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Előzmények 

A 2017. évi Fenntarthatósági Témahét keretében 
második éve a Fenntarthatósági Kupát. 
tagozatos általános iskolások,
és a honlapon megjelenő bemelegítő
verseny napján a csapatoknak 1 óra állt rendelkezésükre, hogy online bejelentkezve 
megoldják a feladatokat, amelyek a fenntarthatóság különböző témaköreit érintették. A 
győztes csapatok, felkészítő tanáraik, vala

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódón, az előző évek tapasztalatait 
felhasználva egy kibővített, több fordulós versenyt terveztünk meg ZÖLDOKOS KUPA néven, 
amelyben általános iskolai felső tag
fenntarthatóság különböző témaköreiben. A verseny 6 fordulós volt: 4 online fordulóból, 3 
helyszínen rendezett regionális elődöntőkből és egy országos döntőből állt. 
az online fordulók a verseny h
zajlottak.  

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét keretében ebben a tanévben is meghirdettük az 
országos, fenntarthatóságról szóló ZöldOkos
megyei elődöntőket, regionális középdöntőket és országos döntőt terveztünk.
elődöntők 21 helyszínen (19 megye + Buda + Pest), a regionális középdöntők 3 helyszínen 
(kelet, közép és nyugat), illetve a dö
megrendezésre. 

Előzetes szervezési feladatok 2019. október

Promóció 

A Fenntarthatósági Témahét
elkezdtük hirdetni saját csatornáinkon, elsősorban a Fenntarthatósági Témahét Fb oldalán:

Fenntarthatósági Témahét keretében 2017. április 26-án szerveztük
Fenntarthatósági Kupát. Ez egy online, országos tudásverseny 

tagozatos általános iskolások, illetve középiskolások részére. 3 fős csapatok jelentkezhettek 
bemelegítő kvízeken keresztül gyakorolhattak a versenyre.

verseny napján a csapatoknak 1 óra állt rendelkezésükre, hogy online bejelentkezve 
megoldják a feladatokat, amelyek a fenntarthatóság különböző témaköreit érintették. A 
győztes csapatok, felkészítő tanáraik, valamint iskoláik is értékes díjazásban részesültek.

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódón, az előző évek tapasztalatait 
felhasználva egy kibővített, több fordulós versenyt terveztünk meg ZÖLDOKOS KUPA néven, 
amelyben általános iskolai felső tagozatos diákok 3 fős csapatai versengtek a 
fenntarthatóság különböző témaköreiben. A verseny 6 fordulós volt: 4 online fordulóból, 3 
helyszínen rendezett regionális elődöntőkből és egy országos döntőből állt. 
az online fordulók a verseny hivatalos weboldalán, a https://www.zoldokoskupa.hu/

Fenntarthatósági Témahét keretében ebben a tanévben is meghirdettük az 
országos, fenntarthatóságról szóló ZöldOkos Kupát. A 3 online forduló mellett helyszíni 
megyei elődöntőket, regionális középdöntőket és országos döntőt terveztünk.
elődöntők 21 helyszínen (19 megye + Buda + Pest), a regionális középdöntők 3 helyszínen 
(kelet, közép és nyugat), illetve a döntő Budapesten egy dunai hajón kerültek 

Előzetes szervezési feladatok 2019. október-december 

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó tudásversenyt már 2018. októberében
elkezdtük hirdetni saját csatornáinkon, elsősorban a Fenntarthatósági Témahét Fb oldalán:
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szerveztük meg immár 
egy online, országos tudásverseny volt felső 

illetve középiskolások részére. 3 fős csapatok jelentkezhettek 
keresztül gyakorolhattak a versenyre. A 

verseny napján a csapatoknak 1 óra állt rendelkezésükre, hogy online bejelentkezve 
megoldják a feladatokat, amelyek a fenntarthatóság különböző témaköreit érintették. A 

mint iskoláik is értékes díjazásban részesültek.  

