
XXVI. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI
FIZIKAVERSENY Fontos Sándor Általános iskola, Üllés

Tasi Zoltánné 35 éve tanít matematikát,
fizikát az üllési Fontos Sándor Általános
iskolában. Tanítványai számára rengeteg
érdekes projektet és különleges foglalko-
zást szervez a természettudományok iránti
érdeklõdés felkeltésére. Diákjai számos
versenyen értek el sikereket. Tagja az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat Általános Isko-
lai Oktatási Szakcsoportja vezetõségének
és az ELFT Csongrád megyei elnökségé-
nek. 2014-ben elnyerte az Ericsson-díjat a
fizika népszerûsítéséért.

1 Tovább támogatóink: Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ, Paksi
Atomerõmû Zrt., SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tan-
szék, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyõri Tankerülete,
Révai Miklós Gimnázium, Gyõr, Méhész János, Mozaik Kiadó, Pan-
non Egyetem Mérnöki Kar, Csákány Anikó, Hubai Imre, SZIE Varga
Tibor Zenemûvészeti Intézet, Magyar Tehetséggondozó Társaság,
Duna Takarék Bank Zrt., Almus Pater Zrt., Gyõrlakk Festékgyártó
Kft., Gyõr Plusz Média, „Emelj fel emlék” Alapítvány, Eötvös Loránd
Geofizikai Alapítvány, Czuczor Gergely Gimnázium, Gyõr, Coop
Gyõr Zrt., Tourinform, Székely István és neje, Karcagi Ipari Park
Kft., Alcufer Kft., Széchenyi István Egyetem, Femtonics Kft. és Két-
foton Képalkotó központ.

Tasi Zoltánné

„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem
az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”

Öveges József

A XXVII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaver-
seny országos döntõjéhez közeledve tekintsük át,
mire is számíthatnak a résztvevõk, milyen volt a tava-
lyi megmérettetés.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fontos feladatának
tekinti a természettudományok iránt érdeklõdõ, fiziká-
ból tehetséges tanulók e képességének korai felismer-
tetését és kibontakoztatásának segítését. Ennek egyik
jól bevált, több évtizedes múlttal rendelkezõ módja a
tanulmányi versenyeken való szerepeltetés.

Ezen versenyek elsõ lépcsõje az Öveges József
Kárpát-medencei Fizikaverseny, amely a 14 éves ko-
rosztálynak ad lehetõséget az erõpróbára. A három-
fordulós verseny az egész ország területét lefedi, a
megyék és a fõváros legjobban felkészült tanulói
vesznek részt az országos döntõn (sõt a határon túl a
fizikát magyarul tanulók is indulhatnak a versenyen).
A 2016. évi, 26. megmérettetésre 268 általános és kö-
zépiskolából 1219 versenyzõ nevezett. A döntõbe 70
hazai és 11 határon túli magyar diák kapott meghí-
vást, közülük 68 hazai és 7 határon túli tudott részt
venni. Két-két versenyzõ Románia és Szerbia területé-
rõl, három pedig Kárpátaljáról érkezett.

A verseny anyagi hátterének megteremtése érdeké-
ben pályázatot adtunk be a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretében, amellyel 2 500 000,- Ft vissza nem térí-
tendõ támogatást nyertünk. Az NTP-TV-15-0043 azo-
nosító számú pályázatra kapott összeget a három for-
duló megszervezésére, a versenyzõk és rendezõk
ellátására az országos döntõn és díjak vásárlására for-
dítottuk. A pályázatot minden évben – a titkárság tá-
mogatásával – Lévainé Kovács Róza készíti el. Hálás
köszönet a munkájáért.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt pá-
lyázat biztosította forrás mellett szükség volt még tá-
mogatókra is, akik felajánlását ezúttal is köszönjük.1

Versenyünk fõvédnöke Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter és a Magyar Innovációs Szövetség.
Köszönet a támogatásukért!

A verseny krónikája

2016. május 20–22. között került sor a XXVI. Öveges
József Kárpát-medencei Fizikaverseny országos dön-
tõjére. A helyszín 2003 óta Gyõr megyei jogú város, a
Kazinczy Ferenc Gimnázium 13. alkalommal adott
otthont a versenynek.

