egy érdeklôdô alsóbb éves egyetemista is érdeklôdéssel és sikeresen olvashatja ôket. Ugyancsak haszonnal
olvashatják e cikkeket az ôket tanító oktatók, valamint a középiskolás tanárok is, akik ismereteik, szemléletük, az órákon használható hasonlataik bôvülését
várhatják az ilyen jellegû publikációktól.
Úgy gondolom, hogy nálunk is sok egyetemen
oktató vagy kutató kollégának (többet is ismerek) van
olyan (részben vagy egészében kidolgozott) anyaga,
ami jobban, vagy a megszokott tárgyaláshoz képest
másképpen, élvezetesebben, érthetôbben mutatja be
a fizika egyes témaköreit, és nagyon jó lenne, ha ez
az anyag közkinccsé válna, megjelenne a Szemlé ben.
Ezek a „milyen érdekes” és a „hogyan tanítsuk”
jellegû cikkek népszerûek lehetnének nem csak a
kollégák, hanem az egyetemeken tanuló hallgatók
számára is, közvetve pedig hasznosak lennének az
általános, illetve a középiskolai oktatásban.
Az immár hét éve töretlen sikerrel folyó Atomoktól
a csillagokig elôadássorozat alatt szerzett tapasztala-

taim alapján bátran állíthatom, hogy nagyon sok
egyetemi és kutatóintézeti kolléga pontosan tudja,
hogyan lehet érdekes, középiskolások és tanáraik
számára is élvezetes módon feldolgozni a fizika aktuális kérdéseit, e témákról közérthetô elôadást tartani
vagy hasonló cikket írni.
Összefoglalva, úgy gondolom, határozott váltásra
van szükség a Fizikai Szemle profilját illetôen.
Én az AJP profilját látom követendônek. Ez egyben
a Szemle szélesebb körû olvasottságát, közönségsikerét is elhozhatja. Talán így a Szemlé ben közölt írások
szerzôi is nagyobb elismerést kapnának.
Arra biztatnám a fizikus és tanári közösséget, hogy
egyetemi, vagy már középiskolai szinten is érthetô, érdekes cikkeket írjanak. És biztatnám az egyetemi hallgatókat is, hogy TDK-dolgozatuk vagy diplomamunkájuk
alapján, a témavezetô segítségével ôk is írjanak a Szemlé be. Meg fogják látni, hogy micsoda élmény, milyen
öröm egy saját megjelent cikket kézbe venni és évfolyamtársaiknak megmutatni, tanórákon felhasználni.

HÍREK – ESEMÉNYEK

CSORBA OTTÓ, 1954–2012
Az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszéke mély fájdalommal tudatja, hogy Csorba Ottó mérnök-oktató 2012.
október 28-án, 58 éves korában váratlanul elhunyt.
Csorba Ottó a Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskolán
szerzett mérnöki diplomát. 1982-ben jött az Atomfizikai Tanszékre, ahol hat nap híján harminc évet töltött.
Megbízható, csendes természete és jelentôs szakmai
tapasztalata révén alapvetô tagja volt a Neutronfizikai
Csoportnak; szerepe a hiányában válik igazán nyilvánvalóvá.

A fizikushallgatók mellett a környezettanár és környezettudós hallgatók képzésében volt jelentôs szerepe. Laboratóriumi gyakorlatokat tartott és szakdolgozati témákat vezetett. Részt vett a fizikus szak népszerûsítésében (Kutatók Éjszakája, Fizikus Tanösvény).
Volt közvetlen kollégája, Pongrácz Csaba így emlékszik rá: „Maga volt az abszolút megbízhatóság, a
nyugalom és béke kisugárzója, a lelkét is adta munkájához, emberi kapcsolatához, a szívét is, amely váratlanul megszûnt dobogni.”

A MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSE
Az MNT 2012. november 29-én megtartotta 2012. évi
Ünnepi Közgyûlését Pakson az Erzsébet Nagyszállóban. A Közgyûlést a kétnapos Nukleáris Technikai
Szimpózium elsô napjának délutánján rendezték meg.
A Közgyûlésen Szatmáry Zoltán professzort, az
MNT alapító elnökét tiszteletbeli elnökké választották,
továbbá kiosztották a Társaság által alapított díjakat.
Az MNT Szilárd Leó Díját Veres Árpád, az Izotópkutató Intézet nyugalmazott igazgatója kapta. Az Olasz

Nagykövetséggel közösen alapított Fermi Fiatal Kutatói
Díjat Papp Gergely, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a svéd Chalmers Egyetem doktorandusza nyerte el. Az Öveges József Díjat
Bartos-Elekes István, a nagyváradi líceum nyugalmazott
fizikatanára, a Simonyi Károly emlékplakettet pedig
Dunai Dániel, a Wigner Kutatóközpont fiatal munkatársa vehette át. A díjazottak érdekes, nagy sikerû elôadásokban mutatták be tevékenységüket.

Karácsony elõtt jó fejben tartani! Az Akadémiai Kiadó Társulatunk tagjainak változatlanul 33% kedvezményt ad kiadványaira. Csak a társulati tagság érvényességét ellenõrzik.
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