
Bozóky László-díj
„A sugárfizika és a környezettudomány területén hosz-
szú idôn át végzett magas színvonalú munkásságért,
nemzetközi érdeklôdést kiváltó eredményekért”;

Bródy Imre-díj
„Magas színvonalú elvi megfontolásokkal a fizika al-
kalmazásai területén hosszú idôn át végzett színvona-
las munkásságért, nemzetközi érdeklôdést kiváltó
eredményekért”;

Budó Ágoston-díj
„Az optika és a molekulafizika területén, elsôsorban
kísérleti vizsgálatokban elért, jelentôs nemzetközi
visszhangot kiváltó, kiemelkedô eredményért”;

Detre László-díj
„A csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak
kozmikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások
területén elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kivál-
tó, kiemelkedô eredményért”;

Gombás Pál-díj
„A kvantumelmélet atom- és molekulafizikai alkalma-
zásában, továbbá a statisztikus fizikában végzett el-
méleti kutatásokkal elért, jelentôs nemzetközi vissz-
hangot kiváltó, kiemelkedô eredményért”;

Jánossy Lajos-díj
„A nagyenergiás fizika (kozmikus sugárzás, részecs-
kefizika és nehézion-fizika) kísérleti kutatása és a kí-

sérleti eredmények fenomenologikus értelmezése te-
rületén elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó,
kiemelkedô eredményért”;

Novobátzky Károly-díj
„Az elméleti fizikai kutatásokban elért, jelentôs nem-
zetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedô eredményért”;

Gyulai Zoltán-díj
„A szilárdtestek és a kondenzált anyag fizikájának
kísérleti módszerekkel történô kutatásában elért, je-
lentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedô
eredményért”;

Schmid Rezsô-díj
„Az anyag molekuláris szintû szerkezetét felderítô,
jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedô
eredményért”;

Szalay Sándor-díj
„Az atom- és atommagfizikában, illetve ezek interdisz-
ciplináris alkalmazási területén elért, jelentôs nemzet-
közi figyelmet kiváltó, kiemelkedô eredményért”;

Szigeti György-díj
„A lumineszcencia- és félvezetô-kutatásokban elért,
jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedô
eredményért”.

Kürti Jenô Kamarás Katalin
fôtitkár a Díjbizottság elnöke

HÍREK ITTHONRÓL

Rátz Tanár Úr Életmûdíj, 2014
2014. november végén is a Magyar Tudományos Aka-
démián adták át a Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat. Az
Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Ge-
deon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Ter-
mészettudományos Oktatásért 2001 óta ítéli oda az
életmûdíjat, amely mára a hazai természettudományos
oktatás és egyben a közoktatás egyik legrangosabb
elismerése lett. A Rátz Tanár Úr Életmûdíjat évente
két-két matematika-, fizika-, kémia- és 2005 óta két
biológiaszakos tanárnak ítélik oda, aki kimagasló sze-
repet tölt be tárgya népszerûsítésében és a fiatal te-
hetségek gondozásában.

„A tudásalapú társadalomban a legfontosabb infra-
struktúra az oktatás, ezért ne csak világhírû tudósaink,
hanem tanáraik nevét is ismerjük…” – így szól a Rátz
Tanár Úr Életmûdíj mottója. Amikor világhírû, magyar
származású tudósainkkal büszkélkedünk, kevés szó
esik tanáraikról. Rátz tanár úr a legendás Fasori Gimná-
zium tanára volt és többek között Neumann Jánost és
Wigner Jenôt is tanította. Az alapítvány az ô nevét vá-

lasztotta, hogy adózzon nagy múltú és kiváló oktatási
kultúránk elôtt és méltányolja azon pedagógusainkat,
akik ma is áldozatos szakmai munkájukkal és kiemel-
kedô eredménnyel képzik a jövô tehetségeit.

A három vállalat továbbra is kiemelt figyelmet for-
dít nemcsak a természettudományos oktatás támoga-
tására, hanem arra is, hogy a kinevelt tehetségeknek
olyan munkalehetôséget kínáljanak, amiért érdemes
hazájukban maradva keresni a szakmai boldogulást.

2014. díjazott fizikatanárai

Tóth Eszter 1971-ben matematika-fizika-ábrázoló geo-
metria szakos tanárként végzett az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen, majd 1976-ban doktori fokozatot
szerzett.

Életét a tanítás, kutatás iránti szeretet vezérli mind
a mai napig. Elsôrendû feladatának tekinti a termé-
szettudományos szemlélet kialakítását. Tanítási tevé-

HÍREK – ESEMÉNYEK 69



kenységét a precizitás és elhivatottság jellemzi. A sok

A kitüntetettek, balról elsô Tóth Eszter, mögötte Zátonyi Sándor.

kísérletezéssel egybekötött fizikatanítás híve. Ezt
nemcsak saját iskolájában, a váci Boronkay György
Mûszaki Középiskola és Gimnáziumban végzi, hanem
máshol is bemutatja, népszerûsítve ezzel a fizikát, a
felfedezés örömét.

