
Csörgő Terézia

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI DIÁKSZIMPÓZIU-
MOKALEHELVEZÉR GIMNÁZIUMBAN

A környezet- és természetvédelem nem új keletű téma. William Shakespeare (1564-
1616) – angol drámaíró, költő, a világirodalom egyik legnagyobb alakja – szavai bizo-
nyítsák ezt:

A természet varázsát ontja bőven,
A fűben, a fában és a kőben.

Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz.

Amai világunknak is szűnni nem akaró, heves vitákat gerjesztő, alapvető problémája
a környezet- és természetvédelem.

A szülőknek igen nagy a felelőssége abban, hogy a gyermekek kicsi gyerekkortól
kezdve megtanulják, a viselkedés, a szokások előttük lévő gazdag kosarából mit vegye-
nek ki. A jó és a rossz szokások is egy idő után rögzülnek. Így lesz, így van ez a környe-
zethez, a természethez való viszonyukban is.

Mivel a szülő a mindennapi életben modellként szerepel gyermeke előtt, a szeretet-
kapcsolatok révén, az érzelmi kötődés erejével, nagy hatásfokkal érhet el eredményt.

Az iskolának már elsősorban az értelemre kell hatnia úgy, hogy a gyermek értse, a
környezet, a természet óvása szempontjából az apróságok is sokat számítanak, s ha azt
akarjuk, a XXI. században is legyen élet a Földön, tenni kell érte.

A környezeti nevelés, a fenti célok elérése érdekében a Lehel Vezér Gimnáziumban
(LVG) ez idáig 13 alkalommal került megrendezésre a Természet- és Környezetvédelmi
Diákszimpózium, melynek mottójául a fenti Shakespeare idézetet választottuk.

Már korábban gondoltam arra, hogy számvetést kellene készíteni erről a nevelési for-
máról, s végül a meglévő dokumentumokból megpróbáltam összeállítani ezt a dolgoza-
tot. Olyan sok mindenről szól a történet, hogy a teljességre törekedve, de a teljesség
igénye nélkül készítettem el ezt az összeállítást.

Hogy kezdődött? Sok éven keresztül a hagyományos Jász– Nagykun–Szolnok me-
gyei május-júniusi Környezet- és Természetvédelmi napok keretében, a diákjaink érdek-
lődése, kérése alapján, egy-egy tudományág neves szakemberét kértük fel előadás
tartására.

1998-ban azonban az az ötletünk támadt, hogy e helyett szervezzünk a természetet,
környezetet kutató, ilyen témákban elmélyülő diákok számára bemutatkozási lehetőséget
minden május utolsó hétvégéjén, vagy június első hétvégéjén.

Az ötlet kitalálója, megvalósítója és minden évben főszervezője egy háromfős csa-
pat. Az Élővíz Természetvédelmi Egyesület (később ÉTE) vezetői: Vidra Tamás tájegy-
ségvezető, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, az ÉTE elnöke, Kovács Norbert
környezetvédelmi agrármérnök, az ÉTE titkára, volt tanítványaim, s én, Csörgő Terézia.
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A 2007/2008-as tanévben kilenc év szervezés után nyugdíjba vonulásom okán a fő-
szervezői stafétát átadtam utódomnak, Berkóné György Ildikónak.

S az ötlet megvalósulhatott, hiszen NagyAndrás igazgató úr lelkesített bennünket, tá-
mogatta, segítette a munkánkat.

Az első alkalommal, 1999-ben a szervező az LVG, az ÉTE, a „Tehetséget 2000-re!”
Alapítvány és az iskola „Diákok a természetért” c. pályázatot nyert diákcsoportja volt, a
következő évtől kezdve már csak az LVG, az ÉTE és az iskola „Tehetséget 2000-re!”
Alapítványa volt. A célkitűzésünk az évek során nem változott.

Mi a célkitűzésünk? A rendezvényünkre való felhívásunkban minden évben ez ol-
vasható: „… nem versenyt hirdetünk, hanem egy kötetlen, a tapasztalatcserére és az is-
meretszerzésre is lehetőséget adó találkozót, biztosítva ezáltal az élet jelenségei, a
természet- és a környezetvédelem iránt érdeklődő diákoknak a bemutatkozást, kutatási
eredményeik ismertetését.

Olyan 12-18 éves diákok jelentkezését várjuk, akik 8 percben szívesen beszélnének
munkájukról, mely természetvédelemmel és/vagy környezetvédelemmel, s a kapcsolódó
biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi ismeretekkel foglalkozik.”