A délelõtt folyamán az országból és a határon túlról
75 versenyzõ érkezett kísérõjével. A szükséges re-
gisztráció, helyfoglalás és az elfogyasztott finom ebéd
után 14 órakor volt a verseny ünnepélyes megnyitója.
A Kazinczy Ferenc Gimnázium udvarán ünneplõbe
öltözött diákok gyülekeztek tanáraikkal, kísérõikkel,
hogy közösen induljanak a megnyitó színhelyére, a
gyõri Városházára. Az országos döntõbe jutott tanu-
lók felkészítõ tanárai, akik diákjaik révén már vissza-
térõ résztvevõi a versenynek, jól ismert és mégis új
helyszínen érezhették magukat. Az elmúlt egy év alatt
a Városháza díszterme teljesen megújult, az üléster-
met az eredeti állapotoknak megfelelõen állították
helyre, a falak is új ruhába öltöztek, méltó helyszíne
az országos döntõ megnyitójának.

A megnyitó elõtt a kivetítõn a verseny támogatói-
nak névsora, Öveges József képe és az elmúlt évi ver-
seny fotódokumentációja követték egymást.

„Van valami, amit bárki igénybe vehet, ha megta-
nulja, hogyan kell használni. Ezt a valamit fizikának
hívják. Ez kell ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk
lévõ univerzumot.” Lucy Hawking szavait idézve
kezdte a megnyitót Wöller Lászlóné. A résztvevõk
köszöntése után elsõként a díszelnökség tagjait mu-
tatta be: Kroó Norbertet, az ELFT örökös elnökét, Újfa-
lussy Balázst, az ELFT fõtitkárát, Simon Róbert Balázs
országgyûlési képviselõt, Lévainé Kovács Rózát, az
ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának el-
nökét, Kiss Gyulát, a verseny társelnökét, Hadházy
Tibort, a zsûri elnökét, Barla Ferencet, az ELFT Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Csoportjának elnökét, Német
Tibort, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatóját.

A FIZIKA TANÍTÁSA 175



Az ünnepélyes megnyitón Kroó Norbert és Újfalus-
sy Balázs köszöntötte a versenyzõket és a megjelente-
ket. A versenyt Simon Róbert Balázs országgyûlési
képviselõ nyitotta meg.

Közben Vámos Áron, a Kazinczy Ferenc Gimná-
zium 11. osztályos tanulójának tolmácsolásában hall-
gattuk meg Petõfi Sándor: Az apostol címû mûvének
egy részletét, a Szõlõszem-monológot. A verseny fõ-
védnöke, Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
levelét Põheim Judit, a helyi szervezõk vezetõje ol-
vasta fel.

A 75 versenyzõnek színvonalas megmérettetést
tudtunk biztosítani fizikából. A feladatsorokat a szak-
ma jeles képviselõi állították össze, lektorálták. A ta-
nulók munkáját elismert szakemberekbõl álló zsûri
javította, többszörös ellenõrzéssel.2 A tanulók számára

2 A verseny szervezõi hálás köszönetüket fejezik ki a feladatkitû-
zõknek: 1. forduló: Juhász Nándor és Juhász Nándorné, 2–3. for-
duló: Halász Tibor, Kopasz Katalin, Horváthné Fazekas Erika, Pál
Zoltán, Varga István, a lektoroknak: Hadházy Tibor, Halász Tibor,
Kopasz Katalin, Kovács László, Horváthné Fazekas Erika, Juhász
Nándor és Juhász Nándorné, a gyõri fõszervezõknek: Põheim Judit
és Szabó Miklós, az online rendszer mûködtetõjének, Reszegi Mik-
lósnak, a 2. forduló lebonyolításában közremûködõknek, a 2. for-
duló javítóinak: Halász Tibor, Juhász Nándor, Juhász Nándorné, Pál
Zoltán, az országos döntõn a versenybizottság elnökének, Kopasz
Katalin tudományos munkatársnak, az országos döntõn a zsûri el-
nökének, Hadházy Tibor nyugalmazott fõiskolai tanárnak és segítõ-
jének, Kiss Gyulának, az ELFT alelnökének, a gyõri szervezõ kollé-
gáknak, az országos döntõ javítóinak!

ismerkedési lehetõség is volt ez a szûk három nap.
A versenyen kívüli idejüket változatos programmal

tudtuk megtölteni: megismerhették Gyõr belvárosát, a
Jedlik-kiállítást, jártak a Káptalan dombon, a Baziliká-
ban, a Széchenyi téren, megemlékeztek és koszorúz-
tak Jedlik Ányos szobránál.

