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árcsak minden év a kémia éve lenne!
Az iskolai eseményeket Fésüs Viktó-

ria 11. osztályos tanuló cikkéből idézzük,
amely az iskolai újságunkban, a Voluntas-
ban, országunk legrégebbi diákújságjában
jelent meg. 

„Január 26-án A Kémia Nemzetközi Éve
– 2011 megnyitójaként kísérletezős napot
tartottunk iskolánkban. Egymás utáni há-
rom szünetben a legkülönfélébb kísérle-
tekkel várták az érdeklődőket a 11. évfo-
lyam kémia fakultációs diákjai a folyosó-
kon és az aulában. A nemzetközi esemény
alkalmából a központi szerepet minden
helyszínen a víz játszotta, ám mivel ez a ki-
kötés szerencsére elég tág, az egyszerű ösz-
szeöntögetős kísérletektől kezdve a kisebb
robbanással járó reakciókig mindenféle ér-
dekesség előkerült.

Nagy volt a lelkesedés mind a nézők,
mind a kémikusok részéről, hisz a plaká-
tok már napokkal azelőtt hirdették a nagy
eseményt. A kísérletezők egy héten keresz-
tül minden napjukat előkészületekkel töl-
tötték, miközben az általuk kiszemelt ve-
szélyesebb kísérletek bemutatásáért kö-
nyörögtek Miklós tanárnőnek. Tanári fel-
ügyelettel végül is a legtöbb kísérlet meg-
valósulhatott, gondolok itt az alumínium
és a jód, vagy éppen a nátrium és a víz re-
akciójára.”

Ezek után hosszú felsorolásban olvas-
ható az érdekes kísérletek címe és a hoz-
zájuk tartozó kis kémikusok neve (http://
www.tancsics.hu/).

Kedves iskolánk, a kaposvári Táncsics
Mihály Gimnázium 2006 szeptemberében
ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját.
A háromosztályos „paedagogium”, ami-
nek osztálytermeibe a kapirgáló tyúkok is
be-betaláltak, 1810-ben már négyosztályos
lett. „Esterházy herceg bőkezűségéből, a
jótevők adományából, a város közreműkö-
désével, a múzsák oltárává lettem. 1812” –
hirdeti a korabeli, természetesen latin nyel-
ven íródott sötétszürke márványtábla a
mai épület régi bejáratánál. Ez az 1812-es
évszám a nyilvánosság elnyerésének ideje.
Az iskolának már az 1819–20-as esztendő-
től saját könyvtára van. 1812 és 1850 kö-
zött már természetrajz tantárgyat taníta-
nak az V. és a VI. évfolyamon heti két órá-
ban.

Anyagi gondok hátráltatták a fejlődést,
de a gazdasági ügyek intézését 1856-ban
az egykori diákra, Saárdi Somssich Pál he-
lyi földesúrra bízták. Az ő segítségével az
iskola élete jelentős szakaszába lépett. 1867-
ben Eötvös József állami segélyhez juttat-
ta az intézményt.

Az intézet katolikus alapítású iskola-
ként indult, 140 évig úgy volt katolikus jel-

legű, hogy más vallású tanulók számára is
biztosította a felvételt, gondoskodott val-
lásuk oktatásáról és gyakorlásáról. Legré-
gibb tablóink az 1901/1902-es tanévből va-
lók.

A kezdetben Magyar Királyi Állami Fő-
gimnázium Magyar Királyi Állami Som-
ssich Pál Főgimnáziummá lett, majd Ma-
gyar Állami Somssich Pál Gimnázium ne-
vet kapott, és 1948-ban sikerült az elődök-
nek a több felkínált névből értékállót, Tán-
csics Mihályét választaniuk.

De térjünk vissza az 1871-es esztendőre,
amikor egyes évfolyamokon felváltva a két
fél-évben bevezették a természettant és
ami számunkra most érdekes, a VEGY-
TANT.

1884 februárjában a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, Trefort Ágoston főgim-
náziumi rangra emelte az algimnáziumot,
azaz érettségi vizsga tartására is megadta
a jogot.

