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– akkor el lehetne érni, hogy sokkal gyorsabban oldja meg mint a digitális számítógépek, és a 
sok idő helyett inkább energiát használjon fel. Ezeket az eredményeket a Nature Physics és a 
Nature Communications szaklapokban közöltük.  

Az idegtudományok területén a legfontosabb eredmény volt, amikor felfedeztük az ex-
ponenciális távolságszabályt, amely kimondja, hogy az agy különböző funkcionális területeit 
összekötő (a fehérállományban haladó) neuronok száma exponenciálisan csökken az axonok 
hosszával. Elsőre ez csak érdekes kísérleti eredménynek tűnt, de utána felhasználtuk egy há-
lózati modell felépítésére, és a modell az agyi zónák hálózatának nagyon sok tulajdonságát 
megmagyarázta. Ezek az eredmények a Neuron meg a Science szaklapokban jelentek meg. 

 

Nemcsak a „magas tudomány” művelője vagy, hanem a fizikát népszerűsítő előadásokat is szeretettel 
tartasz. Melyek ezek? 

Igen, a tudománynépszerűsítésre is próbálok időt szakítani. Pl. tavaly meghívtak a József 
Attila Szabadegyetemre Budapestre, ahol a hálózatokról tartottam ismeretterjesztő előadást. A 
Bolyai társaságnál is tartottam az agykutatás területén elért eredményekről. A Természet világa 
folyóiratban írtunk egy érdekes cikket arról, ahogy a szúdoku rejtvényeket megoldjuk dinami-
kus rendszerek segítségével, és a kaotikus dinamika jellemzői mérőszámot adnak a feladat ne-
hézségére.  

 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
Én azt tapasztaltam, hogy a fizikusokra és a fizikus gondolkodásmód alkalmazására 

mindenhol szükség van. Jó példa erre az agykutatás, ahol kezdik belátni a kísérletező kutatók, 
hogy fizikusok, mérnökök és informatikusok segítsége nélkül reménytelen lesz megérteni az 
agyat, hiába ömlenek most már az új adatok. Persze nem lesz és nem is kell mindenkiből ku-
tató legyen, de a fizikusok sok különböző helyen kaphatnak munkahelyet. Ezt igazolják a 
volt diákjaink karrierjei is. Akiben viszont megvan a kíváncsiság, azt már elég korán be tud-
juk vonni izgalmas kutatási projektekbe. Bátran érdeklődhetnek akár már az első évben is.  

 
K. J. 

 
 

Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára 
a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)? 

Interjú Dr. Sarkadi Liviával a MKE elnökével és 
Androsits Beátával a MKE ügyvezető igazgatójával 

 
Kérném mutassa be a Magyar Kémikusok Egyesületét röviden olvasóinknak, kiket is foglal ma-

gába, melyek a szervezet főbb célkitűzései? – kérdezem Dr. Sarkadi Liviát, a MKE elnökét. 
Az egyesületet 112 évvel ezelőtt alapította 45-50 lelkes kémikus. Az első elnök Fabi-

nyi Rudolf akadémikus, kolozsvári egyetemi kémiaprofesszor volt. Az évek során az alap 
célkitűzések nem változtak. Egyik fő célunk a szakmai közélet fórumának megteremtése 
és közvetett módon a hazai kémiai tudomány, a kémiai oktatás és a vegyipar (beleértve a 
gyógyszeripart) fejlődésének elősegítése. Egyesületünk tagjai a kémia és a vegyipar iránt 
érdeklődő személyek, akik önkéntes alapon, személyes aktivitásukkal teszik élővé szak-
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mai munkánkat, vesznek részt programjainkon. Hazai és nemzetközi konferenciákat 
rendezünk a kémia szinte minden területén, valamint rövidebb tudományos üléseket. 
Az egyéni tagjaink szakmai területek alapján szerveződő 24 szakosztályban, ezeken belül 
egyes szakosztályok esetében összesen 10 szakcsoportokban, illetve földrajzi megosz-
táshoz igazodó, úgynevezett megyei területi szervezetekben, valamint munkahelyi cso-
portokban fejtik ki egyesületi tevékenységüket. Évente 15–20 részvételi díjas eseményt 
szervezünk és 60–70 térítésmentes tudományos programot. 

