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Szent István Rend díjas nagykövet
Augusztus 20án Vásáry Tamás zongoraművész, karmester vehette át – Erdő
Péter bíboros mellett – a 2017. évi Szent István Rend díjat. A Kossuthdíjas
művész az idei évben fogadta el a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége tehetségnagyköveti felkérését. Különleges képességekről, a
tehetség meghatározhatatlanságáról beszélt.

Vásáry Tamás a tehetségről a legszemélyesebb tapasztalatai, élményei alapján tud képet alkotni:
gyermekkorában ugyanis csodagyerekként tűnt fel, már nyolc évesen önálló koncertet adott,
kiemelkedő képességeit nem kisebb zenei és zenepedagógusi nagyságok ismerték fel és el, mint
mestere, Hernádi Lajos, majd Kodály Zoltán – aki elismerése jeléül még egy zongorával is
megajándékozta  de nagy hatást tett rá Fischer Annie zongoraművészete is. Ugyanakkor viszont
Vásáry Tamás szerint a tehetség fogalma definiálhatatlan.
Folytatás a következő oldalon
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A művészet általában véve misztikus dolog  vallja Vásáry Tamás. Nem lehet megmondani, hogy mitől hat például egy dallam:
Mozartnál talán éppen végtelen letisztultságával, egyszerűségével, míg Bachnál a fantasztikus matematikai összefüggéseivel.
Ugyanígy nem lehet megmagyarázni azt sem, mitől lesz valaki kimagaslóan tehetséges.
Van, ahol a génekben rejlik a magyarázat a neves zongoraművész véleménye szerint, mint például a Bach
családban, de Csajkovszkij vagy Debussy esetében nem találhatók olyan felmenők, akiktől „örökölhették”
volna e zenei óriások a képességeiket. Sőt, Schubert nagyságát még csak fel sem ismerték a maga életében,
a legjobb barátai éppúgy nem voltak tisztában a művészete értékével, mit ő maga. Schubert olyannyira nem
lehetett biztos a készségeit illetően – emlékeztet Vásáry Tamás , hogy két héttel a halála előtt iratkozott be
zeneszerzést tanulni. Nincs tehát pontos meghatározás arra szerinte, ki a nagy, vagy tehetséges művész.
A tehetség a létezés spirituális oldalához tartozik Vásáry Tamás szerint, amely minden korban jelen van – a
nagy kérdés az: lehetősége nyílike a tehetségnek arra, hogy megnyilvánuljon. Hiába lehetne elvileg a világ
legnagyobb hegedűművész ígérete egy fiatal, aki kaukázis pásztorként vagy éppen mondjuk indiai koldusként
éli az életét; ha nem adnak a kezébe hangszert, soha nem derül ki, mire lenne képes – figyelmeztet a
Kossuthdíjas művész. Máskor a tehetség bár alkot, de mégsem éri meg életében, hogy a tudását értékén
elismerjék: például Bartók Béla sem úgy halt meg, hogy megkapta volna a zeneszerzői nagyságához méltó
megbecsülést.
Zeneakadémiai tanárom, Hernádi Lajos Bartók növendéke volt – meséli Vásáry Tamás. Egy ízben megkérdeztem tőle, tudtáke,
felismertéke Bartók zsenialitását. Őszintén bevallotta, hogy bizony nem… Ismerjük a tetszetős mondást: az igazi tehetséget előbb
utóbb úgyis felfedezik. Na de honnan tudjuk, hogy ez igaze? Akit nem fedeztek fel soha, arról nem is volt alkalom, amikor
kiderülhetett volna, hogy szunnyadte benne valami különleges képesség!
Sokszor a véletlen segít az utókornak a nagyságok felfedezésében. Franz Schubert halála után Schumann
meglátogatta a zeneszerző bátyját, s amíg a vendéglátója a kávét főzte, Schumann csak úgy véletlenül
felnyitotta egy ócska láda tetejét. Talált benne egy nagy, porosodó partitúrát, kíváncsiságból belelapozott – s
így találta meg a „Nagy” Cdúr szimfóniát. S ugyanígy: Bach művei pedig csomagolópapírként kerültek elő
teljesen véletlenül.
Sokan azt hiszik, hogy egy kivételes ember fiának születni nagy ajándék, sokat segít egy művészi pálya indulásánál. Ez sem
feltélenül mindig igaz – figyelmeztet a tehetségnagykövet karmester és zongoraművész –, a fiatalabb Brueghel a nagy művész
édesapja nyomdokán is képes volt teljes, önálló életművet alkotni; Sztravinszkij fia számára viszont nagy hátrányt jelentett, hogy
édesapja zseni volt.
A tehetség tehát Vásáry Tamás szerint megmagyarázhatatlan és megfoghatatlan. A zenében többet jelent
hangszeres technikai tudásnál, többet annál is, amit virtuozitásnak neveznek – a zene lényegét kell értenie az
igazán zseniális művésznek. Ezért választotta zenés beszélgetései címéül Vásáry Tamás azt: A zenén túl…
Mindezzel együtt Vásáry Tamás természetesen látja értelmét a tehetségek keresésének, mert a Virtuózokhoz
hasonló komoly tehetségkutató versenyek, valamint a jó tehetséggondozó programok a legfiatalabbaknak
segíthetnek elindulni a pályájukon. Egy olyan világban, ahol a legnívósabb színpadokon, pódiumokon a
fellépésekre amúgy szponzori támogatás nélkül aligha nyílna lehetőség, így a pályakezdés különösen nehéz
lenne a komolyzenében nagy terveket szövögető fiatalok számára.

