
     2011. április 20-23-ig rendezték meg Kecskeméten a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

országos döntőjét, ahol az ötödik és hatodik évfolyamon a noszlopys  Szarka Álmos és 

Horváth Fanni képviselte megyénket. Álmos 10., Fanni 30. helyezést ért el az országban  

évfolyamonként induló több mint 9000 tanuló közül. 

 

    „Mikor a családunkkal megérkeztünk Kecskemétre először bejelentkeztünk a verseny 

helyszínén, majd elmentünk ebédelni. Délután a Katona József Színházban megnéztük a 

Popeye című előadást, ahol az egyik főszereplő Ganxsta Zolee volt. Mikor a darabnak vége 

lett, elfoglaltuk a szállásunkat. Itt a verseny szervezői a Matekergő című matematikai lappal 

kedveskedtek nekünk. Este a Somogy megyei csapattársakkal sétáltunk és fagyiztunk a 

városban.                                                                                                                                                     

Csütörtökön a reggeli után  9 órakor a Bányai Júlia Gimnáziumba mentünk, ahol az 5-esek és 

a 6-asok írták a versenyt. 75 perc alatt lehetett megoldani a 25 feladatot. Mikor ez letelt 

évfolyamonként külön-külön termekre vonultunk és a feladatok közös megoldását kezdtük el. 

Ez vidám hangulatban telt, nagyon kedves volt a tanár és jól elmagyarázta a feladatokat is. Így 

már mindenki tudta, hogy hány pontja van. Délután szabad program következett, amin az 

arborétumba és a planetáriumba látogattunk el, majd megvacsoráztunk. A vacsora után 

busszal elmentünk a Széchenyi István kollégiumba, ahol különböző játszótermek, közös 

programok voltak, valamint a Kockaéder zenekar lépett fel. A végén sorsoltak a 

Matekergőben lévő rejtvények megoldását beadói közül. Sajnos nem nyertünk! Az este 

zárásaként hoztak be tortákat amikből mindenki ehetett.                                                   

Másnap reggel mindenki nagy izgalomban volt, hogy vajon hányadik helyezett lesz. Jött 

értünk a busz és mentünk egy nagy sportcsarnokba ahol a díjátadás következett. 

Évfolyamonként 70-80 versenyző vett részt, de csak az első 20 versenyzőt díjazták. 4-5 

gyereket évfolyamonként kihívtak majd különdíjakat kezdtek átadni, hogy fokozzák az 

izgalmakat. Szép gesztus volt, hogy annak is adtak különdíjat, aki már 4-szer vagy többször 

jutott be az országos döntőbe.  A rendezvényen ott volt Csordás Mihály, a Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny kitalálója, és  a szervezőbizottság elnöke. Jelen volt Róka Sándor is, és 

még sok más matematikával foglalkozó személy. Nagyon szép ünnepség volt a 

díjátadó.(Ismerősök az interneten élőben nézhették.). Nagyon örülünk, hogy egy ekkora 

színvonalú versenyen részt vehettünk.”  

( Horváth Fanni, Szarka Álmos ) 

 

     „ Már a megyei fordulóban óriási örömöt szerzett nekem mindkét gyermek. Boldog 

vagyok, hogy ilyen szépen teljesítettek az országos fordulóban is. Beírták nevüket, és 

megyénk, városunk nevét abba a könyvbe, amelyből a következő években diákok ezrei 

készülnek a következő megmérettetésre.” 

( Kissné Ható Beatrix )  


