
kára is képesek legyenek, elõször csoportmunkában,
közösen kell felépíteni az alapalgoritmusokat, és ezt
követõen feladatspecifikusan kell továbbfejleszteni a
szimulációkat, lehetõleg már önállóan. A programírást
szaktárgyi érdeklõdésfelkeltésre is lehet használni, hi-
szen tapasztalat szerint a tanulók többsége jobban ked-
veli a számítástechnikát, informatikát, mint a fizikát.

A kinematikából kiindulva néhány egyszerû szimu-
láció a [14] linken érhetõ el.

Irodalom

12. http://legokor.hu/2018-04-27-matef2_3_repules/
13. http://www.ballisticsapp.com/300-win-mag-ballistics.htm
14. https://1drv.ms/f/s!An0er2QwwGjytDxz7aod3A9Q2jy0

VÉLEMÉNYEK

TANÁRI HITVALLÁSOM1
Vác

Ezt az írást a Taní-tani Online-ból, a szerzõ engedélyével vettük át.
(http://www.tani-tani.info/tanari_hitvallasom)
1 Ez az írás arról szól, és nem másról, hogy „tanárok állnak a vár-
tán” (Marx György). Rajtuk múlik következõ generációink sorsa. Rö-
viden: hitet akartam adni a kollégáimnak. Bármilyen szakosoknak.
Nekem erre a célra „véletlenül” éppen a fizika tanítása a jó, azt tu-
dom hitelesen használni. – A „hitvallásom” kezdettõl fogva az, ami itt
olvasható. De most az eredeti szöveget nem én írtam. Az eredeti nem
is a tanárságról szólt. Valaki más írta a vezetésrõl 2018 márciusában,
amit angolból lefordítva írtam át a tanárságomra. „Valaki más” ma
már nyugdíjas pilóta. A neten „találkoztam vele” elõször egy rövid
videóban: https://www.youtube.com/watch?v=hCW2noF1QTE. Le-
nyûgözött magas szintû repülési tudásának és a múltat tisztelõ, tiszta
lelkének együttélése. Utánanéztem a neten. Így találtam rá az általa
írt cikkre. Számomra csoda volt, hogy az általános emberi értékek a
Föld távoli pontjain mennyire hasonlók azoknak, akik foglalkozásu-
kat hivatásuknak érzik.

Tóth Eszter – Rátz Tanár Úr életmûdíj, 2014
– nyugdíjas fizikatanár, de még tanít iskolá-
ban. Írt fizikatankönyveket, amelyek meg-
jelentek kínai, japán, angol, spanyol nyel-
ven is, volt a fizikatanárok nemzetközi
egyesületének titkára, félszáz országban tar-
tott elõadást fizikatanításról. De vallja: nem
ezek a dolgok hitelesítik, hanem tanítványai
sikerei az OKTV, TUDOK, a KöMaL verse-
nyeken, és elsõsorban felelõs, szabad Em-
berré válásukban.

Tóth Eszter

A legtipikusabb társadalmi jellegzetesség ma az elége-
detlenség. A társadalom azt akarja, hogy a dolgok
gyorsabban menjenek és nagyobb léptékûek legye-
nek, ami azt jelenti, nem ülhetünk a babérjainkon. Ez
nagyon fontos szerintem.

A kérdés az: mit teszünk ezért. Egy lehetséges vá-
lasz, hogy ezt a sorsra bízzuk. A másik megközelítés,
amiben én hiszek, hogy ez a tanári küldetésünk.

Mindenki felemelkedése a tükör elõtt kezdõdik.
Vannak példák országunk iskoláiban a kiválóságra

és az áttörésre – kevés, de van. Van ellenkezõ pél-
dánk is, és ami ott hiányzik nekünk: az a jó tanár.
Szükségünk van kihívást értõ tanárokra, olyan taná-
rokra, akik majdnem teljes mértékben kihasználják a
gyerekekben rejlõ lehetõségeket.

