapjainkban. 

 

Lázas készülődéssel telt az idő a következő, harmadik fordulóig, amelyre november 18-án 

került sor. Tapintható volt a feszültség, mikor a csapatok megérkeztek a verseny helyszínére és 

leadták az elkészített kisfilmeket. Ezután egy teszt formájában számot kellett adniuk a második 

fordulóban szerzett tudásukról. 

 

Erre a fordulóra is maradt még tanulnivaló: a finomítás során alkalmazott környezetvédelmi 

módszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek. Amikor ezzel is végeztek, a tűzoltóságon és a 

laboratóriumban tettek látogatást. Érdekes vizsgálati módszereket tanulmányozhattak és maguk 

is elvégezhettek egyszerűbb kísérleteket. 

 

Az elsajátított ismereteket egy teszt formájában azonnal számon kérték a szervezők. Az 

elcsigázott hallgatók fogcsikorgatva vetették bele magukat a küzdelembe, hiszen tudták, hogy 

ez az utolsó feladat, amely elválasztja őket a döntőtől. 

 

Az eredmény november 22-én lett hivatalos: négy iskolából került ki az öt döntős csapat. 

Százhalombattáról az Arany János két, az 1. Számú és az Eötvös egy-egy trióval jutott a 

fináléba, amelynek mezőnye a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola alakulatával egészül 

ki. 



 

A döntőben minden versenyző értékes ajándékokban részesül, de csak egy győztes lehet. 

Izgalmas végjátékra van kilátás december 9-én, amikor kiderül, ki tudja a legtöbbet 2016-ban 

a kőolajfeldolgozásról. 

 

2. Minden, ami az olajból lehetséges - írta: Szűcs Alexandra 2010-11-15 - 

Az idén első alkalommal kerül megrendezésre a MOL Nyrt. Dunai Finomító szervezésében az 

általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára olajipari témában, a "Ki tud többet a kőolaj-

feldolgozásról" című, ismeretterjesztő diákverseny.  A tudatos utánpótlás-nevelés keretében 

szervezett verseny célja, hogy a diákok jobban megismerjék Százhalombatta és egyben az 

ország meghatározó ipari létesítményének a működését, felkeltse érdeklődésüket a 

természettudományok, elsősorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák a verseny 

fordulóira való felkészülés során a kőolaj-feldolgozásról szerzett ismereteiket, tapasztalataikat. 

 

A vetélkedőre a négy százhalombattai általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóiból álló 

csapatok, összesen 67 jelentkezett.  A verseny úgynevezett válogató fordulóval vette kezdetét, 

amely eredményei alapján iskolánként a legjobb helyezést elért 15 csapat jutott tovább a 

tematikus fordulókra. Ezek a tematikus fordulók a Dunai Finomítóban, a kőolajkutatás, 

termelés, szállítás; a kőolaj-feldolgozás és termékkereskedelem témakörökben, interaktív, 

játékos formában kerülnek megrendezésre. Az első tematikus forduló során, "Kőolajkutatás, 

kitermelés és szállítás" témában érdekes, interaktív előadást hallhattak a résztvevők. Az ezt 

követő terepgyakorlat során a diákok ellátogattak az Adria szivattyúállomásra, ahol 

megtekintették az állomás vezérlőtermét, a hozzá tartozó labort, és megismerkedtek a 

csőgörénnyel, az olajvezetékek karbantartására szolgáló szerkezettel. 

 

A második fordulón témája a kőolaj-feldolgozás volt. Az előadás után szintén sor került egy 

terepgyakorlatra, ahol a diákok megtekintettek egy atmoszférikus desztilláló tornyot, 

megnézték a Krakk üzem műszertermét és az üzem porleválasztó egységét, majd ellátogattak a 

hulladékudvarra. A harmadik és egyben utolsó tematikus fordulóra, termékkereskedelem, 

termékek felhasználás témában november 25-én kerül sor. 

 

A verseny a Dunai Finomítóban megrendezendő decemberi 17-ei döntővel zárul. A döntőben 



az egyes fordulók összesített eredményei alapján a legjobban szereplő öt csapat fog részt venni. 

A győztesek és a felkészítő tanárok, illetve iskolák értékes ajándékokban részesülnek. 

 

A vetélkedővel kapcsolatos minden információ elérhető 

a http://molvetelkedo.battanet.hu weboldalon. 

A verseny fordulóitól függetlenül két kreativitást igénylő, kőolajfel-dolgozás témájú pályázatot 

is meghirdettünk november 22-i határidővel. A legjobb "reklámfilmek" vagy grafikák készítői 

különdíjazásban fognak részesülni. 

