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Köszöntjük a kedves Olvasónkat! Idei Zöld hírlevelünk, immár 

harmadik számával jelenetkezünk. Reméljük mindenkit jókedvében 

talált a szeszélyes áprilisi napsugár, és sikerült túllendülni az 

óraátállítás okozta tavaszi fáradságon. Örömmel tudatjuk, hogy 

hivatalosan is túl vagyunk a Tavasz első napján.  Központunk  L-

épülete előtt rügyeznek  a juharok, újra láthatóak a - páfrányfenyő 

(Ginko biloba) (kedvenc, IUCN vörös listás őskövületünk) legyező 

formájú levelei. Izzanak a napelemek, kiolvadtak a teknősök… 

 

 

 

Bátorítunk mindenkit, korhatár nélkül: használjuk ki a kellemes tavaszi 

klímát, töltsünk pár órát a friss alföldi levegőn! 
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Április 7: Egészségügyi Világnap 

 

1948. április 7-én az ENSZ ezen a napon alapította meg a WHO-t 

(World Health Organization), vagyis az egészségügyi 

világszervezetet. Ennek a tiszteletére tartjuk április 7-én az 

egészségügyi világnapot, mely alkalmával a szervezet vezetői 

minden évben új programot tűznek ki maguk elé, és egész évben 

annak megvalósításán fáradoznak. 

Napjainkban a városiasodás nagyon nagy hatást gyakorol a Föld 

lakosságának és az egyéneknek az egészségi állapotára 

egyaránt. Jelenleg több mint 3 milliárd ember él városokban. 2007-ben, a városlakók aránya a 

történelem során először haladta meg a Föld lakosainak 50%-át. 2030-ra 10 emberből 6 

előreláthatólag városlakó lesz, és ez a szám 2050-ig 10 emberből 7-re fog emelkedni. 

A városi élettel pedig sok olyan dolog jár együtt, ami nem feltétlenül egészséges. Gondoljuk 

végig egy napunkat, mennyi kárt okozunk magunknak és a környezetünknek. Csak egy percre 

álljunk meg és gondolkodjunk! 

A 2017. évi kampány középpontjában a depresszió áll. 

A WHO honlapján videók és más érdekességek is találhatók a témával 

kapcsolatban. 

 

 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/ 

http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-

issue.cfm?newsletter_service_id=261&newsletter_issue_id=2881&pdf=true&fullDate=&lang=hu 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/az-egeszseg-vilagnapja-2017 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-health-day/en/ 

http://sulihalo.hu/ajanlo/74-aktus/5045-egeszsegugyi-vilagnap 

http://sulihalo.hu/plugins/content/jumultithumb/Li4vLi4vLi4va2VwZWsvNTA0NS1lZ2VzenNlZ3VneWktdmlsYWduYXAuanBnJmFtcDt3PTgwMCZhbXA7aD02MDAmYW1wO3E9MTAw.jpg
http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5045-egeszsegugyi-vilagnap
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=261&newsletter_issue_id=2881&pdf=true&fullDate=&lang=hu
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=261&newsletter_issue_id=2881&pdf=true&fullDate=&lang=hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/az-egeszseg-vilagnapja-2017
http://sulihalo.hu/ajanlo/74-aktus/5045-egeszsegugyi-vilagnap
http://sulihalo.hu/plugins/content/jumultithumb/Li4vLi4vLi4va2VwZWsvNTA0NS1lZ2VzenNlZ3VneWktdmlsYWduYXAuanBnJmFtcDt3PTgwMCZhbXA7aD02MDAmYW1wO3E9MTAw.jpg
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Április 12: Nemzetközi Űrhajózási Nap 

 

 

2011.április 7-én az ENSZ közgyűlése határozatot hozott, hogy április 12-e legyen a 

Nemzetközi Űrhajózási nap. 

Mégpedig azért pont ez a nap, mert 1961. április 12-én Jurij Gagarin- első emberként elhagyta 

földünk légkörét, majd vissza is érkezett. 

