Gyulai Zoltán Természettudományi Körverseny
Diákjainknak nagyon sok lehetősége van, hogy kipróbálhassa magát, összemérje tudását,
tapasztalatokat szerezzen, ismerkedjen más iskolák diákjaival. Ezzel a céllal indítottuk útjára
1994 decemberében a Fizika Körversenyt Baróton a VII-XII. évfolyamokon. Szerettük volna,
hogy sikerélményben legyen részük, kedvet kapva így az alaposabb, mélyebb fizika ismeretek
elsajátítására. Kezdetben egy évben két alkalommal versenyezhettek a diákok, mindig a soron
következő iskola szervezésében. Később egy évben egy alkalommal találkoztunk. Öt iskola
között zajlott a verseny, akik mai napig is alaptagoknak számítanak. Közben meghívottként más
iskolák is bekapcsolódtak. Így érkeztünk el a 2012-2013 tanévhez, a verseny XXII. fordulójához,
amikor a szervezők úgy döntöttek, hogy kiterjesztik a témakört a természettudományokra, nem
csak fizikából, hanem kémiából, biológiából is lesznek versenyfeladatok, így a verseny neve is
átalakult, Gyulai Zoltán Természettudományi Körverseny néven folytatódik.
2018.április 14.-én tartottuk a XXVIII. fordulóját, amikor újra a baróti iskolákra esett a sor a
megszervezésben. Idén a következő iskolák vettek részt: Tamási Áron Általános Iskola és
Mártonffi János Általános Iskola Szentegyházáról, Magy Mózes Elméleti Líceum
Kézdivásárhelyről, Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és Gaál Mózes Általános Iskola
Barótról. Összesen 37 diák versenyzett az 5 évfolyamon, (VII.-XI.)
Szép eredmények születtek a vetélkedőn, a baróti diákok közül Kovács Álmos a VIII.C.
osztályból dicséretben részesült, Boga Zsombor (IX.B.) I. illetve Dudău Otilia (IX.B.) III. díjas
lett. A X. B.osztályos Dragu Emese Florentina dicséretes, valamint a XI.B.–ből Nagy AnitaEnikő III. helyezett. Gratulálunk a diákoknak és további sikeres versenyzést kívánunk !
A diákokat felkészítették Gál Katalin, Józsa Delinke, Bardocz Enikő, Jakab Attila, Tóth Beáta,
Barabás Ildikó, Bardócz Zoltán tanárok.
Köszönjük a Gaál Mózes Általános Iskola és a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum
vezetőségeinek a támogatást, valamint a szervezésben részt vállaló kollegák munkáját. Külön
köszönet a támogatásért Komporály Viktor vállalkozónak illetve a ,,Rügyek és Reménység
Egyesületnek”, akik biztosították a díjazáshoz szükséges anyagi alapot.
A következő fordulóra Kézdivásárhelyen kerül sor, a Nagy Mózes Elméleti Líceum
szervezésében.
Gál Katalin és Tóth Beáta tanárnők

