
Környezeti terepverseny a Hunyadi szigeten, 2017. május 25. 

Az idei, e tanévi felső tagozatos környezeti terepversenyt az iskolákkal történt előzetes egyeztetésnek 

megfelelően május 25-én tartottuk meg a Hunyadi szigeten. Alapanyagként az iskolák megkapták a Hunyadi 

szigeti Honvéd Horgászegylet által korábban készített tanösvény füzet digitális és néhány nyomtatott verzióját, 

melyet honlapunkon is elhelyeztünk. Hét kerületi iskola 11 csapata vett részt a versenyen, és ment végig az öt 

állomással tarkított ösvényen, munkafüzeteikkel, ahol feladatokat kellett megoldaniuk, a Dunapart, a szigetek 

élővilága témakörében. A munkafüzetet Gergely Attila botanikusunk állította össze a korábbi évek gyakorlata 

szerint, tematikus állomások, felismerő, kiválasztó, a helyszínen is kapott feladatokkal. Első állomás: Tájtörténet, 

második Ligeterdő (a tanösvény mentén), harmadik Hárosi öböl, a sziget csúcson, majd a negyedik az Ártér 

állatvilága, és az ötödik a Természetvédelem, az öböl mentén volt. A csapatok ezen túl emblémát készítettek és 

tettek be munkafüzetükbe, a csapat nevének alátámasztására, illusztrálására. Számos önkéntes segítő működött 

közre az állomásokon, és az ösvény mentén, ill. az indításnál és az érkezénél, a kiértékelésben. Az volt az iskolák 

kérése, hogy egyfordulós legyen a verseny, helyben történő kiértékeléssel, és díjkiosztással. Ennek megfelelően 

kissé elhúzódott a program, a kijelölt útvonal nem volt hosszú, a sziget méreteiből is adódóan, de az állomások 

alaposan visszafogták a csapatokat, a helyszíni feladványokkal, az ott lévő segítőkkel való párbeszéddel, majd az 

értékeléssel 

A versenyt a nagyok, a 7-8.-os korcsoportban a BNA, a kicsik, az 5-6.-osoknál a Gádor utcai Általános Iskola 

csapatai nyerték. Helyezéseket szereztek, a Herman Ottó, a Kossuth, a Bartók, a Baross és a Rózsakerti iskola 

csapatai. Köszönet a felkészítő tanároknak, a számos Zöld Jövős önkéntes segítőnek, és a versenynek helyet adó 

Honvéd Horgászegylet vezetésének. A teljes eredmény táblát csatoljuk, miként a feladat lapot is. 

A beérkező csapatok, a tanárok, és segítők a horgásztanya előtti térségen kialakított fogadó ponton, ahol 

asztalok, padok álltak rendelkezésre, némi vendéglátásban részesültek, ásványvíz, pogácsa, csoki, alma. Majd a 

kiértékelést követően a díjkiosztást is megtartottuk, a Környezetvédelmi Alap támogatásból elsősorban a Duna 

Ipoly Nemzeti Park anyagait kapták a nyertesek, a dobogósok egy-egy DINPI trikót is, és az első helyezettek 

bögrét, ill. számos további DINPI és MME kiadványt, térképet, posztert. Továbbá a tankerületi Központ jóvoltából 

minden dobogós versenyző egy-egy tematikus albumot, könyvet is kapott. A tanárok a friss fővárosi 

természetvédelmi kiadványt is megkapták, és az ő díjazásukhoz a Lics Pincészet is hozzájárult. 

  

Az ösvényen      Állomáson 



  

A szigetcsúcson      Az öbölnél 

  

Vendéglátás      Díjkiosztás 


