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Kedves Olvasóink!

Az  SZTE  Fizikus  Tanszékcsoport  novemberi  hírlevelében  beszámolunk  többek 
között egy Szegeden rendezett, világszintű lézerfizikai konferenciáról, munkatársaink 
elismeréseiről,  valamint  a  felvételi  előtt  álló  és  más,  érdeklődő  diákok  számára 
rendezendő programokról. Jó böngészést kívánunk!
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Beszámolók

LEI 2011 – a világ vezető lézerfizikusai Szegeden

A  tervezett  európai  „szuperlézer”,  az  ELI  egy  tudományos 
intézetének Magyarországra kerülésével különös jelentőséggel bír, 
hogy a kétévente sorra kerülő, az ELI összes témakörét (lézerektől 
a  plazmafizikáig,  a  röntgensugárzástól  a  részecskegyorsításig) 
felölelő  nemzetközi  tudományos  konferenciát  (LEI  –  Light  at 
Extreme  Intensities)  idén  –  2011.  november  14-18.  között  – 
Szegeden rendezték meg.
A Novotel szállóban megrendezett tudományos szimpóziumon több 
mint  30  ország  mintegy  220  kutatója  vett  részt.  Mivel  az  ELI 
jelentősége  túlnyúlik  majd  a  kontinens  határain,  ezért  nemcsak 
Európából,  hanem  többek  között  az  Egyesült  Államokból  és 
Japánból  is  érkeztek  vezető  szakértők  Szegedre,  akik  öt  napon 
keresztül  tanácskoztak  az  ELI  keretén  belül  várható  kutatási 
projektekről és fejlesztésekről.
A LEI 2011 konferencia létrehozásában és lebonyolításában vezető 
szerepet játszottak a Fizikus Tanszékcsoport munkatársai. A szervezőbizottság elnöke Dr. Osvay 
Károly (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék), a konferencia társelnöke Dr. Szabó Gábor 
akadémikus ( SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék) volt;  emellett  több munkatársunk 
előadóként,  poszter-bemutatóként,  illetve  szervezési  feladatok  révén  vállalt  szerepet  a  nagyívű 
tudományos összejövetelen.
Amint az széles körben ismert, az ELI egyik központja 2015-ig épül fel Szegeden (a másik két 
egység helye Prágában, illetve Bukarest mellett lesz). Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai K+F 
beruházása  egyedülálló  kutatási  lehetőséget  biztosít  majd  a  világ  – és  Magyarország – számos 
kutatójának. 
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A szegedi "szuperlézer" 150-200 új munkahelyet teremt majd tudósok és mérnökök számára, akik 
nagy része várhatóan a jelen és a közeljövő egyetemi hallgatói, doktoranduszai köréből kerül majd 
ki.

A konferencia honlapja: http://lei2011.eli-hungary.hu  
Sajtóbeszámoló:  Az  ELI  új  fejezete:  Szegeden  tanácskoznak  a  lézerfizika  jeles  tudósai 
(www.szegedma.hu, 2011.11.15.)

Szubjektív beszámoló az ARS ELECTRONICA Fesztiválról

Több  mint  harminc  éve  minden  szeptemberben,  a  Linzben  szervezett  ARS  ELECTRONICA 
Fesztiválon  találkoznak  egymással  a  tudomány,  technika  és  művészet  szerelmesei,  bemutatva 
egymásnak  legújabb  kutatásaikat,  alkotásaikat.  A fesztivál  célja  a  művészetek,  technológia  és 
társadalom kölcsönhatásának erősítése. A minden évben más téma köré szervezett alkotásokat itt 
nem a hagyományos múzeumi helyzetben ismerhetjük meg, hanem aktív részvétellel: sokszor nem 
csak egy kattintással, hanem az egész test bevonásával, nem csupán képernyőn, hanem az összes 
érzékszervre ható élményen keresztül.

