
 
 

 

Meghívó a XXII. SCHWARTZ Emlékversenyre 
 

SCHWARTZ Lajos, a neves váradi tanárember emlékére, alapítványunk 1991 óta emlékversenyt rendez, 
rendszerint október utolsó hétvégéjén. Az utóbbi versenyek időpontja egybeesett a magyarországi kisvakációk-

kal, 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 fizikai feladatok mellett továbbra is lesznek kémiai feladatok (8:2 arányban). A versenyen a 

II., III., IV. éves gimnazisták valamint egyetemi hallgatók (I., II., III. éves) vehetnek részt. Minden évfolyam a 

feladatok zömét az előző év anyagából kapja, de lesznek feladatok a korábbi évek anyagából is.  
 

A XXII. SCHWARTZ Emlékverseny 2012. november 10-én kerül megrendezésre a nagyváradi ADY 
Endre Líceumban, ahol SCHWARTZ Lajos tanár úr több évig tanított és tevékenykedett.  

 

Továbbra is próbálkozunk a Kísérletező fizikatanárok találkozójával és sajátkészítésű taneszközeik ki-

állításával, valamint az eszközök egy konferencián való bemutatásával. A kiállítás mottója: „A kísérletek nélkü-

li fizika nem több egy érthetetlen képletgyűjteménynél”. Sajnos, az előző évek negatív tapasztalatai alapján a 
versenyszerű bemutatástól eltekintünk, de szándékunkban áll egy-két dolgozatot szerényen megjutalmazni. 

  
A verseny többi része a megszokott módon zajlik le, az előzetes program alapján. Igyekeztünk egy kicsit 

fellazítani az eddigi rendezvények igen sűrűre sikerült programjait, több nézelődési 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 
 

A versenyre való feliratkozás csak elektronikus formában történik, a honlapon található online kérdő-

ívet kell kitölteni és továbbítani. Legkésőbb 48 órán belül a versenyző a megadott e-mail címre egy választ kap 
az elfogadásról, vagy visszautasításról. A feliratkozás végső határideje 2012. november 1., éjjel 0:00 óra. Ek-

kor lezárjuk az online jelentkezést, ezután csak e-mailben lehet jelentkezni, de ennek díja a mindenkori III. díj-

nak megfelelő összeg, ezt a megérkezéskor kell átadni. Természetesen, továbbra is ki kell tölteni az aktuális kér-

dőívet, de azt is e-mail-ben kell elküldeni az alapítvány címére. A versenyző erre is kap visszajelzést. 
 

Az eddigiekhez hasonlóan az alapítványunk biztosítja a résztvevők itteni tartózkodásának szinte teljes 

ellátását. Minden külföldi versenyző egy ingyenes tombolajegyet kap az alapítványtól. Az egyre nehezedő anya-

gi körülmények miatt az alapítvány kénytelen minden résztvevőtől 10 RoN szimbolikus összeget kérni a két éj-

szakai alvás költségeinek részbeni fedezése címén. Ezt az összeget a megérkezéskor kell átadni. 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Nagyvárad, 2012. szeptember 25.  

 Az alapítvány nevében: 
 

dr. BARTOS-ELEKES István 


