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Tisztelt Versenyfelelősök ! 
 

Hölgyek és Urak ! 
 
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a Herman Ottó Országos Biológiai Verseny 22. 
alkalommal történő megrendezésének feltételei megteremtődtek, így, közös munkánk és 
erőfeszítésünk nem volt hiábavaló!  
 
A verseny szellemét megtartva mindenben a hagyományt követjük, a szervezéssel kapcsolatos 
szükséges változtatásokat a Magyar Természettudományi Társulat elnökségének a verseny 
életben maradása érdekében kellett meghoznia.  
 

A verseny rendezői 
 

Magyar Természettudományi Társulat, 
Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás 

TermészetBúvár Alapítvány,  
Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás 

Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Kisújszállás 
 

Támogató: 

Magyar Villamos Művek Zrt. www.mvm.hu  
 
A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információ kérhető az alábbi e-mail 
címen. 

hermanoverseny@gmail.com 
 

 
Kapcsolattartó: Hegedűsné Szabó Erzsébet, az Alföldkutatásért Alapítvány kuratóriumi tagja 
Elérhetősége: a fenti e-mail címen, valamint telefon: (36)06-20-296-4611 
 

A verseny ismeretanyaga változatlan 
 
A 7. és 8. osztályos tanulók (13 és 14 éves korosztály) azonos ismeretanyagból együtt 
versenyeznek.  
 

 Ökológiai alapismeretek, az életközösségek általános jellemzői (erdők, rétek, vizek) 
Mozaik Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia 2003 I. fejezet 

   Nemzeti Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia NAT 2003 Natura sorozat 
   
  Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek 
 

 Herman Ottó élete és munkássága  
Az összeállított anyagot minden versenyszervezőnek elektronikus úton küldjük meg 
hamarosan. 

 

www.mvm.hu
mailto:hermanoverseny@gmail.com


 TermészetBúvár kijelölt cikkei  
Letölthető: www.termeszetbuvar.hu 

http://www.termeszetbuvar.hu/


 
A megyei/fővárosi döntő időpontja: 2012. április 21. (szombat) 
Mindenütt, egységesen 9 órai kezdéssel 
 
Tisztelettel megkérjük a versenyfelelősöket, hogy a hagyományoknak megfelelően 
szíveskedjenek a résztvevő iskolákat a megyei/fővárosi döntő helyszínéről és időpontjáról 
tájékoztatni. 
 
A korábbi  gyakorlatot követve a központilag elkészített feladatlapokat postai úton idejében 
eljuttatjuk a versenyszervezők részére. 
 
A megyei/fővárosi döntők győzteseinek (a fővárosban az első 6 helyezett tanulónak) és 
felkészítő tanáraiknak adatait április 27-ig szíveskedjenek Hegedűsné Szabó Erzsébet 
versenyszervező levelezési címére megküldeni. hermanoverseny@gmail.com 
 
A zavartalan megrendezés érdekében – ha indokolt – további információkkal is szívesen 
szolgálunk a levelünkben megadott elérhetőségeken. 
 
Országos döntő időpontja: 2012. május 25-26-27., Kisújszállás 
A döntőbe jutott versenyzők és a felkészítő tanáraik a Meghívóban teljes körű tájékoztatást 
kapnak  a verseny mozzanatairól. A döntőt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kívánjuk 
megrendezni. Egyedül csak egy dologban kívánunk módosítani: elkészült a rendező iskola 
országos hírű szertárgyűjteményét bemutató szakmai összeállítás, s így lehetővé vált a verseny 
feladatkörébe tartozó gyűjtemény előzetes és alaposabb tanulmányozása is.  
 
A szertárgyűjteményről bővebb információhoz juthat a moricz.arrabonus.hu\jermy link 
segítségével. 
 
 
Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánva, tisztelettel  

versenyfelelősként: 
 

 
        Dr. Tóth Albert 

a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke, 
az Alföldkutatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke 

e-mail: tothberci41@freemail.hu 
        mobil: (36)-30-9683-922 
 

Kisújszállás, 2012. február 5. 
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