
Takács Csaba Kémiai Emlékverseny 
középiskolásoknak 

Az 1995/1996-os tanévben a hazai viszonylatban még nem elterjedt 
versenytípust indítottam útjára Marosvásárhelyről, a Bolyai Farkas Líceumból. 
4 fordulós levelezés útján történő megmérettetésről van szó. Először a 
verseny névadójáról szeretnék röviden említést tenni. Takács Csaba líceu-
munk első kémia-biológia osztályának tanulója volt, de tragikus körülmények 
között 1992 őszén, a XII. osztály elején, egy éjszaka szíve megszűnt dobogni. 
Szenvedélyes kémikus volt, a szó szoros értelmében, aki otthon, saját 
szobájában berendezett laboratóriumában állandóan kísérletezett, és az 
ehhez szükséges felszerelések egy részét is maga készítette el. Ezeknek 
elkészítési módját éppen úgy lejegyezte, mint az elvégzett kísérletek menetét, 
eredményeit és észrevételeit. Az ő emlékét őrizzük és tiszteljük ezzel a 
versennyel. 

A verseny elindításával elsődleges célom az volt és marad, hogy minél 
több középiskolás diák ismerje meg a kémia "titkait". 

A versenyre összesen 233 tanuló nevezett be a következő helységek 
középiskoláiból: Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Szatmárnémeti, 
Szászrégen, Zilah, Marosvásárhely. A benevezési díj 3000 lej volt, amely a 
feladatlapok, megoldások és eredménytáblázatok sokszorosításait, postai 
költségeit és részben a díjazás, jutalmazás költségeit fedezte. (A marosvásár-
helyi résztvevők mindezt 2000 lejért kapták meg, mivel személyesen vehették 
át a feladatlapokat, illetve adhatták át a megoldásokat.). A verseny februárban 
indult, és mind a 233 benevezett tanuló havonta postán kapott egy-egy 
feladatlapot, amelyen szerepelt a megoldás beküldési határideje (kb. 3 hét 
minden feladatlap megválaszolására). Minden feladatlapon kémiatörténeti, 
általános kémiai, mindennapunk kémiájával kapcsolatos kérdések, kémiai 
rejtvények, házilag elvégezhető kísérletek, érdekes feladatok és a tanulmányi 
évfolyam tananyagával kapcsolatos kérdések szerepeltek, összesen 15-16 db. 
A feladványok segédkönyvek használatát tették szükségessé. Pl. lexikonok, 
kémiatörténeti könyvek, folyóiratok, stb. (A versenyfelhívásban külön feltün
tettem a felhasználható könyvészetet is). Itt jutottam el a verseny 
megszervezésével kapcsolatos másodlagos célomhoz: könyvek, lexikonok, 
folyóiratok lapozgatása, használata, melynek során nagyon sok információ 
birtokába jutunk — amint ez a versenyzőktől beérkezett véleményekből 
egyértelműen kiderült. 

Még néhány szót a verseny megszervezéséről: minden évfolyam eltérő 
kérdéseket kapott; egy fordulóban 50 pontot lehetett elérni, kivételt képezett 
a X. osztály II. fordulója, ahol 60 pont volt a maximum, mivel Mihály Béla 
X.-es brassói diák által beküldött kérdéseket is feltüntettem az általam 
összeállítottak mellett. Voltak olyan versenyzők, akik nem minden fordulóra 
küldtek választ, de ennek ellenére minden feladatlapot megkaptak. Minden 
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forduló után a kijavítot feladatlapokat, valamint az eredménytáblázatokát a 
megoldással együtt a kémia szakos kollégának küldtem el, a versenyzők 
pedig személyesen kapták meg postán a következő forduló kérdéseit. Így 
lehetőséget adtam a tanulóknak, hogy a szaktanárral közösen beszéljék meg 
az esetleges téves megoldásaikat. 

Május végén fejeződött be a verseny, és a legnagyobb pontszámot elért 
tanulókat az oklevelek mellett könyvekkel jutalmaztam. Minden díjazott 
postán kapta meg a jutalmakat. A könyvjutalmak 80%-a kémia tárgyú könyv 
volt: példatárak, tesztgyűjtemények, kísérletek gyűjteménye, kémiai rejt-
vénykönyv, Firkák, stb., összesen 59 db. könyv és 53 db. FIRKA. Természete
sen ezeket nem csak a benevezési díjakból fedeztem, hanem a saját 
nélkülözhető szakkönyveimen kívül a díjazást anyagilag támogatták: Takács 
Csaba szülei, EMT-Kolozsvár, valamint Marosvásárhelyről: Magnolia 
gyógyszertár, 2 MAR könyvüzlet, Népújság szerkesztősége, RMPSz, Csekme 
István nyugalmazott tanár, Dudutz Gyöngyvér előadó az Orvosi és Gyógysze
részeti Egyetemről. Ezúton is köszönöm a támogatók önzetlen hozzájárulását, 
és itt kérem fel a kollégákat és mindazokat, akik a jövő évi versenyt anyagi 
vagy tárgyi támogatásban tudják részesíteni, hogy juttassák azt el Marosvásár
helyre a Bolyai Farkas Líceumba Horváth Gabriellának. 

