
A megye legjobb matekosai a Mórában tanulnak 

Irány az országos döntő! 

 

"Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben." Nem is találhattak volna 

kifejezőbb mottót az évről évre egyre népszerűbbé váló Bolyai Matematika Versenynek. Mitől 

különleges ez a verseny? Az egyéni versenyzéssel szemben a 4 fős csapatokat arra ösztönzi, hogy 

közös erővel összedolgozva, felelősséggel oldják meg a feladatokat. A csapatmunka 

együttgondolkodásra késztet. Nincs túl sok idő az érvek és ellenérvek ütköztetésére, a döntésnek súlya 

van, hiszen a rossz válaszért pontlevonás jár. Meg kell találni a helyes taktikát a csapattagok egyéni 

erősségeit kiaknázva. Egyikünk pontos és precíz a számolásban, másikunk jó ötleteivel tűnik ki.  

Mindezek tudatában egy alapos felkészülés után vágtunk neki a megyei megmérettetésnek. Bíztunk a 

sikerben, de az eredményhirdetés felülmúlta várakozásunkat. Fantasztikus érzéssel töltött el 

bennünket, amikor a 6. évfolyam csapatai közül megnevezték a legkiválóbbat: a hajdúdorogi Móra 

F. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csapata 75 csapatból a megyei 1. 

helyezést érte el. Beke Norbert, Beke Zoltán, Krucsó József és Oláh Dávid büszkén vehették át 

jutalmukat, és kiérdemelték, hogy a hamarosan megrendezésre kerülő országos csapatversenyen 

méltóképpen képviseljék iskolánkat, ahol már nemcsak írásbeli feladatok várnak rájuk, hanem szóban 

is bizonyítaniuk kell tudásukat. Felkészítő tanáruk Kissné Dobi Erzsébet.  Egy országos versenyen 

való megmérettetés komoly erőpróba. Mi viszont bízunk benne, hogy a rengeteg gyakorlás és a 

hatékony összedolgozás meghozza majd gyümölcsét. A sikerek sorozata itt viszont még nem ért véget. 

A 8. évfolyamos csapatunk szintén előkelő helyen, 4.-ként végzett a 42 induló csapatból. Rutinos 

versenyzőkként, ugyanebben a csapatfelállásban évek óta hozzuk az eredményeket: Bódi Enikő, 

Körtefái Dóra, Posta Dóra és Török Regina. Őket Nagy Gáborné tanárnő készítette fel erre a 

versenyre. 7. évfolyamos csapatunk is a mezőny első harmadában végzett a megyei 16. 

helyezéssel: Gergely Péter, Gyuró Gábor, Papp György és Simon Dávid. Felkészítő tanáruk 

Körtefái Istvánné Pocsai Gizella. 

Ilyenkor akaratlanul is megkérdezzük magunktól: Mit is adott nekünk ez a verseny? A válasz 

egyszerű. A gyakorló órák a megszerzett tudás mellett közelebb hoztak bennünket egymáshoz, 

megtanultuk tisztelni egymás erényeit, megéreztük az együtt végzett munka örömét, megízleltük a 

közös sikert, és megtanultuk a legfontosabbat: a befektetett munka előbb-utóbb megtérül, az 

eredményért pedig érdemes dolgozni. 

Bódi Enikő, Körtefái Dóra, Posta Dóra és Török Regina  

 8. osztályos tanulók 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Az országos döntőbe jutott 6.-os csapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam: megyei 16. helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

       8. évfolyam: megyei 4. helyezés 


