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A jövõ tudósai

a maGyar termÉSZet-
tudományi tárSulat tehet-
SÉGGondoZó teVÉkenySÉGe

a magyar természettudományi társulat a 
tudományos ismeretterjesztésen és a termé-
szettudományok népszerûsítésén túlme-
nõen elsõrendû feladatának tekinti a fiatal 
tehetségek felkutatását és gondozását, ezért 
rendszeresen megrendezi herman ottó or-
szágos Biológiai; teleki Pál országos Földrajz-
Földtan és a hevesy György országos kémiai 
Versenyeket, valamint a Szent-Györgyi albert-
emlékérem díjkiosztó ünnepséget.

Herman Ottó
Országos Biológiai Verseny

a verseny célja a biológiai ismeretek elmélyí-
tése, a tehetséges tanulók segítése, a névadó 
herman ottó életének és munkásságának 
megismertetése és példaképül állítása, a 
tanulók természetismeretének és természet-
szeretetének elõsegítése és fejlesztése. a 
társulat 1991-ben kezdeményezte az elsõ 
ilyen versenyt. a versenyen, amelyen hatá-
ron túli diákok is részt vesznek, három 

fordulóban versenyeznek a tanulók. az 
elsõ erõpróbára az iskolai, háziversenyeken 
kerül sor, ahol a legjobb eredményt elért 
tanulók bekerülnek a megyei döntõbe. 
míg a háziversenyen írásbeli és felismerési 
feladatokat oldanak meg, addig a megyei 
döntõben – az egységes elbírálás biztosítása 
érdekében – csak központi írásbeli feladatot 
kapnak a versenyzõk. a versenyen több 
mint tizenkétezer diák vesz részt, akik közül 
huszonöten jutnak be az országos döntõbe. 
a döntõben a versenyzõk terepgyakorlaton 
ismerkednek meg az adott vidék állat- és 
növényvilágával, amelyek felismerésérõl 
és jellemzésérõl írásban adnak számot. a 
kísérõ tanárok számára is továbbképzést 
jelent a terepgyakorlaton való részvétel. a 
szóbeli fordulón ötperces elõadásban mu-
tatják be a tanulók megyéjük természeti 
értékeit. a döntõ programjában szakmai 
továbbképzés keretében tudományos elõ-
adások is szerepelnek. az országos döntõ 
elsõ három-három helyezettje és azok a 
tanárok, akik hosszú éveken át felkészítet-
ték a helyezést elért tanulókat a versenyre, 
herman ottó-plakettet, -oklevelet, emlék-

BeVeZetÕ

tisztelt olvasó!

a kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet kilencedik számában 
Bezerédy edit a 163 éves magyar természet-
tudományi társulat tehetséggondozó verse-
nyeirõl, Sükösd Csaba a Szilárd leó versenyrõl 
és erdélyi ágnes pedig az erasmus kollégium 
tevékenységérõl számol be.

kérjük, ha a tehetséggondozással, a kuta-
tói utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal kap-
csolatos témában bármilyen közérdeklõdésre 
számot tartó mondandója lenne, keresse meg 
a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pétert a 
csermely@puskin.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az mta doktora

Semmelweis egyetem,
orvosi Vegytani intézet
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lapot, díjakat és egyéb jutalmakat kaptak. a 
verseny helyezettjei és a legjobb eredményt 
elért tanulók a társulat jóvoltából jutalom-
ként egyhetes természetismereti táborban 
vehetnek részt. 

a 2003. évi tábori program (június 16-20, 
nagykörü): 
• a táborhely környékének megismerése 

terepgyakorlat formájában
• kunhalmok az alföldön
• ártéri területek õseinktõl napjainkig
• erdõgazdálkodás a természetvédelmi 

területen
• az alföldi puszta jellegzetes rovarjai
• népi kismesterségek bemutatása, gya-

korlati foglalkozással egybekötve 
• Öko-túra terepbejárással
• növénytársulások jellemzõ adatai
• Vadgazdálkodás, vadászat
• Vadászati eszközök bemutatása
• Vízminõségvizsgálat
• Õshonos szarvasmarha-állomány bemu-

tatása lovaskocsival
• Szabadidõs programok – foci, sakk, 

tollaslabda
• tábortûz, bográcsban fõzés

a táborozás sok-sok érdekes programja 
feledhetetlen élményt és tudásanyagot nyúj-
tott a tanulóknak.

