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,,A legbámulatosabb alkotó maga a természet, de észrevennívarázsát,
becsét csak kitarto búvárkodással és kellő alázattal lehet."
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A verseny kíírója:
a Magyar Természettudományi

Társulat

Rendező:

az Alföldkutatásért Alapíwány, Kisúiszállás
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TermészetBÚVÁR Alapitvány
TIT szövetség és Tagegyesületei - Megyei Pedagógiai Intézetek
Polgármesteri Hivatal, Kisúiszállás
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola és Áttalános lskola
A verseny fővédnóke
Dr. Fazekas Sándor
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Védnökók:
Dr. Tardy |ános

c. egyetemí taná,

a Magyar Természettudományí Társulat ügyvezető elnöke,
Magyar Örökség díjas
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
a Herman ottő IntéZet főigazgatója,
a Kaposvári Egyetem rektorhely ettese

kovács sándor
a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KözgyűIés elnöke,
a TíSZa-tó miniszteri megbíZottja

kecze lstván
KísújszáIlás
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Herman ottó.4 ma dclrak hasznáról és kóráról cimű"1,90'l,-ben megjelent könyve
példátlan sikert aratott, A kónyv kelendőségét a maga korában jól jellemezte egy
diákcsíny is, Az egyik alföldi város gimnáziumának néhány diákja összebeszélt,
hogy tanárnak adja ki magát, s így kér levélben a Fö]dműve]ésügyi Minisztériumtól egy-egy ingyenes példányt a kön}.vből, A levél el is ment, a könyvek meg is érkeztek, De a gimnázium címére,azzd, hogy a küldemény ezeknek és ezeknek a
tanár uraknakszól.
Az igazgató rácsapott a különös c5omagra, s miután a kihallgatások Vitathatatlanul biZonyítottáka diákok búnösségét, a könyveket elkobozta, őketpedigsZigorúan megbüntette. A Földmúvelésügyi MiniSZtériumot iS értesitette a dologról,
ah01 jelentéséből mindjártakta lett. Már ilyen minőségben, iktatósZámmaI elláwa
küldtéktovább Herman ottónakVéleményeZésVégett. Ajó öreg persze a csínytevő
diákokkal érzett. Nyomban ráírta az aktára,, ,,Habent sua fata libelli!, a könyv rendelteblse az, hogy terjedjen, a büntetés pedig csak qbból óIlhat, hogy a diókok tanuIjákmeg."
(részlet Varga Domokos Herman ottó Című könyvéből)
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Kisújszállás Város Ónkormányzata
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnazlum, SzakköZépiskola és Altalános lskola
Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrl, Kisúiszállás

Országos döntő - 2016. máius 27-28-29.
A döntő színhelye: Városháza [5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1,J
Móricz Zsigmond Reíormátus Kollégium, Gimnázi um,

Szakközépiskola és Általános iskola
[5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4.]
Szóllás és étkezés:Középiskolai kollégium
[5310 Kisúlszállás, Széchenyi út 3.J

PRoGRAM
Máiu.s27. (péntek)

I4,0Oőráig

Megérkezés,szálláshelyelfoglalása

15,00

Megnyitó a városháza dísztermében
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Dr. Fazekas Sándor földművelésúgyímíniszter
Recze Istr.lán kisúj szál l ás város polgármestere

A Baptista Alapfokú Művészeti lskola
zenés köszöntőie
A versenyt megnyítja:

Tőth|őzsef a Móricz Zsigmond Reformőtus Kollégium,
Gímnózíum, SzakközépiskoIa és Ált. tskola igqzgatója

A zsűri elnóke:

Rigó Andrásné
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za

A szakmaí zsűri tagjaí:

Magyar András ttí79 azdólkoddsí mérnók
Rig6 András középiskolai tanár
Ráczné vatai Erzsébet tanór

A verseny szakmaí vezeűje:

Dr, Tóth Albert, 0 bíológia tudomány kandiddtusa,
a M a gy a r Term ész ettu d o m ányi Tó rs u l a t a IeI n ö ke

1.

15.

30

19.00
20.00

forduló - Máius 27. (péntek)

Szóbeli döntő a Városházán
5 perces kiselőadások a Választott területról. [Kivéve a nemzeti
paíkokat!) VideoprojektoI használatát biztosítjuk.
Vacsora
Szakmai találkozó a kísérő tanárok részvételévela gimnáziumban
Fontos! A má§napi terepgyakorIatra az idójárásnak megfeleló
terepöltózet.
A Símon-Seregélyes Növényismeret c.könyvet hozza magával minden
résztvevő.
2.

forduló - Május 2B. (szombat)

07.00-07.30

Reggeli

08.00-18.00

,,Értelembőt fakadó szeretettel kelt kóZelednünk mindannyiunk szülőanyjához, a
- Herman ottó

természethez"

,,Herman ottó nyomán..."
Terep8yakorlat a felkészító tanárokkal kózösen

a

Közép-Tisza-völgy-

ben,

A hagyományoknak megfelelően a versenyzők 3 fordulóban 25-25
kérdésre váIaszolnaka terepen szerzettismeretekalapján.
segítségévelnövényfelismerés

A Kis növényhatározó
3.

06.30-07.00
07.30-kb,10.30

forduló - Május 29. (vasárnap)

írásbeli feladatok

Reggeli

A gimnózium Jermy Gusztáv Természetrajzi szertárának megtekínfésa számonkérésa látottakról, hallottakról, il|etve az interneten
előzetesen elérhető ismeretekről. Herman ottó élete és munkássága.
A TeímészetBúvár megjelölr cikkei, Ökoló8iai jelle8ü képek felisme,

rése
Az írósbelivel párhuzamosan tonárí tovóbbképzési program
zíumszaktermében.

Előadók:

Dr. Harka Áko§
a Magyar Haltani Tórsaság Magyqr Arany Érdemkereszttel

kítúntetettelnöke
Az év hala és a klímováItozás hatása halfounánkra
Dr, Tóth

csaba PhD egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem
A kunhdlmok védelmének ídőszerű kérdései

a

gimná-

A

]ermy Gusztóv Termeszetrojzi szertár és Múzeum megtekíntése a tanárokkal

72.oo

Ünnepélyes eredményhirdeté§ a városháza dísztermében
szakmai értékelés,díjkiosztás

záíszó, szózat, ebéd, hazautazás

Aszaló§né szöllóssy Enikő szobrászmúvész alkotása
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