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódón, az előző évek tapasztalatait 
felhasználva egy kibővített, több fordulós versenyt terveztünk meg ZÖLDOKOS KUPA néven, 

ozatos diákok 3 fős csapatai versengtek a 
fenntarthatóság különböző témaköreiben. A verseny 6 fordulós volt: 4 online fordulóból, 3 
helyszínen rendezett regionális elődöntőkből és egy országos döntőből állt. A regisztráció és 

https://www.zoldokoskupa.hu/ -n 

Fenntarthatósági Témahét keretében ebben a tanévben is meghirdettük az 
Kupát. A 3 online forduló mellett helyszíni 

megyei elődöntőket, regionális középdöntőket és országos döntőt terveztünk. A megyei 
elődöntők 21 helyszínen (19 megye + Buda + Pest), a regionális középdöntők 3 helyszínen 

ntő Budapesten egy dunai hajón kerültek 

2018. októberében 
elkezdtük hirdetni saját csatornáinkon, elsősorban a Fenntarthatósági Témahét Fb oldalán: 

 



 

 

Helyszíni versenyek előkészítése

A megyei elődöntők és a regionális középdöntők helyszínére és szervezésére pályázatot 
hirdettünk iskoláknak, pedagógusoknak:

https://www.pontvelem.hu/orszagos
palyazat?fbclid=IwAR0nKtxiHdz0mhpBrhiL11BErx3mx2cN
A 

A pályázatok alapján az alábbi iskolák lettek kiválasztva:

Megye helyszínek 

Magyarország 
megyéi  

ZöldOkos Kupa helyszínek 

Budapest - Pest Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

Budapest - Buda Budenz József

Bács-Kiskun  Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Baranya Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola 

Békés Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási N
Óvoda, Szarvas 

Borsod-Abaúj-
Zemplém 

Szerencsi Sz.C.

Csongrád SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged) 

Fejér Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ál

Győr-Moson-
Sopron 

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola (Győr)

Helyszíni versenyek előkészítése 

A megyei elődöntők és a regionális középdöntők helyszínére és szervezésére pályázatot 
hirdettünk iskoláknak, pedagógusoknak: 

https://www.pontvelem.hu/orszagos-tudasverseny-koordinator-
palyazat?fbclid=IwAR0nKtxiHdz0mhpBrhiL11BErx3mx2cN9K9zJDhUc_QXsDMovguWnYRVaG

 

A pályázatok alapján az alábbi iskolák lettek kiválasztva: 

ZöldOkos Kupa helyszínek – megyei elődöntők 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája  
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium  

Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola  

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
, Szarvas  

Szerencsi Sz.C. Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája 

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged) 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola (Győr)
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A megyei elődöntők és a regionális középdöntők helyszínére és szervezésére pályázatot 

9K9zJDhUc_QXsDMovguWnYRVaG

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma 

Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

yelvű Általános Iskola és 

Gimnáziuma és Szakközépiskolája – Tokaj 

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged)  

talános Iskola 

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola (Győr)  
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Hajdú-Bihar Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola – Hajdúszoboszló  

Heves Egri Balassi Bálint Általános Iskola  

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szolnok  

Komárom-
Esztergom 

Sárberki Általános Iskola  

Nógrád Karancslapujtői Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Pest  Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  

Somogy Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola – Kaposvár  

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola  

Tolna Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vas Rábapatyi Arany János Általános Iskola  

Veszprém Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola  

Zala  Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola, Zalaegerszeg  

 

Regionális helyszínek 
 
Magyarország 
régiói 

ZöldOkos Kupa helyszínek – regionális középdöntők 

Közép-
Magyarország 

Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  – 
Budapest 

Kelet-
Magyarország 

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola – Hajdúszoboszló  

Nyugat-
Magyarország 

Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola  

 

Előkészítés 2019. január 2-31. 

