A Miskolci Egyetemen az elmúlt hétvégén rendezték meg a XI. Országos Középiskolai Földtudományi
Diákkonferenciát, melyen 37 diák 22 előadása hangzott el. A közel hetven résztvevő az ország tizennégy
városából érkezett, például Pécs, Paks, Sárvár, Szekszárd, Kiskunhalas, Esztergom, Hajdúböszörmény,
Várpalota, ezen kívül határon túli (Székelyudvarhely) résztvevők is voltak. Több iskolából már évek óta
visszajárnak erre a diákkonferenciára. A tanulók három szekcióban (Földtudományi vizsgálatok, Légkör és
csillagászat, Víz és környezetvédelem) háromtagú zsűri előtt mutatták be kutatásaikról szóló prezentációjukat.
Iskolánkból egy 10.A osztályos diák regisztrált erre a megmérettetésre. Lázár Endre a Légkör témakörben Az
időjárás leglátványosabb megnyilvánulása – A zivatar címmel készítette el színes előadását.
Pénteken a program 10 órától kezdődött, de a konferenciára korábban érkezők sem unatkozhattak,
hallgatói körbevezetésen vehettek részt a Miskolci Egyetem Campusán, melynek keretében megnézhették a
tanbányát, illetve az ásványgyűjteményt. A regisztráció és a konferencia hivatalos megnyitása után a Seusokincs és más késő római pannoniai ezüstleletek archeometriai kutatásáról hallgattuk meg a Földtudományi
vizsgálatok nevű szekció egyik zsűritagjának előadását. Ezt követően került sor a diákok előadásaira szekciók
szerint.
A szervezők szakmai meglepetés programokkal is készültek, többek között ebéd után meghallgattunk
egy TEA előadást (dr. Zsíros László Róbert: Mi lesz a kaja?), vacsora után pedig megnézhettük A Seuso-kincs
című vándorkiállítást a Herman Ottó Múzeumban. Szombaton folytatódtak a konferencia-előadások, de aki
már pénteken szerepelt, bekapcsolódhatott az Ásványfesztivál programjába is.

Endre gyerekkora óta érdeklődik az időjárás elemei, a zivatarok iránt, fanatikus viharvadász, ezen kívül
szenvedélye a fotózás, melyet profi szintre fejlesztett az évek során. Az Időképen négy éve van jelen, készít
előrejelzéseket különösen a zivatarokra fókuszálva. Fotókkal, rövid videofilmmel illusztrált cikke is megjelent
már az előbb említett honlapon, sőt fényképét láthattuk már televízióban is az időjárás-jelentés háttereként. A
két tevékenység fantasztikus találkozása adta az ötletet előadásához. A prezentációjában felhasznált fotók
(műholdfelvételek kivételével) és megrajzolt ábrák a saját munkái voltak, melyet a zsűri is kiemelt és
megdicsért értékelése során.
Szekciójában második helyezést (első helyezést nem adtak ki) ért el, melyhez gratulálok, és további
sikereket kívánok.
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