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− Hány dimenziós a tér? Az ötödik dimenzió. 
− Áltudományok. 
− Szinkronicitás. 
− Kvantumpszichológia: a tudat fizikája. 
− Az antropikus elv. Földön kívüli civilizációk. 
− Rejtélyes energiák. Olcsó és tiszta energia igénye. A szén, szmog. 
− Örökmozgó (Julius Robert Meyer, hajóorvos). Az energiamegmaradás elve. 
− Globális klímaváltozás. 
− Napelemek, szélkerekek (az energia tárolása), karbantartás, környezetszennyezés. 
− A vákuum-energia kinyerése (vákuumfluktuáció) – nullaszint. 
− Szobahőmérsékletű hidegfúzió (cáfolat). 
− Antigravitáció. 
 

Összefoglalta Kovács Zoltán,  
Dr. Héjjas István (2007) Ezoterikus fizika*. ANNO kiadó, Budapest – könyve alap-

ján. 
 

*A szerkesztő megjegyzése: Ezt a könyvet mint exotikumot ajánlhatjuk, amelyet megfe-
lelő fenntartással kell olvasni, mert helyenként a fantasztikumok területére kalandozik. Véle-
ményem szerint, ami fizika, az nem ezoterikus, ami ezoterikus, az nem fizika. Az értelmező 
szótár szerint az ezoterikus görög szó magyar jelentése: titkos, rejtett, csak beavatottak számára 
érthető, vagy hozzáférhető.  

P.F. 
 
 
 
 

 
 

 
A http://matek.fazekas.hu/portal/ címen érhető el a Fazekas Gimnázium matematikai 

portálja, amelyen jól szervezetten megtekinthetjük a tanítási anyagokat, matematikáról szó-
ló érdekes előadásokat, a Kalmár László, Varga Tamás, Arany Dániel, OKTV, Kürschák 
József versenyek valamint a diákolimpiák feladatsorait, az iskola szakköreit stb. 

Külön oldalakon tekinthetjük meg a diák kutatómunkákat. Ezeket az írásokat illetve 
weboldalakat a Fazekas Gimnázium diákjai készítették. Közöttük önálló matematikai 
kutatómunkákat és külföldi folyóiratok cikkeit olvashatjuk. Az elkészült anyagok egy ré-
sze PDF formátumban is letölthető, ami nyomtatásra alkalmasabb. A speciális matema-
tika tagozat tananyagát a gyerekek lexikonban foglalják össze. Ebből egy évnek a részle-
tesen kidolgozott anyagát olvashatjuk PDF formátumban a honlapon. 

A honlap további utalásokat is tartalmaz más matematikai portálokra, magyar és 
idegen nyelvű folyóiratok honlapjaira, hazai és külföldi könyvkiadók oldalaira, játékok 
és játékos matematikai fejtörők tárházára, matematikai szoftverek demóira, ismertetőire, 
néhány fontos cég honlapjára, matematikai enciklopédiákra, matematikatörténeti gyűj-
teményekre stb. 
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Jó böngészést! 
K. L. 

 

kísérlet, labor
 

 
 

KÍSÉRLET 

A vastárgyak korróziójának tanulmányozása 
A mindennapi gyakorlat bizonyítja, hogy a vastárgyak a környezetük hatására külön-

böző mértékben korrodálódnak. Végezzétek el a következő kísérlet-sorozatot, amely 
során a megfigyeléseitekből következtethettek arra, hogy mi a feltétele a vastárgyak kor-
róziójának. 

1. Tisztítsatok meg egy virágkötözésre 
használatos vasdrótot dörzspapírral, 
majd összenyomkodva egy gubancba, 
dugjátok egy kémcső aljára úgy, hogy 
felfordítva a fémcsövet a drót ne csúsz-
szon ki belőle. A kémcsövet szájjal lefelé 
fordítva állítsátok egy vizet tartalmazó 
pohárba állványhoz erősítve. (1. ábra) Je-
löljétek meg a víz szintjét a kémcsőben 
és pár napon át figyeljétek, hogy az ho-
gyan változik. Magyarázzátok a vízszint-
változás okát! 

 
1. ábra 

 

 


