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Tisztelt Igazgatóság!
Megdöbbenéssel olvastam a hírlevelükben, hogy milyen felelőtlen vállalkozásba fogott valaki a Millenáris területén. A
Fizika Évében, a Millenárison, a Csodák Palotája mellett, a Tudomány Napjának ürügyén egy hiteltelen szélhámos fog
tényként valótlanságokat állítani. Már az is hazugság, hogy az előadó azt állítja magáról, hogy kutatófizikus. Nemcsak
hogy fizikusi diplomája, de fizika témájú elfogadott publikációi sincsenek. A tudományos közélet ócsárolásával, és a
közoktatásban dolgozó fizika tanárok lejáratásával tűnt ki az utóbbi években. Ezek a cikkei a tudományos körökben
nem jegyzett UFO Magazinban jelentek meg. A rendezvény előzetesében írott gondolatai is elgondolkodtatóak:
"Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a
technika fejlődése." Mintha a fizika csak rosszat adott volna, vagy tévútra vitte volna az emberiséget. A rendezvény
szervezője olyan területre tévedt amelyben járatlan. Egy zenekritikus, újságíró Végső Zoltán, minden bizonnyal csak a
művészi szempontokra figyelt. Nagyon szerencsétlen lenne, ezt az áltudóst ily módon, ezen a helyen "hitelesíteni".
A véleményem szerint ez intézményesített népbutítás!
Kérem Önöket, intézkedjenek arról, hogy az előadást a Millenáris területén ne tarthassák meg! Meggyőződésem,
hogy a tervezett előadás méltatlan a Millenáris eddigi jó híréhez. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, mint a Csodák
Palotája egyik alapítója és tulajdonosa, abban a reményben fejezte ki örömét a Csodák Palotájának a Millenáris Parkba
történt tartós áttelepülése alkalmával, hogy a nagy látogatottság és a hiteles tudomány találkozása a nagyközönség
szórakozását és a tudomány hasznát egyszerre szolgálja. Kétes, a tudománnyal szemben ellenséges műsorok ezen
álláspontunk felülvizsgálatára késztetheti a Társulat vezetőségét.
Egyben felajánlom az Eötvös Loránd Fizikai Társulat segítségét abban, hogy a tervezett időben, a naphoz és a
helyhez illően, egy hiteles, valóban fizikus végzettségű előadót találjanak.
Mivel a rendezvény dokumentumfilmekkel foglalkozik, a fizika témában felkínálunk még, két Simonyi
Károlyról készült dokumentumfilmet, amely a Fizika kultúrtörténete c. könyvet és Simonyi Károly életrajzát
mutatja be. Felajáljuk még a Fővárosi Oktatástechnológiai Központtal közösen, a Hamis próféták című filmet,
amelyet György István rendezett, és amely a tudomány–áltudomány kérdéseit feszegeti.
Budapest, 2005. október 27.
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Másolatot kapnak:
Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke,
Mesko Attila az MTA főtitkára,
Kroó Norbert az MTA alelnöke, a Budapest Science Centre Alapítvány (a Csodák Palotája alapítója) elnöke,
Makara Gábor az OTKA Bizottság elnöke,
Magyar Bálint oktatási miniszter,
Horváth Zalán az MTA Fizikai Osztály elnöke,
Patkós András az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke

