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A 2018/2019-es tanév előrehozott zárásaként az idén is sikere-
sen lezajlottak a hozzánk legközelebb álló, nagy múltú Kárpát-
medencei, valamint országos környezet- és természetismereti 
versenyek. A tervek szerint októberben megrendezésre kerülő 

Kitaibel Pál-verseny tapasztalatai ugyan még nem állhatnak rendelkezé-
sünkre, annyi azonban bizonyos: a tehetséggondozás e nagyszerű fórumai 
újra meggyőzően bizonyították létjogosultságukat.
A megmérettetések kisugárzó szellemisége mind többeket érint meg, 
növekvő vonzerőt gyakorolva a felnövekvő nemzedékre. Ennek egyik leg-
fontosabb bizonyítéka, hogy a négy rangos fórumon ezúttal megközelí-
tően már 13 ezer, a kötelezőt jóval meghaladó tudású fiatal állt a start-
vonalra, mintegy hétszáz versenyzővel több, mint az előző esztendőben. 
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a különböző korosztályokat, más 
és más iskolatípusokat képviselő tanulók a sikeres szerepléshez nélkülözhe-
tetlen szakmai irodalomként hasznosították a TermészetBúvár magazint. A 
kis tudósok kibontakozásának lehetőséget kínáló szellemi megmérettetés 
felkészítőtanárai és diákjai ezúttal is előre egyeztetett, összehangolt módon 
meríthettek lapunk cikkeiből és illusztrációs anyagából.
A tudáspróbák mostani füzére is azt bizonyította, hogy a tartalmi és a szerve-
zéssel kapcsolatos finomítások a megújuláshoz és bővüléshez hozzájárultak. 
A Magyar Természettudományi Társulat immár harmadik éve Kárpát-meden-
cei méretűvé szélesedett versenyei a tehetség bizonyításának új lehetőségeit 
kínálták. A szakmai programok és a tanulói teljesítmények értékelésének folya-
matos, apró finomításai pedig a rejtett képességek felszínre hozását segítették.
A szellemi megmérettetések felbecsülhetetlen erkölcsi tőkéje volt és maradt 
a felkészítőtanárok, a kiírók, a versenyszervezők és a döntőknek otthont adó 
intézmények munkatársainak minden tiszteletet megérdemlő elkötelezett-
sége és munkája, valamint a befogadó városok önkormányzatának sokoldalú 
segítőkészsége. Ugyanígy a bátorító, támogató szülői háttérről sem feled-
kezhetünk meg, Ez ugyanis biztató, ösztönző törődésével és a nyugodt felké-
szülés feltételeinek megteremtésével egyik pillére volt a sikeres szereplésnek!

A kiírók névsora is idekívánkozik, és elismerést érdemel. Magyar Termé-
szettudományi Társulat: XXIX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia 
Verseny; XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny; XXX. 
Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny (www.mtte.hu). Benkő 
Gyula Oktatóközpont, Kaán Károly Alapítvány: XXVII. Kaán Károly Orszá-
gos Természet- és Környezetismereti Verseny (www.kaankaroly.hu).
A szervezésben nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a megyei pedagó-
giai, oktatási központok (POK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat több megyei szervezete, megtöbbszörözve a kiírók nemritkán erejüket 
meghaladó erőfeszítéseit.
A versenyek és a döntők megrendezéséhez szükséges anyagi erőforrások 
előteremtése ezúttal is nehéz feladat elé állította a kiírókat és a szervező-
ket. A tudáspróbák fordulóinak lebonyolítása, elsősorban az országos, illet-
ve a nemzetközi döntőkön a részvevők elszállásolása és ellátása, a terep-
gyakorlatokhoz szükséges autóbuszok bérlésének költségei milliós nagy-
ságrendűek lehetnek.
A mecénások közül különösen sokat jelentett az Agrárminisztérium, a 
Nemzeti Tehetség Program és az ELTE TTK támogatása. Az alföldi tudás-
próbák számára az Alföldkutatásért Alapítvány, a Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft., az Országos Erdészeti Egyesület, valamint Mezőtúr Város 
Önkormányzatának hathatós segítsége is pótolhatatlan volt. Velük együtt 
a versenyek a minden más támogatója is hálás köszönetet érdemel. Bízunk 
abban, hogy az új tanévben is valamennyien pótolhatatlan pártfogásukba 
veszik az ifjú tehetségek megmérettetéseit. 
A legkiválóbbak számára új kapukat is megnyitott az eredményhirdetés. A 
Magyar Természettudományi Társulat által szervezett tudáspróbák dobo-
gós helyezettjei és versenyfelelősei részt vehettek az egyhetes III. Kárpát-
medencei Tehetségtábor programjain, amelyeknek ezúttal Kárpátalján, a 
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. 
A Kaán Károly-verseny döntőjébe jutott valamennyi versenyző meghívást 
kapott az egyhetes Erdészeti táborba, Szolnokra, a NEFAG-vendégeként.

