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BALKANSKA POLETNA ŠOLA MLADIH MATEMATIKOV
NA CIPRU

Ob isk ba lkanske ma tem a t i čn e šo le je bil zame neke vrste tolaž ilna nagrada,
ker se mi je olim piada izm uznila iz rok. Po leg mene je dobi lo vabi lo še pet
Jugoslovanov. Vodji naše de legacije sta bila iz Sarajeva in sta tud i predava la
na omenjeni šol i. Po leg Jugoslavije so sode lova le še Romun ija, Bolgarija,
Grčija in seveda Ciper (grški del) .

Balkanska matematična šo la se je odv ijala na Dianel lios Technica l School
v Larnak i. Moja pot proti Larnaki se je začela na brniškem l e t al i šču 26 . avgu
sta ob enih zjutraj. V Beograd u so se mi pridružili še drugi . Med poletom
smo klepetali vsak v svojem jeziku, na enak način smo komuniciral i tud i ves
čas bivanja na Cipru in smo se kar dobro raz umeli, le včasi h smo si mora li
pomagati z angleščino . Prvi dan smo bili prosti . Čakanje na začetek poletne
šo le smo lahko izkorist ili za kopanje v Sredozemskem morj u in za sp rehajanje
po peščeni plaži, ki pa je bila ža l prepolna ljudi, zato je mars ikd.o rajši ostal
v šo li in igral namizni t enis. Komur ni bilo do gibanja , j e ig ra l karte a li šah .

V šo li smo ime li od ponede ljka do petka po dve predavanj i, vsako je
traja lo približno uro in po l. Poz ne popo ldanske in večerne ure smo prežive li
na izlet ih in tako neko liko spoznali Ciper in njegovo zgodovino . Ogleda li smo
si Paralimni in okol ico, v Nicosii obiska li T he Pr isons in Arheo loški muzej.
Namestnik župana Nicosie nam je priredi l sprejem v Laiki Yitoni i, zvečer pa
smo prisostvova li predstavi talentov v Pera Chor ion Nisso u. Eden od izletov
je bil vPierides Muse um in cerkev Svetega Lazarja , v Limasso lu pa smo na
vinskem fest ivalu prisostvovali predstavi v st ilu " Pokaži, kaj znaš" . V petek
je bil slovesen zaključek matematične šole . Po slavnostnem govoru župana
Larnake so vodite lji ekip povedali nekaj besed o svojih vtisih s Cipra . Vsaka
ekipa je predstavi la svojo državo s kakšno pesmijo. V soboto smo si ogledal i
samostan v Kykkos u in v nedeljo so ekipe začele odhajati.

Mislim, da matematika ni bila edini namen našega bivanja na Cipru .
Prav to liko je pomembno dr uženje mladih matemat ikov iz r a zli č ni h dežel . Na
ta način se tkejo vezi med deže lami in med lj udmi - vezi za prihodnost. Mate
matična šo la je poteka la i z klj u č n o v anglešč ini, kar je bila za nas dragocena
izkušnja. Predavanjem sem lah ko sledil, ker mi je bila večina obravnavane
snovi znana . Predavatelji so bili prijazn i in so radi pojasn ili vsakomur , česar

ni raz umel , najsi je bil prob lem v razumevanju matematike ali angleščine .
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