 

3. A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy képesek vagyunk rá, 

avagy egy vetélkedő margójára 2015-01-06 - 

 

Tagadhatatlan a természettudományos ismeretek fontossága a mindennapi élet sok 

mozzanatának megértésében. Szinte nem telik el hét, hogy ne érkeznének olyan hírek, amelyek 

megértésének hátterét a kémiai ismeretek adják. Gondoljunk csak vissza az olajszőkítésre, a 

tiszai ciánszennyezésre, a globális környezeti problémákra, a tengerpartok olajszennyezésére, 

a bozóttüzekre, a metilalkohol-lopásokra és mérgezésekre, a házi akkumulátorbontás okozta 

mérgezésre vagy az alternatív energiaforrásokra. A megfelelően kiválasztott kémiai ismeretek 

fontosságához nem férhet kétség. 

Ennek ellentmondani látszik, hogy a kémia, be kell, hogy valljuk, évek óta versenyfutásban van 

a legnépszerűtlenebb tantárgy címért...., csak nem itt Százhalombattán! 

  

A "Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?" című vetélkedőt a MOL Nyrt. hat évvel ezelőtt 

rendezte meg először. Színvonalas, különleges, profin megszervezett verseny a 7., 8. osztályos 

diákok számára. Célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari 

üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, elsősorban a kémia 

iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák azokat a kőolaj-iparra vonatkozó ismereteiket, melyet 

a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek. 

  

A verseny lehetőséget nyújt a természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak az 

interdiszciplináris gondolkodásmód elsajátítására. A verseny nem csak szaktárgyi tudást 

igényel, hanem a természettudományos tantárgyak komplex szintézisének alkalmazását. 

  

http://molvetelkedo.battanet.hu/


A verseny feladatok megoldásánál a kémiát közvetlenül megalapozó matematika, fizika és a 

kémiai ismereteket felhasználó földrajz, biológia, környezetvédelem, fizika tantárgyak alapjait, 

összefüggéseit kellett a diákoknak felismerniük, alkalmazniuk csapatként a döntés 

fontosságának megtapasztalásával. 

A vetélkedő előadásai, terepgyakorlatai, feladatai felhívták a figyelmet a kőolaj- kitermelés és 

finomítás aktuális és múltbéli jelentőségére a kutatáson, a termelésen át a vásárlóig vezető úton, 

elősegítették a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását. 

  

A vetélkedő nemcsak verseny volt, hanem egy életre szóló tapasztalat. Diákjainknak talán soha 

nem lesz lehetősége ilyen közelről látni egy 20000 m3-es tartályt, szennyvíztisztítót, AV2 

üzemet vagy tüzet oltani a FER Tűzoltóság segítségével illetve bepillantani egy "igazi" labor 

életébe. 

  

Hacsak nem fognak majd a vállalatnál dolgozni-mondjuk az elmúlt három hónap élményeinek 

a hatására.... 

  

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium versenyzői mindent megtettek, hogy jól 

szerepeljenek. A nulladik forduló után a tizenöt továbbjutó csapatból öt a miénk volt. A döntőig 

három csapatunk jutott, akiknek alapos felkészültsége, példamutató szorgalma, kitartása 

meghozta a jutalmat: a dobogó mindhárom helyén "Aranyos" csapat állt. 

  

Adorjánné Káldi Boglárka felkészítő tanár, Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

 

4. Környezetvédelmi konferencia és vetélkedő az Aranyban - írta: CK 2007-06-08 –  

 

Nagy sikerük volt az Arany János Általános Iskola és Gimnázium környezetvédelmi 

világnaphoz kapcsolódó programjainak, amelyek az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjából valósultak meg. Pogány Gyula, a szakbizottságának elnöke a folytatáshoz is 

maximális támogatásáról biztosította a szervezőket, akiket erre biztattak a résztvevők és 

a meghívott szakemberek is – mondta el Adorjánné Káldi Boglárka, a rendezvények 

ötletgazdája.  

