
 

 

Tallós Pál Természetismeret Verseny 2018. 

 

 A Bakonyerdő Zrt. idén ötödik alkalommal szervezi meg a Tallós Pál 

Természetismereti Terepi Versenyt pápai, és Pápa környéki kistérségek általános iskolás felső 

tagozatos diákjai számára. A jubileumi vetélkedőt Tallós Pál halálának 50.évfordulója 

alkalmából, hagyományosan a Kupi-erdőn, a XXII. Erdők Hete programsorozat keretében 

bonyolítjuk. 

A verseny… 

Időpontja: 2018. október 3. (szerda) 13.00 - 17.30. 

 

Helyszíne: a Kupi-erdőn található Esterházy Erdészeti Erdei Iskola és Tallós Pál Tanösvény. 

        (GPS koordináták: É47°13’30.42"   K17°27’05.96"). 

Szervező: Bakonyerdő Zrt. Pápai Erdészete. 

Céljai: 

 Tallós Pál életének és munkásságának megismertetése, a róla elnevezett tanösvény és 

az Esterházy Erdészeti Erdei Iskola bemutatása 

 A Kupi-erdő természeti értékeinek felfedezése 

 Az egészséges életmód népszerűsítése 
 A természettel és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítése, az eddig tanultak 

felelevenítése és felmérése játékos verseny formájában, a gyakorlatban. 

 Tallós Pál halála 50. évfordulójának méltó megemlékezése. 

Résztvevői: Általános iskola 5-8. osztályos tanulói által alkotott csapatok, ahol egy csapat 

maximum 3 diákból állhat. Kizárólag vegyes csapatokat lehet indítani a versenyen (pl.: 

Csipet-csapat tagjai: 1 fő 5. osztályos, 2 fő 7. osztályos tanuló stb…). 



Kérjük a csapatokat, hogy válasszanak maguknak fantázianevet, amelyet a verseny alatt 

használnak! 

A verseny lebonyolítása: 

 13.00-13.30: érkezés az Esterházy Erdei Iskolához, regisztráció 

 13.45: Ünnepélyes megnyitó 

 14.00-17.00: Csapatverseny.  

 15.30-tól: Csapatok beérkezése, uzsonna. 

 17.00: Eredményhirdetés, hazautazás 

Az alapszabályok: 

 A verseny lebonyolításának helyszíne a tanösvény. A bejárandó útvonal hossza kb. 4 

kilométer, kényelmes tempóban, minden feladatot megoldva 1,5-2 óra alatt lehet teljesíteni. 

 Az ösvény mentén több állomás várja majd a diákokat, ahol erdész vagy pedagógus 

szakember segítségével kell feladatokat megoldani. 

 A csapatok indulási sorrendjét a helyszínen sorsolással döntjük el. 

 A csapatokat 10 perces időközönként indítjuk. 
 A feladatokat pontozzuk, az elért összpontszám alapján rangsoroljuk a csapatokat. 

Díjazás: 

A helyezett csapatok: 

 

- Könyv és DVD ajándékok, 

- Minden csapattagnak oklevél és emlékkitűző, 

- Bakonyerdő tájékoztató kiadványok. 

A többi résztvevő: 

- Emléklap minden diáknak, 

- Bakonyerdő tájékoztató kiadványok. 

Ajánlott felszerelés: 

 Az időjárásnak megfelelő, kényelmes ruházat és cipő (javasolt a túrabakancs vagy 

sportcipő) 



 Hátizsák 

 Víz vagy tea (kérjük, ne engedjék az energiaitalt és a szénsavas üdítőket!) 

Ajánlott felkészülés: 

A verseny hivatalos információs felülete a Bakonyerdő Zrt. honlapja (www.bakonyerdo.hu). 

Itt megtalálják a versennyel kapcsolatos információkat, valamint az alábbi dokumentumokat: 

 Tallós Pál életrajza (ajánlott felkészülni belőle) 

 A verseny kiírása (Nyomtatható változat) 

 A fentieken kívül…  

o Hazai erdők növény- és állatvilága, természetföldrajzi alapismeretek (bármely 

tankönyvcsalád 5-8. osztályos természetismeret, biológia és földrajz 

tananyaga) 

o Alapvető környezet- és természetvédelmi ismeretek (pl.: Madarak és Fák 

Napja, Föld Napja, Év madara, Év fája, Szelektív hulladékgyűjtés stb…) 

 

A lebonyolítására alkalmatlan időjárás esetén a versenyt elhalasztjuk, ebben az esetben 

október 10-én, szerdán kerül megrendezésre. Esetleges halasztás esetén mindenkit 

időben értesítünk. 

További kérdések és információk: 

Kemendy Géza kerületvezető erdész, erdei iskolavezető. 

Mobiltelefon: +36 30/268-8992 

Fax: +36 89/513-208 

E-mail: papa@bakonyerdo.hu 

Sok szeretettel várjuk Önöket! 

http://www.bakonyerdo.hu/
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