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Tisztelt Olvasó !
Az 1999. április 23. és 25. között megrendezett I. Pécsi Kémikus
Diákszimpózium elõadáskötetét tartja a kezében. Erre a szimpóziumra több
mint 150 diák készült felkészítõ tanáraik útmutatásával és segítségével egy
éven át. A szorgalmas és elmélyült munka eredményeképpen a magas
színvonalú tudományos szimpóziumon 6 szekcióban összesen mintegy 85
elõadás és poszter került bemutatásra. Az elhangzott elõadások anyagai ezen
kötet keretében jelennek meg.
A történeti hûség kedvéért néhány szó a szervezõk szándékáról. A páros
években rendezett sárospataki Országos Diákvegyész Napok sikerén
fellelkesülve pécsi kémiatanárok és kémiaszakos középiskolás diákok
indították el a szervezést azért, hogy a páratlan években is legyen egy fórum
a kémiai tudományokkal foglalkozó diákok számára kutatómunkájuk
bemutatásához. Az ötlet megvalósítását nagylelkû támogatók segítették elõ,
és így a Diákszimpóziumon részvételi díj nélkül vehettek részt a diákok és
tanáraik.
Az elõadások örvendetesen nagy száma miatt több, párhuzamos
szekcióban folyt a munka és sikeres volt a poszterszekció is. A szimpózium
elnevezés mutatja, hogy a szervezõk nem a bemutatott elõadások
„versenyeztetését”, hanem az elért eredmények bemutatását és azok érdemi
megvitatását tûzték ki célul, és várták el a résztvevõktõl. Ezért a jutalmakat
az elõadások „összképe” – tartalom és forma – alapján, és semmiképpen nem
díjként ítéltük meg. A plenáris diákelõadások kiválasztásakor is elsõsorban a
rendelkezésre álló idõkeret volt a korlátozó körülmény.
A szekciókat fáradhatatlan, a diákok elmélyült munkáját nagy lelkesedéssel
értékelõ szekcióelnökök vezették, akiknek munkájára a jövõben is számítunk.
Célunk volt, hogy a hazai kémia oktatás és kutatás színvonalának
emeléséhez, a tanulmányi versenyekre való felkészítéshez, a tehetségek
felkutatásához, a késõbbi tudományos diákköri (TDK) munkára való
felkészüléshez hozzájáruljunk és lehetõség nyíljon diákoknak s tanáraiknak a
gyümölcsözõ szakmai és szakmán kívüli, hasznos együttlétre. A szimpózium
hangulata ennek a célnak a hasznosságát bizonyította.
Sajnos egy szimpózium megszervezésekor elõre tudni lehet, hogy nem
fog minden a legjobban sikerülni. Ezt ennek az elõadáskötetnek a késõi
megjelenése is mutatja. Ezért itt kérünk elnézést a szerzõktõl és mindenkitõl,
aki türelmetlenül várta a megjelenést.
Reméljük, hogy végül minden résztvevõ diák és tanár jó emlékekkel
távozott Pécsrõl, és reméljük, hogy további szakmai munkájukhoz az érdemi
munkával itt eltöltött idõ is hozzájárult. Viszontlátásra 2001 áprilisában.
Pécs, 2000. június
Kilár Ferenc
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Program
Péntek, 1999. április 23.
18:00 Megnyitó
18:15
Dr. Fogassy Elemér (egyetemi tanár) Aszimmetria a
kémiában
19:30
Kémikus Kerekasztal a tanárok részvételével
Szombat, 1999. április 24.
08:00
Dr. Szepes László (egyetemi tanár) Kémiai gõzfázisú
rétegleválasztás: felületi vékonyrétegek és bevonatok a
mikroelektronikától az ûrtechnikáig
09:00-12:00
Szekcióelõadások
14:00-17:00
Szekcióelõadások
17:00
Poszterbemutatók és vita
20:00
Zenés est
Vasárnap, 1999. április 25.
09:00
09:15
10:15

Jutalmak átadása
Dr. Boross László (egyetemi tanár) Az enzimkutatás XX.
századi eredményei és kérdõjelei az ezredfordulón
Diákelõadások
Újhelyi Tamás: A csomagolás kémiája
Felkészítõ tanár: Dr. Párdányi Miklósné, Czuppon Györgyné
Keszthelyi Dániel: A cián és vegyületeinek hatása az emberi
szervezetre
Felkészítõ tanárok: Dr. Nagy Mária, Gaál Tiborné
Nagy Andrea: Iható-e az ivóvíz környékünkön?
Felkészítõ tanár: Hilbertné Szemenkei Katalin
Orosz Judit: A fehér por
Felkészítõ tanár: Mostbacher Éva
Gyarmati Judit, Hoffer Krisztina, Oláh Eszter: Kincsünk:
az ezüst
Felkészítõ tanár: Oláh Gábor Péter