Az első ízben megrendezett konferencián az Arany évente meghirdetett országos pályázatának 

szakértő zsűrije mellett megjelent Valkusz Pál, a MOL Finomítás Üzletág igazgatója is. Öt 



diák- és négy felnőtt tartott előadást. A százhalombattai Arany mellett Szentendréről és 

Szegedről érkeztek a gimnazista résztvevők. Kutatási beszámolóik témáit felnőtt szakemberek 

bővítették ki, mélyítették el. A MOL EBK főmunkatársa, Börzseiné Győry Éva mellett 

környezetvédelemmel és hulladék-feldolgozássel foglalkozó cégek, valamint a helyi Faluvédő 

Egylet képviselői tartottak előadást. Szó esett a MOL környezetvédelmi fejlesztéseiről, a 

levegőszennyezésről és annak digitális modellezéséről, a hulladékkezelésről, ezen belül a víz 

alatti plazmabontó eljárásról, az integrált növényvédelemről és az őstermészet utolsó foltjairól 

Százhalombattán, valamint a mosás történetéről és környezetvédelmi vonatkozásairól.  

Minden battai általános iskola részt vett azon az interaktív, játékos vetélkedőn, amire a 

konferencia után két nappal, június 7-én került sor az Arany János iskola „Zöld folyosóján”. Az 

elnevezést nem színéről, hanem funkciójáról kapta a természetvédelmi sarok. Szelektív 

hulladékgyűjtők, pillepalackprés, akvárium és különböző ismeretterjesztő anyagok 

emlékeztetnek itt ember és környezete felelősségteljes kapcsolatára. A negyedikes és hatodikos 

versenyzők zöld színű ruhákban érkeztek a vetélkedőre, amin aktiviti, puzzle, gyógy- és 

fűszernövény-felismerés, alkotó feladatok keretében adhattak számot találékonyságukról és 

környezetvédelmi ismereteikről.  

5. Környezetvédelmi konferencia diákoknak 2007-05-23  

 

Középiskolások számára szerveznek környezetvédelmi konferenciát az Arany János Általános 

Iskola és Gimnáziumban június 5-én, 8 óra 30-tól. Az iskola hat éve hirdeti meg országos 

környezetvédelmi pályázatát a MOL támogatásával. Ennek továbbfejlesztése lesz a 

konferencia, aminek során elő is lehet adni az elkészült dolgozatokat. A tervek szerint a diákok 

mellett felnőttek is tartanak előadásokat. A témák között szerepel a levegőszennyezés 

városunkban, a mosás régen és ma, a veszélyeshulladék-megsemmisítés, az integrált 

növényvédelem, a Téglagyári-völgy védett növényei, és bemutatják a Kellemetlen igazság 

című filmet, ami Al Gore, az USA egykori alelnöke főszereplésével az egész világ érdeklődését 

felkeltette. Június 7-én a negyedik-hatodik osztályos gyerekeknek tartanak szintén 

környezetvédelmi témájú vetélkedőt. Mindkét program az önkormányzat Környezetvédelmi 

Alapjának támogatásával valósul meg – tájékoztatott Káldi Boglárka, a szervező. 

 

6. A Föld panaszai és a Mars pora - írta: László Anikó 2009-06-15 –  

 



Harmadik alkalommal rendezték meg Százhalombattán a Középiskolások 

Környezetvédelmi Konferenciáját a Környezetvédelem Világnapján, június 5-én.  

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium által szervezett eseményen beszámolót 

tartottak a két nagy helyi vállalat – a DE Rt és a MOL Rt – munkatársai cégük környezetvédelmi 

fejlesztéseiről. Képekkel gazdagon illusztrált előadás mutatta be tágabb környezetünk – a Duna-

Ipoly Nemzeti Park – állat- és növényvilágát, izgalmas geológiai, biológiai és földrajzi 

sajátosságait. A 6. b. osztály színdarabbal illusztrálta azt a fajta vívódást, amit egy falu számára 

a városiasodás jelent. A hagyományok féltésének, a modernizáció vonzásának ellentmondásait 

szellemes, friss ötletekkel vitték színre Leszák Zoltánné rendezésében. 

  

A találkozót dr. Pogány Gyula, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

nyitotta meg. Százhalombattán a 2008/2009-es tanév a környezet- és természetvédelem éve 

volt, irodalmi és képzőművészeti pályázatok, kiállítások, vetélkedők zajlottak. A bizottsági 

elnök reményét fejezte ki, hogy a lendület nem ér véget a tanévvel, és termékenyen hat a jövőre 

is.  

Az országos a legjobb helyezéseket százhalombattai diákok érték el. 

  

Szécsi Péter – aki ugyan még csak 8. osztályos, de a korhatár szerint már részt vehetett – a 

„Föld panaszai” című előadásában mutatta be dolgozatát. Mint mondta, személyes tapasztalata 

és egy felmérés tanúsága szerint a középiskolások jobban aggódnak a globális problémák miatt, 

mint saját közvetlen környezetükért. Sok esetben ellentmondást lát a hangoztatott elvek és 

viselkedésük között. 