Teleki Pál
Országos FöldrajzFöldtan Verseny

a társulat 1992-ben kezdeményezte a tele-
ki Pál országos Földrajz-Földtan Verseny 
megszervezését a tizenhárom és tizennégy 
éves korosztály számára. a verseny célja a 
tanulók honismeretének elmélyítése és az 
ország területére vonatkozó geológiai isme-
retek fejlesztése, kiszélesítése. e versenyben 
is három fordulóban versenyeznek a tanu-
lók. az elsõ erõpróbára a háziversenyen 
kerül sor, és a legjobb eredményt elért 
tanulók kerülnek be a megyei döntõbe. 
a versenynek határon túli diák résztvevõi 
is vannak. míg a háziversenyen írásbeli 

és felismerési feladatokat oldanak meg, 
addig a megyei döntõben – az egységes 
elbírálás érdekében – csak központi írásbeli 
feladatot kapnak a versenyzõk. az országos 
döntõre huszonötezer diákból negyvenöt 
jut be. a döntõben a versenyzõk terepgya-
korlaton ismerkednek meg az adott vidék 
földrajzi, geológiai adottságaival, amelyek 
felismerésérõl és jellemzésérõl írásban ad-
nak számot. a terepgyakorlatot igen nagy 
örömmel üdvözölték a tanulók és tanárok 
egyaránt; a tanulók ismereteit bõvítette, a 
tanárok számára pedig továbbképzést jelent. 
a szóbeli fordulón a tananyagból és a terep-
gyakorlaton látottakból kapnak kérdéseket a 
versenyzõk. az országos döntõ elsõ 3-3 helye-
zettje, és azok a tanárok, akik felkészítették a 
helyezést elért tanulókat a versenyre, teleki 
Pál-plakettet, -oklevelet, emléklapot, díjakat 
és egyéb jutalmakat kapnak. 

Hevesy György 
Országos Kémiai Verseny

a verseny célja: figyelemfelhívás a kémia és a 
környezetvédelem kapcsolatára és arra, hogy 
kémia nélkül nem lehet helyrehozni a kör-
nyezetszennyezés okozta károkat, sem meg-
védeni a környezetet és a természetet a jövõ 
nemzedéke számára. az elsõ verseny döntõjét 
1983. május 27. és 29. között rendezte meg a 
tit kémiai Választmánya. amióta 1990-ben 
újjáalakult a magyar természettudományi 
társulat, a tit megyei szervezeteivel és a 
megyei Pedagógiai intézetekkel karöltve, 
önállóan szervezi az általános iskolai verse-
nyeket. 

a tanulók e versenyen is három fordu-
lóban versenyeznek. az elsõ erõpróbára 
háziversenyen kerül sor, itt a tanulók írás-
beli, kísérleti és szóbeli feladatokat oldanak 
meg. a legjobb eredményt elért tanulók 
bekerülnek a megyei döntõbe, ahol az 
egységes elbírálás biztosítása érdekében 
csak központi írásbeli feladatot kaptak a 
versenyzõk. az országos döntõn három 
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részfeladatot oldanak meg; írásban elméleti 
felkészültségükrõl, a gyakorlati feladatok 
megoldása során kísérletezõ készségükrõl, 
leleményességükrõl adnak számot. a szó-
beli fordulóban a kémiával és a gyakorlati 
élettel, elsõsorban környezetvédelemmel 
kapcsolatos tájékozottságukat, beszédkész-
ségük fejlettségét bizonyítják magas fokon. 
a szaktanácsadó és a felkészítõ tanárok 
segítségével és közremûködésével az évek 
során egyre több tehetséges tanuló kerülhe-
tett be a megyei fordulóba, amit a következõ 
kerekített számok mutatnak:

