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ismerd meg!
 

 

Hevesy György Kémiaverseny 

Az EMT Kémia Szakosztálya minden évben megszervezi a Hevesy György Kémia-
versenyt a VII-es és VIII-os tanulók számára. A versenyen nagyon sok erdélyi iskola 
vett részt ebben az évben is, közel 300 tanuló mérte össze tudását a verseny helyi szaka-
szán. Az első forduló legjobbjai, 27 diák jutott el az erdélyi döntőre, melyet ebben az 
évben Szászrégenben tartottunk, a Lucian Blaga Iskolaközpontban, ahol Silaghi Melinda 
az iskola igazgatónője, egyben kémia tanára is vállalta a verseny szervezését. A verseny-
zők Erdély különböző városaiból, iskoláiból érkeztek és pénteken gyülekeztek Szászré-
genben a Makovecz Imre által tervezett DIÓ-házban. 

Szombaton reggel, az ünnepélyes megnyitón a versenyzőket Szászrégen polgármes-
ter asszonya fogadta, majd a helyi TV jelenlétében megkezdődött a verseny. 

Az írásbeli feladatokra 2 óra állt rendelkezésre, és ezt követte a laborgyakorlat, mely 
a verseny talán legérdekesebb részét jelentette. A fárasztó délelőtt után a diákok és taná-
rok meglátogatták a Kohl István természettudósról elnevezett természettudományi mú-
zeumot, mely az iskola tulajdonát képezi. A múzeumban a világ minden tájáról láthat-
tunk kitömött madarakat, illetve emlősállatokat. Mindenkit meglepett a múzeum gazdag 
anyaga, ahol 2500 kitömött madarat láthattunk és megismerkedhettünk Kohl István 
természettudós életével, munkásságával. 

A diákok délután, amíg a tanárok a dolgozatokat javították meglátogatták 
Marosvécsen a Kemény család kastélyát. Lassan így érkezett el a verseny legizgalma-
sabb, várva várt pillanata az eredményhirdetés. 

A nyertesek boldog izgalommal vették át diplomáikat és a gazdag jutalomcsomagot. 
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak. 
 
VII. osztály 

I. díj  Berszán Gréta Shalomé, 2-es sz. Általános Iskola, Brassó (tanára: Rákóczi Mária) 
II. díj  Jakbffy Balázs Máté, Ady Endre Líceum, Nagyvárad (tanára: Takács Tünde) 
III. díj Silaghi Roland, Augustin Maior Gimnázium, Szászrégen (tanára: Silaghi Melinda) 
Dicséret Buzogány Szabolcs, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár  

(tanára: Manaszesz Eszter) 
 
VIII. osztály 

I. díj Jakab Emőke Boglárka, Miskolczy Károly Általános Iskola, Micske  
(tanára: Kelemen Csilla) 

II. díj Rancz Adrienn, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely  
(tanára: Kovács Zsuzsánna) 

III. díj Palkó Gyula, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár (tanára: Csuka Róza) 
Dicséret Új Edith-Alexandra, Ady Endre Líceum, Nagyvárad (tanára: Ciubotariu Éva) 

 
Az első két helyezett a VII., illetve a VIII. osztályból tovább versenyzik a magyaror-

szági döntőn, amelyre 2013. május 31. - június 2. között kerül sor, Egerben. 
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A nyertesek rövid interjúban számolhattak be élményeikről a helyi TV adásában, il-
letve a helyi újságban. 

Mindenki, aki jelen volt ünnepelt, hiszen nagy dicsőség és öröm volt részt venni az 
erdélyi döntőn, ahol felejthetetlen emlékben volt részük diákoknak, tanároknak egy-
aránt. 

Érdemes versenyezni, érdemes kicsit rádolgozni és részt venni a Hevesy Kémiaver-
senyen, hiszen többet tudhatunk meg a kémiáról, erről ez érdekes tantárgyról, kísérle-
tezhetünk, ismerkedhetünk kollégákkal, városokkal, iskolákkal. 

Gratulálunk a szervezőknek, köszönjük a felkészítő tanároknak, versenyzőknek ezt 
a kitűnő napot. 

Jövőre is érdeklődj, készülj a versenyre, találkozzunk az Erdélyi döntőn! 
Az eddigi feladatokat, laborgyakorlatokat megismerheted a FIRKA oldalairól, illetve 

információkat a versenyről az EMT honlapján: http://kemiaversenyek.emt.ro/  
 
 

XVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 

2012. november 22-25. között ismét megrendezték az EMT égisze alatt immár ha-
gyományossá váló Nemzetközi Vegyészkonferenciát, a XVIII-at. A többnapos rendez-
vény kiváló lehetőséget nyújt a magyar ajkú kutatóknak, tanároknak, doktoranduszok-
nak, hogy ismertessék kutatási eredményeiket, tapasztalatot cseréljenek, meglévő és új 
kapcsolataikat ápolhassák. A konferencia helyszíne külön értéke volt a rendezvénynek, 
hiszen Félixfürdő hangulata, hírneve közismert. 

A résztvevők, az erdélyi, hazai szakmai képviselők, rajtuk  kívűl nagy számban ér-
keztek Magyarországról, valamint a világ más részein élő és dolgozó magyar 
ertelmiségiek is. A konferencia lehetőséget bíztosít mindenki számára a vegyészettel 
kapcsolatos tevékenységében elért eredményei közlésére. A programban szerepeltek 
plenáris előadások, amelyek minden résztvevő általános érdeklődésére tarthattak szá-
mot, függetlenül azok szűk körű szakmai területétől. Ezt követően szekcióra osztott 
előadások voltak, melyek keretében a kutatók, professzorok mutathatták be eredménye-
iket, megvitathatták a hallottakat, tanácsokat adhattak egymásnak. De ugyanakkor a le-
endő kutatókra is gondoltak, mivel helyet kapott a doktorandusz plénum, ahol a doktori 
tanulmányokat folytató fiatal kémikusok, vegyészek számolhattak be munkájukról. Nem 
utolsó sorban, a poszter szekción az alap- és mester-képzésesben résztvevő hallgatók is 
lehetőséget kaptak. Ez nagyon hasznos, mivel így megismerhetjük a tudományos konfe-
renciák mibenlétét, hangulatát, tapasztalatszerzésre, kapcsolat építésre adódik lehetőség 
szakmai körökben. Mindezek fényében szinte eltörpül az a tény, hogy a diákok és dok-
toranduszok bemutatóit rangsorolják is, díjakkal jutalmazzák. 

A plenáris előadások mindig olyan témaköröket próbálnak megközelíteni, amelyben 
minden résztvevő, tevékenységi területétől függetlenül találhat valami érdekeset, fonto-
sat, megérteni valót. Az idei konferencián szó volt például a molekulák harmóniájáról. 
A molekulák éppúgy a természet részei, mint az élőlények vagy a különböző tárgyak, így 
ezeket is nevezhetjük szépnek, harmonikusnak. Számítógépes grafika segítségével pedig 
a szépségek láthatóvá tehetők, amint azt Náray-Szabó Gábor akadémikus előadásában 
élvezhettük (szimmetria, hasonlóság, illeszkedés). 