  

A másik helyi nyertes Pető Ádám gimnazista, aki a fényszennyezésről írt pályázatot és tartott 

előadást. A környezetvédelem területén képzeli el távolabbi jövőjét. 

  

A konferenciára érkezőket – a nagyvállalatok és a szervezők ajándékai mellett – az 1. számú 

Általános Iskola „Mérd az időt” című pályázatának kiállítása fogadta. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt programon 

a 6. a-sok vettek részt Forján Imréné osztályfőnök vezetésével. A munka mellett rengeteg 

élményben is részük volt: népszerű meteorológusokkal találkozhattak a TV2 Mokka című 

műsorában, meteorológiai állomáson jártak, kirándultak, erdei iskolában voltak.  

  



A konferencia utolsó előadása kalandos utazásra vitte a hallgatókat. Tepliczky István 

előadásából kiderült, hogyan készülnek a kutatók a Mars bolygó meghódítására. A nyolcfős 

magyar csapat a 72. volt, amely kitelepült a sivatagba az amerikai Utah állambeli Hanksville 

közelében, ahol a geológiai környezet igen hasonló, mint a Marson. Itt a különböző 

szakemberek – planetológus, geológus, filmes – saját szakterületük kérdéseire keresték a 

válaszokat a speciális körülmények között. Talán már középiskolás valahol az, az ember, aki 

először teszi majd a lábát a vörös bolygó porába. 

 

7. Környezetvédelmi konferencia Százhalombattán 2009-06-04 -  

A Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáját rendezik meg a világnap alkalmából 

Százhalombattán június 5 –én. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szervezésében szakmai előadásokon vehetnek 

részt nemcsak a meghívottak, hanem az érdeklődők is. Az eseményen értékelik az országos 

környezetvédelmi pályázati munkákat, és kiosztják a díjakat. A konferenciát a MOL, a 

Dunamenti Erőmű Zrt., a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Hulladék Munkaszövetség is 

támogatja.  (Rádió 6) 

 

8. A befőzéstől az Északi-sarkig - írta: ani 2010-06-11 –  

Vácról, Gödöllőről, Szentendréről és Martonvásárból is érkeztek diákok a 

Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciájára, amit immár harmadik alkalommal 

rendeztek meg Százhalombattán, a rendezvényközpontban június 8-án. 

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium által kiírt pályázatra az idén is sok izgalmas 

dolgozat érkezett. Mivel 2010 a klímaváltozás éve is, többen foglalkoztak ezzel a témakörrel. 

A százhalombattai Szécsi Péter visszatérő nyertese a környezetvédelmi pályázatnak, 

elkötelezett kutatója a globális felmelegedésnek. Az idén harmadik helyezést ért el. Születtek 

tanulmányok a 

háztartási vegyszerekről, táplálkozásról, sőt, a befőzés értékmegőrző lehetőségeiről is. A váci 

ökoiskola diákja, Sági Mariann egy gazdaság bioenergia-ellátását dolgozta ki, második 

helyezést ért el. 

 

A szakmai zsűri Tóth Anna, szentendrei diák munkáját ítélte a legjobbnak. Ő a Bükkös patakot 

vizsgálta kémiai, fizikai és biológiai szempontból. 

A beérkezett anyagok közel negyedét nem tudta értékelni a zsűri, mivel azokat az internetről 

"ollózták" össze a pályázók, forrás megjelölése nélkül, saját gondolatként tálalva. 



Az értékelés után a MOL Nyrt. és a Dunamenti Erőmű Zrt. környezetvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységét ismerhette meg a közönség. A konferencia egyik legizgalmasabb színfoltja dr. 

Hegedűs Róbert kajakozó filmje volt. A százhalombattai olimpikon 2008-ban részt vett L. G. 

Pugh angol környezetvédő északi-sarki expedíciójában. A kajaktúra célja az volt, hogy 

felhívják a figyelmet a globális felmelegedéssel kapcsolatos kollektív felelősségre, valamint 

arra, hogy a Föld kincseit egyetlen nemzet sem sajátíthatja ki. Ezért a 81. sarkkörön minden 

ország zászlaját kitűzték az egyre fogyó jégtakaróba. 

 

A nap folyamán bemutatkozott a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi 

Járőrszolgálat. A martonvásári speciális szakiskolában zajló környezeti nevelést az intézmény 

középsúlyosan sérült tanulói mutatták be. Végül a házigazda Arany János iskola diákjai 

ismertették a Comenius csoport egész Európát átfogó munkáját ismertették. 

