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A nyertesek rövid interjúban számolhattak be élményeikről a helyi TV adásában, il-
letve a helyi újságban. 

Mindenki, aki jelen volt ünnepelt, hiszen nagy dicsőség és öröm volt részt venni az 
erdélyi döntőn, ahol felejthetetlen emlékben volt részük diákoknak, tanároknak egy-
aránt. 

Érdemes versenyezni, érdemes kicsit rádolgozni és részt venni a Hevesy Kémiaver-
senyen, hiszen többet tudhatunk meg a kémiáról, erről ez érdekes tantárgyról, kísérle-
tezhetünk, ismerkedhetünk kollégákkal, városokkal, iskolákkal. 

Gratulálunk a szervezőknek, köszönjük a felkészítő tanároknak, versenyzőknek ezt 
a kitűnő napot. 

Jövőre is érdeklődj, készülj a versenyre, találkozzunk az Erdélyi döntőn! 
Az eddigi feladatokat, laborgyakorlatokat megismerheted a FIRKA oldalairól, illetve 

információkat a versenyről az EMT honlapján: http://kemiaversenyek.emt.ro/  
 
 

XVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 

2012. november 22-25. között ismét megrendezték az EMT égisze alatt immár ha-
gyományossá váló Nemzetközi Vegyészkonferenciát, a XVIII-at. A többnapos rendez-
vény kiváló lehetőséget nyújt a magyar ajkú kutatóknak, tanároknak, doktoranduszok-
nak, hogy ismertessék kutatási eredményeiket, tapasztalatot cseréljenek, meglévő és új 
kapcsolataikat ápolhassák. A konferencia helyszíne külön értéke volt a rendezvénynek, 
hiszen Félixfürdő hangulata, hírneve közismert. 

A résztvevők, az erdélyi, hazai szakmai képviselők, rajtuk  kívűl nagy számban ér-
keztek Magyarországról, valamint a világ más részein élő és dolgozó magyar 
ertelmiségiek is. A konferencia lehetőséget bíztosít mindenki számára a vegyészettel 
kapcsolatos tevékenységében elért eredményei közlésére. A programban szerepeltek 
plenáris előadások, amelyek minden résztvevő általános érdeklődésére tarthattak szá-
mot, függetlenül azok szűk körű szakmai területétől. Ezt követően szekcióra osztott 
előadások voltak, melyek keretében a kutatók, professzorok mutathatták be eredménye-
iket, megvitathatták a hallottakat, tanácsokat adhattak egymásnak. De ugyanakkor a le-
endő kutatókra is gondoltak, mivel helyet kapott a doktorandusz plénum, ahol a doktori 
tanulmányokat folytató fiatal kémikusok, vegyészek számolhattak be munkájukról. Nem 
utolsó sorban, a poszter szekción az alap- és mester-képzésesben résztvevő hallgatók is 
lehetőséget kaptak. Ez nagyon hasznos, mivel így megismerhetjük a tudományos konfe-
renciák mibenlétét, hangulatát, tapasztalatszerzésre, kapcsolat építésre adódik lehetőség 
szakmai körökben. Mindezek fényében szinte eltörpül az a tény, hogy a diákok és dok-
toranduszok bemutatóit rangsorolják is, díjakkal jutalmazzák. 

A plenáris előadások mindig olyan témaköröket próbálnak megközelíteni, amelyben 
minden résztvevő, tevékenységi területétől függetlenül találhat valami érdekeset, fonto-
sat, megérteni valót. Az idei konferencián szó volt például a molekulák harmóniájáról. 
A molekulák éppúgy a természet részei, mint az élőlények vagy a különböző tárgyak, így 
ezeket is nevezhetjük szépnek, harmonikusnak. Számítógépes grafika segítségével pedig 
a szépségek láthatóvá tehetők, amint azt Náray-Szabó Gábor akadémikus előadásában 
élvezhettük (szimmetria, hasonlóság, illeszkedés). 
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DNS molekula keresztmetszete 

 

A gyémánt kristályszerkezete 

 
 

Hasonlóan nagy élményt jelentett Perczel András biokémikusnak (Bolyai-díjas, aka-
démiai levelezőtag) a harmóniával is kapcsolatba hozható előadása is, amelyben külön-
böző dinamikus fehérjékkel kapcsolatos vizsgálataiba nyújtott betekintést: „Lego”-szerű 
fehérje-komplexeket építettek és a mozgékonyságukat figyelték meg. Egy másik téma a 
plenáris előadások során a környezetvédelem volt. Hallhattunk a megmaradó szerves 
szennyező anyagokról, azok káros hatásairól valamint a megelőzési, környezetjavítási 
módszerekről, mint a bioenergia-növénytermesztés, transzgenikus növények használata, 
mesterséges mocsarak kialakítása. A megmaradó szerves szennyező anyagok olyan vegyi 
anyagok, amelyek egyik fajról a másikra kerülve felhalmozódnak a táplálékláncban, és 
káros hatásuk van az emberi egészségre és környezetre. 

A doktoranduszok két szekcióban mutatták be munkáikat. A vegyészmérnök szek-
cióban rengeteg érdekes előadást hallgathattunk. Szó volt többek között a műanyag hul-
ladékok újrahasznosításáról, a bioüzemanyagok enzimek segítségével történő előállításá-
ról. A kémia szekcióban számos, biológiai aktivitással is rendelkező anyag előállításáról 
hallhattunk. Ugyanakkor betekintést nyertünk, hogyan vonhatók ki nehézfémek a 
szennyezett vizekből, talajból különböző, biológiai és kémiai módszerekkel. 

