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1. Szervezeti kérdések
A megyei csoport taglétszáma (más megyékhez hasonlóan) alacsony. Ebben sok más tényező
mellett valószínűleg közrejátszik a fizikatanárok számának (országos) csökkenése, a
„társadalmi munka” nem kellő elismerése. Ugyanakkor elkezdődött a nagylétszámú
fizikatanár-korosztályok nyugdíjba vonulása, így mindezek a taglétszám csökkenését
okozhatják megyei és országos szinten is.
A tagdíjjal kapcsolatban ismételten javasoljuk, hogy az ELFT-n belül végig kellene
gondolni, szükség van-e a viszonylag nagy költséget jelentő Fizikai Szemle papír alapú
kiadására. Internetes változata gyorsabban megjelenő, rugalmasan alkalmazkodó, teljes
terjedelmében színes kiadványként is megjelenhetne, továbbá a költségmegtakarítás a
tagdíjak számottevő mérséklését eredményezheti. Ma a háztartások jelentős részében van
internet. További előny lenne, hogy egy mindenki által ingyenesen elérhető, fizikával
foglalkozó igényes internetes folyóirat jelentősen hozzájárulhatna a fizika
népszerűsítéséhez. Mintaként érdemes megnézni a Magyar Nukleáris Társaság internetes
folyóiratát, a Nukleon-t. (http://nuklearis.hu/nukleon/cikkek)
3. Tanulmányi versenyek
A Bay Zoltán Fizikaversenyt a Békés megyében tanuló középiskolások számára a Csoport
szervezi. A 2014/2115. évi verseny az ősszel elkezdődött, a döntő 2015 márciusában lesz.
Felkérés esetén részt veszünk az Eötvös Verseny lebonyolításában. A békéscsabai Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium a helyet várhatóan továbbra is biztosítja.
A KÖMAL fizika versenyein Békés megyéből a 2014/2015 tanévben egyetlen 10. osztályos
tanuló vesz részt (Hunyadi János Gimnázium, Mezőkovácsháza).
4. Előadások, továbbképzés
Tagjaink közül többen rendszeresen részt vesznek a fizikatanári ankétokon. Várhatóan az idei
hévízi ankéton is részt vesz néhány kolléga.
5. Rendezvények
A Fény Éve és a Fizika Napja rendezvényekbe várhatóan csoportunk is bekapcsolódik, a
programok tervezése, egyeztetése folyamatban van. A programokba szeretnénk bevonni a
nem ELFT-tag kollégákat is.
6. Publikációs tevékenység
A megyei csoport internetes honlapját (www.elft-bekes.hu), illetve a Bay Zoltán
Fizikaverseny honlapját folyamatosan üzemeltetjük (www.bay-verseny.hu).

7. Gazdálkodás
A 2015. évi gazdálkodásunkat továbbra is az ésszerű takarékosság kell, hogy jellemezze. A
2015. évre támogatásként 20.000 Ft-ot kérünk.
Jelentősebb kiadásaink várhatóan csak a Bay Zoltán Fizikaverseny díjazásával kapcsolatban
lesznek. Ennek fedezetét azonban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Békés Megyei
Csoportjának támogatásából fedezni tudjuk.
A Fény Éve és a Fizika Napja rendezvények költségeit a korábbi pénzmaradványunkból (és
esetleges pályázatokból) tudjuk biztosítani.
Mindezek alapján 2015-ben összességében az egyenleg csökkenésével (80.000 Ft)
számolunk.
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