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Fiatal vagy? Tehetséges? Ez a Te rendezvényed!
A fiatal tehetségeket megszólító program idén vidéki városokba is ellátogat, a Debreceni Egyetemre november 1 6-án érkezik.
Mit ér a tehetség, ha magyar? Mennyire versenyképesek géniuszaink a világban? Van-e összefüggés a tehetségek segítése
és az ország versenyképessége között? Mennyire hatékony a
tehetséggondozás? Hogyan mérhetjük eredményességét? Milyen megoldásokat kínál a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítésére, milyen esélyt nyújthat a társadalmi felzárkózásban?
Ezeket a kérdéseket veti fel szakmai fórum és kerekasztal-beszélgetések formájában a TALENTn kezdeményezés. Egy asztalhoz ültetik az oktatási intézmények, valamint a versenyszféra
tehetséggondozással foglalkozó szakembereit annak érdekében, hogy a fiatal talentumok gondolatai, lehetőségei
ne egyszerűen összeadódjanak, hanem megsokszorozódjanak, hatványozódjanak – ezt fejezi ki a rendezvény elnevezése is. A TALENTn Tehetségfórum izgalmas tehetségek bemutatkozásának színtere egyúttal: a programba
idén bevont fiatalok különböző háttérrel rendelkeznek, és sokféle témáról szólnak majd, hiszen van közöttük kutatóorvos, jazz zenész, cukrász, pszichológus, paratriatlonista és informatikus is.
A november 5-ére tervezett budapesti nyitórendezvény után a leginspirálóbb előadókkal, valamint a mentorokkal,
szakmai résztvevőkkel „Tehetségfórum sorozat” indul, az ország nagy felsőoktatási intézményeivel összefogva.
Debrecen, Pécs, Szeged, Győr és Dunaújváros kapcsolódik be ebben az évben a programba, amelynek célja,
hogy minél több fiatalt érjen el közvetlenül a vidéki városokban.
A Debreceni Egyetemre november 1 6-án érkezik a TALENT. A programokról, valamint a regisztrációról
a debrecen. talentn. hu oldalon tájékozódhatnak.
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Milliárdokat ad a kormány
tehetséggondozásra

Csíkszentmihályi Mihály pszichológusprofesszor is részt vesz egy Csíkszentmihályi Mihály elmondta: ritkaságtehetséggondozó portál létrehozásában. A következő években to- számba megy a világon, hogy a tehetségvábbi milliárdokat költ a kormány a Nemzeti tehetségprogramra.
gondozás kormányzati támogatással valósul
meg. Tévhit, hogy a tehetséges fiatalok
A középiskolások önállósodását elősegítő tehetséggondozó prog- előbb-utóbb mindenképp sikeresek lesznek,
ramot támogat a kormány 30 millió forinttal, amelyhez megnyerték szükség van a támogató környezetre ahhoz,
Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas pszichológusprofesszort hogy képességeik kibontakozhassanak. Ma– jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A gyarországon ezt felismerték, és a kormány
Nemzeti tehetségprogram (NTP) részeként induló projekt egyszer- komoly anyagi támogatást nyújt ehhez. Mint
re segíti a tehetséges középiskolások önállósodását, valamint be- fogalmazott: a tehetségek egy nemzet legnavonja a szülőket és a pedagógusokat is a tehetséggondozásba – gyobb erőforrásai, ők segítenek a fejlődésközölte a miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján. Vécsey Zsadány, a ben és a továbblépésben. A miniszter arról is
támogatást elnyerő IQ Consulting Kft. ügyvezetője elmondta: egy beszélt, hogy a Nemzeti tehetségprogramot
olyan webes alkalmazást hoznak létre, amelyen a diákok képes- az Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenségfejlesztő programokat találnak. A diákok segítséget és tanácsot zussal fogadta el. A támogatásokból évente
kérhetnek abban, hogy miként fejlődhetnek tovább, milyen lehető- 300-350 ezer fiatal vehet részt tehetsége kiségek állnak rendelkezésükre tehetségük kibontakoztatásához. bontakoztatását segítő programokban. Eddig
Hozzátette: a fejlesztést tesztidőszak követi, amelynek sikere ese- több mint 6000 NTP-projektre összesen 6,8
tén a kormány további támogatására is számítanak.