Emlékezzünk hát az űrkorszak kezdetésre, (honnan-hova jutott napjainkig az űrkutatás) és 

elgondolkodtató,hogy az űrtechnológiának  mekkora szerepe van a fenntartható fejlődés 

eredményeihez, az egyes államok, és emberek jólétének növeléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urvilag.hu/ 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578156 

http://www.un.org/en/events/humanspaceflightday/ 

 

 

http://www.urvilag.hu/
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35578156
http://www.un.org/en/events/humanspaceflightday/
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Április 18: Nemzetközi Műemléki Világnap 

 

 

A 2017-es év fókuszában a „Kulturális örökség és Fenntartható turizmus ” áll. 

 

Az ICOMOS (international council on monuments and sites) 1983-ban határozta el, hogy 

meghirdeti a műemlékek világnapját, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet a műemlékvédelem 

fontosságára, lehetőségeire és szükségességére. 1984 április 18-án tartottuk meg először a 

Műemléki Világnapot, amiről azóta minden évben egyre szélesebb körben, egyre több 

országban tartanak megemlékezést.  

Világeseménnyé nőtte ki magát a 29 évvel ezelőtt meghirdetett kezdeményezés. Minden 

évben egy ICOMOS által meghirdetett témára szerveződnek az események a világ legtöbb 

országában. Természetesen lehetőség van arra, hogy a helyi sajátosságokhoz, vagy a 

műemlékvédelem aktuális problémáihoz igazodva módosuljon a kapcsolódó szakmai program, 

ahogy az eddig is történt hazánkban is. Ettől függetlenül az elsődleges cél, hogy a 

műemlékvédelem közüggyé váljon, a társadalom minél szélesebb rétegei ébredjenek rá, hogy 

múltunk, kulturális örökségünk érték és lehetőség.  

 

 

 

http://www.icomos.org/en/what-we-do/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites 

http://whc.unesco.org/en/events/868/ 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089690 

http://www.icomos.hu/www.icomos.hu/peldaado_dij_kiiras_2017/ 

http://romer.hu/muemleki-vilagnap-2017/ 

http://kultura.itthon.hu/varak-kastelyok_/-/netaview/40406/karolyi-haz-inspektoralis-

kvartelyhaz-tiszttarto-haz-;jsessionid=B56F0D2CD020CB51E94292197F1D47FD 

http://mult-kor.hu/20090403_muemleki_vilagnap_a_rejtett_kincsek_jegyeben 

http://www.icomos.org/en/what-we-do/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites
http://whc.unesco.org/en/events/868/
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089690
http://www.icomos.hu/www.icomos.hu/peldaado_dij_kiiras_2017/
http://romer.hu/muemleki-vilagnap-2017/
http://kultura.itthon.hu/varak-kastelyok_/-/netaview/40406/karolyi-haz-inspektoralis-kvartelyhaz-tiszttarto-haz-;jsessionid=B56F0D2CD020CB51E94292197F1D47FD
http://kultura.itthon.hu/varak-kastelyok_/-/netaview/40406/karolyi-haz-inspektoralis-kvartelyhaz-tiszttarto-haz-;jsessionid=B56F0D2CD020CB51E94292197F1D47FD
http://mult-kor.hu/20090403_muemleki_vilagnap_a_rejtett_kincsek_jegyeben
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Április 22: A Föld Napja 

 

 

 
 

 

2017 - TÁJÉKOZÓDJ, HOGY CSELEKEDNI TUDJ! 

 

 

A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel 

felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth 

Day Network  koordinálja. A napot 175 országban  tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik 

meg.  2009-ben  Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a 

„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.  

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a 

világot?” 

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a 

figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására.  Az  eseményeket az Earth Day 

Network  koordinálja. A  napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik  

meg. 2009-ben  Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a 

„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.  

 

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: 

 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
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Érdekességek: 

 

1) Egy év alatt (a szökőéveket leszámítva) a bolygónk 940 millió km-t mozog a Nap körüli 

pályán. A Bad Astronomyn említett hasonlat szerint ez sokkal-sokkal gyorsabb, mint egy golyó: 

a Föld 30 km-t tesz meg másodpercenként, míg egy puskagolyó mindössze 1-2 km-t. 

