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Helyben 

 

 

Tisztelt Tagtársaink, Tanár Kollégák, Versenyfelelősök, Diákok, a határon innen és túl ! 

 

Jövőre 180 éves Társulatunk továbbra is kiemelten fontos tevékenységének tekinti a 

tehetséggondozást. Európában is alighanem egyedülálló, hogy egy tudományos ismeretterjesztő 

közösség immáron harminc esztendeje, egyidejűleg három, háromfordulós, szakmailag igényes 

szellemi megmérettetést szervezzen a természettudomány különböző területeiről. Talán túlzás 

nélkül kijelenthetjük, büszkék lehetünk arra, hogy a legnehezebb körülmények között is, minden 

esztendőben sikeresen lebonyolítottuk ezeket a versenyeinket. Köszönet érte a fáradhatatlan 

társaknak, pedagógusoknak, egyetemi oktatóknak, a tehetséges és ambiciózus diákok szüleinek, 

megszállott társulati önkénteseinknek, támogatóinknak. Azt hiszem, a jövő szempontjából a 

legnemesebb küldetés, amit közösen vállaltunk. 

A 2019/2020. évi versenyeket is a megszokott módon elindítottuk, az első (házi/iskolai) fordulót 

lebonyolítottuk, s a második (fővárosi és megyei, külhoni) forduló, a Kárpát-medencei döntők és 

a IV. Kárpát-medencei Tehetségtábor (Gömör) szervezése is időarányosan, megfelelő ütemben 

előre haladt. A Sors, a koronavírus járvány új helyzetet teremtett. A történésekről, a csaknem 

órák alatt bekövetkezett változásokról és szándékainkról honlapunkon (www.mtte.hu) és 

körlevélben adtunk tájékoztatást, ez ma is olvasható. Olyan megoldást kerestünk és találtunk, 

amely kizárja a csoportos együttléteket, ugyanakkor a korrekt tanári felügyelet lehetőségét 

fenntartva a versenyek lebonyolítását lehetővé tette volna. A jelenlegi helyzetben ez nem 

lehetséges, ugyanakkor szeretnénk, ha az első fordulóban részt vett és továbbjutott diákokat és 

felkészítő tanáraikat a lehető legkisebb csalódás érné, s versenyeink három évtizedes 

folytonosságát is fenntarthatnánk. Bízunk a körülmények kedvező alakulásában, s reméljük, 

hogy a határidők módosításával versenyeink hátralévő fordulóit még idén megrendezhetjük. 

Ehhez továbbra is számítunk versenyeink támogatóinak, szponzorainak lojalitására, 

rugalmasságára, megértésére. 

 

A továbbiakat illetően az alábbi terveinkről, szándékainkról tájékoztatjuk Önöket: 

1. A járvány időbeli lefolyása egyelőre – az élet minden területén - bizonytalanságokkal 

terhelt. A versenyeket illetően konkrét időpontokat ma még senki sem mondhat. 

2. Felvidéki partnereinkkel konzultálva véglegesnek tekintjük, hogy az ez évi IV. Kárpát-

medencei Tehetségtábor elmarad. 

3. Szeretnénk a hátralévő két fordulót még idén, 2020.évben lebonyolítani. Ha a 

körülmények azt lehetővé teszik, a fővárosi/megyei/külhoni második fordulót az őszi 

időszakban lebonyolítanánk. Ha ez sikerül, a későbbiekben, de még idén, alapos előzetes 

egyeztetéseket követően a Kárpát-medencei döntőkre is sor kerülhetne. Pontos időpontok 

megjelölésének ma még nincs itt az ideje. 

4. A résztvevők köre: visszahívással részt vehetnének versenyeinken az első fordulóból 

továbbjutott, most hetedikes és nyolcadikos diákok. 
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Jó egészséget, kitartó és tartalmas otthoni elfoglaltságot kívánunk. Köszönjük odaadó 

munkájukat, továbbra is számítunk Önökre. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk 

Önöket. 

A Társulat Elnöksége nevében tisztelettel, barátsággal köszöntjük,  

 

 

Prof. Dr. Klinghammer István s.k.                                           Dr. Tardy János s.k. 

az MTA r. tagja,                                                                       c. egyetemi tanár,  

az MTT elnöke                                                                         az MTT üv.elnöke 


