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2013 és 2016 között látogattam az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola szolnoki 
foglalkozásait. 10. és 12. évfolyamos korom között minden alkalmon részt vettem. Úgy gondolom, 
nagyon sokat adott számomra az Erdős Iskola. A gimnáziumi évek alatt mindig vártam ezeket a 
hétvégéket, hiszen azzal foglalkozhattam, ami érdekel, miközben hasonló érdeklődésű diákok között 
lehettem, a foglalkozásokon kívül jókat beszélgetve, társasjátékozva, kártyázva. Emellett 
természetesen tehetségem kibontakoztatását is nagyban segítette az Erdős Iskola. Úgy gondolom, az 
Erdős Iskola nélkül nem érhettem volna el azokat a sikereket a gimnáziumi matematikaversenyeken, 
mint amiket elértem: a matematika OKTV II. kategóriájában országos 5., a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny döntőjén 4., a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 2. díjas, a KöMaL B 
pontversenyén 4., C pontversenyén 1. lettem. Utóbbi két pontversenynek az egyetem kezdete óta 
javítója is vagyok. 

Úgy gondolom, a gimnáziumi évek alatt megszerzett matematikatudásnak – amelynek jelentős részét 
az Erdős Iskolában szereztem – nagy hasznát vettem az egyetemi évek alatt, annak ellenére is, hogy 
végül nem a matematikusi vagy a matematikatanári, hanem a vegyészmérnöki pályát választottam. 
Az egyetemi évek alatt még a nehezebb, emelt szintű matematikai kurzusokkal sem akadt 
problémám soha sem, sőt az alapszak mindhárom évében a Hajós György Matematikaverseny első 6 
helyezettje között végeztem, egy alkalommal pedig különdíjat is kaptam az akkor legnehezebbnek 
bizonyult feladat legszebb és egyedüli teljes értékű megoldásáért.  

Úgy gondolom tehát, hogy mindezen eredményekhez az Erdős Iskola is nagyban hozzásegített, és 
reményeim szerint a későbbiekben is hasznomra lehet az a tudás, amit itt szereztem, vagy amit az itt 
szerzett tudásra alapozva sajátítottam el, ráadásul emellett a hasznosság mellett még rendre jól is 
éreztem magam minden Erdős iskolai hétvégén. 


