Történelmet írt a Kecskeméti Református Általános Iskola négy negyedikes
kisdiákja. A Bolyai Matematikaverseny országos döntőjén eddig még soha nem
nyert első helyezést sem kecskeméti, sem Bács-Kiskun megyei csapat. Nekik most
sikerült!
A Bolyai Matematikaverseny nem levelezős rendszerben zajlik. Az ország egyik
legrangosabb csapatversenyén több tízezren indulnak, mindenkinek személyesen
kell helyt állnia, minden korcsoportban. Már korábban is bebizonyosodott, hogy
Bács-Kiskun megye diákjai remekelnek a matematika versenyeken. A Bolyaiverseny statisztikája is ezt bizonyítja: az elmúlt hét évben eddig négy második
helyezést könyvelhetett el a megye, de első helyezést most először sikerült! A
rangos megmérettetésen a Refisek Szemfülesek nevű csapata győzött a negyedik
osztályosok között. A csapat tagjai: Aczél-Szabó János, Farkas Jázmin, Hegedűs
Dániel és Tóth Lili Anna.
– Mind a négy diák már az első évtől kimagaslott tehetségével matematikából. A
tanárok több éves munkája érett be ezzel a versennyel – mesélte Koleszár Edit, a
kisdiákok matematika tanára és osztályfőnöke. – Nemcsak az én dicsőségem ez,
hiszen Nademlejnskyné Toók Lilla az első-második osztályban már megalapozta
tudásukat, és a matematika szakkör is elmélyítette azt.
– Nagyon büszke vagyok a csapatra! Nemcsak a mindent felülmúló sikerük miatt,
hanem azért is, mert ők az elsők, akik Bács-Kiskun megyeiként döntőt nyertek. –
hangsúlyozta Nagy Tibor, az iskola tanáraként a matematika szakkör vezetője. – A
megyei versenyt is nagyon nehéz megnyerni. A döntőben pedig az ország legjobb
csapatai mérik össze tudásukat. A Bolyai Matematikaverseny nehézségét az adja,
hogy nemcsak a feladatokat kell megoldani, de a csapatnak együtt kell
gondolkodnia. A mi gyermekeink bebizonyították: kiválóan tudnak együttműködni.
A döntőn az írásbeliben a legjobbak voltunk, a szóbelin azonos pontszámot
kaptunk a második helyezettel. Példaértékű, ahogyan a gyerekek megindokolták,
hogyan jutottak el a megoldásig. Stratégiájukat képesek megfogalmazni, és ez
nagyon ritka az ő korosztályukban.
A diákok nagyon élvezték a felkészülést a versenyre. – Nehéz volt a verseny, de
sok új dolgot megtanultam, többek között azt is, hogy a csapatmunka nagyon
fontos. Mi négyen egy nagyon ütős csapatot alkotunk! – jegyezte meg Tóth Lili
Anna diáklány. – Persze a tanárok nélkül nem sikerült volna, sokat köszönhetünk
nekik – fűzte hozzá Farkas Jázmin.
– A matematikát a kezdetektől nagyon szeretem. Érdekes és fordulatos. A
versenyfeladatok is a kedvemre valók voltak – mondta Hegedűs Dániel. – Egyetlen
percet sem sajnálok, amit a felkészülésre fordítottam. Megérte, nagyon szuper volt
a verseny. Már alig várom az újabb megmérettetéseket – mesélte büszkén AczélSzabó János.

Az iskola vezetősége is elsőkét gratulált a nem mindennapi eredményhez.
– Az iskolánk kiemelten fontosnak tartja a matematikai tehetséggondozást.
Harmadiktól délelőtti tanítás keretében, plusz órában tanulnak matematikát a
diákok, így a legtehetségesebb gyerekek a kötelező tananyagon túl
versenyfeladatokra is sikeresen felkészülhetnek – tette hozzá dr. Szabó Ildikó
igazgatónő. A jövő évtől pedig már az első osztálytól bevezetjük ezt a rendszert.
Ezzel párhuzamosan az idegennyelv-oktatás is magas színvonalú az iskolában. Az a
négy kisdiák is, aki remekelt a Bolyai versenyen, angol-magyar két tanítási nyelvű
osztályban tanul, kiváló eredménnyel. Emellett versenyszerűen énekelnek,
rajzolnak, sportolnak. Ez is bizonyítja, hogy a gyerekek kiváló képességűek, de
ugyanolyan vidám és színes életet élnek, mint bármelyik diáktársuk.

