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A járványhelyzet okozta változó körülmények miatt folyamatos egyeztetésekre és változtatásokra 

kényszerültünk. Ennek eredményeként a többszöri áttervezés után három nagy múltú tanulmányi 

versenyünk megyei ill. fővárosi fordulóit az alábbiak szerint tartjuk meg: 

 

XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei FöldrajzFöldtan Verseny megyei/budapesti fordulója – online 

lebonyolítás, a versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére és töltik ki az online feladatlapot: 

   2021. április 28. szerda, 9:00 - 11:00 – 7. évfolyam 

   2021. április 28. szerda, 12:00 - 14:00 – 8. évfolyam 

 

XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny megyei/budapesti fordulója – online 

lebonyolítás, a versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére és töltik ki az online feladatlapot: 

   2021. április 28. szerda, 15:00 - 16:30 

 

A döntők lebonyolítását is online tervezzük. A döntőbe kerülés feltételei a versenykiírásban leírtakhoz 

képest nem változnak.  

A Teleki döntő időpontja: 2021. május 21. (péntek) 

A Herman-döntő időpontja: 2021. június 4. (péntek) 

 

XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny megyei fordulója – e-mailben megküldött 

feladatlapokkal minden versenyző a saját iskolájában: 

   2021. május 27. csütörtök, 14 óra 

 

A Hevesy-verseny döntőjébe kerülők névsorát várhatóan június végén tudjuk közzé tenni. Ily módon 

időben értesíteni tudjuk a „kifutó”, nyolcadikos diákokat is az augusztus végi döntő pontos időpontjáról. 

A döntőbe bekerült versenyzők számára augusztus végén csak szóbeliből álló online döntőt tervezünk (a 

döntő végső sorrendjébe beleszámít majd a megyei fordulóban elért pontszám is) 
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I. Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntarthatósági verseny 

A sikeres regisztrációt követő teszt-próbák 2021. április 16-án lezajlottak. Az első, online forduló (azok 

részére, akik a beadott esszé alapján meghívást kaptak) és a döntő időpontja a versenyfelhívásban 

foglaltaknak megfelelően változatlan. 

 

Online-forduló: 2021. április 23. (péntek) 16:00 – 17:30 óra 

Döntő: személyes megjelenéssel 2021. szeptember 24-25-26. (péntek – szombat - vasárnap), Tata 

 

Sikeres versenyzést kíván a Társulat Vezetősége nevében 

 

Tardy János  

üv.elnök 


