
 
I. Dr. Ujvárosi Miklós emlékverseny 

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

Természettudományi versenyt hirdet Dr. Ujvárosi Miklós halálának 36 éves 

évfordulója alkalmából.  Az egyetemi tanár és botanikus Hajdúnánáson született, 

az akkori hajdúnánási Református Reálgimnáziumban tanult, és a város 

környezetének növényzetét kutatta. 1937-ben jelent meg disszertációja 

„Hajdúnánás vegetációja és flórája” címmel. Munkája során Magyarország és 

Erdély több botanikus kertjét és kutatóintézetét (Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, 

Keszthely, Debrecen, Vácrátót) gyarapította, valamint az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének 

tudományos igazgatóhelyettese lett. Magyarország legnagyobb botanikus kerti gyűjteményét hozta 

létre. Gimnáziumunk Természettudományi szertárának is adományozott saját készítésű herbáriumi 

gyűjteményéből, ahol biológiai ismereteit megalapozták. 

 Az Ő munkásságának tiszteletére, koszorút helyezünk el az emléktáblájánál, valamint hívjuk és 

szeretettel várjuk azon református gimnáziumok diákjait az I. Dr. Ujvárosi Miklós emlékversenyre, 

akik érdeklődőek a természettudományok iránt, szívesen határoznak növényeket, végeznek önállóan 

kísérleteket a természet minél szélesebb körű megismerése céljából. 

A versenyt az alábbi kategóriákban hirdetjük: 9-10. és 11. évfolyamos diákok levelezős versenye, 

akik közül kategóriánként az első tízet hívjuk a gyakorlati fordulóra, Hajdúnánásra. 

A versenyre való jelentkezés módja: elektronikus úton az  info@hrtd.hu e-mail címen a mellékelt 

nevezési lapon. A levelezős fordulók feladatsorát a jelentkező intézmények e-mail címére küldjük. 

A háromfordulós versenyre való jelentkezés határideje: 2016. november 30.  

Részvételi díja: ingyenes 

A verseny tematikája: 

A verseny tematikája 9. osztályosoknak: A NAT és a Kerettanterv 8. évfolyamos követelményeinek 

megfelelően: Az ember szervezete és egészsége, valamint a Kerettanterv 9. évfolyamos 

követelményeinek megfelelően: vírusok, prokarióták, állati szövetek, valamint az általános kémiai 

ismeretek, a hozzá kapcsolódó számolási feladatokkal. 

A verseny tematikája 10. osztályosoknak: A NAT és a Kerettanterv követelményeinek megfelelően: Az 

élőlények rendszer-és szervezettana az ősszájú állatokkal bezárólag, valamint szervetlen és szerves 

kémiai ismeretek az oxigéntartalmú szerves vegyületekkel bezárólag, a hozzá kapcsolódó számolási 

feladatokkal. 
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A verseny tematikája 11. osztályosoknak: A NAT és a Kerettanterv követelményeinek megfelelően: 

Ökológiai és biokémiai ismeretek, valamint a szervetlen és a szerves kémiai ismeretek a hozzá 

kapcsolódó számolási feladatokkal. 

Gyakorlati forduló: Növényfelismerés, növényhatározás tavaszi virágos növényekből, amelyek 

megtalálhatók Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret című kis növényhatározó könyvben, 

valamint kémiai kísérletek elvégzése az adott kategóriának megfelelően. 

Levelezős fordulók: 1. forduló beadásának határideje: 2017. január 30.  

                                     2. forduló beadásának határideje: 2017. február 28.  

Gyakorlati forduló: 2017. május 12-én 9:45-től rendezzük a következő programterv szerint: 

  9.15-9.45      Regisztráció 

9.45-10.00      Koszorúzás Dr. Ujvárosi Miklós emléktáblájánál 

10.00-10.10    Köszöntő:  

                          Köszöntőt mond a Debreceni Egyetem tanára, a gyakorlati forduló zsűrijének 

                          elnöke  

10.10-12.10    Verseny: gyakorlati forduló 

12.10-13.00    Versenyzőknek és a kísérő pedagógusoknak falusi vendéglátás a 

                          hajdúnánási  Kendereskertben 

A gyakorlati forduló helyezettjeinek díjazása: Minden kategória I-III. helyezettje tárgyjutalomban 

részesül, valamint a versenyen résztvevők emléklapot kapnak. 

A gyakorlati forduló helyszíne: A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban működő 
Hajdúnánási Regionális Természettudományi Diáklabor 

Hajdúnánás, Bocskai u. 29. 

Szervezőjének neve, elérhetőségei (telefon, e-mail): Kállainé Laufer Erzsébet 

Telefon: 06 30 381 8735 

E-mail: kbetti05@gmail.com, info@hrtd.hu  
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