milliárdot költött az állam. Kiemelte, hogy nagyon fontos célja a tehetséggondozásnak
a fiatalok nemzetközi versenyeken való
szereplése és a családokat érintő szemléletformálás is. Az NTP idei keretösszege
2,8 milliárd forint, amely kétszerese a tavalyi és több mint háromszorosa a 201 3-as
keretnek. Hozzátette: 201 5/201 6-os
tanévre összesen 48 pályázatot írt ki a
tárca; újdonság, hogy ezentúl a
kiemelkedően
tehetséges
diákok
tanulmányait is lehet támogatni a
rendelkezésre álló összegből. A miniszter
bejelentette: az uniós forrásból működő
Emberierőforrás-fejlesztési
operatív
programban további 6,5 milliárdot szán a
kormány a tehetséggondozásra a

Forrás: Bach Máté

következő öt évben. A labdarúgással mint tantárggyal kapcsolatos kérdésre válaszolva a miniszter elmondta: az
iskoláknak különböző választható tantárgyakat és tananyagokat kínálnak a kerettantervek. Hangsúlyozta: ezek
közé kerülhet be többek között a labdarúgás is, ezért nem igaz, hogy kötelezővé akarják tenni.
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A Kolozsvár vonzáskörében élő magyar fiatalok
számára tehetséggondozó program indul

A Kolozsvár vonzáskörében élő magyar fiataloknak szánt tehetséggondozó program elindításáról számoltak be a program szervezői
hétfőn Kolozsváron.
A K plusz című program célja a Kolozsvár vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása abban, hogy elindíthassák gazdasági és társadalmi vállalkozásaikat. A kolozsvári Pont
csoport és a Magyar Ifjúsági Központ (MIK) által szervezett program
201 6 júniusáig tart. Szervezői 45 millió forint pályázati támogatást
nyertek az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzeti Tehetségprogram révén. A program keretében 39 rendezvényt szerveznek, amelyekkel a 1 4 és 29 év közötti korosztályt kívánják
megszólítani és segíteni tehetségük kibontakoztatásában, hasznosításában. Farkas András, a Pont csoport alapítója az MTI-nek elmondta, a program összekapcsolja a már működő
tehetséggondozó rendezvényeket - amilyen például az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) - olyan rendezvényekkel, amelyek a kreativitásuk, tudásuk piacképessé tételében,
értékesítésében segíti a fiatalokat. Süveges Antal, a finanszírozó Új
Nemzedék Központ Közhasznú Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón

elmondta, a program annak az együttműködési megállapodásnak az eredménye, amelyet
augusztusban írtak alá Kolozsváron Novák
Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkárával és Talpas Botonddal, a kolozsvári
magyar ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar
Ifjúsági Központ Egyesület elnökével. Az igazgató azt tartotta célnak, hogy a hagyományos
tehetséggondozási értékek megőrzése mellett
támogassák a magyarországi és határon túli
tehetséggondozási
folyamatok
nemzeti
együttműködését. A tehetségbarát társadalmi
környezet kialakítását is a célok közé sorolta.
Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: a város 300 ezer állandó lakosa mellett százezer körüli a városban tanuló
egyetemisták száma. Az Európa ifjúsági fővárosa cím - melyet Kolozsvár 201 5-ben visel -

tudatosította a város vezetésében, hogy
Kolozsvár legfontosabb erőforrása a fiatalság. Hozzátette, erre épít az a tízéves fejlesztési terv is, amelyet a közelmúltban
fogadott el az önkormányzat. Az alpolgármester úgy vélte, a magyar fiatalok tehetséggondozó programja összhangban van
a városvezetés törekvéseivel.