A mai épület alapkőletételére 1896. má-
jus 11-én, az ezredévi ünnepségek alkal-
mával került sor. Az iskolához négyholdnyi
terület is tartozott. 1898. május közepén
már állott a szívünket mindig megdobog-
tató, német reneszánsz stílusban épült, fek-
tetett E betűre emlékeztető, két földszin-
tes előépülettel bővített palota, 12 tante-
remmel. Az iskola épületét 1998-ban az
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önkormányzat műemlék jellegű védett épü-
letté nyilvánította, és 2001-ben már a ki-
bővített épületben folytak az órák. Ennyit
az épületről, most nézzük ismét a tantár-
gyat!

1924-től reálgimnáziumi kategóriába ke-
rültünk, az új tantárgy KÉMIA néven sze-
repel, de csak a IV. évfolyamon (a nyolc
közül), heti két órában.

1922/23-ban iskolánk a 7., 1926/27-ben a
9. helyen volt az ország 39 középiskolája
közül az országos középiskolai versenyek-
ben. A vidékiek közül csak a nagykanizsai
állt előtte.

Haladunk előre az időben, 1935/36-ban
a VI. osztályban van a heti három kémia-
óra, ami mégiscsak előrelépés.

Az 1950-es évek végén (1945-től négy-
osztályos általános gimnázium lett) kü-
lönváltak a humán és a reál osztályok.
1959/60-tól megjelent a matematika-fizi-
ka, illetve a biológia-kémia tagozat, ez
utóbbi azonban sajnos eltűnt egy-két év
múlva, bár egy-egy évben a kémia össze-
találkozott a fizikával, de sajnos nagyon
ritkán. A tantestület a reál jellegű iskola-
modellt a 60-as évekbe is átemelte, de a
szükséges mértékig nem építette ki, így a
kémia óraszáma az 1961/62-es tanévben
2–3–2 volt.

1973-tól lendületet vett a szaktantermi
rendszer kialakítása. Sajnos, az átalakítás
következtében reflektorfénybe kerülő afri-
kai állatvilág-gyűjtemény, a gazdag ásvány-
és kőzetgyűjtemény a budapesti Nemzeti
Múzeumba került, pótlandó az 1956-os ese-
mények során keletkezett tűz okozta vesz-
teséget. 1979-től fakultációs rendszerben
dolgozunk, minden évben indítva kémia
csoportot. A résztvevők létszáma kb. 15
fő, de évről évre nő, így a jövő tanévtől két
csoportot is tanítunk.

Abban az elmúlt 20 évben is, amióta az
iskola tanára vagyok, jelentős változás tör-
tént a kémia óraszámaiban. A szűk látó-
körű, az arany tojást tojó tyúkot levágó
szemlélet miatt, rövid távú oktatáspolitikai
érdekeket előtérbe tolva, az óraszám egy-
harmadával csökkent, így alig haladja meg

az 1935/36-os tanév órakeretét. (Akkor he-
ti három óra volt egy évfolyamon, most
heti kétszer kettő! Az 1962-es óraszámnak
alig több mint a felét kapjuk már csak,
mindössze 57%-át!)

Sajnos, iskolánkban csak az országban
is tapasztalható sztenderd kémiaoktatás
folyik, így 9-edik osztályban heti két óra
általános kémiát, 10-edik osztályban heti
két óra szerves kémiát tanítunk. Azzal az
állásponttal, hogy a szervetlen kémiát már
általános iskolában tanulták a diákok, így
nincs szükség újratanításukra, nem érthe-
tünk egyet, és nem vállalhatunk felelőssé-
get érte, ismerve az érettségi követelmény-
rendszert.

Ezért egy délutáni 8–9. óra keretében
mind a négy évfolyamból önként jelentke-
ző résztvevőknek a régi 11-edik osztályos
szervetlen kémiát tanítjuk végig. De azért
ez mégsem az igazi! A sokszor túlterhelt
diákok ezt hagyják abba először. Az évfo-
lyamonkénti, átlag hat osztályból összejö-
vő fakultáción pedig gyakorlunk, kísérle-
tezünk, kiegészítünk. Rendkívüli nehézsé-

get okoz, hogy egy órán „bontott csoport-
ban” közép- és emelt szintű érettségire is
egyszerre készítünk fel. Az utóbbi években
emelkedő tendenciát mutat a jelentkezők
száma főleg azért, mert az iskolában bio-
lógia jellegű fél osztályok vannak, elsősor-
ban az egészségügyi pályára motivált diá-
kokkal, és ott pár év óta a kémia is vá-
lasztható a fizika mellett.

