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A Herman Ottó, a Teleki Pál és a Hevesy György  

Országos Tanulmányi Versenyek  

Versenyfelelőseinek  

 

Helyben 

 

Tisztelt Versenyfelelősök!  

Hölgyek és Urak !  

 

A Magyar Természettudományi Társulat elnöksége nevében megköszönjük eddigi  

munkájukat.  

 

A nehéz körülmények ellenére elsősorban az Önök áldozatos tevékenységének 

köszönhetően ezek a nagymúltú versenyek életben maradtak és hagyományt 

teremtettek. Mindhárom verseny a legnemesebb tehetséggondozás és értékteremtés 

nagyszerű eszköze, színtere. A nagyszámú induló közül sokan jutottak el további 

hasonlóan rangos versenyekre, konferenciákra, szakmai táborokba. Társulatunk ma 

nehéz helyzetben van, de Elnöksége egyként gondolkodik: valamennyien e 

versenyek fenntartását szorgalmazzuk, s ennek érdekében mindent megteszünk. 

Bármely nehéz körülmények között vagyunk is, sem a Társulatot, sem a három 

nagyszerű Versenyt nem szabad feladnunk! 

 

Sajnáljuk, hogy a legnagyobb múltra visszatekintő, Kitaibel Pál  

nevével fémjelzett országos versenyt ebben a tanévben nem rendezik meg. 

Szeretnénk, ha a Herman Ottó, a Teleki Pál és a Hevesy György versenyek a 

folyamatosság jegyében idén is betöltenék szerepüket. .  

 

A Magyar Természettudományi Társulat Elnöksége nevében arra kérjük Önöket, 

kezdjék meg a helyi és megyei előkészítést, az országos döntők lebonyolításához a 

feltételeket igyekszünk előteremteni, egyúttal – a Társulat létéért folytatott küzdelem 

mellett -  megkezdjük mindhárom verseny szervezési, működési, finanszírozási 

körülményeinek tételes, alapos felülvizsgálatát.  

 

 

Tisztelt Versenyfelelősök !  
 

Arra kérjük Önöket, hogy mind a három versenyt a korábbi évek hagyományai  

szerint szíveskedjenek ebben a tanévben is megszervezni. Ne jelentsen akadályt az 

sem, hogy ezt hivatalos közlönyben meghirdették-e, avagy a TermészetBúvár 

közzétette-e már a verseny szempontjából fontos, kijelölt cikkeket. (Ez kizárólag 

rajtunk múlik, a TermészetBúvár Szerkesztősége – miként eddig is – segítőkészen 

rendelkezésünkre áll). Reméljük, hogy a versenyek zavartalan lebonyolítása 

érdekében jelenleg még megtapasztalható bizonytalanság e levelünkkel oldható. 

Ehhez is segítségüket kérjük.  Kérjük, juttassák el üzenetünket érintett pedagógus 

társainkhoz. A Társulat Titkársága jelenleg nem működik, a  Társulat teljes körű 

felügyeletét, irányítását a Közgyűlés határozata értelmében a rendkívüli közgyűlésig 

a Társulat üv. Elnöksége végzi.  
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A versenyek koordinálását a Társulat Elnökségének három tagja végzi:  
 

Herman Ottó Országos Biológia Verseny koordinátora: 

 Dr. Tóth Albert alelnök,  

elérhetőség: tothberci41@freemail.hu 

mob.:  30/9683-922  

 

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny koordinátora  

Prof. Dr. Gábris Gyula szakosztályelnök  

elérhetőség: gabris@ludens.elte.hu 

Mh.:  372 2500  /1797 mellék     

  

 

Hevesy György Országos Kémia Verseny koordinátora  

Prof. Dr. Pokol György szakosztályelnök, 

elérhetőség:  pokol@mail.bme.hu                                  ?  
mob.: 0620 546 5662 
Mh.: 061 463 3571 

 

a Társulat jelenlegi helyzetével kapcsolatban rendelkezésükre áll, s megkeresés 

esetén felvilágosítást ad  

Dr. Tardy János alelnök. 

elérhetőség: janos.tardy@map.elte.hu 

tel.: 061 275 1947 

mob.: 0630 296 4556 vagy 0630 9600 277 

 

 

 

Budapest, 2012. január 10.  

 

                             Dr. Tóth Albert alelnök s.k.        Dr. Tardy János alelnök s.k.      
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Támogatók: 

Magyar Villamos Művek Zrt. www.mvm.hu  
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