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Részecskeméret 
/darabszám 

Tanterem filctollal  
írható táblával 

Tanterem krétával írható  
üvegtáblával 

2,0 μm 993 2690 
5,0 μm 194 638 
10,0 μm 53 155 

 

Amikor a krétát használó teremben a hőmérséklet magasabb volt (hosszan műkö-
dött több  számítógép) a szállópor mennyiségre nagyobb értéket kaptunk. Ez a tény az-
zal magyarázható, hogy a kis részecskék kinetikus energiája nagyobb magasabb hőmér-
sékleten, gyorsabban mozognak, kevesebb ülepedik.  

Ki akartuk deríteni, hogy hol egészségesebb a környezet, az iskolaudvaron vagy egy 
játszótéren. Ezért méréseket végeztünk az iskolaudvaron és azt megelőzően az iskolá-
hoz közeli játszótéren: 

 

Részecskeméret/drb.szám Iskolaudvarudvar Játszótér 
0,3 μm 131375 13510022 
0,5 μm 11647 1793430 
1,0 μm 1943 129121 
2,0 μm 825 40815 
5,0 μm 272 6371 
10,0 μm 37 1250 

 

A méréseredményeket összehasonlítva arra a következtetésre jutottunk hogy a ját-
szótéren sokkal nagyobb a lebegő részecskék mennyisége, mint az iskolaudvaron. Ezért 
sem érdemes  az unalmas órákról ellógni (tornaórákról sem), mert az iskolaudvaron 
sokkal kisebb mennyiségű káros port szívunk be, mint a közeli játszótéren.  

 

Forrásanyag: 
Gál Júlia: Kolozsvár játszótereinek környezeti felmérése, államvizsga dolgozat, Sapientia 

Tudományegyetem, Kolozsvár (2006) 
Agárdy S.: Praktikum az óvodai és ált. iskolai környezeti neveléshez mindenkinek, Aqua 

Kiadó, Bp. (1995): 
Kacsó Timea, Horváth Timea: Minden jóban van valami rossz, TUDEK, 2009 
Környezetszennyezéssel, szállóporral kapcsolatos internetes linkek 

 
Madaras Ágnes, Sallai Eliza, tanulók 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum 
Irányító tanár: Fehér Judit  

 
 

Öveges József díjjal tüntették ki  
Dr. Bartos-Elekes Istvánt, nagyváradi fizikatanárt 

 
A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének 

frissítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006 márciusában Öveges József 
Díjat alapított. 
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A 2012. évi díjra a pályázatokat október 12-ig kellett leadni, s november végén már 
olvasható volt az eredményhirdetés a társaság honlapján: 2012-ben a Magyar Nukleáris 
Társaság Öveges József szakmai díját Dr. Bartos-Elekes István (Nagyvárad) nyerte el Buk-
si (2010), Kaláka (2011) és FS1989 (2012) jeligékre beküldött pályamunkáival. 

Az Öveges József díjat Bartos-Elekes tanár úrnak odaítélő kuratórium értékeléseiből 
idézünk: „A 116 oldal terjedelmű, elismerésre méltó pályamű (2011 Kaláka) kiemelkedő fizikusi 
felkészültségű tanári munkáról tanúskodik. A kísérletek tudományos hátterének leírása csakúgy, 
mint a hosszú idő alatt végzett egyéni kísérletező munka bemutatása professzionális felkészültséget mu-
tat. A három feldolgozott mérési terület: a sugárzásmérés, a foto-effektus és az e/m mérés. A szerző 
hitet tesz a modern fizika kísérletezésen alapuló tanítása mellett, és kiemelten foglalkozik a számító-
gépes kísérletezés kérdéskörével. Igen részletes, tudományos igényességű leírásban ismerteti saját fejlesz-
tésű eszközeit és a mérési eredmények értékelését. A dolgozatban található fotók is bizonyítják, hogy a 
diákok lelkesen és odafigyeléssel dolgoznak a méréseken”.  

Az 2012-ben beadott Számítógépes időmérésre visszavezethető kísérletek a középiskolai fizi-
kaoktatásban című pályázat értékeléséből: „A rendkívül terjedelmes mű több kísérlet evolúcióját 
mutatja be. Leírja a kísérletekhez kifejlesztett eszközök történetét, a menetközben felmerült (felismert) 
problémák megoldását. Valódi természettudományos megközelítést alkalmaz, érdekes és tanulságos, 
szakmailag nagyon igényes munka...... A pályázat kifejezett érdeme, hogy az elektronikai eszközök 
bemutatása mellett találhatóak nagyon jó fizikai kísérletek. ....” 