A laboratóriumi jártasságot elsősorban
szakkörökön próbáljuk elsajátíttatni. Min-
den délután van valamilyen szakkör: ana-
litikai kémiai, versenyfelkészítők. Labo-
ránsunk nincs. Így az oldatkészítéstől a
vegyszerrendelésen át a kémiai szakkönyv-
tár rendezéséig mindent a diákok segítsé-
gével végzünk. Ebben az ő számukra is igen
sok lehetőség rejlik, és munkát kaphatnak
nem csak a legélenjáróbbak.

A szertár szellemi műhellyé vált, ahol
találkozót ad egymásnak a négy évfolyam,
a fiatalabb feltekint a sikeres idősebbre, mo-
dellt lát benne, példát vesz róla. Az idősebb
pedig teret kap arra, hogy segítse a fiata-
labbat. Felkérésre szakköri órarészleteket
tarthat, számolási megoldásaival elkápráz-
tathat, titrálni taníthat. Tanítva tanulni – a
szükség hozta létre, de igen termékeny
módszer. Közben barátságok jönnek létre.
A szertárban bizonyos szekrényeknek di-
ákfelelőse is van, aki oldatot készít, cím-
kéz, rendet tartat, helyettesítendő ezzel a
laboránst, de ebből a szükségből is ková-
csolható erény. Aztán közben lehet dúdol-
gatni az ELTE-n 1948-ban először előadott
vegyészopera részleteit, amit együtt tanul-
gatunk, énekelgetünk. Változatosságkép-
pen lehet várni a tanárt nótával is, nagyon
átmelegszik a tanerő szíve tőle. Álljon itt
példának, a következő oldalon, Gadácsi
Melinda (azóta már sebész) szerzeménye
2003-ból. A Tankcsapda zenéjére átköltve
még a ballagási menetben is énekeltük.

Az itt kialakuló kapcsolatok az egyete-
mek személytelen tengerében megbecsült
kötődéssé magasztosulnak. Milyen egye-
temeket céloznak meg a diákok? Elsősor-
ban a vegyész szak a vonzó a legkiemelke-
dőbbeknek. Az ELTE TTK Kémia Tanszék-
csoportjától 2007-ben kitüntető oklevelet
kaptunk diákjainkért.

Az iskolaépület 1912-ben
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Újabban a Budapesti Műszaki Egye-
temre vegyészmérnöknek és környezet-
mérnöknek is mennek többen. A legtöbb
diákot azonban a kiszemelt orvosi, gyógy-
szerészeti pálya terelget a kémia felé oly-
annyira, hogy egy részük már kémiából
tesz emelt szintű érettségi vizsgát, nem
pedig biológiából. Tapasztalatunk szerint
jobban jár.

Nézzük meg, mit ír Herner András,
2005-ben végzett öregdiákunk a tudomá-
nyos életben kitűzött céljairól: „A cél: a
molekulákban jelen lévő természet fülön-
csípése, megismerése, felhasználása. Eh-
hez szükséges egy alapos elméleti és gya-
korlati apparátus (azaz a vegyész szak).
Ha minden együtt van, és siker is párosul
hozzá, akkor előrébb vittük a gyógyítást,
az anyagalapú ipart (műanyag, petrol- és
agrokémia), az energiaipart… Én pedig
szeretnék ebben a folyamatban részt ven-
ni, aktív szereplője lenni. Tudományos
szempontból hasznos munkát szeretnék
végezni (speciális fluoreszkáló molekulák
előállítása és vizsgálata), aminek eredmé-
nyeit mások (biokémikusok) tudják hasz-
nosítani, továbbvinni.”

Herner András és Balogh János iskolánk
legkiválóbb kémikusai. 
Herner András eredményei:
2001/02: Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny, I. hely
2002/03: Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny, II. hely és Irinyi-díj; 
kémiai OKTV, 15. hely
2003/04: Kémia OKTV, I. hely
2004/05: Kémia OKTV, I. hely; Nemzetközi
Kémiai Diákolimpiai Selejtező, 5. hely.
Balogh János eredményei:
1998/99: Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny, I. hely
1999/2000: Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaverseny, I. hely
2000/01: OKTV, kémia IV. hely
2001/02: OKTV, kémia I. hely
2002: Nemzetközi Kémiai Diákolimpia,
bronzérem

Hisszük, hogy az iskola szellemi életében a
tárgyi feltételeknél előbbre való a személyi
feltétel megléte, azaz magas szinten kép-
zett, ambiciózus tanárok jelenléte.

