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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.
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A jövõ tudósai

Az elõadások és gyakorlatok szervezése,
koordinálása a Biokémiai Intézet munkatár-
sa, Rauch Tibor  munkáját dicséri. Szállásunk
az SZBK tõszomszédságában levõ Herman
Ottó Kollégiumban volt, étkezést az SZBK
éttermében kaptunk.

A tudományos programon túl a szabadidõ
tartalmas eltöltésérõl is igyekeztek gondos-
kodni: volt panorámabuszos városnézés,
egésznapos kirándulás az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történelmi Emlékparkba és egy szintén
egész napos kirándulás az ásotthalmi erdõ-
ben levõ Majoros-tanyára, sétakocsikázással,
lovaglással, jó falusi ebéddel. A második hé-
ten a szegedi Füvészkertben tanulmányi ki-

rándulással egybekötött grillparti színesítette
a programot. A szabadidõs tevékenység szer-
vezése, a tábor technikai lebonyolítása
Zámbori Ferencné munkája volt.

A szervezõk remélik, hogy kezdemé-
nyezésük kedvezõ visszhangra talál mind a
középiskolások, mind tanáraik, mentoraik
körében, és az idei tábor megrendezésével
sikerült hagyományt teremteniük. Ezt a re-
ményt tükrözi, hogy a rendezvény neve mel-
lé immár sorszám is került: I. Középiskolás
Élettudományi Kutatótábor.

Vígh László
a biol. tud. dokt. (MTA SzBK, Biokémiai Intézet)

vigh@nucleus.szbk.u-szeged.hu

TUDOMÁNYOS
DIÁKKÖRÖK

fél évszázad
a tehetséggondozás szolgálatában

A magyar iskolarendszer, a magyar felsõok-
tatás világraszóló eredményeiben mindig is
igen nagy része volt annak a tanár-diák ben-
sõséges szakmai és emberi együttmûködés-
nek, mely az elmúlt öt évtizedben tudomá-
nyos diákköri tevékenységként vonult be a
hazai felsõoktatás történetébe. Sok tudós
életútjára, a magyar tudomány elért sikereire
is fényt vet, magyarázatot ad. A magyar egye-
temeken és fõiskolákon folyó tudományos
diákköri mozgalom, építve a korábbi, a felsõ-
oktatásban mélyen gyökerezõ önképzõköri
tevékenység átörökíthetõ, tiszteletreméltó
hagyományaira, több egyetemen a tanárok
és a diákok kezdeményezéseként indult az
ötvenes évek elején. A hallgatók egy részé-
nek önképzési szándéka, a minõségi képzés
iránti igény, a felsõoktatási tudományos után-
pótlás elõsegítésének szándéka hívta életre.
Ugyan a korabeli hivatalosság 1952-re teszi
a diákköri mozgalom indulását, születését
Magyarországon – a kiadott diákkörökkel
kapcsolatos elsõ miniszteri utasítás dátuma

szerint –, de már az 1950/1951-es tanévben
jelentõs számban alakultak meg tudományos
diákkörök. Az indulás évének végére, a kö-
vetkezõ tanévre már 97 diákkört regisztrál-
tak a felsõoktatásban. Az elsõ tudományos
diákkörök nagyobb része természettudomá-
nyi és mûszaki jellegû volt, de volt közöttük
pedagógiai diákkör is. Olyan tevékenységrõl
van tehát szó, amely a hazai felsõoktatás leg-
nemesebb és legsikeresebb hagyományait
ápolja, amely a változó idõkben, a körülötte
zajló viták ellenére kiemelkedõ eredményes-
séggel szolgálta a felsõoktatási tehetséggon-
dozás ügyét. Mindig alapfeladatának meg-
felelõen mûködött, s mindig értéket tudott
felmutatni.

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A tudományos diákköri tevékenység a minõ-
ségi értelmiségi képzés fontos területe, a te-
hetséggondozás legfontosabb, legjelentõ-
sebb formája a hazai felsõoktatásban. Az
indulástól alapfeladata és lényege:  a köte-
lezõ ismeretanyag elsajátításán túl önálló ku-
tatásokat folytató, érdeklõdõ, törekvõ hallga-
tók és segítõ, lelkes tanáraik „alulról épülõ
mozgalma”. A diáktudományos munka az
alsóbb években kezdõdõ, gyökerezõ, folya-
matos tutoriális (mentor) jellegû hallgató-


