
*-----------------------------------------------------------------------* 

| E L F T H I R A D O                                                   | 

| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja           | 

|-----------------------------------------------------------------------| 

| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-41     

|-----------------------------------------------------------------------| 

| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos.   | 

*-----------------------------------------------------------------------* 

Fizikusnapok az Atomkiban 2015 - Fény 

 

Időpont: 2015.11.23 08:00 - 2015.11.27 17:00  

Helyszín: MTA Atomki (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)  

Kapcsolattartó: Dr. Király Beáta  

 

Plakát:  

http://galaxy.atomki.hu/files/2015/10/Fizikusnapok_2015_PlakatA3.pdf  

Részletek:  

http://www.atomki.mta.hu/events/view/140  

 

 

A XXXVI. Fizikusnapok előadásai a fény nemzetközi éve jegyében hangzanak el.  

Az előadások előtt fénnyel végzett kísérleteket mutatunk be.  

 

November 23. hétfő 16:30  

Dr. Kövér Ákos (MTA Atommagkutató Intézet):  

Az anyag vallatása fénnyel  

 

November 24. kedd 16:30  

Prof. Néda Zoltán (Babes–Bolyai Tudományegyetem):  

A fényreszabott fizika  

 

November 25. szerda 16:30  

Prof. Szabó Gábor (Szegedi Tudományegyetem):  

A jövő elkezdődött: szuperlézer Szegeden  

 

November 26. csütörtök 16:30  

Prof. Erdélyi Róbert (Sheffield-i Egyetem):  

Együtt élni egy csillaggal – az űridőjárástól a naptornádókig  

 

Hétfőtől csütörtökig 15:30 órától az előadások előtt  

Dr. Raics Péter (Debreceni Egyetem):  

Lézerek és hologramok – játék a fénnyel  

Makovec Alajos és Karancsi János (MTA Atommagkutató Intézet):  

http://galaxy.atomki.hu/files/2015/10/Fizikusnapok_2015_PlakatA3.pdf
http://www.atomki.mta.hu/events/view/140


Információ fénysebességgel – kísérletek optikai szállal  

Herczku Péter, Kovács Sándor, Ábrók Levente (MTA Atommagkutató Intézet):  

Fénybefőtt készítése és más trükkök (Hozz magaddal egy kisméretű befőttes üveget!)  

 

 

Előzetes bejelentkezés szükséges a rendhagyó órák és a látogatóközpont 

megtekintéséhez.  

Hétfőtől péntekig 8:00 órától 14:00 óráig várunk előre bejelentkezett iskolás 

csoportokat a rendhagyó órákra.  

Bejelentkezés kitöltött űrlap segítségével, nov.9. 8:00 órától – nov.19. 12:00 

óráig a kiraly.beata@atomki.mta.hu címen.  

A bejelentkezés csak visszaigazolás után érvényes.  

 

November 27. péntek 16:00  

Sugárzunk és sziporkázunk. Alapvető ismeretek a radioaktív sugárzásról – mert attól 

félünk, amit nem ismerünk.  

Bejelentkezés a kiraly.beata@atomki.mta.hu címen.  

Helyszín: Atomki Látogatóközpont, gyülekező: Poroszlay utcai bejárat.  

Kérjük, hogy iskolás csoportok válasszák az év egy másik napját, ezt a napot az 

egyéni érdeklődők számára tartjuk fenn.  

 

A programok látogatása ingyenes. A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

--  

KIRÁLY Beáta, PhD 

MTA Atomki 

Magyar Tudományos Akadémia 

Atommagkutató Intézet 

4026 Debrecen, Bem tér 18/c 

Tel: +36 52 509 200 

Fax: +36 52 416 181 

E-mail: kiraly.beata@atomki.mta.hu  

www.atomki.mta.hu  

 

*-----------------------------------------------------------------------* 

| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze                        | 

|                                                                       | 

| Cikk, hozzaszolas a                                                   | 

|                                                                       | 

| fizinfo@lists.kfki.hu                                                 | 

|                                                                       | 

| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni.      | 

| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                 | 

|                                                                       | 

| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo                | 

mailto:kiraly.beata@atomki.mta.hu
mailto:kiraly.beata@atomki.mta.hu
mailto:kiraly.beata@atomki.mta.hu
http://www.atomki.mta.hu/
mailto:fizinfo@lists.kfki.hu
https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo


|                                                                       | 

| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt     | 

| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:                | 

|                                                                       | 

| listsadm@mail.kfki.hu                                                 | 

|                                                                       | 

*-----------------------------------------------------------------------* 

mailto:listsadm@mail.kfki.hu

