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Fókuszban a tudomány

Kiemelt támogatást kap a szegedi ELI-projekt

A  következő  években  Magyarország  fejlesztésére  fordítható  uniós  források  felhasználásával 
kapcsolatos, január 14-i sajtótájékoztatón Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter bejelentette, 
hogy az ELI (Extreme Light  Infrastructure)  projekt Szegedre tervezett  egységének megépítése 
kiemelt fontosságú pontként szerepel a kormányzati tervekben.
A sajtóban  szegedi szuperlézerként emlegetett tudományos beruházás (melyben az SZTE Fizikus 
Tanszékcsoportjának több munkatársa is kulcsfontosságú szerepet játszik) megvalósítása elől így 
elhárult  az utolsó adminisztratív akadály is. A tervek szerint 2016-ig három helyszínen (Szeged 
mellett Prágában és Bukarestben) felépülő ELI-komplexum a világon jelenleg létező legnagyobb 
lézernél ezerszer nagyobb teljesítménysűrűségű szuperlézer létrehozását és működtetését célozza 
meg.

A szegedi  központban  –  mely  várhatóan  több  száz 
kutatónak  és  nagy  létszámú  kisegítő  személyzetnek 
biztosít majd munkahelyet – attoszekundumos (10-18 s-
ig  tartó)  fényimpulzusokat  terveznek  előállítani, 
amelyekkel  megfigyelhetők lennének a  molekulákon, 
sőt,  az  atomokon  belül  zajló  folyamatok,  illetve 
vizsgálhatóak lennének a szilárd testek felületén  és a 
biológiai  molekulákon  belül  lejátszódó elemi 
események.  A  berendezéseket  lézeres  részecske-
gyorsításra  is  lehetne  használni,  így  a  mainál 
lényegesen  hatékonyabb  sugárterápiás  módszerek 
kidolgozására  is  lehetőség  nyílik  majd.  A 
lézerközpontban folyó kutatások áttörést hozhatnak az 
orvostudomány  diagnosztikája,  valamint  az 
anyagtudomány területén is.
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A szegedi ELI-központ látványterve



Bio-nanokompozit anyagok

Az  ún.  fotoszintetikus  reakciócentrumok  nanoanyagokkal  alkotott  rendszerei   számos 
területen (pl. a napelemgyártásban) hozhatnak forradalmi áttörést.

Nem nehéz megjósolni azt, hogy a biológiai anyagok technikai alkalmazásai a közeljövőben egyre 
nagyobb jelentőségűek lesznek. Ennek a fő oka az, hogy az emberiség a jövőben különböző okok 
miatt egyre hatékonyabb technológiát fog igényelni:
• az emberiség szükségleteinek exponenciális növekedése (növekvő lélekszám, egyre gyorsabb 

technikai fejlődés);
• a természeti  erőforrások  (ásványi  anyagok  és  különösen  a  szén/szénhidrogén  alapú  

üzemanyagok) véges mennyisége;
• környezetbarát technológia igénye;
• új, ígéretes lehetőségek az emberi életminőség javítására.

Nagyon sokat tudunk már a biológiai rendszerek szerkezetének és működésének kapcsolatáról, de 
azok  (technikai)  felhasználása  még  mindig  inkább  kihívás.  Például  a  fotoszintetikus 
reakciócentrumokban  (RC),  amelyek  a  „természet  naperőművei”  (növények,  moszatok, 
cianobaktériumok  és  baktériumok  membránjaiba  orientáltan  beágyazott  pigment–protein-
komplexek,  melyek  képesek  az  elnyelt  fény  energiáját  stabil  töltéspár  energiájává  alakítani),  a 
primer  töltésszétválasztás  kvantumhatásfoka  majdnem  100%.  Ezt  a  hatékonyságot  mostanáig 
semmilyen, ember által készített (pl. Si-alapú) berendezés nem tudta még megközelíteni sem. 

Bármilyen információ, amit a fényenergia kémiai energiává alakításának folyamatáról nyerhetünk, 
nagyon hasznos lehet akár az alapkutatás (fény-anyag kölcsönhatás), akár az alkalmazott kutatások 
(integrált  optikai  berendezések  adatfeldolgozás  céljára,  optoelektronikai  kapcsolók,  képalkotó 
berendezések, napenergiahasznosítás) szempontjából.

