
A Versenybizottság törekszik arra, hogy a kitûzött
feladatok között legyenek egyszerûbb, a legtöbb
résztvevõ számára sikerélményt nyújtók is, ugyanak-
kor nem maradhatnak el a napjaink új felfedezéseihez
köthetõ témájú kérdések sem.

Fontos a nukleáris tudomány létrejöttében, kialaku-
lásában alapvetõ szerepet játszó tudósok emlékének
ápolása is, ezért tudománytörténeti kérdések is szere-
pelnek. Ezek életrajzi jellegûek, vagy valamilyen fon-
tos felismeréssel kapcsolatos kérdések. Kifejezetten
számításos, ugyanakkor kvalitatív meggondolásokat
igénylõ feladatok is szerepelnek.

Az éves versenyismertetõt a döntõn résztvevõ tanu-
lók helyezését, iskoláját és a felkészítõ tanárokat be-
mutató táblázat zárja.

A kötet újdonsága, hogy Papp Gergely, a Verseny-
bizottság tagja a kísérletes feladat jegyzõkönyvére és
a szimulációs feladat megoldásához is mintapéldát ad.
Ezek az írások hiánypótlók, és fontos segítséget ad-
nak a felkészüléshez.

A versenyrõl további információk kaphatók az ala-
pítvány http://www.szilardverseny.hu honlapjáról,
ahol beszélgetések láthatók a Versenybizottság tag-
jaival, továbbá a tanári program elõadásai is újranéz-
hetõk. A honlapon sok fénykép található a Pakson
megrendezett döntõkrõl és az ünnepélyes eredmény-
hirdetésekrõl is.

Köszönet illeti a verseny és a kötet fõ támogatóját,
a Paksi Atomerõmû Zrt-t.

Radnóti Katalin
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FIZIKAI KÍSÉRLETEK, NEM CSAK TUDÓSOKNAK

Az Ericsson Magyarország Kft.-nek köszönhetõen a
budai Science Parkban 2017. szeptember utolsó hét-
végéjén immár hatodszor láthattuk az ország minden
részébõl érkezett sztár fizikatanárokat, Öveges József
tanár úr mai utódait.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagjaiként, a ku-
tatói utánpótlás biztosításának és a tehetségek felku-
tatásának és kinevelésének érdekében már évek óta
különös figyelmet fordítunk a természettudományos
tárgyak, fõleg a fizika népszerûsítésére, éppen ezért
ezt a rendezvényt hatodszor szerveztük meg nagy
lelkesedéssel, férjemmel, Sükösd Csabával [1].

Célunk olyan kísérleteket bemutatni/bemutattatni,
amelyek újszerûek, egyszerûek, figyelemfelkeltõk és
fizikaórákon is reprodukálhatók. Éppen ezért az álta-
lunk tervezett program megvalósításához minden
évben más-más kollégát hívunk meg, és igen változa-
tos, különbözõ újdonságokkal készülünk erre az est-
re, szeptember utolsó péntekén. Néha mi is készü-
lünk felvezetõ kísérletekkel, de erre a változatos
program miatt nem mindig van lehetõségünk.

Ezen a rendezvényen a legeredményesebb, a szak-
ma által legelismertebb fizikatanárok kísérleteztek a
résztvevõ kis diákokkal, önkéntes érdeklõdõkkel. A
rendezvény teljesen ingyenes, a szülõk vagy tanárok
önként hozzák ide a gyerekeket, diákokat.

A rendezvény évrõl évre több és több diákot fogad-
na be, de a terembe, egy-egy elõadásra maximum 80-
100 fõ fér be, ezért a kint rekedt nézõk a terem elõtti
monitoron nézték és hallgatták a bemutatókat, majd a
következõ elõadáson cseréltek. Természetesen azok-
ra is gondoltunk, akik otthon maradtak, és onnan
szerették volna szemlélni az eseményeket, vagy ép-

pen egy idõben más helyszínre látogattak. Az est tel-
jes ideje alatt élõ internetes közvetítés volt, illetve
késõbb az archívumból minden elõadás letölthetõ [2].
A közvetítés már vágatlanul is elérhetõ a kíváncsi ér-
deklõdõk számára.