A jutalmazott diákok: 
IX osztály: 

I. díj Kovács Attila 184,00p. Brassó, Áprily L. Líc. 
II. díj Kelemen Zoltán 183,30p. Marosvásárhely, Bolyai F. Líc. 
III. díj Kedves Annamária 181,85p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc. 
Dicséret Bakos Adél Zsuzsanna 179,90p Szászrégen, Petru Maior Líc. 

Kis Andrea 177,95p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc. 
Gáll Attila 174,40p. Brassó, Áprily L. Líc 
Koncsag Előd 173,45 Gyergyószentmiklós, Salamon E. Líc. 

X . osztály 
I. díj Ilonczai Zsolt 160,25p Szatmárnémeti, Kölcsey F. Líc. 
II. díj Mihály Béla 159,50p Brassó, Áprily L. Líc 
III. díj Nagy Kasza Jonathán 157,00p Szatmárnémeti, Kölcsey F. Líc. 

XI. osztály 
I. díj István Gabriella 180,50p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc. 
II. díj Gergely Kinga 172,75p Zilah, Elméleti Líc. 
III. díj György Melinda 170,50p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc 
Dicséret Iszlay Réka 168,75p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc 

Kosa Katalin 165,25p Marosvásárhely, Bolyai F. Líc 
Kerekes Olga Enikő 164,50p Marosvásárhely, Mezőgazdasági Líc. 

XII. osztály 
I díj Keresztes Emese 153,25p Szászrégen, Petru Maior Líc 
II.díj Laczkó Dobos Hajnalka 138,75p Gyergyószentmiklós, Salamon E. Líc. 
III. díj Csegedi József Szilárd 131,25p Szászrégen, Petru Maior Líc 

A verseny nem volt könnyű, mert a válaszokat meg kellett keresni, 
könyveket kellett lapozgatni, könyvtárakban kellett búvárkodni - ehhez 
kitartásra volt szükség. Így mindössze 80 tanuló volt, aki mind a 4 fordulót 
„kibírta", és ők a kitartó munkájukért Dicsérő oklevélben részesültek. 
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Végül pedig néhány, a versennyel kapcsolatos vélemény a versenyzők 
részéről (részletek): 

„...De azért kár, hogy vége van. Alábbhagy a versenyszellem; egy csomó 
érdekes dolog olvasatlanul marad a lexikonok alján - na igen, kell jövőre is, 
mert azt be kell látni, hogy ha nagyon komolyan vette az ember a dolgot, 
sokkal többet olvasott, tudott meg kutatásai alatt, mint amennyire szüksége 
lett volna, és mivel az embernek szelektív memóriája van, sok, számára 
érdekes dolgot jegyezhet meg. Nekem az az érzésem, hogy ez a verseny 
hihetetlenül sokat jelent a tanulók általános műveltségének és felhívja a 
figyelmet a tanulás érdekesebb oldalaira. Ezt a versenyt hiba lenne nem 
folytatni; még nagyon sok generáció van, amelynek szüksége van 
erre..."(Kelemen Zoltán, IX. oszt, Marosvásárhely). 

„Szerintem nagyon vagány volt ez a verseny. Rengeteget lehetett tanulni 
belőle és sokkal jobban megjegyzi az ember az olyan dolgokat, melyek után 
heteken át kérdezősködött, kutatott..., mint amit az iskolában tömnek a 
fejébe... Egyszóval nagyon tetszett a verseny és jövőben is szeretnék 
benevezni." (Kedves Annamária, IX. oszt, Marosvásárhely). 

„Szerintem nagyon jó ötlet volt a verseny megszervezése, nem csak azért 
mert nem untam magam a szabadidőmben, lekötött, hanem azért is mert 
több olyan dolgot tudtam meg a búvárkodás ideje alatt, melyet azelőtt nem 
is sejtettem... Összegezve: az egész verseny egy fantasztikus ötlet volt, nem 
bánom, hogy beneveztem" (Farkas Attila, IX. oszt. Brassó). 

„Nem vagyok valami nagy kémiás, mégis élvezettel csináltam végig. 
Tulajdonképpen csak szórakozásból ültem le és néztem utána a dolgoknak, 
nem a nyerniakarás vágya fűtött. Talán ennek köszönhető, hogy nem vagyok 
az élmezőnyben. De hát: "C'est la vie". Egy biztos: jövőre is benevezek, mert 
érdemes..." (Vass Ibolya, IX. oszt. Tasnád - Szatmárnémeti) 

„Elsősorban szeretném megköszönni, hogy a mi iskolánk diákjai is részt 
vehettek. Megérte, mert a verseny által olyan dolgokhoz, különböző köny
vekhez, lexikonokhoz nyúltunk és kerültünk közelebb, amelyeknek azelőtt 
közömbösség és butaság miatt nem nagy jelentőséget tulajdonítottunk. E 
versenynek köszönhetően rájöhettem arra, hogy sok dolog fontos lehet 
számomra a kémiából, hisz vannak anyagok, melyeket a mindennapokban 
is használunk és környezetemben előfordul, és esetleg nem tudnám milyen 
hasznos és milyen reakciók során okozhat kárt..." (Topai Krisztina, IX. oszt., 
Zilah). 

