
TEHETSÉGGONDOZÁS,KÖRNYEZETVÉDELEM….kiemelkedő partnerünk a MOL 

 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumnak évek óta kiemelt feladata -

akkreditált kiváló tehetségpontként – egyben küldetése is a gyermekközpontúság mellett, 

annak részeként a tehetségek beazonosítása, gondozása. A tehetséggondozás folyamatába a 

partnereink is bekapcsolódnak. Különleges helyzet, amikor évről évre egy vállalat áll mellettünk, 

amikor szerepelünk a szervezet társadalmi felelősségvállalási programjában, amikor nemcsak 

közreműködő, hanem támogató, kezdeményező szerepet is vállalnak az iskolánk életében. 

A szervezet védnöke a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciája nevű 

rendezvényünknek és tagjai azóta állandó zsűrizői az Országos Környezetvédelmi Pályázatra 

beérkező pályamunkáknak. 

Emellett közösen pályáztunk pillebútorok alapanyagának a vásárlására , a kültéri bútorok 

elkészítésben a szervezet munkatársai közösségi munkával segítettek az iskolásdiákokkal, 

szüleikkel, tanáraikkal összefogva, növelve a jövő generációjának környezeti érzékenységét. 

Egyértelműen közös célunk volt egy civil szervezéshez kapcsolódóan a tudatformálás, 

szemléletváltás elősegítése, akkor éppen a közösségi műalkotások létrehozásával. 

"Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról" című, a MOL Nyrt által rendezett tehetségkutató 

diákverseny 2010-től létezik, kétévente kerül megrendezésre. 

Az együttműködés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó 

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

kémia, környezetvédelem iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák azokat a kőolaj-iparra 

vonatkozó ismereteiket, melyet ennek a komplex, gyakorlatközpontú együttműködésnek a 

kapcsán szereztek.  

 

A Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciájának szervezése a Százhalombattai Arany 

János Általános Iskola és Gimnázium környezeti nevelésének, a tehetségek kiemelkedési 

lehetőségének kiváló „terméke”. Fontosnak gondoljuk a jó-mások által is annak tartott- 

innovációt, ennek bemutatását, ehhez a színvonalas, ötletes szervezés kivitelezését.  

 



A Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciájának része minden esetben az Országos 

Környezetvédelmi Pályázat eredményhirdetése, a pályamunkák értékelése szakértők által és a 

díjkiosztó. Ebben a munkában a MOL Nyrt EBK szervezete a kezdetektől részt vesz, sőt védnöke 

is a rendezvénynek. A bírálók az EBK szervezet munkatársai. A díjak között mindig átadhattuk 

az általuk biztosítottat az első három helyezettnek, illetve gondoskodtak apró ajándékokról a 

megjelent kb 200 diáknak is. 

A konferencia előadóiként  szerepeltek a környezetvédelmi fejlesztéseik bemutatásával (lásd 

táblázat). 

 

Reméljük, hogy az azonos értékeink alapján továbbra is bízhatunk abban a tehetséges diákjaink 

nevében, hogy megmarad az együttműködésünk lehetősége. 

Adorjánné Káldi Boglárka 

intézményvezető-helyettes, kémia-környezettan tanár 

 

A Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciájának témakörei és szereplői, amelyekben 

közreműködő volt a MOL Nyrt előadás, kisfilm vagy kiállító szerepben 

 

 témakörök előadók kiállítások 

2007 MOL Rt – munkatársai 

cégük környezetvédelmi 

fejlesztéseiről 

 

levegőszennyezés 

városunkban 

 

MOL EBK főmunkatársa, 

Börzseiné Győry Éva 

 

 

Krisztics Linett, Vasicsek 

Richárd, Pető Ádám, 

Tilinger Bálint 

Százhalombattai Arany 

János Általános Iskola és 

gimnázium diákjai (OMSZ 

és a MOL Rt. 

közreműködésével) 

az Országos 

Környezetvédelmi 

pályázatra érkezett 

diákmunkákból 



2008 a MOL Rt – munkatársai 

cégük környezetvédelmi 

fejlesztéseiről 

MOL EBK főmunkatársa, 

Börzseiné Győry Éva 

 

2010 a MOL Nyrt. 

környezetvédelemmel 

kapcsolatos 

tevékenységei 

MOL EBK főmunkatársa, 

Börzseiné Győry Éva 

 

  

2011 Százhalombatta 

környezeti kockázatai és 

azok csökkentésének 

lehetőségei 

 

 

 

a "Ki tud többet a kőolaj-

feldolgozásról" című, a 

MOL által rendezett 

versenyről 

Pogány Gyula 

Százhalombatta város 

Környezetvédelmi 

Bizottságának elnöke. 

MOL Nyrt volt 

munkatársa 

 

Huffné Móré Judit MOL 

Nyrt munkatársa 

 

 

 

2012 bioindikációs vizsgálatok 

Százhalombattán 

 

dr. Keresztényi István a 

MOL Nyrt fejlesztő 

mérnöke 

 

2014 pillebútorok a város 

közterületein 

 

 

MOL Nyrt EBK Szervezete 

 

 

 

„Semmi nem vész el 

csak átalakul” című 

kiállítás része a MOL 

Nyrt által készített 

Pillekő-bútorok 

 

2015 újrahasznosított bútorok  MOL Nyrt EBK Szervezete 

 

művészetek és 

környezetvédelem 

című kiállítás része a 



MOL Nyrt által 

készített 

Pillekő-bútorok 

2017 hulladékból funkcionális 

és szép termékek 

tervezése 

 

 

MOL Nyrt EBK Szervezete 

által készített kisfilm 

 

pillekő bútorok (MOL 

Nyrt EBK szervezete) 

 

Medence csoport: 

táskák 

(újrahasznosított pl. 

plakátokból) kiállítása 

MOL Nyrt EBK 

támogatásával 

 

 

 


