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Tisztelt olvasó!
Kedves diákok, szülők, nagyszülők!
Ide s tova három hónapja, hogy újra megszólalt az iskola csengője, jelezve ezzel, hogy a kezdetén végtelennek
tűnő vakációs napok elfogytak, s a pihenés után elérkezett a munka ideje. A kisebbek nagyobb, a nagyobbak talán
kisebb lelkesedéssel készültek, de mindenki iskolakezdési lázban égett. Vállfán a frissen vasalt ruha, a
tolltartóban katonás rendben és hiánytalanul sorakoztak az írószerek, s a sok üres füzet várta, hogy lapjai
megteljenek. Ősztől iskolánkban a munka nemcsak az osztálytermekben folyt. Megkezdődtek az új épület építési
munkálatai, melynek teljes anyagi vonzatát a helyi, margittai költségvetésből fedeztük mindeddig. Annak
reményében, hogy a helyi támogatást jövőre is élvezhetjük, sőt más források is megnyílnak, mi, az iskola
vezetősége arra törekszünk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megszüntessük az áldatlan délutáni tanítást.
S most, mikor a tolltartók már hiányosak, a füzetek lapjai teleírottak, a kicsiknél megszülettek az első betűk, a
nagyobbacskák a hatványokkal, míg az igazi nagyok az angol nyelv vagy éppen az integrálás, deriválás
rejtelmeinek kibogozásával töltik idejüket, a naptár már decemberre váltott. Advent van, Mikulás már kiosztotta
(remélhetőleg virgácsmentes) csomagjait, s az első hó is megmutatta magát, s már csak néhány napig rövidülnek
a nappalok.
Ez két fontos eseményt is előre jelez: közeledik a vakáció és az év talán legörömtelibb ünnepe, a Karácsony.
Megköszönve kicsik és nagyok, szülők, nagyszülők, pedagógusok munkáját, szponzoraink, támogatóink belénk
vetett hitét, az alábbi idézettel kívánok Kellemes Ünnepet és Boldog Új Esztendőt!
„Angyal vidd meg a hírt az égből, / Mindig új élet lesz a vérből. / Találkoztak ők már néhányszor / - a gyermek, a
szamár, a pásztor - / Az alomban, a jászol mellett, / A csodát most ők is vigyázzák, / Leheletükkel állnak strázsát, /
Mert csillag ég, hasad a hajnal, / Mondd meg nekik - /mennyből az angyal.” (Márai Sándor)
NAGY GABRIELLA igazgató
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I-IV. HAGYOMÁNYOS OKTATÁS

AjándékAjándék-képversek a közelgő ünnepekre a II. A osztály tanulóitól
A puttony
Én vagyok
a
puttony,
Mikulásé vagyok!
Ha tán kilyukadok,
Nagy bajt okozhatok!
O-koz-ha-tok...
Pál Evelin-Olívia, II. A

A II. A osztály Mikulásai

A Mikulás zsákja
Jó
Mikulás
bácsit, jaj, de
nagyon várom, nem
sokára eljön csilingelő
szánon. Almával, dióval
teli van a zsákja, bőven jut belőle minden topánkába.

Furó Viktória-Ramona, II. A
Az árva fenyő
Te
szúrós, hegyes fenyőfa, miért
vagy olyan
árva? Tán nem
találsz menedéket
kis
gyermekek
szép lelkében? Majd
én befogadlak
téged, s
szépen
feldíszítlek.
Hajas Dorottya-Zsófia, II. A

Moldvai Erik, II. A
Mikulás
A Mikulás
hátán van a zsák,
szereti a gyerekeket
a kedves Mikulás!
Szánnal jön, tizenkét
rénszarvas húzza azt, fentről
dobja az ajándékokat. A gyerekek örülnek a teli dobozoknak, s a benne lévő soksok finomságnak!

2012 Karácsonyán

Horgos Raymond, II. A
A Mikulás rejtélyes zsákja
Vajon
mit rejthet
a Mikulás zsákja?
Talán sok cukorkát? Vagy egy
csomó mackócskát? Mit rejt e
rejtélyes zsák? Nem tudja más,
csak a Mikulás!!!
Darabont Dóra, II. A

A fenyőfa
Én
ha fenyőfa
lehetnék, szépen
ragyognék.
Ha a gyerekek
feldíszítenének, szép
színes
lennék. Piros,
fehér, zöld gömbökkel nagyon
szépen
ragyognék.

