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7. osztályos és egy 8. osztályos tanuló ju t be az országos döntőbe.
Összegezve: 50 tanuló juthat be az országos döntőbe megyénként egy 7. osztályos és egy 8. 

osztályos, Budapestről hat 7. osztályos és hat 8. osztályos tanuló.
Figyelemül
Ha a megyei döntő során holtverseny alakul ki, akkor a megyei vizsgabizottság megadott 

ismeretanyagból feltett kérdései döntik el a továbbjutást.
Nem fogadunk el kettős, illetve hármas holtversenyt, ismételten megyénként 1-1, Budapestről 

6-6 tanuló kerülhet a döntőbe, tehát 50 fő.

III. Országos döntő (1993. május 3. hete)
A verseny döntőjét 1993. május 3. hetében rendezzük meg. Helye: Eger, Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
Három fordulós:
-  írásbeli
-  terepgyakorlat
-  szóbeli
Az egyes fordulókról és a verseny részletes programjáról a Magyar Természettudományi 

Társulattól (Dr. Bezerédy Edit irodavezető 1367 Budapest 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy S. u. 
16. Tel: 1384-593; 1383-777/126) lehet érdeklődni, továbbá a megyei TIT szervezetektől és a 
megyei pedagógiai intézetektől.

Budapesti versenyzők tájékoztatása:
A verseny részletes programjáról a Fővárosi Pedagógiai Intézetben szeptemberben tartandó 

munkaközösségi vezeti ülésen adjuk meg a tájékoztatást. Kerületenként munkaközösségi veze
tők fogják össze a versenyt.

I. Házi döntő
Az iskolákban a szaktanárok megadott ismeretanyagból külön a 7. osztályos és külön a 8. 

osztályos tanulóknak megszervezik az első fordulót. Kerületenként 4 tanuló (kettő 7. osztályos 
és kettő 8. osztályos), tehát összesen 88 tanuló juthat be a megyei döntőbe. A kerületi munka- 
közösségi vezetők szíveskedjenek a kerületekhez tartozó összes iskolákban a felhívást és 
részletes tájékoztatást megtenni.

Az egyes kerületekből a kerületi munkaközösségi vezetők továbbítják kerületenként a megyei 
döntőbe bekerült négy tanuló nevét, pontos címét, valamint a saját nevét és címét.

A levelet Dr. Bezerédy Editnek, a Magyar Természettudományi Társualt irodavezetőjének 
kérjük címezni 1367 Budapest, 5. Pf. 23.

II. Megyei döntő (Budapesti döntő)
A megyei döntőt a Magyar Természettudományi Társulat rendezi meg. Részletes tájékoztatást 

lehet kérni: Dr. Bezerédy Edittől a Magyar Termésettudományi Társulat irodavezetőjétől 1367 
Budapest, 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126.

A bekerült tanulókat és munkaközösség-vezetőket időben értesítjük a helyszínről.
Központi feladatlapot kapnak a versenyzők a megadott ismeretanyagból.
Az országos döntőbe a legmagasabb pontszámot elért 12 tanuló jut be.
Az országos döntő részletes programjáról a versenyzőket és a felkészítő tanárokat időben 

értesítjük.

BEZERÉDY EDIT

A TermészetBÚVÁR című 
ökológiai magazin

Magyarorszájg egyik legnagyobb múltú tudományos ismeretterjesztő orgánumának, az 1935- 
ben alapított BUVÁR-nak a jogutódja. 1990-tól ökológiai magazinként jelenik meg.

A kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra kialakítását, meghonosítását tekinti fő 
hivatásának. Célja az ember és a természet viszonyának jobbítása, a környezetkímélő, környe
zetbarát életmód ökológiai megalapozása a legjobb hazai hagyományok és külföldi példák
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hasznosításával.
Különösen fontos szerepet tölt be a felnövekvő korosztályok környezeti nevelésében, sajátos 

eszközeivel kiegészíti, gazdagítja az iskolai tananyagot. Tudományos megalapozottsággal, 
szemléletes példákkal bizonyítja az ember és a temészet szoros kapcsolatát, egymásra utaltsá
gát. Segíti a védett és védelemre érdemes területek, természetes és alkotott értékek felfedezését. 
Útirajzaival ablakot nyit a világra. Ezenkívül rangos külföldi művek közkinccsé tételével is 
értékes többletet ad az oktatáshoz.

