
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK

xZ MTx ÓIZIKxI TUÖOMÁNYOK OSZTÁLYÁNxK ÜLÉSc
ÖcGRcÔcNGcN
ykkua november yuóén5 szerdán délelôtt gkagp órai kezó
dettel az xTOMKI nagy elôadótermében tartotta ülését az
MTx Óizikai Tudományok Osztályaa xz ülés napirendje
három részre tagolódott8 a szokásos ügyrendi rész után
ggagpótôl az ülés nyilvános volt5 és az xTOMKI pk éves
jubileumának5 valamint Gá bo s Zo ltá n kolozsvári proó
fesszor :ka születésnapjának ünneplése jegyében zajlotta
x nyilvános rész programja a következô volt8
xZ xTOMKI pk ÉVcS JUGILcUMÁVxL KxPÔSOLxTGxN eló

hangzott elôadások8
Lo va s Re zsô lMTx leva tagô8 xz xTOMKI ötven éve
Su lik Bé la lMTx doktaô5 Tô ké si Ká r o ly lPhÖô8 Pingponó

gozás elektronokkal
Kra szn a h o rka y Atti la lMTx doktaô8 xxionvadászat

Gy ü rky Gy ö r g y lPhÖô8 x természet nukleáris vegyó
konyhája
íÁGOS ZOLTÁN5 xZ MTx KÜLSÔ TxíJx KÖSZÖNTÉSc :ka

születésnapja alkalmából8
Gu lá c si Zso lt lfiza tuda kandaô8 x pontosság5 amit az

ember a tanáraitól örökölt8 egzakt megoldások kétó és
háromdimenziós sokrészecskés rendszerekre
x látogatókat az alábbi5 LxGORxTÓRIUMOKxT GcMUTxTÓ

cLÔxÖÁSOK készítették elô8
Mo ln á r Mih á ly lPhÖô8 x környezetanalitikai laboratóó

rium bemutatása
Be ré n y i Zo ltá n ldoktaô5 Va d Ká lm á n lfiza tuda kandaô8

x SNIMS bemutatása
Má té Zo ltá n , xTOMKI
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