Iskolánkban a kémia tantárgy tanításá-
nak minőségi színvonalát a nagy elődök
nyomvonalán Kontra József alapozta meg.
Orvosok, vegyészek, gyógyszerészek, ta-
nárok nemzedékeit nevelte (ezen cikk író-
ját is) az anyag csodájának meglátására,
de a lényéből sugárzó csendes humánum
érthetővé tette a kémia iránt elkötelezet-
tek számára szerénységre intésül, a kémia
rögös útvesztőiben bukdácsolóknak viga-
szul: van fontosabb! Három évvel ezelőtt
temettük el, a gyászoló sokaságot az ő lé-
nye, gondolatai, embersége fogta össze.
Tanítványai közül az a Zrínyi Miklós pro-
fesszor búcsúztatta, aki legfrissebb táncsi-
csos akadémikusunk. Így vallott tanárá-
ról: „Kivételes pedagógiai érzéke mellett

tudóstanár is volt. Azon kevesek közé tar-
tozott, aki lelkiismeretes tanári munkája
mellett kutatómunkát is végzett. Tudomá-
nyos eredményeit doktori disszertációban
foglalta össze. Szakfelügyelőként kémiata-
nárok generációit segítette. Számos városi
és állami elismerésben részesült, de tőle
tudom, hogy számára tanítványai sikere
volt az igazi elismerés és örömforrás… La-
boratóriumi gyakorlatokon és a gyakori
szakköri foglalkozásokon szinte együtt él-
tünk a Tanár Úrral. Megtapasztalhattuk
emberségét, amit mindennél jobban jelle-
mez a diákoknak a tanárra aggatott tö-
mör, frappáns, csak egymás közt használt
neve. Ő volt az ATYUS, akkor harmincéve-
sen… Mi, akik a kémiát választottuk hi-
vatásunknak, nagyon sokat, nem túlzás,
szinte mindent a Tanár Úrnak köszönhe-
tünk… Soha meg nem szűnő tudásvágy-
gyal mutatott példát, és tapintatos figyel-
meztetésekkel, tévedhetetlen értékítélettel
segített eligazodni diákéveink bizonyta-
lanságaiban. Tudott lelkesedni és lelkesíte-
ni, bátorságot adni az alkotásra és nem
utolsósorban eredményeink megmérette-
tésére.”

A régiek közül legendás alakja volt mun-
kaközösségünknek Szántó László, Környei
Vilmosné, Puchmann Istvánné, Szőke At-
tiláné. Lelkiismeretes, magasan képzett,
humánus, egymást segítő közösséget al-
kottak. Pár év óta három szaktanár tanít
kémiát a gimnáziumban. Kertész Róbert,
Kertészné Bagi Beatrix és jómagam igyek-
szünk megfelelni az iskola hagyományai-
nak, az elődök által magasra tett mércé-
nek.

Milyenek az iskolai kémiaoktatás tárgyi
feltételei? Iskolánkban van kémiai előadó,
előkészítő, vegyszertár, sok-sok régi vegy-
szerrel és eszközzel, még azokból az évek-
ből, amikor két-három évig tagozatos szin-
tű oktatás folyt. Ezért a tanulókísérletek-

Gadácsi Melinda szerzeménye 2003-ból

Kontra József és Zrínyi Miklós társaságában 
diákjaimmal

Medgyessy Péter és Balogh
János a diákolimpikonok 
köszöntésén
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hez van nagy mennyiségben eszközünk,
normális és félmikroméretben is tudunk
kísérletezni! Ezt semmilyen virtuális mód-
szer nem helyettesíti!