Jelenlegi 55-60 ezres olvasótáborának nagy többsége az általános és középiskolák, valamint 
a pedagógusképző intézmények tanára, diákja. Sok természet- és környezetismereti, biológiai 
szakkör foglalkozásai a cikkekre épülnek. Alapító társrendezője, kötelező, illetve ajánlott irodal
ma több országos tanulmányi versenynek, vetélkedőnek. A szerkesztőség azt tervezi, hogy utat 
keres a környező országokban élő magyarsághoz is. Ez új esély és távlat lehet a magazin 
számára.

A TermészetBÚVÁR ráfizetéses. Hagyományosan és tudatosan olcsóbban adjuk, mint 
amennyibe kerül, hogy elérhető legyen nagyrészt szerény jövedelmű vásárlói, előfizetői számá
ra. Költségei viszont gyorsan nőnek. Ezért évenkénti deficitje elérheti a 14 millió forintot is. A lap 
további havonkénti megjelenése és jellemzőinek -  48 oldal, ebből 16 színes, 90 grammos 
műnyomó papír, stb. -  csak mecénások segítségével érhető el.
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Mentsük meg a TermészetBÚVÁRT!

A győri Révai Miklós és Kazinczy Ferenc, valamint a soproni Berzsenyi Dániel gimnázium 
tantestülete és tanulóifjúsága felhívással fordult az ország valamennyi általános és középisko
lájához.

Azt kezdeményezte, hogy mentsük meg a TermészetBÚVÁR-t, a környezetkultúra, a termé
szetvédelem és a biológia mindenkihez szóló, színvonalas lapját, amelyet sok ezer tanuló is 
olvas, mert segíti ót tanulmányaiban. A lap jelentős támogatója tizenöt éve a Kitaibel Pál 
középiskolai, újabban pedig a Hermann Ottó általános iskolai tanulmányi versenynek. Megszű
nése pótolhatatlan veszteség lenne kultúránknak.

Az 1991-ben felajánlott és befizetett összegek hat szám megjelentetésének és az újabb 
évfolyam előkészítésének fedezetét teremtették meg. Ahhoz azonban, hogy ismét havilappá 
váljék vagy legalább tízszer napvilágot lásson esztendőnként az ország egyetlen ökológiai 
magazinja, még legalább tíz-tizenegy millió forintnak kell összegyűlnie a jó ügy támogatására 
kész és képes intézmények, szervezetek, vállalatok és magánszemélyek adományaiból.

Az ország egyik legnagyobb múltú és ma is fontos küldetést teljesítő ismeretterjesztő orgánu
mának mecénásai a TermészetBÚVÁR Alapítvány

MHB 222-18236 számú
számlájára fizethetik be forintjaikat piros postai utalványon vagy a szerkesztőségtől kérhető 

sárga csekken.
A számát a Magyar Hitel Bank Széchenyi Főigazgatóságának 1. sz. fiókja (1051. Budapest, 

Arany János u. 20.) vezeti.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Arany János u. 25.
Az eddigi adományokat ezúton is köszönjük és várjuk a továbbiakat. Segítsenek, hogy mi is 

segíthessünk a korszerű környezeti kultúra ökológiai megalapozásában!

TermészetBÚVÁR Alapítvány

Kedves Barátunk!
Egy régi-új lapot ajánlunk szíves figyelmébe. Azt szeretnénk, ha fölfedezné, megrendelné és 

kollégáinak, tanítványainak is ajánlaná az 1935-ben alapított BÚVÁR legjobb hagyományait 
korszerű formában őrző, folytató TermészetBÚVÁR-t!

A nemzedékek szemléletét formáló ismeretterjesztő folyóirat 1990-től környezetbarát ökoló
giai magazinként él tovább. Változatlanul 48 oldalon, de szebb köntösben, az eddiginél válto
zatosabb, érdekesebb tartalommal és az írott szó hatását megtetézó, látványos illusztrációkkal 
a családi érdeklődés fölkelésére és kielégítésére törekszik. Megkülönböztetett figyelmet szentel 
annak, hogy megnyerje a diákokat s a nevelésükben meghatározó szerepet betöltő pedagógu
sokat. Sok egyéb érv mellett az is erre kötelezi, hogy cikkeit ajánlott, illetve kötelező iroda
lomként hasznosítják a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi versenyen és a Hermann 
Ottó, illetve a Csak egy Földünk van! általános iskola vetélkedőn.

A TermészetBÚVÁR az ember és a természet viszonyának jobbítására törekszik. Korszerű 
ökológiai ismeretekkel, az összefüggések feltárásával segít az iskolának a felnövekvő korosztá
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lyok környezeti nevelésében. Ugyanakkor társadalmi méretekben is ösztönzi korunk követelmé
nyeinek érvényesítését, a környezetkímélő és a környezetbarát életmód és magatartás kialakítá
sát.

