Tisztelt Társasági Tagok!
Az alábbiakban három felhívást továbbítok. Elnézést, de néhány határidő közeli, kérem, tartsák szem
előtt!
1. A Társaság honlapjának kiszolgálói háttere változott, ezzel kapcsolatban kérem olvassák el Koós
Sándor, szervező titkárunknak felkért kollégánk alábbi felhívását:
„Az MTT weboldal átköltözött egy másik tárhelyre, melynek eredményeként, aki elmentette
a www.cms.talaj.hu weboldal címet nem fogja elérni. Ezentúl a www.talaj.hu címen lehet elérni a
honlapunkat.
Ezen felül a közelmúltban tett bejegyzések egy része sajnálatos módon odaveszett, amit próbálunk
pótolni, visszatölteni. Adott esetben bizonyos dokumentumok is még a korábbi cms.talaj.... elérési
utakon vannak fent, ez is rendeződni fog a közeljövőben. Ez “orvosolható” is, ha az elérési címből az
első ‘cms.’-t töröljük.
Bárkinek bármilyen észrevétele van, kérem jelezze!
Tisztelettel:
Koós Sándor
koos.sandor@agrar.mta.hu”
2. Dobos Endre vezetésével a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kara a Talaj Világnapja
alkalmából vetélkedőt szervez középiskolások részére, melynek felhívását ezúton továbbítom:
„Középiskolás gyermekeik és ismerőseik figyelmébe ajánljuk az alábbi eseményt.
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara középiskolás csapatok jelentkezését várja. A Talaj
Világnapján egy "bűnügyi" versenyt rendezünk középiskolás diákok számára, ahol egy képzeletbeli
bűntényt kell felderíteniük a talajtudomány segítségével. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik
természetesen a helyszínen szakmai segítséget fognak kapni. Nem szükséges semmilyen
előkészület, talajtani előképzettség, csupán a jókedv és a részvételi szándék a fontos.
A verseny időpontja: 2018. december 5. 12:30–16:30h között
Helyszíne: Miskolci Egyetem
Jelentkezési határidő 2018. november 21.
Online jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyxI2bdY3IZt2ShaRmoet0Xsm9O9o1I9cu7Ie0MnYpTD
X-A/viewform
Pedagógusoknak: Azért, hogy a verseny híre minél több tanuló részére eljusson, kérjük kövessék az
MFK facebook oldalát (https://www.facebook.com/muszakifoldtudomanyikar/) és osszák meg
az iskola facebook oldalán felhívásunkat és kedvcsináló kisvideónkat:
https://www.facebook.com/muszakifoldtudomanyikar/videos/2015864982037323/
Mivel a verseny további részletei, eseményei is az MFK facebook oldalán lesznek közzétéve, kérjük az
oldalunk követését, népszerűsítését.
Köszönettel és üdvözlettel: az MFK csapata "
3. Nemzetközi rajzverseny felhívás. November 30-ig!
A Spanyol Tudományos Akadémia más szervezetekkel együttműködésben szervez „talajrajzoló
versenyt” a Talajok Világnapja alkalmából.
5 korosztályban, 6-17 éves korig lehet rajzokat beküldeni „tiszta talajok-talajok szennyezés nélkül”
témakörben. Név, kor, iskola (cím), kapcsolattartó feltüntetésével kell a rajzokat (max. 2/pályázó)
beküldeni a következő címre: edafoeduca@upv.es.
Részletek a mellékletben (lásd lentebb).
Üdvözlettel:
Bakacsi Zsófia

