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Nagy örömünkre szolgált DR. Liptay György alelnök úr részvétele 
rendezvényünkön. Köszönjük értékes előadását, mely biztosan sok hívet 
szerzett a kémiának, és öregbítette a Magyar Kémikusok Egyesülete 
hírnevét. 
Beszámolónk végén csak azzal a kívánsággal búcsúzhatunk, hogy jövőre 
legalább ilyen szinten legyen lehetőségünk a XI. Kémiai Megyei 
Diákfórum megrendezésére. 
 MKE Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet 
 elnök 
 
 
FELHÍVÁS 
 
a II. Környezettudományi Diáktáborban való részvételre 
 
 
A Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke 2005. 
július 3-9. között Környezettudományi Diáktábort szervez 
középiskolások részére.  
 
Az egy hetes tábor során a középiskolás diákok megismerhetik a 
természetben lejátszódó különböző kémiai és biológiai folyamatokat, 
jártasságot szerezhetnek a geológia és talajtan területén. A diákokat kisebb 
csoportokban megismertetjük a természeti jelenségek megfigyelésének 
módszereivel, játékos gyakorlatokkal bemutatjuk a legegyszerűbb 
elemzési módszereket. A foglalkozások után kulturális és sport 
programokat szervezünk.  
A táborban szerzett ismeretek alapján zárásként Környezettudományi 
vetélkedőt tartunk és a legjobb tanulókat jutalmazzuk.  
 
A Környezettudományi Diáktáborba 30, a környezet iránt érdeklődő 
hallgatót várunk. A tanulókat a középiskola vezetője nevezheti a 
JELENTKEZÉSI ŰRLAP-on. A Diáktábor költsége 9.000 Ft/hét, amely 
magában foglalja a szállás és a napi háromszori étkezés költségeit. A 
jelentkezés elfogadása érkezési sorrendben történik, a részletes programot, 
a találkozó időpontját és helyét a 2. körlevélben adjuk meg.  
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Helyszín: Csillagvirág Természetvédelmi Oktatóközpont, Pécsely, 
Templom u. 97.  
 
A jelentkezés beérkezési határideje: 2005. junius 15. 
A jelentkezések benyújtásának címe: Veszprémi Egyetem, Föld- és 
Környezettudományi Tanszék, 8201. Veszprém, Egyetem út 10. 
 
A táborral kapcsolatos további információkat Földiné dr. Polyák Klára 
tanszékvezető egyetemi docens és Csányi-Tornyos Eszter tanszéki titkár 
ad (telefon: 88-624-368, 88-624-294, fax: 88-624-454, web: 
www.vein.hu/diaktabor , e-mail: diáktabor@almos.vein.hu ) 
 
Veszprém, 2005. február 20. 
 

Földiné dr. Polyák Klára 
tanszékvezető egyetemi docens 

 
Hírek 
 
Május közepén jelent meg a Természet Világa c. folyóirat Kémia 
különszáma. A 116 oldalas kiadvány szerzői igen élvezetes és 
olvasmányos stílusban mutatják be, hogy a kémia világa mennyi 
érdekességet rejt, továbbá milyen sok ponton kapcsolódik mindennapi 
életünkhöz. Mindezt két magyar származású Nobel-díjas mellett a hazai 
tudomány kiemelkedő személyiségei hozzák emberközelbe. 
 




