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A találkozó egyik nagy sikere volt Berecz János és Nagy Tibor hódmezővásárhelyi 
tanárok bemutatója. Ők iskolájuk, a Bethlen Gábor Református Gimnázium fizika szer-
tárának több mint egy évszázados kincseit mutatták be, ezek közül több tucat működé-
sét élőben is megfigyelhettük, ugyanis a két lelkes tanár munkájának köszönhetően a 
szertár eszközei megfiatalodtak és fontos szerepet játszanak ma is a fizikaórákon.   
 

  
Napfoltok és napkitörések emberközelben 

 

Nagy érdeklődés követte Honyek Gyula, budapesti tanár előadását is, aki furfangos 
fizika feladatokat mutatott bemegosztva velünk a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon 
szereplő magyar csapat felkészítő tanáraként 1987-1995 között szerzett gazdag tapaszta-
latát. Sajnos, a tervezett csillagászati megfigyelésekre a borús idő miatt nem kerülhetett 
sor, de vasárnap délre kibújt a Nap, így indulás előtt még megfigyelhettük a napfoltokat 
és szerencsénk volt látni napkitörést is.  

A találkozó két lelkes szervezője idén is Sárközi Zsuzsa és Néda Zoltán egyetemi 
oktatók voltak, akiknek ezúton is köszönjük fáradozásukat.  

Köszönettel tartozunk a Bethlen Gábor Alapnak is, amely támogatta a rendezvényt. 
 

Dvorácsek Ágoston 
 
 

Entrópia 2014 – Nyári Tábor Középiskolásoknak 

Idén első alkalommal szervezte meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Kará-
nak hallgatói szervezete, a Kolozsvári Fizikus Klub az Entrópia 2014 – Nyári Tábor Kö-
zépiskolásoknak elnevezésű egyhetes rendezvényt, társszervezésben a Kolozsvári Ifjú 
Kémikusok Szövetségével, akik azonban már sokadszorra álmodták meg és váltották való-
ra ennek kémikus testvérét. A 2014. július 14-20. között zajló táborban 9 középiskolás vett 
részt, akik Erdély különböző pontjairól – Székelyudvarhelyről, Kézdivásárhelyről, 
Felsősófalváról, Csíkszeredából – érkeztek Kolozsvárra. 

A résztvevők már vasárnap estétől szállingóztak Kolozsvárra, viszont a tábor hivatalo-
san csak hétfőn kora délután kezdődött egy többé-kevésbé formális megnyitóval, melyet 
apró-cseprő adminisztratív ügyek fűszereztek. Ezt követte dr. Járai Szabó Ferenc intézet-
vezető fraktálokról szóló előadása, melynek során az érdeklődő közönség betekintést 
nyert a törtdimenziók furcsa, elvont világába. Természetesen már idáig sem volt zökke-
nőmentes az út, hiszen délelőtt még át kellett esniük az akkor érkezőknek az elszállásolás 
kalandos procedúráján, illetve – mint az ilyenkor lenni szokott – a szervezők is az utolsó 
métereken rukkolnak elő a legjobb ötletekkel, ami a résztvevők ajándékcsomagját illeti.  
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Estére már szerencsére együtt volt a csapat, így a táboro-
zók együtt fogyaszthatták el a bentlakások lakónegyedének 
legjobb pizzáját. Telt hassal pedig már a barátkozás is jobban 
megy, így nem csoda, hogy éjszakába nyúló ismerkedős-
összerázós est tetézte a két párhuzamosan futó tábor első nap-
ját. Bár igencsak jólesett a barátkozós est a magyar egyetemis-
ták népszerű gyülekezőhelyein, azért kedden reggel már min-
denkinek jelenése volt az egyetemen, hisz 10 órakor a lovak 
közé csaptunk és elkezdődött a munka. A szervezők utolsó 
utáni pillanatok simításait végezték a tábor megfelelő lefolyása 
érdekében, azonban ez nem annyira érdekes, mint az, hogy a 
táborozók elkezdhették kutatómunkáikat mentoraikkal az álta-
luk választott témakörökben.  

Deritei Dávid, végzős mesteris hallgató a hálózatkutatás 
rejtelmeibe vezette be kis kollégáit, Pál Magos Andreát és 
Both Csabát. Barabási Albert László, erdélyi származású háló-
zatkutató előadásainak vetítése megfelelő alapozásnak bizo-
nyult első nap, hogy majd később a diákok még mélyebbre ás-
hassanak a témakörben. Természetesen Dávid lelkes magyará-
zatai is nélkülözhetetlennek bizonyultak. A modern világ ezen 
érdeklődési körének megismerése mellett elengedhetetlen volt 
a diákok számára, hogy megtanulják a Python programozási 
nyelv alapjait, így már a hét vége felé akadálymentesen feltér-
képezhették a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészeinek 
és előadásainak hálóját. 

Papp István, doktorandusz az agyhullámok rejtelmeibe 
vezette be az ez iránt érdeklődő középiskolásokat. A kutatásra 
szánt négy nap alatt a Gál-Joó Melánia, Csala Hunor és Hor-
váth Balázs alkotta csapat elektroencefalográfiai (EEG) méré-
seket végzett önkénteseken. A tábor résztvevőin és a szerve-
zőkön, vizsgálták agyhullámaikat, azok változásait rajzolás, 
majd papírhajtogatás közben. A kutatók elmondása szerint 
igen érdekes eredmények születtek, voltak az átlagtól nagyon 
elütő eredmények. Például, a főszervező magas stressz-szintje 
szemmel láthatólag kimutatható volt agyhullámainak spektru-
mából. Miután Papp István is megtanította kis csapatát a 
Python titkaira, már nekik sem esett nehezükre kiértékelni az 
előző napok mérési eredményeit. 