Ajándékszínező – Áldott
ünnepet!
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Ha én karácsonyfa lennék...
Ha
én karácsonyfa lennék, a gyerekeknek
örömöt
hoznék. Hozzá még boldog szívet,
varázsolnék bele sok
szeretetet. Ezt szeretném én,
ha karácsonyfa
lennék!

Vida Kristóf-Károly, II. A

I-IV. HAGYOMÁNYOS OKTATÁS

SOKAT TUD AZ ÉN KEZEM
(A „kézimunkás” projekt)
A fantázia, az alkotás iránti vágy volt a mozgatórugója a kisiskolások ezen őszi tevékenységének. A különböző alakú színes
falevelek, termések, gyümölcsök, magvak az apró gyermeki kezekben átalakultak, új formát öltöttek.
A koktélparadicsom és szőlőszem a káposztakirály koronájának ékkövei lettek, míg a levélpalástot gyöngyökké vált
kukoricaszemek díszítették. Sárgarépából faragtak traktort, káposztatorzsából alakult a malac „tüncsi” orra, krumpliból a süni
teste, gesztenyfüzérből a kígyó, tökből a lámpás, tengericsőből a baba, magvakból a díszítőmotivumok, levélből a kakas, a gólya, a
szarvas, a farkas, az ember. Parádé volt a javából!
A gyermekek munkakedvét fokozták az alkotás hevében felelevenített őszi versek, dalok, találós kérdések. A
tanulóközösségeket vezető tanítók (Almási Judit, Krisztik Kornélia, Varga-Kovács Sára, Kis Éva, Fügedy Anikó, Pop Mónika,
Szűcs Andrea, Bódis Beáta, Bődi Boglárka, Kovács Katalin, Perl Emese, Balázsi Emma, Deák Andrea, Galambos Edina, Forgács
Enikő, Coznici Gabriella) sokszor rácsodálkoztak a kis tanítványok ötleteire, képzelőerejük gazdagságára, s nagy gonddal
segítettek megvalósítani azt. Fényképeken meg is örökítették a
csodálatos alkotásokat.
Az ebből készült kis kiállítást naponta útba ejtik és
megnézik a kíváncsiskodó gyerekek.
Szabó Lőrinc sorait olvasom:

„Sokat tud az én kezem,
Sokat tud az ujjam.
Benne mindenféle régi
S mindenféle új van.
Jó szerszám az én kezem,
Az eszem sem rosszabb.
Gyönyörű ma a világ,
De gyönyörűbb lesz holnap.”
Arra gondolok, hogy jövendő lakberendezők, építészek,
illusztrátorok, divattervezők járkálnak közöttünk. Máris
büszkék vagyunk rájuk!