A diákszimpóziumi felhívást minden jászberényi, jászsági általános és középisko-
lába és Jász–Nagykun–Szolnok Megye középiskoláiba elküldtük, de kaptak meghívást
tápiósági iskolák is. A 2005-ös évtől viszont már az Észak-Alföldi Régió iskolái számára
is meghirdettük a rendezvényünket.

Amásodik alkalomtól kezdve már az ország különböző városainak – Hatvan, Heves,
Kazincbarcika, Mátrafüred, később Nagykáta, Kiskunhalas – iskoláiból is voltak diáke-
lőadóink. Különböző, országos konferenciákon, versenyeken ugyanis egyéni beszélge-
tések során szóba került a rendezvényünk. A tanárkollégáknak megtetszett a lehetőség,
jelentkeztek, jöttek és hozták a diákjaikat, ők pedig az előadásaikat.

Az előadásokat szakemberekből álló, 3-4 fős zsűri értékelte, de nem rangsorolta,
hanem a legeredetibb, legönállóbb munkákat – a természet és a környezetvédelem fon-
tosságát szem előtt tartva – díjazta.

A zsűri tagjai évente kiosztották a legjobb terepi munka, a legjobb irodalmi feldol-
gozás, a legjobb közös munka, a leggyakorlatiasabb munka, a legjobb válaszadó, a lege-
redetibb előadó, a legönállóbb munka, a legjobb előadó, a legjobb előadás, a legeredetibb
témaválasztás, a legaktuálisabb témaválasztás, a legjobb előadásmód díját.

A díjazottak az oklevél mellett értékes könyvet kaptak, de voltak olyan évek, amikor
természetvédelmi táborozást is nyertek.

Senki nem távozott azonban üres kézzel. Minden résztvevő megkapta a rendezvé-
nyen való eredményes munkát igazoló emléklapot, s gazdagabb lett egy, a szimpóziumra
utaló, évente más-más színű matricával díszített bögrével, egy-egy természetvédelmi vagy
környezetvédelmi kiadvánnyal, s ha anyagilag megoldható volt, egy matricás pólóval, az
utóbbi években a resumekből készített összeállítással.

A zsűri állandó tagjai Kovács Norbert és Vidra Tamás, mellettük részt vett ebben a
nem kis feladatban Schmotzer András biológia-földrajz szakos tanár, kutatási referens, a
Bükki Nemzeti Park munkatársa, Antalicz Csaba ökológus, Csóka Annamária biológus,
természetvédelmi referens, Kepes Zsolt természetvédelmi mérnök, természetvédelmi őr-
kerület-vezető, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai, Fercsik Péter a jászberényi Állat-
és Növénykert igazgatóhelyettese, Tóth Imola biológia szakos tanár, Mester Árpád bio-
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lógia szakos tanár (volt leheles diák), Czinege Anett geográfus, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelője, Miltner Zsolt
biológia szakos tanár, NémethAndrás ökológus, a Magyar Madártani Intézet munkatársa,
BoriAttila ökológus, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás kistérségi megbízottja, To-
mity Angéla ökológus, Schmotzerné Kis Marcella ökológus, Magda Andrea biológus,
Sípos Katalin a Duna-Ipoly Nemzeti Park botanikai felügyelője, Ballmann Mónika bio-
lógus, MTA Állatorvos-tudományi Kutató Intézet, PhD hallgatója és Kis Viktor bioló-
gus, tanársegéd ELTE, mind a ketten lehelesek voltak és régi diákszimpóziumosok.

Az előadás elhangzása után a zsűri tagjai mellett a hallgatóság is tehetett fel kérdé-
seket, beszélgetés, esetleg vita alakulhatott ki, így a tapasztalatok cseréje adott volt.

A rendezvényünk másfél napig tartott, ami azt jelentette, hogy a résztvevők nemcsak
az előadásokon találkoztak egymással, hanem lehetőségük volt személyes beszélgeté-
sekre, eszmecserére is.

Az első nap programja kezdettől fogva az alábbiak szerint zajlott:
8. 00 órától gyülekező az iskola épületében
9. 00 órakor megnyitó
9. 15 – 13. 30 óra között diákelőadások, közben frissítő szünet
13. 00 órától ebédszünet
14. 30 – 17. 00 óra között diákelőadások, közben frissítő szünet
17. 15-től meghívott felnőtt előadó előadása
kb. 18. 00 órától értékelés, díjátadás
19. 00 órától kiutazás a szállásra, az Öregerdei Gyermektáborba
20. 00 órakor vacsora, majd esti természettudományos program

A találkozót megnyitotta Nagy András igazgató úr (1999, 2000, 2001, 2002, 2005),
Hídvégi Péter a JNK-Szolnok Megyei Térségfejlesztési Hivatal munkatársa (2003), Sza-
bóné Gara Irén környezetvédelmi tanácsnok (2004, 2006), Szádvári Gábor a JNK-Szol-
nok Megyei Közgyűlés tagja (2008, 2009), Tamás Zoltán a városfejlesztési bizottság
elnöke (2007, 2010, 2011).

