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nyos rendezvényeken, amelyek érdeklődési körüknek a legjobban 
megfeleltek. Egyéni mentoruk volt, és személyesen találkozhattak 
egy-egy tudományág jeles képviselőivel, akik nemcsak előadáso-
kat tartottak, de a tehetséges diákok kérdezhettek is tőlük. Mar-
cit még mindig az űrutazás érdekelte, de bővült érdeklődési köre: 
otthon volt a részecskefizika, a rakétatechnika, a csillagászat, az 
asztrofizika, a robottechnika, az elektrotechnika, a programozás, a 
nanotechnológia és a műholdak világában. Pedig fizikát hivatalosan 
még ekkor sem tanult az iskolában. Tavaly Marci arról ábrándozott, 
hogy egyszer majd a NASA-nál fog dolgozni, és kvantumfizikusként 
olyan űrhajók és rakéták kifejlesztésében vesz majd részt, amelyek 
akár másik naprendszerbe is könnyedén eljuthatnak.

Szinte tarolt. Az idén pedig ismét jó híreket hallottunk az immár 
13 éves Marci felől. Édesanyja büszkén újságolta, hogy a nemrég 
befejeződött tanév tanulmányi versenyein szinte tarolt a fia. 
Egerben, a Hevesy György Kémiaverseny országos döntőjében 4. 
lett, az ABACUS Matematikai Lapok országos pontversenyén első 
helyezést, a fizikapontversenyen szintén első helyezést és mate-
matikai problémák versenyen is első helyezést ért el. A matekot 
ötödjére, a fizikát másodjára, a matekproblémát először sikerült 
megnyernie. De Marci nem csak ezekből a tantárgyakból kivá-
ló. Januárban „Az év diákköltője” pályázatról Mese az Energiáról 
című versével harmadik díjat, a MANT űrkutatási diákpályázatról 
Űrroncs-wars videójával szintén harmadik díjat hozott el, valamint 
a robotprogramozó csapatversenyről is van regionális 3., országos 
10. helyezése.
2016-ban megkapta a Tehetségek Magyarországa Ösztöndíjat is, 
melyet – szülői segítséggel –  saját laptopvásárlásra fordított.

Az ismeretlen gáz. Marci azt mondja, őt egyáltalán nem fárasztja 
a sok verseny. Örül annak, hogy összevetheti tudását másokkal, 
de legfontosabb, hogy a felkészülés alatt rengeteg ismerettel bő-
vül tudása. Sokszor már tavaszra tudja az egész éves tananyagot 
fizikából Tepliczky István tanár úr és kémiából Molnár Krisztina ta-
nárnő segítségével, sőt olyanokat is, ami a tankönyvekben nincs is 
benne. Legnagyobb sikernek ebben a tanévben az országos ké-
miaversenyt tartja, erről mesélt lelkesen.

– Volt egy kétórás írásbeli 100 pontért. Aztán egyórás laborgya-
korlat 25 pontért, majd egy szóbeli forduló szintén 25 pontért. – A 
laborgyakorlat nem sikerült valami jól – jegyzi meg Marci. – Egy 
ismeretlen porkeverékre vizet kellett önteni, így gáz fejlődött be-
lőle. A gáznak meg kellett mérni a térfogatát és a tömegét, ennek 
alapján meghatározni a moláris tömegét, és megmondani, hogy 
milyen gázról van szó. A 40 versenyzőből egyedül egynek sikerült 
ez a feladat 25 pontosra – mondja Marci annak érzékeltetésére, 
hogy a még próbált versenyzőkön is kifogott az ismeretlen gáz. – A 
szóbelin viszont maximális pontot kaptam, és három csillagot, mert 
olyasmit is tudtam, amit még hetedikesként nem is kellett volna 
– teszi hozzá örömmel. Azt is megtudjuk, hogy az űrkutatási diák-
pályázatra videót készített arról, hogyan lehetne összegyűjteni és 
újrahasznosítani az űrszemetet, a film címe:  Takarítás a világűrben. 
És hát elérkeztünk Marci kedvenc témájához, az űrkutatáshoz. To-
vábbra is azon gondolkodik, hogyan lehetne olyan gyors űrhajókat 
készíteni, amelyek elrepíthetnék az embert más galaxisokba. Egy-
előre az úgynevezett generációs űrhajókat tartja a legjobb meg-
oldásnak, amin a hosszú utazás alatt újabb és újabb generációk 
születnének, akik aztán célhoz érnének. 
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