A projekt előkészítő szakaszában a verseny hivatalos honlapjának aktualizálása, szerkesztése 
zajlott. Ennek keretében a versenyszabályzat kidolgozása, a regisztráció előkészítése, és az 
online fordulók feladatainak kidolgozása zajlott. A versenyfeladatok a PontVelem 
szakembereinek segítségével és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet szakmai támogatásával készültek a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt 
témáihoz – víz, közlekedés, fenntarthatóság – igazítva. 

2019. január 4-től fb hirdetést indítottunk, hogy minél több csapat jelentkezzen a versenyre. 
Végül 802 db 3 fős, 5-8. évfolyamos csapat regisztrált a tudásversenyre. 



 

 

Online fordulók 2019. január 10. 

Az online fordulók a verseny hivatalos 

FORDULÓK IDŐPONT

I. online forduló 2019. január 10. csütörtök
 

II. online forduló 2019. január 31. csütörtök
 

III. online forduló 2019. február 21. csütörtök
 

 

Az online fordulók végén az eredmények
kikerültek a honlapra: https://www.zoldokoskupa.hu/verseny

 

Helyszíni fordulók 2019. március 22. 

A 21 helyszínen zajló megyei elődöntők, a 3 helyszínen zajló regionális középdöntők és a
országos döntő a következő időpontokban lettek megvalósítva:

FORDULÓK IDŐPONT

Megyei elődöntők 2019. március 22. péntek
 

Regionális középdöntők 2019. április 16. kedd
 

Országos döntő 2019. május 10. péntek
 

 

 

 

Online fordulók 2019. január 10. - február 21. 

verseny hivatalos weboldalán, a https://www.zoldokoskupa.hu/

IDŐPONT HELYSZÍN, RÉSZTVEVŐK

2019. január 10. csütörtök 3 fős csapatok saját helyszínen

2019. január 31. csütörtök 3 fős csapatok saját helyszínen

2019. február 21. csütörtök 3 fős csapatok saját helyszínen

az eredmények, a megyei toplisták és a feladatok megoldásai 
https://www.zoldokoskupa.hu/verseny-allasa-eredmenyek

Helyszíni fordulók 2019. március 22. – május 10. 

A 21 helyszínen zajló megyei elődöntők, a 3 helyszínen zajló regionális középdöntők és a
országos döntő a következő időpontokban lettek megvalósítva: 

IDŐPONT HELYSZÍN, RÉSZTVEVŐK

2019. március 22. péntek 21 helyszínen (19 megye, Buda+Pest), 
helyszínenként 9 csapat (27 gyerek és 9 
pedagógus)  

2019. április 16. kedd 3 helyszínen (Nyugat
Magyarország), helyszínenként 7 csapat 
(21 gyerek és 7 pedagógus)

2019. május 10. péntek Budapest, 9 csapat (27 gyerek és 9 
pedagógus) 
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https://www.zoldokoskupa.hu/ -n zajlottak. 

HELYSZÍN, RÉSZTVEVŐK 

3 fős csapatok saját helyszínen 

3 fős csapatok saját helyszínen 

3 fős csapatok saját helyszínen 

és a feladatok megoldásai 
eredmenyek 

A 21 helyszínen zajló megyei elődöntők, a 3 helyszínen zajló regionális középdöntők és az 

HELYSZÍN, RÉSZTVEVŐK 

21 helyszínen (19 megye, Buda+Pest), 
helyszínenként 9 csapat (27 gyerek és 9 

3 helyszínen (Nyugat-, Közép-, Kelet-
Magyarország), helyszínenként 7 csapat 
(21 gyerek és 7 pedagógus) 
Budapest, 9 csapat (27 gyerek és 9 



 

 

2019. március 7-én felkészítő 
lebonyolító koordinátoroknak 
épületében. 