Elsõ este a zsinagógában volt tárlatlátogatás (Vasi-
lescu-gyûjtemény) és hangverseny, majd Szalai Ta-
más csillagász, tudományos munkatárs (SZTE Optikai
és Kvantumelektronikai Tanszék) elõadását kísértük
figyelemmel, nagy érdeklõdéssel, hiszen már a címe
is izgalmas volt: A Mars és a Mars-utazás lehetõsége.

A szombati verseny a kísérletelemzéssel, a számítá-
sos feladatok megoldásával és a mérõkísérlettel in-
dult. Délutánra maradt a fizikatörténet és a teszt.

A kollégáknak tapasztalatszerzés, szakmai megúju-
lási lehetõség, munkájukban visszajelzés ez a verseny.
Míg a tanulók a versenyfeladatokat oldották, a felké-
szítõ pedagógusokkal, kísérõkkel beszélgettünk a
versenyszervezés aktuális és jövõbeni kérdéseirõl, a
fizikaoktatás és tehetséggondozás helyzetérõl, problé-
máiról, eredményeirõl.

A versengés után, pihentetésül a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központba látogatott a csoport, ahol a mun-
katársak kísérleti bemutatóval kedveskedtek, majd a
versenyzõk kedvük szerint kipróbálhatták a kiállított
eszközöket, játszhattak, kísérletezhettek. Második
este a Révai gimnáziumban Némi atom- és kvantumfi-
zika egyszerû eszközökkel címmel Orha Zoltán csilla-
gász, középiskolai fizikatanár elõadását hallgatták
meg az érdeklõdõk, majd Pál Zoltán tanár úr kísérleti

bemutatója következett. A késõ estébe nyúló, sokszor
a hallgatóságot is megmozgató, aktivizáló program
címe: Kísérletek Öveges és Jedlik szellemében.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen köszöntõt
mondott Kiss Gyula, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
fõtitkárhelyettese. A feladatmegoldást a zsûri elnöke,
Hadházy Tibor tanár úr értékelte.

A döntõ feladatai
Számolásos feladat I.

Egy autó tömege – vezetõvel együtt – 1060 kg. Az autó
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72 km/h sebességgel halad. Amikor a vezetõ észreve-
szi, hogy a kocsi elõtt 50 m-re egy szarvas áll az úton,
fékezni kezd. Az autó moz-
gásának sebesség-idõ grafi-
konját az ábra mutatja.
a) Határozd meg:

1. a vezetõ reakcióidejét
(az észlelés és a cse-
lekvés kezdete között
eltelt idõt);

2. lassulás közben, 1 s alatt mennyivel változott az
autó sebessége;

3. mekkora erõhatás lassította az autót!
b) Sikerült-e fékezéssel megakadályozni az ütközést?

Ha igen, hány méter távolság marad a szarvas és a
már álló autó között? Ha nem, hány méter út hiá-
nyozna még a megállásig?

Számolásos feladat II.

Egy 24 V, 60 W-os izzót kell

1. ábra.

A B

+ –
~

42 V

mûködtetni, de a szertárban
csak 42 V-os tápegység van
(1. ábra ). Van még két-két,
különbözõ tolóellenállásunk
is; az egyik 20 Ω, 5 A-es, a
másik 20 Ω, 2 A-es.

A tolóellenállás változtatható ellenállás. Szorosan
felcsévélt, szigeteletlen ellenálláshuzalból készítik. Ese-
tünkben mindkét tolóellenállás 2 mm átmérõjû huzal-
ból készült, a menetek száma mindkettõnél 175, csak a
huzalok anyaga különbözõ.

