
  

 

  

 

 

Tisztelt Igazgató Nő, tisztelt Igazgató Úr! 

 

Eötvös Loránd 1919. április 8-án hunyt el Budapesten. Halálának 100. évfordulója 

alkalmából az Eötvös-emlékév keretein belül az egész ország változatos programok-

kal emlékezik meg róla. Munkássága előtt tisztelegve – az emlékkiállítások, a meg-

emlékezések, a tudományos rendezvények és a sportesemények mellett – a Celldö-

mölki Városi Általános Iskola a Kemenes Vulkán Park közreműködésével anyaor-

szági és határon túli diákok részére természettudományi versenyt hirdet meg. 

A verseny fővédnöke: Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke 

Eötvös Loránd 1891-ben az akkor elkészült Eötvös-ingával méréseket végzett a Ság 

hegyen, hogy műszere használhatóságát ellenőrizze. A hegy akkor még bányászattal 

nem torzított alakja lehetővé tette, hogy a mérési eredményeket összehasonlítsák az 

elméleti úton kapott értékekkel. 

Ennek emlékére a jogelőd Eötvös Loránd Általános Iskola, majd a Celldömölki Városi 

Általános Iskola 1991. óta minden év májusában megrendezte az Eötvös Loránd Me-

gyei Fizikaversenyt. 

Az idei jubileumi versenyre a www.eotvos100verseny.hu weboldalon lehet regiszt-

rálni. A verseny 2 online fordulóval indul, melyre 3 fős, hetedik és nyolcadik évfolya-

mos tanulókból álló csapatok nevezhetnek 2019. február 18-tól április 20-ig, a 2. for-

duló lezárultáig.  A két online forduló eredményei alapján a 10 legeredményesebb csa-

patot meghívjuk Celldömölkre, ahol 2019. május 11-én, a Ság hegyen egy egész na-

pos döntőre kerül sor. 

A verseny célja, hogy a tanulók számára közel hozhassuk e kimagasló emberi tulaj-

donságokkal rendelkező tudós, közéleti és sportember személyiségét, eredményeit, 

megbecsültségét. Célunk továbbá, hogy egy kellemes hétvégét szerezzünk az ideláto-

gató tanulóknak, és az őket kísérő felkészítő tanároknak, ezért számukra szállást, étke-

zést és egyéb programokat is biztosítunk. 

A versenyzőknek az általános iskolai biológia, fizika, földrajz, kémia és természetis-

meret tantárgyak tananyagából kell számot adni tudásukról. Valamint fel kell készül-

niük Eötvös Loránd életéből és munkásságából is. A feladatsorok és a gyakorlati fel-

adatok összeállításánál a NAT és a Kerettanterv előírásait vesszük figyelembe. 

http://www.eotvos100verseny.hu/


  

 

  

A feladatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Ter-

mészettudományi Centrum oktatóinak koordinálásával gyakorló pedagógusok állítják 

össze. 

A verseny kiírása, szabályzata és az egyéb tudnivalók a verseny honlapján, a www.eot-

vos100verseny.hu-n lesznek olvashatók. 

Kérem támogassa, hogy diákjai részt tudjanak venni versenyünkön! 

  

Celldömölk, 2019. február 12. 

 

 

 Viola István Söptei Eszter 

 intézményvezető igazgató 

 Celldömölki Városi Általános Iskola Kemenes Vulkán Park 
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