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Tisztelt megyei és fővárosi Versenyfelelősök, kedves Kolléganők, Kollégák, 

Hölgyeim és Uraim! 

 

 

Minden bizonnyal valamennyien értesültek róla, hogy Társulatunk nagy múltú tanulmányi ver-

senyeit a 2016/2017-es tanévre már az egész Kárpát-medence magyar anyanyelvű iskolái számá-

ra kiírtuk. 

Több évig dolgoztunk ennek előkészítésén határon túli partnereinkkel, s őszintén reméljük, hogy 

az együvé tartozás szellemében  sikerrel bonyolíthatjuk le az első „kísérleti” esztendőt. Reméljük 

azt is, hogy azok is felfigyelnek e 25-28 éves versenyeink „összmagyar” szellemi megméretteté-

sére, akiktől támogatást remélünk, s akiknek a gyakorlatban is fontos a tehetséges 13-14 éves 

korosztály jövőjének formálása. 

Köszönjük eddigi fáradozásukat, áldozatos munkájukat. Továbbra is számítunk aktív közremű-

ködésükre, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez irányú munkájukat segítsük. Ennek 

jegyében az alábbiakat szeretnénk megosztani Önökkel: 

 

1.) Régi partnerünk, a TermészetBúvár Alapítvány és Szerkesztőség vezetőjével, Dosztányi 

Imre főszerkesztő úrral megállapodtunk az alábbiakban: 

 

A TermészetBÚVÁR Alapítvány a Magyar Természettudományi Társulat érdeklődő tag-

jai és a versenyek szervezésében közreműködő pedagógusok számára rendkívül kedvező 

ajánlatot tett. Ennek értelmében 

 

Tagjaink számára mindössze 1500 forintra mérsékelnék a lap egy évre, hat szám-

ra szóló előfizetési díját, amely egyben a magyarországi célba juttatás (posta) költségeit 

is tartalmazza. Mindez azt jelenti, hogy a tagjaink a minimális összegű tagdíj mellett (ld. 

még 2. pont) összesen 1500 Ft-ot kell fizetniük, hogy a hat lapszámot kézhez kapják. 

 

További lehetőséget kínálhat az előrelépésre, hogy a Szerkesztőség tárgyalásokat folytat 

egy olyan terjesztővel, amely elsőként Erdélyben és a Felvidéken is hozzáférhetővé tenné 

a tudományos ismeretterjesztő lap eljuttatását az egyébként megfizethetetlen postaköltsé-

gek nagymértékű lefaragásával. Ennek részletei még formálódnak.     

 

 

2.) Társulatunk Elnöksége úgy döntött, hogy az a felkészítő pedagógus, aki társulati tagunk, 

és a három Kárpát-medencei tanulmányi verseny (Herman Ottó Biológia-, Hevesy 

György Kémia- és Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny) megyei ill. fővárosi döntőjébe 

juttatja diákját, az adott évre mentesül a társulati tagdíj fizetése alól. (Aki már tagtár-

sunk és befizette éves tagdíját, az a következő évben élhet a tagdíj-mentességgel). Arra 

kérjük pedagógustársainkat, legyenek e téren is partnereink, s lépjenek be közösségünkbe 

az alábbi módon: 
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Belépés:  

 

1. MTT honlap:  www.mtte.hu  

2. "Csatlakozzon" menüpontra ráklikkelni  

3. ezen belül "tag szeretnék lenni" - ráklikkelni  

ekkor előjön a jelentkezési lap, azt kitölteni és a végén „beküldés” (online) 

 

3.) Örömmel tájékoztatjuk a fővárosi tanár társakat, hogy Tarlós István úr, Budapest főpol-

gármestere elvállalta tanulmányi versenyeink fővárosi fővédnökségét. Érintett budapesti 

tagtársaink szerény támogatásra számíthatnak a verseny lebonyolítása során. Ennek rész-

leteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 

4.) Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kolozsvári Sapientia Egyetemmel folyik a versenyeinken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és felkészítő tanáraik nyári (júliusra tervezett) 

erdélyi táborának előkészítése. 

 

5.) Várjuk Önöket társulati rendezvényeinken, melyekről honlapunkon adunk tájékoztatást. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és köszönettel várjuk visszajelzésüket, belépésüket. 

 

 

Budapest, 2016. november 25.                            

 

 

 

                                                                                    Tisztelettel, 

 

 

                                                                                 dr. Tardy János s.k. 

                                                                                 az MTT üv. elnöke 
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