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tôsége tekintetében ne legyen aggodalmunk. Mint
minden elektronikus eszköznek, ezeknek is rohamo-
san csökken az ára, némelyik már mindennapos esz-
köznek tekinthetô (GPS, elektronikus tájoló, magas-
ságmérô). Az eszközök legtöbbje már ma is a tízezer
forintos kategóriába esik. A tengerszint feletti magas-
ság egyidejû, folyamatos méréséhez kézi GPS kell, de
erre a célra ma már egy kellôen „okos” telefon GPS
funkciója is megfelelô.

Teljesen egyetérthetünk az egyik, a mérésekben
részt vett kollégánk gondolataival, miszerint a méré-
sek során érezhettük igazán, hogy milyen nagy mû-
szaki és tudományos teljesítmény lehetett ezek kivite-
lezése az adott korban – Torricelli, Pascal, Halley,
Kitaibel idejében –, amikor még nem álltak rendelke-
zésre olyan könnyen kezelhetô, gyors és áruházi szin-
ten kapható eszközök és mûszerek, mint napjaink-
ban. Mi magunk, okulva a kísérletekbôl, átadhatjuk a
kísérletezés örömét a tanulóknak. Ha sikerül náluk
elérni a rácsodálkozást – már nyert ügyünk van!
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HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Magyar Fizikus Vándorgyûlés, Debrecen, 2013. augusztus 21–24.
A szokásos hároméves periódusnak
megfelelôen, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Elnökségének döntése alap-
ján idén ismét megrendezzük a Ma-
gyar Fizikus Vándorgyûlést. A magyar
fizikusok és fizikatanárok legáltaláno-
sabb és legátfogóbb konferenciájának ezúttal a Deb-
receni Egyetem és az MTA Atommagkutató Intézet ad
otthont 2013. augusztus 21. és 24. között.

A Vándorgyûlés célja, hogy áttekintse a magyar
fizikai kutatások legújabb eredményeit és jövôbeni
fejlôdési lehetôségeit. A programban lehetôséget kí-
vánunk nyújtani minden kutatási területnek, ahol ma-
gyar fizikusok lényeges eredményeket értek el az

elmúlt három évben. Meghívott elôadások, plenáris és
parallel elôadások mellett posztereken mutatják be
eredményeiket a hazai és határon túli magyar fiziku-
sok, fizikatanárok, doktoranduszok. Az idén megren-
dezésre kerülô találkozó programjában, amelyre a
határon túli magyar résztvevôket is várjuk, a részecs-
kefizika kap kiemelt szerepet.

A vándorgyûlésen elhangzott elôadásokból cikk-
gyûjteményt nem készítünk, azonban a konferencia
után a Fizikai Szemlében közöljük a meghívott elô-
adásokat és a szakcsoportok összefoglalóit a témakö-
rükben elhangzott elôadásokról. A konferencia rész-
letes programja és a jelentkezési határidôk a konfe-
rencia honlapján tekinthetôk meg. A 2013. évi Ma-
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gyar Fizikus Vándorgyûlés meghívott elôadói és elô-
adásaik címei:

Asbóth János (MTA Wigner FK): Topológikus szige-
telôk: valódi anyagok és modellrendszerek.

Berkó András (MTA–SZTE Reakciókinetikai és Fe-
lületkémiai Kutatócsoport): Önszervezôdô nanoszer-
kezetek oxid-fém határfelületeken.

Bíró Tamás (MTA Wigner FK): Mi mindennek le-
het hômérséklete?, valamint Az Európai Fizikai Fo-
lyóirat: EPJ.

Donkó Zoltán (MTA Wigner FK): Franck–Hertz-kí-
sérlet: 100 éve és ma.

Erdélyi Zoltán (Debreceni Egyetem): Diffúzió és
szilárdtest-reakció egy tû hegyén.

Fülöp Tamás (MTA Wigner FK): Közegek rugalmas
és képlékeny folyamatai – egy új szemlélet hozadékai.

Gali Ádám (MTA Wigner FK): Biomarkerek terve-
zése ab-initio módszerekkel.

Hartmann Péter (MTA Wigner FK): Poros plazma:
az anyagtudomány svájci bicskája.

Kiss Csaba (MTA CSFK): A Herschel-ûrtávcsô és a
külsô Naprendszer.

Kovács András (MTA TK MFA): Atomok nagyító-
lencse alatt: modern transzmissziós elektronmikrosz-
kópia az anyagtudományban.