2011-ben a rendezvény (http://www.aec.at/origin/en/program/) az ORIGIN – How It All Begins (A 
kezdetek – hogyan kezdődött el minden) címet kapta, fő partnere a CERN, az Európai Nukleáris 
Kutatási Szervezet volt. A témaválasztás nem meglepő, a CERN-ben jelenleg működő LHC (a Nagy 
Hadronütköztető)  széles  társadalmi  érdeklődést  váltott  ki.  A jelen  írás  egyik  szerzője  fül  és 
szemtanúja volt annak, ahogyan az LHC 2008-as első beindításakor a francia híradót, majd másnap 
az angol híradót is az a kisfilm zárta, mely szerint az LHC-ban egy fekete lyuk keletkezik, ez előbb 
elnyeli a genfi bankokat, majd fokozatosan az 
egész Földet.  Tudományos cikkek sora jelent 
meg  ezzel  kapcsolatosan  (írjuk  csak  be  a 
http://arxiv.org/find „Abstract”  kereső-
mezőjébe azt, hogy „black hole LHC”), ennek 
ellenére  nem  kell  ilyen  katasztrófától 
tartanunk. A számos ellenérv közül kiemeljük, 
hogy  a  fekete  lyukak  Hawking-sugárzása  a 
tömeg  csökkenésével  erősödik,  azaz  ha  az 
LHC segítségével elérhető energiákon létre is 
jön  egy  (igen  pici)  fekete  lyuk,  az  nem 
növekedni  fog,  hanem  igen  hamar 
szétsugárzik. 

A CERN-ben folyó kísérleteket rendkívül gazdag és látványos grafikai anyag segítségével mutatták 
be.  Az  LHC  céljai  ambiciózusak:  megtalálni  a  húrelmélet  által  jósolt  szuperszimmetrikus 
részecskéket; a rejtélyes Higgs bozont, mely a részecskefizikai standard modell szerint minden más 
részecskének tömeget ad; valamint a látható anyagnál tízszer gyakoribb, egyelőre ismeretlen sötét 
anyagot alkotó részecskéket.

A  rendezvényen  nagy  hangsúlyt  kapott  az  űrkutatás  is.  A  Deep  Space  elnevezésű  3D-s 
vetítőteremben  (http://new.aec.at/center/ausstellungen/deep-space/)  mutatták  be  a  Világegyetem 
modellezésére  fejlesztett,  szoftveresen  vezérelhető  „filmet”,  ami  lélegzetelállítóan  gyönyörű 
utazásra vitte azt a nagyjából 30 nézőt, akik befértek a nem túl nagy, minden mást kizáró sötét 
terembe.
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A látogatók, egyéb installációk között megcsodálhatták 
a  „részecske”  hang  és  fényeffektusokban gazdag 
stroboszkópos  művészi  megvalósítását,  hallgathattak 
önálló  találmánynak  is  beillő  hangszereken 
megszólaltatott  elektronikus  zenét,  vagy  helyben 
készített  nagyfelbontású  saját  retina-fényképet 
küldhettek el maguknak e-mailen.

A  rendkívül  gazdag  program  egyik  szubjektív 
fénypontja  az  a  dokumentumfilm  volt,  mely  a 
Finnországban elhasznált nukleáris fűtőelemek felelős 
tárolásáról szól. A filmet Michael Madsen rendezte, és 
briliáns  kérdéseken  keresztül  haladt  végig  azokon  a 
problémákon, melyeket egy ilyen úttörő vállalkozás maga után von. Az Into Eternity című film 
elején a következő hangzik el: „A piramisok 5000 évesek. Az emberi civilizáció 50 000 éves. A 
fűtőelemeket 100 000 évig kell tárolni.” A kérdés perspektívába helyezéséhez tudni kell, hogy a 
Földön 100 000 évvel ezelőtt a neandervölgyi ember élt. Hogyan figyelmeztetjük utódainkat, hogy 
ne tévedjenek a mégoly biztonságosra is kialakított tárolóhelyekre? Kiírjuk angolul? Ki érti majd 
több tízezer év múlva? Jelenleg a radioaktív hulladék kultúránk egyetlen olyan hírnöke, mely ennyi 
idő elteltével is fennmarad majd utánunk. Akár atomenergia-párti az ember, akár nem, a felelősség 
kérdése nem kerülhető meg. 

A filmben  megszólalók  őszinte  és  szerény  hozzáállása  példaértékű.  (A film  előzetese  angolul: 
http://www.youtube.com/watch?v=qoyKe-HxmFk)

Bíztatunk mindenkit,  hogy ha teheti,  vegyen rész az ARS ELECTRONICA Fesztivál következő 
években szervezendő rendezvényein!