2) A Föld felületének területe 510 millió négyzetkilométer. 

3) A Föld naprendszerünk legnagyobb kőzetbolygója. (A legnagyobb, a Jupiter átmérője 

például a Földénél 11-szer nagyobb, de a Jupiter gázbolygó.) 

4) A más naprendszerekben található, eddig megismert bolygók közül a múlt héten 

felfedezett Kepler-186f hasonlít leginkább a Földhöz, méretében és jellegében is. 

5) A Föld felszínének nagyjából 71 százalékát borítja víz, ami három halmazállapotban 

lehet jelen: szilárd, folyadék és légnemű. Létezik azonban egy hármaspontnak nevezett 

jelenség, ami azt jelenti, hogy az anyag egyszerre van jelen mindhárom halmazállapotban 

6) A legnagyobb egybefüggő vízréteg a Csendes-óceán, területe nagyjából 155 millió 

négyzetkilométer. Elférne benne az összes kontinens. 

7) A Földnek valamikor két holdja lehetett. Egy, a Nature-ben 2011-ben publikált tanulmány 

szerint a második hold nagyjából 1200 km széles lehetett, és a nagyobbik jelenlegi holdunkba 

csapódott. A tudósok feltételezése szerint ezért néz ki teljesen máshogy a Hold két oldala. 

 

 

 

http://www.fna.hu/afoldnapja 

http://www.fna.hu/afoldnapja/rendezvenyek 

http://www.earthday.org/ 

http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/fold-napja/2017-04-22/ 

http://humusz.hu/re-krea/fold-napja-fold-hete?gclid=CjwKEAjwq5LHBRCN0YLf9-

GyywYSJAAhOw6mJD2lIle6sbMz8FaZecHKkmzrrDt89iReiD_nudtV3BoCR3Hw_wcB 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%BAjul%C3%B3_energiaforr%C3%A1s 

 

 

 

 

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/04/22/earth_day_2014_a_few_fun_facts_about_our_planet.html
http://hvg.hu/instant_tudomany/20140417_Foldre_hasonlito_bolygot_talaltak_egy_mas
http://hvg.hu/instant_tudomany/20140417_Foldre_hasonlito_bolygot_talaltak_egy_mas
http://www.fna.hu/afoldnapja
http://www.fna.hu/afoldnapja/rendezvenyek
http://www.earthday.org/
http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/fold-napja/2017-04-22/
http://humusz.hu/re-krea/fold-napja-fold-hete?gclid=CjwKEAjwq5LHBRCN0YLf9-GyywYSJAAhOw6mJD2lIle6sbMz8FaZecHKkmzrrDt89iReiD_nudtV3BoCR3Hw_wcB
http://humusz.hu/re-krea/fold-napja-fold-hete?gclid=CjwKEAjwq5LHBRCN0YLf9-GyywYSJAAhOw6mJD2lIle6sbMz8FaZecHKkmzrrDt89iReiD_nudtV3BoCR3Hw_wcB
https://hu.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%BAjul%C3%B3_energiaforr%C3%A1s
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Április 24: A Csillagászat Napja 

 

 

Ezt az eseményt a 1973- ban alapították 

Kaliforniában. "Mozgó ünnep" Egy szombati 

napot választanak ki rá április végén vagy május 

elején az első negyedben levő hold környékén. 

Ezen a napon, illetve az ezt megelőző és a 

következő héten előadásokkal és 

távcsöves bemutatókkal hirdetik a csillagászat 

eredményeit világszerte. 

A Planetárium műsorai április 24-én (pénteken) délután ingyenesen látogathatók a 

Csillagászat Napja alkalmából.  

http://www.planetarium.hu/a_csillagaszat_napja 

 

 

Csillagászati Világnap 

 

 

Nyomozásunk alapján a “Csillagászati Világnap” egyfajta hungarikumként értelmezhetõ, 

speciális, csak Magyarországon ismert világnap. 

 Világszerte megünneplik a Csillagászat Napját, mely az USA-beli Astronomical 

League ajánlása alapján 2006-ban május 6-ára esik, nem pedig április 3-ára. 