Bartos-Elekes István 1941. jún. 24-én született Nagyváradon, 
középiskolai tanulmányait szülővárosában a 4. sz. középiskolában 
(volt Premontrei Főgimnázium) végezte. Fizikatanára Schwartz 
Lajos, aki meghatározó volt pályaválasztásában. A Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Fizikakarán folytatta tanulmányait. A már 
egyéni tudományos eredményeket tartalmazó diplomamunkájával 
1968-ban kapott oklevelet, melynek megszerzése után 1968-74 kö-
zött Nagyváradon fizikatanár, 1974-76 között Marokkóban fizikát-
kémiát tanító vendégtanár, hazatérése után különböző szakközép-
iskolákban fizikát és elektronikát oktató, majd 1987-től nyugdíjazá-
sáig (2007) a mai Ady Endre Líceum fizika és informatika tanára, 
miközben 1994-2001 között a Gábor Dénes Főiskola nagyváradi 

tagozatán fizikát és elektronikát adott elő. Nyugdíjas tanárként a borsi Tamási Áron Szaklí-
ceumban oktat fizikát és elektronikát. 

Tanári gyakorlata során folytonosan tovább képezte magát. 1987-ben a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett a „ Mérési módszer és berende-
zés a vegyi eltolódás mérésére az impulzusüzemű N.M.R. berendezésekhez” című érte-
kezésével. 1992-ben a Debreceni Egyetem által szervezett továbbképzésen a C++ nyel-
vű programozásra kapott oklevelet, 1998-ban a Gábor Dénes Főiskolán assembly 
nyelvből vizsgázott tanári minősítést szerezve. 

Tanári pályája kezdetétől, munkája során végig  hitvallása, hogy : „A kísérletek nélküli fi-
zika nem több egy érthetetlen képletgyűjteménynél”. Ezért már kezdő tanárként is a szemlél-
tető, méréseken alapuló kísérletek, az ezekhez szükséges eszközök tervezése, fejlesztése, kivi-
telezése foglalkoztatta. Ezt bizonyítja a módszertani szakfolyóiratokban, tudománynépszerű-
sítő lapokban közölt számos írása, a szakmai tanácskozásokon bemutatott dolgozatai, szaba-
dalmai és az Ady Endre Líceumban kialakított páratlan gazdag felszerelésű, a szemléltető ok-
tatásra, és a diák-kreativitás fejlesztésére alkalmas laboratóriuma. Dolgozatainak felsorolását 
és a laboratóriumot ismertető képeket lásd a szerző által internetre feltett anyagban. 
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Dr. Bartos-Elekes István bemutató előadást tart 

Diákjait fizikaversenyekre készítette eredményesen. 1991-ben elindította és azóta is 
szervezi a „Schwartz Lajos fizika-kémia emlékversenyt” Nagyváradon.  Máig folytatott 
aktív, alkotó tevékenységének bizonyítéka a számos díj és kitüntetés, amelyeknek tulaj-
donosa: 

 1995 – Nívódíj (Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás, Miskolc 
 1996 – Vándorplakett  (Sárospatak - Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás)  
  2004 – Fényes Imre Díj (Marosvásárhely - Körmöczi János Fizikusnapok ) 
  2012 – Eötvös Loránd Emlékplakett  (Budapest - Az Eötvös Loránd Fizikai Tár-

sulat Közgyűlése ) 
 2012 –Öveges József Díj (Budapest, Magyar Nukleáris Társaság). 

Bartos-Elekes  tanár úrnak további eredményekben gazdag tevékenységéhez kívá-
nunk jó egészséget,  életpályája szolgáljon követendő példaként az iskoláinkban tanító 
fizikatanárok számára. 

M.E. 
 
 

Az Öveges József-díj ismertetése 
Az Öveges Józsefről elnevezett díjat a Magyar Nukleáris Társaság 2006-ban alapí-

totta az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének erősítésére és a kísérletező fizikataná-
rok elismerésére. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el, az általuk benyúj-
tott jeligés pályázat alapján. Pályázni lehet megvalósított új kísérletekkel, illetve régi kí-
sérletek korszerűbb megvalósításával, amelyek akár technikai (pl. számítógéppel támo-
gatott kísérlet) akár didaktikai újdonságokat tartalmaznak. 
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A pályázatot a Kuratórium értékeli a díj Alapító Okiratában részletezett szempontok 
szerint. A pályázatra kapott pontok hozzáadódnak az előző években gyűjtött pontok-
hoz. A díjat minden évben az a pályázó kapja, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze. (Aki 
elnyerte a díjat, annak a pontjai nullázódnak, de a következő években újra részt vehet a 
versenyben.) 

A korábbi díjazottak: 2006: Dr. Piláth Károly, Budapest; 2007: Sebestyén Zoltán, Pécs; 
2008: Varga István, Ajak; 2009: Dr. Nagy Anett, Szeged; 2010: Zsigó Zsolt, Nyíregyháza; 
2011: Jendrék Miklós, Vác; 2012. Dr.Bartos -Elekes István, Nagyvárad 
 
 

 
 
A http://mitis.ro/ecn/pages/main.php honlap a Sapientia ECN verseny hivatalos hon-

lapja, ahol mind az informatika (angolul), mind a matematika (magyarul) versenyről ol-
vashatunk. Fontos információkat kaphatunk a versenyek időpontjairól, az előző évek 
feladatairól, a pontozási rendszerről, a versenyek szabályzatáról, benevezésről, valamint 
az aktuális verseny állását is végigkövethetjük itt. 

 

 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 

 
 


