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ÖSSZEFOGLALÓ A MEGRENDEZETT VERSENYRŐL 

A verseny neve: MAZSI matek páros verseny 2. osztályosoknak 

Megrendezésének időpontja: 2016. május 13. 

Rendező intézményének neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola - Hajdúböszörmény 

Szervezőjének neve, beosztása: Fesetőné Dobó Zsuzsa - tanító 

Szervezőjének segítői, beosztásuk:  

Kissné Rácz Ildikó – ig. h. 

Kiss Judit – munkaközösség vezető 

Vargáné Fejes Anikó – munkaközösség vezető 

Varga Judit – és valamennyi tanító 

Támogatója, a támogatás módja: az iskola költségvetéséből került finanszírozásra  

Résztvevőinek száma:  

25 református csapat (50 fő) 

6 csapat városunk iskoláiból (12 fő) 

6 csapat saját intézményünkből, akik versenyen kívül indultak (12 fő) 

 

A verseny helyezettjei: 

Helyezés Tanulók neve Iskolája Felkészítő pedagógusa 
I. Schuster Áron  

Achim Patrik 
DEBRECEN 
Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola 

Kursinszky Viola 

II. Sinka Lajos Péter 
Szabó Vanda Zsófia 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
Bethlen Gábor Református 
Általános Iskola, Óvoda 

Vighné Lukács Mária 

II. Lőrincz Dorka 
Nagy Dániel 

VÉSZTŐ 
Kis Bálint Református Általános 
Iskola 

Balog Gézáné 

III. Farkas Péter 
Károly Levente 

KISVÁRDA 
Kisvárdai Református Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

Makláriné Eszterhai 
Ágnes 

IV. Kerekes Márton 
Radácsi Lilla 

BALMAZÚJVÁROS 
Balmazújvárosi Református 
Általános Iskola és Óvoda 

Gémné Balla Mária 

IV. Kovics Lili 
Rinkács Ádám 

KISVÁRDA 
Kisvárdai Református Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

Kőrizsné Koi Beáta 
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„Jobban boldogul kettő, mint egy: 
fáradozásuknak szép eredménye van.” 

Prédikátorok könyve 4,9  
 

 

Ezt a versenyt 9 évvel ezelőtt hirdettük meg először. A másodikos korosztálynak sem városunkban, sem a 

református iskolák körében akkor nem volt matematikát népszerűsítő tehetséggondozó verseny meghirdetve. 

A matematika megszerettetésén túl az örömteli, sikeres együttgondolkodásra, az együttműködésre nevelés 

volt a célunk.  Azért alkot egy csapatot két gyerek, hogy a felkészülés során megtanulják megosztani a 

feladatokat, egymást segíteni.  

A verseny előtt a Bocskai téri Református Templomban kapják meg a gyerekek lelkészeinktől az igei 

útmutatást.  

Minden csapatot emléklap és egy kis ajándék vár a verseny színhelyén, ezzel is motiválva őket. 

A verseny végén, a megszokottól eltérően, minden csapat elviheti a kijavított saját feladatsorát, hogy odahaza 

újra elő tudják venni tanító nénijükkel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tanuljanak az esetleges hibáikból.  

Az eredményhirdetés előtt mindig elmondhatják, mi volt számukra a legnehezebb feladat, és melyik tetszett a 

legjobban. Ezt a következő évben fel tudjuk használni, amikor az újabb feladatsort állítjuk össze. A 

versenyeredményeket feladatonként is kiértékeljük. Összesítő lapot kap minden iskola – az intézmény és a 

tanulók neve nélkül, - melyen látható, hogy a résztvevő csapatoknak melyik feladat ment a legjobban, melyik 

okozott a legtöbb gondot. Minden évben a feladatsorhoz tartozik egy borítékos bónusz: egy játék.  Az idén 

egy ősi kínai kirakójátékkal, a tangrammal leptük meg a versenyzőket.  

Amíg a csapatok 60 percig dolgoznak, vagy kivetítőn mutatjuk meg a feladatokat a kísérőknek, vagy 

egyszerűen kitesszük egy paravánra, mint azt most májusban is tettük. A verseny ideje nagyon jó alkalom 

arra, hogy az iskolák pedagógusai találkozzanak, beszélgessenek, megosszák egymással örömeiket, 

gondjaikat. Balmazújváros, Debrecen, Hajdúhadház, Kisújszállás, Nyíregyháza, Törökszentmiklós, 

Újfehértó, Vésztő és Zsadány csapatai versenyeztek május 13-án iskolánk falai között.   

37 csapatért izgultak a kísérő szülők és a felkészítő pedagógusok, akiknek minden évben csak köszönni 

tudjuk áldozatos munkájukat! Örömmel tölt el bennünket minden elismerő szó, mit tőlük kapunk! 

              

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

Mivel jövőre a 10. alkalommal kerül megszervezésre a MAZSI matek, gondolkodunk azon, hogy 1-2. 

osztályosoknak hirdessük meg ezt a versenyt országos szinten.   

Terveink között szerepel az eddigi feladatsorokból összeállított kiadvány megjelentetése. Ehhez és a verseny 

lebonyolításához szeretnénk támogatás kérni a Református Pedagógiai Intézettől, amennyiben lesz erre 

lehetőségük.  

Áldáskívánással: Fesetőné Dobó Zsuzsa 
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           Néhány fotó e nap pillanataiból: 

Gyülekező 
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Áhítat templomunkban 

 

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor szolgálata 
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Balláné Bodai Judit intézményvezető köszöntője 

 

 

„ Jobban boldogul kettő, mint egy …..” 
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„ …..fáradozásuknak szép eredménye van.” 
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