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A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum tanulói egy éven 

keresztül vehettek részt a STEM középiskolai tehetséggondozó innovatív műhely 

munkájában, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program 

támogatásával valósulhatott meg. Mérnöki tudományok, környezettudatosság és művészetek 

álltak az NTP-INNOV-21-0229 pályázat középpontjában, amely egy éven keresztül biztosította 

a tanulók tehetségfejlesztését. 

 

A program már hagyományokkal rendelkezik, és célja a természettudományos és digitális 

kompetenciák elmélyítését szolgáló élmény, felfedezés és alkotásközpontú, komplex 

tehetséggondozó program megvalósítása, amely a STEM területek fejlesztése (1. ábra) mellett 

ezúttal lehetőséget biztosított arra, hogy a tanulók művészi eszközökkel is kifejezzék 

véleményüket a hulladékgazdálkodásról. 

 

1. ábra Szenzoros foglalkozás (Forrás: a szerző) 

A 60 órás foglalkozás szakmai hátterét a gimnázium tanárai és a Debreceni Egyetem Fizikai 

Innovációs Kutatóműhelyének mentorai biztosították. A műszaki érdeklődésű diákok kisebb 

csoportokban dolgozva főként szenzoros mérőberendezéseket állítottak össze, amely 

hozzájárult a mérnöki tudományok megismeréséhez (2. ábra) és a kreatív 

természettudományos, valamint a környezettudatos gondolkodás kialakításához.  

 

2. ábra Arduino Uno Upgrade Learning Kit megismerése (Forrás: a szerző) 

A „Low Energy Room” című projekt keretében egy olyan eszköz készült, amely monitorozza 

egy helyiség hőmérséklet, páratartalom és szén-dioxid értékeit, és amennyiben a mért adatok 

alapján úgy érzékeli, hogy senki sem tartózkodik a helyiségben, lekapcsolja a világítást. Lupó 

Patrik (3. ábra) a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen is 

megmérette az elkészült eszközt, ahol az országos döntőben dicséretben részesült csapattársával 



Borbély Zalán Zoltánnal, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 10.A osztályos tanulójával 

együtt.  

  

3. ábra Lupó Patrik és a Low-Energy Room első verziója (Forrás: a szerző) 

A Farkas Máté János (4. ábra) „3DMM” névre hallgató munkája során egy szálhúzó gép 

fejlesztésén dolgozott. Az eszköz segítségével az újrahasznosítás jegyében PET palackból lehet 

3D nyomtatásra felhasználható alapanyagot, úgynevezett filamentet készíteni. Máté 

munkájával a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen kiemelt 

dicséretben részesült. 

  

4. ábra A csapat munka közben és a díjátadó ünnepségen (Forrás: a szerző) 

Ezeken kívül a diákok foglalkoztak még szállópor méréssel, tojáskeltető berendezés építéssel, 

erdőtüzek vizsgálatával és iskolai radonméréssel is (5. ábra).  

  
5. ábra Radon mérés az ATOMKI-ban (Forrás: a szerző) 

„STEM” szekcióban Borbélyné Bacsó Viktória és Szakál Péter segítette a tanulók szakmai 

munkáját az iskola részéről (6. ábra). Az „ART” szekcióban ezzel párhuzamosan Börcsök Attila 

művésztanár irányításával olyan alkotások készültek, amelyekhez újrahasznosított hulladékot 

használtak alapanyagként a képzőművész tanulók. 



  

6. ábra Iskolai STEM foglalkozás Borbélyné dr. Bacsó Viktória és Szakál Péter irányírásával (Forrás: a 

szerző) 

A programhoz kapcsolódóan a tanulók két tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Budapesten 

meglátogatták a Wigner Fizikai Kutatóközponton belül működő Ultragyors Nanooptika 

Lendület kutatócsoportot, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 

pedig élettudományi struktúrák 3D nyomtatására is használható 3D nyomtatókkal 

ismerkedhettek (7. ábra).  

  

7. ábra Kirándulás Szegeden és Budapesten (Forrás: a szerző) 

A kutató diákok az év folyamán felvehették tantárgyaik közé a Kiemelkedően sikeres fiatalok 

7 szokása nevű kurzust is, ahol angol, illetve magyar nyelven sajátíthattak el önismereti, 

önfejlesztési technikákat.  

Kiegészítő foglalkozásként a tanulók részt vettek a CERN-Mesterkurzuson (8. ábra). Az egy 

napos konferencián részecskéket kereshettek, előadásokat hallgathattak, és kérdéseket tehettek 

fel a CERN mérnökeinek. A STEM foglakozások keretében Fizika Show-t tartott a diákoknak 

Dr. Beszeda Imre, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára. Mobiltelefonnal segített érdekes 

hangtani kísérleteket nézhettek, hallhattak a tanulók az előadás során.  

