
Országos siker a Dusza Árpád informatikai versenyen! 

A hétvégén hatodik alkalommal került megrendezésre az országos Dusza Árpád informatikai verseny döntője 

a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. A 9-10. osztályosok körében a Lovassy László Gimnázium LG2 

nevezetű csapata: Báder Anikó tanárnő felkészítésével Koch Viktor, Gyarmati László és Edelényi-Szabó 

Viktor összeállítással képviselték iskolánkat. 

„Az első fordulóban még kicsit döcögősebben ment a közös munka.” –mondta Edelényi-Szabó Viktor. „A 

legfőbb probléma az volt, hogy mind a hárman nekiálltunk, és a feladatot a saját módszerünkkel akartuk 

megoldani. A végén kisebb fennakadást okozott a három teljesen különböző program összefűzése. 

Szerencsére ez az eredményen nem nagyon látszott meg, holtversenyben az 1-2. helyen jutottunk tovább a 

döntőbe.” 

A miskolci döntőben a 10 (korosztály ban 4) csapatnak az IQ-puzzle nevezetű játékot kellett virtuális 

formában megvalósítani. „Ez alkalommal sokkal megfontoltabban álltunk neki a munkának. A feladatot 

három részre osztottuk: László dolgozta ki a program bonyolultabb részeit, míg Koch Viktor a program 

grafikáját dolgozta ki. Eközben én a fejlesztői dokumentációval, a prezentációval és a program logikai részével 

foglalkoztam. Ez a végén kifizetődőnek bizonyult: a dokumentáció készítése közben olyan hibákat is 

felfedeztünk, amit szerkesztés közben egyáltalán nem. A 4 órás programozást követően feszült várakozás 

előzte meg a prezentáció bemutatását. A prezentáció elejei kisebb technikai affértól eltekintve úgy zajlott, 

ahogy azt mi előre elterveztük.” 

„A díjkiosztón a feszültség tovább fokozódott. Ahogy a nevek fogytak, ott álltunk a második hely kihirdetése 

előtt a legnagyobb riválissal szemben. Az izgulás feleslegesnek bizonyult, mert mint később kiderült, a döntőt 

hatalmas fölénnyel 185–105 pontra megnyertük velük szemben. És ha ez még nem lenne elég, a Dusza-család 

által alapított legjobb előadónak járó különdíjat is elhódítottuk. Személy szerint nagyon élveztem és elégedett 

vagyok a csapat teljesítményével és munkájával, és így öregbíteni tudtuk iskolánk és az informatikatagozat 

hírnevét egy újabb kiemelkedő teljesítménnyel. Remélem, jövőre is lesz alkalmunk részt venni ezen a 

színvonalas versenyen.” 
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