Kedves Kollégák!
A MTT szervezete folyamatosan követte és kapcsolatban volt a megyei versenyeket szervező
felelősökkel, iskolákkal és természetesen figyelte a koronavírus-pandémiával összefüggésben
elrendelt kormányzati intézkedések tanulmányi versenyeinkkel kapcsolatos kihatásait.
Tájékoztatóm az MTT levele alapján írom.
A megyei Versenyfelelősök egybehangzóan pozitív visszajelzései és a járvánnyal
kapcsolatos kedvező hírek, továbbá széles körű egyeztetéseik eredményeként a második (Pest
megyei döntők) fordulójának időpontjai az alábbiak:
- Teleki-verseny: 2020. szeptember 12. szombat
- Hevesy-verseny: 2020. szeptember 18. péntek
- Herman-verseny: 2020. szeptember 18.
A Kárpát-medencei döntők időpontja és helyszíne (mindhárom döntőt az egyetlen
lehetséges időpontban, az őszi tanítási szünet hetében kell megrendezzük, amennyiben a
járvány-helyzet ezt a későbbiekben – reményeink szerint - nem akadályozza):
- Teleki-verseny: 2020. október 26-27-28. (hétfő – kedd – szerda), Eger, Eszterházy Károly
Egyetem;
- Hevesy-verseny: 2020. október 29-30-31. (csütörtök – péntek – szombat), Eger, Eszterházy
Károly
Egyetem;
- Herman-verseny: 2020. október 28-29-30. (szerda – csütörtök – péntek), Kisújszállás, Móricz
Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

Nagyon szeretnénk, hogy három évtizedes, nagy hagyományú versenyeink
folyamatosságát a jelenlegi, senki számára nem könnyű helyzetben is megőrizzük. Szeretnénk,
ha egyetlen, az első fordulóból továbbjutott tehetséges diák számára sem okoznánk csalódást.
Fontos, hogy az idén kifutó nyolcadikos érintett diákok számára a halasztás ellenére is
lehetőséget adjunk a jövőjüket is befolyásoló szellemi megmérettetésre.

FELADATUNK:
KÉRJÜK ezért, hogy a 2019/2020-as tanévben a második (megyei) fordulóba továbbjutott
nyolcadikos diákok elérhetőségét (név, email, telefon) mielőbb pontosítsátok. Ezt az esetleges
újabb listát az MTT Titkárságával kell közölnöm. Nem kell újra leírni, hanem mellékelem az
eredetileg bejutott diákok névsorát és kérném a visszajelzéseteket (kaldibogi@gmail.com)
arról, hogy valóban tudnak-e indulni ősszel illetve megfelelő-e a feltüntetett diákok
elérhetősége.
Ahogy már jeleztük a megyei fordulók nevezési díja 2500 Ft/diák. Amelyet az Aranykapu
Alapítványunk számlájára kell majd ősszel utalni a diák- és a verseny nevének megjelölésével.

Társulatunk és iskolánk továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy Veletek
összefogva idén is sikeresen eleget tegyünk vállalásainknak.
A második fordulóból a döntőbe jutott diákok iskolái és az érintettek a Kárpát-medencei döntők
részletes programjait is időben megkapják. Azt már most is jelezzük, hogy a rendkívüli
körülmények miatt a szóbeli fordulókat mindhárom verseny esetében elhagyjuk, tehát írásbeli
és terepi- ill. laborgyakorlat alapján hirdetünk majd eredményt.

Áldozatos munkátokat köszönjük. Szép nyarat kívánok szeretettel.

Üdvözlettel: Adorjánné Káldi Boglárka versenyfelelős

Százhalombatta, 2020. 06. 26.