Örömmel tapasztaltuk, hogy hatalmas igény van a
kíséretezésre, a kutatáson alapuló tanulásra (inquiry-
based learning, IBL), a megfigyelésen alapuló jelen-
ségek megértésére, megbeszélésére [3].

A 2017-es rendezvényem 10 lelkes tanárt hívtunk
vendégül az ország különbözõ részérõl, akik nagy
izgalommal készültek és várták a Kutatók Éjszakáját,
az ismeretlen nézõkkel, diákokkal való együttkísérle-
tezést [4].

Legelsõ fellépõ vendégünk Nagy Anett, Ericsson-
díjas kolléganõ volt. Anett régi iskolájában, a szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanít matema-
tikát és fizikát, illetve jelenleg reál igazgatóhelyettes-
ként dolgozik ott. Öveges tanár úr videói és könyvei
alapján sok kísérletet állított össze, és fejlesztett to-
vább [5]. Szívesen foglalkozik új kísérletek kitalálásá-
val, és nyitott bármely olyan lehetõség felé, amellyel
népszerûsítheti a természettudományt. 2014-ben a
Nukleonban megjelent cikke alapján 6000, megfelelõ
méretûre vágott mûanyag csõ segítségével a Kutatók
Éjszakáján egy, a fiatalok körében népszerû magyar
könnyûzenei együttes koncertje elõtt közösen „elját-
szották” Beethoven Örömódáját, amely bekerült a
Guiness magyar rekordok könyvébe. Anett tehát nem
elõször vendége e programsorozatnak. Ez alkalommal
foglakozásán csövekkel, dobozokkal, lufikkal és még
sok más hétköznapi tárggyal fedeztette föl a körülöt-
tünk levõ világ meglepõ jelenségeit!
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Az est második vendége Bagosi Róbert Krisztián
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volt Gyuláról, a Göndöcs Benedek Középiskolából.
Robi szabadidejében hobbiszinten foglalkozik elekt-
ronikával, amelynek köszönhetõen maga is több esz-
közt készített, elsõsorban elektromosságtani és fény-
tani kísérletekhez. Nagy érdeklõdést mutat a modern
technológiák, többek között a számítógépes hálóza-
tok és a 3D-nyomtatás iránt is. Ezen esti bemutatója
szorosan kapcsolódott mindennapi életünkhöz; kísér-
leteivel az elektromosság és a mágnesesség közötti
kapcsolatot próbálta megértetni a diákokkal.

Sinkó Andrea, a Kanizsai Dorottya Gimnázium
tanára Szombathelyrõl érkezett. 2015-ben megjelente-
tett egy könyvet Fizika a cirkuszban címmel, ehhez
kapcsolódik a Cirkusz a laborban elnevezésû pro-
jektje, amely interaktív bemutatóból, kísérletezésbõl
és vetélkedõbõl áll. Az est alkalmából a nézõkkel
együtt modellezte azon fizikai jelenségeket, amelyek-
re néhány cirkuszi attrakció épül.

Szabó László Attila kolléga már nem elõször káp-
ráztatta el a résztvevõ, önként kísérletezetõket – õ
Csongrádról érkezett, a Batsányi János Gimnázium-
ból. Azt vallja, hogy kísérleteken keresztül sokkal
könnyebben megérthetõ a fizika, ezért sokat kísérle-
tezik diákjaival. Munkáját nagyban segíti az iskolájá-
ban kollégáival együtt létrehozott „Tetudod” diákla-
boratórium. Itt a diákok mérési gyakorlatokon mélyít-
hetik el a tudásukat, az önálló manuális és szellemi
tevékenység áll a központban. Interaktív elõadásában
az otthon fellelhetõ tárgyakkal: szívószállal, PET-pa-
lackkal, mosószerrel és vízzel kísérletezett, és ezek –
meg persze a résztvevõk – segítségével készített for-
gót, repülõt, rakétát és habkukacot.