Ahogy a 2. ábrán is lát-

2. ábra.

csúszóérintkezõ

1 2

3hatod, a tolóellenállásnak 3
csatlakozási pontja van, de
a mi ellenállásainkon csak
az 1. és a 3. csatlakozási
pontok használhatók.

A sínen mozgó csúszó-

3. ábra.

érintkezõ tökéletes fémes
érintkezést biztosít. A toló-
ellenállás áramköri jelét a
3. ábrán láthatod.

Kérdések:
a) A tápegység melyik kivezetését használhatod? Kari-

kázd be a helyes válasz sorszámát, és írj rövid indok-
lást! A választ csak indoklással együtt fogadjuk el!
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1. Csak az A kivezetést.
2. Csak a B kivezetést.
3. Az A és a B kivezetés is használható.

b) Állítsd össze az izzólámpa áramkörét úgy, hogy
csak az üzemi feszültség essen rajta! Készítsd el a
kapcsolási rajzot! (Csak egy tolóellenállást használ-
hatsz!) A tápegységet az áramforrás általános
áramköri jelével jelöld!

Mérõkísérlet

Feladat:
Izzólámpák ellenállásának és teljesítményének

meghatározása.
Rendelkezésedre áll: 1 db mérõmûszer, 2 db veze-

ték, 1 db fekete doboz (A; B; C mérési pontokkal, L1,
L2, L3 izzólámpákkal (amelyek közül kettõnek ugyan-
akkora az ellenállása), K1, K2 nyomógombos kapcso-
lóval és Kf fõkapcsolóval, amit bekapcsoláskor a nyíl
irányába kell elforgatni).

Elõzetes ismeretek és tanácsok:
• A mérõmûszer méréshatára a mérõmûszer maximá-

lis kitérése esetén mért érték.
• A feszültségmérõt a 6 V, az ampermérõt a 0,6 A

méréshatáron használd!
• Ha a mérõmûszer mutatója ellentétes irányban

mozdul, akkor cseréld fel a bekötési pólusokat!
• Az ampermérõ ellenállása elhanyagolhatóan kicsi,

úgy viselkedik, mint egy vezetõ.
• A fogyasztókat csak a mérés idejére kapcsold be!

Kísérletelemzõ feladat

1. Zsinegre függesztve két lufi lóg egymáshoz közel.
Mit látsz, ha levegõt fújunk át közöttük?

2. Helyezd a vízszintesen tartott alkarodra a feladatla-
pot, fogd meg a felõled esõ szélét és fújj el felette!
Mit tapasztalsz?

3. Égõ gyertya lángjára úgy fújunk rá, hogy az ne
aludjon el. Másodszor egy tölcséren keresztül fú-
junk a lángra. Van-e különbség a két esetben a
láng viselkedése között? Ha igen, mi az?

Kérdések a három kísérlettel kapcsolatban:
a) Mi volt a közös mindhárom kísérletnél?
b) Mi volt ennek a következménye mindhárom eset-

ben?
Milyen fizikai jelenséggel magyarázhatók a ta-

pasztaltak?
Itt egy áramlási csõben lezajló változásokat kell

megfigyelni és értelmezni az elõzõ kísérletek meg-
állapítása segítségével.

(Elõzetes megjegyzés a következõ kísérlettel kapcso-
latban: amennyi levegõt befújunk az áramlási csõbe,
ugyanannyinak kell távoznia abból.)
c) Mit mérnek az áramlási csõhöz kapcsolt mérõszon-

dák (U-alakú csövek)?
A csõ keresztmetszetének változásával hogyan vál-

tozott a csõben áramló levegõ áramlási sebessége?

d) Mi állapítható meg a mérõszondák adatai, a levegõ
áramlási sebessége és az áramlási csõ alakjának
ismerete alapján?

A versenynap zárásaként a versenyzõknek még fizika-
történeti és tesztfeladatokat kellett megoldaniuk.

Értékelés

Hadházy Tibor, a zsûri elnökének értékelésébõl:
„Amikor a verseny feladatait összeállítják, mindig

kérdés, hogy a feladatkitûzõk jól dolgoztak-e, jók-e a
feladatsorok, azok a kompetenciákat mérik-e? Összes-
ségében 64%-os az eredmény, de ennél árnyaltabb a
kép az egyes részeknél.

