
volt az elsôdleges célja. Az ott elvégzett Torricelli-féle

„Mint a Montblanc csucsán a jég,…”

mérés legemlékezetesebb momentuma, hogy magya-
rok ott is voltak, s ezek a magyarok érdeklôdtek, sôt,
tudták, mi történik, s ezek a magyarok szidták a ma-
gyar oktatást, benne a fizikatanárokat, akik nem így
tanítják a fizikát. Mi, magyar fizikatanárok pedig hall-
gattunk, és elgondolkoztunk mindezen.

Epilógus

Kirsch Éva: „A leírtak mutatják, hogy nagyon gazdag
hetünk volt. Ez idô alatt részecske voltam, melyet az
elôadók és a többiek gyorsítottak azzal, hogy energiát
kaptam tôlük. Szeptemberben beindult a nagy tanár–
diák ütköztetô, s ha Higgs-bozon nem is, de néhány
érdekes fizikaóra biztosan születik.”

Tepliczky István: „Jól demonstrálta a tanulmányút,
hogy miközben a részecskék világáról hallottunk elôadá-
sokat, aközben megemlékezhettünk Torricelli rôl, Pas-
cal ról, láthattuk, hogy a fizikusokról utcák „szólnak” a
CERN-ben. Megerôsítette bennem, hogy a fizika történe-
tének ismerete és ismertetése fontos a tanítás folyama-
tában. Méltó emléket csak annak állíthatunk, élmény-
szerûen csak arról beszélhetünk, amihez és akikhez sze-
mélyes indíttatások fûznek. Egy ilyen momentuma lett
életemnek a CERN és mindaz, amit ott átélhettem.”

Elblinger Ferenc: „Mindezeken túl azonban az
egész hétnek volt egy nagyon nehezen megfogalmaz-
ható »spirituális tartalma« is. Ez fôként abból táplálko-
zott, hogy a CERN-nel kapcsolatos viszonyom szinte a
»vallásos alázatra« emlékeztetô tartalmakat kapott.
Mindenfajta vallási élmény egyik alapja az Isten nagy-
szerûségének megtapasztalása, és az ezt követô alá-
zat, amely után az ember elhelyezi magát az Univer-
zumban, a nagy mûben. A CERN-ben a »végsô dolgok«
kutatása zajlik, olyan dolgoké, amelyek mérhetetlen
távolságban vannak a hétköznapi létünktôl, idôben,
méretben és energiában. Akárcsak az Isten. Az Isten-
hez való közeledés színhelye a templom, a közvetítôk
pedig a papok. A CERN-ben pedig a templom a gyor-
sító a detektorokkal, a papok, a közvetítôk a fiziku-
sok. Az egyik a misztika útját járja a transzcendenciá-
val, a másik az empíria útját az intuitív racionalizmus-
sal. Nem véletlen, hogy egyfajta zarándoklatnak fog-
tam fel az utat, mint aki megszentelt helyre jut el, mint
egy mohamedán Mekkába, vagy egy keresztény Jeru-
zsálembe. Nem is okozott csalódást a CERN, hitem-
ben és érzéseimben megerôsödve tértem haza, úgy,
mint aki részese lehetett annak egy röpke pillanatig,
milyen az, amikor valaki a »végsô dolgokra« pillant.”

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY
MEGHIRDETÉSE A 2007/2008. TANÉVRE
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Szilárd Leó Te-
hetséggondozó Alapítvány és a paksi Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium a 2007/2008. tanévre
meghirdeti az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt az
általános és a középiskolák tanulói számára.

A versenyre az I. kategóriában a középiskolák 11–
12. osztályos tanulói, míg a II. kategóriában az általá-
nos és a középiskolák 7–10. osztályos tanulói nevez-
hetnek. A versenyre a hazai és határon túli iskolák
nevezését egyaránt várjuk.

Az iskolák a versenyre a www.szilardverseny.hu
honlapon vagy levélben az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat titkárságán (1027 Budapest, Fô u. 68. Tel./fax: 1-
201-8682) jelentkezhetnek a versenyzôk kategórián-
kénti létszámának, valamint az iskolai kapcsolattartó
fizikatanár elérhetôségeinek (név, postai cím, telefon-
szám, e-mailcím) megadásával.