Ára mindössze 48 forint. Sokkal kevesebb a valóságos költségeknél! Mivel példányonkénti 
megvásárlása nehézségekbe ütközik, Önnek is előnyösebb, ha előfizet a lapra. Barátainak és 
ismerőseinek is ajánlja ugyanezt. Tizenkét szám előfizetési díja -  szerény kedvezménnyel -  540 
forint. Megrendelésüket az illetékes postahivatalhoz vagy a szerkesztőséghez

(1051 Budapest, Arany János u. 25.) szíveskedjenek küldeni.
Dosztányi Imre, a TermészetBÚVÁR főszerkesztője

Tisztelt pedagógusok, könyvtárosok, fiatalok!

Hamarosan megkezdődik a felkészülés a Kitaibel Pál középiskolai biológiai versenyre és a 
Hermán Ottó, illetve a Csak egy Földünk van! általános iskolai vetélkedőre. A TermészetBÚVÁR 
mindegyik tudáspróbának kötelező vagy ajánlott irodalma, hasznos segítőtársa. Sajnos a posta 
révén csak alig több mint 250 településen árusítják példányait... (Ezen is lemérhetők a lap 
megszűnéséről ismételten elterjedt hírek, így a bizonytalan megjelenés és a sajtótermékek 
piacán kialakult értékrend hatása.)

Az illetékes részlegvezetők megértő közreműködésével már lépéseket tettünk a helyzet 
megváltoztatására. Ez azonban csak több áttételen keresztül, nagy késedelemmel érezteti 
hatását. Ezért arra kérjük Önöket, segítsenek abban, hogy mindenhová eljusson magazinunk, 
ahol szükség lesz rá a következő hetekben, hónapokban!

Mérjék föl környezetükben: hány TermészetBÚVÁR kell az eredményes iskolai, szakköri, 
otthoni munkához, és igényüket jó előre jelentsék be az intézményükhöz legközelebbi újságá
rusnak, postahivatalnak, vagy szerkesztőségünknek. Csak így érhetjük el, hogy a valóságos 
keresletet tükrözzék a megyékből Budapestre érkező megrendelések, és oda is lejusson lapunk, 
ahol eddig nem vettek tudomást róla. Ha pedig a TermészetBÚVÁR bizományosi értékesítését 
is vállalják, vagy meg tudják szervezni környezetükben, közvetlenül hozzánk forduljanak. Mi 
minderről a legrövidebb időn belül gondoskodunk. Segítőtársaink pedig az eladott példány 
árából 14 forintot megtarthatnak.

Fáradozásaikat előre is köszönjük, és bármilyen kérdésükre készségesen válaszolunk.
TermészetBÚVÁR 

1051 Budapest V., Arany János u. 25.
Telefon: 132-7738 

Fax: 132-8923

SZÉKELY TAMÁS

Tisztelt 
Matematika- és Fizikatanár Kollégák!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat csaknem 100 éve megjelenő újságjára, a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapok-ra.

Ez a lap, a KöMaL, a neve szerint középiskolásoknak szól, de ténylegesen igen hasznosan 
forgatják a matematika és fizika iránt érdeklődő (továbbtanulást tervező) általános iskolások is.

Az éves pontverseny -  amely önálló gondolkodásra, áttekinthető eredményközlésre késztet, 
fizikai mérési jártasságot ad, s az elért eredmények objektív elbírálására kínál lehetőséget, -  
nagyon hatékonyan egészíti ki az iskolai tanítást. Számos híres tudós, mérnök és orvos kezdte 
szakmai karrierjét KóMaL-megoldóként s valamennyien életük meghatározó élményeként, indu
lásuk fontos állomásaként tekintenek vissza erre az időszakra. Kérjük, hogy

a) hívják fel tehetséges tanulóik figyelmét a KóMaL-ra,
b) az iskola legalább egy példány előfizetésével, és az új feladatok faliújságra való kitűzésé

vel tegye lehetővé valamennyi érdeklődő diák számára, hogy az éves pontversenyen (Id. a 
kővetkező oldali tájékoztatót) részt vehessen,

c) tanár kollégáink ötleteikkel, feladatjavaslataikkal segítsék a szerkesztőség munkáját!
d) Amennyiben egy iskolából többen (legalább 10-en) fizetik elő az újságot, s a szaktanár
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