EGEr – mEzőtúr – kIsújszÁllÁs   

Döntők után

Az immár huszonhetedik alkalommal meg-
rendezett természet- és környezetismereti 
tudáspróba ezúttal is az igényes felkészült-
ség, a kitartó szorgalom és nem utolsósorban a 
rátermettség bizonyításának meggyőző fóruma 
volt. A felkészülés időszakától a döntőig olyan 
szemléletmód, érzelmi elköteleződés megalapo-
zását segítette elő, amely sokszorosan kamato-
zik a társadalom javára a természet és az ember 
közötti harmónia megteremtésében. 
A szellemi megmérettetésre benevező fiatalok-
kal foglalkozó pedagógusok példája, lelkesedése 

olyan hatással volt tanít-
ványaikra, hogy a most 
zárult tanévben markánsan megnőtt azoknak 
a száma, akik friss erőként bekapcsolódtak a 
mentorálásba és a nemes versengésbe. Az elő-
ző évi 6998 tanuló helyett 7656 versenyző állt 
a „startvonalra” 388 tanár munkája nyomán, 
méghozzá úgy, hogy az érintett 11-12 évesek 
korosztálya csökkent. 
Az ötödik-hatodik osztályos fiatalok szellemi 
megmérettetésének tehetséggondozó jellegét 
az is aláhúzza, hogy az előző évi döntősök közül 

ketten jutottak el ismét Mezőtúrra. A mentor 
és a diák kitartó, közös munkájának eredmé-
nyeként az előző évben még ötödikesként ver-
senyző Bocsi Jázmin Hanna, a Balatonkenesei 
Pilinszky János Általános Iskola és AMI tanulója 
például akkori tizedik helyezését most a negye-
dik helyre javította, alig lemaradva a képzelet-
beli dobogóról, és társa is szépen erősített. 
A május 24-én, a Református Kollégium, Gim-
názium, Szakgimnázium és Óvoda felújított 
dísztermében megnyitott döntőn az ország 
tizenkilenc megyéjéből és a fővárosból érkezett 
huszonöt fiatal vett részt. A háromnapos tudás-
próba legizgalmasabb és az egyik legnagyobb 

kaÁn kÁroly-VErsEny
Mezőtúr
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érdeklődéssel várt fordulóján, az ötperces kis-
előadások megtartásakor a versenyzők széles 
palettájú kaleidoszkópot kínáltak a hallgatóság-
nak. Saját megfi gyelésekre és vizsgálatokra ala-
pozva villantották fel a természet és a környe-
zet sokszínűségét.
Az elérhető maximális pontszám 25 volt, ezt 
egy versenyző teljesítette, tizenketten 20 vagy 
annál több pontot szereztek. A sikeres szerep-
léshez az ötperces időkeret betartása is fontos 
volt, ugyanis az esetleges túllépések a helyezé-
si sorrendet is érinthették. A kiegyensúlyozott 
mezőnyben a végső helyezési sorrend megál-
lapítása nem bizonyult egyszerű feladatnak, 
a versenyzők 80 százalékos összteljesítménye 
azonban önmagáért beszél.
A dr. Tóth Albert vezette egész napos terep-
gyakorlaton előre nem ismert terepen találkoz-
hattak a fi atalok az alföldi táj sokszínűségével. 
Az itt és most történő események és folyama-
tok, a leggyakoribb fajok, kulturális emlékek 

