
XXVI. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Somorján a Madách Imre Gimnázium 

szervezésében  

A Nemzetközi Magyar Matematikaverseny gondolata 1991-ben Szegeden, a 

matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén vetődött fel először. Bencze Mihály brassói 

és Oláh György komáromi tanárok egy összmagyar, a Kárpát-medence magyar 

középiskolásait összefogó verseny elindítására tettek javaslatot. Az elhatározást tett követte, 

1992-től évente, más-más helyszínen rendezik meg a Nemzetközi Magyar 

Matematikaversenyt, 200-300 középiskolás diák és tanár részvételével. E rangos nemzetközi 

megmérettetést három tényező mozgatja: az anyanyelv, a matematika szeretete és a kialakuló 

barátságok. A verseny egyik fő célja a matematikai tehetségek felfedezése és felkarolása 

mellett a Kárpát-medencében élő magyarság összefogása és az egyes régiók magyarlakta 

tájainak, kultúrájának, történelmének és szokásainak a bemutatása. 

A 26. évfolyamába lépő Nemzetközi Magyar Matematikaverseny megszervezését a somorjai 

Madách Imre Gimnázium vállalta magára. A március 23-27. között lezajlott rendezvényen 

230 versenyző és közel 80 matematikatanár vett részt, képviselve Magyarországot, Erdélyt, 

Kárpátalját, Délvidéket és a Felvidéket.  A versenytalálkozónak otthont adó somorjai Madách 

Imre Gimnáziumot Kovács András, Farkas Gyula és Jávorka Marcel képviselte. 

 A március 24-én, a csölösztői X-BIONIC® SPHERE sportközpont konferenciatermében 

megtartott ünnepélyes megnyitón Trencsík János, a gimnázium igazgatója üdvözölte 

a vendégeket, majd elmondta: iskolája azért vállalta fel e nagyszabású verseny szervezését, 

mivel az ilyen rendezvények mutathatják meg az anyanyelvi oktatás és a magyar 

tehetséggondozás sikereit. „ Tudatosítjuk, mennyire fontos az anyanyelvünk, a matematika 

szeretete, és mennyire fontosak számunkra a barátaink, akik a Kárpát-medence minden 

térségéből eljöttek városunkba“ – mondta. 

Kiss Balázs, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa úgy fogalmazott: „ez 

a verseny több egyszerű matematika-versenynél, hiszen a magyar-magyar kapcsolatok 

erősítését is szolgálja“.  

Bárdos Gábor, Somorja polgármestere beszédében kiemelte: „Somorja mindent megtesz azért, 

hogy méltó színhelyt teremtsen a fiatal matematikusok kárpát-medencei találkozója számára“. 

A rendezvény megnyitóját Németh Enikő szavalata, valamint Kovács Koppány és Derzsi 

György előadása tette színesebbé. 

A délutáni program keretében a résztvevők a somorjai Városi Művelődési Központban 

megtekinthették a Csali Gyemek Néptáncegyüttes műsorát. Nagy Myrtill, a művelődési 

központ igazgatója és a Csali vezetője bemutatta az együttest, majd ismertette az előadott 

kárpát-medencei táncok történetét.  

Szombat délelőtt a rendezvény lényegi része, az igényesen összeállított versenyfeladatok 

megoldása következett, amelyre négy órát kaptak a diákok. A versenyzés 4 kategóriában 

zajlott. A somorjai szervezők a felkészítő tanárokra is gondoltak, a város legértékesebb 

műemlékét, a helyi református templomot  a somorjai református gyülekezet főgondnoka, 



Bucsuházy István mutatta be szakszerűen. Ezt követően a Pipagyújtó sírkertben Óváry Péter, 

a gimnázium igazgatóhelyettese és történelemtanára ismertette az 1848-as emlékhely 

történetét, amit a résztvevők, a hősök emléke előtt tisztelegve, megkoszorúztak. Míg délelőtt, 

a versenyfeladatok megoldásakor, a diákoknak kellett helytállniuk, délután a tanárok komoly 

teljesítményére volt szükség, hiszen közel 230 versenyző munkáját kellett nagy odafigyeléssel 

értékelniük. Az este a könnyedebb szórakozás jegyében telt. László Miklós „Illatszertár“ című 

darabja a Jókai Színjátszó Társulat előadásában jókedvre derítette a közönséget.  A városi 

művelődési központban bemutatott darab érdekessége az volt, hogy az egyik főszereplő 

a gimnázium angoltanára, Farkas Zoltán volt.               

 A nyári időszámításra való áttérés sem vette el a résztvevők kedvét egy kis pozsonyi 

kiruccanástól. A somorjai szervezők vasárnapra pozsonyi városnézést terveztek, a kedvező 

időjárási viszonyoknak köszönhetően, szikrázó napsütésben barangolhatták be Pozsony utcáit 

és tereit. Korpás Árpád és Brogyányi Mihály szakszerű  vezetésével elmerülhettek a koronázó 

város múltjában, megismerkedhettek a magyar vonatkozású emlékekkel.   

Hétfőn a gimnázium dísztermében megtartott eredményhirdetésen Bálint Béla, a zsolnai 

egyetem nyugalmazott professzora értékelte a versenyt és gratulált a győzteseknek. Az értékes 

díjakat a régióvezetők: File Kovács Erika (Kárpátalja), Csikós Pajor Gizella (Délvidék), 

Bencze Mihály (Erdély), Kubatov Antal (Magyarország) adták át a diákoknak. Mikó István, 

felvidéki régióvezető megköszönte a Madách Imre Gimnázium és az iskola mellett működő 

Pro Ratio Alapítvány fáradozását, kihangsúlyozva a szervezők teljesítményét. Trencsík János 

igazgató záróbeszédében megköszönte a részvételt, a verseny anyagi hátterét biztosító 

szponzorok segítségét külön kiemelve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak a támogatását, valamint a gimnázium 

tanáraiból (Óváry Péter, Liszkay Béla, Bott Andrea, Mészáros Csilla) összeállt lelkes csapat 

munkáját. Az úticsomag átvételét követően tanárok és diákok hasznos eszmecserék és új 

tapasztalatok birtokában, jó érzéssel utaztak haza Somorjáról. A következő találkozó 

színhelye Kaposvár.   


