
Kedves egykori Urbán János tanítványok! 

Az idén március közepén - a Fazekas Gimnáziummal karöltve - a Berzsenyi Gimnázium rendezi a 25. 

jubileumi Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. Ezen a versenyen minden bizonnyal egykor a ti 

osztályotok néhány kiemelkedő tanulója is részt vett. A verseny egyik létrehozója, sok éven át a 

Magyarországi régió vezetője Urbán tanár úr volt. 

Kihasználva a jeles alkalmat, a tanár úr tiszteletére létrehoztuk az Urbán János díjat, melynek 

alapszabályát mellékelve olvashatjátok.  

Urbán tanár úr érdemeit a matematika tanításban nem kell nektek bemutatni. 

A versenyről néhány mondatban: 

A versenyt lényegében felváltva Magyarország, és valamelyik határon túli 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 

 

 

Arra kérünk benneteket, hogy aki magáénak érzi a verseny nemes célkitűzéseit, és szívesen kifejezi 

ilyen formában Urbán tanár úr iránti tiszteletét, támogassa anyagilag az Urbán János díjat!  

A díj éves költsége most az első évben kb.   280.000 Ft  

(Az emlékéremhez öntőformát kell készíttetni.) 

A további években kb.   120.000 Ft. 

 

A támogató összeget a Berzsenyi alapítványának számlájára kérjük Urbán János díj megjegyzéssel: 

Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány 

számlaszám: 11713005-20415279 (OTP Bank)  

 

A díj alapszabálya: 

Urbán János díj 

Dr. Urbán János egyike volt a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny létrehozóinak. Sok – sok éven 

át vezette a Magyarországi régiót. Két évtizeden át tanította feledhetetlenül a matematikát a 

Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatos diákjainak. Tiszteletére alapította a díjat 

a Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány. 



A díjat minden évben a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny eredményhirdetésén adják át egy 

magyarországi és egy határon túlról érkező versenyzőnek. 

A díj odaítéléséről a mindenkori Versenybizottság dönt. 

A díjat az a két versenyző kapja, aki a versenyen – valamilyen szempontból – a legeredményesebben 

szerepelt. 

Pl. :  -    Valamely feladatra különlegesen szép megoldást adott, 

- valamely témakörben a legszebb megoldást adta, 

- egyedül ő oldott meg egy feladatot, 

- legeredményesebb a leány-versenyzők között, 

- valamely évfolyam legeredményesebb versenyzője, 

- az összes versenyző közül a legeredményesebb, 

- egyéb szempontok alapján a Bizottság neki ítéli a díjat. 

A díj oklevélből, emlékéremből és pénzjutalomból áll, melyet – az egykori tanítványok segítségére 

támaszkodva – a Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány biztosít. 


