
Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete  

Csongrád Megyei Csoportja által támogatott versenyünkről. 

A 2020/21-es tanévben immár 19. alkalommal rendeztük meg –gimnáziumunk volt tanárára, Me-

leg Istvánra is emlékezve– általános iskolások számára hirdetett kémiaversenyünket. Idén is évfolya-

monként versenghettek a hetedikes és nyolcadikos tanulók, tudásukat négy fordulóban mérve össze. 

Az internetes jelentkezéskor kitöltendő online tesztet egy otthon megoldandó feladatsor (levelező 

forduló) követte. A jobb eredményeket elérő diákok január 9-én az iskolánkban megtartott középdön-

tőn folytatták tovább a megmé-

rettetést.  

Az idei versenyen 41 nyol-

cadikos és 57 hetedikes tanuló 

vett részt. Közülük a február 

13-ai döntőbe 30-an jutottak. 

Itt a versenyzőknek másfél óra 

állt rendelkezésükre, hogy a 

feladatokat megoldják.  

A pandémia miatt a szo-

kásos kísérő programok –a 

szendvicsekkel, üdítőkkel 

való vendéglátás valamint az 

érdekes kísérleteket bemu-

tató előadás– elmaradtak. Kárpótlásul 

gyümölcslével, előre csomagolt édessé-

gekkel kedveskedtünk a versenyzőknek.  

A kísérők (szülők, felkészítő 

tanárok) sajnos nem tartózkod-

hattak az épületben; a verseny 

után a diákokat is egy szegedi sé-

tára kellett megkérnünk a javítás 

időtartamára. 



 

Szintén a járványhely-

zetre tekintettel idén csak a di-

ákok körében, évfolyamon-

ként tartottunk eredményhir-

detést, melyen a Meleg István 

Alapítvány a Kémia Oktatásá-

ért alapítvány kuratóriumának el-

nöke, dr. Bari Ferenc professzor, 

iskolánk igazgatója, dr. Nagy 

Anett, valamint a gimnázium 

nyugalmazott kémiatanára Prókai 

Szilveszter köszöntötték a döntő 

résztvevőit, és adták át a díjakat.  

Mindkét korcsoportban az első 

nyolc helyezett oklevelet, a legjobb 

négy tanuló emellett könyvjutalmat 

is kapott, a többiek a versenyről em-

léklapot vehettek át. 

A verseny az egész régióban nép-

szerűsíti a kémiát – a döntőre a sze-

gedi iskolák mellett bajai, dunaföld-

vári, hajdúsámsoni, hódmezővásárhe-

lyi, kisteleki, szentesi, tiszaföldvári 

iskolákból érkeztek tanulók. 

A feladatsorok összeállítását, 

szerkesztését és a javítást idén is a 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnázium egykori és jelenlegi ké-

miatanárai végezték.  

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

anyagi segítséget nyújtó Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportjának külön kö-

szönjük a támogatást! 

Szintén köszönjük minden versenyen induló diák kémiatanárának, az általános iskolákban tanító 

kollegáknak a felkészítésben, a kémia népszerűsítésében és megszerettetésében végzett áldozatos 

munkáját! 

Szeged, 2021. február 23. 