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Szőke Tamás és Kekeňák Tamás kapta az Oláh György
Magyar Matematikai Tehetség Díjat

KOMÁROM. Az 1 991 óta megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó november 27-i Selye János Gimnázium aulájában zajló
megnyitó ünnepségén harmadik alkalommal adták át a 201 3. augusztus 20-án alapított Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat. A
201 2. június 30-án 72 évesen elhunyt Oláh György felvidéki középiskolai matematikatanár emlékét idéző elismerésben idén a magyarországi Szőke Tamás és a felvidéki Kekeňák Tamás részesült.
A díjat Keszegh István komáromi és Mészáros József galántai gimnáziumi matematikatanár, továbbá Oláh Mária, a díj névadójának özvegye
Tarics Péter újságíróval együtt az egyéves gyászidőszak letelte után
alapította az ifjú tehetségek felkutatása és gondozása terén évtizedeken át áldásos tevékenységet kifejtő szaktekintély, Oláh György emlékére, illetve szellemisége továbbéltetése céljából.
Oláh György 42 éven át felbecsülhetetlen értékű munkát végzett a
magyar matematikai tehetségek felkutatásában és gondozásában. Tanítványai komoly eredményeket értek el a hazai és külföldi, illetve nemzetközi matematika versenyeken. Számos tehetséggondozással
kormány emberi erőforrás minisztere
elismerő oklevelének, Komárom város Polgármesteri Díjának és a Tóth
Ilona Alapítvány Emlékplakettjének
volt a tulajdonosa. 201 3-ban posztumusz Magyar Örökség-díjjal tüntették őt ki.
Az alapítók az emlékére létrehozott
díjat minden évben a komáromi
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó megnyitó ünnepségén adják
át, mivel 1 991 -ben Oláh György hívta életre ezt a találkozót, amelyet
húsz éven át személyesen szervezett. A főszervező halála, illetve némi
kihagyás után Keszegh István vállalta a nagy érdeklődésnek örvendő
diáktalálkozó további szervezését. A
kuratórium a díjat minden évben annak a magyar középiskolásnak ítéli
oda, aki a díj átadását megelőző
tanévben kiemelkedő eredményeket
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kapcsolatos tanulmányt és cikket írt a
különféle Kárpát-medencei lapokba.
Több tankönyvvel, példatárral, fordítással... járult hozzá a matematikai ismeretek bővítéséhez és népszerűsítéséhez.
Sok-sok szakmai előadást tartott a Kárpát-medence magyarlakta vidékein. Nevéhez négy nemzetközi matematikai
verseny rendszeres szervezése fűződik.
A matematika tanítását az ötágú síp gondolata jegyében összekötötte a magyarságtudat és összetartozásunk érzésének
az erősítésével, népszerűsítette a magyar
irodalmat és a magyar művészi alkotásokat. Két alkalommal kapott Beke Manódíjat, s a többi között a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díjnak, a második Orbán-
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ért el elsősorban a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen, illetve a különböző Kárpát-medencei és nemzetközi matematikai viadalokon. Felváltva magyarországi és
az elszakított magyar nemzetrészeken tanuló magyar diákok részesülhetnek ebben a megtiszteltetésben.
“Az egyes régiók (Magyarország, Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék) felelősei – minden évben
megismerve saját térségük legjobb versenyzőit – bekérik
azoknak minden versenyeredményét, melyek alapján javaslatot tesznek a kuratóriumnak, elküldve az arra legérdemesebbek teljes eredménylistáját. Tekintve, hogy
kétévenként kerül sor a magyarországi, illetve a határon
túli magyar diákokra, a kuratórium szükség esetén a szóban forgó két év versenyeredményeit is figyelembe veszi.
A régiófelelősök a kuratóriumnak legkésőbb az adott év
szeptember 30-áig tesznek a díjazott személyére javaslatot. A kuratórium legkésőbb az adott év október 31 -éig,
konszenzussal hozza meg döntését“ – mondta el portálunknak a főszervező.
