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koncepciók, állásfoglalások elõkészítésében,
véleményezésében. Szorosan együttmûkö-
dik állami szervezetekkel, parlamenti bizott-
ságokkal, kamarákkal és egyéb szakmai,
érdekvédelmi testületekkel. A szövetségi
híreket, a beérkezõ információkat a kéthe-
tente megjelenõ Hírlevélben teszi közzé.
Tagjai számára széleskörû szolgáltatást biz-
tosít, elsõsorban jogi, iparjogvédelmi, gazda-
sági tanácsadó, hazai és külföldi kapcsolat-
teremtési lehetõségeket feltáró, a különbö-
zõ pályázati lehetõségeket ismertetõ formá-
ban. Évente szervezi az Országos Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Versenyen kívül
az Innovációs Nagydíj Pályázatot, a Lépés a
jövõbe országos design pályázatot, ill. az
Innoforum hazai Szellemi Termék Börzét.

A MISZ közremûködésével létrejött
innovációs szervezetek:

• Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ Alapítvány, Budapest;

• Magyar Innovációs Alapítvány, Budapest;
• Magyar Innovációs Klub, Budapest;
• Debreceni Innovációs Alapítvány, Deb-

recen;

• Debreceni Tudományos Mûszaki Park Kft.,
Debrecen;

• Pannonia Regia Innovációs Kht., Tata-
bánya;

• Innovációs és Technológiatranszfer Cen-
trum, Miskolc;

• INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht., Gyõr;

• Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht., Veszprém;

• INNTEK Innovációs és Technológiai
Központ Kht., Eger;

• Regionális Innovációs és Technológia
Fejlesztõ Központ Kht., Pécs.

Magyar Innovációs Szövetség
1036 Budapest, Lajos u. 103.

Tel: 453-6572, Fax: 240-5625,
innovacio@innovacio.hu

www.innovacio.hu
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TUDOMÁNYOS
DIÁKKÖRÖK I. ERDÉLYI

KONFERENCIÁJA

2002. májusában került sor a Tudományos
Diákkörök I. Erdélyi Konferenciájára
(TUDEK) a Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ban, Marosvásárhelyen. A TUDEK a Magyar-
országon 2000 óta minden évben megrende-
zett Tudományos Diákkörök Országos Kon-
ferenciájának (TUDOK) elõdöntõjeként, a
magyarországi konferenciát rendezõ Kutató
Diákokért Alapítvány anyagi támogatásával
szervezõdött. A színvonalas konferencia diá-
kok és tanárok elõtt egyaránt bizonyította:
igény van Erdélyben arra, hogy a középisko-

lások bekapcsolódjanak a tudományos ku-
tatásba.

A szervezõk – jórészt ugyancsak közép-
iskolás diákok – célul tûzték maguk elé egy
olyan tudományos konferencia, ülésszak
megszervezését, amely lehetõséget nyújt
minden erdélyi magyar középiskolásnak
arra, hogy kutatási, valamint tudományos
tevékenységének eredményeit megismer-
tesse diáktársaival és tanáraival. Lehetõségük
nyílt tanulni és tanítani olyan témákról, ame-
lyek érdeklõdésre tarthatnak számot a kö-
zépiskolások körében. A szervezõk célja
hagyományt teremteni a hasonló konferen-
ciák megrendezésében, lehetõséget adva
ezzel a középiskolások iskolán kívüli tudo-
mányos tevékenységének díjazására.
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A jövõ tudósai

Az idei TUDEK-ra 98 diák 69 dolgozattal
jelentkezett, de a konferencia költségvetési
keretei sajnos csupán 79 diáknak adták meg
a lehetõséget, hogy megvédje dolgozatát.
Az 59 dolgozatot 5 szekcióba sorolták: mate-
matika-informatika (4 dolgozat), fizika-ké-
mia (12 dolgozat), biológia (16 dolgozat),
történelem (9 dolgozat), valamint társada-
lomtudományok (18 dolgozat). Sajnálatunk-
ra 7 dolgozatot nem mutatattak be bírálatra
betegség vagy egyéb igazolt távollét miatt.
Így a matematika-informatika szekcióban 3,
a fizika-kémia szekcióban 11, a biológia
szekcióban 13, a történelem szekcióban 8, a
társadalomtudományok szekcióban 14 dol-
gozat indult.

A verseny kiemelkedõen sikerült, a diá-
kok jobbnál jobb dolgozatokat mutattak be,
bizonyítva fogékonyságukat az új dolgok
felfedezése iránt. Szép és alaposan kidolgo-
zott munkák szerepeltek a társadalomtudo-
mányok szekciójában, külön dicséretet érde-
mel a nagyenyedi csapat:  az elsõ két helyet
úgy nyerték el, hogy a magas színvonalat
látva a zsûri szóhoz sem jutott. A matematika-
informatika szekcióba is szép dolgozatok
érkeztek, bár a konkurencia szerénynek bi-
zonyult. A fizika-kémia szekcióban a maros-
vásárhelyiek  mutatkoztak jobbnak, a bioló-
gia szekcióban pedig a kolozsvári  csapat dia-
dalmaskodott. A történelem szekcióban
ugyancsak a nagyenyediek  voltak a legfel-
készültebbek, megnyerve az elsõ és a harma-
dik helyezést. Óriási szerepük volt a felkészí-
tõ tanároknak; a jól felkészült diákok kellõ álta-
lános mûveltséggel és a választott témában
jól megalapozott ismerettel, szinte gondol-
kodás nélkül válaszoltak minden kérdésre.

