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Szabó Attila 12. osztályos pécsi diák kimagasló győzelemmel abszolút első helyezést ért el a 44. 

Nemzetközi Fizika Diákolimpián (IPhO). Attila elnyerte a legjobb elméleti dolgozatért és a legjobb európai 

férfi versenyzőnek járó különdíjat is.

A diákolimpiák történetében Attila az első, akinek két alkalommal is (tavaly és idén) sikerült elérnie az abszolút

első helyezést. Ezzel világviszonylatban is minden idők legsikeresebb diákolimpikonjává vált. 

 

Az  idei  olimpiát  július  7.  és  15.  között  Dániában,  Koppenhágában  rendezték  meg,  ahol  82  országból  381

versenyző mérte össze tudását. Az öt diákból álló magyar csapat két csapatvezetővel (Tasnádi Tamás, BME,

Matematikai Intézet; Vigh Máté, ELTE, Fizikai Intézet, mindketten a budapesti diákolimpiai szakkör vezetői) és

egy  megfigyelővel  (Simon  Péter,  a  pécsi  Leövey  Klára  Gimnázium  fizikatanára,  Szabó  Attila  középiskolai

felkészítő  tanára)  kiegészülve  érkezett  a  megmérettetésre,  ahol  (az  egyéni  pontszámok  szerinti  csökkenő

sorrendben) a következő egyéni eredmények születtek:

 

• Szabó Attila 12. o. - aranyérem (Leővey Klára Gimnázium, Pécs, tanárai: Simon Péter, Kotek László)

• Kovács Áron Dániel 12. o. - aranyérem (Fazekas Mihály Főv. Gyak. Gimn., Budapest, tanárai: Horváth 

Gábor, Csefkó Zoltán)
• Juhász Péter 11. o. - ezüstérem (Piarista Gimnázium, Budapest, tanárai: Urbán János, Szokolai Tibor, 

Horváth Gábor)
• Jenei Márk 12. o. - ezüstérem (Fazekas Mihály Főv. Gyak. Gimn., Budapest, tanárai: Csefkó Zoltán, 

Dvorák Cecília)
• Papp Roland 11. o. - bronzérem (Fazekas Mihály Főv. Gyak. Gimn., Budapest, tanára: Vigh Máté) 

 

Külön öröm, hogy az egyik aranyérmes, Kovács Áron Dániel az ELTE fizika BSc szakán folytatja tanulmányait. 

 

A versenyzők felkészítéséhez a pécsi és a budapesti olimpiai szakkörök is hozzájárultak (szakkörvezetők: Kotek

László, Vankó Péter, Tasnádi Tamás, Vigh Máté). Gratulálunk a diákoknak a szép eredményeikért!

 

Szeretnénk külön köszönetet  mondani  és gratulálni a diákok középiskolai tanárainak, akik a felkészítés nagy

részét végezték, valamint sok sikert és kitartást kívánunk nekik a továbbiakban. Köszönet a négy magyarországi

olimpiai  előkészítő  szakkör  vezetőinek  a  sok  éven  átívelő  kitartó  munkájukért.  Köszönjük  továbbá  Honyek

Gyulának, Gnädig Péternek és Részeg Annának a felkészítő táborokban nyújtott áldozatos munkájukat. 

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=hirek_all
https://fizika.elte.hu/hu/printable.php?page=hir&id=134


 

Végül köszönettel tartozunk az anyagi támogatásért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak.

 

Tisztelettel: Tasnádi Tamás és Vigh Máté, csapatvezetők
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