Dr. Borbély Sándor, egyetemi adjunktus munkatársa a hétre Kelemen Imre és Kandrai 
Konrád volt, akik igen jól összehangolt csapatnak bizonyultak a kutatómunka folyamán. 
Mentoruk felügyelete alatt és útmutatása mellett nefelometriával foglalkozott a két fiú, 
azaz szennyeződések töménységét határozták meg lézerfény szóródásának segítségével. A 
projekt érdekességét már csak az is szolgálta, hogy a fiatal kutatók dolga volt összeállítani a 
szükséges berendezést, illetve a vizsgált szennyezett folyadékokat is, a kalibrálásra használt 
masztix-gyantával együtt, természetesen rigorózus felügyelet mellett. 
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Végül, de nem utolsó sorban dr. Járai Szabó Ferenc intézetvezető töltötte be a negye-
dik mentor szerepét, aki ifjú munkatársaival, Kelemen Szabolccsal és Borsos Bálinttal a 
sörhab exponenciális csökkenését figyelte meg a négynapos kutatómunka során. A tudo-
mány oltárán feláldozott söradagokon azt mérték a középiskolás érdeklődők, hogy milyen 
ütemben csökken a pohár tetején kialakuló sörhab, illetve, hogy ez a csökkenés mennyire 
egyedi a különböző sörmárkák esetén. Emellett mérték a sör felületi feszültségi együttha-
tóját is, mellyel szintén jellemezni próbálták az egyes söröket. 4 különböző márkájú sör 
habjának csökkenési ütemét mérőhengerben vizsgálták, a mérések pontossága érdekében 
minden mérést többször megismételtek. Ugyanezeknek a söröknek a felületi feszültségi 
együtthatóját is mérték az egyetemi laborban. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a mé-
résre használt sörök (néhány egyetemista szomorú pillantásai közepette) mind a lefolyó-
ban végezték útjukat, a tudományos kutatómunka nem ösztönözte alkoholfogyasztásra a 
résztvevőket. 

Természetesen a délelőtti lázas munkát kiegyensúlyozták a finom és kiadós ebédet kö-
vető délutáni kötött vagy kötetlen programok. Kedden délután az egyetem keretén belül 
működő Bio-Nano-Tudományok Kutatóintézetbe látogatott el a két Entrópia tábor apra-
ja-nagyja, hogy megtekintse az ott felszerelt pásztázó, illetve transzmissziós elektronmik-
roszkópot. Szerdán délután a botanikus kert látogatása következett, ahol az 
interdiszciplinaritás jegyében csodáltuk meg a természet azon szépségeit a világ minden tá-
járól, melyekhez mi fizikusok annyira nem értünk. Csütörtökön ismét egy tudományosabb 
hangvételű program következett. Dr. Karácsony János, nyugalmazott egyetemi tanár tar-
tott előadást a holográfiáról, mely a táborozók meglepetésére nem csak száraz elméleti be-
vezetőből, hanem interaktív bemutatóból is állt az egyetem spektroszkópia laborjában. Itt 
testközelbe került mindaz, amit félórával azelőtt még elképzelni is nehéz volt. Ugyanezen 
nap estéjén került sor egy kötetlen beszélgetésre, melynek során a fizika iránt érdeklődők 
az egyetemről, a tanulmányokról és a kolozsvári életről kérdezhettek. Ekkor ült össze ve-
terán és még friss egyetemista, újonnan iratkozott vagy még csak egyetemre készülő fizi-
kustanonc megvitatni ezen nagyon fontos vonásait az életnek. A péntek délutánra beter-
vezett strandolás az ingatag időjárás és a táborozók és szervezők energiahiánya miatt el-
maradt, így ezt inkább amolyan sziesztázós-pihenős időtöltésnek kiáltottuk ki, hogy majd 
annál frissebben mehessünk este a csillagvizsgálóba. 

E fáradságos, de produktív hetet mi más zárhatta, mint egy mini-konferencia, melynek 
keretén belül minden csapat bemutatta, mivel is foglalkozott mentorával a hét folyamán. 
A tábort hivatalosan dr. Néda Zoltán, egyetemi tanár szinkronizációkat bemutató előadása 
zárta s ezt már jogosan követte a kiérdemelt aktív pihenés, a kémiatáborral való közös 
bográcsozás a Bükkben. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az anyagi, morális és tudományos támogatást szpon-
zorainknak: dr. Hantz Péter kutatónak, az EmpirX Egyesületnek, a Magyar Fizika Inté-

zetnek (MaFi), a Babeș-Bolyai Tudományegyetemnek (BBTE), a Kolozsvári Magyar Di-
ákszövetségnek (KMDSZ), továbbá hálásak vagyunk az Alapítvány a Mikroelektronikai 
Műszaki Tudományos Kultúráért és az MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 
Intézet szíves hozzájárulásáért. 

Reméljük, a résztvevők is legalább annyira jól érezték magukat mint mi, szervezők s 
szeretettel várunk minden új és régi érdeklődőt jövőre, ugyanekkor, ugyanitt! 

A Kolozsvári Fizikus Klub nevében: 
Farkas Zita-Ágota, elnök 




