
2018-ban következett el az Irinyi János középiskolai kémiaver-
seny ötvenedik jubileuma. Jó volt megélni és átélni az ünnepi
megemlékezés során, hogy a résztvevők életére milyen nagy mér-
tékben hatott a verseny. Láttuk, hogy formálta életüket, gondol-
kodásukat a már Gorkij által is megfogalmazott gondolat, mely
szerint „a kémia csodálatos tudomány, benne van elrejtve az
egész emberiség boldogsága”. A versenybizottság 2018-ban a kö-
vetkező személyekből állt: Pálinkó István (a versenybizottság el-
nöke) és Sipos Pál szegedi egyetemi oktatók, Ősz Katalin és Len-
te Gábor a Pécsi Tudományegyetemről, Sz. Márkus Teréz szom-
bathelyi, Nagy Mária és Petz Andrea pécsi, Tóth Imre kecskemé-
ti, Tóth Albertné debreceni és Dóbéné Cserjés Edit budapesti kö-
zépiskolai tanárok, illetve Hajnissné Anda Éva a Közép-budai
Tankerületi Központból. Ezen az évfordulós döntőn Szeged átad-
ta a stafétát Debrecennek, hogy a cívis város vihesse tovább a
szép hagyományokat, és kereshesse a folyamatos megújulás lehe-
tőségeit. A versenybizottság új elnöke, Ősz Katalin, a pécsi egye-

tem docense feladata arról gondoskodni, hogy az Irinyi továbbra
is a megbecsült, elismert versenyek sorába tartozzék.

*
Félszáz esztendő, megannyi pillanat, millió emlék. Sok már-már
elfelejtett név… Emberek, akik idejükkel, erejükkel nem spórol-
tak, hogy szeretett tantárgyunk csodálatos rejtelmeit tanulóikkal
megismertessék. Igen, megannyi ember, aki az évek során azért
dolgozott, hogy ez a verseny elfoglalhassa azt a méltó helyet, me-
lyet a középiskolai versenyek tárházában megérdemel. Nem köny-
nyű ennyi évet feleleveníteni, de bízunk abban, hogy az itt felvil-
lantott emlékképek sokak számára adtak lehetőséget a vissza-
emlékezésre, a fiatalabbaknak pedig megmutatták, hogyan is for-
málódott egy verseny az elmúlt ötven év során. ���
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KÖZOKTATÁS – TANÁRI FÓRUM

Eredményhirdetés Miskolcon (2010) Az Irinyi-díjas Fajszi Bulcsú (Fazekas Mihály Gimnázium) 
és Horváth Réka (Apáczai Csere János Gimnázium), továbbá
Albert Attila és Villányi Attila, a tehetséggondozó munkájukért 
kitüntetett tanárok 2017-ben Szegeden az Irinyi-zászlóra kötik 
az az évi résztvevők névsorát

Képek az 51. Irinyi-versenyről
Debrecen, 2019


