
78 pontot ért el (tavaly 83 pont volt a legjobb eredmény).
A legjobb junior versenyzô 83 pontot ért el (tavaly 71
pont volt a legjobb). Legnehezebbnek a szenior verseny-
zôk 9. és 10. feladata bizonyult – ahogyan arra a Verseny-
bizottság számított is. De még a 9. feladatra is érkezett
két helyes megoldás. A számítógépes feladat az idén is
sikert aratott: a programot sok diák és tanár kérte el Sü-
kösd Csabától. A Versenybizottságnak meglepetést oko-
zott a kísérleti készség vártnál is nagyobb hiánya. Bizto-
sak vagyunk abban, hogy a diákok legnagyobb része a
döntôben már olyan elméleti felkészültségû, hogy ponto-
san tudják, hogy a béta-sugarak nem hatolnak át fémle-
mezeken (hacsak az a lemez nem nagyon vékony, de
ilyenkor fóliának nevezzük). Ugyanakkor a kísérlet során
a kísérletet felügyelô tanároknak egy idô után be kellett
avatkozni, és megmondani a versenyzôknek, hogy a csô-
bôl csak a nyitott végén jön ki a béta-sugárzás, mert
sokan más irányokkal próbálkoztak. Hasonlóan, fel kel-
lett arra hívni a figyelmet, hogy a sugárzás, ami kijön a
csôbôl, többé-kevésbé kollimált, irányított. Ez jó példa
arra, hogy a diákok gyakran nem tudják a gyakorlatban
„aprópénzre” váltani a fejükben lévô elméleti tudást.
Ezen valószínûleg lehetne segíteni több (modern fizikai)
tanulói kísérlettel az iskolákban.

A legjobb helyezettek – a hagyományoknak megfele-
lôen – felvételi kedvezményeket kapnak a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint a
tudományegyetemeken mérnök-fizikus, fizikus és fizika-
tanár szakokon.

2003-ban a Szilárd Leó-verseny elsô helyezettje (KO-
VÁCS ISTVÁN, Gyöngyös) meghívást kapott Csermely Pé-
ter egyetemi tanártól, a Kutató Diákokért Alapítvány ve-
zetôjétôl arra, hogy vegyen részt a Kutató Diákok Or-
szágos Konferenciáján, a káptalanfüredi táborban.
Hadd idézzem Csermely Péter professzornak a Szilárd
Leó-verseny versenybizottságához 2004 tavaszán írt le-
velének részletét:

„… Nagyon köszönöm, hogy tavaly értesített a Szilárd
Leó-verseny gyôztesérôl. Hadd mondjam el, hogy a tava-
lyi gyôztes, Kovács István (aki jelenleg évfolyamelsô a
fizikus szakon) közben a laboratóriumomban vállalt
diákkörös munkát, és amerikai professzortársaim szerint
is igen közel áll ahhoz, hogy élete elsô igen komoly tudo-
mányos közleményét megírja.

A fentieken felbuzdulva hadd kérjem arra, hogy idén
is küldje el nekünk a verseny gyôztesének nevét, e-mail-

címét, postacímét és mobiltelefon-számát, hogy a diákot
a Kutató Diákok VIII. Országos Konferenciájára (válto-
zatlanul ingyenesen) meghívhassuk 2004. július 12 és
17 között…”

Ennek alapján a Szilárd Leó-verseny szenior kategóriá-
jának idei gyôztese az idén is részt vehet a tábor munká-
jában.

