Sústredenie MATMIX-u, Štúrovo 23. 8. – 27. 8. 2004
Koncom augusta, v pondelok 23. 8. 2004, sa začalo to, na čo sme sa dlhší čas
už viacerí tešili. Sústredenie MATMIX-u. V dopoludňajších hodinách sme sa všemožnými dopravnými prostriedkami snažili dostať do Štúrova. Niektorí to mali pohodlné a odviezli sa na aute, iní išli vlakom a zo železničnej stanice autobusom alebo
pešo. Komu sa podarilo trafiť do internátu (čo sa podarilo všetkým), ten nahlásil tete
vrátničke svoje údaje, vyviezol sa výťahom na šieste poschodie a mohol sa ubytovať.
Bolo nás menej ako po minulé roky: len päť dievčat, osem chlapcov a traja vedúci – Mgr. Martin Hriňák, RNDr. Milan Maxian a RNDr. Ľudovít Hrdina, CSc. Okrem nás, čo sme poctivo rátali príklady korešpondenčnej súťaže, bol s nami aj jeden
chlapec, ktorého pán Maxian doučoval matematiku, aby po ročnom pobyte
v Amerike mohol postúpiť do ďalšieho ročníka.
O jednej hodine poobede sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde sa nám
predstavili vedúci, ktorých väčšina z nás už poznala z minulých rokov, pán Maxian
povedal pár slov na úvod a víťazi korešpondenčnej súťaže dostali kalkulačky. Rozdelili sme sa do dvoch družín, aby sme počas nasledujúcich dní mohli medzi sebou súťažiť. Začali sme hneď volejbalom a futbalom a zvyšok poobedia sme mali voľno.
Niektorí išli na kúpalisko, iní ostali v internáte alebo išli do mesta na prechádzku spojenú s nákupom oblečenia. Večer sme sa s Maťom Hriňákom v spoločenskej miestnosti hrali rôzne zoznamovacie hry, elektrinu a mafiu. Na záver sme si ešte takmer
všetci pozerali na notebooku fotky, ktoré Maťo nafotil počas dňa.
Druhý deň o deviatej sa začal
Matboj, ktorý pripravil pán Hrdina.
Pozostával
z desiatich
úloh
rôznej
náročnosti, ktoré sme mali v družinách
v stanovenom čase vyriešiť. Po prestávke
bolo vyhodnotenie, kde sme my sami
hovorili riešenia príkladov – vždy jeden
z družiny prezentoval svoje riešenie pred
vedúcimi a druhou družinou. Za tieto
riešenia sa dali získavať ďalšie body.
Potom sme hrali futbal a volejbal, každý sa
naobedoval podľa svojej chuti a väčšina
z nás sa pobrala na kúpalisko, ktoré bolo
oproti minulému roku väčšie a drahšie. Nebolo práve najteplejšie, obzvlášť nie
v mokrých plavkách, keď slnko zašlo za
oblaky, tak sme sa po niekoľkých hodinách
kúpania vrátili do internátu, ledva sme sa
stihli navečerať a už bol večerný program.
Maťo mal pre nás pripravenú logickú hru,
po jej skončení sme si ešte pozerali fotky
a išli sme spať.
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V stredu sme si vypočuli prednášku pána Maxiana o kužeľosečkách, zašportovali sme si a poobedie každý strávil podľa vlastného uváženia – na kúpalisku alebo
na výlete v Ostrihome. Večer sme si zahrali proti sebe ďalšiu logickú hru, bridž
a šarády.
Vo štvrtok mal prednášku Maťo Hriňák o polynómoch a po prestávke sme spolu s ním riešili niekoľko zaujímavých úloh. Keďže pršalo, väčšina strávila popoludnie
v internáte, napr. hraním multifunkčných
mafiánov. Okolo deviatej večer sme sa
všetci stretli v spoločenskej miestnosti,
kde bolo vyhodnotenie celého sústredenia
a každá družinka dostala ceny – veľkú čokoládu a makovníky, ktoré sa počas predchádzajúcich dní stali kultovým jedlom
sústredenia. Fotili sme sa, pojedli sme ceny a potom sme sa všetci presunuli do našej izby, kde sme hrali multifunkčných
mafiánov, šarády, rozprávali sme sa
a zavŕšili sme to hrou „horúce kreslo“.
Nastal piatok, a tým aj deň odchodu. Po neveľmi dlhom spánku sme sa pobalili
a od skorého rána sme postupne odchádzali domov plní dojmov a zážitkov zo sústredenia. A už sa tešíme na to ďalšie.
Lenka Veselovská

Horný rad zľava: RNDr. Milan Maxian, Lucia Vašková, Zuzana Pôbišová, Slávka Bertová, Michal
Takács, Lenka Veselovská, Róbert Birkus, Peter Perešíni, Marek Derňár, Katarína Bachratá, Martin
Blicha
Dolný rad zľava: Peter Korcsok, Vladimír Boža, Mgr. Martin Hriňák
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