Jubileumi Öveges József Emlékverseny
- 40 éve magas színvonalon a tehetséggondozás szolgálatában
1980 óta minden év novemberében megrendezésre kerül az Öveges József nevét viselő
emlékverseny a tatai Eötvös József Gimnáziumban. Az országban egyedülállónak számító
megmérettetés Ádám Árpád tanár úr ötlete nyomán indult. A gimnázium matematika és fizika
szakos tanárai az ország egyik legrégebbi versenyét szervezik kilencedikes és tízedikes diákok
számára. A magas színvonalat jelzi, hogy a reál képzés területén nagy hagyományokkal bíró
intézmények közül több is képviselteti magát az országból. A verseny népszerűsége töretlen: van
olyan iskola, amely mind a negyven alkalommal részt vett az eseményen. A versenyszervezők
deklarált célja, hogy a tanulók figyelmét a matematikára, a fizikára és a környezetvédelemre
irányítsák, lehetőséget adjanak a tantárgyakhoz szorosan nem kapcsolódó szöveges, táblázatos,
grafikonos információk kezelésének gyakorlására, felismerjék a tehetséges, jó versenyzőket.
Természetesen fontos Öveges József munkásságának, kísérleteinek, pedagógiai módszereinek
megismertetése is. Ezért a rendezvény minden alkalommal megemlékezéssel kezdődik: az előző
év nyertes csapata méltatja a professzort, illetve ismerteti életrajzát a jelenlevőkkel. A dolgozatok
megírása előtt a tatai gimnazisták egyszerű fizikai kísérletekből tartanak ízelítőt a vendégeknek.
Az idei évben 22 iskola 125 diákja jutott az országos döntőbe, ahol 3 matematika és 3 fizika
feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak 60-60 perc alatt. A verseny két egyéni kategóriában
zajlott: a 9. osztályos és a 10. osztályos tanulók eredményeit külön rangsoroltuk. Mindkét egyéni
kategóriában eredményt hirdettünk a matematika, a fizika és az összetett eredmények alapján. A
kiírásnak megfelelően eredményt hirdettünk csapatverseny kategóriában is, melyhez minden
iskola 2-2 kilencedikes és tízedikes diákjának eredményét adjuk össze mindkét tantárgyból.
A jubileumi program:
8.00 - 9.00 Regisztráció, Öveges-kísérletek
9.15 Ünnepélyes megnyitó a díszteremben a vendéglátó iskola diákjainak
közreműködésével, majd a budapesti Eötvös József Gimnázium tanulói
megemlékeztek Öveges Józsefről
10.00 - 11.00 Matematika írásbeli verseny
11.10 - 12.10 Fizika írásbeli verseny
12.10-13.00 Ebéd
13.00 – 14.00 dr. Cserti József, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszékének egyetemi tanára Eötvös Loránd, a fizikus címmel tartott előadást
a díszteremben
14.00-14.30 Kísérletbemutató hidrogénnel
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés

Az idei év győztesei (a részletesebb eredmények a verseny oldalán láthatóak):

Matematika

9. évfolyam
10. évfolyam

Fizika

9. évfolyam
10. évfolyam

Egyéni
összetett

9. évfolyam
10. évfolyam

Csapatverseny

Szent István Gimnázium, Budapest
ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola, Budapest
Hartmann Botond Árpád Gimnázium, Budapest
Egyházi Hanna
ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium
Hartmann Botond Árpád Gimnázium, Budapest
Egyházi Hanna
ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium, Budapest
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest
Dezső Kende
Herskovits Dávid

A tataiak közül a legjobb eredményt Lévai Dominik, az Eötvös Gimnázium 9. D osztályos
tanulója érte el, aki fizikából a 3. helyen végzett.
A verseny színvonala méltó volt az ünnephez. Bízunk abban, hogy a versenyt a következő
években is hasonló körülmények között tudjuk megrendezni.
A sikeres rendezéshez számos támogatónk hozzájárult, amelyet ezúton is köszönünk!
ARTCORD
CASIO
D.A.S. JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÓ ZRT.
FEHÉR ZOLTÁN
KŐSZIKLÁS BORÁSZAT
MÁTYÁS BRIGITTA
PANNON LÉZER MŰHELY KFT.
TATAI EÖTVÖS JÓZSEF TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY
TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT
VITA-SÜTŐ KFT.
Pályázati forrás:

Életképek a 40. Öveges József Emlékversenyről:

Eötvösös versenyzők a koszorúzáson

Megemlékezés Öveges professzorról

A megnyitó hallgatósága

Szökőkút egy palackban

Hidrogén „akcióban”

Előadó és lelkes közönsége

Barsi Éva igazgatónő gratulál a díjazottaknak

Az Apáczai négy csapattal érkezett