2004-ben a díjakat a következô diákok kapták:
Szenior kategória:

I. díj: VÍGH MÁTÉ (78 pont), PTE Babits M. Gimnázium
(Pécs), tanára Koncz Károly,

II. díj: PAPP GERGELY (73), Batthyányi K. Gimnázium
(Szigetszentmiklós), Bülgözdi László,

III. díj: BORSÓS DÁVID (60), Boronkay Gy. Mûszaki Kö-
zépiskola és Gimnázium (Vác), Jendrék Miklós.

A döntô résztvevôi közt egy leány volt: Lantos Judit
Hódmezôvásárhelyrôl.
Junior kategória:

I. helyezett: SZÉCHENYI GÁBOR (83), Verseghy F. Gim-
názium (Szolnok), Pécsi István,

II. helyezett: MOLNÁR KRISTÓF (63), Zrínyi M. Gimnázi-
um (Zalaegerszeg), Pálovics Róbert,

III. helyezett: VINCZE JÁNOS (44) Fazekas M. Gimnázi-
um (Debrecen), Takács Kálmán.

A záróülésen a tanulói díjak és oklevelek átadása után
került sor az idei Delfin-díj átadására, amelyet minden
évben a tanárok pontversenyében a legjobb eredményt
elért tanárnak ítél oda a versenybizottság. Ebben az
évben a Delfin-díjat SIMON PÉTER, a Leöwey Klára Gimná-
zium (Pécs) tanára kapta. A Marx György Vándordíjat –
amelyet minden évben a pontversenyben legkiválóbb
eredményt elért iskolának ítél oda a Versenybizottság –
idén a BORONKAY GY. MÛSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZI-
UM (Vác) nyerte el.

Az ünnepi beszédek után Sükösd Csaba köszönetét
fejezte ki a versenyt támogató Paksi Atomerômûnek és a
paksi Energetikai Szakközépiskolának, különösképpen
Csajági Sándor tanárnak, aki 2004-ben is önzetlenül vál-
lalta a szervezés terheinek legnagyobb részét. A versenyt
2005-ben is megrendezzük. A versenyfelhívást és a tema-
tikát alább közöljük.

Bátorítjuk a határon túli magyar tannyelvû iskolák
tanulóit is arra, hogy nevezzenek be az Országos Szilárd
Leó Fizikaversenyre.

Sükösd Csaba
BME Nukleáris Technika Tanszék

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY
MEGHIRDETÉSE A 2004/2005. TANÉVRE
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Szilárd Leó Tehetséggon-
dozó Alapítvány és a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kol-
légium a 2004/2005. tanévre meghirdeti az Országos Szilárd Leó
Fizikaversenyt az általános és a középiskolák tanulói számára.
A versenyre jelentkezhetnek a határon túli magyar tannyelvû
általános és középiskolák tanulói is.

A versenyre I. kategóriában a középiskolák 11–12. osztályos
tanulói, míg II. kategóriában az általános és a középiskolák
7–10. osztályos tanulói nevezhetnek.

A verseny kétfordulós. Az elsô forduló írásbeli dolgozatai-
nak megírására a versenyre jelentkezô iskolákban kerül sor,
melynek idôtartama 3 óra. A versenyzôk minden szokásos se-
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gédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használ-
hatnak. A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából
maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából maximum 10 tanu-
lót hív be. A II. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számí-
tógépes feladatokat oldanak meg.

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsôsor-
ban magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazásszintû
tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következôk: mikrorészecskék leírásának
alapjai, az anyag kettôs természete • hômérsékleti sugárzás
törvényei, fotonok • fényelektromos jelenség, Compton-jelen-
ség • de Broglie-összefüggés, elektronok interferenciája • Hei-
senberg-féle határozatlansági összefüggés • a hidrogénatom
hullámmodellje • a kvantumszámok szemléletes jelentése: „s”,
„p”, és „d” állapotok • az elemek periódusos rendszerének
atomszerkezeti magyarázata • az atommag és szerkezete: pro-
ton, neutron • rendszám és tömegszám; magerôk és kötési
energia; radioaktivitás: felezési idô, gamma-, béta- és alfa-bom-
lás • maghasadás, neutron-láncreakció; atombomba, atomreak-
tor, atomerômû; atomenergia felhasználásának lehetôségei,
szükségessége és kockázata; sugárvédelmi alapismeretek; mag-
fúzió, a Nap energiatermelése • Hevesy György (radioaktív
nyomjelzés), Szilárd Leó, Wigner Jenô (atomreaktor) munkássá-
ga • részecskegyorsítók mûködési elvei • környezetvédelmi
alapismeretek: például CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk, ra-
don-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok:
– Marx György: Atommagközelben
– Marx György: Életrevaló atomok
– Marx György: Atomközelben
– Radnóti Katalin (szerk.): Így oldunk meg atomfizikai fel-

adatokat
– Radnóti Katalin (szerk.): Modern Fizika CD

Az egyes fordulók eredményei megtekinthetôk a www.eszi.hu/
Szilard/index.htm honlapon.

