
Zawadowski Alfréd az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében kö-
szöni meg Radnai Gyulának a versenybizottságban végzett negyven-
éves munkáját.

Az Eötvös-verseny támogatói

A rendezvény végén Radnai Gyula mondott köszönetet
a verseny támogatóinak. Tekintettel arra, hogy hosszú
idôn keresztül vezette a versenybizottság munkáját,
ezúttal nemcsak a mostani verseny támogatóit sorolta
fel, hanem mindazokat, akik az elmúlt huszonöt évben
segítették a Társulatot a verseny lebonyolításában vagy
hozzájárultak a versenyzôk díjazásához: • az oktatásért
felelôs mindenkori minisztérium és intézményei •
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. • MOL Nyrt. • Indotek
Zrt. • egy magát nyilvánosan megnevezni nem kívánó
magánvállalkozó • Gutai László (USA) • Vince Kiadó
• Akkord Kiadó • Typotex kiadó • Akadémiai Kiadó •
Mûszaki (Calibra) Kiadó • MATFUND Alapítvány •
Természet Világa • Ramasoft Zrt.

Az ünnepélyes díjkiosztás után a versenybizottság
tagjai, a díjazottak és a vendégek a Ramasoft által fel-
ajánlott hidegtál mellett folytattak kötetlen beszélgetést.

BRÓDY IMRE ORSZÁGOS FIZIKA KÍSÉRLETVERSENY

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános
Iskolában saját tanítványaink kedvéért szerveztük a
versenyt, elsô ízben 2009-ben. Legfôbb célunk, mint
minden elkötelezett fizikatanárnak, hogy megszeret-
tessük a tantárgyat a tanulókkal. Mivel korábban is jó
kapcsolatot ápoltunk a Nyíregyházi Fôiskolával, a
tanszék tanárai szívesen jöttek zsûrizni a bemutatott
kísérleteket, és a gyerekek nagy örömére ôk maguk is
tartottak bemutatókat. A siker buzdított minket arra,
hogy városi szinten is megrendezzük a versenyt 7–12.
évfolyamos tanulók részére, és ebbe aktívan bekap-
csolódott a fôiskola, hiszen ettôl kezdve a „C” épület
adott otthont a rendezvénynek. Beszeda Imre tan-
székvezetô-helyettes szakmai segítsége kiemelkedô,
amelyet e helyen is köszönünk!

2013-ban már 100 körül volt a jelentkezôk száma
a különbözô kategóriákban, legnagyobb érdeklôdés
a hajítógépek versenyét kíséri. Kedvenc kísérletüket

is szívesen mutatják be a tanulók, példásan felké-
szülve a jelenségek magyarázatára. A versenyhez
minden évben kiállítás kapcsolódik, például magyar
fizikusokról, technikatörténetrôl vagy éppen az égi-
testekrôl.

Ebben a tanévben országos szintre emeljük a ver-
senyt! A versenykiírás felkerült az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat honlapjára, de az érdeklôdôk az iskolánk
honlapján (www.nyharany.hu) is megtalálhatják. Bár
a nevezési határidô március 28-a volt, de most, elsô
alkalommal egyetlen nevezést sem utasítunk el.

Az országos döntô idôpontja és helyszíne: 2014.
május 16–17. (péntek–szombat), a Nyíregyházi Fôis-
kola Mûszaki és Mezôgazdasági Kara (C épület), 4400
Nyíregyháza, Kótaji u. 9–11.

Szeretettel várunk minden kísérletezô kedvû diákot
és tanáraikat!

Kiss Lászlóné igh.
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