Évente egy-egy nagy érdeklődésre számot tartó előadás hangzott el a zsűri tanács-
kozása alatt, melyet neves szakemberek tartottak. Előadóink voltak Schmotzer András a
Bükki Nemzeti Park munkatársa, Pataki Tamás erdőmérnök (volt leheles diák), Orbán
Zoltán zoopedagógus (két alkalommal), Kis Viktor, aki az előadás tartásakor még gim-
nazista volt, Sági Oszkár solymász, Németh András ökológus, Takács Sándor természet-
fotós, Makovinyi Zoltán természetfotós, Vidra Tamás. 2010-ben pedig kísérleti bemutató
és kísérletezési lehetőség volt, egy természettudományos pályázaton nyert, a ”Legyél Te
is felfedező!” c. tanulókísérleti eszközkészlettel.

Az Öregerdei Táborban, a szálláshelyen a főnökök Vidra Tamás és Kovács Norbert
voltak, akik vacsora után igen változatos természettudományos programokat állítottak
össze. Rajtuk kívül meghívott vendégek gondoskodtak arról, hogy újabb és újabb isme-
retek kerüljenek a táborozók birtokába. Buschmann Ferenc lepkész, természetvédő ve-
zetésével – több alkalommal is – az éjszakai lepkékkel ismerkedtek a gyerekek. Fekete
Szabó Anikó drámatanár (LVG) vezetésével drámajátékot játszottak, ami természetesen
a környezetvédelemről szólt. 2001-ben nagy élményt jelentett a táborozóknak az éjsza-
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kai madárhang-vadászat, pl. a haris hangját hallhatták. Diavetítéses csillagászati bemu-
tatót tartott Zágoni Balázs budapesti csillagász. A természetfotózásról hallottak előadást
Szénási Valentintől, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársától.

A második napon, bőséges reggeli után, mód nyílt minden évben a Jászság értékei-
nek, szépségeinek, vagy valamelyik Jászberény környéki, közeli védett terület bemuta-
tására, megismertetésére. Így került sor az elmúlt években több alkalommal terepjárásra
a Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzetben és a Hajta-túra keretében növény- és rovarhatáro-
zásra.

A találkozó résztvevői látogatást tettek a Tápiósági Nagyrét kosborainál, Szentmár-
tonkátán a homoki árvalányhajas homokbuckákon. Egy alkalommal megtekintették a
Jászberényi Állat- és Növénykertet, s ott a madárgyűrűzést. Kipróbálták a hajtai új ma-
dárfigyelő helyet. Kirándultak Pándra és vizsgálták a környék élővilágát. Meglátogatták
a farmosi Matolcsy kastélyban a Természetvédelmi Oktató Központot – a Vízpari Élet
Házát. Végigjárták a farmosi Kékbegy tanösvényt. Élvezettel figyelték Szénási Valentin
természetvédelmi őr madárgyűrűzési bemutatóját. Sor került a TápiószeleiAgrobotanikai
Intézet meglátogatására, a Nagykáta melletti Nyík-réten a fátyolos nőszirom virágzásá-
nak megfigyelésére, Egreskátán botanászásra, a gémtelep megtekintésére, Csajbók Ist-
ván családi gazdaságának megismerésére, s ott sajtkóstolásra.

A résztvevőket, a vendégeket az előadások mellett kiállítások is várták. Láthattak bé-
lyegkiállítást – leheles diákok, Purda Imre, Csuka Zsolt ill. egy másik évben Csanádi Sán-
dor gyűjteményét –, ami az állat- és növényvilág szépségét mutatta be. Kuriózumnak
számított Sápi Csilla állati koponyagyűjteménye. Láthatták a Tápió-Hajta Vidéke Tájvé-
delmi Körzetet képekben, Buschmann Ferenc lepkegyűjteményét, a Rekettye Egyesület
az ”Éltető víz” c. tablóit, ill. a „NATURA–2000” című, Szelényi Gábor és Szénási Va-
lentin természetképeit tartalmazó kiállítását. Igen tanulságosak voltak az ÉTE Fenntart-
hatósági Tanösvényének bemutatását szolgáló poszterek, melyek egy vándorkiállítás
anyagát képezik.

