
nyének több, mint négyszerese. Beállításkor itt is kö-
telezõ a védõszemüveg viselése. Az üvegkádra merõ-
legesen álló, rögzített lézerbõl nem lép ki veszélyes
szintû lézerfény, a túloldalon esetlegesen kilépõ nya-
lábot a téglafal elnyeli.

Megfelelõ óvintézkedésekkel – minden esetben
rámutatva a lézerek látásunkra veszélyes voltára – a
balesetek, szándékolatlan besugárzás elkerülhetõk.

A kísérletek összeállításában részt nem vevõ láto-
gatókat is figyelmeztetni kell ezen veszélyekre, és a
lézerekre figyelmeztetõ, a szabványokban elõírt táblá-
kat kell elhelyezni a megfelelõ helyekre (terem ajtajá-
ra, a lézerek kilépõ nyílásai mellé).

Összefoglalás

A kis létszámú szakköri csoportban folyó munka pá-
lyaorientációs célzatú is. A szükséges alapok, tapasz-
talatok biztosításával szeretnénk ablakot nyitni diák-
jainknak a tudományos kutatásra és a mûszaki tudo-
mányokra.

A lézeres barlang különleges színfolt az iskola éle-
tében. Olyan hely diákjainknak, ahová nem léphetnek
be bármikor, mert titkos, zegzugos – ami mindig iz-
galmas – úton kell odajutni. Egy sötét pince, ami még-
is tele van fényekkel! Nem egy készen kapott játéktér,
hanem a diákokkal közösen kigondolt, megtervezett
és kialakított barlang. A megteremtéséhez elvégzett
munka öröme és haszna legalább olyan izgalmas és
tanulságos, mint a végeredmény használatba vétele. A
hely mérete és szelleme természetesen magában hor-
dozza a folyamatos munkálkodás és újabb ötletek
megvalósításának lehetõségét.

Az egész projektben pedig mindvégig benne rejlik
a játék, ami vonzóvá teszi az amúgy komoly elméleti
alapozást és gyakorlati megoldások nehézségét. Re-
mélem, hogy az iskolai lézeres projekt résztvevõi kö-
zül lesznek olyan fiatalok, akik nem csupán mûszaki
és természettudományos irányban tanulnak tovább,
hanem akár a lézerfizika mûvelõivé is válnak, az ELI
munkatársai lesznek. Legalább ilyen fontos, hogy
bárhová is kerüljenek az életben, a természettudomá-
nyok iránti érdeklõdésük megmaradjon.

HÍREK – ESEMÉNYEK

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2017
A Kuratórium döntése alapján immár 29. alkalommal
odaítélt díjakat 2017. december 14-én, a Parlament
Felsõházi termében tartott ünnepségen adták át a ti-
zennégy – közöttük három fizikus – díjazottnak.

A határainkon kívül alkotó szakemberek közül
Gábor Dénes-díjban részesült Bakos Gáspár fizikus,

csillagász, a Princeton University
egyetemi tanára a más csillagok
körül keringõ bolygók és az idõtõl
függõ jelenségek kutatásában, az
autonóm kistávcsövek kifejleszté-
sében és nemzetközi hálózatba
szervezésében, több földrészen
való egyidejû mûködtetésében, az
elsõ teljesen automata, homogén
csillagászati távcsõhálózat terve-
zésében és megvalósításában vál-

lalt meghatározó, alkotó teljesítményéért, több mint
száz új exobolygó felfedezéséért, a magyar szakembe-
rek nemzetközi tekintélyének növeléséért.

Gábor Dénes-díjban részesült Bozóki Zoltán József
fizikus, egyetemi tanár, az Magyar Tudományos Aka-
démia – Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus
Kutatócsoport tudományos tanácsadója, a lézeres fo-
toakusztikus spektroszkópián alapuló, a földgáz fõbb
szennyezõ komponenseinek (szén-dioxid, kénhidro-

gén, vízgõz) koncentrációjának
ppm pontosságú, folyamatos mé-
résére, ipari környezetben alkal-
mas, a világ számos pontján meg-
bízhatóan mûködõ mûszer kifej-
lesztésében nyújtott meghatározó,
alkotó tevékenységéért, a gyártás-
ra specializálódott spin-off cég
létrehozásában, növekedési pá-
lyára állításában és vezetésében
vállalt szerepéért.

Gábor Dénes-díjas lett Koppa Pál Gábor fizikus, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Atomfizikai Tanszéke tanszékve-
zetõ egyetemi tanára, a holografi-
kus adattárolás, a háromdimen-
ziós képmegjelenítés, az optikai
méréstechnika és a komplex opti-
kai rendszerek modellezése terén
végzett kutatási-fejlesztési ered-
ményeiért, az e körben szabadal-
mazott találmányok létrehozásá-
ban vállalt alkotó közremûködé-
séért, a mûegyetemi fizikus- és

mérnökképzésben nyújtott, elismerésre méltó oktatói
és témavezetõi munkásságáért.
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