Lenne még mit beszereznünk, és az is-
kolavezetés mindig megteremtette a felté-
teleket, az önkormányzat is figyel ránk.
Amit el kellene érnünk, az nem az eszköz-
tár bővítése, hanem az óraszámok emelé-
se legalább a nyolc évvel ezelőttire, de ez
központi döntést igényel. Létrehoztunk
egy alapítványt is a tehetséggondozó mun-
ka segítésére. Kajtár Márton – aki isko-
lánkban is tanult – tiszteletére az alapít-
vány neve: Változatok Négy Elemre. Bevé-
telünk kevés, de arra elég, hogy jutalmat
adhassunk, egy-egy szociálisan rászorulót
utaztathassunk például versenyre. A neve-
zési díjak egy részét szoktuk még ebből
fedezni.

Óriási fejlesztés előtt állunk, mert meg-
nyertünk egy olyan TÁMOP-pályázatot,
amelynek keretében igen magas színvona-
lú természettudományos laboratóriumot
kapunk – ilyenből az országban hat ha-
sonló létesül. Az egyik melléképületünket
teljes egészében ennek a szolgálatában
alakítják át 2011 őszére. A több százmilliós
beruházás a környékbeli iskoláknak is le-
hetőséget ad az oktatásra, de bízunk ab-

ban, hogy leginkább a mi munkánk szín-
vonalát emeli tovább.

Érezzük, hogy az elbírálásban – a Dél-
Dunántúlon egyedül nyertünk – benne
vannak kimagasló eredményeink. Nézzük
tehát őket az itt bemutatott táblázatokban,
előrebocsátva, hogy iskolánkban sajnos
nincsen speciális kémiaoktatás és a kör-
nyékünkön sincs jelentős vegyipar. 

Iskolánkban a kémia tantárgy OKTV-
eredményei a legnívósabbak, amire büsz-
kék vagyunk, ez örvendetes példát ad majd
a következő generációnak.

Ám a kémia iránti elköteleződés az Iri-
nyi János-szakkörön mutatkozik meg elő-
ször. A feladatmegoldások, kísérletezések,
a szabadabb, kötetlenebb óravezetés, a ba-
rátságosabb légkör sok tanítványunkban
alakítja ki az önbizalmat, azt a képességet
is, ami az anyag faggatásához szükséges.
A 2005/06-os tanévben az Irinyi János Or-
szágos Középiskolai Kémiaverseny döntő-
jébe jutott tanulókat figyelembe véve el-
nyertük „A legtöbb tanulót felkészítő in-
tézmény” díját. 2009-ben pedig a Reanal
vegyszergyártól ajándék vegyszercsomagot
kaptunk.

Az iskola év végi pályázatai, kitünteté-
sei között szerepel a Pro Futuro Táncsics
Mihály Gimnázium Reál Tagozat; a Pro Me-

dicina Alapítvány kitünteti a biológiai és a
kémiai OKTV-n legjobb eredményt elért
diákokat; a Táncsics-díj az illető tanév leg-
eredményesebb tanulójának jár, aki aztán
az Aranykönyv tárgyévi oldalára írhat üze-
netet iskolatársainak. Az elmúlt tíz évben
legtöbbjük „kis kémikus” volt. A dicsőség-
falakon pedig fényképeikkel találkozha-
tunk az iskolában. A dicsőségfal két olda-
la közül az egyik csak a biológia és a ké-
mia tantárgyból jeleskedőké. Szokásommá
vált, hogy errefelé kerülök, gondolatban
üdvözlöm őket. Ezt a szokásomat már a
megfelelő érdeklődésű diákok közül töb-
ben átvették, szinte nap mint nap ivódik
beléjük a régebbi diáktársaik mintája.

A kis kémikuscsoport összetartását ki-
rándulásokkal is növeljük. Az Irinyi-verse-
nyen Százhalombattára nyertünk lehető-
séget, magunk pedig a várpalotai vegyé-
szeti múzeumba és az ELTE ásványtárába
szervezünk kirándulásokat. A Kémia Nem-
zetközi Éve alkalmából most ősszel egy
nagyobb lélegzetű kirándulást szervezünk
a bécsi Természettudományi Múzeumba,
ahol példamutatóan ingyenes a belépés az
iskolás korosztálynak. Nem hagyjuk ki
eközben történelmi emlékhelyeinket sem.

