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Sokan ismerjük azt az élménytc amit régen látott ismerôû
sünkkel való találkozás je lentí pár másodpercig ismeretû
lennek tûnhet arcac aztán egyszerre csak meglátjuk benû
ne a régi ismerôsth Öregdiákokc régi katonapajtások találû
kozásakor gyakori ez az örömc ez az egymásra csodálkoû
zásh …z …TOMK7 ötvenéves jubileuma alkalmából összeû
sereglett mintegy ö5b fônyi egykori és jelenlegi dolgozóû
nak is sok ilyen örömteli találkozásra adott alkalmat az
…TOMK7 udvarán Öbb3h május Ö.ûén tartott majálish
…z MT… debreceni …tommagkutató 7ntézete Öbb3ûben

ünnepli alapításának 5bh évfordulójáth … jubileum jegyéû
ben íródtak a Fiz ika i Sze m le Öbb3u5h számának cikkeic de
az intézet több más módon is ünnepel1 a fizikai ismeretû
terjesztés hagyományos tavaszi 8izikusnapjain az
…TOMK7ûban folyó kutatásokról volt szóc ôsszel nemzetû
közi tanácskozás és más tudományos összejövetelek
során emlékezünk meg az …TOMK7 ötven évérôl külsô
intézmények képviselôinek a részvételévelh …z ünnepi
események tavaszi csokrának középpontjába egy olyan
rendezvény kerültc amely az …TOMK7 régi és je lenlegi
dolgozói találkozásánakc bensôséges ünneplésének volt
hivatott lehetôséget adnih
…z …TOMK7ûsok mindig örömmel hallgatják a látogatók

dicséretét az …TOMK7 udvaránakc parkjának szépségérôlh
Öbb3h május Ö.ûén a park tavaszi pompája a kerti mulatság
elôkészületeivel párosult1 asztalokc padok sorakoztak a
gyepenc a felkért vendéglátó cég sátrai alatt rotyogott a
bográcsban a gulyásc hordókban hûs sör várt csapolásrah
.. órára egybegyûltek a résztvevôkc az idô is szép voltc így
a felhôtlen ünneplésnek minden feltétele adva volth
… hangszórókban felhangzott a sláger1 „Újra itt van a

nagy csapat…”c majd Lo va s Re zsô igazgató megnyitotta a
találkozóth Be ré n y i Dé n e s tc az intézet egykori igazgatóját

kérte fel ünnepi megemlékezésreh óLásd ”erényi )énes
írását alábbh;
”erényi )énes szavai után Lovas Rezsô faavatási szerû

tartás keretében elmondtac hogy mit je lképez a mellette
levô facsemetec és mit takar a fácska melletti kék lepelh
… faavatás után az ünneplôk az intézet ”em téri bejáraû

tához vonultakc ahol Lovas Rezsô megkoszorúzta az alapíû
tó igazgató Sza la y Sá n d o r emléktáblájátc és felavatta az inû
tézet egykori gyorsítóját mint térplasztikáth … 2bb kilovolû
tos kaszkádgyorsító ezentúl szabadtéri muzeális tárgyként
várja a ”em téren sétáló járókelôk érdeklôdô tekintetéth
… térrôl a résztvevôk visszatértek az udvaron lévô aszû

talokhozc és az igazgató pohárköszöntôje után kezdôdû
hetett az „aranylakoma”c ahogy azt Lovas Rezsô nevezte
utalva az 5bûes számrah …z étel és ital mellett további kelû
lékei is voltak az ünneplésnekh Több vállalkozó munkaû
társ jóvoltából született a jubileum apropóján egy anekû
dotafüzetc amely az ötven év anekdotáibólc sztorijaiból
foglal magában egy nagy csokorra valóth úbbôl egy kis
csokorra valót felolvasás során hallhattak a résztvevôkc a
többit az elvihetô füzetbôl olvashatták el késôbbh 7lyen
elvihetô dokumentum volt még a frissen elkészült intéû
zetismertetô füzet és a Fiz ika i Sze m lé nek a jubileummal
kapcsolatos számah úgy kiállítás is várta a résztvevôketc
amely az ötven év fényképeibôl készült fûszerezve
…TOMK7ûs amatôr képzômûvészek alkotásaivalh
… történésekrôl már nem sok mindent kell mondanih Peû

dig az eddigiek csak a feltételekrôl szóltakc és a lényeg ez
után teljesedett ki1 beszélgetések ötven év ezernyi eseméû
nyérôlc élményekrôlh Hosszú felezési idôvel fogyatkozott
csak a résztvevôk számac és még a beköszöntô esti sötétû
ség is talált adomázó …TOMK7ûsokat az asztalok melletth
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