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Beszámoló a XXXV. Rátz László 
vándorgyűlésről 

Több mint 400 matematikát tanító pedagógus vett részt a Bolyai Já-
nos Matematikai Társulat négy napos rendezvényén, a Rátz László Ván-
dorgyűlésen, amely 1995. július 4-én kezdődött Békéscsabán a Körösi 
Csorna Sándor Főiskolán. Intézetünket Ördög Péter és Virágos Lászlóné 
képviselte. 

A vándorgyűlés szakmai és módszertani előadásai Rátz László, az 
1930-ban elhunyt neves matematikus gondolatainak jegyében a matema-
tikai nevelés feladatainak, lehetőségeinek, módszereinek tisztázását szol-
gálják. Azt kívánják elérni, hogy a matematika oktatása során a diákokat 
ne csupán tételes matematikai ismeretekkel gazdagítsák, hanem a tárgy 
tanulása révén alkotó tevékenységre, önálló gondolkodásra neveljék. 

A megnyitó plenáris ülésén a megyei, helyi, főiskolai szervek megbí-
zottainak és a MTESZ megyei titkárának köszöntőit követően a MKM 
megbízásából Szűcs Miklósnak a nemzeti alaptantervről és az alapművelt-
ségi vizsga követelményeiről szóló előadását hallgatta meg az érdeklődő 
társaság. 

A plenáris ülés keretei között került sor a Beke Manó díjak átadásá-
ra, a kiemelkedő tanári tevékenység elismeréseként. 

Az ülést a külföldön élő Erdős Pál matematikus immár évente vissza-
térő részvétele és előadása a geometriai és számelméleti problémákról 
tette emlékezetessé. 

Az első nap programját az esti lírai hangvételű zenés irodalmi műsor 
egészítette ki és tette felejthetetlenné. 

A vándorgyűlés július 5-6-7-én szekcióüléseken folytatta munkáját. 
Az alsó tagozatos szekcióban a 6-10 évesek feladatmegoldó verse-

nyének tapasztalatairól, a szorobán és számítógép használatáról, a mate-
matikai játékokról és a geometriai transzformációk tanításáról hallgattak 
előadásokat. 

A felső tagozatos és középiskolai szekcióban a matematika legkü-
lönbözőbb témáiban — görbék érintői, területek, térgeometria, Csebisev 
problémakör, analízis — volt előadás és vita. A vitákat a tárgyszerűség, 
szakmai hozzáértés és nagyfokú felelősségérzet vezérelte. 

Sokak aktív részvételével folytak a feladatmegoldó szemináriumok. 
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Kiemelkedő és nagyon érdekes volt Mekis Attila Amerikában tevé-
kenykedő fiatal matematikus KÁOSZ című előadása, amely a mindenna-
pok problémáival vetette össze a bizonyos szabályosságot mutató, de nem 
periodikus, mégis determinisztikus folyamatokat. 

Érdeklődésre tartott számot részünkről F. Nagy Györgyi előadása a 
Soproni Egyetemre beiratkozó elsőévesek tudásszint-felméréséről és az 
egyetem elvárásairól. 

Szekcióktól függetlenül került sor a határainkon túli magyar anya-
nyelvű matematika-oktatással kapcsolatos beszélgetésre, amelyet a ven-
dégtanárok részvételével tartottak meg. 

Meg kell említeni az Informatikai Bizottság rendezvényeit, ahol 
szintén sok érdekes téma szerepelt. Kiemelkedő volt Tálas Csaba: 
Fraktálokés Székely Jenő: Informatika és a NAT című előadása. Sor kerül-
hetett programok cseréjére, másolására. 

A vándorgyűlés szakmai részét az evangélikus Nagytemplomban 
megtartott Király Csaba orgonaestje, a békéscsabai városnézések és az öt 
útvonalon Békés megyébe szervezett fakultatív programok egészítették ki. 

A vándorgyűlésről szép emlékekkel, tudásban, ismeretekben gazda-
godva jöttünk haza. 
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