A díj tárgyiasult formája Domonkos Béla érdi szobrászművész ez alkalomra készített Oláh György-emlékérméje,
továbbá egy díszmappába helyezett elismerő oklevél, kiegészítve Oláh György fényképpel ellátott életrajzával,
könyvajándék és az anyagi támogatóktól függően pénzjutalom.
A díjalapítókból álló kuratórium az első díjátadáson még
nem középiskolást, hanem egy 23 éves pécsi tehetséget, Huszár Kristófot jutalmazta meg, 201 4-ben pedig az
erdélyi Schefler Gergőre, a szatmárnémeti Hám János
Római Katolikus Teológiai Líceum XI. osztályos diákjára
esett a választása. Mivel a kuratórium idén két diák teljesítményét nagyon hasonlónak ítélte meg, ezért Szőke Tamást és Kekeňák Tamást is nem megosztott, hanem
teljes értékű “Oláh-díjban” részesítette. Szőke Tamás deb-
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receni fiatalember a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tavaly érettségizett, Kekeňák Tamás kassai díjazott pedig a kassai Márai Sándor MTNY Gimnázium és
Alapiskola negyedikes diákja.
Szőke Tamás (felkészítő tanárai: dr. Szabadfalviné Kormányos Anikó, Gulyás Tibor, Győry Ákos, Marosszéky
Gábor és Dobos Sándor) a díjátadás után a Hírek.sknak elmondta: “Szívből örülök, hogy megkaptam ezt a
díjat, ami nagyon megtisztelő számomra. A középiskolás
versenyeredményeim közül leginkább említésre méltónak azt tartom, hogy a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 201 4-ben abszolút 1 ., idén pedig különdíjjal
voltam 1 . helyezett. Jelenleg a budapesti ELTE elsőéves
elméleti matematika-szakos hallgatója vagyok, és tudományos pályán szeretnék majd érvényesülni”.
Kekeňák Tamás (felkészítő tanára az édesanyja, Kekeňák Szilvia) portálunknak a következőket nyilatkozta:
“Engem is nagyszerű érzéssel tölt el, hogy megkaphattam ezt a díjat. Középiskolai versenysikereim közül én is
legszívesebben a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen elért 1 . helyemet említeném. A felvidéki Magyar
Matematikaversenyen pedig tavaly és idén is az 1 . helyen végeztem. Mivel a szlovákiai matematikai diákolimpián 5. helyet értem el, idén júniusban a Nemzetközi
Matematikai Diákolimpia szlovákiai csapatával kijutottam
a Thaiföldön megrendezett olimpiára, ami feledhetetlen
élményt jelent számomra. Ötödik éve látogatom a
Veszprémben működő Erdős Kálmán Matematikai Tehetséggondozó Iskolát, ahol évente több hosszú hétvégén a legjobb magyarországi tanárok tartanak nekünk
matematikai előadásokat, gyarapítják ismereteinket. Az
érettségi vizsgáim után majd a kassai egyetemen szeretnék matematikát tanulni, később pedig vagy tudományos területen, vagy informatikusként dolgoznék”.
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Tehetségpont lett a SZEGEPI

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet Tehetségpont működési
kérelmét elfogadta.
Az intézet 201 4. július 1 -jétől kezdte meg a köznevelés
javára kifejtett szakmai tevékenységét. A fenntartó az
intézet megalapításával olyan szellemi műhelyet hozott létre, mely biztosítja a jövő nemzedékéért keresztény elkötelezettséggel
felelősséget vállaló, hivatásuk teljesítésében nemzetközi összehasonlításban is
magas szinten helytálló szakemberek
képzését, a jó gyakorlatok kialakításának, a tudományos hírértékű szakmai
munkák megosztásának lehetőségét.