A  biológiai  anyagok  különösen  hatékony  működésre 
specializálódtak, és ehhez specifikus felépítésük alakult ki 
az evolúció során. Az extrém specifitásukat azonban csak 
az  eredeti  környezetükben  tartják  meg.  Kísérleti 
bizonyítékok vannak azonban arra, hogy „nem biológiai” 
anyagokhoz lehet őket kötni úgy, hogy képesek megőrizni 
aktivitásukat.  Egy  különleges  lehetőség  a 
„nanoanyagokhoz”  való  kötődésük.  Ezekben  az 
anyagokban  lehetőség  adódik  arra,  hogy  az  egyes 
komponensek  (biológiai  és  nem  biológiai)  előnyös 
tulajdonságait  egyesítsük.  Ezeket  a  különleges 
rendszereket „bio-nanokompozitoknak” nevezzük. 

A  fotoszintetikus  RC-ok  sok  előnyös  tulajdonsága 
használható ki, ha nanorendszerekhez kapcsoljuk őket:

• a már említett, közel 100%-os kvantumhatásfok;
• a különböző  típusú  természetes  és  módosított  RC-

okban  széles  időtartományban  mérhetőek  
egyes redox-folyamatok sebességi állandói (néhány pikoszekundumtól több szekundumig);

• karakterisztikus abszorpcióváltozásokat mutatnak a spektrum infravörös tartományában;
• a reakciócentrum redox-kölcsönhatásban lehet a környezetében levő molekulákkal, azaz a fény 

által szétválasztott töltések a környezetben “csapdázódhatnak”.

A közelmúltban sikerrel kötöttünk fotoszintetikus reakciócentrumokat egyfalú szén nanocsövekhez. 
Megmutattuk, hogy

• a  reakciócentrumok  az  egyfalú  szén  nanocsövekhez  hozzákapcsolhatók  úgy,  hogy  azok  
aktivitása megmarad;

• a  fehérjén  belüli  elektrontranszportban  változás  következik  be:  a  szétválasztott  töltések  
stabilizálódnak;

• a szén nanocsövek és a reakciócentrum között redox-kölcsönhatás van. 

Dr. Nagy László
(Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, SZTE TTIK/ÁOK)
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Egy szén nanocsőhöz kapcsolt RC-
fehérje atomierő-mikroszkópos  

felvétele



Szállópor-mérés Devecserben

Az SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoportjának november eleji mérései szerint a vörösiszap sújtotta  
Devecser levegőjében nincsen nagy mennyiségű, az iszap kiszáradásából származó szállópor. 

A  légkörben  jelenlévő,  abszorpcióval  rendelkező  részecskék  sugárzási  egyensúlyra  gyakorolt 
hatásának  vizsgálata  napjaink  egyik  legizgalmasabb  kérdése  a  klímakutatás  területén.  Az 
abszorpciós spektrum és az abszorbeáló részecskék kémiai összetétele között szoros összefüggés 
van. A közlekedési eszközök által kibocsátott részecskék abszorpciós spektruma egy, a rövidebb 
hullámhosszak felé monoton (enyhén) növekvő függvény. Ezzel szemben például a fatüzelés során 
keletkező  koromrészecskék  abszorpciós spektruma  a  rövidebb  hullámhosszak  felé  erősebb 
növekedést mutat. 

Mivel a különböző légkörösszetevők spektrumai különböző sebességgel ugyan, de monoton módon 
változnak, az egyes összetevők (forrás) beazonosításához széles hullámhossztartományon történő 
mérések szükségesek.  A légköri  aeroszolok abszorpcióját  közvetlenül  csak  fotoakusztikus elven 
határozhatjuk meg természetes állapotukban. 

A fotoakusztikus mérési elv lényege, hogy az aeroszol a lézeres gerjesztés során elnyelt energiát a 
környezetének átadhatja, így a közvetlen környezetében hőmérséklet- és nyomásnövekedést okoz. 
Ha  a  megvilágítás  szaggatott  (periodikus),  akkor  a  nyomásnövekedés  is  periodikus  lesz.  A 
periodikus  nyomásnövekedés  (hang)  pedig  mikrofonnal  detektálható.  A mikrofonjel  nagysága 
arányos a részecske abszorpciójával. 