1983  7. osztály: 300 tanuló  
 8. osztály:  300 tanuló

2001  7. osztály: 18 000 tanuló 
 8. osztály: 18 000 tanuló

2002  7. osztály:  18 200 tanuló  
 8. osztály:  18 200 tanuló

2003  7. osztály: 18 300 tanuló 
 8. osztály:  18 300 tanuló

az országos döntõ – amelybe 126 diák 
kerül be – házigazdája minden évben más 
megye tanárképzõ fõiskolája (nyíregyháza, 
Szeged, Pécs, eger, Szombathely). a tanárok 
e verseny döntõjén is szakmai továbbkép-
zésen vesznek részt. a kémiai versenyen 
1983 óta rendszeresen részt vesznek határon 
túli diákok. 2003-ban négy határon túli diák 
vett részt a versenyen, jó eredménnyel. az 
országos döntõ elsõ három-három helyezett-
je és felkészítõ tanáraik hevesy György-
plakettet, -oklevelet, emléklapot, díjakat és 
egyéb jutalmakat kaptak.

a verseny sikeréhez a kis kémikusok jó 
felkészültségén kívül nagymértékben hoz-
zájárulnak áldozatos munkájukkal a baráti 
körök vezetõi és a bírálóbizottságok tagjai. 
a kémiai tehetségkutatással és gondozással 
1991 óta foglalkozik kiemelten a Vas megyei 
tudományos ismeretterjesztõ egyesület is, 
szorosan együttmûködve a magyar termé-
szettudományi társulattal. ennek egyik jele 

a Vasi tehetséggondozó alapítvány, ame-
lyet a két társulat közösen hozott létre.

SzentGyörgyi Albertemlékérem 

a magyar természettudományi társulat 
kémiai Szakosztálya és a magyar kémiku-
sok egyesülete 1987-ben Szent-Györgyi 
albert-emlékérmet alapított, amellyel a 
nemzetközi kémiai diákolimpián helyezést 
elért magyar diákokat tünteti ki. az érmet 
évrõl évre azok a középiskolai tanulók és 
egyetemi hallgatók kapják meg, akik az 
adott évben valamely nemzetközi kémiai 
versenyen elsõ, második vagy harmadik he-
lyezést értek el. az alapítvány a diákokat és 
azokat a tanárokat, akik évek hosszú során 
át kiváló munkájukkal segítették a diákokat 
a felkészülésben, oklevélben, plakettben és 
pénzjutalomban részesíti.

a házi, megyei és budapesti döntõkön 
részt vevõ tanulók minden évben nagy lelke-
sedéssel készülnek az igazi nagy versenyre, 
az országos döntõre. ide az örvendetesen 
sok indulóból csak igen kevesen kerülhet-
nek be, akik számára igen sokat jelent ez a 
megmérettetés. az elmúlt évek gyakorlata 
alapján számtalan tanuló a következõ évben 
is benevez a versenyre. az újabb és alapo-
sabb felkészülés célja a jobb helyezés eléré-
se, eredménye a tudásanyag gyarapítása. 

az országos versenyek elsõ helyezettjei 
között igen gyakran szerepelnek kisközség-
ben vagy kisvárosban élõ fiatalok. Örven-
detes, hogy országunk legkisebb falvaiban 
is jól felkészült pedagógusok vannak, akik 
szívügyüknek tekintik a tehetséges tanulók 
támogatását. ezek a pedagógusok a tudás-
anyagon kívül a szakma szeretetét is átadják 
tanítványaiknak, és ezen keresztül a termé-
szettudományok szeretetét. e kettõ együtt 
eredményezi azokat a kiváló teljesítménye-
ket, amelyeket nemcsak a magyar termé-
szettudományi társulat országos versenyein 
érnek el a tanulók, hanem középiskolás il-
letve egyetemi hallgató korukban is. ezt 
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bizonyítják azok a tanulók, akik a nemzetkö-
zi kémiai diákolimpián évrõl évre a legjobb 
eredményeket érik el (arany, ezüst, bronz fo-
kozat).

