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Színes és izgalmas matematikai 
versenyben mérte össze tudását 
a környék 12 általános iskolájá-
ból érkező 14 csapat pénteken 
Csíkszentmártonban. A II. Dezső 
Gábor Emlékverseny a tavalyinál 
bővebb mezőnnyel zajlott, több 
diák igyekezett bebizonyítani, 
hogy nemcsak a kötelező iskolai 
tananyag matematikájához ért, 
hanem a számok mögötti embe-
rek életét is ismeri – hiszen az 
emlékverseny egyik fordulója 
idén is kifejezetten a matemati-
ka történelméhez kapcsolódott. 

Hompoth Loránd
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Honnan érkeztek az arab 
számok? Kit nevezünk 
a geometria atyjának? 

Mik a szünbolonok? Kik használ-
ták először a zérót? Mire intette 
Pitagorasz tanítványait? Ilyen és 
hasonló fogas kérdésekkel kellett 
megküzdeniük a II. Dezső Gábor 
Emlékversenyre érkező négyfős, 
általános iskolás tanulókból álló 
csapatoknak az elmúlt hétvégén 
Csíkszentmártonban. A diákok 
láthatóan élvezték az iskolai min-
dennapoktól némiképpen eltérő 
stílusú megmérettetést, izgatottan 
tárgyalták meg egymással az egy-

egy nehezebb kérdésre adható vá-
laszt. „Éppen ez volt a célunk, hogy 
kissé színesebbé tegyük a számok 
világát, hiszen az iskolában, illetve 
a különböző matematikai versenye-
ken főként az egyéni teljesítmény 
számonkérése a szokás, ezért a csa-
patmunka mondhatni szokatlan a 
diákok számára” – mesélte Dajka 
Éva, a csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre középiskola matematika sza-
kos tanárnője, aki Bíró Annamária 
kolléganőjével együtt találta ki a 
versenyt. „Nem véletlenül álmod-
tuk ilyennek a versenyt, hiszen 
stílusában nagyon illik a névadó-
jához, egykori mentoromhoz, dr. 
Dezső Gáborhoz, akit, noha kora 
egyik legnagyobb matematikai el-
méi között emlegették, egyáltalán 
nem volt az a tipikus „kockafej” – 

mondta Dajka. „A humán tantár-
gyakban, például az irodalomban 
egyenesen műveletlenségnek szá-
mít nem azonosítani egy-egy vers 
íróját, illetve nem ismerni a szer-
ző életrajzi adatait. Sajnos ez nem 
mondható el a matematikusokról, 
ritkán tudják a diákok, miféle em-
berek rejtőzködnek egy-egy, a ci-
vilizáció fejlődésében fontos mate-
matikai képlet, összefüggés mögött. 
Ezt a hiányt igyekeztünk némikép-
pen pótolni” – tette hozzá.

A rendezvény záróakkordjait az 
András Szilárd, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem matematika–in-
formatika karának adjunktusa által 
hozott furfangos játékok, különbö-
ző kirakósok vagy ördöglakat stílusú 
logikai fejtörők tették színessé. „Az 
ilyen modellezési feladatok, játékok 
mögött komoly matematikai elmé-
let rejlik. Így lehet a játékból kiin-
dulva eljutni a komoly matematikai 
elméletekig. Például a gyerekekkel 
együtt egy egész éven át elemeztük 
a belga fejlesztésű, Happy Cube-nak 
nevezett puzzle-játékot, a kutató-
munkánk eredménye a közeljövő-
ben jelenik meg egy rangos nemzet-
közi szaklapban” – közölte András.

Az eredmények alapján a ver-
senyzők mögött komoly felké-
szültség áll – vélekedett a feladat-

lapokat javító zsűri, hiszen alig 
hajszálnyi különbségek döntötték 
el a végső sorrendet, a dobogós he-
lyeket többször megosztva ítélték 
oda az egyes csapatoknak. A fel-
adatmegoldó szakasz első helyén 
a kászonaltízi Dr. Lukács Mihály 
Általános Iskola Észdarálók nevű 
csapata (Péterfy Teréz, Mohán 
Olga, Márton Attila, Vizi Tamás) 
osztozott a tusnádfürdői Jókai 
Mór Általános Iskolából érkező, 
Matekergők csapattal (Dobos 
Zsolt, Lázár Andrea, Lázár Anna-
mária, Urkon Melinda).   

A verseny matematikatörténeti 
vetélkedőjének első helyét a csíksze-
redai Petőfi Sándor Általános Isko-
la Összevissza nevű csapata (Koncz 
Lehel, Nagy Noémi, Lőrincz Sza-
bolcs, Márton Brigitta) nyerte. 

