
Takács Csaba Kémia Emlékverseny 
Középiskolásoknak 

Az 1997-98-as tanévben harmadszor szervezte meg Horváth Gabriella maros
vásárhelyi kémiatanár a középiskolások számára indított, négyfordulós, levelezés 
útján lebonyolított Takács Csaba Kémiai Emlékversenyt. (Ismertetését lásd a Firka 
1996-97/1 és 1997-98/3-as számaiban.) 

A verseny beindítása óta folyamatosan nőtt a jelentkezők és a versenyzők száma. 
Az 1997-98-as tanévben 408 tanuló jelentkezett 37 középiskolából, s közülük 330 
mind a négy forduló feladataira válaszolt. 

A verseny idei résztvevőinek díjazottjai: 

IX. osztály, (maximális pontszám: 200) 
I. díj - Tóth Attila, Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líc. 185,50 p 
II. díj - Molnár Gábor, Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líc. 184,50 p 
III. díj - Bögözi Tekla, Székelyudvarhely, Tamási Áron Líc. 180,70 p 

X. osztály: (maximális pontszám: 200) 
I. díj - Minier Tünde, Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Líc. 189,75 p 
II. díj - Vandra Zita, Brassó, Áprily Lajos Líc. 185,75 p 
III. díj - Szász Orsolya, Csíkszereda, Márton Áron Líc. 185,25 p 

XI. osztály: (maximális pontszám: 200) 
I. díj - Simon Éva, Csíkszereda, Márton Áron Líc. 190,75 p 
II. díj - J ó z s a Levente, Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Líc. 189,00 p 
III. díj - Marton Annamária, Csíkszereda, Márton Áron Líc. 188,00 p 

XII. osztály: (maximális pontszám: 260) 
I. díj - Boján Vilma, Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc. 205,75 p 
II. díj - Metz Erzsébet Júlia, Székelyudvarhely, Mezőg. Szakköz. 193,75 p 

Mindazok, akik elérték a 175 pontot, dicséretben részesültek. A díjakat a 
benevezési költségekből, a Takács Csaba szüleitől, valamint a támogatók (EMT -
Kolozsvári és Marosvásárhelyi Fiókszervezet; Holding Kft.; BIO EEL Kft; KATALIN 
NOHSE Kft; a volt Református Kollégium (ma Bolyai Farkas Líc.) öreg Diákok Baráti 
Köre; Barótról a Baráti Szabó Dávid Alapítvány) adományaiból fedezték. 

A szervező reméli, hogy ebben a tanévben is sikerül újraindítani a versenyt, ezért 
kéri az érdeklődőket, hogy október 30-ig a következő címen jelentkezzenek: 

Horváth Gabriella 
4300 Târgu Mureş; str. Înfrăţirii nr. 30, ap. 9. 
tel: 065-143297; e-mail: gigi@netsoft.ro 

Az elmúlt tanévben versenyző diákok véleményeiből álljon itt egy pár 
kedvcsinálóul: 

„Szerintem a versenyt érdemes továbbfolytatni, sokat lehet tanulni belőle; pl. az 
első fordulók feladatai mellett még külön érdekességeket is tudtunk meg. Szerintem 
akik nem neveztek be nem tudták, hogy miről maradtak le." (Akácos Zoltán, 
Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líc. IX. oszt.) 
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„A Takács Csaba Kémia Emlékverseny egy komoly és jól megszervezett verseny. 
Nagyon tanulságos és rengeteg információhoz jutottam a 4 forduló során. Továbbra 
is részt fogok venni és ajánlom mindenkinek a versenyen való részvételt." (.Szabó 
Ákos Zsolt, Zilah, Elméleti Líc. IX. oszt.) 

„Már részt vettem többször is ilyen levelezéses versenyen, de ez különösen 
tetszett, azért is, mert olyan dolgokat tudtam meg belőle, amikre még szükségem 
lehet vagy úgysem néztem volna utána, szerintem jövő évben is kellene folytatni a 
versenyt, én egészen biztosan újra feliratkozom. Sok sikert továbbra is a dolgozatok 
összeállításában." (Nemes Incze Péter, Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc. IX. oszt.) 

„Szerintem e verseny megszervezése egy nagyon jó ötlet volt, és ha lehetséges 
minden évben meg kellene szervezni a IX.-XII.-esek számára. A feladatok me
goldásait keresve sok új és számomra érdekes dolgot tudtam meg a kémia világából, 
olya, amit az iskolában nem tanítanak. Habár nem értem el eléggé jelentós ered
ményeket, örülök, hogy én is a versenyzők közé tartózhattam." (Fülöp Melinda, 
Kolozsvár, Báthory István Líc. X. oszt.) 

„Szerintem nagyon jó ötlet volt e verseny megszervezése és remélem jövőre is 
folytatódik. Nem bánom, hogy beneveztem, mivel sok érdekes dolgot tanultam 
közben, amelyeket azelőtt nem is sejtettem. Míg heteken keresztül lapozgattam és 
keresgéltem a szótárak, lexikonok lapjai között, olyan dolgokra bukkantam, ame
lyekről még nem is hallottam. Elvezettel vezettem végig minden fordulót, bár fárasztó 
volt, de azért megérte, mert sokat tanultam belőle." (Schmidt Petra, Zilah, Elméleti 
Líc. X. oszt.) 