Kutatócsoportunkban  kifejlesztettünk  egy  széles  hullámhossztartományban  négy  hullámhosszon 
(266, 355, 532 és 1064 nm) működő fotoakusztikus korommérő rendszert, amely képes a légköri 
aeroszolok összetételének és az összetételben bekövetkező változások azonosítására, ill.  nyomon 
követésére. 

A kifejlesztett mérőműszerrel november 5-7. között tesztméréseket végeztünk a vörösiszap sújtotta 
területen,  Devecserben. A mérések során a légköri  aeroszolok abszorpciós spektrumán keresztül 
beazonosítottunk napszakokhoz rendelhető domináns aeroszoltípusokat.  A nappali  időszakban az 
enyhe  hullámhosszfüggést  mutató  közlekedési  aeroszolok,  míg  a  délutáni  és  esti  időszakban  a 
fűtésből származó, erősebb hullámhosszfüggést mutató aeroszolok voltak dominánsak. A vélhetőleg 
a terület vörösiszap-lefedettségéből származó aeroszoltípusokat csak nappali, szélcsendes időben és 
alacsony forgalom mellett  láttunk.  Ebből  arra  következtettünk,  hogy a mérés  időtartama alatt  a 
vörösiszap  kiszáradása  során  a  levegőbe  került  (felporzott)  aeroszolok  csak  nagyon  kis 
mennyiségben voltak jelen a mintavételezett levegőben.
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Ajtai Tibor, Filep Ágnes, Dr. Bozóki 
Zoltán (SZTE Optikai és 
Kvantumelektronikai Tanszék)



Ipari kapcsolataink

SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet - Járműipari Előfejlesztési Labor

Az  SZTE  Műszaki  és  Anyagtudományi  Intézetének  Járműipari 
Előfejlesztési  Laborja  (JEL)  2005  áprilisában  kezdte  meg 
működését.  A  JEL  célja  az  egyetemen  felhalmozott 
természettudományos  kompetenciák  alkalmazása  műszaki 
problémák  megoldására  és  a  műszaki  gondolkodásmód 
meghonosítása  a  főként  természettudományokkal  foglalkozó 
egyetemen.  A  JEL  magyarországi  járműipari  cégekkel 
együttműködve  végez  alkalmazott  kutatási  feladatokat.  Főbb 
partnereinek a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és a Furukawa 
Electric Technológiai Intézet (FETI) Kft.

A JEL-ben dolgozó, alapképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóknak lehetőségük 
van az ipari környezet megismerésére,  emellett értékes szakmai tapasztalatokra és kapcsolatokra 
tehetnek  szert.  Hallgatóink  valódi  ipari  projektekben  vesznek  részt,  munkájukról  rendszeresen 
jelentést írnak, angol nyelvi és szakmai képzésben részesülnek; a legkiválóbbak külön ösztöndíjat is 
kapnak. Munkánk eredményességét jól mutatja, hogy a nálunk diplomát szerzett hallgatók szinte 
mindegyike a pályán maradt, azaz természettudományos – műszaki vonalon dolgozik.

A JEL-ben folyó hosszabb távú kutatási témáink:

• akkumulátorok modellezése, akkumulátor monitoring rendszer fejlesztése;
• viszkoelasztikus  folyadékok  vizsgálata,  saját  mérésekre  alapozott  reológiai  modellek  

kidolgozása, programozása;
• komplett  elektronikai  fejlesztés  a  nyomtatott  áramköri  lapok  tervezésétől  a  beágyazott  

rendszerek programozásáig;
• végeselemes (FEM) szimulációk a legmodernebb szoftverek segítségével, összetett fizikai 

rendszerek és folyamatok számítógépes modellezése.

Eredményeinket  Németországban (viszkoelasztikus  modellek)  és  Japánban (akkumulátor 
monitoring)  is  felhasználják,  de  szűkebb  régiónkkal  is  együttműködünk:  pl.  a  JEL-ben  készült 
mérési adatgyűjtő rendszerek futnak az SZKT járművein. 