Kovács Katalin tanítónő, projektvezető
A tejescsupor
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény
ember meg egy szegény asszony. Volt nekik három
lányuk. Azok mindig sütöttek-főztek volna, de ritkán volt
miből.
Elment a szegény ember egyszer az erdőre, hogy
gallyat gyűjtsön. Hát, amint ott szorgoskodik a cserfák
közelében, az út mellett, potyogni kezd a makk. Lába elé
esik egy nagy, akkora, mint az ökle.
− Ez valami csudamakk - morfondírozott magában –
megmutatom a lányaimnak. Ilyet még sosem láttam! - s
folytatta a munkáját.
Este a lányok nézegették a makkot, kézről-kézre
adták, mígnem az egyik elejti s az a tűzbe pottyant. Kap is utána, de láss csudát, a makkból hirtelen egy tejescsupor
formálódott. Amint az asztalra pattant, belenéztek, hát színültig volt tejjel. Kóstolják, friss, édes.
Volt mit enni ezután. A csupor soha nem ürült ki. Főzték a finom leveseket, sütötték a pogácsát, palacsintát, fánkot.
Gyarapodott a gazdaság is. Már vettek egy kis darab földet, malackát.
Híre ment a szegény ember szerencséjének. Az irigykedők
csak azt láthatták, hogy családostól szorgalmasan dolgozik.
Egyik este a legkisebb lány, amint a csuprot a stelázsira akarta
tenni, elejtette. Eltört.
Hirtelen a darabjaiból mintha makk formálódott volna, s gurult
az ajtón kifele, ezt dúdolván:
Gazdagokhoz sosem megyek,
Csak szegényeken segítek.
Befejeztem küldetésem,
Isten áldjon, kis ház népe!
A családtagok összenéztek, mosolyogtak, s hálálkodtak.
Aki nem hiszi, járjon utána!
A III. A osztály alkotása
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I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS és I-IV STEP BY STEP
A versenyről
versenyr l pedagógus szemmel
A polgári nevelés tantárgy egyik témája a IV. osztályban a vetélkedés, versenyzés. Tavaly a tanórán
osztályunk tanulói közösen értelmezték a verseny fogalmát. Rámutattak arra, hogy minden gyermek
versenyeken igyekszik a legjobb teljesítményt nyújtani, a legjobb eredményt elérni. A vitaháló
módszerével a már rutinos versenyzőink megpróbálták átcsalogatni a vonal túlsó részébe társaikat, érveket,
indokokat hangoztattak, hogy miért is érdemes versenyezni. De nézzük meg közelebbről, miről is van szó!
Pedagógusok, diákok, szülők is vélekedhetnek úgy, hogy a különböző tantárgyversenyek negatívan
hatnak a gyermek lelki fejlődésére: sokszor éri csalódás őket, s ezért félni kezdenek a vereségtől vagy a
felelősségtől. De az is megtörténhet, hogy a hatalomra való törekvésük lesz a versengés célja, teljesítmény
és presztízs orientálttá válnak, vagy a ,,mindenki mindenki ellen” elv alapján méretkeznek.
A jó közösséget az együttműködés mellett egészséges versenyszellem kell jellemezze. A fentebb
felsorolt érvek semmiképpen sem egészséges versenyzést jelentenek. A hozzáértő pedagógus ismeri a
gyermeki lélek rejtelmeit, és minimálisra tudja csökkenteni a negatív hatást előidéző tényezőket. Azt is
tudja, hogy diákjai sikere nemcsak azon múlik, hogy mekkora a tárgyi tudásuk, milyenek a képességeik,
hanem azon is, hogy mennyire tűrik versenyhelyzetekben a stresszt és mekkora a rutinjuk. A
