
AJTP Informatikaverseny Kaposvár 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül megrendezett kaposvári országos 

informatika versenyen iskolánk csapata döntőjében első helyezett lett. A csapat tagjai: 

Lakatos Roland és Major Dominik 9T osztályos tanulók. Külön kiemelték és díjazták azt is, 

hogy a legjobb programot Major Dominik írta a 14 döntős csapat közül. Gratulálunk a 

diákoknak és felkészítő tanáruknak, Nemcsik János tanár úrnak! 

 

 

Major Dominik élménybeszámolója: 

Április 8-án a tanítási órák után elindultunk Kaposvár 

városa felé. Hosszú volt az út, de Nemcsik Tanár Úr 

feldobta az egészet. Nagyon sok új zenét, valamint 

információkat hallhattunk. Balatonlellén megálltunk 

egy kicsit pihenni. Volt olyasvalaki, aki most láthatta 

először a saját szemeivel. Megnéztük a Balatont, 

valamint megettük ott az uzsonnánkat. A kis kitérő 

után megindultunk Kaposvár felé, ami már nem volt 

annyira messze. A 67-es úton átmentünk a „Zenélő 

úton”. Mindannyian felismertük az ismerős dallamot. 

Nagyon sok szép, esetleg új helyet, tájat láttunk. 

Amint odaértünk megvacsoráztunk, és volt egy kis 

szabadidőnk. Körbenéztünk a kollégiumban, utána 

pedig felmentünk a szobába gyakorolni a holnapi 

versenyre. Este a szokásos időben lefeküdtünk, hogy 

kipihenve mérettessük meg magunkat a következő 

napon. Hamar el is jött a nagy nap. Reggeli után 

elindultunk a Táncsics iskolába. Ott már várt minket 

az iskola igazgatója, valamint az iskola AJTP 

programfelelőse. Egy rövid köszöntő után el is kezdtük a versenyt. 3 óránk volt megoldani 4 

különböző feladatsort. Ezeket felosztottuk magunk között. Én a programozást, valamint a 

táblázatkezelést csináltam. Annyira nem voltak nehezek a feladatok, csak a stresszhelyzet 

miatt nem nagyon tudtam gondolkozni. A 3. óra végére sikerült nagyjából megcsinálnom 

minden feladatot, még segítettem csapattársamnak is. Miután végeztünk a verseny 

megírásával, ebéd után elindultunk a Zselici Csillagvizsgáló felé. Ott egy planetáriumi 

előadást láthattunk. Nagyon érdekes volt. A csillagvizsgáló után elvittek az iskolába az 

eredményhirdetésre. Mindenki tűkön ülve várta már az eredményeket. A „Kicsik” 

kategóriában én és csapattársam, Lakatos Roland lettünk az első helyezettek. Én még ezen 

kívül megnyertem a „Legeredményesebb programozó” címet is. Ezek után visszamentünk a 

kollégiumba, és már nem volt semmi fontosabb program. Másnap indultunk hazafelé, meg is 

álltunk Pesten, egy kicsit plázázni a Corvin plázában. Sok mindent nem vásároltunk inkább 

csak nézelődtünk. Vasárnap estére hazaértünk és véget ért ez a nagy kaland. 

   Major Dominik 9T osztályos tanuló 

 