 

A 21 helyszínen megrendezett megyei elődöntőkön összesen 567 tanuló és 189 pedagógus 
vett részt, a regionális középdöntőkre 63 diák és 21 tanár jutott tovább.
végén az eredmények, a toplisták és a feladatok megoldásai kikerültek a honlap
https://www.zoldokoskupa.hu/verseny

Országos döntő – 2019. május 10.

A ZöldOkos Kupa országos döntőjére a Madarak és Fák Napján került sor egy budapesti 
dunai hajón. A verseny utolsó megmérettetésére 24 versenyző érkezett 3 fős csapatokban, 
felkészítő tanárok kíséretében.

A verseny neves zsűri előtt zajlott, azoknak a kiemelt támogatóknak a képviselőivel, akik 
évek óta figyelemmel kísérik és támogatják a versenyt:

 Bánki Andrea szakmai programfejlesztési referens, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma  

 Krakkó Ákos kommunikációs igazgató, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
 dr. Wégner Krisztina, Környezetvédelem, energetika és minőségirányítási vezető, 

MÁV Magyar Államvasutak 
 Saly Erika, ökoiskola témavezető, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Tudásmenedzsment Igazgatóság, Intézményfejlesztési Programok 
Központ 

 Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató, PontVelem Nonprofit Kft.

  

én felkészítő képzést tartottunk a megyei és a regionális 
koordinátoroknak Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

…. 

21 helyszínen megrendezett megyei elődöntőkön összesen 567 tanuló és 189 pedagógus 
vett részt, a regionális középdöntőkre 63 diák és 21 tanár jutott tovább. A helyszíni 
végén az eredmények, a toplisták és a feladatok megoldásai kikerültek a honlap
https://www.zoldokoskupa.hu/verseny-allasa-eredmenyek 

2019. május 10. 

A ZöldOkos Kupa országos döntőjére a Madarak és Fák Napján került sor egy budapesti 
A verseny utolsó megmérettetésére 24 versenyző érkezett 3 fős csapatokban, 

felkészítő tanárok kíséretében. 

A verseny neves zsűri előtt zajlott, azoknak a kiemelt támogatóknak a képviselőivel, akik 
évek óta figyelemmel kísérik és támogatják a versenyt: 

i Andrea szakmai programfejlesztési referens, Emberi Erőforrások 

Krakkó Ákos kommunikációs igazgató, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
dr. Wégner Krisztina, Környezetvédelem, energetika és minőségirányítási vezető, 
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
Saly Erika, ökoiskola témavezető, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, Tudásmenedzsment Igazgatóság, Intézményfejlesztési Programok 

Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató, PontVelem Nonprofit Kft. 
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megyei és a regionális versenyeket 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

21 helyszínen megrendezett megyei elődöntőkön összesen 567 tanuló és 189 pedagógus 
A helyszíni fordulók 

végén az eredmények, a toplisták és a feladatok megoldásai kikerültek a honlapra: 

A ZöldOkos Kupa országos döntőjére a Madarak és Fák Napján került sor egy budapesti 
A verseny utolsó megmérettetésére 24 versenyző érkezett 3 fős csapatokban, 

A verseny neves zsűri előtt zajlott, azoknak a kiemelt támogatóknak a képviselőivel, akik 

i Andrea szakmai programfejlesztési referens, Emberi Erőforrások 

Krakkó Ákos kommunikációs igazgató, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 
dr. Wégner Krisztina, Környezetvédelem, energetika és minőségirányítási vezető, 

Saly Erika, ökoiskola témavezető, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, Tudásmenedzsment Igazgatóság, Intézményfejlesztési Programok 



 

 

Az izgalmas stratégiai verseny két fordulóból állt, mindkét fordulóban 3
feladatokat a csapatok. Az egyes csoportokon belül a csapatok 2 csoportos és 2 egyéni 
feladatból választhattak, egy előre meghatározott sorrend alapján és lehetőségük volt 
pontrablásra is. A versenyfeladatok megoldásai és a döntős csapatok eredményei itt
megtekinthetők: https://www.zoldokoskupa.hu/verseny

