ÖSSZEFOGLALÓ A XXIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ
VERSENYRŐL
A verseny
neve: XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny a református középiskolák számára
megrendezésének időpontja: 2019. április 5-6.
rendező intézményének neve: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,
Hódmezővásárhely
szervezőjének neve, beosztása: Berecz János, a fizika munkaközösség vezetője
szervezőjének segítői, beosztásuk: a gimnázium tanári kara, adminisztratív és technikai dolgozói
támogatója, a támogatás módja: Bethlen Gábor Református Gimnázium - anyagi
Református Pedagógiai Intézet - anyagi
Mozaik Oktatási Stúdió - könyvjutalmak
Maxim Könyvkiadó - könyvjutalmak
résztvevőinek száma: 48 diák + 14 kísérő fő.
A verseny helyezettei (A sorok és oszlopok száma módosítható)
A verseny
kategóriája

I. helyezett tanuló neve,
iskolája, felkészítő tanára

II. helyezett tanuló neve,
iskolája, felkészítő tanára

III. helyezett tanuló neve, iskolája,
felkészítő tanára

Toronyi András
Baár-Madas Református
Gimnázium,
Budapest
Horváth Norbert

Kertész Balázs
DRK Dóczy Gimnáziuma,
Debrecen
Tófalusi Péter

Seres András
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,
Bonyhád
Wiandt Péter

Szoboszlai Szilveszter
Baár-Madas Református
10. osztályosok Gimnázium,
Budapest
Horváth Norbert

Bonifert Balázs
Baár-Madas Református
Gimnázium
Horváth Norbert

Mihalina Máté
Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma
Bíróné Kabály Enikő

Hamar Dávid
Tatai Református Gimnázium
Illés Dániel, dr. Zemplényi
Kornél

Tordai Tegze
Bethlen Gábor Református Gimnázium,
Hódmezővásárhely
Vincze Szabolcs

9. osztályosok

Békési Ábel
DRK Dóczy Gimnáziuma,
Debrecen
Tófalusi Péter

Szabó László
Bethlen Gábor Református Gimnázium,
Hódmezővásárhely
Berecz János

11. osztályosok

Berta Csaba
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,
Bonyhád
Wiandt Péter
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Elek Péter
DRK Dóczy Gimnáziuma,
12. osztályosok Debrecen
Tófalusi Péter