bemutatásával, az emberi jelenlét következmé-
nyeinek felvillantásával sokoldalú képességeket, 
készségeket igénylő izgalmakkal teli verseny-
szám volt. A fi atalok felkészültségüket ezúttal is 
az írásbeli feladatok megoldásával bizonyíthat-
ták. A színvonalat jelzi, hogy a terepgyakorlaton 
összesen 75 pontot lehetett elérni, az össztelje-
sítmény 65 százalékos volt. 
A harmadik nap az elméleti feladatok megoldá-
sával folytatódott. A verseny meghirdetésekor 
megadott felkészülési anyagból, a maximálisan 
elérhető 50 pontból a legjobban teljesítő tatai 
Egri Sára 38 ponttal gyarapíthatta „tarsolyát”. 
A mezőny összteljesítménye 59 százalék volt. 
Valamennyi fordulót együttvéve pedig a koráb-
bi évekhez hasonlóan, 66 százalékos volt az 
együttes teljesítmény. Érthető és megérdemelt 
volt a fáradhatatlan szervező, a versenybizott-
ság titkára, dr. Krizsán Józsefné öröme.
A tudáspróba része volt „A mi erdőnk” címmel 
megrendezett poszterkiállítás, amely az élőhely 

sokszínűségébe kínált ötletes betekintést. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen az első 
három helyezett és a három felkészítőtanár 
Kaán Károly Emlékplakettet vehetett át.

a VErsEny VÉGErEDmÉnyE
1. CSÉPÁNY DÓRA, Törökbálint, Zimándy Ignác 
Általános Iskola (felkészítőtanára: Kárpátiné Hesz 
Teréz),
2. KÖRÖMI JÁNOS PÁL, Mezőkovácsháza, Csa-
nád Vezér Általános Iskola (Chovan Erzsébet),
3. TÁRCZY BOTOND, Szombathely, Paragvári 
Utcai Általános Iskola (Baltavári Andrea).

A 13-14 évesek immár XXIX. sorozatát záró bio-
lógiai verseny Kisújszálláson megtartott nemzet-
közi döntőjén a legfelkészültebb huszonöt hazai 
versenyző mellett a Kárpát-medence magyar 
nyelvű iskoláinak a regionális döntőkön legjob-
ban teljesítő nyolc fi atalja vehetett részt. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy ennek a rangos szellemi 
megmérettetésnek a határainkon túl is egyre 
nagyobb a népszerűsége, és a döntőbe jutottak 
egyre magabiztosabban, egyre felkészültebben 
szerepelnek. 
Jólesően nyugtáztuk azt is, hogy a hazai fi atalok 
körében nem érződött a kis települések hátránya, 
hiszen például a legkisebb településről (az 580 
lelkes Rábacsécsényről) érkező versenyző csak 

két pont különbséggel szorult 
a dobogó második fokára. Jó volt látni, hogy a 
község elfoglalt polgármester asszonya még a 
döntőre is elkísérte diák képviselőjüket. 
A nemzetközi döntő forgatókönyve a hagyomá-
nyokhoz igazodott: kiselőadás–terepgyakorlat–
elmélet, majd a nevezetes szertármúzeum meg-
tekintése következett. Péntek a kiselőadásoké 
volt, ahol észrevehetően emelkedett a színvonal. 
Érdekes, teljesen újszerű témák feldolgozásával 
is találkozhattunk. A verseny minden évben leg-
népszerűbb eseménye, az egész napos terep-
gyakorlat dr. Tóth Albert versenybizottsági elnök 
vezetésével Herman Ottó nyomán a Nagykunság 
és a Tiszazug területére vezetett. 