„Első soraimban meg szeretném köszönni, hogy a szüleim és egyes 
tanáraim szerint olvashatatlan írásomat ki tetszett betűzni. A versenyről azt 
mondhatom, hogy ennél ötletesebb, érdekesebb összeállítást el sem tudok 
képzelni. Egy javaslatom azonban volna: a kérdések számát tessék felemelni 
20-25-re. Szerintem ezt a versenyt a jövőben folytatni kell, mert ez elsősorban 
a diákok érdeke, (nagyon sokat lehet tanulni a szótárak lexikonok 
lapozgatása közben). Befejezésül annyit, hogy e sorok íróját tessék a 
következő ilyen verseny legelső jelentkezőjének tekinteni" (Koncsag Előd, 
IX. oszt., Gyergyószentmiklós). 

„Élveztem, jó volt, de örülök, hogy vége, mert egy kicsit fárasztó volt. Sok 
érdekes dolgot tanultam, és még jobban megszerettem a kémiát." (Nagy 
Kasza Jonathán, X. oszt. Szatmárnémeti). 
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„Véleményünk szerint nagyon jó volt. Nagyon tetszett nekünk, sok érdekes 
dolgot tanulhattunk meg. A kérdések nehézsége megfelelő, a kiszabott idő 
is elegendő... Nagyon örvendünk, hogy részt vehettünk ezen a versenyen, és 
a jövő évben is részt szeretnénk venni." (Kovács Zsófia, Köllő Hajnal, X.oszt, 
Szászrégen). 

„Nagyon tetszett a verseny. Igazán magas fokú, igényes feladataival 
komoly kihívást jelentet számomra... Ha újraindul, szívesen benevezek. 
Köszönöm, hogy van aki vállalta ennek a versenynek a megszervezését, a 
vele járó gondokat, problémákat."(Russ János, X. oszt. Szászrégen) 

„Szórakoztató volt, érdekfeszítő. Szeretném, ha a jövőben is lenne ilyen 
verseny. (Szabó László, XI. oszt. Marosvásárhely.) 

„Örvendek, hogy versenyeztem. A versenyből hasznos dolgokat lehet 
tanulni és nagyon érdekesek a témák. Az elkövetkezőkben szeretném, ha 
egyes kérdéseknél bővebb magyarázat lenne."(Dénes Csilla, XI. oszt, Brassó) 

"Ami az én véleményemet illeti a versennyel kapcsolatban, meg kell írnom, 
hogy nem ilyenre vártam. Gondoltam, hogy a XII-es tananyaggal kapcsolatos 
számítási feladatok lesznek. De igen változatos kérdések, feladatok voltak. 
A kísérletek és a rejtvények is igen szórakoztatóak voltak... Amit javasolhat-
nék, hogy a feladatlap tartalmazzon minél több kérdést a mérgező vegysze-
rekről, környezetszennyező anyagokról..."(Laczkó Dobos Hajnalka, XII. oszt. 
Szászrégen). 

„Szerintem nagyon jó dolog az ilyen verseny. Egész jól belejöttem. Kár, 
hogy vége van. J ó lenne kiterjeszteni líceum utánra is, hogy ne csak XII-ig 
lehessen versenyezni. Nagyon tetszett. Ötletesek a kérdések. Szeretnék, ha 
lehet líceum után is játszani." (Csegedi József Szilárd, XII. oszt. Szászrégen). 

Ezúton is felhívom a kollégák figyelmét, hogy a következő tanévben 
újraindítom a versenyt, valószínű november 1.-től.Jelentkezni lehet levélben 
az alábbi címen: Horváth Gabriella, 4300 Marosvásárhely, Infratirii u. 30/9, 
vagy a Bolyai Líc. címére: Bolyai tér 3 sz. 

H o r v á t h Gabriel la 

Komandó visszavár 
Valóban a kémia tábornak már hagyományai vannak. Ismerős és új arcok 

találkoztak az idei nyáron is - a kémia s a fenyves erdők „szerelmesei". A 
Kovászna melletti kis székely település a hegyek, erdők szívébe, ismét 
vendégül látott egy kémia kedvelő kis csoportot, melynek az volt a 
célkitűzése, hogy gazdagítsa kémiai ismereteit, fejlessze látókörét, ha lehet 
szórakoztató, pihentető módon - hisz mindössze nyolc nap állt ren
delkezésére. 

Ez sikerült is, ugyanis változatos tevékenységek töltötték be az érdeklődők, 
az ország különböző részeiből érkező, anyanyelven tanuló diákok napjait. 

1 9 9 6 - 9 7 / 1 3 9 


