


KEDVES KOLLÉGÁK – KEDVES DIÁKOK!

Mindenkit köszöntünk a Verseny 50. évfordulója alkalmából.

Mindenkinek gratulálunk, aki a megyei (budapesti) fordulóban kivívta a jogot arra, hogy
részt vehessen az idei, jubileumi verseny országos döntõjében! A döntõnek ebben az
évben is Szeged városa ad otthont. A Versenybizottság és a helyi Szervezõbizottság arra
törekszik, hogy idén is mindenki jól érezze magát a versenyen. Ehhez ebben az évben is
kifejezetten számítunk az Önök együttmûködésére és segítségére. Az 50. évfordulón lép
életbe elõször, hogy a döntõre csak on-line módon lehet jelentkezni. Az on-line
regisztráció a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon keresztül történik diákoknak
és tanároknak egyaránt.

Az országos döntõ idõpontja: 2018. április 13 – 15.

A tervezett program a következõ:

Péntek (április 13.):
16:00 – 18.30 Regisztráció az Ortutay Kollégiumban (Boldogasszony sugárút 26-28.)

A kollégiumi szobákat legkorábban 16 órától lehet elfoglalni.
19.00 Ünnepélyes megnyitó (ÁOK Oktatási Épület, nagy elõadóterem,

Dóm tér 13.)
20.00 Vacsora a kollégiumban (diákoknak)
20.00 Vacsora (tanároknak – Roosevelt téri Halászcsárda)

Szombat (április 14.):
6.00 Reggeli (versenyzõknek a kollégiumban, tanároknak a Kapocs Extra

Étteremben – Kárász utca 9)
7.00 Kapunyitás (Kémiai Tanszékcsoport, Oktatási Épület, Dóm tér 7-8.

és Rerrich Béla tér 1.)
7.30 – 8.00 Helyek elfoglalása
8.00 – 11.00 Írásbeli forduló: Szent-Györgyi Albert elõadóterem, Szabó Zoltán

elõadóterem, Kiss Árpád elõadóterem
11.00 Gyors tízórai a versenyzõknek
11.30 Gyakorlati forduló, ebéd (beosztás szerint)
11.30 Ebéd a tanároknak a Kapocs Extra Étteremben – Kárász utca 9.
12.00 Ebéd a versenyzõknek a kollégiumban (II. a, II. b és II. c kategóriák)
14.00 Ebéd a versenyzõknek a kollégiumban (I. a, I. b, I. c és III. Kategóriák)
11.30 - 13.30 Gyakorlati forduló (Kémiai Tanszékcsoport, Oktatási Épület: I. a, I. B,

I. c és III. Kategóriák)
14.30 - 16.30 Gyakorlati forduló (Kémiai Tanszékcsoport, Oktatási Épület: II. a, II. B

és II. C kategóriák)
Megkérünk minden versenyzõt, hogy a gyakorlati fordulóra hozzon
magával védõköpenyt. A szervezõk minden versenyzõ számára
biztosítják a pipettalabdát és a laboratóriumi védõszemüveget.
Saját pipettalabda használata megengedett!



18.00 Vacsora a versenyzõknek a kollégiumban, a tanároknak a Kapocs
Extra Étteremben –Kárász utca 9.

19.00 Ünnepi megemlékezés a Verseny 50. évfordulóján, majd részleges
eredményhirdetés.
Az írásbeli és gyakorlati fordulók egyesített eredménylistája
nyomtatott formában nem lesz elérhetõ, de a listák letölthetõk lesznek
az Internetrõl!

Vasárnap (április 15.):
6.00 Reggeli (versenyzõknek a kollégiumban, tanároknak a Kapocs Extra

Étteremben – Kárász utca 9.)
7.45 Szóbeli forduló (ÁOK Oktatási Épület, nagy elõadóterem)

11.00 Eredményhirdetés (ÁOK Oktatási Épület, nagy elõadóterem)
12.00 Záró fogadás (egyúttal ebéd is, ÁOK Oktatási Épület, emeleti galéria)

A javításban ezúttal is számítunk a kollégák munkájára. Kérjük, hogy a
www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon az online jelentkezés során jelezzék, hogy
kívánnak-e a dolgozatok javításban részt venni, és azt is, hogy milyen típusú feladatot
vállalnának szívesen. A Versenybizottság a lehetõségekhez mérten természetesen
igyekszik figyelembe venni e kéréseket.

Utazás Szegedre:

Budapestrõl vonattal érdemes utazni. A vonatok a Nyugati pályaudvarról minden óra
53-kor indulnak, a menetidõ 2 óra 22 perc (ha minden jól megy). A vonatokra gyorsvonati
pótjegy vagy helyjegy (ez utóbbi az IC-kocsikra) váltása kötelezõ.

Közlekedés a városon belül:

A kollégium a pályaudvartól az 1-es vagy a 2-es jelû villamossal közelíthetõ meg (egy
megálló), vagy kb. öt perc alatt gyalog. Az elõvételben váltott gyûjtõjegy ára 3050 Ft/10
db, egy db vonaljegy ára 320 Ft, a jármûvön váltva 400 Ft. A jegyek villamosra, buszra és
trolibuszra egyaránt érvényesek.

Szállás:
– Diákoknak: az Ortutay Kollégiumban
– Tanároknak: ugyanitt korlátozott létszámban (igénylés a tanári jelentkezési lapon),

vagy az alábbi szálláshelyeken egyénileg intézve:
– Dóm Hotel, Szeged, Bajza u. 6., Tel.: 62/423-750
– Hotel Korona Szeged Petõfi sgt. 4. Tel.: 30/326-1001
– Art Hotel, Szeged, Somogyi u. 16., Tel.: 62/592-888
– Hotel Soleil, Szeged, Kelemen László u. 7., Tel.: 62/556-575



Az ellátás költségei:
– Diákoknak: 8500.- Ft/fõ (szállásdíjjal)
– Tanároknak: 7500.-Ft/fõ (szállásdíj nélkül)
– Tanároknak: tanári szállás az Ortutay Kollégiumban, korlátozott létszámban,

5380.- Ft/2 éjszaka/fõ (az ár az IFÁ-t is tartalmazza)

Minden évben küzdünk azért, hogy a költségek emelkedése ellenére azonos áron
tarthassuk a részvételi díjakat (pályázat, szponzorok). Örömmel jelezzük, hogy
ebben az évben sem emeljük a részvételi díjakat.

Határidõk:
– Jelentkezés csak a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon keresztül, on-line

módon történhet. Jelentkezési határidõ: 2018. március 23.
– A nevezési díjakat az MKE számlájára (CIB Bank ZRt 10700024-24764207-

51100005 „MKE 21003” kell csekken, vagy átutalással április 6-ig befizetni.
Kérjük, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntessék fel a számlát fizetõ
intézmény pontos nevét és címét.

– Az iskola Igazgatójának nyilatkozata a versenyzõk helyes kategóriába sorolásáról
– a nyomtatvány a honlapról letölthetõ, kitöltve, aláírva, lepecsételve és PDF
formátumba szkennelve kell feltölteni a diák on-line jelentkezési felületén.

Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal: irinyi@mke.org.hu!

Friss információk: www.irinyiverseny.mke.org.hu

Budapest, 2018. március 1.

A közeli találkozást várva, üdvözlettel:

Dr. Pálinkó lstván Dr. Wölfling János
Versenybizottság elnöke Szervezõbizottság elnöke