A résztvevő iskolák, az előadást vállalók száma évente változott, ennek oka a gyere-
kek érdeklődése, felkészültsége, más elfoglaltsága és az anyagiak.Azt előadások és az elő-
adók száma nem egyezik meg, ugyanis több csoportosan végzett munka eredményével is
megismerkedhettünk.
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1. táblázat: Adatok évente

Év Résztvevő Diákelőadók Előadások Leheles
iskolák száma száma előadások
száma száma

1999 5 15 12 8
2000 8 22 18 5
2001 8 21 18 5
2002 8 26 21 6
2003 7 35 32 9
2004 10 38 30 6
2005 13 40 32 4
2006 8 38 25 9
2007 8 46 36 13
2008 10 46 33 8
2009 5 34 26 18
2010 6 35 29 15
2011 8 45 33 11

441 345 117

A rendezvényeinknek 33 iskola tanulói voltak aktív résztvevői. A vendégiskolák
közül legtöbbször, 11 alkalommal, a Liska József Szakközépiskola és Gimnázium küldte
el tanulóit a szimpóziumra. Legtöbb előadást a jászfényszarui Általános Iskola tanulói
tartottak, és ők voltak legtöbben is. Utánuk a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium kö-
vetkezik, ahonnan 2011-ben már 19 tanuló 12 előadást hozott. Tanárnőjük, Tóth Piroska
szerint nagyon jó gyakorlási, rutinszerzési lehetőség a szimpózium, s ugyanez a vélemé-
nye a többi felkészítő kollégának is.

Az alábbi táblázatban az iskolák nevei és a 13 szimpóziumon való részvételük jel-
lemzői olvashatók.
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2. táblázat: Adatok iskolánként

Iskola Részvételszám Előadásszám Előadószám
1. Liska J. Szakközép. és Gimn. Jászberény 11 20 23
2. Klapka Gy. Szakközép. és Szakisk. Jászberény 2 3 3
3. Belvárosi Ált. Isk. Jászberény 6 11 14
4. SzIE Gyak. Ált. Isk. és Gimn. Jászberény 1 1 1
5. Mészáros L. Gimn. Jászapáti 2 3 9
6. Jászfényszaru Ált. Isk. 7 41 62
7. Jászfelsőszentgyörgy Ált. Isk. 2 3 5
8. Jászboldogháza Ált.Isk. 1 4 4
9. Varga K.Gimn. Szolnok 6 8 9
10. Verseghy F. Gimn. Szolnok 1 4 4
11. Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás 5 13 14
12. Újszász Gimn. 2 2 3
13. VányaiA. Gimn. Túrkeve 1 1 1
14. Nagy L. Gimn. Kunhegyes 2 2 2
15. Székács E. Szakközépisk. Törökszentmiklós 1 1 1
16. Esze T. Gimn.Mátészalka 4 13 15
17. Kossuth L. Gyak. Gimn. Debrecen 1 5 6
18. Vadas J. Erdészeti Szakk. Mátrafüred 2 2 2
19. Eötvös J. Gimn. Heves 1 3 3
20. Bajza J. Gimn. Hatvan 7 10 18
21. Ságvári E. Gimn. Kazincbarcika 5 16 16
22. Irinyi J. Szakközépisk. Kazincbarcika 1 1 1
23. Serényi B. Gimn. Putnok 1 4 4
24. Damjanich J. Gimn. Nagykáta 3 4 4
25. Váczi M. Ált. Isk. Nagykáta 2 4 4
26. CeglédVárkonyi Ált. Isk. 1 3 4
27. Tápióbicske Ált. Isk. 1 2 2
28. Tápiószele Ált. Isk. 1 1 1
29. Tápiógyörgye Ált. Isk. 2 2 2
30. Tarnaörs Ált. Isk. 1 1 3
31. Bibó I. Gimn. Kiskunhalas 5 38 50
32. Nagykároly, Elméleti Líceum (Románia) 2 2 4
33. Lehel Vezér Gimn. Jászberény 13 117 147

345 441

A diákok minden alkalommal nagyon sokféle témát dolgoztak fel. Az előadások tar-
talma és formája, a diákelőadók előadásmódja, eszközhasználata – kezdetben rajzolt pla-
kátok, poszterek, írásvetítő, VIDEO, ma már projektor – a felnőtt előadóknak is
dicséretére válna.

A környezetvédelemmel és a természetvédelemmel évente változó arányban foglal-
koztak az előadások. Voltak visszatérő témák, azaz minden évben hallottunk – olykor több
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előadótól is – a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról, a Hajtáról, a Zagyvá-
ról, a megújuló energiaforrásokról, Magyarország Nemzeti Parkjairól, az év madaráról, az
év fájáról, a szennyvíztisztításról, a víz-, a levegő- és a talajminőség vizsgálatáról.