Várpalotán vetődött fel, hogy az ottho-
ni szertárban levő muzeális eszközeinket

Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 

2002 Balogh János bronzérem
2005 Herner András Selejtező, 5. hely
2005 Klencsár Balázs Selejtező, 15. hely
2007 Klencsár Balázs Selejtező, 5. hely
2010 Nor Soho Roy Selejtező, 6. hely

Természettudományos Diákolimpiai Versenyválogató

2009 Nor Soho Roy 5. hely
2009 Kovács Soma 7. hely

A kémiai OKTV-n az első három helyen végzett tanulók

Balogh János 1. helyezett 2002
Herner András 1. helyezett 2004
Herner András 1. helyezett 2005
Klencsár Balázs 2. helyezett 2007
Nor Soho Roy 3. helyezett 2010

A kémiai OKTV további helyezettjei

Klencsár Balázs 5. helyezett 2006
Nor Soho Roy 7. helyezett 2011
Kovács Soma 9. helyezett 2009
Csanádi Péter 11. helyezett 1994
Kovács Soma 11. helyezett 2011
Kovács Soma 13. helyezett 2010
Herner András 15. helyezett 2013
Kótai Bianka 15. helyezett 2007
Papp Dóra 15. helyezett 2008

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

Kertész Vilmos 5. helyezett 1987
Csanádi Péter 1. helyezett 1992
Mikle Róbert 8. helyezett 1992
Balogh János 1. helyezett 1999
Puspán Miklós 9. helyezett 1999
Balogh János 1. helyezett 2000
Zsíros István 5. helyezett 2001
Herner András 1. helyezett 2002
Herner András 2. helyezett 2003
Berkes Balázs Barnabás 8. helyezett 2003
Szigeti László 9. helyezett 2003
Klencsár Balázs 2. helyezett 2004
Klencsár Balázs 3. helyezett 2005
Papp Dóra 5. helyezett 2006
Nor Soho Roy 1. helyezett 2008
Kovács Soma 4. helyezett 2008
Nor Soho Roy 6. helyezett 2009
Kovács Soma 8. helyezett 2009
Fésüs Viktória 7. helyezett 2009

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI



284 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

mi is kiállíthatnánk. Ezt megvalósítottuk,
illetve egy folyosónyi ásványtárat is készí-
tettünk. Minden ásványosztály-tárolónak
külön felelőse volt.

A gimnáziumok szakmai munkájának
megítélésében a tehetséggondozásból fa-
kadó versenyeredmény az egyik legfonto-
sabb és legmérhetőbb elem. A kétszintű
érettségi bevezetése óta azonban a száza-
lékos eredményekből a derékhad teljesít-
ményét is pontosan lehet mérni. A 2010-es
évet kivéve mindig az átlag fölött teljesí-
tettünk, a közép- és az emelt szintű érett-
ségizők eredményeit vizsgálva különösen ki-
emelkedő az emelt szintű felkészítő mun-
kánk a 2008. évben, 90,8%-os eredmény-
nyel. 

A diákjainkról szóló visszaigazolások
jelzik, hogy az egyetemeken is megállják
helyüket, érettségi találkozókon hálával be-
szélnek az Alma Materről, táncsicsos ösz-
szetartozás-érzésüket megtartják. Be-beül-
nek a padsorok közé visszatérő vendég-
ként, „szakfelügyelőként” mutatjuk be
őket. Rájuk mutatunk a tablókon, amikor
nehéz megértetnünk magunkat a mai di-
ákokkal, hogy cseppet sem engedhetünk a
színvonalból, ők is figyelnek minket on-
nan.

Örülünk, ha munkánkat megbecsülik
azok a vállalatok, amelyek szellemi előme-
netelükben az általunk képzett diákokra
támaszkodnak. A legnagyobb köszönet a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyárat illeti.
Tőlük 2009-ben a Magyar Kémia Oktatá-
sért-díjat vehettem át, Fésüs Viktória ta-
nítványom pedig 12 hónapos ösztöndíjban
részesült a Richter Gedeon Talentum Ala-
pítványától. „A hazai gyógyszergyártó stra-
tégiában meghatározó a kutatás-fejleszté-
si tevékenység, amelyhez elengedhetetlen
a jövő szakembereinek képzése, az után-
pótlás-nevelés támogatása.” Köszönjük!
Talán másokban is csírázik már a mag, a
Richteréhez hasonló gondolkodás.