Hadd mondjam meg nektek, a tanári munka nem
állhat meg egy szinten. Nincs „kicsit jó tanár”. Van
természetadta tehetségû tanár és van magát lépcsõze-
tesen felépítõ tanár. De a te tanárságod minõsége
egyedül tõled függ, és az egy alapos önvizsgálattal
kezdõdik – a tükör elõtt. Onnan a felemelkedés
olyan, mint egy ugrás egyenesen a határtalan égbe.

A tanár leginkább a gyerekek által érintett. Arra
való, hogy elvezesse a fiatalt olyan területekre és
eredményekre, amelyeket nem érhetnének el nélküle.
A tanár a csoport szerves részeként kell, hogy mûköd-
jön, nem saját kénye-kedvére, hanem a gyerekekkel,
akiket meglátnia kell és nem keresztül nézni rajtuk.
Gyerekekkel, akiket meg kell értenie, akiktõl tanulnia
kell, és elsõsorban be kell vonnia õket a tanulásba. És
amikor õk már a tieid, te kell, hogy legyél ihletük
forrása, te kell, hogy legyél a nevelõjük, neked kell
megrónod õket, ha szükséges – és neked szeretned
kell õket!

Tanárnak lenni arról is szól, hogy ragaszkodj az
igazsághoz. A tanároknak még a legzivatarosabb
idõkben is iránytûként kell szolgálniuk. Az teszteli
õket. Igen, a tanárt meggyõzhetik és befolyásolhatják
az emberek, ha szükséges, de a tanárnak ragaszkod-
nia kell az igazságához, olyan kell, hogy legyen, mint
egy iránytû, és nem, mint a láng a szélben.

Oly korban élünk, ami bevezette az „alternatív
igazság” fogalmát. Én nem hiszek ebben. Van igazság
és van igazságtalanság. Van jó és van rossz. Nekem
egyetlen igazság létezik: a gyerekeket segíteni a tudá-
son és a tiszta érzelmeken alapuló, ezért biztonságot
nyújtó, belsõ szabadsághoz. Ezt semmi nem írja felül.

Azt hiszem, hogy a valódi erkölcs diskurzusait je-
lenleg félredobják, inkább adnak helyet az azonnali,
vonzó fecsegésnek, a chat-stílusnak. De értékeinket –
az empátiát, a barátságot, a személyes példamutatást
– nem szabad félretenni. Nem hagyhatjuk, hogy
egyetlen tesztünk legyen csak: a fegyelmi vizsgálat.
Többet kell igényelnünk magunktól. Önvizsgálatunk
erkölcsi vizsgálat. És ha nem védjük meg értékeinket,
gyorsan elérünk a csúszós lejtõre.
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A tanításban ezért a személyes példamutatás is na-
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gyon fontos. A tanárnak több kötelessége van, mint
joga, és az igazán jó tanár olyan ember, aki képes fé-
lelem nélkül elfogadni saját tévedését. Csak a gyenge
emberek rejtõznek az elvárások mögé, és félnek beis-
merni, hogy hibáztak. Mint tanár minden órám után
mindig eljutottam az önvizsgálat „szobájába”. Mint
mindenki más, azért mentem oda, hogy megtaláljam
hibáimat és tévedéseimet, és tanuljak belõlük. Ez nem
gyengeség. Ez a tanári lét egyik lényege.

Az utolsó elv a szerénység és az alázat. Egyetlen
tanár sem Isten. Emberi lény. A gyerekek nélkül, aki-
ket tanítasz, nem fogsz sehová eljutni, ezért a gyere-
kek között kell élned, szerényen és alázatosan kell
tenned a dolgod: velük és közöttük.

Minden nép története generációkon át történõ
egyedi utazás. Messze elõrelátó tanárok „terméke”.
Fiataloknak mondom: Ti vagytok az új generációnk,
népünk olyan magasra fog emelkedni, amit Ti meg-
céloztok.