Dr. Gergely Árpád László (SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék / Elméleti Fizikai Tanszék)
Pető Anna Ildikó (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / Média Design Szak, www.petoanna.com)

Munkatársaink elismerései

Dél-alföldi Innovációs Díj

A röntgenkészülékek tökéletesítéséhez  járulhat  hozzá találmányával  munkatársunk, Dr.  Kákonyi  
Róbert, a DEAK Zrt. kutatómérnöke és projektkoordinátora, aki természetes személy kategóriában  
megkapta a Dél-alföldi Innovációs Díjat.
A röntgencsövekben  anódba  ütköztetnek  egy  elektronnyalábot,  e  folyamat  során  keletkezik  a 
röntgensugárzás. Ha növeljük a csőáramot, egyenesen arányosan több röntgensugárzást kapunk. Ha 
az  áramerősség  elér  egy  bizonyos  áramerősséget,  elkezdi  megolvasztani  az  anódot,  ez  pedig 
tönkreteszi  a  röntgencsövet.  Különböző  technikák  vannak  ennek  kiküszöbölésére,  mint  a 
forgóanódos elrendezés, illetve a folyadékanód, mely során egy folyadékfelszínbe ütköztetjük az 
elektronnyalábot.  Viszont  ha mozgatni  kezdjük az ilyen típusú röntgencsövet,  akkor  a folyadék 
felszíne is mozogni fog, ami kedvezőtlen a röntgen működése szempontjából. Adott volt tehát a 
probléma,  hogy olyan folyadékfelszínre  van szükség,  amely  tetszőleges  orientációban stabil,  és 
ugyanabban a pozícióban marad – ezt oldotta meg a fiatal kutató. Előadásában elárulta: mosogatás 
közben kapta az ötletet a stabil folyadékfelszínhez.

Talán nem is az egészségügyben használt röntgennél tűnt ez a probléma a legégetőbbnek, hiszen két 
beteg között volt némi ideje hűlni az anódnak. Viszont röntgenkészülékeket használnak például a 
repülőtereken is a csomagok átvizsgálásához. Az ilyen CT-k hat másodperc per bőrönd sebességgel 
dolgoznak, mely során a röntgencső folyamatos igénybevételnek van kitéve, nincs idő a hűlésre – 
ez tehát korlátozza azt, mennyi csomagot képes egy berendezés átvizsgálni és milyen csőárammal. 
Utóbbi növelésével javítható az úgynevezett jel per zaj viszony, vagyis nagyobb pontossággal lehet 
megmondani, milyen anyag van a csomagban.

Ha versenyképes áron sikerül kifejleszteni a találmányt, akkor tetszőleges röntgenkészülékbe lesz 
beépíthető.  Mivel  várhatóan  ugyanazzal  a  röntgenhozammal  tud  dolgozni,  mint  mostani  társai, 
javulást  hozhat  a  teljesítmény,  így  a  képminőség  terén.  A szabadalom  tulajdoni  aránya  50-50 
százalékban a GE Healthcare és a Szegedi Tudományegyetem között oszlik meg. 
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A projekt most ér véget, az ötlet,  a modell megszületett,  jó volna a szabadalom kifejlesztésével 
folytatni az együttműködést. A szabadalom egyébként be van adva Magyarországon és az Egyesült 
Államokban is, jelenleg forrásokat szeretnének keríteni a fejlesztéshez.

Az Innovációs  Díj  átadásával  egy  időben zajlott  az  MTA Szegedi  Akadémiai  Bizottság 2011-es  
pályázatának  eredményhirdetése  is,  melyen  Zölei  Dániel PhD-hallgató  (SZTE  Optikai  és  
Kvantumelektronikai  Tanszék)  megosztott  II.  díjat  vehetett  át  „Lézeres  szórási  interferencia  
kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése” c. dolgozatáért.
Mind Kákonyi Róbertnek, mind Zölei Dánielnek ezúton is gratulálunk!

Forrás: www.szegedma.hu (2011.11.15.)

Ferenczi-díj 2011

A Dr. Ferenczi György Emlékalapítvány kuratóriuma döntése értelmében – kiemelkedő színvonalú 
munkája és pályázata elismeréseként – a 2010-2011. évi, két Ferenczi-díj egyikét Kopasz Katalin, 
az  SZTE  Fizika  Doktori  Iskola  predoktori  ösztöndíjasa,  az  SZTE  Ságvári  Endre 
Gyakorlógimnáziuma és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium óraadó fizikatanára nyerte el.