„A verseny végigviteléhez meglehetősen sok kitartás és energia szükséges. 
Néhány nem teljesen egyértelmű feladatot kivéve a verseny érdekes és talán még 
izgalmas is. Azt hiszem, ha folytatódik, még egyszer belevágok!" (Klimbusz Ottó, 
Arad, Csíki Gergely Líc, XI.oszt.) 

„Az idén is vagy örömmel vettem részt a versenyen. A véleményem az, hogy ez 
az érdekes verseny jövőben is folytatódjon. Igaz, nekem már nem lesz lehetőségem 
résztvenni rajta, az idén érettségizem, de remélem mások érdeklődését is felkelti. A 
feladatok érdekesek voltak, a válasz után kutatva csakis a tudásomat bővítettem; 
érdemes volt versenyezni. A tanárnőnek kívánom, hogy legyen továbbra is sok-sok 
energiája és türelme folytatni a versenyt, ily módon is bővíteni a kémiát kedvelők 
táborát. (Boján Vilma, Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc.) 

Új köntösben a Gazeta de Informatică! 
A nyolcadik évfolyamába jutó Gazeta de Informatică új köntösben és új rovatokkal 

bővülve jelenik meg. A lap eltért eddigi gyakorlatától, és ma már nemcsak progra-
mozással kapcsolatos cikkeket közöl, hanem érdekes információkat az informatika 
teljes világából. A megújult lap tanévenként 8 számban jelenik meg, számonként 64 
oldalon és (ebben az évben) 5000 lejért. A lap tudományos vezetője Horia Georgescu 
bukaresti egyetemi tanár, főszerkesztője Ionescu Texe Klára kolozsvári középiskolai 
tanár, felelős szerkesztője a marosvásárhelyi Mircea Sârbu. A kiadást az idei első 
számtól kezdődően a marosvásárhelyi Computer Press Agora vállalta. A szerkesztőség 
címe: office@ginfo.ro, telefon: 065-166516, honlap: http://www.ginfo.ro 
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Nyolcéves a HIX! 
Hollósi József 1989-ben végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

fizika szakán. Ezután Amerikába került asztrofizikát tanulni. Az Egyesült Államokban 
élő és tanuló barátaival az Internet segítségével tartotta a kapcsolatot. Ekkor merült 
fel benne az a gondolat, hogy jó lenne ebbe a „társalgásba" másokat is bevonni. Így 
született meg a HIX ötlete. A HIX (Hollósi Information eXchange) egy magyar nyelvű 
Internetes információs rendszer. Több elektronikus újság és társalgási (levelezési) 
lista együttese. Mindegyikre külön fel lehet iratkozni, és mindegyik használata 
ingyenes. A listákra bárki beküldheti kérdéseit, véleményét, hozzászólását. Ezáltal a 
világ minden táján élő magyarok úgy tárgyalhatnak egymással, mintha szomszédok 
lennének. Külön lista van a számítástechnika iránt érdeklődőknek (Guru), a humort 
kedvelőknek (Móka), a vitázóknak (különböző szinteken: Vita, Szalon, Fórum), a 
doktoranduszoknak (Dosz), az otthonülőknek (Otthon), az érdekes ötletek ked
velőinek (Tipp) stb. Az egész rendszerről, annak használatáról, lehetőségeiről (több 
tízoldalnyi) információt kaphatunk, ha egy üres levelet küldünk a help@hix.com 
címre. A HIX-ben eddig megjelent összes hozzászólásokból az idén készült egy CD. 
Ennek a világon egyedülálló rendszernek a megálmodásával, megvalósításával és 
üzemeltetésével Hollósi József egyedül többet tett a világ magyarjainak össze
fogásáért, mint az erre szakosodott szervek, társaságok és szövetségek együttvéve. 

(Kása Zoltán) 

SzINFónia - második évfolyam 
Ez áll a fedőlapon. De a beköszöntő cikk alapján inkább egy új (tulajdonképpen 

teljesen megújult) lapról van szó. A címe SzINFónia. Ez a szerkesztők szerint 
"összecsengő tantárgyak egyidejű kiadványa", amely a zenei szinfóniára rímel 
("összecsengő harmóniák egyidejű hangjai"). A lap az informatika és a matematika 
köréből meríti cikkei tárgyát, de szívesen bővítené fizikával is. Tudományos és 
tudománytörténeti. Címek a kezünkbe került számból: UNIX heckelés, ETRE, Mes
terséges neuronhálózatok, XMS - börtön számunkra a 640 KB, Descartes-féle koor
dinátarendszerek, Hewlett-Packard, Blaise Pascal, A Kheopsz piramis, A számjegyek 
eredete, Feldatmegoldók rovata. A címekből is látható, hogy érdekes, sokoldalú lapról 
van szó, amelyet fiatalok készítenek fiataloknak. A fiatalos lendület mellé azonban 
elkelne egy tapasztalt szerkesztő, aki kijavítaná a sok bosszantó helyesírási hibát, és 
szerkesztési tanácsokat is adna. A szerkesztőség címe: Redactia szINFónia, CP . 738. 
Of. postal 6, 2200 Braşov, e-mail; alexk@technologist.com 
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