A fizika népszerûsítése iránti tevékenységét dicséri,
hogy egykori tanítványai közül ma többen fizikusként
tevékenykednek. A fizika tanításával kapcsolatos is-
mereteit nagy számban publikálta mind hazai, mind
nemzetközi fórumokon. Középiskolások számára
több könyvet írt.

Több mint 20 éven keresztül rendszeres résztvevô-
je volt az Országos Fizikatanári Ankétoknak, ahol
több elôadást és mûhelyfoglalkozást tartott saját kuta-
tásairól. Neki nem elég a 37 tanítási hét az iskolában,
hiszen még a nyári szünetekben is fizikatáborokat
szervez, amelyekre diákjai örömmel mennek.

Zátonyi Sándor matematika-fizika szakos tanári
diplomáját 1977-ben szerezte a szegedi József Attila
Tudományegyetemen. 2005-tôl nyugdíjba vonulásáig
tanított a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégiumban.

Magas szintû szakmai tevékenysége mellett társa-
dalmi feladatokat is végez. Az Eötvös Loránd Fizikai
Társulatnak 1977 óta tagja, a Békés Megyei csoport
elnöke. Egyik szervezôje a Békéscsabán megrendezett,
nagysikerû Játsszunk fizikát! interaktív kiállításnak.

A fizikatanári ankétok eszközkiállításain és mû-
helyfoglalkozásain rendszeresen szerepel, eszközeit,
elôadásait nagy siker övezi. A számítástechnika és a
fizika tanításához kapcsolódóan számos továbbkép-
zést, tanfolyamot vezetett, számítógépes programokat
írt a fizika tanításának elôsegítésére.

Internetes honlapjai jelentôs módszertani segítséget
nyújtanak a fizikatanároknak. Tanácsaival, módszerta-
ni tapasztalatával szívesen segíti kollégái munkáját, és
számos versennyel és vetélkedôvel lepte már meg a
megye és a város általános és középiskolás diákjait is.

Társulatunk és a Fizikai Szemle szívbôl gratulál a
kitüntetetteknek.

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Az USA két új világklasszis szuperszámítógépet fog építeni
Az USA Energiaügyi Minisztériuma (DOE) bejelentet-
te, hogy két projektet fog indítani a számítástechnika
mai csúcsteljesítményének jelentôs növelésére. A
DOE 325 millió dollárt szán két extrém méretû szu-
perkomputer megépítésére az Oak Ridge és a Liver-
more Nemzeti Laboratóriumokban. Az ügynökség
továbbá 100 millió dollárt szán a FastForward2 elne-
vezésû programra, amelynek feladata az új gépeken
futó szoftverek és alkalmazások tökéletesítése lesz.
Bár az új gépek specifikációi jelenleg még cseppfo-
lyós állapotban vannak, a gépek csúcssebessége vár-
hatóan 100 és 300 petaflop között lesz. (Egy petaflop
másodpercenként 1015 lebegôpontos mûveletnek felel
meg.) Ez fontos állomás lesz az elsô exaskálájú (1018

flop) szuperszámítógép létrehozásának útján, amely a
nagy teljesítményû számítástechnika következô mér-
földköve lesz.

„Nagyszerû” – mondta Jack Dongarra, a Tennessee
Egyetem, Knoxwille szuperkomputer szakértôje. – „Az
új gépek csak egy lépésre vannak az exaskálától. Ez
lesz az elrugaszkodási pont.” Ez azt is jelentheti, hogy a
fejlôdés jelenlegi üteme mellett az elsô exaskálájú szu-
perkomputer 2022-2023 körül fog munkába állni.

A Summit elnevezésû, Oak Ridge-i szuperkompu-
ter a tudományos közösség rendelkezésére fog állni,
várhatóan 300 petaflop sebességgel. A Livermore-ba
telepítendô Sierra elnevezésû gépet 200 petaflop se-
bességgel a Nukleáris Nemzetbiztonsági Hivatal fogja
használni az amerikai atomfegyverek mûködésének
és biztonságának tesztelésére. Mindkettôt várhatóan
2017-ben adják át és 2018-ban állnak munkába.

A gépek túl fogják szárnyalni az Egyesült Államok je-
lenlegi sebességbajnokát, a 27 petaflop sebességû Ti-
tant. Gyorsabbak lesznek a jelenlegi világrekordernél,
a 35 petaflop csúcssebességû kínai Tianhe-2 gépnél.

Az új számítógépek új felfedezéseket fognak lehe-
tôvé tenni számos területen, az anyagtudománytól
kezdve az atomfegyverek mérnöki technológiájáig. „A
nagy teljesítményû számítástechnika elengedhetetlen
része a tudomány és technológia azon területeinek,
amelyekre az Egyesült Államok igényt tart versenyké-
pességének fenntartásához, valamint a gazdaság fejlô-
désének és a nemzetbiztonságnak a garantálásához” –
jelentette ki Ernest Moniz, az Egyesült Államok ener-
giaügyi minisztere.

(http://news.sciencemag.org)
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