A Ferenczi György – kiváló szilárdtestfizikus, a SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.  
alapítója, a Csodák Palotája létrehozásának egyik szellemi atyja, az Eötvös Fizikai Társulat egykori 
főtitkára – emlékére alapított díjban (a névadó kutatási és oktatási tevékenységeihez hűen) azok a 
fiatal  kutatók,  hallgatók  vagy  középiskolai  tanárok  részesülhetnek,  akik  kiemelkedő  eredményt 
értek  el  a  fizikai  alapjelenségekre  alapozott,  modern  méréstechnikai  eszközök  fejlesztésében, 
jelentősen hozzájárultak a félvezetők fizikájának kutatásához, illetve eredményes munkát végeztek 
a csúcstechnika elterjesztésében a fiatalok és a szélesebb közvélemény körében.
Kopasz Katalin – a Zaj és nemlinearitás kutatócsoporttal együttműködve – évek óta aktív szerepet 
tölt  be  a  virtuális  méréstechnika elterjesztésében  (mind  tanórai  alkalmazások,  mind  tanár-
továbbképzések, mind szakmai és ismeretterjesztő előadások formájában), valamint az új típusú – 
hagyományos módokon nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhető – kísérletek és mérési eljárások 
kifejlesztésében.  A díj  odaítélése  mellett  a  Kuratórium  egy,  az  Eötvös-füzetekben  megjelenő 
összefoglaló publikáció megírására is felkérte munkatársunkat, akinek ezúton is gratulálunk!

OTDT jubileumi emlékérem

Az  Országos  Tudományos  Diákköri  Tanács  (OTDT)  elnöksége  az  30.  Országos  Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK) jubileumához kapcsolódóan emlékérem-elismerést alapított. Ennek 
célja  a  TDK érdekében  hosszú  időn  keresztül  végzett  eredményes  oktatói,  kutatói  és  közéleti, 
felsőoktatási tehetségsegítő tevékenység elismerése. Az egyik díjazott Dr. Szatmáry Károly (SZTE 
Kísérleti Fizikai Tanszék), elismeréséhez ezúton is gratulálunk!

Programok, felhívások

Lézerek a hétköznapi életben

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Fizika Munkabizottsága szeretettel hív minden érdeklődőt a 
"Lézerek a  hétköznapi  életben" programra.  Az idei  Magyar  Tudomány Ünnepe alkalmából  egy 
olyan előadássorozatra kerül sor, melyben nem a hétköznapi ember számára alig érthető, életüktől 
meglehetősen  távol  álló  szuperlézerekről  lesz  szó,  hanem  azon  lézeres  technikákról,  melyek 
majdhogynem  mindennaposak,  mindenki  számára  érdekesek,  csak  az  emberek  keveset  tudnak 
róluk.
Időpont: 2011. november 30. 14:30
Helyszín: SZTE Irinyi épület, 217-es terem (Szeged, Tisza L. krt. 103., III. lépcsőház)
Program:

• 14:30   Dr. Nánai László: Lézerek katonai alkalmazásai
• 14:50 Dr.  Smausz  K.  Tomi:  Lézerek  az  autógyártásban,  

közlekedésben, lézeres trafipax
• 15:10  Zölei Dániel: A lézerek számítástechnikai alkalmazásai
• 15:30  Dr. Geretovszky Zsolt: A lézernyaláb, mint szerszám
• 16:00 Dr.  Hopp  Béla:  Gyújtogassunk  lézerrel!  CO2  -lézeres  

gyakorlati bemutató
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Bemutatkoznak hallgatóink 
Nagy Andrea (II. éves fizikus MSc)
Engem erre a szakra a világ megismerésének vágya hozott. Már 
gyerekkoromban  is  rettenetesen  kíváncsi  voltam,  mindig  ezer 
dolog  érdekelt.  Ezért  lelkesen  szedtem  szét  dolgokat,  de 
természetesen  az  összerakásuk  már  nem  ment  ilyen  simán.  A 
természet működése is érdekelt, de azért ekkor még a fantáziámat 
leginkább  a  dinoszauruszok  kötötték  le.  Később  középiskolás 
éveim alatt a fizikatanáromnak hála láttam a Vénusz átvonulását a 
Nap előtt, és ez annyira meghatározó élmény volt számomra, hogy 
úgy  döntöttem,  csillagász  leszek.  Ehhez  az  elhatározásomhoz 
nagyban hozzájárult az iskolában szervezett csillagászati szakkör, 
ahol rájöttem, hogy az égbolton nem csak az a szép amit látunk, 
hanem az is, amit ezekről az égitestekről megtudhatunk. Igazából 
ekkor kezdtem el komolyabban érdeklődni a fizika iránt, ami nem 
kis meglepetést okozott egy kéttannyelvű középiskolában. 
Bár  eredetileg  budapesti  vagyok,  de  a  Fizika  Napjának  hála  mégis  a  Szegedi  Egyetemet 
választottam, és a nehézségek ellenére is azt gondolom, hogy ez volt életem eddigi legjobb döntése.  
Azóta igyekszem másokat is meggyőzni, hogy aki fizikus akar lenni, annak Szegeden a helye. Ezért 
is segítek minden évben a Fizika Napján és a Kutatók Éjszakáján is, és az egyik ilyen népszerűsítő 
programnak hála én is részt vehettem idén tavasszal a koppenhágai Sience on Stage fesztiválon. 

