
ban, mint 2017-ben. A budapestiek azonban gyen-
gébben teljesítettek, ami meglepõ, hiszen 2018-ban
jóval több budapesti versenyzõ regisztrált (178), mint
2017-ben (118). Enyhe és nem arányos emelkedést
vártunk, hiszen sok olyan budapesti tanuló (és isko-
la) lehetett, aki elõször ismerkedett az Országos Szi-
lárd Leó Verseny feladataival. Viszont örvendetes a
budapesti junior kategóriás tanulók tavalyinál lénye-
gesen jobb szereplése, ami reményt ad arra, hogy a
következõ években felkészültebb tanulók versenyez-
nek majd. Sajnos, határon túli iskolában továbbra
sem született olyan dolgozat, amely elérte volna a to-
vábbküldési szintet.

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny elsõ fordu-
lójából beküldött dolgozatok ellenõrzése után egy
egyetemi oktatókból álló bírálóbizottság a legjobb 10
junior versenyzõt és a legjobb 20 elsõ kategóriás ver-
senyzõt hívta be a 2018. április 21-én megrendezett

döntõre. Sajnos két bejutott elsõ kategóriás versenyzõ
csak túl rövid idõvel a verseny elõtt jelezte, hogy nem
tud részt venni, így a döntõben szereplõ elsõ kategó-
riás tanulók száma 18-ra csökkent.

Idén négy lány jutott a verseny döntõjébe: Csuha
Boglárka és Krasznai Anna (Vajda János Gimnázium,
Keszthely), valamint Világos Blanka (Szent István
Gimnázium, Budapest) az I. kategóriában, továbbá
Sajgó Anna Mária (SZTE Gyakorló Gimnázium és Ál-
talános Iskola) a juniorok között.

A verseny döntõjét – mint eddig minden évben –
Pakson, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium-
ban (ESZI) rendeztük 2018. április 20. és 22. között.
A döntõ zökkenõmentes lebonyolításáért Csajági
Sándor igazgatóhelyettes úrnak, valamint Csanádi
Zoltán igazgató úrnak tartozunk köszönettel.

Folytatása következik.

A TIZEDIK NUKLEÁRIS SZAKTÁBOR az MNT tanári tagozatának elnöke

Mester András Rátz Tanár Úr Életmûdíjas
nyugalmazott fizikatanár a Kossuth Lajos
Tudományegyetem matematika-fizika sza-
kán diplomázott. A kezdeményezésére indí-
tott Városi Fizikavetélkedõt tizennégy éven
át szervezte a Diósgyõri Gimnáziumban.
Közel húsz éve vesz részt az ELFT és az
MNT munkájában. 1998 óta tagja a Szilárd
Leó Fizikaverseny versenybizottságának.
2007 óta egyik fõ szervezõje az MNT Nuk-
leáris Szaktáborának, ahol részt vesz a prog-
ramok összeállításában és lebonyolításában.

Mester András

Felsõfokú mûszaki szakemberek iránti igény
az energetikában
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) hamar felismerte,
hogy a duális képzések korában fontos, hogy már a
középiskolás diákokat megnyerjék a megfelelõ szak-
területek számára. Nagyon sok tehetséges diák azért
nem választ bizonyos szakmákat, mert nem rendelke-
zik megfelelõ ismeretekkel. Éppen emiatt lényeges,
hogy még a pályaválasztás elõtt megfelelõ tájékozott-
sággal bírjanak a fiatalok. (A felsõfokú mûszaki vég-
zettségûek közül speciális energetikai, atomerõmûvi
(szakmérnöki) továbbképzésben részesültek aránya
2009-ben 11% volt.)1 Annak érdekében, hogy a nuk-

1 Aszódi Attila: Az energetikai, mûszaki képzés és tájékoztatás
helyzete. Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10., 22. old.
http://www.mee.hu/files/images/Asz__di.pdf

leáris ipar szakemberigénye kielégíthetõ legyen, a
jövõ atomerõmûveinek, kutatóintézeteinek, oktatási
intézményeinek humán erõforrásáról idõben gondos-
kodni kell (1. ábra). A nukleáris képzés jelentõsége
megnõtt, hiszen elkezdõdött a két új paksi blokk épí-
tésének elõkészítése. Miután ezek a blokkok 60 éven
át mûködnek majd, az atomerõmû és a hozzá kapcso-
lódó tudományos, szakmai háttérintézmények is
hosszú távra kínálnak perspektívát a fiataloknak.