Bővebb információt az Intézet honlapján találhat az érdeklődő: http://iems.u-szeged.hu/

Dr. Czirják Attila, Dr. Kokavecz János

(SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet) 

Beszámolók 

Karácsonyi kísérletek

2010. december 20-án ötödik alkalommal rendezte meg az SZTE Fizikus Tanszékcsoport és az 
Eötvös  Loránd  Fizikai  Társulat  Csongrád  Megyei  Csoportja  a  Karácsonyi  Kísérletek című 
rendezvényét. Idén a hangtan témaköréből láthattak változatos kísérleti bemutatókat az érdeklődők. 
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Előadóink voltak: Prof. Dr. Szabó Gábor, Dr. Makra Péter, Szélpál Szilveszter, Dr. Bohus János, Dr.  
Papp Katalin, Dr. Nagy Anett és Kopasz Katalin. 

Az előadás végén a mintegy 160 főnyi, főként kis és nagy diákokból álló közönség minden tagja 
kapott  ajándékba  egy  egyszerűen  elkészíthető  dudát,  amelynek  segítségével  otthon  is 
tanulmányozhatóak a húrokon kialakuló hullámok tulajdonságai.

A kísérleti bemutatót másnap elvittük Devecserbe is, ahol az iszapkárosult gyerekek – a  Szegeden 
gyűjtött játékok és könyvek mellett – egy rendhagyó fizikaóra élményével is gazdagodtak.

Dr. Papp Katalin, Kopasz Katalin

„50 éves a lézer” – általános és középiskolai pályázatok eredményhirdetése

2010-ben ünnepeltük az első működő lézer megépítésének 50. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan a 
novemberi  Magyar  Tudomány  Ünnepe  rendezvénysorozat  keretén  belül  a  Szegedi  Akadémiai 
Bizottság  Fizikai  Munkabizottsága,  az  SZTE  Optikai  és  Kvantumelektronikai  Tanszéke  és  a 
LaserSkill  Kft.  pályázatot  hirdetett  meg  általános  és  középiskolai  tanulók  részére.  Ennek 
eredményhirdetésére került sor január 15-én, szombaton.
Az általános  iskolásoknak  kiírt  rajzpályázatra  érkezett  alkotások közül  a  legjobbakat  egy  hétig 
kiállítottuk az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ aulájában. (Külön köszönet 
ezért a lehetőségért a TIK munkatársainak.) Minden rajzra lehetett szavazni, s a szavazatok száma 
alapján állapítottuk meg a végső sorrendet.  Sokan nyilvánítottak így véleményt, az első helyezett 
rajzra 136 db szavazat érkezett. 

A középiskolásoknak tanulmányt kellet írniuk a lézer jelenéről, jövőjéről. A dolgozatokat egy, öt 
tanszéki  munkatársból  álló  zsűri  rangsorolta.  Az  ünnepség  keretein  belül  e  sorok  írója rövid 
ismeretterjesztő  előadást  tartott  a  lézerekről  és  széleskörű 
alkalmazásaikról a díjkiosztóra meghívott tanulóknak, az őket szép 
számban  elkísérő  tanároknak,  szülőknek,  majd  sor  került  a 
szervezők által felajánlott díjak átadására. Ezek között volt lézeres 
kulcstartó,  multifunkciós  lézeres  mutatópálca,  mini  lézershow-t 
produkáló készülék; ráadásul minden tanuló kapott speciálisan erre 
az  alkalomra  nyomtatott  pólót  és  a  nyertes  rajzokat  bemutató 
falinaptárt is. 

A díjazottak névsora kategóriánként:

„Mi jut eszembe a lézer szóról?” rajzpályázat általános iskolások részére:
I. helyezés: Székházi Maja (Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest)

II. helyezés: Hauser Dóra (Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest)
Nagy Szabolcs (Petőfi Sándor Általános Iskola, Szeged)

III. helyezés: Bánki Lilla (Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Budapest)
Semsey Áron (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc)

Nagy Levente (Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest)

A díjazottak rajzait bemutató falinaptár erről a címről letölthető.
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„A lézer ma és holnap” tudományos pályázat középiskolások részére:
I. helyezés: Bartalos Hajnalka (Magyar László Gimnázium, Dunaföldvár)

II. helyezés: Sándor Csilla (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc)
Kocsis Emese (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely)

III. helyezés: Nagy Laura (Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium, Jánoshalma)

A  díjátadás  után  az  Optikai  és  Kvantumelektronikai  Tanszék 
munkatársai  (Dr.  Kecskeméti  Gabriella,  Dr.  Smausz K.  Tomi és 
Zölei  Dániel)  bemutattak  egy  lézeres  kutatólabort,  ahol  az 
érdeklődők többféle (CO2, Nd:YAG, dióda és excimer) lézerrel, s 
igen látványos kísérletekkel ismerkedhettek meg. Különösen nagy 
sikere volt  azon bemutatónak,  melynek során a  lézeres  sebészet 
hatékonyságát egy sertéscsülkön demonstráltuk. 