Az elmúlt négy évben kicsit belekóstoltam a lézerfizikába, de rájöttem, hogy az én igazi pályám a 
csillagászat, és igazán ezzel szeretnék foglalkozni. Ezért már a szakdolgozatomat is csillagászati 
témában írtam, az élet kialakulásának kozmikus feltételeiről. Az elmúlt másfél évben azonban egy 
másik  izgalmas  téma  felé  fordult  az  érdeklődésem,  a  szupernóvák  felé.  Emellett  egy  éve 
demonstrátori állásban is vagyok, és az idei évben többször tartottam előadást, illetve távcsöves 
bemutatót a Szegedi Csillagvizsgálóban is.
Az egyetemen persze sok plusz élményt szereztem a tanuláson kívül,  és mivel szerencsére elég 
kevesen vagyunk a szakon, ezért könnyen alakult ki baráti kapcsolat köztünk. A kapcsolatteremtést 
nagyban  megkönnyítették  a  Mafihe  (Magyar  Fizikushallgatók  Egyesülete)  által  szervezett 
programok,  teaházak  és  szakmai  kirándulások.  Ezért  összességében  úgy  gondolom,  hogy  jó 
egyetemet és jó szakmát választottam, még ha a vizsgaidőszak közeledtével néha ennek ellenkezője 
merül is fel bennem.

Szaszkó-Bogár Viktor (II. éves fizikus PhD-hallgató)
Szeretnék jól hangzó történetet írni arról, hogy hogyan is kerültem 
kapcsolatba a fizikával. El kell keserítenem mindenkit, mert ilyen 
anekdotával  nem  szolgálhatok.  Egy  szóval,  nem  vagyok  az  a 
„mindent szétszerelő” típus. Már általános iskolás koromban is azt 
az anyagrészt vártam, amiben találtam valami, akkor még kevésbé 
érthető,  mindenfelé  furcsa  jelből  összetákolt  képletet,  formulát, 
összefüggést. Itt kezdődött el a nagy szerelem.  
A gimnáziumban sajnos nem volt lehetőségem matematika-fizika 
tagozatra járni,  mivel az már sok évvel korábban megszűnt.  Az 
osztálytársaim  döntő  többsége  nem  tartozott  a 
természettudományok rajongótáborához, de szerencsére akadt az 
akkori évfolyamtársaim között egy-két „marslakó”, akik szerettek 
volna többet tanulni fizikát. Így elindulhatott a fizika fakultáció, 
ahol heti 4 órában játszhattunk, ki-ki a szertárban, ki-ki a táblánál 
a  krétával.  Akkor szerettem meg a  kréta  tapintását,  amit  a  mai 
napig varázslatosnak tartok.
A középiskolai  évek  után  a  Szegedi  Tudományegyetem  fizikus  szakára  vezetett  az  utam.  Az 
egyetemen belecsöppentem egy olyan világba, ahol szégyen, ha valaki nem tud különbséget tenni 
egy  vektor–,  és  egy  skalármennyiség  között.  Hamar  kiderült  számomra,  hogy  a  természet 
matematikává kódolását az Elméleti Fizikai Tanszéken művelik. Harmadéves koromtól kezdve 
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tevékenykedem  ezen  a  tanszéken,  ahol  kvantumos  transzportfolyamatokkal  foglalkozom.  Itt 
megtanultam,  hogy  ha  valaki  el  akarja  sajátítani  a  szakma  minden  trükkjét,  akkor  ahhoz 
céltudatosságra és kitartásra van szüksége.  Nem is kevésre. 
A diploma  megszerzése  után  felvételt  nyertem  a  Fizika  Doktori  Iskolába.  Rám  nem  jellemző 
módon,  mindjárt  húztam  is  egy  merészet.  A 2010/2011-es  tanévet  az  Antwerpeni  Egyetemen 
töltöttem, az elméleti szilárdtestfizikai kutatócsoport PhD-hallgatójaként. Erre mondják azt, hogy 
beledobtak a mély vízbe. Most már kijelenthetem, hogy nem fulladtam meg. Olyan tapasztalatokkal 
és élményekkel gazdagodtam, amiket a kutatói pályámon biztosan kamatoztatni tudok majd.
Végül egyik kedvenc idézetemmel búcsúzom az olvasóktól:
 "Azoknak,  akik  nem  ismerik  a  matematikát,  nehézséget  okoz  keresztüljutni  a  szépség  valódi  
érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez... Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni  
akarod a természetet, ahhoz szükség van arra, hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád."
(Richard P. Feynman)

