mérôl és kutatóintézetébôl a világ részecskefizikai közösségének mintegy fele dolgozik. Az egyik érdekes
kutatási témájuk a Higgs-bozonra irányul. 1960-ban
Peter Higgs angol fizikus jósolta meg az „isteni részecske” meglétét, azonban ezt még 2011-ben sem tudták
minden kétséget kizáróan bizonyítani.
A CERN-ben Lévai Péter és Molnár Levente (MTA
Wigner Intézet kutatói) valamint Szillási Zoltán és Béni
Noémi (MTA ATOMKI) voltak a házigazdáink. Rajtuk
kívül megismerkedhettünk több magyar fizikussal is,
akik a genfi kutatóintézetben dolgoznak, kutatnak.
Körbevezettek minket a különbözô helyszíneken: láttuk, hol hozták létre a mindannyiunk által használt webet, megtekinthettük az intézetbe látogató vendégek
számára készített kiállításokat, amelyek a CERN történetérôl és az ott folyó kutatómunkákról szólnak. Az
ATLASZ, a CMS és az ALICE kísérletek helyszíneinek
meglátogatása során sok minden közt megtudtuk hogyan gyorsítanak részecskéket fénysebességre, majd
ezután hogyan ütköztetik egymással ôket, milyen problémákkal kell szembenézni a kísérlet elvégzése közben
(például kiderült, a vákuum is teli van anyaggal), illetve
annak kiértékelésénél. Láttuk a „gyorsító” és „hajlító”
berendezéseket, és elmagyarázták, hogy milyen technikai fejlôdésen mentek keresztül ezek a berendezések
és milyen változásoknak kell megfelelniük a jövôben.
Többek között ezekrôl a témákról kaptunk átfogó képet az ötvenes évek óta mûködô CERN-ben.

A kint dolgozó magyar fizikusokkal alkalmunk volt
beszélgetni, segítségükkel közelebbrôl is megismerhettük a kutatói munka szépségeit, a külföldön való
munkavállalás nehézségeit.
Kényelmes EasyJet-en repültünk oda-vissza, atombunkerben aludtunk, megnéztük Genf esti fényeit,
megkóstoltuk a svájci csokit… – nagyon gyorsan elrepült a két teljes nap!
Köszönjük a szervezôknek ezt a nem mindennapi
programot, kísérô tanáraink segítségét, valamint támogatóink hozzájárulását költségeink fedezéséhez.
Kollányi Nikolett, Balassy Zsombor
Babits Mihály Gimnázium 12. évf. tanulók

HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Felhívás javaslattételre
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, területi szervezeteit és a Társulat valamennyi tagját, hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó
javaslataikat (pályázatukat) 2012. április 10-ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33., 31. épület, II.
emelet, 315. szoba).
A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály
vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosztására az elôreláthatóan 2012. május 19-én megrendezendô Küldöttközgyûlés keretében kerül sor.

Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjai
Tudományos díjak
A Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos díjakat adományozhatja:
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• Bródy Imre-díj at annak a személynek, aki a fizika
alkalmazásának területén,
• Budó Ágoston-díj at annak a személynek, aki az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén,
• Detre László-díj at annak a személynek, aki a csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus
környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén,
• Gombás Pál-díj at annak a személynek, aki az alkalmazott kvantumelmélet kutatása területén,
• Gyulai Zoltán-díj at annak a személynek, aki a szilárdtestfizika területén,
• Jánossy Lajos-díj at annak a személynek, aki az elméleti és kísérleti kutatások területén,
• Novobátzky Károly-díj at annak a személynek, aki
az elméleti fizikai kutatások területén,
• Schmid Rezsô-díj at annak a személynek, aki az
anyag szerkezetének kutatása területén,
• Selényi Pál-díj at annak a személynek, aki a kísérleti kutatás területén,
FIZIKAI SZEMLE

2012 / 3

• Szalay Sándor-díj at annak a személynek, aki az
atom- vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén,
• Szigeti György-díj at annak a személynek, aki a lumineszcencia- és félvezetô-kutatások gyakorlati alkalmazásában,
• Bozóky László-díj at annak a személynek, aki a sugárfizika és a környezettudomány területén,
• Felsôoktatási Díj at annak a személynek, aki a felsôoktatás területén kimagasló eredmény ért el.

