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szakirodalmat, ill. azokat a forrásokat, melyek a pályamunka megírását
segítették.
A felkészítı tanárok erkölcsi és anyagi elismerésérıl a Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztálya, a
hagyományokhoz híven, gondoskodik.

NAPRAKÉSZ

A pályázatot egy példányban Dr. Tóth Zoltán 4032 Debrecen, Egyetem tér
1. DE Kémiai Szakmódszertan címre kell eljuttatni 2008 április 10-ig.
A pályamûvek értékelésére, a díjak kiosztására 2008 június 15-ig kerül
sor.
A Magyar Kémikusok Egyesületének Hajdú-Bihar megyei Szervezete és
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztály

Debrecen, 2007. november 21.

Dr. Zékány András

PÁLYÁZATOT
hirdet a Hajdú-Bihar megyei általános és középiskolák tanulói részére
kémiai tárgyú dolgozatok megírására az alábbi témákban:
1. Egy Debrecenben, vagy Hajdú-Bihar megyében mőködı
kutatólaboratórium, vagy vegyipari üzem munkájának bemutatása.
2. Kémiai eljárások az energiaprobléma megoldására
3. 100 éves a Magyar Kémikusok Egyesülete. Kémia az életünkben.
4. Egy tudós, kutató, feltaláló vagy tanár életpályájának bemutatása, aki
a kémia valamely területén kimagasló eredményeket ért el, s akinek
személye, munkássága Debrecenhez, ill. Hajdú-Bihar megyéhez
kapcsolódik.
Általános iskolások (13-14 évesek) részére:
I. díj:3000.-Ft, II. díj:2000.-Ft,

III. díj:1000.-Ft

Középiskolások (15-18 évesek) részére:
I. díj:5000.-Ft, II. díj:3000.-Ft,

III. díj:2000.-Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személy, vagy csoport nevét,
iskoláját, tanárának nevét, valamint a mő készítéséhez felhasznált

Hajdú-Bihar megyei MKE elnöke

Pappné Gyulai Katalin osztályvezetı Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztály
Dr. Tóth Zoltán

egyetemi docens, pályázati felelıs
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kémikusok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Területi
Szervezete pályázatot hirdet, két kategóriában, Bács-Kiskun megyei fiatal,
a kémia iránt érdeklıdı, tanulók számára.
I. kategória:
korcsoport)

az iskolák 7. és 8. osztályos tanulói (12-14 éves

II. kategória: a középiskolák még nem érettségizett tanulói (15-18 éves
korcsoport)
Pályázni lehet a kémia bármely területéhez kapcsolódó, maximum 5 oldal
terjedelmő dolgozattal. Az önálló munka (pl. a környezetvédelemhez
kapcsolódó megfigyelés, mérés; kiemelkedı színvonalú könyvtári munka;
laboratóriumi munka; számítógépes program, stb.) súlyozottan kerül
értékelésre.
A pályázat jeligés. A dolgozaton a jeligét és a kategóriát fel kell tüntetni.
Az alábbi adatokat zárt, a dolgozaton szereplı jeligével ellátott,
borítékban kell mellékelni.
a) a pályázó neve, kora, osztálya, lakcíme, e-mail címe
b) az iskola neve, címe, e-mail címe, Telefon/FAX száma
c) a felkészítı tanár neve
Beküldési határidı: 2008. március 28.
A pályázatokat a következı címre kérjük beküldeni:
I. kategóriás pályázatok:
Kormos Jánosné

6000 Kecskemét, Petıfi S. u. 6. IV/39.
(20-447-4615)
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II. kategóriás pályázatok:
Fekete Andrea
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6000 Kecskemét, Bagi L. u. 3. II/5.
(20-580-6479)

A dolgozatok elbírálását szakmai zsőri végzi. A pályázót az elért
eredményérıl iskoláján keresztül értesítjük, legkésıbb 2008. április 11-ig.
Az értesítéseket szeretnénk e-mailen keresztül küldeni!
A kategóriákon belül kialakult rangsor alapján az 5-5 legjobb dolgozat
készítıi a 2008. április 16-án tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen
kiselıadás formájában ismertetik dolgozatukat.

A legjobb pályázatok készítıit könyvjutal omban
részesítjük!
Valamennyi résztvevı emléklapot kap.

Kecskemét, 2008. január 09.
Magyar Kémikusok Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete

