
„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. 
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A központi téma az anyag átalakulásai, kémiai reakciók voltak, valamint 
az anyag tulajdonságainak értelmezése szerkezetével való szoros összefüg
gésben. Különböző szempontokból vizsgálva az átalakulásokat, előadások 
hangzottak el, megbeszélések, viták alakultak ki kollokvium formájában, 
melynek a diákok aktív részesei lehettek. Az idei tábor pozitívumaként 
említeném azt, hogy már a megnyitón kiemeltük azt a gondolatot, hogy az 
idén nagyobb teret biztosítunk a diákok alkotó kezdeményezésének. Min-
denki szót kapott aki óhajtotta, előadást tarthatott kedvelt témakörében, szó 
volt pl. a fullerénekről, dr. Oláh György kémiai Nobel-díjas munkásságáról, 
az alkohol és hatásairól, stb. Ugyanakkor kísérleteket mutattak be ugyanis 
nagy hangsúlyt kapott a bemutató módszer, annak ellenére, hogy a táborhoz 
tartozó iskola szerény felszereltséggel rendelkezik. 

Ilyen értelemben kimagasló teljesítményt nyújtott Románszky Lóránd 
nagyváradi diák, akinek dicséretére válik, hogy már otthonról 43 vegyszert 
cipelt, amit kiegészített Grabán Vladimirrel való randevúja a kolozsvári 
állomáson. Naponta „adagolta" önállóan bemutatott kísérleteit, melyekhez 
magyarázatokat fűzött, önálló előadóként fellépve táblázatokat készített. 
Egyik nap jázmin-málna-banán-ananász illat töltötte be az iskola légterét, 
ugyanis az észterezés volt a központi téma. Redoxi témájú kísérleteiből 
említendő a kémiai vulkán, a bikromát, a perhidrol, a permanganát és 
perhidrol, a perhidrol bontása mangándioxiddal az „aluminotermia szabad-
ban" virágcserépbe helyezett konzervdobozban végezve, „mindenki 
fedezékbe" jelszóval. A világító narancslé, a lila gőzök, a Szaturnusz fája, a 
Diana fája, a tűlevél, a Coca-Cola, a pulzáló higanycsepp, a kockacukor 
lángja mind emlékezetessé teszik az ott töltött napokat, az iskolának pedig 
emlékbe kémiai virágoskert maradt. Az utolsó estére tartogatták a bengáli 
tüzet, melyen első naptól kezdve dolgoztak Szőke Szilárd temesvári diákkal. 

Hét nagy és kisebb gyutacs készült el s népes közönséget kápráztatott el 
a lila, sárga, piros, rózsaszín, zöld, kékes-zöld lángok s a füstölő. Ilyen 
„varázslatra" képes az, aki kisdiák kora óta keres, kutat, kísérletezik. 

A diákok zöme X. és XI. osztályt végzett. Közkívánatra: szerves kémia 
előnyben előre elkészített tesztek alapján próbálhatták ki tudásukat. Naponta 
„hajtottunk végre" szerves szintéziseket. Érdekes volt a kerekasztal meg-
beszélőn a vélemények és ellenvélemények találkozása. Néha érdekes, új 
megoldások születtek a vegyületek egymásba történő kölcsönös átalakításait 
illetően. 

A mozgókönyvtár folyóiratokat, a TEVI legfrissebb számait, példatárakat, 
magyar és német nyelvű tankönyveket, szakkönyveket biztosított — naponta 
gazdát cserélve. 

A „napi fáradalmakat" a diszkó zenéje vagy a videofilmek (szórakoztató 
valamint oktató) enyhítették. 

A kémia és a gyakorlat kapcsolatát illetően értékes hozzájárulásnak 
minősítjük Vezsenyi Mária előadását a fogtömő-polimerekről, azok elméleti 
és gyakorlati bemutatását, valamint a kutatómunka szépségének ecsetelését. 

Mátyás Éva ragyogóan teljesítette a nemzedékek közötti jó viszony megőr-
zésének feladatát. 
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Nem maradtak el a napi séták sem: posta, bevásárlás, gyógynövénygyűjtés, 
fürdés stb. A tábor végén pedig a szokásos Lakóca csúcs megmászása 
(1777m) örök élményt nyújtó emlék marad. 

A tábor a szokásos tábortűzzel zárult, ahova a fakitermelő lakosság apraja 
- nagyja odasereglett. Ezt megelőzően díjkiosztó „gálát" rendeztünk, ahol 
könyvjutalmakat, diplomákat osztottunk ki az arra legérdemesebbek között. 
Érdeklődés, szorgalom, befektetett munka, s nem utolsó sorban a tudás 
szempontjai alapján díjaztuk Körmendy Emese, Vicsai Kinga és Koncz Kovács 
Noémi nagybányai diákokat, Vezsenyi Sándor kolozsvári valamint Kádár 
Magor és Nagy Krisztina marosvásárhelyi diákokat. Dicséretben részesítettük 
Bartis Tamás nagykárolyi, Rariga Zsolt zilahi, szóbeli dicséretben pedig 
Szaniszló Katalin és Vezsenyi Lilla kolozsvári diákokat. A különdíj Románszky 
Lóránd nagyváradi diákot illette, a különdicséret pedig Szőke Szilárd temes
vári diákot, aki, bár fizikusként tevékenykedett, kémikusként is kitűnt, s már 
egri szereplése óta régi barátként tiszteljük Lóránddal együtt. 

A tábor gondnoka és az étkezde vezetője is kitüntetésben részesült. 
Készül a téli tábor is Komandón. Vonzó a tiszta levegője s a lelkek 

tisztasága - hisz ide nehezen jut el a környezet szennyeződése, a nagyvárosok 
zaja, füstje, ahogyan ezt csodálatosan leírja Látó Anna: Honvágyam hiteles 
története c. műve. 

Mindezeket egybevéve, nem csoda, ha többfelől hangzott el búcsúzáskor: 
Ugye jövőre is eljössz? 

Hiszem, hogy érdemes egy ilyen csodás hetet eltölteni a megérdemelt 
pihenésből, hisz Komandó vár, Komandó visszavár... 

Nagy Gyöngyi 

a nagyváradi ADY ENDRE Elméleti Középiskola kémia tanára 

Felhívás diákok versenypályázatára 
Folyóiratunk előző évi számában beindult „Mit tudunk a Nobel-díjasok-

ról?" szóló versenyünk igen nagy érdeklődést keltett a diákság körében, 
többen is fordultak szerkesztőségünkhöz azzal a kéréssel, hogy valamilyen 
formában folytassuk ezt a versenyt. Ezeknek a kérdéseknek eleget téve 
meghirdetjük az 1996-97-es évre szóló új versenypályázatot, amelynek neve 
„Nobel-díjasok" lesz. 

A verseny tematikáját kibővítjük, ezúttal nem csak a fizika, kémia és 
orvostudomány területéről, hanem minden területről, ahol Nobel-díjat 
osztanak (irodalmi, közgazdasági és béke) teszünk fel kérdéseket. Minden 
Firka számban négy kérdést teszünk föl a különböző Nobel-díjasokkal 
kapcsolatban. Minden kérdésnek megadjuk a pontszám értékét. A válaszokat 
röviden, egy ív oldalon közöljék. Kérjük a nevet és a pontos lakcímet, 
valamint az osztály és iskola nevét is feltüntetni. 

A verseny időtartama egy tanév (hat Firka szám). 
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