A konferenciát Götzinger István, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja zárta. 

Arra buzdította az ifjúságot, hogy bátran, tevőlegesen vegyék ki részüket a város élhetőbb 

jövőjéért folytatott munkában. 

 

9. A környezetvédelem közügy - írta: BK 2011-06-14 – 

Szinte ökobázissá alakult át a Pártok Háza Díszterme és aulája az ötödik alkalommal 

megrendezett Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján június 3-án. A 

konferenciát az Arany János Általános Iskola és Gimnázium szervezte. 

Nyitásként Pogány Gyula Százhalombatta környezeti kockázatairól és azok csökkentésének 

lehetőségeiről beszélt. Kiemelte, hogy az iparvállalatok és az önkormányzat mellett szükség 

van a lakosság tudatos környezetvédelmére is. Nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, 

elsősorban a Hulladék-kommandó munkáját emelte ki. 

 

Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó az Arany János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója 

köszöntötte a konferencia résztvevőit. Az intézmény és sok diákja számos elismeréssel, 

oklevéllel, címmel rendelkezik, június 4-én vették át az újabb három évre szóló az Öko-iskola 

címet. Az intézményvezető megköszönve a sokévi támogatást és együttműködést az iskola 

Arany Plakettjét adta át Pogány Gyulának. Ugyanebben az elismerésben részesítették 

Galambos Lászlót, a MOL Nyrt. Finomítás igazgatóját is az iskola munkáját támogató 

programokért, könyvjutalmakért, ajándékokért és az erkölcsi támogatásért. 

 



<=""> 

A díjátadót követően Adorjánné Káldi Boglárka értékelte az Országos Környezetvédelmi 

pályázatra beérkezett műveket. A háromfordulós pályázat döntőjébe 17-en kerültek. Első 

helyezést ért el az Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákja, Szécsi Péter 

Növényritkaságok és reliktumok egy ipari város peremén című munkájával. A diák felkészítője 

Würth Pál volt. Második helyezést ért el a szentendrei Református Gimnázium diákja, Paizs 

Katalin A globális klímaváltozásról című munkájával. Ugyanabból a gimnáziumból érkezett a 

harmadik helyezett, Péntek Dóra is, aki a napenergiáról értekezett. Díjazták a negyedik, ötödik, 

hatodik helyezetteket is: a szentendrei Hardi Zsuzsannát A tüzelőanyag cellás autóké a jövő!, 

Vuleta Patríciát és Gábor Saroltát A tavak élete és pusztulása, valamint Tóth Annát 

Áramfogyasztás a háztatásban című pályamunkáikért. 

 

 

A díjátadót követően, az előadások között a "Climate changes: The solution is you" pályázatra 

érkezett megrázó és elgondolkodtató felvételeket láthatta a közönség. Szatmáry Kristóf a Föld 

természeti kincseiről, tudatos és tudattalan pusztításáról, szennyezéséről tartott előadást, Ekler 

Bálint pedig a Dunamenti Erőműben folyó azbesztmentesítést mutatta be. Utolsó előadóként 

Huffné Móré Judit beszélt a "Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról" című, a MOL által rendezett 

versenyről. A konferenciát Pogány Gyula azzal zárta, hogy a környezetvédelem közügy, ne 

másoktól várjuk a megoldást, tegyünk érte mi is, mert sok apró tettel nagy eredményt elérni. 

Ezen a konferencián is sok ilyen apróság hangzott el. 

Az ebédet követően a konferencia részvevői megtekintették "A csodálatos univerzum" című 

3D-s filmet. 



 

10. Középiskolások konferenciája 2012-06-11  

Ötödik alkalommal rendezte meg a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáját az 

Arany János Általános Iskola és Gimnázium június 8-án Százhalombattán. Az országos 

tanácskozáson gimnazisták és szakértő előadók gondolkodtak közösen az egyes ember 

felelősségéről.  

Török Sándor, a rendezvény védnöke, az önkormányzat Egészségügyi, Oktatási és Szociális 

Bizottság elnöke arra hívta fel a fiatalok figyelmét, szüleik generációja felismerte, hogy valamit 

tenni kell, de rájuk vár a megvalósítás, az aktív cselekvés. Különösen jelentős ez egy olyan 

városban, amit néhány évtizede még a "piszkos tizenkettő" között emlegettek. A képviselő 

felidézte a városépítő kezdeteket, amikor büszkén nézték a három kéményből hömpölygő 

füstöt, vagy a kiserdei patakot, amiből néha olaj folyt, mert ez azt mutatta, dübörög a város! A 

lendület nem állt meg, de a körültekintő, környezettudatos fejlesztéseknek köszönhetően most 

arra lehetünk büszkék, hogy Százhalombatta Európa legélhetőbb, legvirágosabb települései 

között versenyezhet. 

