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HURO/1001/065/1.3.1. számú projekt keretében az „Ember és a Természet” címmel 

szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő 
 

II. gyakorlati forduló 
 

Egyesületünk programot valósít meg a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 (HURO-ETE programban  „Clear Szamos” – A Tiszta Szamosért címmel és 

HURO/1001/065/1.3.1. számmal.  Ennek keretében hirdettük meg „Ember és a Természet” címmel 

környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedőnket. 

 

 

Tisztelt Versenyzők, Kedves Felkészítő Tanárok! 

 

 

Az „Ember és a Természet” környezetvédelmi vetélkedő célja: 

 

A kétfordulós, weboldalunk felhasználásával szervezett internetes vetélkedőnk célja, a fiatalok 

figyelmének a Szamos folyó természeti értékeire, környezeti problémáira való irányítása. Szeretnénk, ha 

megismernék a Szülőföld által nyújtott lehetőségeket, növekedne a fenntartható gazdálkodás iránti 

igény. A felnőtt társadalom és a fiatalok együttgondolkodása és cselekvése közös környezetvédelmi 

akcióban formálódna.  

A vetélkedő kötelező gyakorlati feladatai: a folyó menti illegális hulladék lerakók feltérképezése, 

hulladékgyűjtő akciók megtartása, települési hulladék kommandók kezdeményezése, az 

újrakeletkezés megakadályozása érdekében. 

 

Köszönjük, hogy beküldte az I. forduló megoldásait! 

 

A Résztvevők: 

• 11 INTÉZMÉNY 23 CSAPATA NEVEZETT 

• 17 CSAPAT KÜLDTE BE MEGOLDÁSAIT 

• 14 CSAPAT A SZAMOS FOLYÓ MENTÉN 34 HELYSZÍNEN VÉGZETT 

TEREPBEJÁRÁST.  

• 4 PÁLYAMUNKA KERÜLT DÍJAZÁSRA 

• A PÁLYAMUNKÁKBÓL KÉSZÜLT PREZENTÁCIÓKAT DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLT 

CSAPATOK  BEMUTATTÁK A VÍZ VILÁGNAPJA 2013 EMLÉKÜNNEPSÉG ÉS 

SZAKMAI KONFERENCIA TISZTELETÉRE 

 

A beküldött gyakorlati tervek díjazottjai: 

 

Iskola csapatnév postacím Csapattagok 

DEÁK FERENC 

GIMNÁZIUM  ELEMZŐK 

4900 

FEHÉRGYARMAT 

KISS ERNŐ U. 3. 

JENEI ANTÓNIA, 

KANYÓ VIKTÓRIA, 

SZABÓ NORBERT 
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Ady Endre 

Gimnázium, 

Szakképző Iskola 

és Kollégium VIDRA 

4766 Csenger, 

Honvéd utca 5. 

Kiss Tamás,              

Zsiga Ferenc Zsolt, 

Korponai Krisztián 

Petőfi Sándor 

Közgazdasági 

Szakközépiskola Ökolányok 

4900 Fehérgyarmat 

Május 14. tér 16. 

Madarasi Dóra,  

Popovics Ivett,     

Szabó Fanni 

II. Rákóczi Ferenc 

Gimnázium A Szamosért 

4800 

Vásárosnamény 

Kossuth út 19. 

Máté Judit,         

Szabó Zsófia,   

Lakatos Anna Gabriella 

 

„Ember és a Természet” környezetvédelmi vetélkedő – Gyakorlati feladat 
 

A prezentációban elkészített feladatterv megvalósítása. Az illegális szemétlerakók feltérképezését és 

annak felszámolására szervezett akciókat 2013. május 05-ig kell a Szamos folyó település menti 

szakaszain lebonyolítani. Ebbe a feladatba minél több diákot, felnőttet kell bevonni. A programról 

fotókat kell készíteni és a rendezvény eredményességét ezzel, illetve a résztvevőkről készült fotóval és 

jelenléti ívvel kell igazolni!  