A feldolgozott témák között szép számban szerepelt az egészség és a környezet kap-
csolatával foglalkozó előadás, ez bizonyítja, hogy a környezet-egészségtani ismeretek, a
környezetegészség kultúra életünk szerves részei, azaz a környezeti nevelés és az egész-
ségnevelés együtt valósítható meg.

Az előadó diákok által elvégzett kísérletek, környezetben történt megfigyelések be-
mutatása mellett gyakran hallottunk szakirodalmi feldolgozásokat.

A következőkben szeretném bemutatni azt a sokszínűséget, ami a gyerekek érdeklő-
dését jellemzi. Ehhez a 131 díjazott előadás közül válogattam. Elsősorban azon diákok
nevét és előadásuk címét adom közre, akik nagyon aktuális, eredeti, igen önálló, gondo-
latébresztő ötleteket valósítottak meg szólóban vagy közös munkában.

A címek sok esetben hangzatosak, érdeklődést felkeltők, vagy első olvasatra kiderül
belőlük, hogy miről fogunk hallani, de mindig mély tartalmat takarnak, melyet komoly
kutató- és feldolgozó munka után értek el a diákok.

Természetvédelem, védett vagy védendő terület, élőlény bemutatása volt a célja sok
előadásnak, pl.:

Krasnyánszky Krisztián (Liska): Tápió-Hajta vidék
Monoki Gizella (Kisújszállás): Baglyok szomszédágában
Kelemen István (Kisújszállás): Kisújszállási szenderek
Papp Máté, Ócsai Judit (Hatvan): Kisemlőstani kutató vizsgálatok a Gombosi töl-

gyesben
Szabari Margit (Szolnok, Varga Gimn.): A Tisza völgy: fajtánk bölcsője
Knorr Zsuzsa (LVG): Kígyók
Kis Viktor (LVG): A búbos pacsirták viselkedési ökológiája
Ballmann Mónika (LVG): Amadarak
Kiss Dorottya, SzőllősAnna (Hatvan): Természetvizsgálat: kisemlős csapdázási mód-

szerek
Pernyész Anita (LVG): Amindig jól öltözött bogár
Kiss Ádám (Hatvan): Madárlesen a ház körül
Kiss Orsolya, Szőllős Anna (Hatvan): Madárvonulás a Barabási Kaszonyi hegyen
Harmath Attila (Kunhegyes): A kunhalmok a múltban és a jelenben
Heutschy László (Kazincbarcika):A környezeti tényezők hatása a lepkék fejlődésére
Bordás Mariann (LVG): A vizek helikopterei, a szitakötők
Vancsik Dóra Elvira (Nagykáta Gimn.): Illatok és színek a magyar pusztán
Bozóki Balázs (Tápiószele): Magyarország kétéltűi – Barna ásóbéka
Dobos Nikolett, Bartus Marcell (LVG): Élet a holtak földjén
Tóth Diána (Jászboldogháza): A vasútállomás fái
Pituk Dóra (Mátészalka): A Keskenytájék környezeti állapota
Bethlendy Boglárka (LVG): Növénytani felmérés a Gaál-laposon
Barta Alíz (LVG): Erdőfoltok a Tarna ölelésében
Kelemen Daniella (LVG): A Zagyva – Jászberény dísze vagy sebhelye
Kiss Eszter (LVG): Egy év a madarakkal
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Kovács Szabolcs (Tápióbicske): A gyurgyalagok Tápióbicskén
Bordás Laura (LVG): Koncert a nádasban
Gyetvai László (LVG): Magyar őshonos állataink
Ónodi Gábor (Szolnok, Varga Gimn.): Kopog az erdő
Kovács András (LVG): A virágzó Tisza
Izsáki Gergő (Belvárosi Ált. Isk.): Szép, de csótány
Senográdczki Ádám (LVG): A postagalambok versenyeztetése

Környezetvédelemmel kapcsolatos méréseket, megfigyeléseket, következtetéseket
mutattak be pl. a következő előadások:

