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Dr. Árokszállásy Zoltán országos biológia - környezetvédelmi verseny
2014.február 21-22.
A Földes Ferenc Gimnázium az 1998/99-es tanévben elindított egy hagyományteremtő biológia versenyt,
amely Árokszállásy Zoltánról, iskolánk egykori tudóstanáráról kapta nevét. A Földes Ferenc Gimnázium több
évtizede foglalkozik tehetséggondozással, fiataljaink környezetszemléletének bővítésével. Az immár tizenegyedik
alkalommal megrendezésre kerülő verseny névadója, iskolánk volt tanára Dr. Árokszállásy Zoltán. A tanár úr
biológia-kémia-földrajz-gyorsírás szakos volt; nagy részben neki köszönhető az 1968/69-es tanévben
iskolánkban beindított biológia-kémia, majd külön válva a biológia szakosított tantervű osztály.
Dr. Árokszállásy Zoltán szakfelügyelőként az elsős biológia tankönyv írója (1966), az 1966-os tanévben
bevezetett reformtanterv bizottsági tagja. Iskolánkban 27 évig dolgozott (1946-1973), a biológia szertár és
könyvtár fejlesztése céljából az országosan is egyedülálló, több mint 10000 könyvtári cédulából álló "Biológia
eligazító" készítője. Természeti kutatásokat végzett a Bükk hegység ma már védett területein, különös tekintettel
a Bükkben élő gombákra. Munkája nagy lépést jelentett az iskolában folyó korszerű biológia oktatás feltételeinek
megteremtésében, a hagyományokat korszerű élettel tudta megtölteni és továbbfejleszteni.
A mai biológusok szeretnénk tiszteletünket és megbecsülésünket kifejezni minden munkája iránt, ezért
gondoltunk arra, hogy versenyünk névadója legyen. A kétfordulós verseny lebonyolítását az iskolánk biológia
munkaközössége szervezi. Ebben az évben is sikerült elnyernünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatát, ami szakmai és anyagi elismerést is jelent a versenyünk lebonyolításához.
Versenyünkről:
Az elmúlt években országossá fejlődő versenyünket már három kategóriában rendezzük meg. Az I.
kategóriában ebben az évben 220 diák nevezett az általános iskolák 7-8. évfolyamáról. A középiskola 9-10.
évfolyamáról 465 tanuló, a 11-12. mintegy 373 nevezése érkezett. Az első fordulóban minden iskola házi
versenyt rendezett a kiküldött feladatlapokkal, a második fordulóban írásban és szóban mérik össze tudásukat a
versenyzők a Földes Ferenc Gimnáziumban. A Földes diákok versenyen kívül indulnak.
A második fordulót összekötjük olyan rendezvényekkel, melyek a diákok és a pedagógus kollégák
ismeretterjesztését, a természet és környezetvédelem elmélyítését szolgálja. 2014. február 21-én 10.30-kor
Daróczi Csaba természetfotói kerülnek bemutatásra. A kiállított művészi értékű fotókat Bese Barnabás az ÉszakMagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója méltatja.
A péntek du. már elkezdődik a szóbeli forduló, majd szombat délelőtt folytatódik. A verseny zsűrizésében neves
szakemberek vesznek rész. Az I. kategóriában: Dr. Sümegi Pál a Szegedi Egyetem tanszékvezetője, a II.
kategóriában: Körmöczi László a Szegedi Egyetem Ökológiai Tanszékének tanszékvezetője, a III kategóriában: Dr.
Toldi József professzor úr a Szegedi Egyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék a tanszékvezetője
a zsűri elnöke.
A tizenhatodik Dr. Árokszállásy Zoltán országos biológia-környezetvédelmi verseny eredményhirdetésére 2014.
február 22-án 13.00-kor kerül sor az iskola dísztermében. Versenyünkön minden diák ajándékkönyvvel a a
helyezettek értékes jutalmakkal térhetnek haza. A legeredményesebb általános iskolás a Miskolci Állatkertészeti
Kultúráért Közhasznú Alapítvány által felajánlott Dodo galamb bronz szobrát kapja.
A kategóriák legjobbjai meghívást kapnak a nemzetközi természettudományos diákolimpia és a biológia
diákolimpia versenyfelkészítő táboraiba.. 2008/2009-es tanévtől a versenyünk az EUSO-ra és a biológia
diákolimpiára (IBO) is selejtezőnek számít.
Miskolc, 2014. február 22.
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