
„Mindenhol süt a Nap” 

Néhány hónappal ezelőtt három fiatal Barna Katalin tanárnő biztatására rész vett a 

VI. Országos Földtudományi Diákkonferencián, ahol „Környezetvédelem, energia” szekcióban 

második helyezést értek el. Témájuk a napenergia volt. Bár a beszélgetésünkön egyikük nem 

tudott részt venni, mégis éreztem, micsoda remek csapatot alkotnak együtt. Szabó 

Renátának, Kanozsai Dávidnak és Riz Szabolcsnak a kemény munka mellett sikerült jó 

élményekkel is gazdagodniuk a novemberi hétvégén.  

- Hogyan készültetek a versenyre? Sok munkátok volt vele? 

- Nyáron kísérleteket végeztünk, szeptemberben összegeztünk és októberben pedig 

elkészítettük a pályázati szöveget és a prezentációt. Barna Katalin tanárnő mellett sok 

segítséget kaptunk dr. Nagy Istvánné tanárnőtől és Szeidemann Ákos tanár úrtól is. Az elején 

nagyon élveztük a munkát, de a vége már nagyon sok volt: „most akkor ide képletet kell 

behelyettesíteni, ide képet, ide szöveget...” Rengeteg munka volt vele! A Miskolcon töltött 

csütörtök este különösen kimerítő volt. Megismerkedtünk ott egy fiúval, ő is segített, hogy 

mit írhatnánk még át a dián, ha valamit (dátumot, helyet, stb.) lehagytunk, arra 

figyelmeztetett, segített felkészülni is. Már körülbelül hatodszor mondtuk el az anyagot, 

pihenni akartunk, de nem, ő még hajtott minket, és biztatott, hogy sikerülni fog. 

- Mennyi időt voltatok Miskolcon? 

- Csütörtöki napon mentünk és szombaton jöttünk haza. November 9-től 11-ig. 

- A szállás, a koszt sokszor gondot szokott jelenteni. Nektek is meggyűlt vele a bajotok? 

- A szállásunk Miskolctapolcán volt egy panzióban. Nagyon jó volt, mindenkinek volt saját 

fürdőszobája. Szabi a Dáviddal volt és a fiúval, aki segített, én pedig a tanárnővel. A büfé is 

nagyon jó volt. Ebédnél három menüből választhattunk, megvizsgáltuk, melyik néz ki jobban, 

és azt ettük. Szóval nem lehetett okunk panaszra - árulta el Reni. 

- Volt szabadidőtök is? 

- Volt - hangzott a válasz egyhangúlag -, úgyhogy meg is látogattuk a miskolci plázát. 

 

 

 



- Milyen érzés volt hallani az eredményt, elégedettek vagytok vele? 

- Örültünk neki, bár az előadások után már számítottunk az első három helyezés egyikére. 

Volt, akit a zsűri nagyon „szétszedett” a kérdésekkel. Volt, aki bemagolta az egész szöveget, 

volt, aki csak olvasta, és ugye ez eleve pontlevonást eredményezett. Szóval, reméltük, hogy 

az első háromban ott vagyunk, de persze nagyon örültünk a második helyezésnek. 

- Mi volt a jutalom? 

- Két könyv. Hármunknak. Ami még vicces, hogy az első helyezet csapat két főből állt, és ők 

három könyvet kaptak. 

 

 

A riportot Kővári Viktória, az Eötvös József Gimnázium 12. D osztályos tanulója készítette. 

 

 

 

 


