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hogy más gondolatmenetébe beilleszkedje-
nek, érveljenek, megvédjék saját vélemé-
nyüket. A verseny során a csapat tagjai kö-
zött jó kapcsolat alakul ki, ami további ver-
senyzésre sarkallhat. Arra is volt példa, hogy
egy-egy hazai és külföldi diák a probléma
megoldását otthon tovább folytatta, miköz-
ben egymást folyamatosan tájékoztatták
eredményeikrõl. Ez akár a késõbbi szakmai
együttmûködés csírája is lehet.

Volt versenyzõ diákjaink életútját követ-
ve megállapíthatjuk, hogy az ilyen verse-
nyek nagy segítséget jelentenek az egyetemi
kutatómunkába történõ korai bekapcsoló-
dás során. Diákjaink tudományos karrierje
szempontjából fontos a diákköri munka ko-
rai elkezdése. A sikeres diákköri tevékeny-
ség egyenes következménye lehet a doktori
iskolába való felvétel, majd a posztdoktori
munka itthon és külföldön. Skrapits Lajos
kollégámmal együtt végzett több mint tíz-
éves munkánk során módunk volt követni
diákjaink egyetem elvégzése utáni karrierjét.
Volt versenyzõink közt vannak igen sikeres
kutatói pálya elõtt álló doktoranduszok ha-
zai egyetemeken, de vannak Genfben, az
MIT-n, voltak Los Alamosban, Belgiumban.

A volt versenyzõ egyetemista diákok
szívesen segítenek a felkészítõ munkában,
zsûrizésben. Közülük már került ki olyan
hallgató, aki gyakorlatra tett szert mellet-
tünk a verseny szervezésében, lebonyolítá-
sában is. Ezen keresztül kapcsolódik te-
hetséggondozó munkánk az utánpótlás
neveléséhez is.
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A MATTHIAS CORVINUS COL-
LEGIUM – A TIHANYI

ALAPÍTVÁNY

A Mathias Corvinus Collegiumot szervezõ
Tihanyi Alapítvány közhasznú szervezet
1996-ban magánkezdeményezésre jött
létre. Az Alapítvány kiemelkedõen tehetsé-
ges diákokat támogat abban, hogy a ben-
nük rejlõ lehetõségeket szociális helyze-
tüktõl függetlenül kibontakoztathassák, s
érvényesülésükkel fokozzák a magyar tár-
sadalom mobilitását. Az Alapítvány a ma-
gyarországi minõségi képzés évtizedes
hiányát szeretné pótolni, és ezáltal a jövõ
értelmisége azon részének kineveléséhez
hozzájárulni, amely kiemelkedõ szaktudá-
sával, erkölcsi erejével és elkötelezettségé-
vel véleményformáló szerepet fog betölte-
ni Magyarországon.

E célokat egy, a középiskolai és egyete-
mi oktatást kiegészítõ, Nyugat-Európában
már régóta eredményesen mûködõ, speciá-
lis minõségi képzést megvalósító program
– gimnáziumi szinten internetes távoktatás,
a felsõoktatásban bentlakásos Collegium
– magyarországi meghonosításával próbál-
ja elérni. Szeptembertõl az Alapítvány 72
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A jövõ tudósai

egyetemi hallgató és 150 középiskolás diák
képzésével foglalkozik. Ez a szám fokoza-
tosan növekszik.

Az Alapítvány tevékenységét fõvéd-
nökként támogatja Mádl Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnöke, továbbá védnökök-
ként olyan nemzetközi hírû tudósok, mint
Fejtõ Ferenc, Kornai János, Kosáry Domo-
kos, Alexander von Lámfalussy, John
Lukács, Andreas Oplatka, Sólyom László.

Középiskolás oktatási program

A képzés legfontosabb résztvevõinek, a
diákoknak kiválasztása már középiskolás
korban elkezdõdik, éspedig annak érdeké-
ben, hogy a hátrányos helyzetû, de teljesít-
ményük alapján a minõségi képzésre érde-
mes fiatalok idõben megfelelõ figyelmet
és gondoskodást kaphassanak.

A képzésben részt vevõ középiskolás
diákok a négy féléves program során heti
rendszerességgel kapnak az Interneten
keresztül modern történelem, politika,
filozófia, közgazdaságtan és nemzetközi
kapcsolatok témakörben olyan kiegészítõ
képzési forrásanyagokat és kapcsolódó
feladatokat, melyek a középiskolás alap-
tantervben nem szerepelnek. Az internetes
képzésen kívül havonta egy alkalommal –
a személyes kapcsolattartás érdekében –
elõadást szervezünk diákjainknak a Colle-
gium épületében. A legjobb eredményeket
elérõ diákokat ösztöndíjban részesítjük. A
diákok képzésének költségei az Alapít-
ványt terhelik.

Egyetemi oktatási program

A jelenleg létezõ egyetemi szakkollégiu-
mok mindegyike egy-egy diszciplínára sza-
kosodott. Mi azokat a tanulmányi területe-
ket egyesítjük egy budapesti bentlakásos
Collegiumban: jog, közgazdaságtan, mé-
dia/kommunikáció, modernkori történe-
lem, nemzetközi kapcsolatok, amelyek
kiválóan kiegészítik egymást, és jó alapot

teremtenek az interdiszciplinaritás meg-
felelõ kialakításához és kiaknázásához. Az
ország különbözõ területeirõl származó
hallgatóink a korosztályuktól nagyobb el-
méleti és tárgyi tudással rendelkezõ, pályá-
zatuk és szóbeli felvételijük alapján kiemel-
ten tehetségesnek tartott fiatalok, akik
egyetemi tanulmányaik mellett tanulnak a
fentebb írt szakirányok egyikén, és a tanév
végén egyetemi szintû vizsgát tesznek.
Hallgatóinknak szakiránytól függõen két
vagy három felsõfokú nyelvvizsgát kell
tenniük a 10. félév végére, melyben szintén
kiváló tanárok vannak segítségükre. A
collegiumi oktatás és lakhatás a hallgatók
számára térítésmentes.

Elérhetõségek: 1518 Budapest, Pf. 155.,
tel/fax: (1)-372-0194, http://www.
collegium.hu
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TEHETSÉGPÁRTOLÓK BARÁTI
KÖRE –  A TEHETSÉGEK

SZOLGÁLATÁBAN

Ez év tavaszán egy, a tehetségek felkarolá-
sára korábban létrejött szervezet gödöllõi
ülésén nagy elhatározás született. Úgy gon-
doltuk, hogy értelmiségiek összefogásával
újraértelmezhetõ az a folyamat, amelyben
a felnövekvõ nemzedékek legtehetsége-
sebbjei olyan módon pártolhatók, hogy
földrajzi, szociális helyzetüktõl, kulturális
beágyazottságuktól függetlenül befuthas-
sák azt a pályát, megtalálhassák azt a hiva-
tást, amely tehetségük, szorgalmuk alapján
egyéni sikereket hozhat számukra. Ezzel
gazdagodhat a nemzet, amely már eddig
is számos nagyszerû elmét, kiváló mûvészt,
sportolót adott Magyarországnak és a világ-
nak.


