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egyházán, nagyon sok a különbség. A szó szoros értelmében át kell kapcsolnom tudatosan 
az egyikről a másikra. A legzavaróbb eltérés a diákok tanuláshoz való viszonyulásában talál-
ható, a kolozsvári hallgatók javára.  

KZ: Nemrég láttam egy régi-régi tévéinterjút Nagy László költővel, aki arra kérdésre, 
hogy mit üzen a jövő olvasóinak, azt mondta, hogy: „puszilom őket, ha még lesz arcuk‖. 
Üzensz-e valamit a mai és esetleg a jövőbeli FIRKA-olvasóknak?  

IK: A jövő embereinek lesz arcuk, de nem tudom megállni, hogy ne állapítsam meg, 
hogy sajnos egyre hangsúlyosabban terjed körülöttünk az „arcátlanság‖. Tehát az üzenete-
met azzal kezdem: Vigyázzatok az „arcotokra‖, vigyázzatok a saját emlékeitekre, vagyis úgy 
éljetek, hogy ne fájjon később az esetlegesen elvesztegetett idő. Keressétek meg a helyeteket 
a világban, valahol biztos ott van, és vár rátok. Akkor és ott majd elmondhatjátok: „rózsát 
metszek, hogy szebb legyen a Föld‖. 

Kérdezett: Kása Zoltán 

 

 
 

 

Sztánán találkoztak idén is a fizikatanárok 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kara és a kolozsvári EmpirX Egyesület 
2014. október 3-5. között rendezte meg Sztánán az immár hagyományos fizikus találko-
zót, ahol erdélyi fizika szakos tanárok népes csoportja találkozott hazai és magyarorszá-
gi tanárokkal és kutatókkal. Az Erdélyi Magyar Fizikatanári Ankét elnevezésű rendezvény 
fő témája a csillagászat volt, de jutott idő kísérleti bemutatókra, feladatmegoldásra és 
szakmai beszélgetésekre is.  

Pénteken Szenkovits Ferenc, kolozsvári matematikaprofesszor-csillagász előadására 
került sor Szemelvények az erdélyi csillagászat történetéből címen, majd Váradi Nagy Pál, ama-
tőr csillagász mutatta be, hogyan lehet igényes fotókat készíteni az égbolt objektumairól 
„nem csillagászati áron‖. Másnap a Szegedi Tudományegyetem professzora, Gergely Á. 
László kutatófizikus, Kozmológia, fekete lyukak és gravitációs sugárzás című szakmai közön-
ségnek szánt előadásában részletesen kitért a gravitációval kapcsolatos kutatások leg-
újabb eredményeire.  

 

 
Berecz János és Nagy Tibor munka közben 

(....... kísérlet közben) 

 
Honyek Gyula tanár úr  

furfangos feladatokat mutat be 
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A találkozó egyik nagy sikere volt Berecz János és Nagy Tibor hódmezővásárhelyi 
tanárok bemutatója. Ők iskolájuk, a Bethlen Gábor Református Gimnázium fizika szer-
tárának több mint egy évszázados kincseit mutatták be, ezek közül több tucat működé-
sét élőben is megfigyelhettük, ugyanis a két lelkes tanár munkájának köszönhetően a 
szertár eszközei megfiatalodtak és fontos szerepet játszanak ma is a fizikaórákon.   
 

  
Napfoltok és napkitörések emberközelben 

 

Nagy érdeklődés követte Honyek Gyula, budapesti tanár előadását is, aki furfangos 
fizika feladatokat mutatott bemegosztva velünk a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon 
szereplő magyar csapat felkészítő tanáraként 1987-1995 között szerzett gazdag tapaszta-
latát. Sajnos, a tervezett csillagászati megfigyelésekre a borús idő miatt nem kerülhetett 
sor, de vasárnap délre kibújt a Nap, így indulás előtt még megfigyelhettük a napfoltokat 
és szerencsénk volt látni napkitörést is.  

A találkozó két lelkes szervezője idén is Sárközi Zsuzsa és Néda Zoltán egyetemi 
oktatók voltak, akiknek ezúton is köszönjük fáradozásukat.  

Köszönettel tartozunk a Bethlen Gábor Alapnak is, amely támogatta a rendezvényt. 
 

Dvorácsek Ágoston 
 
 

Entrópia 2014 – Nyári Tábor Középiskolásoknak 

Idén első alkalommal szervezte meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kará-
nak hallgatói szervezete, a Kolozsvári Fizikus Klub az Entrópia 2014 – Nyári Tábor Kö-
zépiskolásoknak elnevezésű egyhetes rendezvényt, társszervezésben a Kolozsvári Ifjú 
Kémikusok Szövetségével, akik azonban már sokadszorra álmodták meg és váltották való-
ra ennek kémikus testvérét. A 2014. július 14-20. között zajló táborban 9 középiskolás vett 
részt, akik Erdély különböző pontjairól – Székelyudvarhelyről, Kézdivásárhelyről, 
Felsősófalváról, Csíkszeredából – érkeztek Kolozsvárra. 

A résztvevők már vasárnap estétől szállingóztak Kolozsvárra, viszont a tábor hivatalo-
san csak hétfőn kora délután kezdődött egy többé-kevésbé formális megnyitóval, melyet 
apró-cseprő adminisztratív ügyek fűszereztek. Ezt követte dr. Járai Szabó Ferenc intézet-
vezető fraktálokról szóló előadása, melynek során az érdeklődő közönség betekintést 
nyert a törtdimenziók furcsa, elvont világába. Természetesen már idáig sem volt zökke-
nőmentes az út, hiszen délelőtt még át kellett esniük az akkor érkezőknek az elszállásolás 
kalandos procedúráján, illetve – mint az ilyenkor lenni szokott – a szervezők is az utolsó 
métereken rukkolnak elő a legjobb ötletekkel, ami a résztvevők ajándékcsomagját illeti.  




