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A Fizikai Szemle 70. évfolyamának elsô számával köszöntjük Olvasóinkat.

A háromévenként megrendezett Magyar Fizikus Vándorgyûlések a hazai fizikus
közélet kiemelkedô eseményei, ahol a fizika különbözô területein dolgozó
fizikusoknak alkalmuk van személyes találkozásokra és egymás tevékenységé-
nek megismerésére. A 2019 augusztusában Sopronban megrendezett, igen
sikeres XXX. Magyar Fizikus Vándorgyûlésrôl a 2019/10 számunkban olvashat-
tak beszámolót. A Vándorgyûlés szervezôinek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
vezetôinek és a Fizikai Szemle szerkesztôinek közös célja, hogy a Vándorgyû-
lésen elhangzott elôadások közül a szakmai közérdeklôdésre leginkább számot
tartók szerkesztett formában folyóiratunkban is megjelenjenek. Így a most
induló évfolyam egyes számaiban Olvasóink hónapról hónapra találkozhatnak
majd olyan cikkekkel, amelyeket szerzôik a soproni Vándorgyûlésen elhangzott
elôadásuk alapján írtak meg és bocsátottak lapunk rendelkezésére. Jelen szá-
munkban ezt a sorozatot Mezei Ferenc cikkével indítjuk, amelybôl jól érthetôen
megismerhetjük a különbözô gyakorlati és kutatási célokra egyre elônyöseb-
ben és gazdaságosabban használható neutronnyalábok elôállítási lehetôségeit
és az alkalmazások széles körét.

E lapszámunkban egy másik cikksorozat is indul, amellyel a tudományos
diákköri tevékenységre szeretnénk ráirányítani Olvasóink figyelmét. A tudo-
mányos diákkörök keretében végezhetô munkába nyilvánvalóan a tanulmá-
nyaik iránt leginkább érdeklôdô hallgatók kapcsolódnak be, érdeklôdésüknek
és elképzelt elômenetelüknek leginkább megfelelô kutatási területekhez, és
ezeken a területeken aktív és eredményes tevékenységet folytató témaveze-
tôkhöz csatlakozva. A diákköri munkák eredményeirôl a hallgatók tudomá-
nyos diákköri (TDK) dolgozatot írhatnak, amivel indulhatnak a szakterüle-
tüknek megfelelô intézményi, majd országos szintû TDK konferenciákon
(OTDK), ahol munkájuk eredményeit rövid elôadásban is bemutatják. E meg-
mérettetéseken a tapasztalt kutatókból álló szakmai zsûrik a benyújtott dol-
gozat és a konferencián bemutatott prezentáció alapján helyezéseket és
díjakat ítélnek oda az általuk legjobbnak választott résztvevôknek, de ha
valahol, akkor itt érvényes igazán a „nem a helyezés, hanem a részvétel a
fontos” elv. A 2019. évi, XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
szekcióinak üléseit 2019. március 21. és április 26. között 7 városban ren-
dezték meg 16 tudományterületi szekcióban. A konferenciasorozat kereté-
ben 492 tagozatban 4118 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Az OTDK
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója 2019. április 23–26. között
az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán került megrende-
zésre. A szekció 33 tagozatában 259 pályamunkát mutattak be, az 1–3.
helyezettek száma 87 volt. Évfolyamnyitó számunkban a fizika területén
született munkák közül az egyik elsô helyezett, Asztalos Bogdán Szavak jelen-
tésváltozásának vizsgálata a statisztikus fizika eszközeivel címû cikkét jelentet-
jük meg. Az érdekes írás meggyôzôen bizonyítja, hogy a fizikában megis-
mert módszerek a nyelv vizsgálatára is eredményesen alkalmazhatók. Követ-
kezô számainkban további OTDK nyertesek írásait is tervezzük közölni.
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