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A miskolci Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Isko-
la csapata, az Észpörgetők a Bolyai Matematika Csapatverseny or-
szágos döntőjén 2. helyezést ért el. A csapat tagjait, Bányai Kristófot, 
Gál Mátét, Papp Marcell Miklóst és Svidró Ákost Erdélyi Zsoltné ké-
szítette fel a versenyre az Apáczai Kiadó matematika-tankönyveinek 
segítségével. Az élményeikről a részt vevő gyerekek számolnak be. 

Bányai Kristóf 3. n
A verseny írásbeli és szóbeli részből állt. Úgy érzem, hogy 
az írásbeli fordulóban a csapatunk jól együttműködött. 
Tudtuk, hogy ki miben jó, így a feladatok gyors elolvasása 
után szétosztottuk azokat, majd a megoldásokat közösen 
leellenőriztük. Ezután egy rövid ebéd következett, majd az 
írásbeli forduló eredményhirdetése. Nagy volt a tét, hiszen 
csak az első 6 csapat juthatott be a szóbeli fordulóra. Hatal-
mas örömujjongással fogadtuk mi és a kísérőink, hogy be-
kerültünk a döntőbe. A szóbelin nem voltak igazán nehe-
zek a feladatok. A zsűri inkább arra volt kíváncsi, hogyan 
tudjuk bemutatni a megoldás menetét. Éreztük a szóbeli 
után, hogy valami szép dolog van születőben, hiszen si-
keresen megoldottuk a feladatokat. Ezt követően egy ér-
dekes kémiai bemutatóban volt részünk, majd következett 
az eredményhirdetés. Mindannyian nagy örömmel fogad-
tuk a második helyezést. Tudjuk, hogy megdolgoztunk az 
eredményért. Külön köszönet illeti Erdélyi Zsoltné Editke 
nénit, aki felkészítette csapatunkat.

Papp Marcell Miklós 3. n
Gondolatok versbe szedve a Bolyai versenyről

Megnyertük a megyeit, lepipáltunk mindenkit.
Itt van a nagy kihívás, ide kell még a tudás!

A Bolyai matekverseny, az országos Budapesten.
Összejött vagy 30 csapat, ki sokat tud, nagyot arat!

Írásbeli feladat, nehéz kérdés, sok adat.
Az Észpörgetők csapata ezt is jól megoldotta.

Jön az eredményhirdetés, de előtte még evés.
Reménykedünk mindannyian: benne vagyunk a 20-ban?

Eljött a nagy pillanat, már biztos, hogy 20 alatt.
Egyre nő az izgalom, a csapat nevét nem hallom.

Hatban van a csapat, szóbeli a feladat.
Ez fogja eldönteni, hogy a versenyt ki nyeri.

Sorsolás a szóbelire: mi maradunk a végére?
Ötödiknek megy a csapat, lesz most még két feladat.

Jó volt a felkészülés, most jön az ismertetés.
Igazi csapatmunka, csak úgy Észpörgetők módra.

A csapat szíve egyszerre ver: érik a szép siker?
Kristóf, Marci, Ákos, Máté, lesz ma itt parádé?

Tanár nénink, Edit néni, a sikert ő is reméli.
Kémiai kísérletek, írják már az oklevelet.

Díjkiosztó következik, a csapat reménykedik.
Táncolnak és énekelnek, mindenkit ünnepelnek.

Sok-sok híres iskola fel lett ma itt sorolva.
Hat, öt, négy – díjkiosztó, biztos már a dobogó!

Szabó Lőrinc Iskola, Észpörgetők csapata,
szerzett nagy dicsőséget, megnyerte az ezüstérmet!
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