Svoób Eszter (Heves): Elemelt elem
Fodor Babett (Kazincbarcika): Víz, ami nem iható és ami iható
Varga Zsuzsa (Szolnok, Varga Gimn.): Szolnok hatása a Tisza vízminőségére
Bori Andrea (Túrkeve): A Kis-Berettyó környezetvédelmi gondjai
Aranyos Evelin, Romhányi Orchidea (Cegléd): Levegőminőség vizsgálat zuzmótér-

kép alapján
Nemes Zoltán (Debrecen): Debrecen talajszennyezettsége
Fehér Eszter (LVG): A talajégetés felelőssége
Sebestyén Erika (Kiskunhalas): A háztartásokban előforduló anyagok hatása a víz

kémhatására
Petróczkí Henrietta (Kiskunhalas): Miért látunk egyre kevesebb csillagot?
Lehr Krisztina, Nagy Zsófia (Kiskunhalas): Gyógyszermaradványok a vízben
Halla Gabriella (LVG): A szmog, a por és a füstölgő kipufogócső
Fődi Krisztina (Kiskunhalas): A DDT visszavág
Környezet – egészség témáját dolgozták fel pl. az alábbi előadások:
Háfra Edit, Czinege Dániel Zsombor (LVG): A tej
Gáll Katalin (LVG): A szénmonoxid hatásai
Horváth Gábor (LVG): Vizeletvizsgálat
Gulyás Gábor (Liska): Élelmiszer-adalékanyagok
Kókai Ákos (LVG): Az időjárás és az életünk
Tóth Franciska (Jászfényszaru): A környezet és a leukémia
Bárczi Barbara, Demény Brenda, Laska Zsófia (LVG): Mindenki allergiás?
Bagaméri Liliána (Mátészalka): A zaj és annak hatása az emberi szervezetre
Nádai László Árpád (Nagykáta Gimn.): A 21. század betegsége: a magas vérnyomás
Czibolya Zoltán, Zsámboki Richárd (Jászfényszaru): Madárinfluenza
Tóth Alexandra (LVG): Drog, alkohol és dohány – Fogyasztói szokások

Sok olyan tanuló van, aki az általános iskolában kezdte a szimpóziumon való rész-
vételt, és folytatta középiskolás korában is. A nyolcosztályos gimnazistáink mellett a
négyosztályos gimnáziumi osztályainkba járó jászfényszarui, belvárosis tanulók is 4-5
találkozón mutatták be kutatásuk eredményét. Sőt Gyetvai László 6 találkozón is igen
eredeti módon tartotta tartalmas előadásait, s négy alkalommal díjat is nyert.

A táblázatokban olvasható számadatok mellett – úgy vélem – minősíti munkánkat az
is, hogy minden évben vannak visszatérő diákok, újra jelentkező iskolák, sőt egymás
utáni években testvérek folytatták a tevékenységet.
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S minden évben voltak olyan jászberényi és nem jászberényi diákok, akik bár előadást
nem tartottak, a jó hangulat, a társaság, a program, az új ismeretek szerzése miatt eljöt-
tek a találkozóra, s meghallgatták társaikat, vagy részt vettek az öregerdei programokon.

A hallgatóság száma a rendezvény teljes időtartamát (másfél nap) vizsgálva kb. 60-
70 fő évente.Ameghívott vendégek, a szülők, az osztálytársak, az érdeklődő tanárok vál-
tozó hosszúságú időt töltöttek a találkozón.

A diákjaink segítsége a rendezvény lebonyolításában elengedhetetlen volt. Minden
évben 25-30 diák vett részt az előkészítésben (teremberendezés, ajándékok összekészí-
tése), technikai munkákban, a regisztrációban, a várakozásra kijelölt terem felügyeleté-
ben, s minden kisebb-nagyobb tervezett vagy váratlan feladat ellátásában.

A résztvevők ebédhez való kísérete szintén az ő feladatuk.Avacsora előkészítésében
is gyakran segítettek, hiszen a vacsora bográcsban főtt a szálláshelyen.

Az ebéd helyszíne egyébként az első három évben a Jászkürt Étterem, 2002-ben a
Viktorió Pizzéria, ezután a Pipacs Étterem, ill. az iskolai menza volt.

A rendezvénynek természetesen volt anyagi vonzata, ami függött a résztvevők szá-
mától, az áraktól.A résztvevők fizettek az étkezésért és a szállásért, ami évről évre kisebb-
nagyobb mértékben nőtt. (Sajnos sok iskola a befizetendő összeg miatt nem küldte el a
diákjait.)

Emellett azonban évente meghatározott nagyságú pénzösszegért pályáztunk a Pro
Renovanda Cultura Hungariae Alapítványhoz, Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Térség-
fejlesztési Irodához, Jászberény város Önkormányzata Oktatási, Közművelődési és Kul-
turális Bizottságához, Jászberény város Önkormányzata Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságához, a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Közoktatási Közala-
pítványhoz. Két kivétellel minden pályázatunk nyertes volt.

A jó cél eléréséhez a rendezvényünket anyagilag támogatta a Megyei Közgyűlés min-
denkori elnöke, Jászberény mindenkori polgármestere, az Élővíz Természetvédelmi Egye-
sület, a Lehel Vezér Gimnázium, a „Tehetséget 2000-re!” Alapítvány.

