
"Kis kémikusok" - Vajnár Emese emlékverseny 

November 18-án a Mikes Kelemen Líceum ötödik alkalommal volt 
házigazdája a Vajnár Emese nevet viselő kémiaversenyeknek. A nyol-
cadikosok számára szervezett vetélkedőn 22 csapat 88 tanulója vett részt 
Kovászna és Hargita megyéből. 

A szervezők örömére egyre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt, 
különösen a fiatal, pályájuk kezdetén levő kémiatanárok részéről. Minden 
versenyző részvételi diplomát és ajándékcsomagot, míg a csoport és 
egyéni verseny legjobbjai díjakat kaptak a Mikes Kelemen Líceum 
Alapítvány, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, a Vajnár 
család, az Európai Idő szerkesztősége, a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, valamint a házigazdák anyagi támogatásával. 

Megköszönöm ezenkívül a műanyaggyár, a 6-os általános iskola, a 
"Szöcske" Kft, a "Comalimenta" kft, a kökösi "Barnana" bár anyagi 
segítségét. 

Íme a győztesek: 
csapatban I.díj: Székely Mikó Kollégium - Sepsiszentgyörgy (1-es 

csapata) és Nagy Mózes Líceum - Kézdivásárhely; II.díj: Mikes Kelemen 
Líceum - Sepsiszentgyörgy (l-es csapata) és Gál Mózes Általános Iskola 
- Barót; III díj: Kovásznai általános iskola és Székely Mikó Kollégium (2-es 
csapata); Dicséret: Petőfi Sándor Líceum-Csíkdánfalva és Turóczi Mózes 
Általános Iskola - Kézdivásárhely 

egyéniben: I.díj: Fejér Szilárd (Nagy Mózes Líceum - Kézdivásárhely) 
és Páll Adél (Mikes Kelemen Líceum - Sepsiszentgyörgy); II.díj: Sándor 
Attila (Székely Mikó Kollégium - Sepsiszentgyörgy); III.díj: Winkler Paula 
(Kovásznai általános iskola) és Bernád József (Székely Mikó Kollégium); 
dicséret: Simon Botond (Mikes Kelemen Líceum), Dávid Albert (Gaál Mózes 
Általános Iskola - Barót) és Rimány Imre (Gaál Mózes Általános Iskola) 

Köszönetet mondok kollegáimnak és az iskola igazgatóságának a 
szervezéshez nyújtott segítségéit, amely elősegítette a zökkenőmentes 
versenyzést. Egyre jobban bebizonyosodik, hogy kell ilyen versenyeket 
szervezni. Évről évre újabb tehetséges, kémiát szerető tanuló kerül 
felszínre, és a verseny minden évben újabb alkalmat kínál a kis 
kémikusoknak együtt emlékezni tanáraikkal Vajnár Emese kiváló 
tanulóra, akinek 31. születésnapja alkalmából most is koszorút helyeztünk 
az iskola előtti parkban levő kopjafára. 

Balogh Deák Anikó 


