
feladatokat. Szívesen „vonult fel” házi készítésû eszkö-
zeit bemutatni a tanári továbbképzést szolgáló rendez-
vényeken. Tanítványai valóban „kísérleteken nôttek
fel”; rengeteg kísérletet mutatott be tanóráin is.

Társulati aktivitása

A társulati élet alakításában is sokat vállalt elôbb
Csongrád, majd Fejér megyében. Csoportot szerve-
zett, tisztségeket látott el a felmerülô igények szerint.
Jó kapcsolatokat épített ki és tartott fenn a helyi TIT-
szervezetekkel; szakmai munkáját ott is elismerték.

1961-ben a vidéki városok közül elsôként Hódme-
zôvásárhelyen alakították meg az ELFT helyi tagozatát
(az MTSZ helyi Fizikai Szekciójaként, melynek elnöke
volt) a megyei szervezeten belül. Itt szerveztek nem
„megyeszékhely” városok közül elsôként Országos
Középiskolai Fizikatanári Ankétot (XVII.).

1980-tól foglalkozott Lánczos Kornél életének és
munkásságának kutatásával. Ô volt a Lánczos-cente-
nárium egyik fô szervezôje. Sokat tett a megye neves
szülöttének népszerûsítéséért; egyike volt a tudósról
elnevezett középiskolai megyei fizikaverseny kezde-
ményezôinek, amely versenynek azóta az általános is-
kolai változata is megszületett.

1982-tôl 1989-ig két választási cikluson át az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Csoportjának el-
nöke volt.

Lendületes, nyugdíjasként is tettre kész kollégát is-
mertünk meg személyében, aki nemrégiben még lel-
kesen magyarázta, hogy milyen könnyû elkészíteni
egy-egy bemutatott eszközt még „konyhai” körülmé-
nyek között is. Ronyecz tanár úr jellegzetes színfoltja,
különleges értéke volt a megyei csoport szakmai
munkájának, életének, pótolhatatlan szereplôje a fizi-
ka tanításának.

Kitüntetései, díjai

Pályája során sokféle formában ismerték el munkáját
és eredményeit. Kitüntetéseinek, díjainak se szeri, se
száma. Néhány a legkiemelkedôbbek közül: Mikola
Sándor díj (1969), Kiváló Újító Arany Fokozat (1973),
Miniszteri Dicséret (1993), Dr. Ferenczi György Em-
lékalapítvány 2002. évi díja, a Lánczos Kornél–Szegfû
Gyula Ösztöndíj Alapítvány díja (2005).

Ezeken kívül több mint húsz különféle elismerést –
díjat, dicséretet – vihetett haza az ankétokról, kiállítá-
sokról, bemutatókról a hetvenes évektôl élete végéig.

Theisz György

VARGA ISTVÁN
1952–2007

Varga Pistá t az 1980-as
években a KöMaL-ban közölt
– a mindennapi életbôl vett,
a gyerekeket érdeklô, ôket a
logikára, a természettudomá-
nyok szeretetére nevelô –
feladatain keresztül ismertem
meg. Abban az idôben fel-
adatait Erdélybôl küldte.

Azonnal elképzeltem, mi-
lyen jók lennének ezek a fel-
adatok a Mikola-, a Vermes-
vagy a Fényes-versenyünkben. Írtam neki egy levelet.
Vázoltam, hogy az országnak sok fizikust (Renner Já-
nos, Rátz László, Mikola Sándor, Vermes Miklós stb.)
adó, közel félezer éves Líceumból, a soproni Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból keresem, ahol ma is pezsgô a fi-
zikus élet. Kértem arra, hogy lépjen be a feladatokat
elôállító tanárok közé. Egy héten belül egy egész cso-
magnyi feladatot kaptam tôle, valamint ígéretet arra,
hogy a jövôben is részt vesz a munkánkban.

Rövidesen áttelepült Magyarországra, Békéscsabán
kapott állást. A bútorai még a teherautón voltak, amikor
vonatra szállt, eljött Sopronba, hogy személyesen meg-
ismerje a magyarországi fizikus tehetségápolást. Hossza-

san elbeszélgettünk. Haláláig tartó barátságot kötöttünk.
Mindhárom versenyünk szervezésébe bekapcsolódott,
elméleti és kísérleti feladatai az ország legjobb kis fizi-
kusainak felkészüléséhez járultak hozzá. Önzetlen, sze-
rény, mindig segítôkész egyéniségével, mély szakmai
tudásával és egyedülálló kísérletezô képességével a fi-
zikus társadalom egyik legértékesebb tagja lett.

Szakmai munkáját több fórumon dicsértem. Voltak,
akik azt mondták, hogy könnyû neki, mert tud romá-
nul, onnan is tud rengeteg feladatot átültetni. Erre
személyes tapasztalatból adódó válaszom volt: egy-
szer, a kifolyt tintát itatóspapírral töröltem fel. Pista
figyelte a tinta felszívódását, majd párolgását. Öt per-
cen belül differenciálegyenletek segítségével leírta és
lázasan magyarázni kezdte ennek fizikáját, valamint
azt, hogy milyen jó kísérleti feladatot lehet ebbôl
összeállítani. Ilyen embernek nem kellett a feladatai-
hoz romániai szaklapokat tanulmányozni.

Nagyon sok helyre hívták. Mindenüvé elment, min-
denütt segített. Erején felül teljesített. Azok közé a
szerencsés emberek közé tartozott, akik nem úgy hal-
tak ki a világból, hanem elfogytak, átalakultak a tanu-
lók iránti szeretetté, tudássá, ami az új generációk
fejében, szívében él tovább.

Nagy Márton
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