A másfél órás verseny győztesei, igen szoros 

1. helyezett 

VIHARSARKI ELVTÁRSAK 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba
csapattagok: Lobmayer Miksa, Bogdán Zalán, Szabó Erik
felkészítő tanár: Matuska Zoltán

2. helyezett 

POLIMETIL-METAKRILÁT  
Szentendrei Református Gimnázium
csapattagok: Kálmán Lujza, Kákai Ákos, Takács Attila
felkészítő tanár: Szakács Erzsébet

3. helyezett 

KÉK BOLYGÓ  
Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye, Tata
csapattagok: Katona Máté, Lentulai Bence, 
felkészítő tanár: Pozsgayné Tóth Ildikó

Az első helyezett kapta a MÁV fődíját: a diákok az egész osztállyal gyermekvasutazni 
mehetnek, a felkészítő tanár utazási utalványt kapott Bécsbe 2 fő részére. Ezek mellett a 

 

i verseny két fordulóból állt, mindkét fordulóban 3-3 csoportban kaptak 
feladatokat a csapatok. Az egyes csoportokon belül a csapatok 2 csoportos és 2 egyéni 
feladatból választhattak, egy előre meghatározott sorrend alapján és lehetőségük volt 

is. A versenyfeladatok megoldásai és a döntős csapatok eredményei itt
https://www.zoldokoskupa.hu/verseny-allasa-eredmenyek

A másfél órás verseny győztesei, igen szoros küzdelemben a következő csapatok lettek:

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba 
csapattagok: Lobmayer Miksa, Bogdán Zalán, Szabó Erik 
felkészítő tanár: Matuska Zoltán 

Szentendrei Református Gimnázium  
csapattagok: Kálmán Lujza, Kákai Ákos, Takács Attila 
felkészítő tanár: Szakács Erzsébet 

Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye, Tata 
csapattagok: Katona Máté, Lentulai Bence, Keltai Áron 
felkészítő tanár: Pozsgayné Tóth Ildikó 

Az első helyezett kapta a MÁV fődíját: a diákok az egész osztállyal gyermekvasutazni 
mehetnek, a felkészítő tanár utazási utalványt kapott Bécsbe 2 fő részére. Ezek mellett a 
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3 csoportban kaptak 
feladatokat a csapatok. Az egyes csoportokon belül a csapatok 2 csoportos és 2 egyéni 
feladatból választhattak, egy előre meghatározott sorrend alapján és lehetőségük volt 

is. A versenyfeladatok megoldásai és a döntős csapatok eredményei itt 
eredmenyek 

küzdelemben a következő csapatok lettek: 

 

Az első helyezett kapta a MÁV fődíját: a diákok az egész osztállyal gyermekvasutazni 
mehetnek, a felkészítő tanár utazási utalványt kapott Bécsbe 2 fő részére. Ezek mellett a 



 

 

MÁV-tól hátizsákot, lépésszám
csapatok. A RailCargo Hungária bluetooth
ajándékozta meg a legjobbakat. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a PontVelem 
Nonprofit Kft. ajándékaként a felkészítő tanárok vásárlási utalványokat, a gyerekek 
pedig túrahátizsákot, fejlámpát, wifis akciókamerát kaptak. Az első 3 helyezett 
természetesen KUPÁT, aranyérmeket és oklevelet is vihetett haza. A díjakat Krakkó Ákos, a 
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kommunikációs igazgatója adta át. 