A másik kiemelt terület a kémia népszerűsítése a mindennap emberei és főleg a fiatalok 
között. Kiemelten fontosnak tartjuk ugyanúgy, mint alapító elődeink a kémia jelentőségének 
bemutatását, megértetése és társadalmi elfogadottságának mindenkori segítését. Ezt a célt 
szolgálják a nagyszámú érdeklődőt vonzó, kémiát népszerűsítő eseményeink, valamint a ki-
adványaink: a havonta megjelenő Magyar Kémikusok Lapja, a negyedévenként kiadott Ma-
gyar Kémiai Folyóirat és az oktatást segítő Középiskolai Kémiai Lapok.  

 
Napjaink iskolai valóságában szinte már közhelynek tűnik, hogy a természettudományok és ezen 

belül a kémia az a tantárgy, melyet a gyerekek a legkevésbé szeretnek. Mi lehet ennek hátterében és 
hogyan, milyen programokkal, versenyekkel próbálja a MKE segíteni a kémiatanárok munkáját? – 
kérdezem Androsits Beátát a MKE ügyvezető  igazgatóját. 

A kémia és általában a természettudományok valóban nem örvendenek túl nagy 
népszerűségnek a fiatalok körében. Végignézve az Egyesület történetét azt kell látnunk, 
hogy ez a jelenség nem csak napjaink problémája, hanem már alapítóink is kiemelt fel-
adatnak tekintették.  

Mi lehet a háttere a kérdésnek? Azt gondolom, hogy a legnehezebb tantárgy is lehet nép-
szerű a diákok körében, ha a tanár személyiségével, tudásával képes vonzóvá tenni azt. 
Ugyanígy a legnépszerűbb tantárgyakat is lehet utálni egy rossz tanár miatt. Sajnos a média 
csatornái sem a népszerűség eszközei, amikor neves személyek dicsekednek azzal, hogy 
mennyire menekültek a természettudományok elől. Ilyen „ellenszélben” mindig nehéz a 
küzdelem, de egyesületünk minden lehetséges eszközt megragad feladata teljesítéséhez. Nagy 
segítséget jelent Oktatási Bizottságunk, Kémiatanári Szakosztályunk 
(http://www.kemtan.mke.org.hu/) és számtalan lelkes idősebb és fiatalabb kutatónk önkén-
tes munkája, ami lehetővé teszi a népszerűsítést és a tehetséggondozást. A teljesség igénye 
nélkül szeretném bemutatni az évek során kifejlődött eszközeinket, programjainkat. 

Középiskolás diákok számára: 
 látványos kísérletek – iskolai bemutatók egyetemistákkal, egy-egy gyár fiatal dol-

gozóival, „Kutatók éjszakája” program, 
 különböző szintű versenyek szervezése, támogatása a közoktatásban résztvevő diá-

kok számára (határon túliak számára is) – levelező versenyek a Középiskolai Kémi-
kusok Lapja oldalain keresztül, projektfeladatok információk összegyűjtésével, kis 
kutatói munka eredményeit bemutató előadói versenyek, magas szintű példamegol-
dói képességet igénylő Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny 
(http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/), kémiai és természettudományos olimpiákra 
való felkészülés és részvétel támogatása 
(http://www.kokel.mke.org.hu/mengyelejev_diakolimpia/, 
http://www.kokel.mke.org.hu/nemzetkozi_junior_termeszettudomanyi_olimpia/, 
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 mentor program – idősebb és fiatal kutatók, iparban dolgozók segítségével 
 Varázslatos Kémia Nyári tábor (határon túliak számára is) - 

http://www.varazslatos-kemia-tabor.mke.org.hu/ 
 gyárlátogatások 
 kémia (Természettudományok) Mérföldkövei – vándorkiállítás 
 

A felsőfokú oktatás résztvevőinek: 
 előadói versenyek egyetemi és doktorandusz hallgatóknak, fiatal kutatóknak 
 tudományos diákköri versenyek támogatása 
 Diplomamunka Nívódíj pályázat 
 konferencia részvételi pályázat 
 

Kiadványaink: Magyar Kémikusok Lapja (http://www.mkl.mke.org.hu/), Kémiai La-
pok (http://www.kokel.mke.org.hu/),  Facebook oldalaink 

Kémiatanároknak: (http://www.kemtan.mke.org.hu/) továbbképző konferenciákat 
szervezünk, széleskörű információval látjuk el a szakosztály tagjait a szakosztály honlap-
ján keresztül, facebook oldalainkon: https://www.facebook.com/mkeface 

https://www.facebook.com/kozepiskolai.kemiai.lapok 
* 

A MKE és az EMT kémia szakosztálya együttműködési szerződést írt alá, mely 
számos területen segíti a közös munkát, lehetőséget biztosítva az erdélyi kémiatanárok 
és diákok számára  a részvételt a felsorolt programokban.  