a 2003. évben megrendezett három ver-
seny országos döntõjén i–Vi. helyezést elért 
harminckét versenyzõbõl tíz tanuló volt 
budapesti és huszonkét tanuló vidéki, a kö-
vetkezõ városokból: Békéscsaba, Budaörs, 
Celldömölk, Göd, kaposvár, karcag, kis-
telek, kisvárda, makó, mátészalka, miskolc, 
nagyecsed, nagykõrös, Sárvár, Százhalom-
batta, Szekszárd, Székesfehérvár, Szombat-
hely, tatabánya, tiszavasvári, Vállaj.

az 1841-ben alapított magyar termé-
szettudományi társulat újjáalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából kitüntetõ oklevelet 

és plakettet adományozott azoknak a pe-
dagógusoknak, akik az elmúlt évtizedben 
kitûnõ és nélkülözhetetlen munkájukkal 
segítették az országos versenyek sikeres 
megszervezését és megrendezését. 

az említett magas részvételi számok 
is jelzik, hogy ezekre a versenyekre igen 
nagy igény és szükség van a tehetséges 
fiatalok felkutatása és tehetségük gondo-
zása érdekében. a jövõben minél nagyobb 
létszámban szeretnénk határon túli (erdélyi, 
felvidéki, vajdasági, kárpátaljai) diákokat 
fogadni országos versenyeinken.

Bezerédy Edit 
ügyvezetõ titkár 

magyar természettudományi társulat
shapys@freemail.hu

aZ orSZáGoS SZilárd leó FiZi-
kaVerSenyek

ÉS a tehetSÉGGondoZáS

nem vagyunk egyformák. ez az egyszerû, 
közhelyszerû állítás a közoktatás feladatait há-
rom nagy csoportra osztja: a fogyatékosokkal 
való törõdés, a nagy többség oktatása-ne-
velése, valamint a kiemelkedõ tehetségek 
gondozása. egyik feladat sem elõbbre való 
a másik kettõnél, jóllehet a korszellem és az 
aktuális oktatáspolitika hol az egyiket, hol a 
másikat helyezi-helyezte elõtérbe. 

Tömegoktatás

egy országnak – történelme során – idõnként 
súlyos döntéseket kell hozni. a 21. században 
különösen nehéz döntések várnak ránk, hisz 
egyre sürgetõbbé válik az energiakérdés 
megoldása, a környezetromboló (globális és 
lokális) hatások mérséklése, a génsebészet 
és a gyorsan fejlõdõ orvostudomány nem 
mindig prognosztizálható hatásai a biológiai 
világ kényes egyensúlyára, nem is beszélve 
ezek morális és emberi kapcsolatokat át-
alakító hatásairól. demokráciában élvén, e 
döntéseket a lakosság nagy többségének kell 

– közvetlenül vagy közvetve – meghoznia. 
a lakosságot e döntések meghozatala elõtt 
különbözõ érdekcsoportok manipulálhatják, 
s az állampolgároknak értékelni kell tudniuk 
az egyes érvek súlyát és igazságtartalmát. 
nagy hiba, ha a szavazópolgárt az érzelmi 
hatásokon alapuló félelemkeltés vagy eufo-
rikus hangulat vezérli, amikor leadja voksát 
egy vízerõmû építésérõl, egy atomerõmû 
bezárásáról, a klónozásról vagy egy radio-
aktív hulladék-tároló létesítésérõl. ahhoz 
azonban, hogy az emberek többségének 
meglegyen az értelmes döntéshez szükséges 
információértékelõ képessége, megfelelõ okta-
tást kell kapniuk. olyan felkészítést, amelyben 
a való élet legégetõbb és egyben legizgalma-
sabb területein való eligazodáshoz szükséges 
alapokat megkapja. ez a közoktatás három 
feladatának egyike. kérdéses, hogy ennek 
meg tud-e felelni a jelenlegi magyar közok-
tatás – legalábbis a természettudományos 
alapok oktatása tekintetében. 

Tehetséggondozás

a nagy tömegek oktatása mellett nem ke-
vésbé fontos a tehetségek megfelelõ szintû 
gondozása, hiszen a tehetségek képviselik 