 

A konferencia előtt évről évre országos pályázatot ír ki az Arany János iskola. Az idén 56 

dolgozat érkezett a felhívásra, köztük kutató, leíró és véleményező munkák a 

természetvédelemről, az egészséges életmódról, a fenntartható fejlődésről és az 

energiagazdálkodásról. A meghívott előadókat, azaz a szakmai programot a pályamunkákban 

felvetett témákhoz igazították a szervezők. 

 

Bíró Borbála dendrológus, azaz a fás szárú növények szakértője a Főkert Nonprofit Zrt.-től 

érkezett, és érdekes előadást tartott a városi parkjainkban található dísznövények veszélyeiről. 

Az ELTE Természettudományi Karának munkatársai nemcsak megmérték a közönség öko-

lábnyomát, de azt is elmondták, hogy ki, mit tehet szűk környezetében legalább a rezsi 

csökkentése érdekében. A Greenpeace magyarországi aktivistái hazai és külföldi akcióikról 

tartottak látványos beszámolót. A vetítővásznon ismét felelevenedett dr. Hegedüs Róbert 2008-

as expedíciója, amikor az angol környezetvédelmi aktivista, Lewis Gordon Pugh kísérőjeként 

kajakkal vitte el a magyar zászlót az Északi-sarkra. Németh Lajos, a népszerű meteorológus 

szívesen humorizál, ha a helyzet azt kívánja, ez esetben azonban a témához illő komolysággal 

tartott előadást a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról az Országos Meteorológiai 

Szolgálat legfrissebb adataival alátámasztva. 

http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=22360


 

Adorjánné Káldi Boglárka, az Arany János iskola tanára, a konferencia szervezője jó 

visszajelzésekről számolt be a nap végén. Az előadóknak többnyire sikerült lekötni a fél lábbal 

már vakációzó diákok figyelmét és felkeltették érdeklődésüket a természet, a környezet 

szépségei és védelme iránt. 

 

11. Egyéni felelősség! 2013-06-18 –  

Különösen aktuális hátteret adott a hatodik alkalommal megrendezett Középiskolások 

Környezetvédelmi Konferenciájának június 5-én a Duna áradása, ami Százhalombattát 

is nehéz helyzet elé állította. 

A résztvevőket dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

igazgatója köszöntötte. Felvázolta, hogy a lassú evolúcióhoz szokott természet nem tudott 

alkalmazkodni az ember megjelenésével felgyorsult változásokhoz. A folyamatot megállítani 

nem lehet, lassítani esetleg, és a jövő technológiái talán megoldást nyújthatnak, hogy a Föld 

élhető bolygó maradjon. "A Ti feladatotok megoldást találni erre a bonyolult problémára, a Ti 

nemzedéketekre hárul talán a legnagyobb felelősség ezen a téren a történelem során." 

 

A környezetvédelmi találkozó az országos pályázatok értékelésével folytatódott. Néhány 

százhalombattai diák talán kevésbé alkalomhoz illő ruházatban vette át díját, mivel utána 

egyből indult a gátra, segíteni az árvíz elleni védekezésben. Szintén a rendkívüli helyzet miatt 

halasztották el az aznapra tervezett Környezetvédelmi Díj 2013 átadását, amit a diákkonferencia 

szervezőjének, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanárának, a 

természettudományi munkaközösség vezetőjének, Adorjánné Káldi Boglárkának ítélt a 

képviselő-testület. 

 



A pályázatra összesen negyven dolgozat érkezett, többnyire a globális felmelegedésről, a 

klímaváltozásról, házi tisztítószerekről, táplálkozási szokásokról és a reklám szerpéről. A 

százhalombattai diákok mellett, Érdről, Tárnokról, Jászberényből és Üllőről is csatlakoztak. 

Az első díjat Botlik Bence Béla, üllői diák összetett, jól szerkesztett dolgozata nyerte. 

Második helyezést ért el a százhalombattai Sólyom Anna Rebeka, aki az energiaitalokról 

készítetett tanulmányához kérdőíves kutatást is végzett saját korosztályában. Szintén az Arany 

János gimnázium tanulói, Almási Loretta és Károlyi Olivér közösen állították össze a globális 

felmelegedésről szóló munkájukat. Különdíjat kapott Mihalicza Árpád önálló gondolatait 

megosztó tanulmánya. Szintén különdíjat érdemelt a Jászberényből érkezett Bucsi Dániel az 

élővilág védelmében készített bemutatójával, és a tárnoki Bíró Anett, aki szintén a globális 

felmelegedést vizsgálta több szempontból. Az értékelést és díjátadást környezetvédelmi 

témájú kisfilmek követték. 

