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Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából 
 

Muhi Béla összefoglalója 

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó 

mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla Általános Iskolai 

Fizikaversenyt. A diákverseny célja a fizikából tehetséges tanulók felkutatása és felkarolása, a 

tehetségnevelés serkentése. Az iskolai válogatók után zentai, horgosi, magyarkanizsai és 

újvidéki diákok jutottak el a vajdasági szintű döntőre, melyet 2016. április 9-én tartottak meg 

a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában. A Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny 

nemzetközi jellegű: a legjobb eredményt elérő tanulók a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai 

Társulat által megrendezésre kerülő Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntőjére 

juthatnak el. 

Az ünnepélyes megnyitón Balázs Piri Diana tanárnő, a fizikaverseny helyi szervezője 

köszöntötte a versenyzőket és a felkészítő tanárokat. Nikičić Goran iskolaigazgató 

köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy iskolája már több alkalommal is helyt adott a hasonló 

tehetséggondozó rendezvényeknek, és örömére szolgál, hogy ez a rangos verseny is itt talált 

otthonra. Muhi Béla főszervező, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke kiemelte, 

hogy ez a fizikaverseny már egy évtizede állít emléket Dr. Ribár Béla (1930-2006) 

akadémikusnak, aki az egyik legkiemelkedőbb vajdasági magyar természettudós, a 

kristályfizika nemzetközi hírű kutatója volt, és aki a diáksegélyezés és az ösztöndíjazás terén 

nagyon sokat tett a vajdasági fiatalok érvényesülése érdekében. Megköszönte a magyarországi 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását, mellyel lehetővé teszi ennek a 

tehetséggondozó rendezvénynek a folyamatos megvalósítását. 

 A fizikaverseny négy részből állt. Először tudománytörténeti vonatkozású tesztet 

kellett kitölteni Jedlik Ányos életével és munkásságával kapcsolatban. E tudós nevéhez 

fűződik, hogy éppen 160 ével ezelőtt írta le a dinamó elvét, és 190 évvel ezelőtt jött rá a 

szódavíz előállítására. A folytatásban fizikával kapcsolatos gondolkodtató kérdésekre kellett 

válaszolni az elmélet és a gyakorlati alkalmazása témájára. Ezután számításos feladatok 

következtek a mechanika, a hőtan és a villamosságtan tárgyköréből. Végezetül a diákok 

néhány látványos fizikai kísérletet láthattak, és ezeket kellett tudományos szempontból 

elemezni és értelmezni. E négy forduló után alakultak ki a helyezések, a versenyzők 

eredményei.  

 Első díjban részesült Farkas Réka és Szűcs Dóra, Jovan Jovanović Zmaj Általános 

Iskola, Magyarkanizsa, felkészítő tanáruk Vastag Attila. Ők jutnak el a magyarországi 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat által megszervezésre kerülő XXVI. Öveges József Kárpát-

medencei Fizikaverseny döntőjére, és 2016. május 20-én Győrben a Kazinczy Ferenc 

Gimnáziumban képviselhetik a vajdasági diákokat. 

Második díjban részesültek: Horvát István, Császár Dominik, Seres Lilla, Szél 

Gréta és Németh Róbert tanulók. 

Harmadik díjasok: Berényi Edina, Katona Renáta, Kiss Enikő, Szabó Franciska, 

Tillinkó Hunor, Tasić Tamara, Preradov Lara, Gergely Tamás, Péter Zsivity Ákos, 

Bálint Tamás, Janek Karanović Aldo, Simon László, Varga Viktória, Molnár Gábor 

Ádám és Szekeres Tibor.  

A résztvevő diákok és mentoraik is megfelelő oklevelet kaptak, könyvajándékokról a 

Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott. Dicséret illeti meg a felkészítő 

tanárokat, akik gyakran szabad idejük feláldozásával foglalkoztak a fiatal tehetségekkel: 

Raffai Valéria, Balázs Piri Diana, Cservik Tamás, Vastag Attila, Dosztán Árpád és Dobó 

László.  
Részletes beszámoló és képgyűjtemény a fokusz.info honlapon található. 
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Munkában a versenyzők 
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A számításos feladatok némi fejtörést okoztak 
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Balázs Piri Diana helyi szervező az okleveleket rendezi 
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A Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács ajándékkönyvei 
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Felkészítő tanárok az iskolaigazgatóval és a szervezőkkel 
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Első díjasok: Farkas Réka és Szűcs Dóra, felkészítő tanáruk Vastag Attila 
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A díjazott versenyzők Muhi Béla főszervezővel 
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Felkészítő tanárok az oklevelekkel 

 

 