MÉDIAMEGJELENÉSEK 

A TanTrend honlapján részletes, képes beszámoló készült a döntő

http://tantrend.hu/hir/zoldokos
4BPU1mAtp24FtIOALBNEQenPbuVtaxaxsLyGQnkC

Ezen kívül az M1 Iskolapad című m

https://videa.hu/videok/pontvelem/emberek
fenntarthatosag-fenntarthatosagi
Z4uOGXzL9Y2orCdh?fbclid=IwAR0dJtmUsI0w5QM0fouw6i4IrSsQkSK5zRp29hOqCvNwjGfyP
MoqxaydGhk 

 
ÖSSZEGZÉS 

A verseny nagyon népszerű volt az iskolákban, közel 3000 diák vett részt rajta az ország 
minden tájáról. A visszajelzések alapján ez a verseny magas szakmai színvonalával és 
napjaink legaktuálisabb témájával a fenntarthatósággal jelenleg egyedülálló az országban. A 
nagy sikerre való tekintettel a jövő évben újra megrendezésre kerül a ZöldOkos Kupa.

Összeállította: Néder Katalin oktatási vezető

 

tól hátizsákot, lépésszámlálót, selfie-botot, halszemoptikát és kulacsot kaptak a nyertes 
csapatok. A RailCargo Hungária bluetooth-os hangszóróval, törölközővel, és bögrével 
ajándékozta meg a legjobbakat. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a PontVelem 

ént a felkészítő tanárok vásárlási utalványokat, a gyerekek 
túrahátizsákot, fejlámpát, wifis akciókamerát kaptak. Az első 3 helyezett 

természetesen KUPÁT, aranyérmeket és oklevelet is vihetett haza. A díjakat Krakkó Ákos, a 
apítvány kommunikációs igazgatója adta át.  

etes, képes beszámoló készült a döntő esemény

http://tantrend.hu/hir/zoldokos-kupa-donto-2019-majus-10?fbclid=IwAR0VgVRLXCb
4BPU1mAtp24FtIOALBNEQenPbuVtaxaxsLyGQnkC0W08TQI 

Ezen kívül az M1 Iskolapad című műsora is beszámolt a versenyről: 

https://videa.hu/videok/pontvelem/emberek-vlogok/zoldokos-kupa-donto
fenntarthatosagi-temahet-

Z4uOGXzL9Y2orCdh?fbclid=IwAR0dJtmUsI0w5QM0fouw6i4IrSsQkSK5zRp29hOqCvNwjGfyP

agyon népszerű volt az iskolákban, közel 3000 diák vett részt rajta az ország 
minden tájáról. A visszajelzések alapján ez a verseny magas szakmai színvonalával és 
napjaink legaktuálisabb témájával a fenntarthatósággal jelenleg egyedülálló az országban. A 

agy sikerre való tekintettel a jövő évben újra megrendezésre kerül a ZöldOkos Kupa.

 

Összeállította: Néder Katalin oktatási vezető 
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botot, halszemoptikát és kulacsot kaptak a nyertes 
os hangszóróval, törölközővel, és bögrével 

ajándékozta meg a legjobbakat. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a PontVelem 
ént a felkészítő tanárok vásárlási utalványokat, a gyerekek 

túrahátizsákot, fejlámpát, wifis akciókamerát kaptak. Az első 3 helyezett 
természetesen KUPÁT, aranyérmeket és oklevelet is vihetett haza. A díjakat Krakkó Ákos, a 

eseményéről:  

10?fbclid=IwAR0VgVRLXCb-

donto-2019-

Z4uOGXzL9Y2orCdh?fbclid=IwAR0dJtmUsI0w5QM0fouw6i4IrSsQkSK5zRp29hOqCvNwjGfyP

agyon népszerű volt az iskolákban, közel 3000 diák vett részt rajta az ország 
minden tájáról. A visszajelzések alapján ez a verseny magas szakmai színvonalával és 
napjaink legaktuálisabb témájával a fenntarthatósággal jelenleg egyedülálló az országban. A 

agy sikerre való tekintettel a jövő évben újra megrendezésre kerül a ZöldOkos Kupa. 

Budakeszi, 2019. június 15. 