A programokkal kapcsolatos további infor
mációkért keressen meg minket szemé
lyesen, vagy elektronikus formában a
következő elérhetőségeken:
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Szabadfogású Számítógép Verseny 2017

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány idén 15. jubileumi alkalommal hirdeti meg
<19 Szabadfogású Számítógép versenyét, melyre bármilyen digitális eszközzel készült
pályaműveket várnak 19 év alatti fiataloktól. A verseny célja a kreativitás serkentése, így fotó, rajz,
zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű
szoftver, hardver, vagy bármilyen egyéb informatikai megoldással készült pályamunkák is
benyújthatóak.
A szakmai zsűri a legkreatívabb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazza, valamint a nyertesek között
lehetőség adódik az alapítvány nemzetközi partnereinek rendezvényein való részvételre, a győztes
pályamunkák bemutatására is.
Jelentkezni egyénileg illetve csapatban, egy vagy akár több pályamunka beadaásával is lehet.
Nevezés kezdete: 2017. szeptember 1. péntek

Tervezd meg saját Adyköteted!

Pályaművek benyújtása: október 27.
A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium országos
könyvillusztrációs pályázatot hirdet Tervezd meg saját Adyköteted! címmel.
A pályázat résztvevőinek ki kell választaniuk öttíz Adyverset, és a
válogatáskötethez illusztrációkat kell készíteniük. A pályázaton felső tagozatos
általános iskolás, valamint középiskolás diákok vehetnek részt. A kiválasztott
pályaművekből kiállítás nyílik.
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Idén újra meghirdetik Scindikátor tudománykommunikációs versenyt

Tudománykommunikációs verseny egyetemista és Phd hallgató lányok és fiúk
számára a Nők a Tudományban Egyesület szervezésében
A tavalyi népszerűségre való tekintettel idén is meghirdeti a Nők a
Tudományban

Egyesület

a

népszerű

SCINDIKÁTOR

PROGRAMOT

egyetemista és Phd hallgató lányok és fiúk számára. A verseny lényege, hogy a
technológiai területen tanuló egyetemistákat ösztönözzön és felkészítsen arra,
hogy tudományterületüket kreatívan, a laikusok számára is érthető módon
közvetítsék. A pályázatra természettudományi, műszaki, informatika vagy
matematika szakos hallgatók jelentkezését várják
Miért érdemes pályázni?
•

