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A TUDOMÁNY SZÍNRE LÉP – SCIENCE ON STAGE
Részvételi felhívás a hazai válogató versenyre

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ismét megszervezi a
Science on Stage (SonS) konferencia magyarországi
válogatóját. Részvételre hívjuk az újító kedvû, kreatív,
kísérletezô fizika-, kémia- és biológiatanárokat, hogy
mutassák be új módszereiket, kísérleteiket, eszközei-
ket, oktatási programjaikat. A részvétellel a Németor-
szágban, Berlinben 2008. október 23. és 26. között
tartandó nemzetközi konferenciára lehet benevezni.

A nemzetközi konferenciát a Német Fizikai Társulat
szervezi az EIROforum és az ISC támogatásával, a német
tanárok mellett 100 külföldi (európai) tanárt is meghív-
nak rá. Ennek alapján négy magyar résztvevô is kaphat
meghívást. A rendezôk a kiutazó tanárok szállását és
ottani étkezését, a kirándulásokat, programokat fede-
zik, az utazás költségeit a résztvevôknek kell állniuk.

Az eddigiektôl eltérôen nem külön rendezvényen
történik a válogatás, hanem a 2008. évi Középiskolai
Fizikatanári Ankét során lehet a németországi részvé-
telre pályázni. Az Ankét Békéscsabán lesz, 2008.
március 26-tól 30-ig. Az Ankét programjában a SonS-
válogatás idôpontja: elôreláthatóan március 29. szom-
bat délelôtt 10:30. Ez még a jelentkezôk számának
függvényében módosulhat.

A németországi rendezvény programjában mûhe-
lyek, kiállítás és színpadi programok szerepelnek,
ezeken való részvételre lehet pályázni a válogatóver-
seny során is.

Minden olyan kolléga pályázatát várjuk, akinek jó
ötletei vannak! Valamilyen idegen nyelven (német,
angol) történô kommunikációs képesség elôny, de
nem elôfeltétel. Az Ankéton történô válogatás során a
pályázók legfeljebb 20 perces elôadás (kísérleti vagy
színházi bemutató) keretében bemutatják a zsûri és a
közönség elôtt pályamunkájukat. Jó, ha a 20 perc elsô
5 percében angol vagy német nyelven is ismertetik
röviden a programjukat. A pályázók közül azt a négy
személyt nevezzük be a németországi Science On
Stage konferenciára, akik a zsûri szerint legszínvona-
lasabban tudják képviselni a magyar természettudo-
mányos oktatást.

Jelentkezési határidô: 2008. március 1.
Jelentkezési lap pdf-formátumban letölthetô a Tár-

sulat www.elft.hu honlapjáról.
A jelentkezéseket és a program rövid, 20 soros ki-

vonatát Ujvári Sándor (8000 Székesfehérvár, Sütô
utca 38. II. 12., telefon: (22) 326-954, mobil: (30) 913-
2470, e-mail: ujvari@datatrans.hu) címére kérjük.

Egyben kérjük, Sükösd Csabának is küldjék el a
másolatokat elektronikusan a sukosd@reak.bme.hu
e-mailcímre.

Szeretettel várunk minden jelentkezôt
Sükösd Csaba

a SOnS Magyar Szervezôbizottságának
elnöke

KÖNYVESPOLC

Hraskó Péter: ELMÉLETI FIZIKA
A Pécsi Egyetemen fizikatanár szakos hallgatóknak
tartott elméleti fizikai elôadásai anyagát tette közzé
jegyzetek formájában Hraskó Péter. A kontinuumme-
chanikán kívül minden fontos nagy fejezetet lefedô
sorozat jól érthetô, tömör, egyedi és eredeti megköze-
lítéseket tartalmaz. Sok helyen találunk fizikatörténeti
utalásokat. A tanulást a fô szöveghez közvetlenül il-
leszkedô feladatok könnyítik, melyek többségének
megoldása is olvasható.

Az Elméleti mechanika a koordinátarendszerek és
a Newton-egyenlet bevezetése után rögtön bemutat-
ja, hogy az inerciarendszer, az inerciaidô és az erô
fogalma a Newton-egyenlettel összefüggésben értel-

mezendô. Az itt tapasztalható korai és gondos elôké-
szítése egy késôbbi témakörnek az egész sorozatra
jellemzô. A mozgásegyenletre vonatkozó példák kö-
zül számos a töltött részecskék dinamikájával kap-
csolatos, a dipóltér már a potenciál fogalma kapcsán
megjelenik. A Lagrange-függvény és a Lagrange-
egyenletek már a 27. oldalon bevezetésre kerülnek.
Származtatásuk valamivel késôbb, a hatáselv kapcsán
történik. Ez után rögtön a szimmetriák és a megmara-
dási tételek következnek, majd a kényszermozgások.
A csatolt rezgések és a normálmódusok viszonylag
nagy hangsúllyal szerepelnek. A kanonikus egyenle-
tek és a fázistér bevezetése után az adiabatikus inva-
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