Nukleáris szaktáborok

A nukleáris szakemberképzés erõsítése, a tehetség-
gondozás igénye már korábban is számos alkalommal
felmerült, mielõtt 2007 tavaszán megfogalmazódott a
nukleáris szaktábor megvalósításának ötlete. Középis-
kolások részére az I. Nukleáris Szaktábort 2007 nya-
rán indította az MNT. Az elsõ tábor sikerét követõen
az MNT fontosnak tartotta a tábor következõ években
való megszervezését is.

A tábor kiváló lehetõséget jelent a fiatalok számára a
szakmai ismeretek elsajátítására, a területen dolgozó
szakemberek megismerésére. A táborban megszerzett
tudás és képességek alapján a fiatalokat be lehet vonni
a tudományos kutatásokba, elõsegítve szakmai fejlõdé-
süket, egyúttal megalapozva az utánpótlásképzést.

Az eltelt 10 év lehetõséget ad némi elemzésre is: a
visszajelzések alapján a táborozók közül – akik meg-
határozó élményként tekintenek a táborra – többen
választották a fizikusi vagy mérnöki pályát. Örömmel
tapasztaljuk, hogy velük egyre többször találkozunk
szakmai rendezvényeken.

X. Nukleáris Szaktábor az MNT jelentõs
támogatásával

2016-ban a korábbi gödi helyszínrõl Keszthelyre vit-
tük a tábort. Ezzel is igyekeztünk vonzóbbá tenni a
rendezvényt. A X. Nukleáris Szaktábor 2017. július
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2-tól 7-ig tartott, az elõadások és a szállás az elõzõ évi

1. ábra. Az energetikában dolgozók létszáma, egy 2006-os felmérés eredményei alapján.2

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Paksi Atomerõmû Zrt.

Mátrai Erõmû Zrt.

Vértesi Erõmû Zrt.

Fõvárosi Gázmûvek Rt.

Siemens Erõmûtechnikai Kft.

Magyar Villamos Mûvek Zrt.

EL&ME Irányítástechnikai Kft.

EGI Energiagazdálkodási Rt.

ETV-ERÕTERV Zrt.

DC. Gépszer Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht.

Tatabánya Erõmû Kft.

Budapesti Kutatóreaktor Mûszerközpont

Országos Atomenergia Hivatal

Partner Betonelemgyártó és Fémipari Kft.

PROTECTA Elektronikai Kft.

Paksi Atomerõmû Zrt. Biztonsági Fõosztály

MIRROTRON Kft.

Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.

VEIKI Zrt. Atomerõmûvi Divízió

SOM System Mérnöki Iroda Kft.

ESS-Magyarország Kht.

1 10 102 103 104

munkaerõ összlétszámamunkaerõ összlétszáma

felsõfokú mûszaki végzettségûek létszámafelsõfokú mûszaki végzettségûek létszáma

2. ábra. Pokol Gergõ elõadás közben.

helyszínen, a Keszthelyi VSZK3 tantermeiben és kollé-

2 I. m. 19. old.
3 Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szak-
képzõ Iskolája és Kollégiuma

giumában voltak.
A résztvevõk között évek óta többen jelen vannak

az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenyzõi
közül is. A helyezettek kedvezménnyel vehetnek részt
a táborozáson.

Július 2-án 30 diákkal indítottuk a tábort. A tábor
legfõbb céljának – a diákok érdeklõdésének felkelté-
se a nukleáris technika iránt – elérése érdekében töre-
kedtünk az igényes, változatos program kialakítására,
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk az elméleti és
gyakorlati oktatásra is. Délelõttök zömében tapasztalt
szakemberek, egyetemi oktatók tartottak elõadásokat
(2. ábra ). Közöttük a BME Nukleáris Technikai Inté-
zetének oktatói (Boros Ildikó, Horváth András, Kis
Dániel, Pesznyák Csilla, Pokol Gergõ ), az MTA Ener-

giatudományi Központjának kutatói (Fábián Margit,
Hózer Zoltán ), a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõ szak-
emberei (Cserháti András, Lencsés András ), az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem (Horváth Ákos, Rad-
nóti Katalin ) és a Debreceni Egyetem (Trócsányi
Zoltán ) tanárai szerepeltek. A mérési, kísérleti, játé-
kos programokat a magfizika oktatásában vezetõ sze-
repet játszó középiskolai tanárok (Farkas László, Mes-
ter András, Oláh Éva, Pántyáné Kuzder Mária, Ujvá-
ri Sándor ) vezették.

