
kenységét széles távlatokból vagy a szûk érdekek

Az aranyérmes Somogyi Boglárka.

sérülése mentén. Egyet merünk állítani: hozzáállása a
„jó gazda szemléletébõl” fakadt mindig: megõrizve
továbbfejleszteni. Az elõdök eredményeinek tisztelete
nélkül nincs tartalmas jövõ. Ez vonatkozik az Egyetem
téri csodálatos épületre, az ugyancsak történelmi Bem
téri Campus intézeteire és az általuk megtestesített
szellemre. Ennek érdekében nem riadt vissza népsze-
rûtlen intézkedésektõl sem. Nem sodródott, mindig
alkotni akart.

Végül, de nagyon nem utolsósorban álljanak itt az
Egyetemünkön, városunkon túlmutató, a magyar fizi-
ka fejlõdéséért vállalt tisztségei, feladatai is.

1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia levele-
zõ, majd 1985-ben rendes tagjává választották. Beke-
rült a Sugárvédelmi, Környezetfizikai és Reaktorfizikai
Bizottságba. 1970–1980 között a Tudományos Minõsí-
tõ Bizottság tagja volt.

Az MTA Magfizikai Bizottságának és a Debreceni
Területi Bizottságnak is tagja lett, utóbbinak 1990–
1992-ben alelnöke volt. 1990–1993 között a Matemati-
kai és Fizikai Tudományok Osztályának elnökhelyet-

tese, majd a két tudományterület külön osztályba so-
rolása után 1999-ig a Fizikai Tudományok Osztálya
elnökhelyettese volt.

1987-ben rövid ideig a Mûvelõdésügyi Miniszté-
rium miniszterhelyettesi posztját töltötte be.

1991-ben a londoni székhelyû Academia Europaea
is felvette tagjai sorába.

1976 és 1980 között az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat fõtitkáraként, majd 1986-ig elnökeként segítette a
fizikusok és fizikatanárok közösségének életét. 1987-
ben a Társulat tiszteletbeli elnökévé választották. Éle-
te végéig együtt élt a Társulattal, annak havi folyóira-
tát, a Fizikai Szemlét – amely különszámmal ünnepel-
te 70. születésnapját és amelyet több írásával is meg-
örvendeztetett – érdeklõdve olvasta, elismerõ vissza-
jelzéseivel bátorította-lelkesítette a készítõket.

Kedves Gyuszi!
A Teremtõ nagy kegyelme, hogy megélhettük Ve-

led ezt a csodálatos idõszakot, annak vidám és szo-
morú történéseivel. Amilyen maga az Élet!

Nyugodj békében!
Raics Péter, Nagy Sándor

MAGYAR SIKEREK A 2021. ÉVI ICYS VERSENYEN

Szépen szerepeltek a ma-
gyar diákok a 2021. április
23. és 26. között, Szerbiá-
ban, belgrádi szervezéssel
megtartott „ICYS 2021 On-
line” elnevezésû tanulmá-
nyi versenyen. Az Interna-
tional Conference of Young
Scientists (Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája)
verseny történetében ez a 27. volt az elsõ, amelyre
online szervezésben került sor (a tavalyi versenyt a
váratlanul megjelenõ pandémia miatt törölték).

A matematikából, fizikából, informatikából, kör-
nyezet- és élettudományból meghirdetett, angol nyel-
ven folyó versenyen 7 szekcióban 23 országból szer-
vezõdött 138 középiskolás diák elõadásában 114 pre-
zentáció hangzott el, és a tanulók 105 posztert mutat-
tak be. Teljesítményüket nemzetközi zsûrik minõsítet-
ték, és éremmel valamint oklevéllel jutalmazták õket.

Az „ICYS 2021 Online” rendezvényen a prezentá-
ciók internetes platformon zajlottak, amelyeken csak
a diákok és a szekciókként 7 tagú zsûri volt jelen. Az
élõben zajló megnyitó és a díjkiosztó, záró ünnepség-
re a versenyre regisztrált minden résztvevõ, diákok és
tanárok egyaránt bekapcsolódhattak.

A hazai, szintén online válogató konferenciára jelent-
kezett diákok pályamunkájukkal iskolájukban, illetve
különbözõ kutatóhelyeken készültek. Az ott kiválasztott
öt tagú magyar csapat angol nyelvû prezentációi, azok
kivonatai és a poszterek Rajkovits Zsuzsanna (ELTE

Anyagfizikai Tanszék
ny. egyetemi docense,
az ICYS nemzetközi
szervezõbizottságának
tiszteletbeli elnöke, az
ICYS egyik alapítója)
és Kirchkeszner Csa-
ba (ELTE Kémiai Inté-
zet PhD-hallgatója, a
nemzetközi zsûri tag-
ja) segítségével tartott,
többszörös online fog-
lalkozások keretében
öltöttek olyan formát,
amelyekkel diákjaink

a nemzetközi versenyen olyan sikeresen szerepeltek,
hogy idén négy díjat szereztek.

A fizika szekcióban Somogyi Boglárka, a budapesti
Baár-Madas Református Gimnázium 12. osztályos ta-
nulója aranyérmet, míg Simon Tamás, a Budapesti
Német Iskola 11. osztályos diákja bronzérmet nyert.

Szabari Zalán, a székesfehérvári Lánczos Kornél
Gimnázium 12. osztályos tanulója a környezettudo-
mány szekció ezüstérmét érdemelte ki.

Az élettudomány szekcióban indult Kovács Emíliát,
a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollé-
gium 10. osztályos diákját különdíjjal jutalmazták.

Ezúton mondunk köszönetet az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma részvételünket folyamatosan lehe-
tõvé tevõ a támogatásáért.
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