Társulati díjak
• Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon
tagjának adható, aki a fizika területén hosszú idôn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével és a Társulatban kifejtett munkásságával
kiemelkedôen hozzájárult a fizika hazai fejlôdéséhez.
• A Társulat Prometheusz érem mel – „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” – tüntetheti ki azt, aki a fizi-

kai mûveltség fokozásához országos hatással hozzájárult.
• A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tagnak/személynek ítélhetô oda, aki rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitûzéseinek megvalósításához, továbbá neves külföldi vendégnek a
Társulat valamely rendezvényén tartott elôadása alkalmából.
A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat
szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag
maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével
együtt a www.elft.hu weblapról letölthetô, vagy a titkárságon beszerezhetô ûrlap felhasználásával kell a
Társulat titkárságára eljuttatni.
A díjazottak személyérôl a Díjbizottság javaslatára a
Társulat Elnöksége dönt.
Kürti Jenô fôtitkár

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. május 19-én,
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyûlését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai épületében (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A).
A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyûlésen a Társulat bármely tagja
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal
rendelkezô küldöttek vehetnek részt. Ezért kérjük,
hogy a küldöttek küldöttigazolványukat feltétlenül hozzák magukkal, és azt a regisztrációnál mutassák be.
Amennyiben a Küldöttközgyûlés a meghirdetett
idôpontban nem határozatképes, akkor munkáját
10.30-kor, vagy a napirend elôtti elôadás után kezdi
meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyûlés a
megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül ha-

tározatképes, de a jelen értesítésben szereplô tárgysorozatot nem módosíthatja.
A hagyományos napirend elôtti elôadás (kezdete
10 óra) szerzôjét és címét a szokásos hírközlési csatornákon (posta, FIZINFO, Fizikai Szemle ) késôbb
közöljük.
Az Elnökség a Küldöttközgyûlésnek a következô
tárgysorozatot javasolja:
1. Elnöki megnyitó; 2. A Szavazatszámláló bizottság
felkérése; 3. Fôtitkári beszámoló, 3.1 A Társulat 2011.
évi közhasznúsági jelentése, 3.2 A Társulat 2012. évi
költségvetése, 3.3 Határozati javaslat; 4. A Felügyelô
Bizottság jelentése; 5. Vita és szavazás a napirend 3.–4.
pontjaival kapcsolatban; 6. A jelölôbizottság elôterjesztése új alelnök megválasztására; 7. Vita és választás; 8.
A Társulat díjainak kiosztása; 9. Zárszó.

Húsz év
Jó érzés, ha egy folyóiratot
már a külseje, rendezettsége,
képeinek minôsége, profeszszionális tipográfusok által is
elismert harmóniája miatt hónapról-hónapra örömmel vehetünk kézbe. Amennyiben
mindez elmondható a Fizikai
Szemlé rôl, az immár 20, azaz
húsz éve Kármán Tamás érdeme.
A szakszerûség fizikusi végzettségének és a fizika értô
szeretetének köszönhetô, a

többi szorgalomnak, érzéknek, a fotómûvész tehetségének eredménye. Mi olvasók
pedig örülhetünk az elmúlt
húsz év szép lappéldányainak
és hogy az odaadással végzett
munka nem nyûtte el az évei
szerint is fiatal mûszaki szerkesztônket.
Egyúttal kérjük Tamást, közismert szerénysége ellenére látható helyre illessze ezeket a
köszönô-köszöntô sorokat!
Szerkesztôbizottság