A feladatmegoldás nagyon jól sikerült, az elsõ szá-
mításos feladatnál több mint 50% a hibátlan megol-
dás. A második számításos feladat munkásabb volt,
szépen sikerült. A legnagyobb nehézséget – amit mi a
legkisebbnek gondoltunk – a 42 V váltófeszültséggel
való számítás jelentette.

A teszt nagyon izgalmas volt, itt 76% a megoldási
szint. A fizikatörténetrõl azt hittük, könnyû lesz, de
nagyon gyengén teljesítettetek, 38% az eredmény.
Valószínûleg elolvastátok a hozzá tartozó anyagot,
de nem jegyzeteltetek. A kísérletelemzés 77%-os meg-
oldása jó. A kísérleti mérõfeladat 34 tanulónál volt
sikeres.

Általánosan elmondható, hogy a dolgozatok olvas-
hatósága, külalakja javult, dicséret érte, de a helyes-
írás továbbra is gondot okoz, akárcsak a 2-vel való
osztás, és a 10-zel való szorzás.”

Eredmények, díjazottak
Abszolút I. helyezett

Pácsonyi Péter, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimná-
zium diákja, felkészítõ tanára: Pálovics Róbert.

Általános iskola

I. díjas:
Kiovics Dániel, Budafoki Herman Ottó Általános

Iskola, Budapest, felkészítõ tanára: Forgóné Ollári
Zsuzsanna.

II. díjasok:
Tóth Balázs, Kastélydombi Általános Iskola Buda-

pest, felkészítõ tanára: Petrányiné Petrik Mária,
Tusnády Simon, Bornemissza Péter Gimnázium,

Ált. Isk. és AMI, Budapest, felkészítõ tanára: Szocsák
Ildikó.

Gimnázium

I. díjas:
Borsi Szilárd, Szigetszentmiklósi Batthyhány Káz-

mér Gimnázium, felkészítõ tanára: Bülgözdi László.
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II. díjasok:

Szerkesztõség: 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III., Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682
A Társulat Internet honlapja http://www.elft.hu, e-postacíme: elft@elft.hu

Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelõs kiadó Újfalussy Balázs fõtitkár, felelõs szerkesztõ Szatmáry Zoltán fõszerkesztõ.
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerzõknek tiszteletpéldányt küldünk.

Nyomdai elõkészítés: Kármán Stúdió, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelõs vezetõ: Szathmáry Attila ügyvezetõ igazgató.
Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, elõfizethetõ a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.

Megjelenik havonta (nyáron duplaszámmal), egyes szám ára: 900.- Ft (duplaszámé 1800.- Ft) + postaköltség.

HU ISSN 0015–3257 HU ISSN 1588–0540(nyomtatott) és (online)

Jánosik Áron, Révai Miklós Gimnázium és Kollé-
gium, Gyõr, felkészítõ tanára: Juhász Zoltán,

Kozák Áron, Békásmegyeri Veres Péter Gimná-
zium, Budapest, felkészítõ tanárai: Erdõsi Katalin és
Rakovszky Andorás,

Kozák András, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium és Kollégium, Budapest, felkészítõ tanára:
Basa István,

Beke Csongor, Békásmegyeri Veres Péter Gimná-
zium, Budapest, felkészítõ tanárai: Erdõsi Katalin és
Rakovszky Andorás,

Garamvölgyi István, Kecskeméti Katona József Gim-
názium, felkészítõ tanára: Sáróné Jéga-Szabó Irén,

Martinák Zalán, Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium, Budapest, felkészítõ tanára: Horváth Gábor.