 

 Az Astronomy Day-t elõször a hetvenes évek elején hirdették meg, és az utóbbi tíz évben 

világszerte egyre többen átveszik a kezdeményezést. “Mozgó ünnep”, április közepe és május 

közepe között tartják, azon a szombaton, amely közel esik az első negyed holdfázishoz. 

 

Az Astronomy Day azonban nem azonos a Csillagászat Világnapjával – ilyenre ugyanis 

mindeddig nem sikerült rábukkannunk sem az UNESCO, sem más világszervezet honlapján. 

 

Hazánkban az 1950-es évek közepe óta szerveznek csillagászati hetet, csillagászati 

hónapot  – a Magyar Csillagászati Egyesület legutóbb 2003 májusában hirdette meg a 

csillagászat hónapját, és jó oka volt erre, hiszen rövid időn belül három látványos jelenség 

(Merkúr-átvonulás, holdfogyatkozás, napfogyatkozás) volt észlelhető hazánkból. 

 

Egyelőre tehát nincs csillagászati világnap, és szerkesztőségünk sem tudja, miként mehetett 

be a köztudatba az április 3-ára eső “Csillagászati Világnap”. Világnapot még nem kapott a 

csillagászat. azonban jó hír, hogy 2007 volt a Napfizika Nemzetközi Éve, 2009-ben pedig a 

Csillagászat  

 

Nemzetközi Évét ünnepeltük, annak emlékére, hogy Galilei 1609-ben végezte elsõ távcsöves 

megfigyeléseit. 

http://www.planetarium.hu/a_csillagaszat_napja
http://www.astroleague.org/al/astroday/astroday.html
http://www.astroleague.org/al/astroday/astroday.html
http://www.unesco.hu/
http://www.mcse.hu/
http://ihy2007.org/
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Világszerte széles körben ünneplik a Csillagászat Napját, mely 2017-ben április 29-re esik.  

 

Ennek az ünnepnek már Magyarországon is jelentős múltja van, hiszen évről évre több ezer 

érdeklődő nézhet bele egy-egy távcsőbe, hogy részesülhessen a „Galilei-élményben”. 

 

 Országszerte számos helyszínen rendkívüli nyitva tartással, járdacsillagászattal, távcsöves 

bemutatókkal várják az érdeklődőket a magyar csillagászok és amatőr csillagászok.  

 

A Csillagászat Napja mozgó ünnep, mely a holdfázishoz igazodik, általában az első negyedhez 

legközelebbi szombatra esik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csillagaszat.hu/hirek/egy-egyeb-temak/meg-nincs-csillagaszati-vilagnap/ 

 

 

 

http://www.csillagaszat.hu/hirek/egy-egyeb-temak/meg-nincs-csillagaszati-vilagnap/
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Április 24: A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja 

 

 

 

 

 

Az IAAPEA (International Association Against Painful Experiments on Animals) hozta létre 

1979-ben a Kísérleti állatok védelmére. 

 

 

Az IAAPEA hozta létre 1979-ben a Kísérleti állatok védelmének világnapját április 24-ére. 

 

Ez a szervezet nem kampányol az állatok jobb körülményeiért, egyszerűen üres ketreceket 

szeretnének! Ennek érdekében finanszírozza az állatkísérletek nélküli kutatásokat az 

orvostudomány területén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/allatkiserletek_szuksegesek_vagy

_sem/20150422154830 

 

http://portal.nebih.gov.hu/-/allatkiserleti-statisztikai-adatok 

 

http://kornyezetblog.weebly.com/andras/tavaszi-zld-napok 

 

http://caat.jhsph.edu/ 

 

https://speakingofresearch.com/extremism-undone/alternatives/ 

 

http://www.iaapea.com/ 

  

http://www.neavs.org/alternatives/in-testing 

 

 

http://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/allatkiserletek_szuksegesek_vagy_sem/20150422154830
http://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/allatkiserletek_szuksegesek_vagy_sem/20150422154830
http://portal.nebih.gov.hu/-/allatkiserleti-statisztikai-adatok
http://kornyezetblog.weebly.com/andras/tavaszi-zld-napok
http://caat.jhsph.edu/
https://speakingofresearch.com/extremism-undone/alternatives/
http://www.iaapea.com/
http://www.neavs.org/alternatives/in-testing
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Április 16-17: Húsvét 

 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de valláson kívül is a tavaszvárás, 

a tavasz eljövetelének ünnepe, amelyet március vagy április hónapban 

(a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, időben 

korábbi zsidó vallási ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való 

szabadulás ünnepe volt.  