A részvevők a fegyverneki kunhalom vegetá-
ciójának megfi gyelése után a nemzetközi hírű 
solymász, Galántai Lelovich György sírjánál tisz-
telegtek. Tiszaföldváron a nagyon szép Tiszazu-
gi Földrajzi Múzeum kiállításaiban és csodaszép 
udvarában gyönyörködhettek. (Megtekintését 
őszinte szívvel ajánlom akár osztálykirándulások-
ra is.) Ugyancsak maradandó élményben része-
sültünk a Tiszakürti Arborétumban. Tiszaugot 
elérve egyebek között szó esett a Tisza szabályo-
zásáról, a klímaváltozás következtében jelent-
kező árvízi helyzetről. Ezt kiegészítve minden 
versenyző megkapta gróf Széchenyi István: Esz-
metöredék, különösen a Tisza-völgy rendezését 
illetőleg című műve hasonmás kiadását, amelyet 

hErman ottÓ-VErsEny
Kisújszállás

írta | rÁCznÉ VataI ErzsÉbEt     
          tanárnő      

a verseny legjobbjai balról jobbra: csépány 
dóra, körömi jános Pál és tárczy Botond

FotÓ | uzSoki jÁNoS

a terepgyakorlat egyik helyszíne a szolnoki Vadaspark volt, ahol 
csikós eszter, a NeFaG munkatársa kalauzolta a versenyzőket 

FotÓ | FÉLiX ÁGNeS
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írta | lombos ÉVa 
tanárnő

a tudáspróba dobogós helyezettjei balról 
jobbra: jandó Benedek, dudás istván és 

Lengyel zsófi a, a kép jobb oldalán dr. tóth 
albert, a versenybizottság elnöke

a Vii. osztályosok dobogós versenyzői

a Viii. osztályos versenyzők legjobbjai

az Alföldkutatásért Alapítvány jelentetett meg 
és ajánlott fel a részvevőknek. 
Vasárnap a nem véletlenül országos hírű Jermy 
Gusztáv Természetrajzi Szertármúzeum gazdag 
anyaga bűvölte el a részvevőket. Majd a ver-
seny zárásán még búcsúpillantást vethettünk a 
Kossuth Fotóklub erre az alkalomra rendezett 
– immáron hagyományos – kiállítására, amely 
szellemiségével szorosan kapcsolódott azokhoz a 
természeti értékekhez, amelyeket talán Herman 
Ottó is láthatott ezen a tájon.
Ezen a döntőn ismét bebizonyosodott, hogy a 
versenyzők és a felkészítőtanárok ismeretekben 

gazdagodva térhettek haza, gondolatban talán 
már a jövő évi megmérettetésre készülődve. 

a VErsEny VÉGErEDmÉnyE
1. DUDÁS ISTVÁN, Budapest, Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (Tóth Géza).
2. LENGYEL ZSÓFIA, Rábacsécsény, Kisfaludy 
Károly Általános Iskola és AMI Rábacsécsényi 
Tagiskolája (Kovács Zsuzsanna),
3. JANDÓ BENEDEK, Budapest, Veres Pálné Gim-
názium (Tóth-Tarnawa Veronika).

A XXVII. földrajz-földtan verseny döntőjét 
ezúttal is Heves megye székhelyén, az Esz-
terházy Károly Egyetem patinás falai között 
rendezték meg. A földtörténet és a természeti 
földrajz iránt elmélyültebben érdeklődő 13-14 
éves hazai fi atalok legjobbjai a Kárpát-meden-
ce más országaiból érkező versenyzőkkel 
együtt bizonyíthatták felkészültségüket. Ezút-
tal nyolc erdélyi, négy felvidéki, két vajdasági 
és egy Kárpátaljáról érkezett tanuló mérhette 

