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II. Középiskolai Környezettudományi Diákkonferencia – 

Veszprém 
 
A Veszprémi Egyetem Föld és Környezettudományi Tanszéke, Dr. 
Hlavay József tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével, második 
alkalommal rendezte meg a Környezettudományi Diákkonferenciát a 
veszprémi várban, a VEAB székházban. Hlavay professzor úr megnyitója 
után Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnökének előadását hallgatták 
meg a diákok és a felkészítő tanárok, majd Padisák Judit, tanszékvezető 
egyetemi tanár érdekes előadása következett a Balaton vízingadozásairól. 
A program ezután a tanulók előadásaival folytatódott. A 
Természetvédelem szekcióban 9, a Környezeti ökológia szekcióban 10, a 
Környezeti kémia, környezetvédelmi technológia szekcióban 10, a 
Környezeti nevelés, környezet-egészségügy szekcióban 10 tanuló előadását 
hallgattuk meg. A résztvevők különböző típusú iskolákból – 
gyakorlóiskolából, gimnáziumból, szakközépiskolából, vegyészeti 
középiskolából– érkeztek, még 8. osztályosok is voltak közöttük. A 
témaválasztást is a sokféleség jellemezte. Hallottunk előadást a Beregi-
síkságról, a barlangvédelemről, a Retyezát Nemzeti Parkról, a ragadozó 
madarak védelméről, a magyar cifra kankalinról, a Balaton 
vízminőségéről, a Galga patak revitalizációjáról, a Dráváról, az Arany-
patak vízminőség-vizsgálatáról és egy környezetvédelmi szakkör 
munkájáról is. Váczi Tímea a peremartoni gyártelep vizeinek 
vizsgálatával, Nagy Eszter a Tisza cianid katasztrófájával, Gelléri Mirtill 
az ózon réteg elvékonyodásával, Farkszi Enikő az üvegházhatással 
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foglalkozott. Molnár Gellért és Szabó Előd csodálatos számítógépes 
molekulamodelleket mutatott be. Papp Csaba a Tisza vízvizsgálatáról, 
Tömböly Benjamin a légszennyező anyagokról, Baranyi Roland egy 
abszorpciós torony vizsgálatáról beszélt. A diákok ügyesen, színesen 
adták elő mondanivalójukat. A legtöbb előadást Power Point-tal készült 
bemutató kísérte. Az előadásokat vita követte, amelynek során a szekció 
résztvevői továbbá a Veszprémi Egyetem hallgatóiból és 
doktoranduszaiból szerveződött zsűri tagjai kérdéseket is feltehettek az 
előadóknak, akik így bizonyságot adtak vitakészségükről. A legjobb 
előadók könyvjutalmat kaptak. A konferencián részt vett az Oktatási 
Minisztérium küldötteként Szakácsné Nemere Györgyi és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Tanári Szakosztályának elnöke, Kovácsné Csányi 
Csilla is. 
Az eredményes munkához gratulálunk a szervezőknek és a résztvevőknek 
egyaránt. Kívánjuk, hogy szeressék a természetet, védjék környezetünket 
és továbbra is sikerrel műveljék a természettudományokat! 
 
 
Külföldi ösztöndíjak a világ hat országába 
 
Ha van kedved és merszed egy olyan helyen tanulni, ahol közel nyolcvan 
nemzet diákjai osztják meg egymással két éven át tapasztalataikat, 
tudásukat, de a mindennapok gondját és örömét is; ha van kedved és 
merszed elszakadni otthonról és egy távoli országban, egy új közösségben 
megtalálni a helyed – és ha erre való rátermettségedet egy háromfordulós 
pályázási eljárás során bizonyítani tudod, járj utána a hu.uwc.org 
honlapnak. 
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