 A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi 

ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

http://www.unnepekoldala.hu/husvet 

 

 

 

 

Áldott Békés Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9szah
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felt%C3%A1mad%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajj%C3%A1sz%C3%BClet%C3%A9s_(kereszt%C3%A9nys%C3%A9g)
http://www.unnepekoldala.hu/husvet
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Diákkonferencia általános és középiskolás diákok számára 

2017. április 28. 

Rejtélyek és oknyomozók az NLG-ben 

 „Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos 

marad számunkra.” 

      (Szentgyörgyi Albert) 

 

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola immár 11. alkalommal rendezi meg 

természettudományos diákkonferenciáját, melyre szeretettel várjuk a természettudományos 

kutatás iránt érdeklődő diákokat és tanáraikat. 

 

A rendezvény célja: 

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola 2005 óta évente rendez találkozót 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és környéke általános és középfokú oktatási 

intézmények tanulóinak, amely keretében diákkonferencián vesznek részt. 2007-ben a 

Németh Lászlóról elnevezett iskolák tanulónak meghívásával szélesítettük 

rendezvényünket.  

Idén, 2017-ben, ismét meghirdetjük a versenyt, ahol a diákok – a kiírásban szereplő 

témakörökben - felfedező munkájuk eredményeit tudják bemutatni. 

Rendezők:  

Németh László Gimnázium, Általános Iskola 

Gyulai József Természettudományos Műhely 

Környezeti Információs Központ, Hódmezővásárhely   

 

A verseny feladata:  

Hagyományőrzés, értékteremtés új alapokon, a diák tudományos– és kutatómunka 

megalapozása. Fontosnak tartjuk, hogy a tudás élménye, az ismeretek szépsége erősítse a 

hasonlóan gondolkodó emberek közösségét. 

 

Helyszín: 

Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 18. 
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A meghívottak (pályázók) köre:  

Csongrád megye alap- és középfokú intézményeiben tanuló diákok. 

 

Módszere:  

A konferenciára a felsorolt 3 kategóriában lehet pályamunkát beadni a megadott témákban. 

Az első két kategória pályázói bármely természettudományos tantárgyból (biológia, fizika, 

földrajz, kémia) pályázhatnak. 

A pályamunkákat kategóriánként szakmai zsűri értékeli. 

1. kategória 
 

Az általános iskola 7-8. osztályban tanulók számára: Prezentáció készítése a megadott 

témakörökben.  

A bemutatókat 10 percben kell ismertetni, maximum 10 diával. Minden kategóriában 

lehetőség van csapatoknak is pályázni, de a csapatok létszáma maximum 3 fő lehet! A 

prezentációkat a megadott határidőre kell eljuttatni iskolánkba, melyeket előzetesen a 

felkért zsűri tagjai egymástól függetlenül értékelnek 

. 

2. kategória 
 

Középiskolásoknak (9-11. évfolyam): Dolgozat készítése, mely prezentáció formájában 

kerül ismertetésre – A dolgozat témája egy saját megfigyelésen alapuló természeti 

folyamat, összefüggés, jelenség, biológiai, kémiai, vagy fizikai folyamat bemutatása, 

leírása. 

A dolgozatok terjedelme 3-5 oldal, képek és ábrák nélkül. A képek és ábrák külön 

mellékletként szerepeljenek a dolgozatban. A dolgozatot e-mailben, a megadott e-mail 

címre kérjük elküldeni, a prezentációt cd-n is szíveskedjenek mellékelni! A dolgozatokat a 

megadott határidőre kell eljuttatni iskolánkba, melyeket előzetesen a felkért zsűri tagjai 

egymástól függetlenül értékelnek. 