mert innovatív cégek és vezető kutatóintézetek is megismerhetik a

pályázókat
•

mert felbecsülhetetlen értékű kommunikációs készségeket lehet szerezni

•

mert a verseny kiváló kapcsolatépítési lehetőség az akadémiai és az ipari

szférával
•

mert

•

mert a részvétel a következő generáció mérnökeit és kutatóit is inspirálja
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Egy magyar fiatal továbbjutott a tudományos versenyek
olimpiájára az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Molnár Áron továbbjutott a világdöntőre, az ISEFre.
Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb
tehetségkutató és gondozó programnak, a Fiatal Tudósok Versenyének,
döntőjét melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok, az idén szeptember 22.
és 26. között Tallinnban rendezték meg. Molnár Áron továbbjutott a világdöntőre,
az ISEFre.
A több tízezer, 1520 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között
Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben
megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
három első díjas pályázatának készítője képviselhette. A magyar delegációt
Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette.
A négy lépcsős ifjú tudósok versenyének első két fordulóját a résztvevő
országok bonyolítják, ahonnan a kiválasztott legjobb 24 pályamunkáról a
nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt követően a kiválasztottak
háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a
nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet.
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Az idei döntőn 38 ország több mint 100 fiatalja vett részt. A tallinni döntőn a 89 projekt közül,
Molnár Áron (a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium végzett
diákja, jelenleg a BME hallgatója) az „Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor” c.
projekttel az Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) díját nyerte el,
ennek köszönhetően részt vehet a 2018 májusában, Pittsburghben megrendezendő
tudományos versenyek olimpiáján. A fiatal kutatásának célja egy ferrofluidummal működő
dőlésérzékelő szenzor kifejlesztése és tesztelése volt. A kifejlesztett megoldásban a
vasmagot egy üvegcellába töltött ferrofluid helyettesíti, ami nanoméretű ferromágneses
részecskékből és egy hordozófolyadékból álló folyékony anyag. Az így kapott eszköz egy
ferrofluidum maggal ellátott differenciál transzformátor lesz. A jelenleg a piacon megtalálható
MEMS (Mikroelektromechanikai) dőlésszög szenzorok tipikus felbontása század, illetve
ezredfok körüli, tehát az elkészült szenzor pontosságban felül tudja múlni a piaci eszközök
jelentős részét. Ebből adódóan felhasználási lehetőségei igen széleskörűek, leginkább az
igen pontos szögmérésben segítheti a kutatók és mérnökök munkáját.

Puskás Dávid (a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja) pedig a „3D nyomtatott
Holdbázis” c. munkájával elnyerte az Európai Űrügynökség (ESA) egyetlen díjnyertes
számára felajánlott különdíját. Az ifjú kutató Holdbázis terve az Európai Űrügynökség
ötletén alapul, eszerint a Földről odaszállított modul magába foglalna egy
automatikusan felfúvódó dómszerkezetet, amely tartalmazná az életfenntartó
rendszereket, valamint a 3D nyomtatórovereket. A távvezérlésű mobilnyomtatók a
dómot körbeépítenék megszilárdított holdporral így a bázis megfelelő biztonságot
nyújtana. A kutatás célja a 3D nyomtatással előállított bázis kivitelezhetőségének, az
ötlet gyakorlatba ültetésének, valamint a követelményeknek (védelem, biztonság,
gazdaságosság) való megfelelésnek a vizsgálata.
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Fiatal magyar tudósok, ill. tudós jelöltek nemzetközi sikereit ismertették az EGISben