 

Elvégzendő feladatok: 

 
• Végrehajtási időszak: 2013.05.05.ig 

• Feladat: A prezentációban bemutatott területek illegális hulladéklerakóinak eltávolítása, a 

megtisztított területre tábla kihelyezése. 

• Javasolt megoldás: Önkéntes Nap hirdetése fiatalok felnőttek bevonásával. 

• A fiatalok önkéntes munkájáról igazolást állítunk ki! 

• Az Önkéntes Nap időpontjáról és helyéről értesítést kérünk egy héttel a program előtt: 

toldiz@index.hu vagy btke2012@gmail.com  

 
Beküldendő: 

• Fotók az Önkéntes Nap eseményeiről 

• Fotók a területről akció előtt és után 

• Fotók az összegyűjtött hulladékokról 

• Résztvevők névsora 

• Az elvégzett munka szöveges leírása (1 oldal terjedelemben) 

• Jutalmazás: - pénzjutalom és ingyenes táborozás 

 

Megjegyzések: 

• Kérjük, ne felejtkezzetek el az esemény időpontjának és helyszínének megküldéséről, mert 

a szervezők szeretnék meglátogatni az Önkéntes Nap résztvevőit. A munkákról szeretnénk 

videofelvételt készíteni a sajtó számára. 

• Kérjük, adjátok meg annak a személynek a nevét, telefonszámát, vagy az email-címét, 

akivel előzetesen egyeztethetünk a rendezvényről. 

• Kérjük, valamennyi beküldendő dokumentumot készítsétek el, mert ez alapján tudjuk 

megtenni a végső sorrend kialakítását! 

 

mailto:toldiz@index.hu
mailto:btke2012@gmail.com
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• A résztvevők regisztrálásához az általunk megküldött formanyomtatványt használjátok, 

feltüntetve rajta a helyszínt, illetve helyszíneket. 

• Minél több személyt, csoportot vonjatok be az Önkéntes Nap eseményeibe, mert a 

pontozásnál kiemelt szempont a résztvevők létszáma! 

 

 

 

Ne felejtsétek el, hogy a legeredményesebb csapatok tagjai részt vesznek „A folyó és az ember” –  

Ingyenes szakmai táborunkban. Ez 25-25 magyarországi és romániai fiatal részére, szervezett 

gyakorlati szakmai képzést nyújtó 7 napos táborozás, melyet 2013. májusában szervezünk meg! 
 

Résztvevők - Magyarországról: 

•  „Ne bánts a Szamost!” program III. kategória nyertesei – 5 fő 

• „Ember és a Természet” környezetvédelmi vetélkedő I. fordulójának díjazottjai – különdíjasok – 

3 fő 

•  „Ember és a Természet” környezetvédelmi vetélkedő terepfeladatát legjobban megoldó 

fiatalok – 18 fő 

 

A feladatsort a megadott email-címekre elküldtük, de letölthető a honlapunkról is: www.btke.hu  

 

A gyakorlati feladat megvalósítását alátámasztó dokumentumokat 2013.05.05.-ig kell postára adni az 

alábbi címre: 

Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

4841 Jánd 

Arany János tér 1/A 

A borítékra írjátok rá: „Ember és a Természet” – II. forduló 

 

Kérdéseikre szívesen válaszolunk e-mailben (btke2012@gmail.com vagy toldiz@index.hu címeken), de 

telefonon is: 30/ 3 761-290 

 

Eredményes munkát kívánunk, a szervezők nevében! 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza - Jánd; 2013. április 2. 

 

                                                                                                               Toldi Zoltán                                                                                 

                                                                                                              Programgazda                                                                       

                                                                                 Beregi Természet – és Környezetvédelmi Egyesület                     

                                                        

 

 

 

 

http://www.btke.hu/
mailto:btke2012@gmail.com
mailto:toldiz@index.hu
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JELENLÉTI ÍV 

„Az Ember és a Természet” Környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő a térség fiataljainak 

projekt Önkéntes Napjának – illegális hulladéklerakók megszüntetése – feladat résztvevői: 

 

Helyszín:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dátum:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Név: Cím: Aláírás: 
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