A dolgozatot maximum 15 percben kell ismertetni. A dolgozat ismertetése maximum 10 

diával történik. E kategóriában is lehetőség van csapatoknak pályázni, a csapatok létszáma 

maximum 2 fő lehet! 

A beérkezett pályamunkákat közzétesszük iskolánk honlapján. 

 

3. kategória 
 

7-8. osztályosoknak és középiskolásoknak: Fotópályázat (digitális fotó vagy fotósorozat) 

A fotókat A/3-as paszpartuval kérjük ellátni! A pályamunkák hátulján szerepeljen az 

alkotás címe, az alkotó neve, osztálya, iskolája neve és címe, felkészítő tanár neve. Csak a 

megadott méretű alkotásokat tudjuk elfogadni.  

Egy pályázó csak egy munkával szerepelhet. Minden pályamunka feltétele, hogy más 

pályázatokon még nem került zsűrizésre!  
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A pályamunkák beérkezésének határideje: 2017. április 21. (péntek) 

 

 

A dolgozatokat/pályamunkákat a diakkonferencia@nlg.httpf.hu címre elektronikus formában 

kérjük elküldeni, a fotópályázat kivételével. A fotókat személyesen vagy postán keresztül 

juttassák el az iskola címére (6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u. 18.), Dr. Gálné Dr. Horváth 

Ildikó nevére. 

A konferenciával kapcsolatban felmerülő kérdéseket az alábbi elérhetőségen keresztül várjuk: 

Gálné Horváth Ildikó: galne.horvath@nlg.httpf.hu (telefon: +36 30 313 33 26) 

 

A pályamunkák témája: 

1. Egy, a pályázó által érdekesnek, rejtélyesnek gondolt természeti jelenség feltárása 

2. Egy, a pályázó által a lakóhelyén található természeti érték vagy emberi alkotás 

bemutatása 

3. Kémiai anyagok kimutatása vízben, földön, levegőben: in vitro / in vivo 

4. Nyomozás digitális szenzorokkal 

Egy- egy pályázó csak egy munkával szerepelhet. 

A zsűri értékelési szempontjai honlapunkon olvashatók a konferencia felhívás végén.  

 

 

 

Szeretettel várjuk a kutatás iránt érdeklődő diákokat és felkészítő tanáraikat! 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2017. március 23. 

Árva László 

igazgató 

 

 

mailto:galne.horvath@nlg.httpf.hu
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Márciusi visszatekintő: 

 

Élet a műanyagok világában- Előadás ovisoknak: 

 

A szelektív hulladékgyűjtésről: Előadás a Varga Tamás Általános 

Iskolában:  

 

Víz hete előadássorozat a KIK-ben, ovisoknak, iskolásoknak: 

Néhány kép a teljesség igénye nélkül… 
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És egy csodálatos kísérletezéssel töltött délután a 

KIK-ben: 

 

   

   

 

Szabóné Tanács Valéria vezetésével a Szent István 

Általános Iskola diákjai rendkívül hasznos és érdekes 

tudnivalókkal lettek gazdagabbak, sőt mi is nagyon élveztük  

a rendhagyó tanítási órát.  

 

 

Tisztelettel köszönjük az érdekes kísérleteket!  

 

 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=10646 

 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=10646
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Aranyossy Napok 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasarhelyihirek.hu/aranyossy_napok_2017 

http://promenad.hu/galeria/aranyossy-napok-2017-megnyito-unnepseg-4289 

 

 

 

 

http://www.vasarhelyihirek.hu/aranyossy_napok_2017
http://promenad.hu/galeria/aranyossy-napok-2017-megnyito-unnepseg-4289
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Kívánunk minden kedves Olvasónknak, mérsékelten szeszélyes kellemes áprilisi 

napokat, valamint hasznosan eltöltött tartalmas szabadidőt! 

 

   Üdvözlettel: A Környezeti Információs Központ csapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barkabontó 

napsugárka, 

mézet gyűjtő 

kis bogárka, 
rügyfakasztó 

boldog zápor, 
csöpp levélke 

almaágról 
fehér szirma 

meggyvirágnak, 
tavasz éke 

a világnak. 

/Donkó László: Tavasz éke/ 


