
 
 
 
 

Meghívó a XXI. SCHWARTZ Emlékversenyre 
 

SCHWARTZ Lajos, a neves váradi tanárember emlékére, alapítványunk 1991 óta emlékver-
senyt rendez, rendszerint október utolsó hétvégéjén. Az utóbbi versenyek időpontja egybeesett a ma-
gyarországi kisvakációkkal, illetve az októbervégi ünnepekkel és megemlékezésekkel, ezért a külföldi 
versenyzők részvételét is segítendő, az emlékversenyt november elején rendezzük meg. 

 
A 2000. évi rendezvény jubileumi verseny volt, és néhány kémiai feladattal egészítettük ki a 

kérdéseket, hiszen szeretett tanárunk nekünk kémiát is oktatott, és nem is akárhogyan. Úgy láttuk, 
hogy sikeres volt a kémia bevezetése, így a versenyzők a fizikai feladatok mellé továbbra is kapnak 
néhány kémiai feladatot (8:2 arányban). A versenyen a II., III., IV. éves gimnazisták valamint egye-
temi hallgatók (I., II., III. éves) vehetnek részt. Minden évfolyam a feladatok zömét az előző év anya-
gából kapja, de lesznek feladatok a korábbi évek anyagából is.  

 
A XXI. SCHWARTZ Emlékverseny (a továbbiakban Schw2011) 2011. november 12-én kerül 

megrendezésre a nagyváradi ADY Endre Líceumban, ahol SCHWARTZ Lajos tanár úr több évig taní-
tott és tevékenykedett.  

 
Továbbra is próbálkozunk a Kísérletező fizikatanárok találkozójával és sajátkészítésű tan-

eszközeik kiállításával, valamint az eszközök egy konferencián való bemutatásával. A kiállítás mot-
tója: „A kísérletek nélküli fizikatanítás nem több egy érthetetlen képletgyűjteménynél”. Sajnos, az 
előző évek negatív tapasztalatai alapján a versenyszerű bemutatástól eltekintünk, de egy-két kiemel-
kedő dolgozatot szándékunkban áll megjutalmazni. 

  
A verseny többi része a megszokott módon zajlik le, a mellékelt előzetes program alapján. 

Igyekeztünk egy kicsit fellazítani az eddigi rendezvények igen sűrűre sikerült programjait, több néze-
lődési és beszélgetési lehetőséget biztosítva a résztvevőknek. 
 

A verseny nyertesei között évfolyamonként a következő díjakat osztjuk ki: 
 I. díj 100 RoN 
 II. díj 50 RoN 
 III. díj 30 RoN 
 
 
 Az eddigiekhez hasonlóan az alapítványunk biztosítja a résztvevő diákok és tanárok itteni 
tartózkodásának teljes ellátását. A versenyre való bejelentkezés részleteit a mellékelt jelentkezési la-
pokból tudhatják meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Nagyvárad, 2011. szeptember 23.  
 Az alapítvány nevében: 

 
dr. BARTOS-ELEKES István 

 
 



 

 

 

A XXI. SCHWARTZ Emlékverseny előzetes programja 
 

2011. november 11, péntek 

 

 14:00  A résztvevők érkezése, elszállásolás, a város megtekintése. 

 19:00  Vacsora. 

 

2011. november 12, szombat 

 

 7:30 Reggeli 

 7:45 Beiratkozás az általános műveltségi versenyre (díszterem) 

 8:30 Megnyitó (díszterem) 

 9:00 Fizika- és kémiaverseny. 

A megoldásokat képletek, illetve számszerű eredmények formájában kérjük. 

Ajánljuk a zsebszámológépek használatát. 
 9:00 A meghívottak és a szponzorok találkozása a 104-es teremben 

 10:00 A fizika- és kémiatanárok találkozója a Fizikumban. 

Kiállítás a tanárok által készített taneszközökből 

Kísérletező fizikatanárok találkozója (konferencia) 

 12:00 Ebéd (több sorozatban) 

 13:00 TRIODA adatfeldolgozási verseny (98. terem) 

Bármilyen nyomtatott segédeszköz használható: könyvek, lexikonok, még a mobiltelefon is 

(legfeljebb két percig). A versenyzők hozzanak magukkal a grafikonok megrajzolásához szük-

séges eszközöket (vékony ceruzák, görbevonalzó). 

 

 16:15 Fizikai és informatikai előadások (díszterem) 

 

Meszéna Balázs II. éves mesterszakos fizikushallgató és 

dr. Patkós András az MTA rendes tagja, ELTE, Budapest: 

 A szellemek fizikája 

 

dr. Földes István az MTA doktora, KFKI, RMKI, Budapest: 

 Nagyon nagy és nagyon rövid: a lézerek új dimenziói 

 

dr. Raics Péter docens, Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 

 Kísérletek ködkamrával 

 

 

 18:30 Fizikai és kémiai műveltségi verseny, tombola (díszterem) 

 20:00 Díjkiosztás (díszterem) 

 20:30  Vacsora (több sorozatban) 

 

2011. november 13, vasárnap 

 

 7:30  Reggeli 

 8:00  A résztvevők hazautazása a vonatok menetrendje szerint 

 

Az emlékverseny végleges programja 2011. november 4-én jelenik meg a honlapunkon. 
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