
Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium fıvédnökségével, a Szolnoki Fıiskola, a Benkı Gyula 
Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezıtúr), és Mezıtúr Város 
Önkormányzata, a Mezıtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Általános Iskola (Mezıtúr), a Mezıtúri Közoktatási és Közgyőjteményi Intézet (Mezıtúr), az 
Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (Mezıtúr), a TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a Természet 
BÚVÁR Egyesület a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért 
Alapítvány, a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület (Mezıtúr), az Országos Erdészeti 
Egyesület, a NEFAG Zrt. (Szolnok) támogatásával a 2011/2012. tanévre meghirdeti a Kaán 
Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt 11-12 éves tanulóknak. 
 
A verseny célja: 
A különbözı iskolatípusban tanuló 11-12 éves gyerekeknek lehetıséget biztosítani 
környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló 
alkalmazására, kiselıadásban mondanivalójuk kifejtésére. 
 
A verseny tartalma: 
A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, 
környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibıvítve a lakóhelyi 
környezet élıvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében 
szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Körös-Maros Nemzeti Park és az Aggteleki 
Nemzeti Park alapvetı ismerete. 
 
A verseny alapirodalma: 
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez 
kapcsolódó tartalom, a Kaán Károly élete és munkássága. Ajánlott irodalomként a 
TermészetBÚVÁR címő lap 2011. 3-4-5-6. és a 2012. 1-2. számaiban lévı poszterek, 
virágkalendárium, útravaló, a Körös-Maros Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park 
valamint a megjelölt írások. A terepmunkához: Simon-Csapody: Kis növényhatározó, Simon- 
Seregélyes: Növényismeret, Varga Zoltán: Állatismeret elemi fokon történı használata. A 
versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-
és Környezetismereti Verseny” címő tanári segédanyag (megrendelhetı: dr. Krizsán József, 
5400 Mezıtúr, Sugár út 10.), valamint Dr. Tardy János: Értékırzı Magyarország könyv és 
CD kiadvány (TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó,1051 Budapest, Október 6. u. 7.) 
 
 
A verseny fordulói: 
 
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2012. március 01. 

A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság, 
ezt hamarosan küldjük.    
A megyei  fordulóba jutott versenyzık adatait kérjük:    ehhez küldöm most a 
jelentkezési lapot 

- A tanulók adatai elküldésének idıpontja:  2012. március 16-ig kell eljuttatni a 
megyei versenyszervezıkhöz. /kornyezetved@roszkenet.hu e-mail címre/.  
(Jelentkezni csak e- mailen lehetséges)  
 



- A megyei verseny nevezési díja 2.000 Ft/Fı. /A részvételi költség befizetése is 
március 16-ig lehetséges, az egyesületünk bankszámlájára, a Beretzk Péter 
Természetvédelmi Klub számla száma: 57400028 – 10100510/ 
csak a regisztrációs díj megérkezésé után tudjuk a jelentkezést hivatalosan elfogadni, 
mert az alapján tudjuk a tanulók regisztrációját megtenni. 
 
Egyesületünk a megyei verseny alkalmával, délután, terepi programot tart, és verseny 
alatt teljes ellátást biztosít, mind ezt kérem a jelentkezésnél figyelembe venni, a 
megrendelések és szállító eszköz biztosítása létszámfüggı. A jelentkezési 
határidı pontos betartását kérjük. 
Az e-mailen feltett kérdésekre azonnal válaszolok.  
A befizetésrıl a számlát egyesületünk a versenyen adja át. 

 
2. A megyei (fıvárosi) fordulók idıpontja: 2012. április 13. (péntek) 10 óra 
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá 
a versenyzınek és felkészítı tanárnak emléklapot ad. 
 
