KAÁN KÁROLY-, HERMAN OTTÓ-, TELEKI PÁL- ÉS HEVESY
GYÖRGY-VERSENY

Startra kész tudáspróbák – egy hiányzóval
Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a 2021/2022-es tanévben tovább
folytatódik

a

legrangosabb,

széles

körben

elismert

környezet-

és

természetismereti versenyek sora. Ez azért is fontos, mert a kiírók és a
szervezők a koronavírus-járvány meg-megújuló hullámainak folyamatos
fenyegetése ellenére vállalták a tudáspróbák meghirdetését.
Felelős

döntésükben

szakmaszeretetére
fedezeteként

a

a

felkészítőtanárok

támaszkodhattak.
kötelezőt

meghaladó

Ehhez

példás

hivatástudatára

társult

a

feladatok

folytatás

megoldására

és

biztos

vállalkozó

versenyzők tettrekészsége és elszántsága felkészültségük bizonyítására, valamint
a pedagógusokat és csemetéiket támogató, felkaroló családok segítőkészsége.
A különféle szakterületek legnagyobb hagyományú szellemi erőpróbái több
évtizedes hagyományaik folytatásával ezúttal is készen álltak arra, hogy
hitelesen és magas színvonalon szolgálják a tehetséggondozás ügyét – Kárpátmedencei méretekben!
Ehhez az is hozzájárult, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium Nemzeti
Tehetség Programjának kuratóriuma valamennyi, a lapunkban most közzétett
országos és Kárpát-medencei környezet- és természetismereti versenyt
támogatásra méltónak ítélte. Így a szükséges pénzügyi alap megteremtésével az
egyik legfontosabb feltétel teljesülhetett, amiért a kiírók, a rendezők, az érintett
felkészítőtanárok és a versenyzők nevében köszönetet mondunk.
A Magyar Természettudományi Társulat (MTT) az új tanévben is vállalta három
Kárpát-medencei tudáspróba meghirdetését és megrendezését. Ennek nyomán
hamarosan megkezdődhet a versenyzőket küldő oktatási intézmények kötelező
regisztrációja még az iskolai forduló előtt. Így várják a 7. és a 8. évfolyamos
fiatalokat megszólító 32. Herman Ottó biológiai, a 30. Teleki Pál földrajz-földtan,
valamint a 33. Hevesy György kémiaverseny részvevőinek jelentkezését, hogy
megtehessék a folytatáshoz szükséges lépéseket.
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Az MTT ezen felül a fenntartható fejlődés gondolatát sokoldalúan középpontba
állító Kárpát-medencei Kindler–Láng Tanulmányi Verseny meghirdetését is
tervezi, amennyiben sikerül előteremteni a lebonyolításhoz szükséges anyagi
erőforrásokat. A tudáspróbák nemzetközi döntőjének dobogós helyezett
versenyzői, valamint a határon túli régiók képviselői az MTT egyhetes IV.
Kárpát-medencei Tehetségtáborába is eljuthatnak.
A Benkő Gyula Oktatóközpont Egyesület széles körben kedvelt és a legtöbb
versenyzőt mozgósító Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Versenye harmincadik sorozatához érkezik. Erre ezúttal is az 5. és a 6. osztályos
fiatalok várják, akik iskolájuk előzetes regisztrációja után léphetnek a
küzdőtérre. Az országos döntőbe jutó versenyzők kedvezményes táborozási
lehetőséghez juthatnak.
Sajnos, a megmérettetések kínálatából ezúttal is hiányzik a több mint négy
évtizedes múltjával és eredményeivel példát adó Kitaibel Pál középiskolai
biológiai, környezet- és természetismereti tudáspróba felhívása. Az előző tanév
nemzetközi versenyének döntőjét ugyanis 2021. október 8-án és 9-én rendezik
meg, személyes jelenléttel, Mosonmagyaróváron. Ezért elmaradt az új sorozat
meghirdetése.
A közhasznú alapítványunk kiadói gondozásában megjelenő TermészetBúvár
magazin ezúttal is készen áll arra, hogy a kiírókkal előzetesen egyeztetett
kötelező, illetve ajánlott cikkekkel, illusztrációkkal segítse a tudáspróbák hazai
és határon túli részvevőit.
Lapunk mostani számában a tudáspróbák felhívásainak rövidített változatát
ismertetjük. A teljes szöveget a www.termeszetbuvar.hu honlapunkon közöljük.