tantárgyversenyeken való részvétel lehetőséget biztosít a diák számára, hogy megmérettessen. A hangsúly
az egészséges versenyzésen van. Kétségtelen, hogy csak akkor lesz versenyképes a diák, ha megdolgozik
sikeréért. Jó, ha tudatosítjuk benne, hogy mindig önmagához képest kell fejlődjön, és eljuthat a “legjobbak
között vagyok” fokra is. Ez a fejlődés következetes, kitartó munka révén lehetséges csak. Gyermekeinket
rá kell szoktatnunk arra, hogy sokat gyakoroljanak, ismételjenek, dolgozzanak, olvassanak, kutassanak.
Mai társadalmunk egyik követelménye az, hogy a diák ne csak az iskolában, hanem az életben, a
majdani munkahelyén is megállja helyét. Ebben a társadalmi valóságban csak akkor lesz versenyképes, ha
a benne rejlő képességeket a legoptimálisabb módon felszínre tudja hozni, és meglévő tudásával a lehető
legjobban tudja kombinálni. Hisszük, hogy az egészséges versenyzés, az egyéni vagy csoportos vetélkedés
az iskola falai között hozzájárul ahhoz, hogy diákjaink az ÉLET-ben is megállják a helyüket.
Krisztik Kornélia, Varga- Kovács Sára
tanítónők
A MAGYAR NÉPMESE HETE MARGITTÁN
Szeptember 30, Benedek Elek születésnapja évek óta A MAGYAR NÉPMESE NAPJA. Az idén az eddigi egy
napos ünneplés több napossá duzzadt iskolánkban, A MAGYAR NÉPMESE HETE lett.
Benedek Elek élete és munkássága számunkra példa. Szülőföldje, népe és a népköltészet bűvölete tette
mesegyűjtővé, hatalmas mesemondóvá, ragyogó meseíróvá. „Ez a szeretet vezette tollamat, ez adott erőt újra meg
újra, lankadó kedvemnek” - vallja.
A „Volt egyszer, hol nem volt,...” nevelési
projekt keretében zajlott a kisiskolások tevékenysége a
Horváth János Elméleti Líceum falai között.
Tizennyolc tanító gondoskodott a tizenöt osztály
közel háromszáz kisdiákjának irányításáról, és hozzáértő
módon, nagy szeretettel vezette végig őket az emlékezés
útján.
Könyveket,
illusztrációkat
felhasználva
beszélgettek
a
„nagy
mesemondó”
életéről,
munkásságáról, ellátogattak az iskolai és városi
könyvtárba, olvastak és olvastattak meséket, amit az
olvasónaplókba bevezettek, megtekintettek magyar
népmeséket neves előadóművészek tolmácsolásában,
dramatizáltak, bábokat készítettek, bábjeleneteket
mutattak be, könyvjelzőket, meseillusztrációkat
terveztek és kiviteleztek több fajta technikával. A
harmadik és negyedik osztályos tanulók már meséket is
írtak közösen vagy egyénileg. E tevékenységek folyamatáról, momentumairól fotók is készültek.
Kisdiákjaink büszkén nézegették munkájukat, amiket a hét folyamán az osztálytermekben kiállítottak. Számukra
legnagyobb meglepetés az a folyosón lévő hatalmas faliújság lett, amit Benedek Elek előtt tisztelegve az ő
munkáikkal díszítettünk fel. A faliújságot egy udvarhelyszéki varrottas részlete, a „mesterke” keretezi be.
A pedagógusok és tanítványaik az élményekben gazdag szép napok emlékére könyvjelzőt kaptak. Rajta
Benedek Elek képmása, alatta a vallomása, ami számunkra útravaló további munkánkhoz:
„Állj a védtelenek, gyengék közé, az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus.”
A szervezők nevében, Kovács Katalin tanítónő
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I-IV. STEP BY STEP – AFTER SCHOOL

