
A TÁRSULAT 2018. ÉVI RENDEZVÉNYEI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2018-ban számos programot valósít meg. A leg-
fontosabb rendezvényekrôl adok rövid, felsorolásszerû tájékoztatást.

A 127 éves múlttal rendelkezô Társulat egyik legfontosabb feladata a tehetség-
gondozásban fontos szerepet játszó tanulmányi versenyek, rendezvények, tanár-
továbbképzések szervezése, lebonyolításuk támogatása. Társulatunk minden év-
ben az általános és középiskolában oktató pedagógusok részére akkreditált to-
vábbképzést szervez. Idén március 14-tôl 17-ig, Szegeden lesz a 61. Országos
Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató.

A Társulat – a National Instruments Hungary Kft.-vel – myDAQ pályázatot hirde-
tett az általános és középfokú oktatásban résztvevô fizikatanároknak azért, hogy az
NI myDAQ eszközét minél szélesebb körben megismertesse, oktatási alkalmazásait
elôsegítse. Ennek érdekében a myDAQ eszközt és a hozzá tartozó LabVIEW szoftvert
alkalmazó iskolai kísérletek kidolgozását vártuk – 2018. január 19-ig – a pályázóktól.
Az ünnepélyes díjátadó március 17-én, a Fizikatanári Ankéton, Szegeden lesz.

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ebben az évben április 17–19. rendezi
meg a XLIII. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a
Hunguest Hotel Béke szállodában.

Idén is meghirdetjük A fizika mindenkié 4.0 országos rendezvényünket. Az
esemény számos, helyi kezdeményezésû program sokszínû együttese lesz, a kol-
légák kérésére idén is két naposra tervezünk: 2018. április 20–21.

Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája versenyre minden évben választunk
diákokat. A végleges névsor január 31-én, a hazai válogatóversenyen alakult ki.
Ôk a nemzetközi versenyre Szerbiába április 19–26. között fognak elutazni.

Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye (IYPT) az egyik legrangosabb nem-
zetközi fizikaverseny, amelyen a diákok csapatban, valódi kísérleti és elméleti ku-
tatómunkát végeznek, elôre megadott fizikai problémák kapcsán. 2018 áprilisá-
ban, a válogató verseny második, szóbeli fordulóján kerülnek kiválasztásra az Ifjú
Fizikusok Ausztriai Versenyén és az IYPT-n résztvevôk. 2018. július 19–26. között
Kínában rendezik meg a 31. IYPT-t.

A Társulat idén május 12-én, szombaton tartja éves Küldöttközgyûlését.
A 2017–2018-as tanévben 28. alkalommal hirdetjük meg az Öveges József

Kárpát-medencei Fizikaversenyt. Az 1. (iskolai) fordulót (2018. február 6.) és a 2.
(megyei/fôvárosi) fordulót (2018. március 20.) követôen május 25–27. között
Gyôrben lesz a döntô. A háromfordulós versengésben valamennyi megye részt
vesz, és a határon túli meghívott versenyzôk is bekapcsolódnak a megmérettetésbe.

Az évente megrendezésre kerülô Fizikus Doktoranduszok Országos Konferen-
ciája (2018. június 14–17. Balatonfenyves) a doktori képzésben résztvevô hallgatók-
nak biztosít lehetôséget, hogy megismerjék egymás munkáját, kitekintést nyerjenek
a fizika más területeire, és megismerjék a doktori képzésbe bekapcsolódó hazai vál-
lalatoknál és kutatóintézetekben folyó tevékenységet és kutatási irányzatokat.

A Kutatók Éjszakája keretében szeptemberben megrendezzük az Öveges
Tanár úr utódai – Fizikai kísérletek nem csak tudósoknak eseményünket.

A Science on Stage, azaz a Színpadon a Természettudomány egy olyan
nemzetközi fesztivál, amelyen a tanárok megoszthatják módszereiket, kísérletei-
ket, tapasztalataikat. Minden résztvevô ország megszervezi a találkozó nemzeti
fordulóját, ahol kiválogatják a küldötteket. Idén októberben ismét kiválogatjuk a
legjobb projektekbôl a 2019-es nemzetközi rendezvény résztvevôi gárdáját.

Az adott évben vagy a következô évben érettségizôknek kiírt Eötvös Loránd
Fizikaversenyt minden évben meghirdetjük, az idei versenyt 2018. október 12-
én tervezzük megrendezni.

Az év egyik kiemelkedô eseménye lesz a Trefort-kertben elhelyezendô Eötvös-
emléktábla felavatása 2018. október 12-én, amit összekötünk majd az EPS 50.
évfordulójának megünneplésével.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk.

Groma István
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