Szakmai elõadások

A program összeállítását Mester András koordinálta.
Összesen 17 elõadás hangzott el. A bevezetõt köve-
tõen – többek között – hallhattak
– az atomerõmûvekrõl, a fûtõelemekrõl,
– a fúzióról,
– a hulladéktárolásról,
– a sugárvédelemrõl,
– a nukleáris eseményskáláról,
– az orvosi alkalmazásokról,
– a sötét anyagról,
– a részecskefizikáról,
– az MNT infografikáiról,
– a radonról,
– a Szilárd Leó fizikaversenyrõl és
– a Paksi Atomerõmû mérõkocsijáról.

A több témát érintõ elõadásokkal fontosnak tartot-
tuk, hogy a magfizikát ne csak egy-egy szakterülettel
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azonosítsák a táborozók. Az MNT ifjúsági szervezeté-

3. ábra. A X. Nukleáris Szaktábor résztvevõi és szervezõi (ebben az évben lila egyentrikóban).

X. Nukleáris SzaktáborX. Nukleáris Szaktábor

Magyar Nukleáris Társaság

4. ábra. Mérési gyakorlat a Vajda János Gimnáziumban Farkas Lász-
ló tanár úr vezetésével.

vel a FINE-vel (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért)
Sárdy Gábor ismertette meg a táborozókat.

Mérések, laboratóriumi gyakorlatok
a Vajda János Gimnáziumban

2017-ben hangsúlyt kívántunk helyezni a modern
fizika elemeinek gyakorlatban való megismerésére. A
legtöbb iskolában kevés lehetõség van az atomfiziká-
val kapcsolatos mérések elvégzésére, kísérletek meg-
tekintésére. Nem kis munkával sikerült egy teljes dél-
utánnyi programot összeállítani (4. ábra ). A mérések-
hez, kísérleti bemutatókhoz az eszközök a keszthelyi
Vajda János Gimnáziumból, a miskolci Herman Ottó
Gimnáziumból, a paksi Energetikai Szakgimnázium és
Kollégiumból, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gim-
náziumból és a miskolci Diósgyõri Gimnáziumból
kerültek ki.

A laboratóriumi program része volt:
– a Planck-állandó meghatározása
– a béta-sugárzás eltérülésének mérése
– a radon felezési idejének meghatározása
– a Franck–Hertz-kísérlet elemzése
– színképek elemzése spektroszkóppal
– az elektron hullámhosszának meghatározása diff-

rakciós csõvel és
– tömegspektroszkópai kísérlet elemzése.

Egyéb szakmai programok

– Kísérleti bemutatót tartott Ujvári Sándor.
– Játékos részecskefizika címmel Oláh Éva vezetett

esti programot a táborozók számára
– A Paksi Atomerõmû mérõkocsiját Lencsés András

mutatta be a táborozóknak.
– Egy magfizika-feladatlapot – amelynek megoldását

a tábor végén értékeltük – állítottunk össze a diá-

kok számára. A táborozók többsége igen komolyan
dolgozott a feladatokon. Meglepõen szép eredmé-
nyek születtek.

Kiegészítõ programok

Keszthely megismerése céljából az elsõ nap Farkas
László kolléga, a Vajda János Gimnázium matematika-
fizika tanára rövid sétával egybekötött idegenvezetést
tartott a városban.

A második nap délutánján a Balatoni Múzeumot
tekintették meg a diákok (5. ábra ).

A tábor résztvevõi meglátogatták a Hévízi Gyógy-
fürdõt, ahol egy ismeretterjesztõ elõadás után fürdés-
re is volt lehetõség.

Szabadidõs programok

Szerencsénk volt az idõjárással. A kezdeti hûvösebb
idõt követõen minden lehetõ alkalommal strandlátoga-
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tást szerveztünk, így – a hévízi lehetõséget is beszámít-

5. ábra. Csoportkép a Balatoni Múzeum elõtt.

va – majdnem minden nap tudtak fürödni a táborozók.
A kollégium sportpályáján és a tornateremben le-

hetõség adódott focizásra is, amit a diákok természe-
tesen ki is használtak.

