
A fizikaverseny… 

 

  Hogyan is keveredtem én egy fizikaversenybe? Fizika óra után tanárunk, Szilvi 

néni odahívta magához az osztálytársamat, és megkérdezte tőle, hogy szeretne-

e jelentkezni a versenyre. Azt válaszolta, hogy Ő szívesen menne, de jobban 

szeretne csapatban versenyezni.  A későbbiekben Soma odajött hozzám, hogy 

van-e kedvem jelentkezni a megpróbáltatásra. Kicsit elgondolkodtam, és 

félmagabiztosan azt válaszoltam: „I-igen”. 

  Aztán belevágtunk a felkészülésbe! Szilvia tanárnő e-mailben kiküldte a verseny 

szövegét, hogy nagyjából mit is kellene tudnunk. Első látásra nagyon 

megijedtem! Persze tudtam, hogy nem egy 

csapásra kell megtanulnom az egészet. 

Az első próba testnevelés óra helyett volt, 

aminek én személy szerint nagyon örültem… Ott 

rájöttem, hogy nem is olyan nehezek a 

kísérletek.  

Legeslegelőször egy mandarinos kísérletet 

végeztünk, majd egy csónakos és 

alumíniumhengereset, bermuda—hengerest, 

Cartesius-búvárost és végül,  de nem utolsó 

sorban egy gyufafejes következett.  

  Rengeteg megpróbáltatás után elérkezett a 

NAGY nap! Irány a Ganz Ábrahám Technikum 

Munkácsy szárnya. Egy hatalmas, profi gépekkel 

felszerelt terembe érkeztünk. Láttuk, hogy mennyi diák szereti a fizikát, de ez 

nem nyugtatott meg. Rengetegen voltak. Érkeztek Türjéről, Zalaegerszegről és 

Öveges József szülőfalujából, Pákáról is. 

Előkészítettünk minden kelléket és vártunk. Sok-sok profi előadást néztünk 

végig, hiszen a Mi csapatunk volt az utolsó előtti. Izgultunk, hogy vajon jól 

sikerülnek a kísérletek? …Sok idő múltán Mi következtünk. 

Szerintem akkor adtuk elő a legeslegjobban a kísérleteket. Voltak benne 

szórakoztató részek, amelyekért később ki is emeltek bennünket. 



Na, de jöttek a nagy ellenfeleink a pákaiak. Nagyon klassz volt a műsoruk. 

Féltünk, hogy legyőznek minket, viszont Ők nem magyarázták meg, hogy mi is 

történt. 

Mindenki sorra került. Vártuk az eredményhirdetést. ... Húsz perc múlva 

megszületett az EREDMÉNY! . . . . . . . A harmadik helyre sajnos nem emlékszem, 

de a másodikra igen: a második helyen végeztek a pákai Öveges József Általános 

Iskola diákjai. S a nagy pillanat: első helyen végeztek az Izsák Imre Általános 

Iskola diákjai: Ruzsicska Soma és Iancu Martin Krisztián!  

  Gratuláltak nekünk, de a legjobban nem is mi örültünk, hanem tanárunk, 

Németh Szilvi néni. Annyira kedves volt, hogy elvitt minket sütizni, ami nagyon 

jólesett.  

Végül nagyon örülök, hogy elmentem a versenyre, hiszen ezzel megkedveltem a 

fizikát! 

 

Iancu Martin 

Izsák Imre Általános Iskola 
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