Az országos döntôbe bejutott tanulók könyvjutalomban ré-
szesülnek. Kategóriánként 1–3. helyezettet a Szilárd Leó Tehet-
séggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

11–12. osztályosok versenyében az elsô öt helyezett felvételi
kedvezményben részesül fizikából a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem mérnök-fizikus szakán, valamint a
tudományegyetemek fizikusi és fizikatanári szakjain.

A versenybizottság vezetôje: Sükösd Csaba tanszékvezetô
egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521
Budapest, Mûegyetem rkp. 9. E-mail: sukosd@reak.bme.hu.
Telefon: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny felelôse Csajági Sándor, az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030 Paks, Dózsa
György u. 95. E-mail: csajagi@eszi.hu Telefon: 75-519-300,
fax: 75-414-282.

Az iskolák a versenyre 2004. december 15-ig jelentkezhetnek
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán a versenyzôk ne-
vének, kategóriájának feltüntetésével. (1027 Budapest, Fô u. 68.
Telefon/fax: 1-201-8682). Nevezési díj nincs.

Az elsô forduló idôpontja 2005. február 7. 14–17 óráig.
A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság

az Eötvös Loránd Fizikai Társulaton keresztül küldi meg a be-
nevezô iskoláknak a jelentkezések számának megfelelôen.

Az elsô forduló dolgozatait a szaktanárok javítják és legké-
sôbb 2005. február 11-én postázzák az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat címére.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenôrzi, majd
az elsô forduló eredményérôl az értesítést legkésôbb 2005.
február 28-ig postázza a döntôbe jutott tanulók iskoláinak.

A II. forduló 2005. április 8. és 10. között kerül megren-
dezésre Pakson. A versenyzôk szállásköltségét a rendezôk fede-
zik. A versenyzôk és kísérô tanárok étkezési és útiköltségét,
valamint a kísérô tanárok szállásköltségét a nevezô iskolának
kell biztosítania.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMÛDÍJ – 2004
Matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére

Az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft Rt. és a Richter
Gedeon Rt. közös díjat alapított tanároknak, melyet a Fasori
Gimnázium legendás hírû matematikatanáráról Rátz Tanár Úr
Életmûdíjnak nevezett el. E díj gondozására létrejött Alapítvány
a Magyar Természettudományos Oktatásért a jelöltenként
1000000 forinttal járó elismerést minden évben két-két mate-
matika-, fizika- és kémiatanárnak ítéli oda.

A díjra a közoktatás 5–12. évfolyamain matematikát és/vagy
fizikát és/vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) aktív tanárok
terjeszthetôk fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az
ajánlott tanár tevékenységét jól ismerô kollektívák által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a közoktatás területén –
nem szervezôi munkakörben – dolgozó, az 5–12. évfolyamo-
kon több éven át kimagasló oktató–nevelô tevékenységet vég-
zô/végzett olyan tanár legyen,

– aki a fenti tantárgyak közül legalább az egyiket több éven
át eredményesen tanította, tanítványai a középiskolában és/

vagy a felsôfokú intézményekben sikerrel állják/állták meg a
helyüket,

– akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi
versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsôk között
szerepeltek vagy többször a döntôbe jutottak,

– aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetû,
tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására,

– aki jelentôs szerepet vállal a fenti három tantárgy valame-
lyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai
programok (pl. versenyek, továbbképzések, tanácskozások)
megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és
kivitelezésében (pl. elôadások tartása, szakanyagok készítése,
friss információ továbbítása),

– aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott
tudomány területén elért eredményekrôl, a tantárgy tanításá-
val kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollé-
gáival,
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