össze tudását az anyaországiakkal tisztes 
helytállásról tanúskodva. 
A május 10-ei megnyitót követően írásbeli fel-
adatok megoldásával kezdődött a háromfor-
dulós, nemzetközi döntő. A 90 perces szellemi 
erőpróbán a hetedikeseknél a pécsi Szanyi 
Miklós, míg a nyolcadikosok közül a Celldö-
mölkről érkezett Révfi  Dalma érte el a legjobb 
eredményt. 
Szombaton korán reggel kezdődött a tere-
pi forduló Holló Sándor geológus, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének 
irányításával. Ő az érintett helyszíneken eleve-
nítette fel a földtörténeti középkor és a korai 
harmadkor kőbe vésett eredményeit, a színek, 
a formák és a geológiai jelenségek magyaráza-
tát. Nagyvisnyón a Mihalovics-kőfejtőt tanul-
mányozva a fekete színű mészkő is „bemutat-
kozott”, majd a következő állomáson a Bél-kő 
alatt, Bélapátfalván a ciszterci apátsági temp-
lom falainál a tatárjárás és IV. Béla királyunk 
korát is felidézte. A jelenleg is működő temp-
lom falainak kőzetanyaga riolit- és dácittufa, 
amely a vulkanizmus emlékét idézte fel. 
Szarvaskőn, a vár felkereséskor nemcsak a 
magassággal, hanem az előző napi sok csapa-
dék okozta sáros, vízfolyásos tereppel is meg 
kellett küzdeni. A látvány a hegy tetejéről 
minden áldozatot megért. A Bükk festői szép-
ségű völgyében elterülő falut és környékét 
láthattuk. 
A terepen mindenki lelkesen jegyzetelte a 
hallottakat, hogy a hegyről leérve azonnal 
elkezdődhessen terepi forduló feladatlapjá-
nak megoldása. Az 50 pontos feladatlapsor 
megoldására 30 perc állt rendelkezésre. Sokan 

hibátlanul, vagy csak 1-2 hibával teljesítet-
ték a követelményeket, átlagosan 45 pontot 
elérve. A hetedikeseknél Szabó Rita Anna-
mária Kisújszállásról, míg a nyolcadikosoknál 
a székesfehérvári Pataky Rozi, Szabó Zétény 
Benedek Salgótarjánból, Dánff y Ábel Buda-
pestről és Zombáról Bíró Botond ért el maxi-
mális pontszámot. 
Délután a szóbeli fordulóra került sor. Itt 
a versenyzők 30 tételből húzhattak egyet-
egyet. 15-20 perces felkészülés után fejt-
hették ki a kérdésekre adandó válaszukat. A 
hetedikesek még kicsit bátortalanok voltak, 
de jól láthattuk, hogy a tapasztalatszerzés 
mennyire jól jön, ugyanis a nyolcadikosok 
sokkal bátrabban, határozottabban adták elő 
mondanivalójukat. Itt a legjobb eredményt a 
hetedikeseknél Haid Péter, míg a nyolcadiko-
soknál Bognár András Károly érte el, mindket-
ten Budapestről jöttek.
A versenyzők összteljesítménye kivívta a 
szakmai zsűri elismerését is. Aki jól teljesí-
tett az írásbeli fordulón, sikeresen szerepelt a 
szóbeli és a terepi feladatlap megoldásakor is. 
Az utóbbi fordulón a terepen készített saját 
feljegyzésekre is támaszkodva 90 százalékos 
összteljesítményt értek a fi atalok, a szóbeli és 
az írásbeli fordulón a legjobbak 90-100 száza-
lékosan teljesítettek, a többség 70-80 száza-
lékpontot ért el.

a VErsEny VÉGErEDmÉnyE
VII. osztÁly
1. HAID PÉTER, Budapest, Albertfalvai Don 
Bosco Katolikus Általános Iskola (Villányi 
Márta),

