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A KATOLIKUS ISKOLÁK SZÁMÁRA 
KIÍRT TANULMÁNYI VERSENYEK

Több évtizedes hagyománnyal rendelkezik 
a katolikus iskolák középiskolai diákjai 
számára kiírt tanulmányi verseny. Az 
1950-es években a Katolikus Középiskolák 
Fõhatósága pályázatot hirdetett a nyolc ka-
tolikus gimnázium tanulói számára magyar 
irodalom, hittan, történelem és biológia 
tantárgyakból. A rendszerváltás óta sorban 
újrainduló, illetve újonnan létrejövõ egyházi 
intézmények számának növekedésével nõtt 
a versenyen részt vevõk száma. Mára 72 
középiskola diákjai mérhetik össze tudá-
sukat a fenti négy tantárgyakból készített 
pályázataikkal. A részt vevõk köre bõvült 
az iskolaszerkezet módosulásával. A pályá-
zatok írásában ezért ma már részt vehetnek 
a tanulók a 7. évfolyamtól a 12. évfolyamig. 
A pályázatok kiírt témáiról, a résztvevõk és 
a helyezések számáról az utolsó három év 
adatai alapján érdemes konkrétabban szólni.

Az egyes tantárgyak pályázati témáit a 
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Tovább-
képzési Intézet (KPSZTI) által megbízott 

A jövõ tudósai

tantárgygondozók állítják össze. õk készítik 
el a témákhoz kapcsolódó irodalom-ajánlást 
is. A verseny szokásai szerint a tantárgygon-
dozók évente két-három témát javasolnak 
kidolgozásra. Íme a témák közül néhány:

Magyar irodalom: A misztikus költõ, 
Pilinszky János; romantikus tájábrázolás 
Petõfi Sándor költészetében; bibliai képek 
és formák Ady költészetében; az iskolai élet 
ábrázolása a Nyugat elsõ nemzedékének 
néhány mûvében

Történelem: Szent Margit és a dinaszti-
kus politika; egy pálos szerzetes a haza 
szolgálatában – Bakócz Tamás, a rene-
szánsz fõpap; a magyar egyház kimagasló 
egyéniségei

Biológia: A táplálkozási szokások vál-
tozásai nagyszüleinktõl napjainkig; kör-
nyezetbarát gondolkodásmód, életforma 
lehetõségei, eredményei az iskolában és 
a családban; a biológia nagy magyarjai; 
immunrendszerünk harca egészségünk 
fenntartásáért  

 Hittan: Az élet kezdetének és végének 
erkölcsi megítélése és ennek következmé-
nyei; az ószövetségi ember istenkapcsolata a 

bevezetõ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizedik számában Pitz 
Mária a katolikus iskolák tanulmányi verse-
nyeirõl, Juhász-Nagy Ágnes és Radnóti Kata-
lin a Bugát Pál versenyrõl, Mészáros Lívia 
pedig az októberben megalakult, 31 ország 
középiskolás kutató diákjait és tanárait tömö-
rítõ Network of Youth Excellence-rõl ad hírt.

Kérjük, ha a tehetséggondozással, a kutatói 
utánpótlással, vagy az ifjú kutatókkal kapcso-
latos témában bármilyen közérdeklõdésre 
számot tartó mondandója lenne, keresse 
meg a melléklet szerkesztõjét, Csermely 
Pétert a csermely@puskin.sote.hu e-mail 
címen.

Csermely Péter
az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Orvosi 

Vegytani Intézet)