A verseny kétfordulós.
Az elsô forduló idôpontja 2008. február 25. 14–17

óráig.
A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Verseny-

bizottság az Eötvös Loránd Fizikai Társulaton keresz-
tül küldi meg a benevezô iskoláknak a jelentkezések
számának megfelelôen.

Az 1. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a
versenyre jelentkezô iskolákban kerül sor, melynek
idôtartama 3 óra. A versenyzôk minden szokásos se-
gédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek)
használhatnak.

Az elsô forduló dolgozatait a szaktanárok javítják,
és a ponthatárt elért dolgozatokat legkésôbb 2008.
február 29-ig postázzák a Budapesti Mûszaki Egyetem
Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Mû-
egyetem rkp. 9.) címére.
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60%-a, II. kategória: a maximális pontszám 40%-a.
A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellen-

ôrzi, majd az elsô forduló eredményérôl az értesítést
legkésôbb 2008. március 22-ig postázza a döntôbe
jutott tanulók iskoláinak.

A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából
maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából maximum
10 tanulót hív be.

A 2. forduló 2008. április 18–20. között kerül meg-
rendezésre az Energetikai Szakközépiskola és Kollé-
giumban, Pakson.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és szá-
mítógépes feladatokat oldanak meg.

A versenyzôk és a kísérôtanárok szállásköltségét a
szervezôk fedezik.

A verseny ismeretanyaga

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai –
elsôsorban magfizikai-sugárvédelmi – fejezeteinek
alkalmazási szintû tudását és környezetvédelmi alap-
ismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következôk:
Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettôs

természete.
Hômérsékleti sugárzás törvényei, fotonok, fény-

elektromos jelenség, Compton-jelenség.
De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája.
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
A hidrogénatom hullámmodellje.
A kvantumszámok szemléletes jelentése: s, p, és d

állapotok.
Az elemek periódusos rendszerének atomszerkeze-

ti magyarázata.
Az atommag és szerkezete: proton, neutron. Rend-

szám és tömegszám. Magerôk és kötési energia. Radio-
aktivitás: felezési idô, gamma-, béta- és alfa-bomlás.

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba.
atomreaktor, atomerômû. Az atomenergia felhaszná-
lásának lehetôségei, szükségessége és kockázata.
Sugárvédelmi alapismeretek. Magfúzió, a Nap ener-
giatermelése.

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd
Leó, Wigner Jenô (atomreaktor) munkássága.

Részecskegyorsítók mûködési elvei.
Környezetvédelmi alapismeretek: például CO2 és

az üvegházhatás, ózonlyuk, radonprobléma, radio-
aktív hulladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és meg-
oldásai 1998–2004

Marx György: Atommagközelben
Marx György: Életrevaló atomok
Marx György: Atomközelben
Radnóti Katalin, szerk.: Így oldunk meg atomfizikai

feladatokat
Radnóti Katalin, szerk.: Modern Fizika CD

Az eredmények közzétételének módja
Az egyes fordulók feladatai és eredményei megtekint-
hetôk a www.szilardverseny.hu honlapon.

Díjazás

Az országos döntôbe bejutott tanulók könyvjutalom-
ban részesülnek. Kategóriánként az 1–3. helyezettet a
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri
ösztöndíjban részesíti.

A szervezôk elérhetôsége

A versenybizottság vezetôje: Sükösd Csaba tanszékve-
zetô egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tan-
szék. Címe: 1521 Budapest, Mûegyetem rkp. 9. E-mail:
sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny felelôse Csajági Sándor, az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030
Paks, Dózsa Gy. u. 95. E-mail: csajagi@eszi.hu. Tel.:
75/519-326, fax: 75/414-282.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

HELYREIGAZÍTÁS
Folyóiratunk 2007. novemberi számának 384. oldalán,
a Teller-pályázat felhívásában hibásan jelent meg a je-
lentkezési cím, a Magyar Nukleáris Társaság fôtitkárá-
nak postai címe. A hibát korrigálandó közöljük a he-
lyes címet és a további elérhetôséget.

Silye Judit MNT fôtitkár, Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH NBI),
1539 Budapest, Pf. 676. Telefon: (1) 436-4917, fax: (1)
436-4909, e-mail: mnt@reak.bme.hu
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