
 

Öt érem a Fazekas diákjainak  

a MEMO-n,  

a 14. Közép-európai Matematikai 

Diákolimpián! 

 

 

Fényes sikert ért el a magyar csapat a MEMO-n, a 

Közép-európai Matematikai Diákolimpián, amit idén tizennegyedik alkalommal rendeztek meg augusztus 

29. és szeptember 4. között, kivételesen online formában. A verseny résztvevői  Ausztria, Horvátország, 

Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia és a Cseh Köztársaság 

diákjai voltak.  

A 2007 óta minden évben megrendezésre kerülő rangos verseny idei fordulóját eredetileg Kassán, 

Szlovákiában tervezték megrendezni, de a szervezők a résztvevő diákok egészségének védelme érdekében 

végül az online lebonyolítás mellett döntöttek. 

Mind a tíz résztvevő ország 6-6 diákot küldhetett a versenyre. Nagy büszkeség iskolánk számára, hogy a 

hatfős magyar delegációból öten iskolánk tanulói. A magyar MEMO csapat tagjai név szerint: 

 Fleiner Zsigmond (Budapest, Fazekas) 

 Füredi Erik (Budapest, Fazekas) 

 Hámori Janka (Szeged, Radnóti) 

 Kovács Tamás (Budapest, Fazekas) 

 Szabó Kornél (Budapest, Fazekas) 

 Várkonyi Zsombor (Budapest, Fazekas) 

A versenyen már a részvétel is óriási sikernek 

számít. Egész éves munka eredménye a 

kvalifikáció, amibe beleszámít a Középiskolai 

Matematikai Lapokban nyújtott teljesítmény, a 

matematikai tanulmányi versenyeken és a válogató 

versenyen elért eredmény is. Aki bejut a csapatba, 

az joggal lehet büszke az egész éves teljesítményére. 
                                                                                         (Kép a szept 4-i online prezentációból: A magyar csapat munka közben) 

 

Az online verseny szabályainak megfelelően a magyar csapat tagjai tanári felügyelet mellett a Fazekas 

Mihály Gimnázium egyik tantermében írták meg versenydolgozatukat augusztus 29-én. Négy feladatot 

kellett megoldani a versenyzőknek, amihez 5 óra állt rendelkezésükre. A következő napokban online 

közösségi programokra invitálták a szervezők a csapatok tagjait, míg végül szeptember 4-én délután végre 

sor kerülhetett a várva várt online eredményhirdetésre. 

Magyarország általában hagyományosan jól szerepel a matematikai diákolimpiákon, ezért számítani lehetett 

rá, hogy érmet nyer a magyar csapatból valaki. De a végeredmény magasan felmúlta az előzetes 

várakozásokat. A magyarok közül MINDENKI bekerült a díjazottak közé! Minden magyar versenyző 

éremmel „tért haza” az idei MEMO-ról!  

A végső eredménylista szerint 2 arany, 2 ezüst és 2 brunzérem lett a magyaroké:  



Arany érem: 

 Fürdei Erik Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 Várkonyi Zsombor Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Ezüst érem: 

 Szabó Kornél Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 Hámori Janka Szeged Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

Bronz érem: 

 Fleiner Zsigmond Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium  

 Kovács Tamás Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 

Külön említést érdemel, hogy Fürdei Erik lett a verseny abszolút 2. helyezettje, vagyis ő volt hatvan  

versenyző közül a második legeredményesebb versenyző! 

Gratulálunk az elért eredményekhez minden versenyzőnek! A „fazekasos” résztevőkre különösen büszkék 

vagyunk! Köszönjük a versenyzők helytállását, és köszönjük felkészítő tanáraik áldozatos munkáját!  

Idén az online megrendezés miatt csak egyéni versenyt hirdettek a szervezők, pedig a résztvevők sokat 

számolgatták, hogy ha lett volna csapatverseny, akkor az összesített pontok alapján abban második helyre, az 

éremtáblázatban pedig első helyre került volna a magyar csapat, de hát idén csapatverseny sajnos nem volt. 

Talán majd jövőre …  Addig is további szép sikereket kívánunk a versenyzőknek! 

 

A verseny hivatalos végeredménye: https://memo2020.memo-official.org/?page_id=316 

A verseny hivatalos weboldala:  https://memo2020.memo-official.org/ 

További híradások a versenyről:   

https://www.bolyai.hu/diakolimpia.htm 

https://ematlap.hu/hirek-ujdonsagok-2020-12/1018-online-memo 
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