Célunk a Csongrád és Békés megyei tehetségpontokkal, tehetséggondozással foglalkozó
szakemberekkel való kapcsolatfelvétel a szakmai munka magasabb színvonalú ellátása érdekében: közös
projektek kidolgozása, megvalósítása, folyamatos szakmai- és munkakapcsolat fenntartása rendszeres konzultációval,tehetség-adatbázis kialakítása.
Tehetséggondozó programokról, rendezvényekről kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, a pedagógusok számára biztosítjuk a horizontális tanulás lehetőségét jó
gyakorlatok, foglalkozások, továbbképzések szervezése által.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Peda-

gógiai Intézetekiemelt feladatának tekinti a kapcsolat
megteremtését („hídképzés”) a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között, illetve minél
több egyházmegyei iskola tehetségponttá válásának
elősegítését. Nagy figyelmet fordítunk az állami köznevelési intézményekkel való kapcsolattartásra, a szegedi Pedagógiai Oktatási Központtal való
együttműködésre.
Segítséget nyújtunk tehetségfejlesztéssel
kapcsolatos pályázatok megírásához,
megvalósításához. Tehetséggondozó
szakmai munkaközösség létrehozásával segíteni szeretnénk a horizontális tanulás lehetőségének biztosítását tantervi
vagy tanórán kívüli tehetséggondozó
programok megismertetésével, jó gyakorlatok átadásával.
Terveink között szerepel további tehetséggondozó tanulmányi versenyek meghirdetése hagyományteremtő
céllal.
Az iskolákat versenytámogatási pályázat kiírásával ösztönözzük a tehetségek azonosítására, gondozására.
Célkitűzésünk tehetséggondozással kapcsolatos előadássorozat, konferencia szervezése a köz- és felsőoktatásban dolgozó szakemberek, a szülők és diákok
részére.
(Gy. V. A.)

Előtérben a matematikus, háttérben a matematika?
Ha november, akkor a Magyar Tudomány Ünnepe. A
békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban például a 11 /d osztály szerdán a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Körös Vidéke Egyesület
szervezésében Kmetykó András matematikatanár vendégelőadását hallgatta meg „Világhírű magyar tudósok
és tanárok” címmel. (Mármint olyanok, akik lenyűgöző
tudósok és tanárok is voltak egyben.)
Az előadás létrejöttét elősegítő Kovács Tibor igazgatóhelyettes és Szöllősi Réka osztályfőnök (mindketten
maguk is matematikatanárok) ugyancsak részt vettek
a szűk órányi programon, miként ott láthattuk a békéscsabai TIT igazgatóját, Pelle Róbertet is. (A majdnem
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teljesség kedvéért álljon itt az osztálynévsor is: Ardeleán Péter, Bagi Péter, Balogh László, Béres Eszter, Berkesi Réka, Biró Nikolett, Csüllög Dániel, Czmarkó
Balázs, D. Nagy Borbála, Dihen Adrienn Tünde, Dombi
Balázs Csaba, Duna Xénia, Jenei Marcell, Kiss Noémi,
Kiss Rebeka, Kmetykó Kevin, Kovács Orsolya, Krizsán
Martin, Kunstár Zsolt, Laurinyecz Máté, Laurinyecz Nóra, Leszkó Anett, Mucsi Róbert, Nyemcsok Ágnes Luca, Opauszki Gergő Botond, Orosz János Máté,
Oroszki Norbert Mihály, Pesztránszki Imre Máté, Petrovszki Attila, Szatmári Zoltán, Sztrepka Pál Mátyás,
Velky Anna Luca és Zvara Zsanna Mária.)
