
VIII. Matek tábor
„Egy matematikai probléma megoldásában van valami élve-

zetes. Az ember szembetalálja magát egy problémával, aminek 
még nem ismeri a nyitját, de tisztában van vele, hogy vannak bi-
zonyos szabályok, amelyeket követhet, és bizonyos megközelí-
tésmódok, amelyeket alkalmazhat, és bár az eljárás során a 
közbenső lépcsőfokok gyakran még bonyolultabbak a kiindulási 
helyzetnél, a végeredmény már annál egyszerűbb. Az ember 
bizony örömét leli abban, ahogyan végighalad ezen az úton.”

Malcolm Gladwell
Számos tábor várta a gyerekeket a nyári szünetben, de a nyár 

zárása már 8 éve a matematika tábor. Szerencsére vannak olyan 
vakmerő diákok, akik eljönnek és 3 kellemes délelőttöt, 
töltenek velünk. A létszám 26-31 főig változott, ki hogy ért rá. 

Memória kártyák, ragasztható képek, vicces feladatsorok, 
csapatmunkák, a kunhegyesi születésű Szegő Gábor mate-

matikus életrajzával ismerkedő feladatok várták a diákokat, 
majd a szünetben egy kis jégkrém és élménybeszámolók követ-
keztek, ki hogyan töltötte a szünidőt.

Második nap a számolós színezőknél, vándorlós feladatlapok 
megoldásánál jeleskedtek. A legügyesebbek apró ajándékot kaptak. 

Utolsó nap reggel egy kis feladatsor, foci, jégkrém, kézmosás, 
majd csapatokban kókuszgolyó készítés. Itt van idő pontosan 
kimérni a hozzávalókat és az általuk készített sütemény is 
nagyobb rangot kap és persze sokkal finomabb is. Amíg a 
finomságok készültek addig a reggeli feladatsor kijavításra 
került – köszönet volt diákjainknak – és ez alapján kapták a 

Tisztelt Kunhegyesiek!
Valószínűleg sokan emlékeznek a Kunhegyesi Híradóban év 

elején megjelent felhívásomra, amelyben tudattam Önökkel, 
hogy a 2016. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima 
Díjra jelöltek „Magyar népművészet és közművelődés” 
kategóriában.

Voksolni az Új Néplapban időről-időre megjelenő szavazó-
lapokkal lehetett, ehhez kértem elsősorban a Kunhegyesiek 
segítségét. Február 10. óta sok víz lefolyt a Tiszán és sok szava-
zólap jelent meg az újságokban. Szám szerint összesen har-
minchárom lehetősége volt minden előfizetőnek szavazni 
augusztus végéig. 

Nagy megtiszteltetés és felemelő érzés számomra az a 
példaértékű összefogás, amit az elmúlt félév alatt tapasztaltam. 
Úton-útfélen kaptam a szavazólapokat, sokan gyűjtöttek és 
juttatták el hozzám, illetve a beküldési címre. Rokonok, bará-
tok, volt munkatársak, évfolyamtársak, baráti köri és egyesületi 
tagok, klubok tagjai, munkahelyi kollektívák, gyülekezeti 
tagok, kortól, nemtől, politikai hovatartozástól függetlenül 
emberek százai, ezrei támogattak abban, hogy a megtisztelő díj 
tulajdonosa lehessek.

Örömmel jelentem, hogy az összefogás eredményeként 
szeptember 13-án a Szolnoki Szigligeti Színházban megrende-
zésre került Prima Gálán átvehettem a Prima Díjat. 

Külön öröm számomra, hogy a díj tizenkét éves történetében 
nekem sikerült először győzni a magyar népművészet és 
közművelődés kategóriában olyan sok szavazattal, ami a díj 
megnyeréséhez is elég lett.

Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani 
minden kedves támo-
gatómnak, akik nem 
csak Kunhegyesről, 
hanem megyénk szá-
mos  te lepül éséről 
küldték el szavazatai-
kat. 

Számomra a Prima 
Díj az emberi jóakarat, 
támogatás és össze-
fogás szimbóluma lett. 
Bármikor ránézek 
mindig kedves segítő-
im jutnak eszembe, akiknek kívánok jó egészséget és azt, hogy 
sokszor legyen részük olyan örömben, boldogságban, amilyet 
én éreztem a díj átvételekor.

Czupp Pál
fafaragó népi ipraművész
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