Lábár János (MTA TK MFA): Nanoszerkezetû anya-
gok vizsgálata diffrakcióval TEM-ben.

Len Adél (MTA Wigner FK): Nanoszerkezet-kutatás
neutronszórással az anyagtudományban.

Lévai Péter (MTA Wigner FK): A nagyenergiás ré-
szecskefizika európai stratégiája.

Martinás Katalin (ELTE): Miért kell az exergiát
megismerni és megismertetni?

Márk Géza (MTA TK MFA): Lehet-e tökéletes na-
noelektronikai eszközöket készíteni tökéletlen gra-
fénbôl?

Nógrádi Dániel (ELTE): Összetett-e a Higgs-ré-
szecske?

Osán János (MTA AEKI): Bodai Agyagkô Formáció
radionuklid-megkötésének mikroskálájú jellemzése
szinkrotronsugárzással.

Oszlányi Gábor (MTA Wigner FK): Egy meglepô-
en egyszerû algoritmus kristályszerkezetek meghatá-
rozására.

Pásztor Gabriella (Genfi Egyetem): Higgs-bozon –
a felfedezés után.

Pusztai László (MTA Wigner FK): Folyadékok diff-
rakciós vizsgálata Monte-Carlo szimulációval.

Rosta László (MTA Wigner FK): Neutronok a régé-
szetben.

Szabó György (MTA TK MFA): Evolúciós potenciál-
játékok.

Szabó Gyula (MTA CSFK): A planéták diszkrét bája –
meglepô fizikai folyamatok távoli naprendszerekben.

Vankó György (MTA Wigner FK): Elsô lépések a
molekuláris mozi felé.

Varga Dezsô (ELTE): A részecskefizikai detektorok
jelene és jövôje.

Vinkó József (SZTE): Új típusú szupernóva-robba-
nások.

Wolf György (MTA Wigner FK): Hadronok közeg-
ben és a QCD szimmetriái.

Továbbá Ábrahám László (National Instruments),
Dóra Balázs (BME), Dzsotján Dávid (MTA Wigner
FK), Fülöp József (PTE), Kiss László (MTA CSFK), Ke-
resztúri András (MTA EK), Kun Ferenc (DE), Mezei
Ferenc (MTA Wigner FK), Pozsgay Balázs (MTA–BME
Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport), Rácz István
(MTA Wigner FK), Siklér Ferenc (MTA Wigner FK).

Szeretettel várjuk a fizikatanárokat és a fizikusokat
Debrecenben. A találkozó honlapja: http://www.
atomki.mta.hu/Magyar_Fizikus_Vandorgyules_2013

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Fizikai díjakat adtak át az Akadémián
Kiemelkedô elméleti fizikai eredményeiért Palla Lász-
ló, az MTA doktora, az ELTE Fizikai Intézete tanszék-
vezetô egyetemi tanára kapta idén a Fizikai Fôdíjat. A
tudós a Fizikai Tudományok Osztálya által adományo-
zott elismerést a Magyar Tudományos Akadémia 184.
közgyûléséhez kapcsolódó tudományos ülésen vette
át. Nevezett a kvantumtérelmélet és a húrelmélet témá-
jában végzett kimagasló kutatásai mellett oktatómunká-
jáért, a tudományos utánpótlás képzésében játszott
meghatározó szerepéért és tudománydiplomáciai tevé-
kenységéért részesült az elismerésben. Tudományos
eredményei jelentôségét 113 publikáció és több mint
1500 független hivatkozás mutatja. Az MTA doktora
„központi szerepet játszik a magyar elméleti-matemati-
kai fizika egyik meghatározó irányzatának továbbvite-

lében, tevékenysége joggal nevezhetô iskolateremtô-
nek” – áll a munkásságát összefoglaló méltatásban.

Fizikai Díjat kapott Simon Ferenc, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi taná-
ra, a Bécsi Egyetem habilitált magántanára. Az MTA
doktora szilárdtest-spektroszkópiai módszerekkel
végzett kutatásaiért vehette át az elismerést, amelyek
során a modern anyagok széles körét – beleértve a
magas hômérsékletû szupravezetôket, a fulleréneket,
a manganátokat, a szénnanocsöveket és újabban a
grafént – vizsgálta. Simon Ferenc emellett eredményei
elméleti leírására is nagy hangsúlyt fektet. Elméleti és
kísérleti témákat egyaránt felölelô spintronikai kutatá-
sait az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting Grant
ösztöndíjjal támogatja.
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