A konferencia programja így alakult:
Május 3-án, pénteken délelõtt érkeztek

a diákok és kísérõ tanáraik, majd a rövid meg-
nyitó után a fizika-kémia, valamint a társada-
lomtudományok szekciójának ülései kez-
dõdtek. Ebéd után e szekciók dolgozatait
mutatták be. A program után a diákok és a

tanárok elfoglalták szálláshelyüket, majd
rövid kulturális est következett, a résztvevõk
meglátogatták a marosvásárhelyi várat.

Május 4-én, szombaton, reggeli után há-
rom szekció dolgozatainak bemutatása kö-
vetkezett. Az ebéd és a zsûri döntése után
az eredményhirdetés, a díjkiosztás és a kon-
ferencia záróünnepsége következett. Az
eredményhirdetésen Dávid László, a maros-
vásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem tanára, valamint a fizika-ké-
mia szekció zsûrielnöke hangsúlyozta, mi-
lyen nagy szükség van e konferenciákra az
erdélyi tudományos élet fellendítése érde-
kében, megdicsért minden résztvevõt, arra
bíztatva õket, hogy anyanyelvükön folytas-
sák felsõbb tanulmányaikat.

A szervezõk: Dávid Anna  és Páll Orso-
lya Petra, XI. osztályos, Márton Ágnes és
Virlics Ágnes X. osztályos tanulók, valamint
Fülöp Lóránd Árpád fõszervezõ, fõiskolai
hallgató célul tûzték ki a jövõ évi konferencia
megszervezését. Úgy gondolják, Marosvá-
sárhelyen kívül is találhatók olyan szemé-
lyek és iskolák, akik szívesen vállalnák a
TUDEK 2003 évi megrendezését. A maros-
vásárhelyiek a most szerzett tapasztalatok
birtokában készülnek, hogy a következõ
TUDEK még sikeresebb lehessen.

A díjazott dolgozatok és tanulók

MATEMATIKA-INFORMATIKA
(3  pályamû)

I. Vita Szabolcs, Marosvásárhely
Fénykeverés

II. Gaál Sándor – Tasnádi Zsolt, Torda
A matematika „szörnyetegei”

III. Máthé Zsolt, Marosvásárhely
Csempézés

FIZIKA-KÉMIA
(11 pályamû)

I. Horváth Emõke Ágnes, Marosvásárhely
A külsõ tér irányába át
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II. Csóg Árpád, Marosvásárhely
Kollagénbõl vagyunk

III. Csegzi Kamilla – László Áron, Marosvásárhely
A hangok

BIOLÓGIA
(13 pályamû)

I. Orosz Szende – Orbán Panna-Krisztina,
Kolozsvár

A diófa allelopatikus anyagainak
csírázásgátló hatása

II. Rajos Alíz Anikó – Rát Nóra, Nagyszalonta
A kullancsok életmûködései

III. Riger Ágota – Fetiþa Bogdan, Torda
A nehézfémekkel való szennyezés
hatása az Aranyos alsó szakaszának
élõvilágára

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
(14 pályamû)

I. Nagy Lóránd Zsigmond, Nagyenyed
Kicsi csupor nagy a füle

II. Firtelmeister Erzsébet, Nagyenyed
Gyimesek árvája - Gyimesbükk

III. Szõke Sorean Éva – Jakab Ágnes,
Nagyszalonta

Az egészségtelen életmód

TÖRTÉNELEM
(8 pályamû)

I. Raab Eszter, Nagyenyed
Évgyûrûk – Szolokma
rövid története

II. Karácsonyi Andrea – Székely Lehel Attila,
Torda

Jelek a múltból – Torda épületei
III. Udvari Ibolya, Nagyenyed

A hajdani és a majdani kastély

Fülöp Lóránd Árpád
erdélyi regionális megbízott (Kutató Diákok
Országos Szövetsége), flogika@yahoo.com

I. KÖZÉPISKOLÁS
ÉLETTUDOMÁNYI
KUTATÓTÁBOR

Az élettudományok iránt érdeklõdõ középis-
kolások számára szerveztek nyári kutatótá-
bort 2002. június 30. és július 12. között
Szegeden a Straub Örökség Alapítvány és a
Kutató Diákokért Alapítvány közös kezde-
ményezésére, ill. összefogásukkal az MTA
Szegedi Biológiai Központjában. A két alapít-
vány mellett a Szegedi Tudományegyetem
is segített a megvalósításban: egyetemi taná-
rok elõadásaival, valamint a szálláshelyek
díjtalan átengedésével támogatta a tábort.

A két hét alatt összesen 40 középiskolás
– húszan az ország különbözõ városaiból,
öten Erdélybõl, tizenöten Szegedrõl érkeztek
– délelõttönként elõadásokon, délutánon-
ként laboratóriumi gyakorlatokon vett részt.

A szervezõknek több mint 150 jelentkezõ
közül kellett kiválasztaniuk a legrátermet-
tebbeket, akik ilyen módon ismerkedhettek
közelebbrõl a kutatómunkával, nyerhettek
bepillantást abba, hol tart ma ez a gyorsan
fejlõdõ tudományág. A Szegedi Biológiai
Központ neves kutatói eredetinek és köve-
tendõnek tartották a kezdeményezést,
amelynek ötletgazdái a két említett alapít-
vány kuratóriumának elnökei, Vígh László
és Csermely Péter  voltak. Az elõadások és
azok gyakorlati illusztrációja a molekuláris
biológia, biokémia, genetika, biofizika, sejt-
biológia és az élettudományok több más
területét átfogták. Az elõadók a Szegedi Bio-
lógiai Központ neves tudósai voltak: többek
között Dudits Dénes, Venetianer Pál, Vígh
László, Udvardy Andor, Raskó István, Had-
laczky Gyula és Garab Gyõzõ, ill. a Szegedi
Tudományegyetemrõl Boros Imre, Kevei
Ferenc, Toldi József, Fekete Éva és Mihalik
Erzsébet.


