Az idén augusztus 8-tól 16-ig rendezték meg Erdélyben azt a zika-kémia szaktábort, amelyen harmin magyarországi diák is részt vehetett az Erdélyi Magyar M¶szaki Tudományos Társaság, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem jóvoltából. A tábor helyszíne a tavalyihoz hasonlóan a Kovásznától mintegy
húsz kilométerre, a hegyek között fekv® Komandó község volt. Ez alatt az egy hét alatt a kemény példamegoldás és
mérési feladatok mellett mód nyílt arra is, hogy egy ki sit bepillantsunk az erdélyi emberek életébe és megismerkedjünk
néhány nevezetességgel is.
Útközben megnéztük a kolozsvári Nemzeti Színházat, a Szent Mihály templomot, valamint megálltunk Marosvásárhelyen, Segesváron és Sepsiszentgyörgyön. Hazafelé Kézdivásárhelyet útbaejtve megfürödtünk a vulkáni eredet¶ Szent
Anna tóban. Az emberek mindenütt nagyon kedvesek, barátságosak voltak.
A zika tábor sokszín¶, igen színvonalas szakmai programját Varga R. Anna (Temesvár, Bartók Béla Lí eum)
állította össze. Napközben a három-négy f®s sapatok kötetlen id®beosztásban dolgozhattak, aki pihen®t akart tartani,
megfürödhetett a patakban, elmehetett a faluba, vagy akár napozhatott is.
Ízelít®ként bemutatunk néhány feladatot:
 Be süljük meg a tábor melletti Kis-Baszka patak vízhozamát sebességméréssel és a meder keresztmetszetének
meghatározásával. Mindkét esetben igyekezzünk megtalálni a lehet® legpontosabb eredményt szolgáltató mérési módszert!
 Hogy lehet megmérni egy üveg (tejesüveg, ásványvizes üveg...) tömegét vonalzóval? (Pan solni szabad!)
 Száraz és nyers feny®fa s¶r¶ségét megmérve és összehasonlítva, határozzuk meg hogy átlagban mennyivel
évente a feny®fa s¶r¶sége, valamint azt, hogy hány vízmolekula távozik egy másodper

sökken

alatt egy köb entiméter fából

száradás közben.
 Mérd meg, hogy mennyi ideig tart a napfelkelte vagy a napnyugta! Be süld meg, hogy mekkora szög alatt látszik
a Földr®l a napátmér®! Mekkora a napátmér®, ha a Föld-Nap távolság (a

sillagászati egység) 8,3 fényper ?

 Lógass egy vödör vízbe egy kisebbfajta (inkább pál ának is mondható) farudat egyik végére ügyesen illesztett
érnánál, zsinegnél fogva. Figyeld meg, hogyan áll, és egyszer¶ hosszúságmérés alapján határozd meg a fa s¶r¶ségét!
 Válassz egy megfelel® méret¶ rudat (deszkát) és er®sebb zsineg segítségével egyensúlyozd ki... valahogy az 1.
ábrának megfelel®en. Ha úgy állítod be a rudat (deszkát), hogy az éppen el sússzon ( súszáshatár), akkor a megfelel®
távolságok mérése alapján meghatározható a súrlódási együttható. Próbáld meg!

1. ábra
 A deszka vagy rúd végére köss zsineget és a zsineg végénél fogva húzd a deszkát (rudat) egyenletesen úgy, hogy
annak

sak egyik vége érje a földet (2. ábra). Határozd meg ennek alapján a

súszó súrlódási együtthatót!

2. ábra
 Egy háromszög alakú (homogén) deszkát egy adott pontból kiinduló s a háromszög

sú saiba futó fonalakkal fel-

függesztünk. Bizonyítsuk be, hogy a fonalakat feszít® er®k arányosak a fonalak hosszával! (Rugós er®mér®k segítségével
kísérletileg is ellen®rizhet®!) Mi történik, ha az egyik fonalat óvatosan engedjük, meghosszabbítjuk, egészen a meglazulásig?
 Kit®l származik (megadott hat személy közül) a következ® idézet? . . . sudálták minden üd®beli böl sek hogy az
föld az világnak közepette fundamentum és alátámasztó oszlop nélkül felfüggesztetett. Mert az, mint Aristoteles írja,
oktalan barom az, valaki nem

sodálkozik, honnan légyen, mid®n az földbül egy marokkal felemelünk, mindjárt alárohan,

az egész föld pedig mozdulatlan áll egyhelyen minden stömpöly nélkül.
(A tábori könyvtárból kiköl sönözhet® Simonyi K.: A zika kultúrtörténete.)

Esténként a feladatok és a mérések kiértékelése után el®adásokon vehettünk részt: érdekes történeteket hallhattunk
és diaképeket láthattunk Komandó múltjáról, s megismerkedtünk Bolyai Farkas zikatanári tevékenységével is.
Az els® napon vízzel kap solatos mérési és elméleti feladatokat kaptunk. Másnap gyalogtúrát tettünk az 1777 m
magas lakó ai sú sra, ahol légnyomást mértünk, s meggyeltük a zavarhullám terjedését egy 10 m hosszú felfüggesztett
lán ban. A táborhelyre nagy kerül®vel mentünk vissza (3035 kilométer hosszan). A környezet gyönyör¶ volt, szinte
érintetlen.
A következ® napokban kötelekkel, sillagászattal, súrlódással, g®zökkel-gázokkal foglalkoztunk. Ezeken kívül olyan
feladatokat is kaptunk, amelyek nem kap solódtak szorosan a napi témához. Az utolsó délutánunk már teljesen szabad volt. A tábor szervez®i este értékelték a sapatok teljesítményét, s díjakat (jutalomkönyveket, zikai játékokat)
osztottak ki.
Sötétedéskor tábortüzet gyújtottunk, s apróbb ajándékkal leptük meg egymást. Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönjük valamennyi szervez®nek és közrem¶köd®nek, hogy ott lehettünk.