Andorfi István
Eötvös József Református
Oktatási Központ, Heves
Kis Tamás

Makovsky Mihály
Baár-Madas Református Gimnázium,
Budapest
Horváth Norbert

Összefoglaló a versenyről
Iskolánk, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 2019. április 5-én és 6-án rendezte meg a
XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Versenyt a református középiskolák számára.
A versenyen ezúttal 12 gimnázium 48 versenyzője vett részt. Ebben az évben 2 evangélikus (Orosháza,
Bonyhád) iskola képviseltette magát, határon túli vendégeink azonban nem voltak. A diákok évfolyamonkénti
bontásban versenyeztek.
A feladatsorokat idén is a Szegedi Tudományegyetem Fizika Intézetének oktatói alkották meg: Dr. Dömötör
Piroskát, iskolánk egykori, korábban Tornyai versenyen is szépen szereplő diákját Dr. Varga Zsuzsanna ny. egyetemi
docens segítette, aki 20 éven keresztül volt az egyik feladatkitűzőnk. Versenyünk rangját jelzi, hogy a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapokban (KöMaL) az utóbbi majd’ két évtizedben 42 „tornyais” feladatot is kitűztek.
Ismét magas színvonalú előadásokkal fogadtuk vendégeinket.
Péntek délután előbb a friss Széchenyi-díjas, Dr. Kiss L. László akadémikus, az MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója „A Tejútrendszer felfedezése: a Gaia európai űrobszervatórium
eredményeiből” címmel tartott lehengerlő stílusú és tartalmú előadást. A hallgatóság nemcsak az asztrofizika
legújabb kutatási eredményeibe pillanthatott be, hanem pályaválasztásához is ötleteket, biztatást kaphatott.
Mindemellett főigazgató úr felhívta a figyelmet a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia válogatóján
való részvételre, ahol az idén is remekül szerepeltek a református gimnáziumok diákjai: a 15 fős olimpiai keretnek
hárman is tagjai.
Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták a verseny névadója, Tornyai Sándor domborművét az első emeleti
folyosón.
Még vacsora előtt régi kedves vendégelőadónk, a napokban 80. születésnapját ünneplő Dr. Radnai Gyula ny.
egyetemi docens (ELTE Anyagfizikai Tanszék) a 100 éve elhunyt Eötvös Lorándról szólt a diákokhoz és tanáraikhoz, a
nemrégiben újra felfedezett előadási jegyzetei köré szervezve mondandóját.
A tanárok este kötetlen szakmai beszélgetés keretében folytathatták az ismerkedést a tudományos kutatások
jelenlegi állapotával, hiszen előadóink is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
A dolgozatok megírására szombat délelőtt 3 óra állt a tanulók rendelkezésére.
Közben a tanárok szakmai programon vettek részt. Először a Mozaik Kiadó digitális oktatóprogramjával, a
mozaWeb-bel ismerkedhettünk meg, majd városunk országosan elismert nyugalmazott fizikatanára, Dr. Márki-Zay
János kísérleti bemutatóját, saját fejlesztésű fizikai szemléltető eszközeit tekinthették meg a kollégák. Mindemellett
A Maxim Könyvkiadó kitelepült standján is válogathattunk a kiadványok között.
Ebéd után a tanárok a versenydolgozatok kijavításával voltak elfoglalva. A diákok részére először Márki-Zay
tanár úr megismételte délelőtti, tanároknak tartott bemutatóját, majd a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai
mutatták be részecskedetektor-építő projektjüket tanáruk, Horváth Norbert koordinálásával.
Koradélután Dr. Stonawski Tamás, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki alapozó, fizika és gépgyártástechnológia
tanszékének főiskolai adjunktusa: „Trükkös fizika” címmel tartott kísérleti bemutatót. A bemutatón hasonló című, a
Mozaik Kiadónál megjelent könyvének kísérleteiből adott ízelítőt.
A zárásra és az eredményhirdetésre a kísérleti bemutatót követően került sor. A verseny magas színvonalú volt,
a győztesek mindegyike reprezentatív országos versenyeken (OKTV, Szilárd Leó Fizikaverseny, Mikola Verseny,
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia) is kiemelkedő eredményt ért el. Az évfolyamonkénti első négy helyezett a Mozaik és
a Maxim Kiadónak köszönhetően könyvjutalomban, ugyanők, s további 4-4 helyezett oklevélben részesültek. Az első
3 helyezett minden évfolyamon a Mozaik Kiadótól különböző időtartamú mozaWeb licenszet kapott.
Szomorú, hogy ugyan a résztvevő iskolák száma idén nem szűkült tovább, de a résztvevő diákok száma a legelső
versenyünk óta nem volt ilyen alacsony. Pedig a tavalyi intő jelekből okulva hamarabb és gyakoribb megkeresésekkel
szólítottuk meg az iskolákat, a határon túliakat ezen kívül telefonon is kerestük, hiszen ezúttal is kormányzati
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forrásból még az utazásra is támogatást kaptak volna. Szomorú, hogy az eddigi kiváló előadóink mellett egy laikusok
által is ismert, a médiában is méltán gyakran szereplő akadémikus csillagász-kutató megnyerése sem fokozta a
részvételi kedvet. Csak ismételni tudjuk magunkat: elgondolkodtató, hogy míg pl. a bonyhádi evangélikusoknak
"megéri" több száz kilométert utazni és két napjukat a versenyre szánni, addig a szomszédos megyék református
iskolái közül csupán a kecskemétiek és a nagykőrösiek (1 diákkal) jelentek meg. Szintén példamutató, hogy pl. a
pápaiak, miskolciak, tataiak vagy akár a két debreceni iskola számára sem jelent gondot a távolság.
A verseny végeztével, visszatekintve – ahogy a fenti sorokból is kitűnt – a résztvevők alacsony száma miatti
szomorúság a legjellemzőbb érzés. Örültünk a számos elismerő szónak, levélnek a verseny szakmai színvonalát
illetően, amit a résztvevőktől kaptunk. Nem csüggedünk, amíg marad ez a lelkes résztvevői kör, nem adjuk fel a
verseny rendezését.
Köszönjük a Református Pedagógiai Intézet anyagi támogatását és segítségét az információ-továbbításban.

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
A távolmaradók megszólítását a jövőben közvetlen megkeresésekkel igyekszünk elérni. Ezen kívül javaslatként
felmerült, hogy a 8., esetleg a 7. osztályosokat is szólítsunk meg, amivel akár általános iskolákat is be lehetne vonni a
gimnáziumokban szinte mindenütt meglevő alsóbb osztályok mellett. Jövőre elgondolkozunk ennek megvalósításán
is.

A következő oldalakon a versenyen készült fotók tekinthetők meg.
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