
DR. KÓNYA JÓZSEFNÉ EMLÉKPÁLYÁZAT 2012

A Magyar Kémikusok Egyesületének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztálya által
immár 18. alkalommal meghirdetett kémiai pályázat eredményhirdetésére 2012.
június 14-én került sor. A pályázatnak negyedik éve Dr. Kónya Józsefné
Emlékpályázat a neve. A szervezõk ezzel tisztelegnek az öt évvel ezelõtt elhunyt
kiváló debreceni kémiatanár emlékének.
A pályázati felhívásra 24 általános iskolai és 28 középiskolai pályamû érkezett,
amelyeket egyetemi oktatókból és ipari szakemberekbõl álló zsûri értékelt. A
legjobb dolgozatok szerzõit és felkészítõ tanáraikat ünnepélyes díjkiosztón
jutalmazták a debreceni MTESZ Új Technika Házában. A pályázatot anyagilag
támogatta a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Teva Gyógyszergyár Zrt., az AB
Hungária Kft., Dr. Kónya Józsefné családja és volt tanítványai.
A pályamûvekben érdekességeket dolgoztak fel a kémia és az energia
vonatkozásában, aktuális, fiatalokat érdeklõ kémiai vonatkozású témákat. Nem
utolsósorban említendõ, ahogyan a pályázók megkísérelték ecsetelni, miért is
szeretik a kémiát. Kiemelt I. díjban részesült az általános iskolások között Csajkos
Norbert (Hunyadi János Általános Iskola, Debrecen) Irinyi Jánosról és a gyufáról
szóló dolgozata, valamint a középiskolás kategóriában Bujdosó Réka (DE Kossuth
Lajos Gyakorló Gimnáziuma) dolgozata, amelyben a szerzõ arról számol be, hogy
miként tartott óvodásoknak kémiai kísérletekkel kapcsolatos foglalkozást. A
legjobb dolgozatokat szakmai folyóiratokban fogják megjelentetni.
Díjat kaptak még az általános iskolások kategóriájában: Handari Dániel (Ady
Endre Gimnázium), Ecsedi Zoárd (Ibolya Utcai Általános Iskola), Hajdu Sándor
Bence (Hunyadi János Általános Iskola), Sebõk Vivien és Takács Gréta
(Thököly Imre Kéttannyelvû Általános Iskola, Hajdúszoboszló), Kovács Sára
(Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár, Létavértes); a középiskolások
kategóriájában: Új Eszter Dorottya, Barta Réka, Montlika Leila és Gyermán
Anna (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma), Kalászi Marianna és Hotzi
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Judit (Tóth Árpád Gimnázium), Mitala Nikolett (DRK Dóczy Gimnáziuma),
valamint Hajagos Emese (Hõgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló). 18
pályamû szerzõi részesültek dicséretben. 12 felkészítõ tanár kapta a Teva
Gyógyszergyár Zrt. ajándékcsomagját.

Csajkos Norbert (Hunyadi János Általános Iskola) kiemelt I. díjat nyert tanuló
tanárával, Vasali Lászlóné tanárnõvel

Bujdosó Réka (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) kiemelt I. díjat nyert
tanuló tanárával, Kovácsné Malatinszky Márta tanárnõvel
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Bayer: Tudomány egy jobb életért

A Bayer a világ szinte minden táján ismert nemzetközi nagyvállalat. Az
emberiség életét leginkább meghatározó területeken – mint például az
egészségvédelem, a növényvédelem, vagy a polimer alapú ipari anyagok –
folytat sikeres kutatásokat.

A Bayer egészségügyi üzletágának központja
Németországban, Leverkusenben található. Az
itt dolgozó kollégák olyan új termékek után
kutatnak, amelyek különbözõ betegségek
megelõzésére, felismerésére vagy kezelésére
alkalmasak.

A Bayer növényvédelmi ágazatának központja
szintén Németországban, Monheimben található.
Ez a terület napjainkban világelsõ a növény-
védelem, a kártevõirtás, a növény- és vetõmag-
nemesítés kutatása terén.

A Bayer anyagtudományi ága, a világ vezetõ
polimer alapú ipari alapanyagok gyártóinak
egyike. A polikarbonát és poliuretán
alapanyagok kutatása, fejlesztése mellett, új
megoldásokat kínál a festékek, lakkok, vagy
ragasztók területén is. Termékeinek legnagyobb
felhasználói az autóipar, az építõipar, az
elektronika, a sport és szabadidõs termékek
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gyártói, de ide sorolhatók a csomagolóipar és az egészségügyi berendezések
fejlesztõi is.
Világszerte elismert, nemzetközi vállalat lévén a Bayer tisztában van társadalmi
felelõsségével is. Klímavédelmi beruházásai mellett a világon több mint
háromszáz szociális jellegû projektet támogat. A Bayer vállalati filozófiájának és
stratégiájának alapja a fenntartható fejlõdésre való törekvés.

A Bayer vállalat értékeit, küldetését egy mondatban a következõképp
foglalhatjuk össze:

„Tudomány egy jobb életért”
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