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Kárpát-medencei tanulmányi versenyek, Tehetségtábor és konferenciák után
– és előtt…
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Tagságot, hogy májustól októberig mozgalmas időszakát
élte Társulatunk. Május-június folyamán sikerrel lebonyolítottuk hagyományos, három
fordulós tanulmányi versenyeink döntőit több ezer tehetséges diák és sok száz kiváló
felkészítő tanár mozgósításával. Jubileumi, három napos, immáron XXX. Kárpát-medencei
Hevesy György Kémia Versenyünknek és a XXVII. Kárpát-medencei Teleki Pál FöldrajzFöldtan Versenyünk döntőjének idén is az egri Eszterházy Károly Egyetem adott méltó
otthont, a jövő évben jubiláló, XXIX. Kárpát-medencei Herman Ottó Biológia
Versenyünket Kisújszálláson látták vendégül.

Köszönet a támogatóknak, a közreműködő, önzetlen munkatársaknak, a
versenyfelelősöknek, a különdíjakat felajánlott intézményeknek és személyeknek! Öröm
számunkra az is, hogy a külhoni (erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki) magyar diákok
mind nagyobb számban indulnak, és mind eredményesebben szerepelnek a döntők
megmérettetésein.

A legeredményesebb diákok július első hetében ismét térítésmentesen vehettek részt az
immáron III. Kárpát-medencei Tehetségtábor lélekemelő, kárpátaljai rendezvényén,
gazdag programjain. A sok-sok szívvel és munkával szervezett Tehetségtábor
lebonyolításáért hálás köszönet a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola, a KMPSZ és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vezetőinek, Orosz Ildikó
rektor asszonynak és Kohut Erzsébet egyetemi docens asszonynak. A gazdag program
Beregszász, Munkács, Ungvár, Huszt, Nagybereg, Nagyszelmenc, Nagyszőlős, a Vereckeihágó, Péterfalva, Szolyva után a Nyiregyházi Állatparkban ért véget.

Felvidéki barátainkkal már folyik a 2020. június 29-július 4. között a Felvidéken,
Gömörben tervezett IV. Tehetségtábor előkészítése.
Teltházas konferencia-sorozataink is beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket. A
„Csalások, csúsztatásuk, csalafintaságok a tudományban” címen meghirdetett és
lebonyolított, sikert aratott, jó hangulatú négy részes rendezvénysorozatunk a napokban
ért véget. Köszönet a közreműködő társaknak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
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Természettudományi Múzeum és a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
munkatársainak. A konferencia-sorozatról video-felvétel készült, melyet rövidesen
elérhetővé teszünk.

Ugyancsak négy részes, sikeres konferencia-sorozatunk ért véget néhány napja, „A
biodiverzitásról másképp” címen. Társrendezőink sorában köszönet illeti a Magyar
Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottságát, Biodiverzitás
Albizottságát és a Budapesti Gazdasági Egyetemet.
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„Értékmentés és innováció a tudományban” c. interdiszciplináris konferencia-sorozatunk
következő rendezvényére november 14-15-én, Tudománytörténeti Szakosztályunk
szervezésében kerül sor a Semmelweis Egyetemen. Témája: „Hálózatok a
tudományágakban”.
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával
együttműködésben a napjainkban különösen izgalmas és időszerű témakörökben indítunk
három részes konferencia-sorozatot. Az első két rendezvény címe: „A kiber-hadviselés” és
„A drónok harca – harc a drónok ellen”. A programról és az időpontokról rövidesen
tájékoztatást küldünk.
December elején Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályunk is folytatja előadás-sorozatát.
A legközelebbi rendezvény címe: „A New Horizons űrszonda a Kuiper-övben: látogatás az
Ultima Thule kisbolygónál”.

Fontosabb rendezvényeinkről kivonat-füzeteket jelentettünk meg, s pénzügyi lehetőségeink
függvényében két társulati kiadványsorozatunk („Az MTT tanulmánykötet-sorozata” és az
MTT tudománytörténeti sorozata”) is újabb kötetekkel gyarapodik.
Rendezvényeinkről honlapunkon teszünk közzé fotókat. Kérjük Tagtársainkat, hozzanak
körünkbe érdeklődő fiatalokat.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
A Társulat Elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket,
Tardy János
üv.elnök
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