A Csongrád megyei versenyt lebonyolító intézmény  versenyfelelıse címe, elérhetısége: 
Csongrád megye: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub, 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. 
(Sára Endréné)  
e-mail címe: kornyezetved@roszkenet.hu 
 
     Helyszíne: 6758 Röszke, Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (Dózsa György u.1.) 
      A részletes program: de. 10.00 – 11.30  tanulmányi verseny 
        11.30 – 12.00 uzsonna 
        12.00 – 16.20 ebéd, terepei program   
         16.20 – 16.50        eredményhirdetés, haza utazás  
 
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá 
a versenyzınek és felkészítı tanárnak emléklapot ad.  
 
A megyei versenyt lebonyolító intézmény, versenyfelelıs címe, elérhetısége: 
Csongrád megye: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, 6758 Röszke, Juhász 

Gyula u. 1. 
e-mail: kornyezetved@roszkenet.hu  (Sára Endréné)  
 
Kérjük hogy a szomszédos iskoláknak, vagy ismerıs tanároknak küldje tovább, vagy 
szóljon a versenyrıl, mert lehetséges, hogy változtak az e-mail címek és van olyan 
intézmény akihez nem jut el a felhívás. 
 
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen. Jó hangulat és hasznos idıtöltés várható, 
mint korábban. 
 
 
 
3. Az országos forduló idıpontja: 2012. május 18-19-20. 
Helye: Szolnoki Fıiskola, 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. 
Résztvevık: A megyei döntık korcsoportonkénti legjobb tanulói (megyénként egy - egy fı, 
Budapestrıl 3-3 fı). A döntı írásbeli, szóbeli fordulóból, terepgyakorlatból és laboratóriumi 
vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón kiselıadás keretében a versenyzı öt percben beszámol a 



lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, 
például: tájkép, élıvilág, ıshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás), 
illetve a környezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekrıl vagy kutatásokról. 
Demonstrációként felhasználható rajz, fotó, diakép, videofilm, számítógépes prezentáció. 
A verseny során külön értékelésre kerülnek a kiselıadások és a hozott poszterek. 
Az Országos forduló nevezési díja 20000,- Ft, amely részben fedezi a 3 nap ellátását, a 
szakmai- és szervezési költségeket. A felkészítı tanárok részt vehetnek saját, vagy intézményi 
térítéssel (tanulónként 1 fıvel). 
A nevezéseket a versenybizottság titkárának kell elküldeni 2012. április 20-ig. 
Levelezési cím: Dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezıtúr, Sugár út 10. 
E-mail: kaankaroly@freemail.hu 
 
A versenyeredmények közzététele: 
2012. május 20-án Mezıtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2012/5. 
számában és a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti verseny címő tanári 
segédanyagban, továbbá az Interneten a www.termeszetbuvar.hu, www.kaankaroly.hu 
honlapokon tekinthetık meg az eredmények. 
 
A verseny díjazása: 
Fıdíj korcsoportonként: az elsı 3-3 helyezett Kaán Károly Emlékérmet, TermészetBÚVÁR 
magazin és Erdészeti Lapok egy éves elıfizetést, természetismereti táborozási lehetıséget, 
tárgy-és könyvjutalmat kap. 
További díjak: az elméleti, terep és laborgyakorlaton kiemelkedı eredményt elért versenyzık 
(korcsoportonként az elsı 3-3 helyezett), a poszter verseny elsı 6-6 helyezettje, a  
kiselıadások elsı 6-6 helyezettje tárgyjutalomban részesül, az elsı 20 fı (10 ötödik és 10 
hatodik osztályos tanuló) kedvezményes táborozási lehetıséget kap a XII. Kaán Károly 
természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 5. NEFAG Zrt. Erdei Mővelıdési Ház). 
Minden döntıbe jutó tanuló (44 fı) és felkészítı tanáraik emléklapot kapnak, valamint a kettı 
vagy több alkalommal visszatérı felkészítı tanárok. A fıdíjas tanulók felkészítı tanárai (3-3 
fı) Kaán Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kapnak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: 
Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky –díjas szobrászmővész. 
 