 

 

A díszteremben és annak előterében a gimnazisták készítették a dekorációt. A falakra idézeteket 

tettek ki, fotókat helyi védett növényekről, az év madaráról, újságcikkeket ipari katasztrófákról, 

környezetvédelmi egyezményekről. A kiállítás egyik részén pályázatra hulladékokból készített 

használati tárgyakat lehetett látni, egy másik izgalmas installáció különböző országokat 

mutatott be csak jelképeik felhasználásával. Barabás Judit újrahasznosított hulladékból készített 

ékszereinek kiállítása és vására új színfoltot jelentett a konferencia életében. 

 

12. A pitypangtól a reklámművészetig - írta: CK 2016-06-08 –  

A régi asszonyok a pitypang levét használták szemránc ellen, a mai "reklámművészek" 

pedig Biotojás Kft. névvel adnak el olyasmit, aminek semmi köze az elnevezéshez. Hogy 

mindez minként függ össze? Egy-egy a számos színes információból, amely elhangzott a 

Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján június 3-án Százhalombattán. A 

rendezvényt és a hozzá kapcsolódó országos pályázatot tízedik alkalommal szervezte meg 

az Arany János Általános Iskola és Gimnázium. 

Az iskola országos pályázati felhívására huszonegy dolgozat érkezett. Két első helyet osztottak 

ki. Az egyiket az Arany kilencedikese, Farkas Ábel kapta, aki különféle energiaforrások 

fűtőértékét kiszámolva arra jutott, hogy hulladékkal a leggazdaságosabb fűteni, és a Budapesti 

Hulladékégetőn keresztül működő gyakorlati példával is igazolta ezt. 



 

Ugyancsak fődíjat kapott Bajnai Kamilla, Kovács Nóra és Tomka Lilla, akik a klímaváltozás 

hatásait foglalták össze. Az érdi gimnazisták kitartásukról is tanúbizonyságot tettek: tavaly 

második helyezést értek el a versenyen, amely ezek szerint nem volt elég jó nekik. 

 

Lány létére az elektromos autókról értekezett az Arany diákja, Pál Rea, akinek nyitottságát és 

színvonalas dolgozatát különdíjjal értékelte a zsűri.   

 

A konferencián azt a pályázatot is értékelték, amelyet a Föld Napja alkalmából, helyi általános 

iskoláknak hirdetett az iskola. A hulladékból készült ötletes pályamunkákat kiállításon mutatták 

be a rendezvény alatt. A versenyek díjazottjai az önkormányzat és a MOL EBK jóvoltából 

hasznos ajándékokat – hátizsákot, túrakulacsot, pendrive-ot, könyvet– kaptak. 

 

Az eredményhirdetések után kisfilmek, előadások következtek. A változatos témák között 

szerepelt Szabó Gyuri bácsi nép gyógymódja, a tojások osztályozása, a tudatos vásárlás, az  

egészséges életmód és a környezetvédelmi innováció is. Lazításként humoros jelenetet adott 

elő az Arany két diákja.   

 

 A rendezvény elején Szabó Attila környezetvédelmi tanácsnok köszöntötte a résztvevőket. 

Kiemelte, mekkora fejlődésen ment át a város az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem 

területén, és mennyivel tudatosabbak, jövőbe tekintőbbek ezen a téren a mai fiatalok. A 

versenyműveket Honvári Károlyné, az Arany egykori igazgatója, Szilágyi Eszter, a MOL 

munkatársa, valamint Adorjánné Káldi Boglárka természettudományos szaktanár értékelte. 

Utóbbi a kezdetektől koordinálja a KKK-t, amelynek idén először társszervezője is volt Szabó 

Éva, az Arany korábbi diákja személyében. 

 

13. Zölden jobb2017-06-13 –  

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Középiskolások Környezetvédelmi 

Konferenciáját a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium június 2-

án. 

A rendezvényen közel kétszázötven diák vett részt az Aranyból, a VMG-ből és a SZISZKI-ből. 

A környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódó rendezvény idei témája a környezetvédelem és a 

divat kapcsolata volt. Az eseményt dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, az Arany igazgatója, 

http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=30703


valamint a Dunastyr Zrt. képviselője nyitotta meg. A rendezvény az önkormányzat, a MOL, a 

Dunastyr, az Italos Karton Egyesület és a Fradi (Lisztes Krisztián) támogatásával valósult meg. 

Értékelték az Országos Környezetvédelmi pályázatra benyújtott munkákat. Az első három 

helyen az Arany tanulói végeztek: 1. Udvardi Endre (10. b), 2. Tóth Nóra (9. b), 3. Szegletes 

Fruzsina és Darabos Csenge (9. b) lett. 

 

A résztvevők az újrahasznosított vagy újrafelhasznált divattal – kozmetikumokkal, ökoruhákkal 

– kapcsolatban hallgattak meg előadásokat és láttak kisfilmeket. A legnagyobb sikert a Réthy 

Fashion (Réti Éva) újrahasznosított (megunt farmerekből készült) ruhabemutatója, valamint a 

kinőtt pólókból készíthető textilékszerek és hajdíszek arattak. A diákok egyebek mellett 

megtudhatták, hogyan lehet hulladékból funkcionális és szép termékeket tervezni, illetve mire 

kell figyelni a kozmetikumok, alapanyagok választásánál. 

 

A konferencia idejére a témához kapcsolódó kiállítás is nyílt az Arany János iskola tanárainak 

és diákjainak alkotásaiból, sőt, különleges, úgynevezett pillekő bútorokon is pihenhettek a 

résztvevők. A világnaphoz kapcsolódó, "Zölden jobb" mozgalomhoz csatlakozva az Arany 

diákjai és tanárai zöld felsőrészt viseltek. 

 

14. Élhető életünkért 2018-06-05 –  

Tizenkettedik alkalommal került sor a Középiskolások Környezetvédelmi 

Konferenciájára a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

szervezésében június 1-jén. 

A rendezvényre ezúttal a város iskoláiból érkeztek az érdeklődő diákok. "Az előadásokra 

mindig megtelt a Pártok Háza Díszterme, összesen mintegy ötszázan vettek részt az eseményen, 

ami 2007 óta rekordnak számít" – nyilatkozta Adorjánné Káldi Boglárka, főszervező, 

igazgatóhelyettes.   

 

Az eseményt dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, az intézmény igazgatója nyitotta meg, a város 

nevében Szél Pál, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság elnöke mondott 

köszöntőt. A rendezvényt támogatta az önkormányzat, a MOL, a NÉBIH, az Ökoiskolahálózat, 

a Felelős Gasztrohős és az Oliva Biobolt. A fő téma a fenntartható fejlődés, azon belül az 

egészséges életmód volt. A legnagyobb sikert a NÉBIH élelmiszerpazarlással foglalkozó, 

"Maradék nélkül" című, valamint Vald Gergő "Tudatos táplálkozás, azaz mitől jó egy étel" 



című előadása aratta. Ez utóbbiból az is kiderült, melyek a kognitív funkciókat serkentő 

tápanyagok és táplálékkiegészítők. 

 

15. A természet kincs 2019-06-14 –  

Tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a Középiskolások Környezetvédelmi 

Konferenciáját a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium június 7-

én. 

A környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódó rendezvényre a helyi és környékbeli iskolákból 

érkeztek a diákok. Az eseményt dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, az Arany igazgatója nyitotta 

meg. A város nevében Sinka László alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Mint 

mondta, úgy látja, a fiatalság nagyon komolyan veszi az emberiség jövőjét, "hiszen a tét nem 

kisebb, de a legjobb kezekben van a környezetvédelem, ha a diákok és az iskolák ilyen aktívak". 

 

A konferencián értékelték az országos környezetvédelmi pályázatra benyújtott, a felelős 

állattartásról, a vásárlási csomagolóanyagok minimalizálásáról, a háztartásban használható 

alternatív tisztítószerekről és az élelmiszer-adalékanyagokról szóló munkákat. Az első három 

helyen az Arany tanulói végeztek. 

A résztvevők előadásokat hallgathattak meg, természetfilmet néztek és megtekintették a 

konferencia idejére a témához kapcsolódó fotókiállítást is. A legnagyobb sikert az "Itt és most 

Társulat" improvizációs színházi előadása aratta, amelyben a színészek a mértékletességre 

hívták fel a figyelmet. "Ha mindenki egy kicsit tesz, akkor nagyobbat tudunk lépni" – foglalta 

össze dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó. A rendezvény az önkormányzat, a MOL, és a Dunamenti 

Erőmű támogatásával valósult meg. 

 

 

http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=33264

