
Nem maradtak el a napi séták sem: posta, bevásárlás, gyógynövénygyűjtés, 
fürdés stb. A tábor végén pedig a szokásos Lakóca csúcs megmászása 
(1777m) örök élményt nyújtó emlék marad. 

A tábor a szokásos tábortűzzel zárult, ahova a fakitermelő lakosság apraja 
- nagyja odasereglett. Ezt megelőzően díjkiosztó „gálát" rendeztünk, ahol 
könyvjutalmakat, diplomákat osztottunk ki az arra legérdemesebbek között. 
Érdeklődés, szorgalom, befektetett munka, s nem utolsó sorban a tudás 
szempontjai alapján díjaztuk Körmendy Emese, Vicsai Kinga és Koncz Kovács 
Noémi nagybányai diákokat, Vezsenyi Sándor kolozsvári valamint Kádár 
Magor és Nagy Krisztina marosvásárhelyi diákokat. Dicséretben részesítettük 
Bartis Tamás nagykárolyi, Rariga Zsolt zilahi, szóbeli dicséretben pedig 
Szaniszló Katalin és Vezsenyi Lilla kolozsvári diákokat. A különdíj Románszky 
Lóránd nagyváradi diákot illette, a különdicséret pedig Szőke Szilárd temes
vári diákot, aki, bár fizikusként tevékenykedett, kémikusként is kitűnt, s már 
egri szereplése óta régi barátként tiszteljük Lóránddal együtt. 

A tábor gondnoka és az étkezde vezetője is kitüntetésben részesült. 
Készül a téli tábor is Komandón. Vonzó a tiszta levegője s a lelkek 

tisztasága - hisz ide nehezen jut el a környezet szennyeződése, a nagyvárosok 
zaja, füstje, ahogyan ezt csodálatosan leírja Látó Anna: Honvágyam hiteles 
története c. műve. 

Mindezeket egybevéve, nem csoda, ha többfelől hangzott el búcsúzáskor: 
Ugye jövőre is eljössz? 

Hiszem, hogy érdemes egy ilyen csodás hetet eltölteni a megérdemelt 
pihenésből, hisz Komandó vár, Komandó visszavár... 

Nagy Gyöngyi 

a nagyváradi ADY ENDRE Elméleti Középiskola kémia tanára 

Felhívás diákok versenypályázatára 
Folyóiratunk előző évi számában beindult „Mit tudunk a Nobel-díjasok-

ról?" szóló versenyünk igen nagy érdeklődést keltett a diákság körében, 
többen is fordultak szerkesztőségünkhöz azzal a kéréssel, hogy valamilyen 
formában folytassuk ezt a versenyt. Ezeknek a kérdéseknek eleget téve 
meghirdetjük az 1996-97-es évre szóló új versenypályázatot, amelynek neve 
„Nobel-díjasok" lesz. 

A verseny tematikáját kibővítjük, ezúttal nem csak a fizika, kémia és 
orvostudomány területéről, hanem minden területről, ahol Nobel-díjat 
osztanak (irodalmi, közgazdasági és béke) teszünk fel kérdéseket. Minden 
Firka számban négy kérdést teszünk föl a különböző Nobel-díjasokkal 
kapcsolatban. Minden kérdésnek megadjuk a pontszám értékét. A válaszokat 
röviden, egy ív oldalon közöljék. Kérjük a nevet és a pontos lakcímet, 
valamint az osztály és iskola nevét is feltüntetni. 

A verseny időtartama egy tanév (hat Firka szám). 
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Nobel díjasok 
Az első forduló kérdései 
1.) A természetes radioaktivitás felfedezője, 1903-ban kapott Nobel-díjat (3 pont) 
2.) Az ő nevéhez fűződik a nehézhidrogén felfedezése. 1930-ban kapott kémiai 

Nobel-díjat. (2 pont) 
3 . ) Magyar származású orvos, 1914—ben kapott orvosi Nobel-díjat a fül fiziológiája 

területén végzett jelentős kutatásaiért. (3 pont) 
4.) Neves lengyel író, regényeiből több nagysikerű film készült. Hogy hívják, és 

mikor kapta az irodalmi Nobel-díjat? (2 pont) 
Ajánlott könyvészet: 
1.) Természettudományi lexikon; Akadémiai Kiadó, Budapest 
2.) Irodalmi Nobel-díjasok; a Helikon folyóirat kiadása, 1990 
3 ) Nobel-díjasok kislexikona; Gondolat Kiadó, Budapest 

Hibaigazítás: 
A Firka 1995 -96 /5 -6 . számának 177. oldalán megjelent cikk helyes címe: 

Gyakran ismétlődő kérdések a számítógépvírusokról. 
Olvasóink szíves elnézését kérjük! 

Lapunk következő száma 1996 . november 1 5 - é n jelenik meg. 
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Koch Ferenc 
(Máramarossziget, 1925. nov. 19. - Köln, 1996. márc. 26.) 

Fizikus. 1949—től 1959- ig a kolozsvári Bolyai Egyetem, 1959- tő l 
1991-ig a Babes—Bolyai Egyetem tanára, 1979—től professzora. Fő 
tevékenységi területe az atom- és magfizika. Főbb munkái: Elemi 
részek (1958, Heinrich Lászlóval), Atommagsugárzások (1963). 
A tuneleffektus (1976), Atomfizikai alapismeretek (1980). 