HÍREK – ESEMÉNYEK

MAGYAR SIKEREK A 2019. ÉVI ICYS-EN
Szépen szerepeltek a magyar diákok a malajziai Kuala
Lumpurban, 2019. április 19. és 25. között megrende-
zett 26. International Conference of Young Scientists
(ICYS) tanulmányi versenyen. A matematikai, fizikai,
informatikai, környezet- és élettudományi angol nyelvû
versenyen 7 szekcióban 27 országból jött középiskolás
150 prezentációja hangzott el, és ugyanennyi posztert
mutattak be. A diákok teljesítményét nemzetközi zsûrik
minõsítették, és éremmel, oklevéllel jutalmazták.

Az 5 tagú magyar csapat ezúttal 7 díjjal tért haza.

A magyar csapat eredménye

FIZIKA SZEKCIÓ
Stiga Viktória III. díj, bronzérem, (12. o) Budapest,

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium;
Gyulai Márton III. díj, bronzérem és a „Best poster”

érem, (12. o.) Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium
Penc Patrik III. díj, bronzérem, (12. o) Budapest,

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola
KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZEKCIÓ
Szászi József II. díj, ezüstérem, (11. o) Kisvárda, Kis-

várdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
ÉLETTUDOMÁNY SZEKCIÓ
Szabó Boglárka II. díj, ezüstérem és a „Best poster”

érem, (11. o) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium

FELKÉSZÍTÕ ÉS KÍSÉRÕ TANÁROK
Rajkovits Zsuzsanna ny. egyetemi docens, ELTE

Anyagfizikai Tanszék, kísérõ, az ICYS nemzetközi szer-
vezõbizottságának elnöke, az ICYS egyik alapítója,

Illy Judit ny. egyetemi adjunktus, ELTE, Anyagfizi-
kai Tanszék, ezúttal csak a hazai készülésben segített,

Kirchkeszner Csaba, PhD hallgató, ELTE, Kémiai
Intézet, a csapat kísérõje, a nemzetközi zsûri tagja,

Bényei Éva, orvostanhallgató, SOTE, kísérõ, na-
gyon sikeres volt versenyzõ diákunk, a nemzetközi
Poster zsûri elnöke.

A diákok a pályamunkával iskolájukban, illetve külön-
bözõ kutatóhelyeken készültek. Az elõadások és posz-
terek az ELTE Anyagfizikai Tanszékén az említett felké-
szítõk közremûködésével, többnapos foglalkozások so-
rán öltöttek olyan formát, amellyel diákjaink a nemzet-
közi versenyen sikeresen szerepelhettek.

Ezúton mondunk köszönetet az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma részvételünket lehetõvé tevõ támo-
gatásáért.



Magyar Fizikus Vándorgyûlés 2019

Kedves Kollégák!

A hagyományokat folytatva ez év augusztus 21. és 24. között ren-

dezi meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a magyar fizikusok és 

fizikatanárok legnagyobb, háromévenként szervezett hazai talál-

kozóját, a

Magyar Fizikus Vándorgyûlést.

A találkozó helyszíne Sopron, a Soproni Egyetem Lõvérekben fekvõ 

kampusza. Sopron nemcsak szubalpin klímájáról és látnivalóiról 

nevezetes, hanem iskoláiról és a fizika történetében játszott szere-

pérõl is. A soproni líceum diákja volt Mikola Sándor, Rátz László és 

Vermes Miklós. A soproni egyetem jogelõdjének, a selmecbányai 

akadémiának volt tanára Christian Doppler, Simonyi Károly Sopron-

ban építette meg elsõ részecskegyorsítóját. 

A plenáris és a szekciókban elhangzó elõadásokban, valamint a kiál-

lított posztereken elsõ kézbõl tájékozódhat az itthon és külföldön 

dolgozó magyar fizikusok elmúlt három évben elért kiemelkedõ 

kutatási eredményeirõl. 

A magyar fizikus közösség számára különösen fontos, hogy ebben 

az évben emlékezünk meg Eötvös Loránd halálának 100. évfordu-

lójáról. A Vándorgyûlésen is hangsúlyosan fog megjelenni 

Eötvös munkásságának aktualitása.

További információ található a Fizikus Vándorgyûlés 

http://elft.hu/fizikusvandorgyules

címen megnyíló honlapján.
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