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A jövõ tudósai

a maGyar termÉSZet-
tudományi tárSulat tehet-
SÉGGondoZó teVÉkenySÉGe

a magyar természettudományi társulat a 
tudományos ismeretterjesztésen és a termé-
szettudományok népszerûsítésén túlme-
nõen elsõrendû feladatának tekinti a fiatal 
tehetségek felkutatását és gondozását, ezért 
rendszeresen megrendezi herman ottó or-
szágos Biológiai; teleki Pál országos Földrajz-
Földtan és a hevesy György országos kémiai 
Versenyeket, valamint a Szent-Györgyi albert-
emlékérem díjkiosztó ünnepséget.

Herman Ottó
Országos Biológiai Verseny

a verseny célja a biológiai ismeretek elmélyí-
tése, a tehetséges tanulók segítése, a névadó 
herman ottó életének és munkásságának 
megismertetése és példaképül állítása, a 
tanulók természetismeretének és természet-
szeretetének elõsegítése és fejlesztése. a 
társulat 1991-ben kezdeményezte az elsõ 
ilyen versenyt. a versenyen, amelyen hatá-
ron túli diákok is részt vesznek, három 

fordulóban versenyeznek a tanulók. az 
elsõ erõpróbára az iskolai, háziversenyeken 
kerül sor, ahol a legjobb eredményt elért 
tanulók bekerülnek a megyei döntõbe. 
míg a háziversenyen írásbeli és felismerési 
feladatokat oldanak meg, addig a megyei 
döntõben – az egységes elbírálás biztosítása 
érdekében – csak központi írásbeli feladatot 
kapnak a versenyzõk. a versenyen több 
mint tizenkétezer diák vesz részt, akik közül 
huszonöten jutnak be az országos döntõbe. 
a döntõben a versenyzõk terepgyakorlaton 
ismerkednek meg az adott vidék állat- és 
növényvilágával, amelyek felismerésérõl 
és jellemzésérõl írásban adnak számot. a 
kísérõ tanárok számára is továbbképzést 
jelent a terepgyakorlaton való részvétel. a 
szóbeli fordulón ötperces elõadásban mu-
tatják be a tanulók megyéjük természeti 
értékeit. a döntõ programjában szakmai 
továbbképzés keretében tudományos elõ-
adások is szerepelnek. az országos döntõ 
elsõ három-három helyezettje és azok a 
tanárok, akik hosszú éveken át felkészítet-
ték a helyezést elért tanulókat a versenyre, 
herman ottó-plakettet, -oklevelet, emlék-

BeVeZetÕ

tisztelt olvasó!

a kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet kilencedik számában 
Bezerédy edit a 163 éves magyar természet-
tudományi társulat tehetséggondozó verse-
nyeirõl, Sükösd Csaba a Szilárd leó versenyrõl 
és erdélyi ágnes pedig az erasmus kollégium 
tevékenységérõl számol be.

kérjük, ha a tehetséggondozással, a kuta-
tói utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal kap-
csolatos témában bármilyen közérdeklõdésre 
számot tartó mondandója lenne, keresse meg 
a melléklet szerkesztõjét, Csermely Pétert a 
csermely@puskin.sote.hu email címen.

Csermely Péter
az mta doktora

Semmelweis egyetem,
orvosi Vegytani intézet