Az EMT Kémia Szakosztályának elnökeként szeretném felsorolni azokat a lehető-
ségeket, melyeket szervezetünk biztosít a középiskolai kémiatanárok számára, hangsú-
lyozva azokat a  tevékenységeket, melyekre örülnénk, ha bekapcsolódnának a magyaror-
szági oktatók, diákok is. 

Egyik legfontosabb tevékenysége a szakosztálynak az évente megrendezett vegyész-
konferencia, mely plenáris előadásai révén, kiemelkedő lehetőséget biztosít kutatóink, ve-
gyészeink, tanáraink, diákjaink számára a kémia új eredményeinek megismerésére. A 
rendezvény talán egyik legsikeresebb programja a PhD plénum, melyen doktorandusza-
ink mutathatják be kutatási eredményeiket, valamint a  diákposzter szekció.  

Ezen rendezvény mellett, külön a középiskolás diákok számára szervezzük, a MKE-
vel közösen, az Irinyi Kémiaverseny erdélyi fordulóit. Külön szeretném kiemelni a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karán szervezett erdélyi dön-
tőt, mely betekintést jelent az egyetemen folyó oktatói munkába, valamint lehetőséget 
biztosit  a kutatólaborok megismerésére is.  

A kémiai szakosztály, a Magyar Természettudományi Társasággal közösen szervezi, 
a Hevesy György kémiaverseny erdélyi fordulóit, a 7. és 8.-os  diákok számára. Az erdé-
lyi döntő minden évben  Erdély különböző régióinak  egy-egy iskolájában zajlik, lehető-
séget teremtve az iskolák bemutatkozására, és a régió nevezetességeinek megismerésére. 

A diákversenyek mellett középiskolás diákok számára minden nyáron megszervez-
zük a nagysikerű természetkutató tábort, ahol diákjaink érdekes kísérleteket végezhet-
nek a kémia, fizika, biológia, természetvédelem területén. A táborba szeretettel várjuk 
magyarországi diákok jelentkezését is. 
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A középiskolai tanárok valamint diákjaik számára, talán legfontosabb a FIRKA ki-
adványunk, melyet szervezetünk, már 28 éve (jelenleg évenként 4 lapszámmal) jelentet 
meg. A FIRKA az egyedüli romániai középiskolások számára megjelenő, magyar nyelvű 
természettudományi kiadvány. Számos érdekességet tartalmaz a fizika, kémia és infor-
matika területéről, valamint információkat a természettudományi versenyekről és  érde-
kes feladatokat a kémia és fizika területéről. Az utóbbi évfolyamokban egy új sorozat 
keretében olyan kísérletek leírását ismerhetjük meg, melyek nem igényelnek különösebb 
laborfelszerelést, illetve a kiindulási anyagok kereskedelemben beszerezhetők. Így lehe-
tőség nyílik kémiai kísérletek bemutatására minden iskolában, mely megnyitja az utat a 
természettudományok, illetve a kémia megszerettetésére. 

Örülünk a kitűnő együttműködésnek, köszönjük a MKE vezetőségének és ügyvezetésé-
nek a sokoldalú segítséget, reméljük, hogy a jövőben is számos közös programot szervezhe-
tünk kémiatanáraink, a kémia iránt érdeklődő vegyészek, kutatók, diákok számára. 

 

Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke 
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Alfa és omega fizikaverseny 

VII. osztály 
Írd a szürke téglalapba az általad helyesnek vélt válasz tipp-jelét (1, x vagy 2). Min-

den kérdésre egyetlen helyes válasz van.   
1.                                                                                                            Tipp 
A vízszintes úton állandó sebességgel haladó, és folyama-
tosan vizet spriccelő locsoló kocsi mozgási energiája 

nő 1  

csökken X 

nem változik 2 

2. 
Ha egy autó sebessége háromszorosára nő, hányszorosára 
nő  a mozgási energiája? 

háromszorosára 1  

kilencszeresére X 

hatszorosára 2 

3. 
40 m magasról szabadon esik egy test. Sebessége minden 
másodpercben 10 m/s-mal nő. A zuhanás időtartama 

= 4 s 1  

< 4s X 

> 4 s 2 

4. 
Ha egy testre ható erők eredője nem nulla, a test sebes-
sége 

változik 1  
néha változik X 
nem változik 2 