Mint azt Kmetykó Andrástól megtudtuk, kérésére a di-
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ákok az előadás témájául szolgáló tudósok életével
kapcsolatban kérdéseket jutattak el hozzá (26-ot). Ezek
érintése szervesen beépült az elhangzottakba. Egy párat idézhetünk is: milyen érdekességek fordultak elő a
tudós tanárok szerelmi életében; milyen kudarcaik voltak, milyen tantárgyakat szerettek/nem szerettek; milyen gyermekkoruk volt; mit csináltak szabadidejükben,
milyen körülmények között éltek; fogyasztottak-e rendszeresen alkoholt, kábítószert…? Kmetykó András sietve utalt a mondásra: „A matematikus szerelme a
matematika…” – de nem úgy hangzott, mint, aki hinne
is ebben, s megjegyezte: a tudomány világában is
akadnak, akik agyi serkentő szereket használnak.
Az oldott tematikájú és hangulatú előadásban megbújt
néhány szemléletorientáló szentencia is. Példának okáért: nagyon fontos a kölcsönös őszinteség tanár és diák között.
A három kiválasztott tudós tanár Fejér Lipót (1 8801 959), Pólya György (1 887-1 985) és Kalmár László
(1 905-1 976) volt. Közös vonásukként azt említhetjük,
hogy mindhárman szenvedélyesen szerettek tanítani.
Pólya Györgyöt egyenesen a tanárok tanáraként (tanítójaként) szokás említeni.
Fejér Lipótról megtudhattuk például azt, hogy gyenge
tanuló volt egy ideig, olyannyira, hogy matematikából
magántanárt kellett fogadni mellé… (Minthogy rossz
matekja miatt már ki is akarták csapni az iskolából.) Ám
akadt egy tanárember, akinek hatására felszínre bukkant és erősen fejlődni kezdett matematikai tehetsége.
Aztán 17 évesen már tanára, Maksai Zsigmond hatására dolgozni kezdett a Középiskolai Matematikai Lapokban. Munkásságával kapcsolatban Kmetykó András
mintegy mellékesen (persze nagyon is célzottan) megjegyezte, hogy a tudósok jellemzője: a kétkedés.
Fejér Lipót matematikai munkássága láttán már 20
éves korában felkapta a fejét a világ. Egy francia matematikus egyenesen „a világ valaha élt egyik legjobb
matematikusának” nevezte őt. Munkásságát Kossuthdíjjal is elismerték 1 948-ban. Tanáregyénisége abban
is megnyilvánult, hogy egyetemi előadásait a matematikahallgatókon kívül sok más szakot végző hallgató is látogatta. Életének fontos állomása volt 1 933, amikor a
chichagoi világkiállítás alkalmából, a világ másik három
matematikusával együtt 1 5 USA-beli egyetem hívta
meg előadást tartani. Ezt követően is több nagy előadást tartott ottani meghívásoknak eleget téve. Egy csi-
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petnyi titok (a diákok kíváncsiságára figyelemmel) a
magánéletéből: igen sokszor volt szerelmes – viszonzatlanul.
Érdekes információ: Fejér Lipót egyik diákja nem más
volt, mint Szegő Gábor matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt – de róla majd később. S azt is érdemes minden pedagógus figyelmébe
ajánlani, hogy az említettek nem csak a tanítást, hanem
a nevelést is fontos feladatuknak tartották. Kmetykó
András Koós Gézával kapcsolatban (aki Fejér Lipót tanítványának mondhatta magát), elöljárójában kiemelte:
álláspontja szerint a gyermekre nem szabad haragudni
azért, mert nem érti a matematikát. S azt is bizonyította,
hogy a másféle, például az irodalmi műveltség is fontos.
(Ez persze utalás volt arra is, hogy Fejér Lipót és Ady
Endre a kolozsvári megismerkedésüket követően barátokká lettek.) A 11 /d egyik tanulója, Mucsi Róbert elmondta a jelenlévőknek Ady Endre: A föl-földobott kő
című versét. S nyilván nem véletlenül. Kmetykó András
elárulta, hogy ő viszont annak idején Koós Géza tanítványa volt az egyetemi évei alatt.