Összességében a  pályázat  sikeres  volt.  Személy  szerint  azonban 
nagyon  sajnálom,  hogy  amíg  –  mint  a  díjazottak  listájából  is 
látható – az ország számos részéből érkeztek pályamunkák, addig Szegedről (ahol, mint a múlt hét 
végén  minden  szegedi  polgár  nagy  örömére  végre  kiderült,  a  „szuperlézer”  meg  fog  épülni  a 
közeljövőben)  összesen  kettő  darab  általános  iskolai  pályamunka  érkezett,  középiskolai  pedig 
egyetlenegy sem...

Dr. Hopp Béla
(MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, SZAB Fizikai Munkabizottság titkár)

Bemutatkoznak hallgatóink 
Valaczka Ilona (II. éves fizikatanár MSc)
Valaczka  Ilona  vagyok,  másodéves  fizikatanár  MSc  szakos 
hallgató.  Az  utóbbi  években  ennek  a  szaknak  a  látogatottsága 
erősen lecsökkent, mondhatom, elég kevesen vagyunk, nem csak 
itt  Szegeden,  de  országos  szinten  is.  Mégis  mi  vonzott  a 
fizikatanári pálya választásában?

Középiskolás koromban végig fizika szakkörös voltam. Ez annyit 
takar,  hogy  a  heti  szakkörön  különböző  kísérleti  elrendezéseket 
állítottunk össze, kísérleteztünk, mértünk, ha úgy tetszik, a fizika 
érdekes oldalát vizsgáltuk. Évente több kísérletes fizikaversenyen 
vettünk részt, azokra is a szakkörök idején készültünk fel. Ezeken a 
versenyeken megtapasztalhattam a  fizikaoktatás  tanulókat  vonzó 
oldalát, a kísérleteket, a világ kis csodáit, és azt az élményt, amikor 
ennek a tudománynak a szerelmesei összegyűlnek és tapasztalatot cserélnek, megerősítik egymást 
munkájuk hasznosságában. Sokáig nem gondoltam, hogy én is tanár leszek, bár mindig szerettem az 
iskolai életet és a fizikát is. Aztán rájöttem, a kísérletek és kísérletes versenyek, a fizika másokkal 
való megismertetése valószínűleg ki fog maradni az életemből, ha nem leszek tanár. És az nagy kár 
lett volna.

Amikor felvételiztem, már egyértelmű volt, hogy ez lesz az én utam. A tanári pályán sok jó példa 
állt előttem, a családi alapoktól középiskolai tanáraimon át, a fizika tanáromig. Ők mindannyian 
biztattak,  hiszen valljuk be,  olyan pályát választottam, ami az országban nem egy sikerszakma. 
Mostanra még mindig úgy érzem, jó döntést hoztam.

Az  egyetemen  a  kis  létszámú  szaknak  köszönhetően  családias  hangulat  uralkodott,  nemcsak  a 
hallgatók  között,  de  a  tanáraink,  professzoraink  is  partnerek  voltak  ebben.  Az  évek  során,  és 
gyakran a vizsgák alkalmával is, megtapasztalhattam, mennyire fontos a tanárainknak, hogy van 
még olyan, aki tanítani szeretné a fizikát. Bár sokszor úgy éreztük, az oktatási rendszer ellenünk 
dolgozik, ők mindent megtettek, hogy segítsék előrehaladásunkat, fejlődésünket, hogy ne lankadjon 
a lelkesedésünk, érdeklődésünk a szakma iránt. A tanárképzés hagyományosan magas színvonalú az 
egyetemen, az itteni tanárok közül is sokakra példaként tekinthetek. Úgy érzem, minden szükséges 
alapot megkaptam, hogy hamarosan megkezdhessem a fizika tanítását, a fizika megszerettetését a 
tanulókkal.
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Pápa Zsuzsanna (I. éves fizikus MSc)

