
Híradó 
Erdélyi diákok a debreceni Fizikus-napokon 

Hagyományossá vált, hogy a Magyar Tudományos Akadémia debreceni 
Atommagkutató intézete minden évben megrendezi a debreceni Fizikus napo-
kat. Az egy hetes rendezvénysorozaton a fizika legújabb és legérdekesebb 
területeit közérthetően bemutató előadások, a kutatóintézetben megtartott 
rendhagyó fizikaórák, s az ún. "próbafelvételi"  mellett a középiskolások részére 
kiírt pályázatok (jelen  esetben a témák  ): 

1. A láthatóva tett mikrovilág (kísérleti) 
2. A tudományos szemlélet alakulása a fizikában (A fizikai jelenségek 

leírásának tudománytörténeti alakulása, változása) - értékelése jelenti a fő 
eseményt. 

Az idei 1992-es XIII. Fizikus-napokon, amelyet március 2-7 között tartottak, 
mintegy félszáz diák szerepelt huszonöt különböző iskolából összesen 35 
pályamunkával, amelyek közül 29 elméleti és 6 kísérleti jellegű volt. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a debreceni Fizikus-napok történetében először 
nyolc erdélyi diák is résztvett, sőt többen közülük szép eredményt értek el ezen 
az igen színvonalas vetélkedőn. Megérdemlik, hogy nevüket is megemlítsük, 
az elért helyezés feltüntetésével: 

– Illyés Ildikó, Kosztándi Kinga és Prezsmer Beáta a Mikes Kelemen 
Líceum, Sepsiszentgyörgy, (szaktanár:  Kónya  Ádámné) – III.  díj:  "A  fénytan 
tudományos  szemleletének  kialakulása"  című pályamunkájukkal, 

– Fejér Olga, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár (szaktanár 
Darvay  Béla)  – kiemelt dicséret: "A tömeg fogalma-Newtontól-Einsteinicf'  című 
dolgozat, 

– Balázs Gábor, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, (szaktanár: 
Pető  Mária)  – kiemelt dicséret: "A  kvantumszámok'  című pályamunka 

– Demény András, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy (szakta-
nár:  Pető  Mária)  – dicséret, 

– Nagy Csilla Mária, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy, (szakta-
nár:  Ravasz  József). 

Valamennyiünknek nemcsak szakmai gazdagságot jelentett ez a néhány 
nap, de annak igazolását, hogy a hazai tanítási stratégia, a tankönyvek, a 
tantervek megengedik a lépéstartást az európai oktatás színvonalával a fizika-
oktatás területén. Az elért eredmények arra ösztönöznek, bíztassuk tanítványa-
inkat: érdemes dolgozni, mert az értelmes munka, eredeti meglátás kivívja a 
megérdemelt elismerést. 

Példamutató volt számunkra a remek szervezés, a tartalmas, gazdag 
program, amelynek keretében meglátogattuk az Atommagkutató Intézetet, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemet, a Svetits gimnáziumot. Mindezért dr. 
Pálinkás Józsefet, az ATOMKI igazgatóját és dr. Pécskay Zoltán kutató fizikust 
illeti elismerés. 

A tanulóknak, akik a debreceni családok meleg vendégszeretetét élvezték 
külön élmény volt a személyes kapcsolatteremtés. Hálásan gondolunk a Haza 
és Haladás Alapítványra, amely hozzájárult debreceni tartózkodásunk költsé-
geihez és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tagjaira, akik önzetlenül segítettek 
utazásainkban. Jó volt érezni, hogy az újabb diáknemzedék számára a tudo-
mányos ismeret áramlás immár nem ismer határokat. 

Darvay Béla tanár, KOLOZSVÁR 
Brassai Sámuel Elméleti Líceum 