2017. szeptember 13án tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 16. országos
találkozóját az EGIS Tudományos és Technológiai Központjában.
A MAFITUDot 2005ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
díjazottjai Visegrádon.
A rendezvénynek helyet biztosító EGIS Gyógyszergyár Zrt. nevében Menthy Mariann,
kommunikációs vezető köszöntötte a résztvevőket és kiemelte, hogy az EGIS büszke arra, hogy az
idei évben is biztosíthatják a helyszínt a MAFITUD találkozóra.
Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszélt arról, hogy mi is az a
tehetség: olyan fiatalok, akik rendkívüli dolgokat találnak ki, és ezt különleges módon oldják meg.
Ezután bemutatta az elmúlt évben nemzetközi sikert elérő MAFITUD tagokat, beszélt a nemzetközi
versenyek szerepéről és annak fontosságáról. Továbbá ismertette, hogy az idei évben a Magyar
Innovációs Szövetség 15 fiatalt utaztatott különböző fiatal tudósok részére szervezett nemzetközi
versenyre.
Elsőként Dr. Józsa János, a BME rektora tartott előadást „A víz ereje és elkeverő hatása” címmel,
melynek fókuszában az árvíz állt. A fiatalok sok érdekességet tudhattak meg a magyarországi áradó
folyókról, szakadó gátakról, veszélyes folyadékokról és vízszennyezésekről. Az előadás végén a ma
nagyon divatos drónok használatáról is szó volt. Rektor úr útravalóként hangsúlyozta, hogy minden
tudós egy egyéniség, ezt az egyéniséget nem szabad elveszíteni, hanem ennek mentén kell tovább
haladni, tovább fejlődni.
Ezután Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II.
helyezettje mutatkozott be. Beszámolt a kínai 32. CASTIC versenyről, ahol hihetetlen élményekkel
és tapasztalatokkal gazdagodott és ahonnan aranyéremmel térhetett haza. Ismertette az általa
fejlesztett eFásli  Peltierelven alapuló termoelektromos hűtőrendszer nevű eszközt és a gyakorlati
hasznosítás lehetőségeit.
Majd Varga János mutatkozott be, aki a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny II. díjazottja volt. Előadásában elmondta, hogy a 25. Ifjúsági Versenyen elért sikerének
köszönhetően  a torma csípősségének mérésével  kijutott Svájcba, a 6. SWISS Talent Forumra is,
ahol egy nemzetközi csapat részeként a mikroelektronika fejlesztési lehetőségeket
tanulmányozhatta.
Ezt követően senior MAFITUD tagként Dévai Zoltán, a 10. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny I. díjazottja számolt be röviden az életútjáról, illetve az elért sikereiről.
Elmondta, hogy saját Startup vállalkozásában elektronikai készülékek gyártásával foglalkozik. Az
eszköz fejlesztési fázisa 2015ben zárult, majd 2016ban kezdték el a készülékek sorozat gyártását.
Külön kiemelte, hogy nem vett igénybe semmilyen inkubátor szolgáltatást és a szükséges forrást u.n.
„közösségi finanszírozás” keretében sikerült biztosítania a jelenleg már közel milliárdos árbevételű
vállalkozásához.
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Fedezd fel Európát!

Videópályázatot hirdetnek középiskolás diákoknak Fedezd fel Európát! címmel
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Tájékoztató Irodája,
a Miniszterelnökség és a magyarországi Europe Direct tájékoztató irodák videópályázatot
hirdetnek középiskolásoknak Fedezd fel Európát! címmel. A pályázatra a 2017/2018as
tanévben középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező, legalább kilencedik évfolyamos
osztályok küldhetnek be pályaműveket. Pályázni olyan, legfeljebb kétperces videókkal lehet,
amelyek Magyarország uniós tagságának előnyeiről szólnak. A legjobbnak választott videót
beküldő osztály az Euroscolaprogrammal elutazhat az Európai Parlament strasbourgi
(Franciaország) székhelyére.

A mobil várhat!
Beadási határidő: november 15.
A DUE Médiahálózat és az ORFKOrszágos Balesetmegelőzési
Bizottság közös pályázata.
A mobiltelefon nem csak hasznos és szórakoztató eszköz,
amelyet ma már nem is tudunk nélkülözni, de elképesztően sok
baleset forrása is.
Ha az lenne a kérdés, hogy mi a fontosabb: elolvasni egy
üzenetet azonnal, vagy elkerülni egy gázolást, amibe bele is
halhatsz, nem is kérdés, mit választasz.
Mondd el ezt mindenkinek! Írd a tenyeredre, hogy „A mobil
várhat!”, nyomj egy szelfit, és oszd meg „A mobil várhat!”
Facebookoldalon!
Vegyél részt a pályázaton: a fotó mellé írj egy maximum egy
oldalas cikket arról, miért veszélyes a mobilhasználat közlekedés
közben és küldd be! Szülők, ismerősök képeit is beküldheted, és
osztályok is pályázhatnak. A képet oszd meg a Facebook
oldaladon is, és ennek a linkjét is csatold a pályázathoz!
A pályázaton és a versenyen részt vehet minden 1222 év közötti
diák.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2017. december
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