
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete  

Csongrád Megyei Csoportja által támogatott versenyünkről. 

Idén 18. alkalommal rendeztük meg –gimnáziumunk volt tanárára, Meleg Istvánra is emlékezve– 

általános iskolások számára hirdetett kémiaversenyünket. A versenyt minden évben évfolyamonként 

szervezzük a hetedikes és nyolcadikos tanulóknak négy fordulóban. Először az internetes jelentke-

zéskor kell kitölteniük egy online tesztet, majd egy levelező forduló következik (otthon megoldandó 

feladatsorral). A jobb eredményeket elérő diákok –már iskolánkban– a középdöntőn mérik össze tu-

dásukat. Innen évfolyamonként a legjobbak kerülnek a február elején megrendezésre kerülő döntőbe. 

Az idei versenyen 52 nyolcadi-

kos és 39 hetedikes tanuló vett részt. 

Közülük a február 8-ai döntőbe 25-en 

jutottak. A versenyzőknek másfél óra 

állt rendelkezésükre, hogy a feladato-

kat megoldják.  

 

 

 

Ezután a résztvevőket 

szerényen megvendégeltük, 

majd iskolánk volt diákjá-

nak, Muráth Szabolcsnak a 

közreműködésével látványos és tanul-

ságos kísérleteket nézhettek meg és 

értelmezhettek bő egy óra időtartam-

ban.  



 

Ezalatt elkészült a diákmunkák javítása, az 

eredmények rögzítése is. 

A versenyt lezáró eredményhirdetésére 

fél 2 körül került sor. Évfolyamonként az 

első nyolc helyezett oklevelet, a három-há-

rom „dobogós” emellett könyvjutalmat is 

kapott, a többiek a versenyről emléklapot 

vehettek át.  

A díjakat a Meleg István Alapítvány a Kémia 

Oktatásáért alapítvány kuratóriumának elnöke, 

dr. Bari Ferenc professzor, valamint iskolánk 

igazgatója, dr. Nagy Anett és volt kémiatanára, 

Prókai Szilveszter adták át. A tavalyi, hagyo-

mányteremtő „figyelmességet” folytatva, búcsú-

zóul minden diákunkat egy-egy szelet édességgel 

is megajándékoztuk. 

Külön öröm számunkra, hogy versenyünk a 

kémiát nem csak városunkban népszerűsítheti, 

hatátását az egész régióban kifejti. Idén a döntőn 

versengők a szegedi iskolák mellett tiszakécskei, tiszaföldvári, szentesi, makói, kondorosi, kisteleki, 

kiskunhalasi, hódmezővásárhelyi, domaszéki iskolák tanulói voltak. 

A feladatsorok összeállítását, szerkesztését és javítását a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gim-

názium egykori és jelenlegi kémiatanárai végzik. A javítók csapata a döntőn egészül ki volt diákja-

inkkal – segítségüket ezúton is köszönjük.   

A verseny, különösen a döntő megrendezéséhez és a jutalomkönyvek beszerzéséhez idén jelentős 

anyagi segítséget nyújtott a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja: támogatá-

sukat nagyon köszönjük! 

Szeretnénk megköszönni minden versenyen induló diák kémiatanárának, az általános iskolákban 

tanító kollegáknak is a felkészítésben, a kémia népszerűsítésében és megszerettetésében végzett ál-

dozatos munkájukat! 

Szeged, 2020. február 18. 


