
Nevezze iskoláját az ELMÛ–ÉMÁSZ Energia Suli Tanulmányi versenyére!
2012. február 29., április 2. – április 15., május 12.
2012 februárjában kezdetét veszi a természettudomá-
nyos ismereteket felölelô Energia Suli Tanulmányi
verseny. Az ország bármely pontján mûködô általá-
nos iskolákból várják a 4+1 fôs csapatok jelentkezését,
amelyekben a 4 tanuló mellett 1 fô valamely termé-
szettudományos tantárgyat oktató pedagógus is részt
vesz, a közös siker érdekében. Részletes információ:
www.energiasuli.hu weboldalon.
1. forduló

Feladat: három perces videó készítése arról, hogy
az iskolában milyen módon lehetne energiát meg-
takarítani.
Jelentkezési határidô a videóval: 2012. február 29.

2. forduló
A második fordulóba bejutó 45 iskola egyedi, az
Energia Suli program fizikatanárai által megalko-
tott, látványos kísérletek bemutatásához segítséget
nyújtó Fizibox dobozt kap!
Feladat: online tudásteszt.
Idôpont: 2012. április 2. – április 15.

3. forduló
Élô, egész napos verseny Budapesten a 10 döntôs
csapat számára!
Idôpont: 2012. május 12.

Jelentkezés a versenyre

A Tanulmányi Versenyre történô jelentkezés érdekében
kérjük, regisztrálja csapatát az Energia Suli program
internetes felületén, a www.energiasuli.hu oldalon.

A sikeres jelentkezés érdekében kérjük, hogy a re-
gisztrációt követôen 2012. február 29-ig töltse fel az
elsô forduló nevezési videóját!

Nyeremények

1. helyezett 1 db Philips 26PFL3606H/58 típusú televí-
ziót nyer iskolája, továbbá 5 ×15 000 Ft értékû Libri
vásárlási utalványt a csapattagok számára.

2. helyezett 5× 10 000 Ft értékû Libri vásárlási utal-
ványt nyer a csapattagok számára.

3. helyezett 5× 5000 Ft értékû Libri vásárlási utalványt
nyer a csapattagok számára.

Különdíj: 1 db Philips 26PFL3606H/58 típusú televízió
az iskola számára.

További nyeremény:
Mindhárom dobogós csapatot elvisszük 2012. június
1-tôl 3-ig Güssingbe, az osztrák energiatakarékos
településre egy három napos buszos kirándulásra!

HÍREK – ESEMÉNYEK

A Magyar Tudomány Ünnepén

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriumának fizikai díját
Gábos Zoltán, az MTA külsô tagja a részecskefizika és
az általános relativitáselmélet területén elért eredmé-
nyeiért, szaktanári és a kutató generációk nevelésében
végzett kimagasló tevékenységéért vehette át.

A Paksi Atomerômû Zrt. és a Wigner Jenô-díj kura-
tóriuma által adományozott Wigner Jenô-díjat

Raics Péter, a fizikai tudományok kandidátusa, a
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének nyu-
galmazott egyetemi docense az atommagfizika tanításá-
ban, alap- és alkalmazott kutatásában, az atomerômû-
vek biztonságát növelô nukleáris technikai módszerek
kidolgozásában és az atomenergia széles körû népsze-
rûsítésében végzett kiemelkedô tevékenységéért;

Sükösd Csaba, a fizikai tudományok kandidátusa, a
BME Nukleáris Technikai Intézet Nukleáris Technika
Tanszékének egyetemi docense, a nukleáris fizika
egyetemi oktatásában és a nukleáris ismeretek közép-
iskolai oktatásának megalapozásában végzett kima-
gasló tevékenységéért vehette át.

✧
2011-ben a Prima Primissima díjat a Magyar Tudo-
mány kategóriában Kroó Norbert akadémikus, fizikus,
kutatóprofesszor, Társulatunk elnöke kapta.

✧
A Magyar Nukleáris Társaság Öveges József Díját 2011-
ben Jendrék Miklós tanár úr (Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium, Vác) nyerte, aki a díj át-
adásakor az MNT 2011. évi Ünnepi Közgyûlésén válo-
gatást mutatott be kísérleteibôl.
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