Dologi segítséget – természet- és környezetvédelmi kiadványok, „ATápió-mente tu-
ristakalauza” c. könyv, feliratos pólók – kaptunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ságától, a Jászberényi Állat- és Növénykerttől, a túrkevei NIMFEA Természetvédelmi
Egyesülettől, az Agrárszakképzési Intézettől (Budapest), a Natura Környezet- és Termé-
szetvédő Közösségtől (Hatvan).

A diákszimpózium eddig elérte célját, hiszen a 13 rendezvény mindegyikén olyan ál-
talános és középiskolás diákok mutatkoztak be, akik kutató munkájukkal hozzájárultak a
környezet- és természetvédelem eszméjének kiteljesedéséhez.

Ugyanakkor az itt szereplő diákok már az iskolai évek alatt megtanultak „szakiro-
dalmazni”, szakirodalmi szöveget értelmezni, megtervezni egy kutatómunkát, türelemmel
figyelni dolgokra, jelenségekre, rendszerezni, a tapasztalataikat szövegbe foglalni, táblá-
zatot, grafikont készíteni.

A leírtakat, tényeket, következtetéseket a technika segítségével megtanulták közön-
ség előtt előadni. A többiek előadását is látva egyre több tapasztalatot szereztek, finomí-
tották saját előadásmódjukat.

A regisztrált jelentkezést a jelentkezési lap és resume együtt adta. Meg kellett tehát
tanulniuk az előadásuknak maximum egy oldalas összefoglalását (resume) elkészíteni,
ami nem mindenkinek sikerült.
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S nemmellékes, hogy a munka közben úgy kerültek kapcsolatba a körülöttük lévő vi-
lággal, hogy számukra természetes annak léte, teljessége, esetleges problémák megol-
dása, megoldatása.

A diákok munkájának értékét mutatja az is, hogy különböző pályázatokon is ered-
ményesen szerepeltek. A diákszimpóziumi előadásokból készült dolgozatát több leheles
diák elküldte pl. a Természet Világa c. folyóirat diákpályázatára. Ketten – Bordás Mari-
ann „A Zagyva helikopterei”, 2005), Kovács András („A virágzó Tisza, 2007) – a „Bio-
diverzitás különdíj” kategóriában III. díjat kaptak, és megjelentették az írásukat a
folyóiratban, s egy dolgozat – Kovács András („A baglyok és én”, 2006) – bár nem ka-
pott díjat, szintén olvasható volt a Természet Világában.

Más iskolákból érkezett előadó diákok is beszámoltak hasonló eredményekről, töb-
beknek itt kezdődött a tudományos pályája.

Ugyanakkor országos versenyek (pl. Kitaibel Pál Biológia Verseny, Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny, Hermann Ottó Biológia Verseny) gyakorló területe is volt a szim-
pózium, hiszen ezeken a versenyeken is vannak hasonló kritériumok.

A pályaválasztásban is segít az ilyen találkozókra való felkészülés, az előadás tar-
tása. A tanulók elmondása szerint a felvételi akadályokat is sokkal könnyebben vették,
még akkor is, ha nem a természettudományos irányt választották. Sőt, sok volt diákunk-
tól hallottam, hogy az egyetemi, főiskolai tanulmányai során pl. a referátum készítésekor,
elmondásakor is hasznát vette az itteni tapasztalatoknak. Egyébként az LVG szimpóziu-
mon szereplő diákok továbbtanulását nyomon követve azt tapasztaltuk, hogy kb. 80 %-
uk természettudományos területen folytatta tanulmányait.

A Természet- és Környezetvédelmi Diákszimpózium olyan nevelési forma, amely a
környezettudatos magatartás kialakítását célozza meg. A Megyei Pedagógia Napokon
2002-ben be is mutattuk a diákszimpóziumi tevékenységünket, „Hagyományteremtés és
tehetséggondozás” címmel. Rajtam kívül négy diákunk – Szabó Zsuzsanna, Sápi Csilla,
Nagy Hints Adrián, Knorr Zsuzsanna – is tartott előadást, melyet nagy érdeklődéssel és
figyelemmel hallgattak a különböző szakos tanárok, s kérdéseket is feltettek.