tElEkI PÁl-VErsEny
Eger
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Hazánk legnagyobb múltú, a 13-14 éves korosz-
tályt mozgósító, tehetséggondozó kémiaverse-
nyét a társrendező Eszterházy Károly Egye-
temen rendezték meg. A megyei és a határon 
túli döntők legeredményesebb versenyzői (36 
hetedikes, közöttük négy határon túli diák, és 
34 nyolcadikos, közöttük három Erdélyből, illet-
ve a Kárpátaljáról érkezett) jutottak a Kárpát-
medencei, nemzetközi döntőbe. A döntőnek 
hagyományosan az Eszterházy Károly Egyetem 
Kémia és Élelmiszerkémia Tanszéke adott ott-
hont, a lebonyolításhoz színvonalas feltételeket 
teremtve.
A harmincadik alkalommal megrendezett, 
háromnapos megmérettetést május 31-én 
prof. dr. Hórvölgyi Zoltán (BME), az MTT 
Kémia Szakosztályának elnöke nyitotta meg, 
majd az ünnepség után szakmai programok 
következtek. Egyebek között a mesterséges 
szövetek és a nanorészecskék közötti kapcso-
latok vizsgálatáról az orvostudomány szem-
szögéből, de a látványos, kísérleti bemutatók 
is sikert arattak. Érdekes színfolt volt a világ 
különböző helyein megtartott nemzetközi 
kémiai versenyek sikeres magyar diákszereplői-
nek bemutatása.
A Kárpát-medencei, nemzetközi döntő máso-
dik napja a megmérettetések ideje volt.  Ezút-
tal is írásbeli, laborgyakorlati és szóbeli fordu-
lókon mérhették össze tudásukat a fi atalok. A 
hetedik és a nyolcadik évfolyamon egyaránt 
120-120 perces időtartamú, írásbeli fordulóval 

kezdtek, itt változatos tartalmú teszt és külön-
böző nehézségű számítási feladatok megoldá-
sa várt a részvevőkre.
Ezt követően laborgyakorlaton, majd szóbe-
li fordulón vettek részt a diákok. Ez utóbbin 
körülbelül 30 perces felkészülési idő után 5 
perces kiselőadásban mutatták be tudásukat 
a versenyzők. Mint minden fordulóban, itt is 
azonos feladattal találkoztak az egy évfolyam-
ba tartozó diákok. A szóbeli forduló feladatai a 
hetedikeseknél a Periódusos Rendszer Nemzet-
közi Évéhez is kapcsolódtak. A nyolcadikosok 
témaköre a táplálkozás volt. 
A szakmai zsűrik egyöntetű véleménye volt, 
hogy alaposan felkészült, természettudományos 
kompetenciával felvértezett, jól kommunikáló 
versenyzők mérték össze tudásukat. 

a VErsEny VÉGErEDmÉnyE
VII. osztÁly
1. VISONTAI BARNABÁS, Budapest, ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium (Albert 
Viktor),
2. FORIS DÁVID, Gödöllő, Török Ignác Gimnázi-
um (Kalocsai Ottó),
3. CSONKA ILLÉS, Pécs, Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnázium és Kollégium (Mostbacher 
Éva).

VIII. osztÁly
1. SZABÓ MÁRTON, Szeghalom, Péter András 
Gimnázium és Kollégium (dr. Tabiné Lehotai Klára).

2. KISS MIHÁLY, Szombathely, Boldog Bren-
ner János Általános Iskola és Kollégium (Ernyei 
Tiborné),
3. PAPP MARCELL IMRE, Kecskemét, Corvin 
Mátyás Általános Iskola (Labancz István).

hEVEsy GyörGy-VErsEny 
Eger

írta | baloGh tErÉzIa
mesterpedagógus

2. SZABÓ RITA ANNAMÁRIA, Kisújszállás, Nagy-
kun Baptista Oktatási Központ Általános Isko-
la, Középiskola és Kollégium Tagintézménye 
(Molnárné Bucsai Ildikó),
3. KÓS DÁVID, Balatonfüredi Eötvös Loránd 
Általános Iskola (Polgárné Harczi Zsuzsanna).

VIII. osztÁly
1. BIRÓ BOTOND, Zombai Általános Iskola és 
AMI (Varga-Szűcs Alexandra),
2. BOGNÁR ANDRÁS KÁROLY, Budapesti Faze-
kas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium (Vizy Zsolt),
3. RÉVFI DALMA, Celldömölki Városi Általános 
Iskola (Kondics Erika).

a Viii. osztályosok győztesei felkészítővel

a Vii. osztályos kis kémikusok
legjobbjai felkészítőikkel

a bélapátfalvai apátsági 
templom országszerte 
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