Berecz János tanár úr Hódmezõvásárhelyrõl, a
Bethlen Gábor Református Gimnáziumból hozta el
nézõinek az 1863-ban alapított fizikaszertár ma is mû-
ködõképes eszközei egy részét. Foglalkozásán e régi
eszközökkel mutatott be érdekes kísérleteket a me-
chanika, a hangtan, a hõtan, az optika és az elektro-
mosság témakörébõl. A tanár úrnak is szívügye a te-
hetséggondozás. 1997-ben kezdeményezésére ren-
dezte meg iskolája az elsõ országos fizikai feladat-
megoldó versenyt a református középiskolák számá-
ra, amelynek azóta is fõ szervezõje. A verseny 2001-
ben vette fel a gimnázium egykori jeles fizikatanára,
Tornyai Sándor nevét.

Oláh Éva Mária tanárnõ kutatódiákjai az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóintézet nagyenergiás fizika osztályá-
nak munkájába kapcsolódhatnak be, és ennek során
maguk is összeállíthatnak kozmikus müonok észlelé-
sére alkalmas eszközöket. A csoport több tagja is ki-
emelkedõ eredményeket ért el kutató tevékenységé-
vel, a Tudok, az Innodiák és az Ifjú Tudósok európai
döntõjében. A tanárnõ ez alkalommal nem nagyener-

giás fizikával foglakozott, hanem Törökbálintról a
Bálint Márton Általános és Középiskolából érkezett 15
olyan diákjával, akikkel a fizika és a zene kapcsolatá-
val kápráztatták el a közönséget – köztük még a kül-
földrõl érkezõ, EU-bizottsági megfigyelõt is. A tanár-
nõ már harmadszor volt e rendezvény vendége, diák-
jaival saját készítésû hangszerekkel hívták közös ze-
nélésre a résztvevõket, és a közös éneklésnek is kö-
szönhetõen fantasztikus hangulatot teremtettek.

Pál Zoltán tanár úr sem elõször vendége a Kutatók
Éjszakája estjének, õ Baranya megyébõl érkezett, a
Gödrei általános iskolából. A tanár úr több évtizede a
Fizikatanári Ankétok rendszeres résztvevõje, ahol
sikeres, általában I., II. díjas eszközkészítõként vesz
részt. Péntek esti programjában újszerû, saját készíté-
sû kísérleteivel érzékeltette a nézõkkel, hogy mi törté-
nik, ha a normál légköri nyomásnál alacsonyabb jön
létre és a vákuumközeli állapot alakul ki.

Borbély Venczel Vácról érkezett, õ is többszörös
vendége e rendezvénynek. Fizikusként és fizikasza-
kos tanárként a tanítás mellett kutatóként is dolgo-
zott a BME Fizika Tanszékén, a Holográfia Csoport-
ban. Kutatása során több hazai és nemzetközi pro-
jektben tagja volt, a Lézer-Sólyomszem holografikus
mérõkamera fejlesztésében is részt vett; jelenleg a
Technoorg Linda Kft. fejlesztõ csapatát erõsíti. Bemu-
tatójában a mindennapi tárgyak, játékok, építkezési
és háztartási hulladékokból készített eszközök segít-
ségével ismertette meg a résztvevõkkel a hang és
fény kapcsolatát.

Zsigó Zsolt Nyíregyházáról érkezett, szintén nem
egyedül, hanem sikeres diákjaival, akikkel ez évben is
izgalmas, és újszerû fejlesztéseket, projekteket készí-
tettek és hoztak magukkal.

Bemutatójukban megismerhettük a jeltolmács kesz-
tyût és alkotóját, Tóth Bencét. A halláskárosult emberek
jelbeszéd során a jeltolmács kesztyût használva úgy
kommunikálnak, hogy a jelelt szöveget a hallgatóság
felolvasva hallja. Így a siket emberek a kesztyû segítsé-
gével képesek lehetnek mindennapi ügyeiket intézni
például a bankban, az autószerelõnél és másutt.