2006-ban pedig, szintén az ilyen rendezvényen, „Természet, környezet, egészség és
a leheles diákok” című előadásomhoz csatlakoztatva kiállításon mutattunk be – többek kö-
zött – a diákszimpóziumon elhangzott előadásokat, ill. hallhatták, láthatták a résztvevők
Bárczi Barbara - Demény Brenda - Laska Zsófia, Senográdczki Ádám, Jávorcsik Márton
- Gyetvai László diákszimpóziumos diákjaink bemutatóját

A tudományos diákkonferenciánkról a Szolnokmegyei Új Néplap, a Jászkürt, a Trió TV, a
TrióRádió is hírt adott, sőt aMi újság Jászfényszarun? c. újság 2002. júniusi számában is öröm-
mel fedeztem fel „A természettudomány csodái tudós-diák szemmel” megjelent beszámolót.

Az Új Néplapban 2000. május 30-án „Középpontban a víz”, 2001. május 28-án „A termé-
szetvédelemről”, 2008. május 29-én (a Jászsági Grátiszban) „Közelebb kerülhetnek a termé-
szethez”, 2010. május 22-én „Kísérleteikről adtak számot” és 2010. május 21-én pedig az Új
Néplap Extrában „Kísérleteikről is beszámoltak” címmel jelent meg cikk a diáktalálkozóról.

A Jászkürtben „Az ifjúságról nemcsak ifjaknak – Nem urai vagyunk a Földnek,
hanem gyermekei” (2003. május 31.), a „VI. Természettudományos Diákszimpózium”
(2004. május 29.), a „Természettudományos Diákszimpózium” (2005. június 4.), „Csak
természetesen” (2006. június 3.), a „Kétnapos rendezvény a természetvédelem jegyében”
(2007. június 16.) címmel olvashattak a rendezvényünkről.
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ATrió TV 2007-ben bemutatta a Lehel Vezér Gimnázium diákjainak az adott évi di-
ákszimpóziumos előadásait tartalmazó összeállítást.

A rendezvényünk sikeréhez természetesen nélkülözhetetlen volt az előadó diákok ta-
nárainak munkája. A 13 év alatt közel ötven biológia szakos tanár készítette fel tanítvá-
nyait valamilyen témában erre a megméretésre. A sok energia befektetését, az előadás
elkészítésére felhasznált megszámlálhatatlan sok órát egy-egy jászberényi vagy jászsági
kiadvánnyal köszöntük meg.

A diákok előadása, munkája a felkészítő tanárok optimizmusát bizonyítja, de opti-
mizmusukat jelenti az is, úgy vélik, ha nem is egyszerűen, ha nem is rövid idő alatt, de a
gyerekekben ki lehet alakítani az igényt arra, hogy felfedezzék az ember és a természe-
tes környezet, ill. az ember és a mesterséges környezet közötti kapcsolatot, annak jó és
rossz oldalát. Ez oda vezethet, hogy nő azoknak a fiataloknak a száma, akik

• tiszteletet éreznek a természet iránt,
• igénylik azt, hogy kulturált környezetben éljenek,
• késztetést éreznek arra, hogy a környezetükben történő jelenségeket megfigyel-

jék, magyarázzák, az esetleges problémák megoldására törekedjenek,
• érzékennyé válnak a szűkebb környezetükön túl történő dolgokra, változásokra

is, és képesek lesznek a lokálisból kiindulva a bioszféra és a biodiverzitás megőrzésére.

A 441 előadó diákokat látva, a 345 előadást meghallgatva a szervezők is azt gondol-
ják, ez talán nem reménytelen, de nagyon nehéz feladat. Ugyanakkor bíznak abban, hogy
e nem teljesítményorientált találkozó, a Természet- és Környezetvédelmi Diákszimpó-
zium folytatásával hozzájárulnak a feladat megoldásához.

KÉPEKADIÁKSZIMPÓZIUMOKRÓL

1. kép: 2000-ben az iskolai könyvtárban
(Készítette: Kovács Norbert)
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2. kép: Díjkiosztás 1999-ben
(Készítette: Kovács Norbert)

3. kép: Vidra Tamás magyarázatát hallgatják a gémtelepen 2011-ben
(Készítette: Rigó András)
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Befejezésként a Környezet- és Természetvédelmi Diákszimpóziumon a Lehel Vezér
Gimnázium három tanulójának különböző években elhangzott előadásának anyagát mel-
lékeltem.

Pernyész Anita – jelenleg Phd hallgató a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán (Modern Magyar irodalom) – előadása 2003-ban, Halla Gabriella – je-
lenleg egyetemi hallgató a SOTE Fogorvosi Karán – előadása 2007-ben, Barta Alíz –
jelenleg az LVG 12. C osztályos tanulója – előadása 2009-ben hangzott el.

A 8 perces előadások bemutatott képanyagából és grafikonjai közül csak néhány ke-
rült az anyagba, de úgy vélem ezek nélkül is egyértelműen bizonyított, hogy egyszerűnek
tűnő témából is komoly dolgot tud készíteni egy diák.
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