Iskolánkról szóló ismertetőmet azzal fe-
jezem be, amivel ünnepélyes keretek között
az évi utolsó, összevont szakkörön a legki-
válóbbaktól elbúcsúzni szoktam: Vízi Béla
Kémia és teremtés című könyvéből mole-
kulaszobrokat másolok, a hátoldalra pedig
egy mindent kifejező vers kerül. A nem
szakbarbár elme befogadóképességére, a lé-
lek rezdülésére is szükség van a megérté-
séhez. Tudván, hogy az a formálandó anyag,
nevezetesen a diák személyisége, tehetsége,
nemzetünk egyik legértékesebb kincse, Ka-
vafisz versével indítom útnak őket, íme:

Konsztantinosz Kavafisz: Ithaka

Ha majd elindulsz Ithaka felé, 
válaszd hozzá a leghosszabb utat, 
mely csupa kaland és felfedezés. 
A Küklopszoktól és Laisztrügónóktól, 
s a haragvó Poszeidontól ne félj. 
Nem kell magad védened ellenük, 
ha gondolatod tiszta és egyetlen 
izgalom fűti tested s lelkedet. 
A Laisztrügónokkal, Küklopszokkal, a bősz 
Poszeidónnal sosem találkozol, 
hacsak lelkedben nem hordozod őket, 
hacsak lelked nem áll velük utadba. 

Válaszd hozzá a leghosszabb utat. 
Legyen minél több nyári hajnalod, 
mikor – mily hálás örömmel! – először 
szállhatsz ki sose-látott kikötőkben. 
Állj meg a föníciai pultok előtt, 
válogass a jó portékák között, 
ébent, gyöngyházat, borostyánt, korallt, 
és mindennemű édes illatot, 
minél többet az édes illatokból. 

Járj be minél több egyiptomi várost, 
s tanulj tudósaiktól szüntelen. 
Csak minden gondolatod Ithaka legyen; 
végső célod, hogy egyszer oda juss, 
de ne siess az úttal semmiképp. 
Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út, 
hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten, 
az út aratásával gazdagon, 
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad. 
Neki köszönöd a szép utazást, 
mit nélküle sosem tehettél volna meg,
hát mi mást várhatnál még Ithakától? 

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is; 
a szerzett tudásból s tapasztalatból 
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka. 

(Fordította: Somlyó György)

Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Középszinten 2 fő 8 fő 9 fő 19 fő 35 fő 10 fő 15 fő
érettségizők száma
Átlaguk 74,5% 76,1% 73,5% 83,3% 82,15% 69,9% 80,9%
Országos átlag – 58,3% 61,9% 65,3% 70,3% 75,5% ?
Emelt szinten 16 fő 15 fő 12 fő 12 fő 12 fő 10 fő 9 fő
érettségizők száma
Átlaguk 81,6% 75,4% 79,3% 90,83% 88,3% 64,7% 83%
Országos átlag – 68,9% 67% 74,3% 76% 69,9% ?

A kétszintű érettségi eredményei
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2011. november 2–4. között rendezzük meg Szegeden a XXXIV.
Kémiai Előadói Napokat.

Az MKE hagyományos rendezvényére fiatal szakemberek,
kutatók, hallgatók és PhD-hallgatók jelentkezését várjuk a ké-
mia bármely területét érintő kutatási és fejlesztési munkákkal.
A sokéves hagyománynak megfelelően a konferencián adják át
az MKE Nívódíjait. Az előadások alapját képező anyagok a
konferenciát kísérő kiadvány formájában, nyomtatásban is
megjelennek. 

A konferenciára jelentkezés és az előadás-összefoglalók le-
adásának határideje 2011. október 2. A korábbi évek tapaszta-

latai alapján maximum 80 előadó jelentkezését tudjuk elfogad-
ni, akiket a jelentkezés sorrendjében választunk ki. A konfe-
rencián való részvétel ingyenes. A rendezvénnyel és a jelentke-
zéssel kapcsolatos részletes információkat (jelentkezési lap, az
összefoglalók elkészítéséhez szükséges útmutatók, szállásinfor-
mációk stb.) az MKE Csongrád Megyei Csoport honlapja (www.
mke-szeged.hu) tartalmazza majd. További információt kérhet
e-mailben (endrodib@chem.u-szeged.hu, tárgy: KEN2011). Az
MKE Csongrád Megyei Csoportja nevében várjuk jelentkezé-
sét. 

A szervezők 

Felhívás