„Én vagyok az Adventi koszorú!”
- gondolatok advent időszakában a II. Step by Step
osztály tanulóinak tollából –
„Én vagyok a legkedvesebb ajándék karácsony előtt.”
„Én készítem fel az embereket Karácsony ünnepére.” „Én
fényből vagyok.” „Én vagyok a legszebb, szépek a
díszeim. Barátom a karácsonyfa.” „Aki nem tudja, miből
készülök, annak megsúgom. Engem fenyőből készítenek sok dísszel.”
„Én hívom a telet. Égnek rajtam a gyertyák, csak egy kicsit szúrós vagyok.”
„Jaj, de örülök, ha meggyújtanak rajtam egy gyertyát! Szeretnek a gyerekek, szépen feldíszítenek.”
„Elkészít egy csodálatos gyerek. Jön a Mikulás, és megcsodál engem.”
„Az én gyertyáimat gyújtsátok meg! Míg én égek, addig szívetek tiszta legyen!”
„Mikor mind a négy gyertyám meggyúl, öröm legyen arcotokon! De jó lenne, ha mindenkinek kitisztulna a szíve!”
„Takarítsd ki a szívedet ameddig az én gyertyáim égnek!”
„Én nektek mindig szerencsét hozok.”
„Gyújtsd meg gyertyáimat, és higgy bennem! Míg gyertyáim égnek, tisztítsd meg lelkedet! Angyalkák, vigyetek el egy
családhoz! Hadd tudják meg, hogy itt az Advent.”
Egy könyv ereje
Egy különleges nap csak úgy különleges, ha érdekes dolgok történnek.
A könyvtáros néni pirospozsgás arccal figyelte a gyerekeket, és ha néha hangosak voltunk, szelíden
megmagyarázta nekünk, hogy nem tudunk így olvasni.
Egyszer hatalmas zajt hallottunk:
- Na végre, eljött az én időm! - kacagott fel hangosan a varázsló - Nesze nektek! –majd felemelt pár könyvet és
eltűntette azokat.
- Nem szereted a könyveket?- kérdeztem.
- Nincs bennük semmi fontos!
- Te nem szoktál olvasni?
- Hát... Ööö – elpirult - nem, nem szeretem a könyveket –jelentette
ki, – ezért én nem is olvasok.
- Sok mindent megtudsz azokról a dolgokról, amit ismerni
szeretnél.
- A főzést is? - s közben a könyveket lassan visszatette a helyükre.
- Igen. Tessék! – kezébe nyomtam egy vastag szakácskönyvet –
Ebben sok receptet találsz.
- Kö-szö-nöm ... - dadogott – Mindig is szakács akartam lenni.
Lapozott egy kicsit, és ezt mondta:
- De jó, felcsapok szakácsnak!
Azóta a varázsló megbecsüli a könyveket, és rendszeresen jár a könyvtárba. Megnyitott egy éttermet, és én
mindig ott ebédelek a barátaimmal.
Szélesi Panna - IV. SBS
Más, de hasonló
Tanácskoztak a fecskék. Fecske Fanni most fog másodjára menni meleg hazájába. Barátja, Gerle Gedeon
csatlakozott beszédükhöz.
- Na de, Fecske Feri bácsi, a tanács nem a panaszkodásra kíváncsi! - szólt bele Gedeon a vitába.
- Lehet – jött a válasz, – de az ottani hajók állapota borzalmas!
A tanács fogta a fejét. Addig Fecske Fanni és Gerle Gedeon elmentek a közeli parkba, s helyet foglaltak egy
terebélyes fa ágán.
- Milyen elmenni Afrikába? – kérdezte őszintén Gedeon.
- Hogy milyen? Csodás, ahogy a simogató szél borzolja tollaim! És mikor hűvös estéken a menedéket nyújtó
hajókon pihenünk, sejtelmes suhogás ringat bennünket álomba. De milyen itt az ősz?
- Ahogy a suhogó fák lombjukat hullatják? A halk neszek altatódalt énekelnek? Vagy ahogy a költői táj nézése
melegséget kelt? Amikor a ritka fák ágai közt szél süvít? Fantasztikus! De milyen a melegben telelni? –tett fel újabb
kérdést Gedeon.
- A sok ismeretlen állat hangos, ám nyugodt érzést biztosít. De mind hazavágyunk. Jó elutazni, de visszahúz a haza.
És persze te is!
Nevettek ezen, de igazából mind a ketten komolyan gondolták, de bevallani nem tudták. Elbűvölte őket a táj.
Magyari Dóra – IV. SBS
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BESZÁMOLÓK
Tegyünk a tisztaságért!!!
2013. szeptember 28-án egész Romániában, így Margittán is szemétgyűjtési akciók zajlottak a “Let’s Do It, Romania!”
program keretén belül. Ezen a szombaton iskolánk, a Horváth János Elméleti Líceum diákjai sem maradtak otthon, és vidám
hangulatban várták, hogy a polgármesteri hivataltól megkapják a takarításhoz szükséges szemeteszsákokat és kesztyűket. Ezt
követően útra keltek három lelkes pedagógus kíséretében, hogy a
margittai erdő környékét megtisztítsák az eldobott papíroktól és
palackoktól.
A természet érezhető közelsége, a friss és tiszta levegő
mindenkinek erőt adott, hogy a rábízott feladatot a lehető legjobban
végezze el. Sajnos, volt tennivaló bőven, hiszen az emberek
többsége már nem érez felelősséget a természet iránt, a
közömbösség pedig határtalan.
A mi diákjainkat azonban nem olyan fából faragták, hogy
megfutamodjanak holmi szemétkupac látványától, így a tele
szemeteszsákok csak gyűltek és gyűltek mígnem delet harangoztak, és közös programunk lassan befejeződött.
A nap tanulságos volt mindenki számára, aki csatlakozott hozzánk ezen a délelőttön, de remélem azok számára is, akik csak
külső szemlélőként nézték, hogyan munkálkodnak a gyerekek, akik felelősséget és tiszteletet éreznek környezetük iránt.
Ha minden ember szívébe tudná zárni Fekete István alábbi gondolatait, talán nem is lenne szükség ilyen napokra:
,,A Teremtő szent tenyeréből amikor elröppentek a levegő madarai, bizonyára mindegyik parancsot kapott, hogy mit
csináljon a földi világban. Ők csak ahhoz tartják magukat, és inkább visszatérnek abba a másik világba, semhogy megszegjék az
örök parancsot, mely ellen nem lázadt fel soha egyetlen teremtett lény sem, csak a teremtés mind halványabban ragyogó
koronája - az ember.”
Borbola Melinda tanárnő

