
Az ELFT Osvay Margitot – MTA Izotópkutató Inté-
zet – munkásságáért Szigeti-díjjal tüntette ki.

Osvay Margit a sugárrezisztens félvezetô-detektorok
fejlesztése gamma dózisteljesítmény mérésére, valamint
alumíniumoxid-kerámia termolumineszcens dózismé-
rôk elôállítása és alkalmazása területén ért el kiváló
eredményeket. Nagy aktivitású gamma sugárforrások
dózisintenzitásainak mérésére szilícium félvezetô-de-
tektorokat fejlesztett. A bór és foszfor diffúzióval elôál-
lított detektorok sokszorosan sugárellenállóbbak, mint
a korábban használt típus (több hazai alkalmazást is
találunk, és a svéd Therados cég a gyártástechnológiát
is átvette). Másik sikeres fejlesztése a lumineszcencia
kutatáshoz kapcsolódik. Kezdeményezôje lett a termo-
lumineszcens (TL) módszer kiterjesztésének a sugár-
technológiai dozimetria területére. Hazai alapanyagból
alumíniumoxid-kerámia TL dózismérôket állított elô
(Magyar Szabadalom). A 10 mGy – kGy dózistartomány
átfogására alkalmas Al2O3:MgY kerámia dózismérôket
itthon és külföldön is sikeresen használják, így például
az 1999–2008. években 1-1 évre kihelyezett több száz
dózismérôvel feltérképezték a gamma dóziseloszlást a
Paksi Atomerômû I–IV. blokkjának hermetikus terében,
magas hômérsékleten. A szerzôdést Osvay Margit a
Siemens céggel való versenyben nyerte el. Eddigi 140
publikációjára 130 hivatkozást kapott.

Az ELFT Vida József – Eszterházy Károly Fôiskola, Eger –
eddigi tevékenységét Prométeusz-éremmel ismerte el.

Vida József az EKF Fizika Tanszékének fôiskolai
tanára, több önálló fizikai szakkiadvány, könyv, tan-
könyv szerkesztôje, írója. A Sulinet Internetes honlap-
ján Kedvenc kísérleteim címmel kísérleti gyûjteménye
található. Ezt a könyvét a Nemzeti Tankönyvkiadó is
kiadta 1995-ben.

Publikációinak száma hatvan feletti, amelyek közül
kettô külföldi szaklapban, több a Fizikai Szemlében,
A Fizika Tanításában és a Fizika Módszertani La-
pokban jelent meg.

Megyei és országos fizikai rendezvények szervezô-
je, az Öveges József Országos Fizikaverseny elnöke, a
verseny feladat-összeállító bizottságának vezetôje. A
Heves Megyei Általános Iskolai Fizikaversenyek fel-
adatszerkesztô bizottságának is tagja.

Az ELFT Heves megyei Csoportjában több mint egy
évtizeden keresztül mûködött megyei titkárként.

Az Eszterházy Károly Fôiskola épületében létesített
Varázstorony tervezôje, megvalósítója és vezetôje.
Évek óta rendszeres elôadója az általános iskolai fizi-
katanári ankétoknak és rendszeres kiállítója az anké-
tokhoz kapcsolódó eszközkiállításoknak. Sikeresen
képviselte Magyarországot a Science on Stage nem-
zetközi fizikatanári bemutatón.

Gyakran tart kísérleti bemutatókat, amelyeken min-
dig telt ház van.

Vida József fáradhatatlan és odaadó lelkesedéssel,
kimagasló szakmai hozzáértéssel, kimeríthetetlen
gazdagságú kreativitással munkálkodik a fizika nép-
szerûsítésén és professzionális megismertetésén.
Egész lényébôl a fizika iránti szeretete árad.

Az ELFT Blészer Jenô, a pécsi Széchenyi István Gim-
názium és Szakközépiskola Mikola-díjas nyugalma-
zott középiskolai fizikatanára, volt szaktanácsadó
eddigi tevékenységét Eötvös Plakettel ismerte el.

Blészer Jenô az ELTE matematika-fizika szakán
végzett 1951-ben. Pályáját a dombóvári gimnázium-
ban kezdte, majd Pécsre került a Széchenyi Gimná-
zium és Szakközépiskolába. 1975-tôl Megyei Fizika
Szakfelügyelôként segítette a fizikatanárokat az új
tantervi reformok megvalósításában. Támogatta Bara-
nya megye középiskoláiban a fizikaszertárok eszköz-
parkjának fejlesztését. Számos demonstrációs eszközt
tervezett, terveztetett és terjesztett el a megye közép-
iskoláiban. Mint szakfelügyelô rendszeresen szerve-
zett és vezetett évente 2-3 alkalommal tanári tovább-
képzéseket. 10 éven át szervezte a Megyei Központi
Fizikai Klubot középiskolások számára. Hosszú éve-
ken át vett részt az OKTV Bizottságában a szakközép-
iskola szekcióban. Kiemelkedô oktató-nevelô és szer-
vezô munkája mellett tudott idôt szakítani publikációs
tevékenységre is. Elsôsorban a módszertani folyóirat-
ban, A Fizika Tanításában jelentek meg cikkei, de
több cikke jelent meg a Fizikai Szemlében is.

Az ELFT Patkós András – ELTE Atomfizikai Tanszék –
eddigi tevékenységét ELFT Éremmel ismerte el, amely-
nek átadására az ELFT idei Közgyûlésén került sor.

HÍREK ITTHONRÓL

Tanári és tudományos kitüntetések
Ebben az évben Rátz Tanár Úr Életmûdíjat kapott fizi-
katanárok: Vida József, Eszterházy Károly Tanárképzô
Fôiskola Fizika Tanszéke, Eger és Várnagy István,
Árpád Gimnázium, Tatabánya.

Ericsson-díj a fizika tehetségeinek gondozásáért ki-
tüntetettjei: Bülgözdi László, Batthyányi Kázmér Gim-

názium, Szigetszentmiklós és Somogyi Sándor, Révai
Miklós Gimnázium és Kollégium, Gyôr

Ericsson-díjasok a fizika népszerûsítéséért: Jarosievitz
Beáta, SEK Budapest Általános Iskola és Gimnázium,
Ady Endre Fôvárosi Gyakorló Kollégium és Gábor
Dénes Fôiskola, Budapest; Wöller Lászlóné, Magyar–
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