  

8. ábra CERN-Mesterkurzus bal oldalon, Dr. Beszeda Imre előadása jobb oldalon (Forrás: a szerző) 

2022.05.26-án nagyszabású konferenciával (9. ábra) zárult a program, ahol a Debreceni 

Egyetem Fizikai Innovációs Kutatóműhelyének mentorai, a gimnázium mentorai valamint 



meghívott vendégek előtt előadhatták a diákok az év során végzett kutatómunkájuk 

eredményét.  

  

9. ábra STEM konferencia (Forrás: a szerző) 

A rendezvény az „MFG-ART” kiállítás megnyitójával kezdődött, ahol a képzőművész diákok 

állították ki környezetvédelemmel kapcsolatos munkáikat (10. ábra). Az érett gondolkodásról 

árulkodó alkotások különleges hátteret adtak a konferencia tudományos részéhez.  

   

10. ábra Újrahasznosított hulladék, mint a műalkotások lehetséges alapanyaga (Forrás: a szerző) 

2022.06.30-án újabb konferenciát tartott a gimnázium, amikor az iskola pedagógusai, a 

projektben részt vevő tanulók és meghívásunkat elfogadó szülők jelenlétében lezárták az évet 

és bemutatták a tanév során végzett munkát és beszámoltak versenyeredményeikről (11. ábra). 

  

  
11. ábra Konferencia 2022-06-30 (Forrás: a szerző) 

 

 

 



A Medgyessy Ferenc Gimnázium diákjai által elért versenyeredmények: 

1. Az EJMSZ Országos Természettudományos Versenyen I. helyezést ért el:  

Erdélyi Zsuzsanna (10.B), Kun Vanda (10.B) és Lupó Patrik (8.E) 

Mentorok: Borbélyné dr. Bacsó Viktória és Szakál Péter középiskolai tanárok 

2. A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen kiemelt 

dicséretben részesült: 

Farkas Máté János (12.E) 3DMM projekttel 

Mentorok: Godó Bence egyetemi tanársegéd, Szabó Dániel Dénes egyetemi hallgató,  

Borbélyné dr. Bacsó Viktória középiskolai tanár 

3. A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen kiemelt 

dicséretben részesült: 

Lupó Patrik (8.E) Low Enegy Room projekttel 

Mentorok: Dr. Ujvári Balázs egyetemi adjunktus, Elek-Korcsmáros Berta tanszéki mérnök,  

Borbélyné dr. Bacsó Viktória középiskolai tanár 

 

Média megjelenések: 

1. Dehír portálon megjelent cikk videóval: 

https://www.dehir.hu/debrecen/a-mernoki-tudomanyokra-a-kornyezettudatossagra-es-a-

muveszetekre-fokuszaltak-a-debreceni-diakok/2022/05/27/ 

2. Dehír portálon megjelent cikk: 

https://www.dehir.hu/debrecen/pet-palackbol-keszit-3d-nyomtatasra-alkalmas-

alapanyagot-a-debreceni-diak-gepe/2022/06/19/ 

3. Korzó magazin júniusi számában megjelent tudósítás: 

http://video2.dehir.hu/korzo_2022julius.pdf 

4. Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/ejmsz.hu/ 

5. Intézményünk honlapján megjelent négy tudósítás és programzáró szakmai beszámoló: 

http://www.medgyessygimnazium.hu/ 

6. Intézményünk Facebook oldalán megjelent négy tudósítás és programzáró szakmai 

beszámoló: 

https://www.facebook.com/medgyessygimi/posts/5571798996187294 

7. Szakmai Partnerünk, a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézetének honlapján 

megjelent szakmai beszámoló: 

https://fizika.unideb.hu/hu/kiserleti-fizikai-tanszek-oktatas 
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Köszönetnyilvánítás: 

A Gimnázium köszönetét fejezi ki a pályázat támogatóinak! 

A szakmai rendezvények, kirándulások, az éves STEM és ART munka támogatásáért az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának és a Nemzeti Tehetség Programnak.  

 

 

 

 

 

 

Továbbá a Gimnázium köszönetét fejezi együttműködő partnerének, a Debreceni Egyetem 

Fizikai Intézetének Kísérleti Fizikai Tanszékén működő Fizikai Innovációs Kutatóműhelynek!  

 

Külön köszönet illeti Dr. Zilizi Gyula tanszékvezetőt, aki hátteret biztosított a közös 

kutatómunkához!  

 

Valamit köszönet illeti a munkát segítő egyetemi oktató-mentorokat, mérnököket és egyetemi 

hallgatókat önzetlen szakmai iránymutató tevékenységükért! 

 

 

Medgyessy Ferenci Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

Debrecen, 2022.07.08. 

 

 

 

A beszámolót készítette: 

Borbélyné dr. Bacsó Viktória 

NTP-INNOV-21-0229 pályázat projektvezetője, 

a Fizikai Innovációs Kutatóműhely középiskolai koordinátora 