Pólya Györgyöt éppen Szegő Gábor egyik véleménynyilvánításával mutatta be az előadó: „Pólya György a
világ egyik legnagyobb matematikai gondolkodója
volt”. Ő abból a fajta diákféléből volt gyúrva, aki ideáltipikusnak is mondható: nagyon szorgalmas, példásan
viselkedő diák volt. Olyannyira, hogy az irodalmat és a
biológiát is szenvedélyesen szerette. A fiatalok arra is
felkaphatták a fejüket, hogy Pólya György szegről-végről Békés megyéből származik: édesapja, aki jogot
végzett, Békésszentandráson született. Az amúgy jól tanuló matematikus éppen geometriából és mértanból
lett elégséges… Pólya György jogi tanulmányokat folytatott, de abbahagyta, aztán latin-magyar szakos tanár
lett. Hogy teljesebb legyen a kép: arról is hallhattunk,
hogy a nagy matematikust a filozófia is igencsak érdekelte. Aztán találkozott Fejér Lipóttal – és ő is matematikus lett, s egyben – ahogy említettük – a tanárok
tanítója is. (Egyben tízegynéhány nemzet akadémiájának díszdoktori címét is elnyerte.)
Pólya György 54 évig külföldön élt. (1 967-ben tért haza.) Utána egyetemen tanított, s (érdemes felfigyelni erre a mozzanatra) középiskolai matematika szakkört
vezetett. Közben megírta a (mindenféle) tanárok tízparancsolatát.
A tanórányi időtartam vészesen megrövidült, mire a
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harmadik személyiség, Kalmár László, ez a melegszívű ember szóba került. Meg kell említeni, hogy 1 956 áprilisában(!) már felállított egy kibernetikai laboratóriumot. Ebben úttörőnek számít Magyarországon. Célja abban foglalható össze: nehéz kérdéseket könnyűvé tenni. Korábban vonzották a közéleti megnyilvánulások, de 1 956 után
elköszönt a politikától. Ami a magánéletét illeti: egy fiúnak és három lánynak lett az apja. Kmetykó András a matematikus pedagógusi munkássága esszenciájaként említette Szent-ígyörgyi Albert ama nézetét, hogy a tehetségekre nagyon vigyázni kell. E ponton hivatkozott a nemrégen elhunyt dr. Czeizel Endre professzor
tehetséggondozással kapcsolatos munkásságára. (A tehetség kibontakoztatásában a legfontosabb szereplő a
pedagógus – idézett tőle.)
A 11 /d tanulói, a többi jelenlévő megtapsolták Kmetykó András alátámasztó retorikával, mimikával, gesztikulálással megfűszerezett előadását, aki azzal búcsúzott, hogy egy hét múlva újra jön hozzájuk.
Állhatna légüres térben is egy ismeretterjesztő előadás, ám azt tapasztaltuk, hogy ebben az esetben a matematikai tudósokról, akik egyben kiváló pedagógusok is voltak, nagyon is beágyazott vállalkozás részesei lehettünk.
Az előadó, aki maga is pedagógus, őszintén, hitelesen, szabadon tudott szólni a téma minden vonatkozásáról. Az
iskola sem volt rest időt és teret adni a szemlélettágító, értékorientáló, ismeretbővítő előadásnak. A TIT nagyvonalúsága arra utal, hogy ma is küldetésének érzi az önzetlen látókör-szélesítést. S Békéscsaba esetében a város önkormányzatának vezetéséről se feledkezzünk meg: Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nyáron, a
békéscsabai Szegő-Pólya matematikai konferencián a matematikát jövőformáló tudományként jellemezte, s kiemelte oktatásának jelentőségét. Akkor gyakorlatilag ígéretet tett arra, a „Békéscsaba hazavár” programjukba a
matematikatanári tevékenységet is bevonják, ami azt jelenti, hogy Békéscsabán tanítani akaró ilyen pedagógusoknak ösztöndíjat, vissza nem térítendő letelepedési támogatást ítélnek meg.
Szerző: Kiss A. János

A programokkal kapcsolatos további információkért
keressen meg minket személyesen, vagy elektronikus
formában a következő elérhetőségeken:
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