Az utolsó esti ünnepélyes keretek között megtartott
záróvacsorán a táborozóknak alkalmuk volt a táborral
kapcsolatos tapasztalataik elmondására. A vacsorán
vendégként részt vett Ördögh Miklós, az MNT elnöke,
Pántyáné Kuzder Mária, az ELFT alelnöke, valamint
Kis Dániel, a BME NTI docense.

✧
A tábor teljes idõtartama alatt a diákokkal volt Mester
András, Ujvári Sándor és Horváth András, akik gon-
doskodtak a felügyeletrõl, illetve a programok lebo-
nyolításáról.

Hatalmas munkát végzett és köszönet illeti Farkas
Lászlót – egyik vendéglátónk, a Keszthelyi Vajda Já-

nos Gimnázium tanárát –, aki az elõkészületi mun-
kákban és a helyi szakmai-kulturális programok szer-
vezésében is aktívan részt vett.

A táborozók véleménye, összegzés

Minden évben megkérjük a résztvevõket, hogy érté-
keljék a tábort. Volt néhány módosításra utaló javaslat
(például: legyen több szünet az elõadások között),
amelyeket figyelembe veszünk a következõ tábor szer-
vezésekor. Elégedettek voltak a helyszínnel, a szakmai
színvonallal, hasznosnak találták az elõadásokat követõ
beszélgetések lehetõségét. Arra a kérdésre, hogy „Ösz-
szességében elégedett vagy-e táborral?” igen pozitív
válaszokat kaptunk. Ez azért is figyelemre méltó, mert
ebben az évben több nyolcadik, illetve kilencedik osz-
tályt végzett, úgynevezett kezdõ is volt a táborban.

Infografika a 10 éves évfordulóról

A tizedik évforduló kapcsán infografika készült a tá-
borról, amely összefoglalja az eltelt tíz év eseményeit.
Az infografika elérhetõ az MNT honlapján (http://
nuklearis.hu/sites/default/files/Nuktabor_0.jpg).

XI. Nukleáris Szaktábor

A XI. Nukleáris Szaktábort 2018. július 1-tõl 6-ig tar-
tottuk az elõzõ évek helyszínén Keszthelyen. Nagy
örömünkre a résztvevõk száma meghaladta a 30 fõt. A
táborral kapcsolatos információk az MNT honlapján
érhetõk el: http://nuklearis.hu/nuklearis-szaktabor-0.

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMÛDÍJ, 2017
Mester András tanár úrral Radnóti Katalin beszélget

A 2017-ben kiadott Rátz Tanár Úr Életmûdíj egyik
díjazottja Mester András, amelyhez gratulálok!

Mester András 1978-ban végzett a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen matematika-fizika szakos középis-
kolai tanárként. Több középiskolában tanított Miskol-
con, legtovább a Diósgyõri Gimnáziumban, innen is
ment nyugdíjba 2015-ben. Azóta óraadó tanárként dol-
gozik az Európa Baptista Gimnázium, Szakgimnázium
és Szakközépiskolában. A tanítás mellett évekig volt
szaktanácsadó. Jelenleg is több társadalmi szervezet
aktív tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megyei
csoportjának titkára volt, majd fõtitkárhelyettese, ké-
sõbb alelnöke, a Társulat Középiskolai Oktatási Szak-
csoportjának elnöke. E mellett részt vesz a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) elnökségének munkájában,
ahol jelenleg a Tanári Tagozat elnöke.

Nõs, felesége Mesterné Csordás Judit középiskolai
tanár. Két gyermekük született, akik eddig három
fiúunokával ajándékozták meg.

Kitüntetései, elismerései: Ericsson-díj, 2003; Szilárd
Leó-díj, 2013; Pedagógus szolgálati emlékérem, 2016;
Rátz Tanár Úr Életmûdíj 2017.

Az alábbi interjúban felidézzük a tanár úr gazdag
életpályájának néhány érdekes és fontos állomását.

– Szerinted milyen a jó fizikatanár?
– Az a jó tanár, aki érdekes órákat tart. Legyenek

olyan érdekesek az órái, hogy magával tudja ragadni
a gyerekeket. Ehhez fontos, hogy maga a tanár is sze-
resse a szaktárgyát, és ezt lássák a gyerekek.

– Milyen tantárgy a fizika?
– Az a meglátásom, hogy sok gyerek félreérti a

tantárgy jellegét. Azt gondolja, hogy a fizika a mate-
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