Fergeteges táborozás Zánkán
Ebben az évben is megadatott a lehetőség, hogy iskolánk néhány tanulója hat napot eltölthessen egy Balaton menti
településen, Zánkán, az Erzsébet táborban. Kilubickolhattuk magunkat, rendkívül jól szórakoztunk, és rengeteget nevettünk.
Vasárnap délben indultunk útra, mikrobusszal. Elbúcsúztunk a szüleinktől, bepakoltuk csomagjainkat, és elindultunk.
Nagyváradon átszálltunk egy nagyobb buszra, amelyen szintén Erdélyből érkező gyerekek ültek. Hosszú volt az út, de hamar
eltelt. Vidám gyerekkacaj töltötte meg a buszt, valamint sok jókedvű, mosolygó gyermek. Már mindenki alig várta, hogy
megérkezzünk, főleg akkor, mikor már látható volt a távolban a Balaton. Mindenki ujjongott, és egyre türelmetlenebbé vált.
Végül sikeresen megérkeztünk, leszálltunk, kipakoltuk a csomagjainkat, és vártuk, hogy melyik szoba lesz a miénk, és melyik
házban fogunk lakni. A házak a Négyszögletű Kerekerdő című könyv szereplőinek nevét viselték. Mi a Mikkamakka házban
laktunk, megmutatták hogy melyik lesz a mi szobánk, majd kaptunk elemózsiát és ajándékot a tábor részéről. Már az első
este új barátokat szereztünk, akik Horvátországból érkeztek.
Minden reggel háromnegyed hétkor volt az ébresztő. Felöltöztünk,
elkészültünk, majd rendbe tettük a szobát, mivel minden reggel volt
szobaellenőrzés és reggeli torna is. A torna után reggelizni siettünk, utána
pedig a strandra mentünk megmártózni a Balaton vizében. Hamar eltelt,
mindig a délelőtt, utána ebédelni siettünk vissza, de ebéd után ismét
visszamentünk a partra. Vacsora után volt a tábor nyitó estje, ahol felvonták
a zászlót, és bemutatkoztak a szervezők. Ezt követően a tini-diszkóban
kitáncolhattuk magunkat. Este tízkor volt minden nap a takarodó.
Kedd délelőtt a parton mulattuk el az időt, délután pedig Tihanyba
látogattunk, a „levendulák városába”. Meglátogattuk a Tihanyi apátságot,
Tihany főterét, és ellátogattunk a Levendula-házba, ahol mindent
levendulaillat és levendulás tárgyak töltöttek meg. Sőt, még levendula ízű fagylaltot is ettünk!
Szerdán délelőtt esős időnk volt, ezért egész nap elmaradt a fürdőzés. Délelőtt a Kalandparkban voltunk, ahol
falmászástól kezdve kötélmászásig csapatunk tagjai minden próbát ügyesen kiálltak, és jól is érezték magukat a játékos
feladatok teljesítése közben. Délután volt a bemutatkozó, ahol mindenki bemutatta szülőhelyét néhány szóban. Mi is
ismertettük városunk nevezetességeit, városunk híres szülöttjét, Horváth Imrét, valamint iskolánk névadóját, Horváth
Jánost. Este pedig ismét buliztunk egy jót. Csütörtök délelőtt és délután is a parton sütkéreztünk és lubicoltunk a
Balatonban. Vízibiciklizni is voltunk, amit nagyon élveztünk, ezért elhatároztuk, hogy másnap is megyünk, mivel sajnos az lesz
az utolsó nap. Este volt a Bátorságpróba. Kaptunk egy térképet, ami alapján eligazodtunk, és mindenkinél volt egy zseblámpa,
mivel az utcán koromsötét volt. Különböző feladatokat kaptunk, ahol számított az ügyesség és a gyorsaság, de csapatunk
hősiesen kiállta a próbákat, és jó pontszámot ért el.
Pénteken végül utoljára mártóztunk meg a Balatonban, utoljára mentünk vízibiciklizni, és nagy nehezen, fájó szívvel
búcsút intettünk a Balatonnak. Este megtartottuk a táborzárót, ahol a táborvezetők megajándékozták a táborozókat, és
utoljára elénekelhettük együtt a tábordalt, és buliztunk egy utolsót. Elbúcsúztunk az új barátainktól, készítettünk velük
fényképet utolsó emlékképpen.
Szombat hajnalban szomorúan, de emlékekkel gazdagon indultunk haza. Nagyon hamar eltelt ez a hét, akár a
villámcsapás. Köszönjük a szervezőknek: a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének és iskolánk vezetőinek, valamint
Puskás Enikő kísérő tanárunknak ezt a csodás táborozást, az élményeket, amelyekben részünk volt és az új barátokat,
egyszerűen mindent.
POP NIKOLETT, VIII. A osztály
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MAGYARKÉC