A második bemutatott sikeres projekt a víz alatti
kutatórobot volt. Alkotói Zsigó Miklós, Szemerszki
Bálint és Tóth Bence olyan távirányítható eszköz ki-
alakítására törekedtek, amely a víz alatti infrastruktúra
állapotáról ad hiteles, élõ képet például víztározókat
mûködtetõ cégek munkáját segítve.

A harmadik sikeres projekt a különbözõ eszközök
vezérlése izmok által generált elektromos jelekkel,
EMG-vel, Vas Bertalan alkotásaként került bemutatás-
ra. Mûködésének lényege, az orvosi diagnosztikában
használatos eljárás, amelynek során az izmok összehú-
zódásakor keletkezõ nagyon kicsi elektromos jelek
érzékelésével eszközöket vezérelhetünk. A fejlesztõ
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izomfeszítéssel képes számítógépes pre-

Kut. Éjsz. 2012

Kut. Éjsz. 2013

Kut. Éjsz. 2014

Kut. Éjsz. 2015

Kut. Éjsz. 2016

Kut. Éjsz. 2017

zentációt bemutatni, technikai eszközöket
(TV, lámpa) távolról bekapcsolni, és a
technológia alapján elkészített robotkéz
akár szorításra is alkalmassá válik.

Az elmúlt évben a Bánkirobot Team
tagjai sikereket értek el a XXII. Országos
Tudományos és Technikai Diákalkotó Ki-
állításon és az Ifjúsági Innovációs Verse-
nyen, amely a hazai és a határon túli kuta-
tó és innovatív fejlesztõ diákok sereg-
szemléje. Ezúton is gratulálunk a diákok
fantasztikus munkájához, persze ez a
munka sem valósult volna meg egy lelkes
tanár (Zsigó Zsolt) irányítása nélkül.

Az est utolsó elõadója éjjel 23.20-kor
lépett színpadra Fülöp Csilla személyé-
ben, aki Budapestrõl, a Madách Imre
Gimnáziumból jött, és egy csokorra való
kísérletet hozott, tûzzel és vízzel nyû-
gözte le a nézõket.

„Midõn tûz és víz összekerülnek, sustorgás és gõz
lesz belõle; védi magát a tûz, aztán elalszik, a víz el-
párolog, kormos nedvességet hagyva maga után.” –
Alban Stolz (1808–1883).

Az eddigi évek rendezvényei a – Jarosievitz Beáta és
Sükösd Csaba által készített – gyûjtõoldalakon vissza-
nézhetõk, a videó alapján a kísérletek oktatási célra be-
mutathatók, reprodukálhatók. A gyûjtemény elérhetõ
[2] helyekrõl, valamint a QR-kódok segítségével.

✧
Összegzésként, eddigi tapasztalataink alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy az Öveges tanár úr
utódai program nagyon sikeres, a közönség minden
évben sok új élménnyel, információval feltöltõdve tá-
vozik a telt házas programsorozatról. Ebben az arány-

lag kis teremben az est folyamán mini-
mum 800-1000 fõ fordult meg a hihetet-
len motivációval bíró rendezvényen.
2017-ben és az elõzõekben is még éjjel
12-kor is telt házzal zártuk az elõadáso-
kat, még a legkisebbek is csillogó szem-
mel figyelték és együttmûködtek az in-
teraktív kísérletek elvégzésében.

A megkérdezettek mindannyian pozi-
tívan nyilatkoztak a látottakról, és egyre
többen várják az újabb évet, hogy vissza-
térhessenek és ismét tanúi lehessenek
Öveges tanár úr utódai kísérleteinek.

Ezúton is köszönjük az Ericsson Ma-
gyarország Kft.-nek, hogy helyt adott a
rendezvény lebonyolításához, és e mel-
lett minden technikai feltételt, marketin-
get is biztosított a siker érdekében. Re-
méljük, hogy ezt az együttmûködést to-
vábbra is folytatjuk.

Jarosievitz Beáta
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