TÁJÉKOZTATÓ
az alapítvány tevékenységeiről a tanév hátralévő részében
2020. március 24.
A jelenlegi helyzet alapján a Mategye Alapítvány a tevékenységeit nem tudja a terveknek
megfelelően folytatni, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk az érdekelteket a változásokról. Mivel a
helyzet az elkövetkezőkben változhat, ezért kérjük, figyelje honlapunkat.
1. Abacus újság: az újság további példányait a veszélyhelyzet elmúlta után postázzuk, addig azok
csak a mategye.hu honlapon láthatóak. A meghirdetett pontversenyek tovább működnek. A
megoldásokat elsősorban postai úton küldjük be, de lehet e-mailben is az abacuslap@freemail.hu
címre. A pontversenyek ünnepélyes eredményhirdetése elmarad, a díjakat postán juttatjuk el.
2. Internetes verseny: a verseny továbbra is működik. A díjazott tanulóknak postán juttatjuk el a
jutalmukat.
3. Megyei matematikaverseny: a verseny és ünnepélyes eredményhirdetése 12 megyében
rendben lezajlott. A jövő évre várjuk újabb megyék bekapcsolódását.
4. NMMV 5-8. osztály: a verseny a révkomáromi (Szlovákia) rendező tájékoztatása szerint
valószínűleg elmarad.
5. Városi szakkör: a további szakköri foglalkozások elmaradnak.
6. Könyvrendelés: az alapítvány által kiadott könyvek és az Abacus folyóirat e-mailben
(mategye@mategye.t-online.hu) megrendelhetőek.
7. Varga Tamás Matematikaverseny: a verseny rendben lezajlott. Az ünnepélyes
eredményhirdetés elmarad. Az eredmények honlapunkon olvashatóak. A díjakat postázzuk.
8. Kecske Kupa Csapatverseny: a verseny 2. fordulója és az országos döntő elmarad. Az ezekre
biztosított pályázati forrásokat a jövő tanévi verseny rendezésére fordítjuk. Így még a következő
tanévben sem kell a versenyen nevezési díjat fizetni.
9. Zrínyi Ilona Matematikaverseny: a megyei/területi forduló rendben lezajlott. Az ünnepélyes
eredményhirdetések egy részét lebonyolították, másik részét már nem sikerült megtartani. Ezekben
a körzetekben a megyei/területi szervező értesítette az érintetteket a díjak átvételének módjáról.
Nem látunk lehetőséget arra, hogy az országos döntőt a szokásos formában lebonyolítsuk
Kecskeméten. Az országos döntőt a veszélyhelyzet elmúltával szeretnénk megrendezni. Terveink
szerint néhány nagyobb város egy-egy iskolájában fogják megírni egyidőben a döntő feladatsorait
a tanulók. Az eredményeket a honlapunkon tesszük közzé, a díjakat postázzuk. A részletes
lebonyolítást a későbbiekben ismertetjük. A Mategye Alapítvány Kuratóriumának döntése
értelmében a döntőbe jutott versenyzők a következő tanévben térítésmentesen vehetnek részt a
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen.
10. Alapítványunknál a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk,
akkor kérjük, írjon a mategye@mategye.t-online.hu címre.

