50. ORTVAY FIZIKAVERSENY EÖTVÖS ÉVÉBEN
– és 5 (+1) kérés a kollégákhoz
Tisztelt kollégák!

Dávid Gyula

Cserti József

Az Ortvay Rudolfról elnevezett Fizikai Feladatmegoldó Versenyt 1970 ôszén indította
útnak – még ifjú oktatóként – Tichy Géza és a közülünk már sajnos eltávozott Major
János. A versenyen fizikával foglalkozó egyetemi hallgatók és doktoranduszok indulhatnak a szokásos egyetemi anyagnál nagyobb kihívást jelentô, általában igen érdekes feladatok megoldásával. A kezdetben stencilezett feladatok ma már az interneten
jelennek meg, a magyar mellett angol nyelven is, mert a verseny immár húsz éve
nemzetközi, jelentôs számú külföldi résztvevôvel zajlik.
A fenti dátum alapján 2019 ôszén következik az Ötvenedik Ortvay Rudolf Fizikai
Feladatmegoldó Verseny (október 25. – november 4.). Mivel 2019 Eötvös-év, ezért a
versenyen fôleg Eötvös Loránd tudományos életmûvéhez – akár áttételesen – kapcsolódó feladatokat szeretnénk kiadni.
Elsô kérésünk a kollégákhoz tehát az, hogy tanítványaik körében népszerûsítsék a versenyt, hívják fel minél több hallgató figyelmét az Ortvay-versenyen való részvételre.
A második kérés: kérjék meg a verseny ismertetésére és népszerûsítésére külföldi
ismerôseiket, kutatótársaikat is. Hiszen a fizika nemzetközi, és az angolul kiadott
feladatokkal a világ bármely táján tanuló fizikushallgatók egyforma eséllyel foglalkozhatnak.

Király Andrea

Harmadik kérésünk: várjuk a kollégák által beküldött, érdekesebbnél érdekesebb
kitûzendô feladatokat a fizika bármely területérôl! Kérjük, hogy a feladatokat magyar
és angol nyelven megfogalmazva küldjék el a dgy4242@gmail.com és cserti@elte.hu
címekre.
Negyedik kérésünk a feladatok kitûzôihez szól: felkérjük ôket, hogy a versenyre
beérkezô megoldásokat nézzék át, és pontozzák le. Eredményhirdetés és a megoldások megbeszélése december 5-én.

Varga Dezsõ

Koltai János

Ötödik, rendhagyó kérdésük a jubileumhoz kapcsolódik: kérjük a korábbi feladatkitûzôket, írják meg nekünk, melyik volt a kedvenc saját feladatuk! A korábbi versenyzôk pedig írják meg, melyik volt a kedvencük az általuk megoldott feladatok közül!
Az egykori feladatok felidézését segítheti, hogy weblapunkon (www.ortvay.elte.hu) az
összes verseny összes feladata pdf-formátumban elérhetô.
A kedvenc feladatok listáját és szövegét megjelentetjük a weblapon. Reméljük, ezzel is minél több mai hallgatónak csinálunk kedvet az érdekes fizikai feladatok tanulmányozásához, megoldásához, esetleg kiötléséhez.
Extra kérésünk azokhoz szól, akik befolyással rendelkeznek bizonyos pénzfolyamok
áramlására: örömmel fogadjuk az Ortvay-verseny szponzorálására vonatkozó felajánlásokat.
További részletek a weblapon lesznek olvashatók.
Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy gratuláljunk Tichy Gézának, a verseny egyik
alapítójának, és megköszönjük ezt a kiváló ötletet.
Reméljük, méltó módon – sok érdekes feladattal, sok megoldóval és értékes díjakkal – sikerül megünnepelnünk az Ortvay-verseny fél évszázados jubileumát.

Vigh Máté
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