mûszerbeszerzéseinek összehangolásában. Tevékenyen
részt vett a Közép-Európában elôször itt bevezetett áramlási citometria (nagysebességû egyedi sejtanalízis) tovább-

fejlesztésében. Rangos nemzetközi folyóiratokban e tárgyban megjelent közleményei alapján egyetemi doktori címet szerzett biofizikából.
Életében nagy változás a rendszerváltás idején, 1990ben következett be, amikor az SZDSZ debreceni szervezete jelölése után a helybeli önkormányzati képviselôk
Debrecen város polgármesterévé választották. Ezt a tisztséget két ciklusban töltötte be. Megromlott egészségi
állapota miatt – bár még négy évig önkormányzati képviselô maradt – a közélettôl lassan visszavonult. 1998-ban
nyugdíjba vonult.
Korábbi érdemeiért 2004-ben Debrecen városa díszpolgárává választották. Ha a történelmi események nem törik
meg karrierjét, ma minden bizonnyal hazánk egyik jelentôs
fizikusától búcsúznánk. Így is maradandót alkotott! Barátai
és munkatársai nem felejtik. Nyugodjon békében!
Damjanovich Sándor

PÁLYÁZATOK

A JÖVÔ SZÁZAD ÛRÁLLOMÁSA
A Magyar Csillagászati Egyesület és a dorogi Zsigmondy
Vilmos Gimn. és Informatikai Szakközépisk. pályázatot hirdet általános iskolás tanulók és tanulócsoportok számára.
A feladat: tervezzétek meg, rajzoljátok le, milyen lesz
száz év múlva, 2106-ban egy ûrállomás? Ismertessétek az
állomás részegységeit, berendezéseit, az ott folyó kísérleteket, az ott élô emberek mindennapjait!
Eredményeiteket egy legfeljebb A1 formátumú (840 ×
594 mm) poszteren foglaljátok össze, és juttassátok el a
következô címre: Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, 2510 Dorog, Otthon tér 3.

Jelige: A jövô század ûrállomása
Beadási/postázási határidô: 2006. március 31.
A poszter feltétlenül tartalmazza a következô adatokat: az alkotó(k) nevét, e-mailcímét, iskoláját, osztályát,
az iskola postacímét.
A zsûri a poszter elkészítésekor végzett önálló munkát, a kreatív ötleteket díjazza elsôsorban, ugyanakkor a
szakirodalomból, internetrôl kimásolt idézetek gyûjteményét nem tudjuk értékelni.
A beküldött munkákból kiállítást rendezünk a TIT
Budapesti Planetáriumában.

MIRÔL MESÉLNEK A CSILLAGOK?
Pályázati felhívás a 100 éve született Detre László csillagász emlékére
A XX. század jeles magyar csillagászának tisztelegve a
Magyar Csillagászati Egyesület és a dorogi Zsigmondy
Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola pályázatot hirdet középiskolás tanulók, illetve tanulócsoportok számára.
A feladat: készítsetek digitális vagy hagyományos filmes fényképezôgéppel állókamerás éjszakai égboltfelvételt! (Az úgynevezett állókamerás felvételek során a fényképezôgép állványra van rögzítve, avagy másképp fixen
elhelyezve, és mozdulatlan az expozíció alatt. Az expozíció idôtartama több másodperctôl néhány percen át egykét óráig is terjedhet, hosszának elsôsorban a fényképe32

zôgép teljesítménye és az égbolt állapota szab határt.)
Természetesen több felvétel is készülhet, de a pályázathoz csak egyet használjatok fel!
A kép elkészülte után a tanulmányaitok és a szakirodalom alapján magyarázzátok el, mit örökítettetek meg,
és hogy mi a jelenség(ek) tudományos magyarázata? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk a csillagokról és a minket körülvevô világról az elkészült kép alapján? A képhez
tartozó magyarázat kitérhet bármely csillagászati vonatkozásra, az égitestek látszó mozgására, távolságára, különbözô fizikai paramétereire, akármilyen fontos avagy
érdekes jellemzôre.
FIZIKAI SZEMLE
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Eredményeiteket egy legfeljebb A1 formátumú (840 ×
594 mm) poszteren foglaljátok össze, és juttassátok el a
következô címre: Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, 2510 Dorog, Otthon tér 3.
Jelige: Mirôl mesélnek a csillagok?
Beadási/postázási határidô: 2006. március 31.
A poszter feltétlenül tartalmazza a következôket: az
alkotó(k) nevét, e-mailcímét, iskoláját, osztályát, az iskola
postacímét, a kép készítésének körülményeit (helyszín,

idôpont, földrajzi hely, fényképezôgép, expozíció paraméterei). Az eredeti képen kívül megjelenhetnek annak
kinagyított, feldolgozott részletei is!
A zsûri a poszter elkészítésekor végzett önálló munkát, a kreatív ötleteket díjazza elsôsorban, ugyanakkor a
szakirodalomból, internetrôl kimásolt idézetek gyûjteményét nem tudjuk értékelni.
A beküldött munkákból kiállítást rendezünk a TIT
Budapesti Planetáriumában.

CERN-LÁTOGATÁS
A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete idén is látogatást
szervez, fôként matematika és/vagy fizika tanároknak a
világ legnagyobb részecskefizikai kutatóintézetébe, a
CERN-be és a lausanne-i egyetem két laboratóriumába.
Az utazás idôpontja: 2006. május 18–22. (csütörtök
délelôttôl hétfô reggelig). Ebbôl két éjszakát a buszon
töltünk, kettôt pedig Genf belvárosában, egy ifjúsági szálláson – a csoport tagjai együtt, 6–8 ágyas szobákban.
Ellátás: 2 reggeli (szombaton és vasárnap) és 2 fakultatív ebéd (kb. 5 euro, illetve 7–9 CHF, pénteken és
szombaton a kutatóintézetekben).
Tervezett program: Pénteken a lausanne-i egyetem
egyik szilárdtestfizika-laboratóriumát tekintjük meg, ahol
egy a Földön elég ritka, nagyterû ESR-berendezés található,
és megmutatják nekünk a híres fúziós kísérleti berendezést, a TOKAMAK-ot. Szombaton a CERN (www.cern.ch)

látogatása, ismerkedés az épülô kísérletekkel és a pillanatnyilag folyó kutatásokkal. Vasárnap városnézés Genfben,
fakultatív hajókirándulás a Genfi-tavon (kb. 1 óra, 12 CHF).
Hétfô délelôtt érkezünk meg Budapestre.
A lehetôségeknek megfelelôen mindkét intézetben
magyar nyelvû idegenvezetést biztosítanak az ott dolgozó magyar fizikusok.
Részvételi díj: körülbelül 36 000.- Ft.
Jelentkezés: Maximum 46 fô utazását tudjuk biztosítani,
jelentkezési sorrend alapján. Elôzetes jelentkezés 2006.
március 15-ig e-mailben (tanar_cern@mafihe.hu) vagy
levélben (Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a) név, cím, telefonszám,
e-mailcím elküldésével.
Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az alábbi
címeken: david@mafihe.hu és jegesm@yahoo.co.uk.

HÍREK – ESEMÉNYEK

2005. ÉVI FIZIKAI NOBEL-DÍJ
A 2005. évi fizikai Nobel-díjat két amerikai és egy német
fizikus, ROY J. GLAUBER, JOHN L. HALL és THEODOR W.
HÄNSCH nyerte el. A díj felét Roy J. Glauber (Harvard
Egyetem, USA) kapta „az optikai koherencia kvantumelméletéhez való hozzájárulásáért”, a díj másik felén John

L. Hall (Colorado Egyetem, USA) és Theodor W. Hänsch
(Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Németország) osztozik „a lézer alapú precíziós spektroszkópia
kifejlesztéséhez való hozzájárulásukért, beleértve az optikai frekvencia átfésülési technikát is”.

TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Társulati események és tervek a 2005/06-os akadémiai évben
Az ELFT elnöksége továbbviszi az elôzô elnöki idôszakban növekvô hangsúlyt kapott aktivitását a fizika oktatásának és társadalmi népszerûsítésének ügyében.
HÍREK – ESEMÉNYEK

• A szeptemberi elnökségi ülésen Härtlein Károly
mutatta be a Csodák Palotája helyzetét. A széles közismertséget kivívott intézmény kuratóriumának elnöke és
33

