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Beszámoló 

 
Klímakonferencia 

Klímatudatosság mindenkinek 
 2019.április 26. 10 óra 

 

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola immár 14. alkalommal rendezte meg 

természettudományos diákkonferenciáját, melyre Békés és Csongrád megye alap- és 

középfokú intézményeiben tanuló, a természettudományos kutatás iránt érdeklődő diákokat és 

tanáraikat hívtuk meg. 

A verseny feladata a 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. 

Helyszíne: Németh László Gimnázium, Általános Iskola (Hódmezővásárhely, Németh László 

u. 16.) és az Emlékpont Múzeum (Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.) 

Módszere: A konferenciára 2 kategóriában lehetett pályamunkát beadni a megadott 

témákban. A pályázók bármely természettudományos tantárgyból (biológia, fizika, földrajz, 

kémia) pályázhattak. 

A pályamunkákat kategóriánként szakmai zsűri értékelte. 

A témakörök kiválasztása során meghatározó szempont volt a klímatudatosság fontosságára 

felhívni a figyelmet. A diákkonferencia témáinak megválasztása során mindig is fontos és 

elsődleges szerepet játszott a környezettudatos szemlélet formálása, a diákokon keresztül 

ráirányítani a szűkebb és tágabb környezet figyelmét ennek fontosságára. 

Most sem történt másként, a sport témakör választásakor az egészség megőrzése érdekében 

végzett mozgásra szerettük volna felhívni a figyelmet. Viszonylag sokan választották ezt a 

témát. 

A témakörök a következők(kategóriánként): lsd: diákkonferencia_kiírás mellékletben  
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A Klímatudatosság mindenkinek címet viselő verseny 

rendezésében a gimnázium partnere volt Gyulai József 

Természettudományos Műhely, a Zöld 

Hódmezővásárhely program és a Szegedi 

Tudományegyetem Mérnöki Kara. A verseny napján a 

diákok a víz tisztaságával, a környezetbarát 

közlekedéssel és a sportos életmóddal kapcsolatban 

megadott témakörökben készült összesen 14 pályamunkát prezentáció formájában mutatták be 

a közgyűjtemény konferenciatermében a zsűrinek és diáktársaiknak. 

A tanulók munkáját a zsűri tagjai, Dr. Molnár Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki 

Karának főiskolai docense, Dr. Szilassi Péter, a Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Karának egyetemi docense és Szabóné Tanács Valéria, 

középiskolai tanár értékelték.  

Az általános iskolások közül a zsűri a legjobbnak a Bjelik Máté az elektromos autók 

témakörében előadott pályamunkáját értékelte, a második helyen Rostás Ametiszt Ildikó 

végzett a keleti harcművészeti ág, a Wing Tsunról készült munkájával, míg a harmadik helyet 

Bogár Fanny Egészség és sport című dolgozatával szerezte meg. Különdíjban Kovács-Némedi 

Máté és Sós Márk párosa részesült A lóvasúttól a szuperexpresszig című, vasúttörténeti 

előadásával, mind a négy helyezett a Németh László Gimnázium, Általános iskola tanulója, 

felkészítőjük Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó. 

A középiskolások közül az első helyezést Lemaitre Lucien (Németh László Gimnázium, 

Általános Iskola, felkészítője Matyuska Ferenc) érte el vízminőségi vizsgálatokkal 

kapcsolatos dolgozatával, a második Gera Dorottya lett (Dugonics András Piarista 

Gimnázium, Szeged, felkészítője Ladányi Andrea és Dr. Domján Andrea) a fittness tiktak 

ülőtartás elnevezésű elemének biofizikai vizsgálatával, míg a harmadik helyen Füzesi Anikó 

és Szűcs Emese (Németh László Gimnázium, Általános Iskola, felkészítő Bodrogi Anikó) 

végzett a sportolás élettani hatásait bemutató pályamunkájával. A kategória különdíját Balogh 

Petra és Rubi Dóra (Németh László Gimnázium, felkészítő: Balázs Brigitta és Csaláné 

Böngyik Edit) érdemelte ki a vízilabdázók körében végzett megfigyeléseikkel. 

A diákok és felkészítő tanáraik emléklapot (lsd: emléklap_diák_tanár melléklet), illetve a 

díjazottak oklevelet is, valamint könyv- és tárgyjutalmat kaptak. 

A konferenciához logó is készült, mely a Németh László Gimnázium, Általános Iskola egyik 

diákjának (Zoltai Csanád 10. évf.) munkája: 
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