ÜléSEzEtt a Határon túli MaGyar oktatáSi tanácS

Lehetőség akkreditált továbbképzésekre
Takács Éva
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A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének kép-
viseletében Burus Siklódi 

Botond elnök (képünkön) vett részt 
a Határon Túli Magyar Oktatási Ta-
nács ülésén, amelyet pénteken tar-
tottak a magyar Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumban. „Az anyaország 
határain kívüli pedagógusszövetsé-
gek, az oktatásban érdekelt szerve-
zetek képviselői a magyar oktatási 
minisztérium által kiírt pályázatok, 
továbbképzések kérdését vitatták 
meg” – tájékoztatta a Hargita Népét 
az RMPSZ elnöke. A tanácskozáson 
ismertetett adatok szerint az elmúlt 
egy hónap alatt 7,2 milliárd forint 
értékű pályázatot írtak ki, az ülés 
egyik legfontosabb hozadékaként 
pedig döntés született a kedvez-
ménytörvény alapján a magyaror-
szági elismert és akkreditált tovább-

képzések keretszámairól. E szerint 
a kilenc magyarországi elismert to-
vábbképzésre a romániai magyarság 
összesen 155 helyet kapott, ami azt 
jelenti, hogy egy-egy programon 
15-17 pedagógusnak lesz lehetősége 
részt venni. Az akkreditált tovább-
képzések 60 helyéből 43-at szintén 
erdélyiek kaptak meg. Az RMPSZ 
elnöke elmondta, összesen 264 pá-
lyázójuk volt, közöttük olyanok is, 

akik több továbbképzőre is jelent-
keztek. E szerint a pedagógusok 
többségének esélye van arra, hogy 
eljusson valamelyik anyaországi to-
vábbképzőre. 

A nehéz gazdasági helyzet elle-
nére bizonyos mértékű növekedés 
tapasztalható mind a pedagógusszö-
vetségek, a módszertani központok, 
mind az évközi továbbképzések és 
nyári akadémiák támogatása terén – 
közölte Burus. Továbbá a legkiemel-
kedőbb eredményeket elért diákok 
idén is pályázhatnak zánkai táboro-
zásra: a százból 63 helyet romániai 
magyar diákok foglalnak majd el, 
ebből 40 diákot az RMPSZ küld 
nyaralni. 

A tanács meghallgatta a hatá-
ron túli magyar pedagógusszövet-
ségek vezetőinek beszámolóját a 
régiók közoktatásának helyzetéről, 
és meghatározta a Kárpát-medence 
szakmai szövetségeinek feladatait.
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Kik laknak
a számok mögött?

több tucat bÜntEtéSt oSztottak ki az E 578-aS úton

Gyorshajtókra vadásztak

Versenyző négyfős csapatok. Közös megoldáskeresés fotó: hompoth loránd

Az 578-as európai út öt szakaszán két alkalommal végeztek műszeres sebességmérést a hétvégén. Elgondolkodtató eredmények fotó: mihály lászló

 fotó: csíki zsolt

Több szakaszban folytatott, ösz-
szehangolt és kétszer is megis-
mételt akcióban vettek részt a 
megyei közlekedésrendészet em-
berei a hétvégén: csütörtökön és 
vasárnap az 578-as jelzésű euró-
pai úton vadásztak gyorshajtók-
ra. Négy óra alatt hetvenöt gép-
járművezetőt bírságoltak meg.

HN-információ

Elgondolkodtatóan rövid idő 
– 4 óra – alatt hetvenöt gyors-
hajtót bírságoltak meg a rend-

őrök az 578-as jelzésű európai úton. 
A csütörtök délután rendezett, majd 
vasárnap megismételt (lapzártánk 
után is tartó) akcióban a megyét át-
szelő út Tusnádfürdő–Maroshévíz 

szakaszán, öt különböző helyen mér-
ték az áthaladók sebességét. A szer-
vezett ellenőrzés célja a gyorshajtók 
figyelmeztetése volt – közölte Cezar 
Asandei, a közlekedésrendészet fő-
nöke, aki a jelentős számú bírsággal 
igazoltnak tudhatja korábbi feltevé-
sét: amikor az 578-as út mentén lévő 
települések polgármesterei a prefek-
tusi hivatal kezdeményezésére talál-
koztak az út modernizálását végző 
cég képviselőivel, Asandei jelezte, 
hogy a kiszélesített, jobb minősé-
gű útfelületen a túlzott sebességgel 
közlekedők miatt jelentősen megnő 
a baleseti kockázat.

Az ellenőrzés során az összesen 
130 kilométeres szakaszon öt ra-
darkészüléket helyeztek üzembe, 

egyeseket a településeken áthaladó 
szakaszoknál. A legnagyobb mért 
sebesség 110 km/óra volt, és össze-
sen öt gépjárművezetőtől vonták 
be a hajtási jogosítványt – három 
közülük több mint 50 km/órával 
lépte túl a településen érvényes se-
bességhatárt. A 75 esetben kirótt 
bírságok összege meghaladja a 24 
ezer lejt. 

Cezar Asandei jelezte: a Hargi-
ta megyei utakon a legtöbb súlyos 
következményekkel járó közleke-
dési baleset a túlzott sebesség mi-
att következik be – a rendőrségi 
statisztikák szerint az ütközések, 
kisodródások vagy gázolások mint-
egy fele elkerülhető lenne, ha a so-
főrök lassabban közlekednének. 