A konferencia második napján a szekció előadások következtek. Itt is számtalan ér-
dekes témát lehetett hallani. Az alkalmazott kémia szekcióban megtudhattuk, hogyan 
befolyásolja a kristályosítási folyamatot az úgynevezett mikrokeveredés (a diszperz 
rendszerben az anyagmolekulák egymással ütköznek és anyagátadás megy végbe), vala-
mint hogy milyen módszerekkel lehet a kén-hidrogént a földgázból és kőolajból kivon-
ni. Ez azért fontos, mert a kén-hidrogén rendkívűl korrozív a csővezetékekre, ugyanak-
kor a földgáz elégetésekor a kénhidrogénből a környezetre káros kén-dioxid (SO2) ke-
letkezik. Egy másik, számomra nagyon érdekes előadásban bemutatták, hogyan állítot-
tak elő szén nanocsöveket hulladék műanyagokból. A szén nanocsövek olyan, nagyon 
apró, nano méretű, henger alakú, belül üres szerkezetek, melyek falát egymással kova-
lens kötéssel kapcsolódó szénatomok alkotják. Az utóbbi években egyre nagyobb figye-
lem irányul ezekre az anyagokra, mivel az élet számos területén használhatók. A másik 
szekció, amelyben előadásokat hallgathattunk, a Fizikai és Környezeti kémia, Biokémia 
nevet viselte. Itt számtalan anyag előállítása, valamint szerkezet-vizsgálati módszerek 
bemutatása mellett olyan, számunkra, diákok számára érdekesebb előadásokat is hallhat-
tunk, mint például a hidrogén tárolás problémájának egy újszerű megoldása. Ebben az 
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esetben a kémiát hívták segítségül, mégpedig egy formiát- hidrogén karbonát reverzibilis 
átalakuláson alapuló ciklust, amely segítségével a hidrogén biztonságos szállítása és táro-
lása megoldható. A tudományos előadások között sor került egy történelmi áttekintésre 
is, melynek során végig követhettük a természettudomány fejlődését az ókortól egészen 
napjainkig, melyben meghatározó szerep jutott a kémia mellett a fizikának is. Kijelent-
hető, hogy a két tudományág között szoros kapcsolat alakult ki a történelem során, kü-
lönösen a környezeti kémia és környezetfizika tekintetében. A környezettel kapcsolato-
san meg kell említeni azt az előadást, mely szerint az emberi tevékenységből származó 
légköri vízgőz a felelős a globális felmelegedésért. Ezen is érdemes elgondolkodni, hi-
szen egy aktuális problémáról van szó. 

Összességében elmondhatom, hogy rendkívül érdekes és hasznos találkozó volt a 
XVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia. Az új kutatási eredmények bemutatása során 
számos új ismeretet szereztünk, jó szakmai továbbképzésnek bizonyult. A kutatók, 
mérnökök, tanárok, egyetemi hallgatók közti kapcsolatfelvételre, a meglévő kapcsolata-
ink ápolására a konferencia helyszíne és résztvevői ideális körülményt teremtettek.   
 

Nagy Botond mesterképzős hallgató 
 
 

A Tejútrendszer mentén  

II. rész 

A Tejútrendszer felépítése  
Hogy megértsük a Tejútrendszer felépítését, célravezetőnek látszik gyermekkorunk 

sokszor végigjátszott játékát: a szétszedés-összerakást követni. A Tejutat is szétszedjük 
alkotó részeire, és ezeket csoportosítjuk összetételük és egyéb fizikai tulajdonságaik ha-
sonlósága alapján a legkevesebb számú típusba – persze megtisztítva szinte minden 
egyedi vonásuktól, és csak a lehető legáltalánosabb közös jellemzőiket ismertetve.  

Kiderül, hogy több olyan, bonyolultabb struktúrát is találunk a Tejútrendszerben, 
amely tovább bontható az előzőeknek megfelelően szétválogatott alapvető elemekre. 
Ezek a sokkal nagyobb és bonyolultabb rendszerünk „alrendszerei”. A távcsövekkel 
felvértezett megfigyelő csillagászat évszázadai során lépésről lépésre derült ki, hogy lé-
teznek ilyen „alrendszerek”, amelyek többé-kevésbé szembeötlőek, láthatóan is elkülö-
nülnek tágabb környezetüktől, és saját belső szerkezetük, mozgásuk, fejlődéstörténetük 
van. Noha a magasabb szintű rendszertől elkülönítve vizsgáljuk majd őket, ezek nem 
teljesen függetlenek egymástól sem és a nagy összességtől sem.  

Miután elemeire szedtünk, és csoportosítottunk mindent, ami a térben szétszóródva 
a Tejútrendszert alkotja, elkezdjük újra összerakni – először egy „statikus” képet. Ez azt 
jelenti, hogy a mozgástulajdonságokat nem, csak egy pillanatfelvételnek megfelelő térbe-
li eloszlásukat vizsgáljuk. Majd megállapítjuk, hogy az eloszlásaikban rendszer van, 
mindegyiket speciális, különös struktúra jellemzi. Ezután definiáljuk az alrendszereket is 
(főbb tulajdonságaik áttekintésével), majd végül „mozgásba hozzuk” az egészet – azaz dina-
mikát adunk a rendszernek. Így fog felépülni az idealizált, a valóságosnál jobban átte-
kinthető modell-Tejútrendszer.  

 