Médiamegjelenések

Az  SZTE  Természettudományi  és  Informatikai  Kara  szervezésében  zajló  SZTE  Energia 
Szabadegyetem keretében októberben három,  fizikus  szakértő  által  tartott  előadásra  került  sor, 
melyekről sajtóbeszámolók is készültek (egy esetben pedig videofelvétel): 

• Prof. Dr. Szabó Gábor: Szennyeződések mérése földgázban és egyéb energiahordozókban 
Lézerrel a földgázért (szegedma.hu, 2011.   10  . 17.)  

• Prof. Dr. Aszódi Attila: Az atomenergia jelene és jövője
Fukusima nem Csernobil – 1. rész (szegedma.hu, 2011. 10. 26.)
Fukusima nem Csernobil – 2. rész (szegedma.hu, 2011. 10. 28.)

• Dr. Benkő Zsolt: Energiafelhasználás otthonainkban és környezetünkben
Videofelvétel az előadásról (kísérletes bemutatókkal)

Portréfilm Dr. Galajda Péterről, az MTA Szegedi Biológia Központ tudományos főmunkatársáról, 
az MTA Lendület-program egyik nyerteséről:
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Almok%20mai%20almodoi.aspx

Galajda Péter 1996-ban végzett fizikusként az SZTE-n, a portréfilm egy részét Tanszékcsoportunk 
egyik épületében forgatták Dr. Gyémánt Iván (SZTE Elméleti Fizikai Tanszék) közreműködésével.

Továbbtanulás, felvételi

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

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar nyílt napja: 
2011. december 9., 9.00-12.30 (SZTE Tanulmányi és Információs Központ)
Szerezz  személyes  benyomásokat  Karunk  képzési  kínálatáról!  Megismerheted  –  
többek között – a Fizikus Tanszékcsoporton folyó kutató- és fejlesztőmunkát, valamint  
a nálunk szerezhető diplomákkal való elhelyezkedési lehetőségeket is.
A központi – interaktív bemutatókkal gazdagított – programot követően 13.30 órától  
részletes  tájékoztatást  adunk  a  Fizika  alapszak  iránt  érdeklődőknek  a  képzés  
részleteiről.
Részletek hamarosan a kar honlapján: www.ttik.hu 
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http://www.sci.u-szeged.hu/sztettik/www/media/DrBenkoZsolt-Good.avi
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/fukusima-nem-csernobil-%E2%80%93-2-resz-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/fukushima-nem-csernobil-%E2%80%93-1-resz.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/lezerrel-a-foldgazert-szabo-gabor-az-energia-szabadegyetemen-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/lezerrel-a-foldgazert-szabo-gabor-az-energia-szabadegyetemen-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/lezerrel-a-foldgazert-szabo-gabor-az-energia-szabadegyetemen-fotok.html


Az  SZTE  Természettudományi  Karának  (közte  a  Fizikus 
Tanszékcsoport)  közérdekű információi,  hírei  immár a Facebook-on 
is!  Olvasd  és  lájkold  oldalunkat,  hogy  közvetlenül  értesülhess 
rendezvényeinkről, programjainkról, valamint a nálunk folyó kutatói-
fejlesztői  munka legfrissebb eredményeiről!
http://www.facebook.com/szte.ttik 

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

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

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