III. díjasok:
Nagy Nándor, Budapesti Fazekas Mihály Általános

Iskola és Gimnázium, Budapest, felkészítõ tanára:
Horváth Gábor,

Földesi András János, Baár-Madas Református
Gimnázium és Általános Iskola, Budapest, felkészítõ
tanára: Horváth Norbert,

Fajszi Bulcsú, Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium, Budapest, felkészítõ tanára: Horváth Gá-
bor,

Vida Tamás, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollé-
gium, Gyõr, felkészítõ tanárai: Poócza József és Ta-
kács Éva,

Markó Gábor, Révai Miklós Gimnázium és Kollé-
gium, Gyõr, felkészítõ tanára: Juhász Zoltán,

Rusvai Miklós, Lehel Vezér Gimnázium, Jászbe-
rény, felkészítõ tanára: Magyar Géza,

Tordai Tegze, Bethlen Gábor Református Gimnázium,
Hódmezõvásárhely, felkészítõ tanára: Nagy Tibor,

Fialovszky Márk, Baár-Madas Református Gimná-
zium és Általános Iskola, Budapest, felkészítõ tanára:
Horváth Norbert,

Csimma Viktor, Kazinczy Ferenc Gimnázium és
Kollégium, Gyõr, felkészítõ tanára: Takács Éva,

Marozsák Tádé, Óbudai Árpád Gimnázium, Buda-
pest, felkészítõ tanára: Gärtner István,

Gulácsi Máté, Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium, Budapest, felkészítõ tanára: Horváth Gábor,

Veres Kristóf, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimná-
zium, felkészítõ tanára: Pálovics Róbert.

Különdíjasok

Az I. számításos feladat legjobb megoldásáért:
Gyóni Ákos, Áldás utcai Általános Iskola, Budapest,

felkészítõ tanára: Rudolf Tamásné.

A II. számításos feladat legjobb megoldásáért:
Nagy Soma Bence, Soproni Széchenyi István Gim-

názium, felkészítõ tanára: Lang Ágota.

A mérõkísérlet legjobb megoldásáért:
Nagy Domonkos, Keszthelyi Vajda János Gimná-

zium, felkészítõ tanára: Farkas László.

A fizikatörténeti feladat legjobb megoldásáért:
Koloszár István, Soproni Széchenyi István Gimná-

zium, felkészítõ tanára: Lang Ágota,
Pontyos Kata Sára, Keszthelyi Vajda János Gimná-

zium, felkészítõ tanára: Farkas László.

A kísérletelemzés és a teszt legjobb megoldásáért:
Benedek Eszter, Óbudai Árpád Gimnázium Buda-

pest, felkészítõ tanára: Gärtner István,
Vaszary Tamás, Kazinczy Ferenc Gimnázium és

Kollégium, Gyõr, felkészítõ tanára: Takács Éva.

A támogatók további különdíjakat ajánlottak fel pél-
dául a legeredményesebb leány versenyzõnek, a leg-
kisebb településrõl érkezett tanulónak, a határon tú-
liak közül a legeredményesebb versenyzõnek és fel-
készítõjének, …

Tanári emlékdíjak

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az általános iskolai
oktatási szakcsoport kezdeményezésére két emlékdí-
jat alapított.

Csákány Antalné-díjban részesülhet az a fizikata-
nár, aki 5 év távlatában a legeredményesebb felkészí-
tõ tanárnak bizonyul. Az alapján állítunk rangsort,
hogy az elmúlt 5 év alatt hányszor ért el a felkészítõ
tanár tanítványa 1–3. díjas helyezést. Azonos érték
esetén a kisebb településrõl érkezett kolléga élvez
elõnyt. A díjat 5 évente egyszer kaphatja meg ugyanaz
a kolléga.

Rónaszéki László-díjban részesülhet az a fizikata-
nár, aki a legtöbb versenyzõt indítja az Öveges József
Kárpát-medencei Fizikaverseny elsõ fordulójában és a
legjobb arányban jutnak be közülük a döntõbe. Az
értékelésnél kigyûjtjük az 1. fordulóban legtöbb ver-
senyzõt indító tíz kolléga nevét és megnézzük, ver-
senyzõi milyen arányban jutottak a döntõbe.

2016. évben Csákány Antalné-emlékdíjban része-
sült: Horváth Norbert kolléga, a budapesti Baár-
Madas Református Gimnázium és Általános Iskola
tanára.

2016-ban Rónaszéki László-emlékdíjban részesült:
Horváth Gábor kolléga, a budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium tanára.
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