A Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1991-ben a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén Bencze Mihály brassói és
Oláh György révkomáromi tanárok felvetésére a határon túli és a magyarországi tanárok
közösen elhatározták, hogy a Kárpát-medencében tanuló magyar középiskolások számára
a kapcsolattartás és matematika tudásuk összehasonlítása céljából egy közös
matematikai rendezvénysorozatot hoznak létre. A magyarországi régió első vezetője dr.
Urbán János volt, így a berzsenyis diákok, tanárok kezdettől fogva részt vesznek a
versenyen.
Oláh György elvállalta, hogy az első versenyt Révkomáromban rendezik meg, ezen a
Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és az anyaország meghívott csapatai vettek részt.
A rendezvényről világhírű tudósaink, Teller Ede és Erdős Pál is értesültek, és azt
szakmailag és erkölcsileg is támogatták.
A rendezvény résztvevői a 9-12. osztályos diákok és tanáraik.
Az eddigi helyszínek időrendi sorrendben:
1992 Révkomárom (Felvidék)
1994 Ungvár (Kárpátalja)
1996 Székelyudvarhely (Erdély)
1998 Szabadka (Délvidék)
2000 Dunaszerdahely (Felvidék)
2002 Sepsiszentgyörgy (Erdély)
2004 Nagydobrony (Kárpátalja)
2006 Zenta (Délvidék)
2008 Kassa (Felvidék)
2010 Szatmárnémeti (Erdély)
2012 Kecskemét
2014 Csíkszereda (Erdély)

1993 Vác
1995 Paks
1997 Kaposvár
1999 Debrecen
2001 Nagykanizsa
2003 Eger
2005 Miskolc
2007 Szeged
2009 Gyula
2011 Bonyhád
2013 Győr
2015 Szabadka-Zenta(Délvidék)

A versenyt lényegében felváltva az anyaország, és valamelyik régió rendezi. A rendezvény
négy napos, alapvető célja, hogy a Kárpát-medencében élő, magyar nyelvű oktatásban
részt vevő diákok és tanárok számára matematikai szakmai találkozót és továbbképzést
biztosítson, tegye lehetővé a különböző régiók szakirodalmának cseréjét, a diákok
összemérhessék és kiegészítsék tudásukat, a résztvevők megismerkedjenek egymással,
kapcsolatokat hozzanak létre és később ápolják azokat, ezúton is hozzájárulva az öt régió
magyarságának összekapcsolásához, nemzettudatának és lelki összetartozásának
erősítéséhez.
A résztvevőket a határon kívüli régiókban válogatóversenyeken választják ki,
Magyarországról a tanulmányi versenyek legeredményesebb iskolái és diákjai vehetnek
részt a versenyen. Így elmondhatjuk, hogy a magyar nyelvű matematikaoktatás
legmagasabb szintű versenye a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny. Hatása érezhető
a magyar nyelvű matematikaoktatás fejlődésében.
Az elmúlt versenyek programját, feladatait, eredményeit iskolánk honlapján láthatják az
érdeklődők:
http://nmmv.berzsenyi.hu/