Pápa  Zsuzsanna  vagyok,  1.  éves  fizikus  MSc  szakos  hallgató. 
Középiskolás  koromban  elsősorban  a  matematikára 
koncentráltam, és csak a pályaválasztás hajrájában döntöttem úgy, 
hogy fizika szakra adom be a jelentkezésemet. A fizikát valahogy 
megfoghatóbbnak  gondoltam,  és  tetszettek  azok  a  fizikus 
végzettséggel  betölthető  pályák,  amelyek  egy  tájékoztató 
kiadványban  szerepeltek.  Az  azóta  eltelt  több  mint  három  év 
tapasztalatai  alapján  elfogultság  nélkül  mondhatom,  hogy  jó 
döntést  hoztam.  Az egyetemen egy inspiráló,  baráti  közösségbe 
kerültem, amely nagyon sok pluszt ad az oktatáson kívül is.

Másodéves korom óta tudományos diákköri munkát végzek olyan 
területen, amelyben ipari együttműködés révén nagy lehetőségek 
vannak. Ennek is köszönhető, hogy eredményeimet a TDK mellett 
egy nemzetközi konferencián (Spektroszkópiai Ellipszometria V. 
Nemzetközi Konf.; Albany, New York) is bemutathattam. Emellett másfél éve demonstrátorkodom, 
és tagja vagyok a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete (Mafihe) helyi bizottságának. 

A fizika szak nem könnyű, és ilyenkor vizsgaidőszakban gyakran eszembe jut, hogy választhattam 
volna  egyszerűbben  elvégezhető  szakot  is.  Abban  azonban  biztos  vagyok,  hogy  a  diploma 
megszerzése után nem lesz problémám az elhelyezkedéssel – akár a megvalósuláshoz újabb lépéssel 
közelebb kerülő ELI keretein belül dolgozva. 

Fizika Napja 2011
Időpont: 2011. január 29., szombat, 9.00 – 13.00
Helyszín: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Boldogasszony sugárút 6.)

Tervezett program:

9.00 – 13.00: Kutatói és kísérletes standok látogatása (folyamatos)

9.30 – 10.00: Lézerek: múlt, jelen, jövő (Dr. Szabó Gábor akadémikus előadása)
10.30 – 11.00: A hallás fizikája (Dr. Bari Ferenc intézetvezető egyetemi tanár előadása)

11.30 – 12.00: Technikai újdonságok (Dr. Benkő Zsolt főiskolai tanár előadása)

12.15: Kvíznyeremények és egyéb díjak átadása

Részletes információk: www.physx.u-szeged.hu

Programok, felhívások

A középiskolások számára  versenyekre felkészítő szakkört tartunk Szegeden, melyre 
10-12.  évfolyamos,  fizika  iránt  érdeklődő  diákokat  várunk.  A  következő  szakkör 
időpontja: 2011.  jan. 26. (szerda), délután 15-18 óra. 
További részletekről érdeklődni lehet a hilbert@physx.u-szeged.hu címen.

A 2011. évi Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny feladatai 2011. jan. 
21-től megtekinthetők itt: http://titan.physx.u-szeged.hu/opt/physics/budo

2011-ben 12. alkalommal hirdetjük meg a Játsszunk fizikát! kísérletes diákversenyt, az 
idén  Bláthy Ottó tiszteletére. Az országos verseny kiírása hamarosan, az első forduló 
feladatai február elején lesznek olvashatóak a következő oldalon: 
http://www.physx.u-szeged.hu/modszertan/jatsszunk_fizikat.html
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Továbbtanulás, felvételi

Tanulj Te is a Szegedi Tudományegyetem Fizika alapszakán, s válassz mesterszakjaink közül!
Részletes információk: http://www.physx.u-szeged.hu/felvetelizoknek.html

Mihez kezdhetsz egy szegedi természettudományos diplomával? Érdekel, milyen életpályára léptek 
a  korábban  Karunkon  végzett  hallgatók?  Látogasd  meg  folyamatosan  bővülő  honlapunkat: 
http://www.sci.u-szeged.hu/sztettik/www/eletpalyak/eletpalya.php

A Tanszékcsoport honlapja: www.physx.u-szeged.hu

Kapcsolattartó: Szalai Tamás (szaszi@titan.physx.u-szeged.hu)

Feljelentkezés a hírlevélre: i  nfo-subscribe@titan.physx.u-szeged.hu  
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