Ősz gyerekszemmel és szívvel
Az évszakok sokszínűsége könnyedén felkelti a gyerekek érdeklődését egy olyan környezetben, ahol ha
kinézel az ablakon, az iskola udvaráról messzire ellátni, nem töri meg a látóhatárt betonrengeteg.
Varázslatos táj, az ősz színeiben pompázó erdő, színes ruhákba öltözött fák, némelyik kopaszodó,
levélszőnyeg az iskola kertjében - gyönyörű látvány. Itt a szélnek is finom illata van.
Duruzsol a cserépkályha, Kányádi Sándor bácsi őszről szóló verseit mondják, éneklik szívvel, lélekkel a
gyerekek: "Jön már az ismerős széllábú szelíd ősz…", ezekért a pillanatokért érdemes pedagógusnak lenni.
Erdei barangolás közben szorgos mókuskáim gyűjtögetnek - majd jó lesz valamire: a kökény,
galagonya, csipkebogyó.
Sétáink során az iskola előtti sétányon gesztenyét, makkot találni, különböző falevelek, száraz ágacskák
kerülnek utunkba - összegyűjtjük az őszi sarok berendezéséhez, "remekművek" készítéséhez kézimunka
órákon, matematika órákon gesztenyékkel számolunk, összeadunk - kivonunk.
Közel lenni a természethez, az erdőhöz testi- lelki feltöltődés, és a gyerekek megtanulják szeretni,
tisztelni, csodálni a természetet.
Az iskola udvarán lévő öreg hársfák beteg kérgét "Doktor Fakopáncs" gyógyítja, ki oly szorgalmasan
végzi munkáját, hogy halljuk kopogtatását az osztályteremben is.
Megfigyeltük a fecskék gyülekezését a villanydrótokon. Elköszöntünk a fecskéktől és a faluban lakó
gólyáktól. Az üresen maradt fészkeiket óvjuk, vigyázunk rá, tavasszal visszavárjuk őket.
Gyönyörű táj: vadnyulak, fácánok, őzikék sétálnak a Magyarkécz felé vezető úton. A gyerekek csillogó
szemekkel számolnak be élményeikről: - Tanító néni, láttam egy csapat vaddisznót- a mamát és a malacait! - Én
őzikét láttam! - Én rókát!
Nagy örömmel tölt el, hogy figyelnek a természetre, figyelők és óvók, szeretik az erdőt, meglátják a
szép fát, madarat, virágot, észreveszik az érdekes formájú követ, a magyarkéczi forrás vizét fogyasztják.
Jó érzés nekünk, tanító néniknek, hogy ezek a kis emberpalánták fogékonyak a szépre, csak rá kell
ébreszteni őket arra, hogy a minket körülvevő világ csodálatos.
Sün Samu üzenetét elfogadták, és komolyan veszik tanácsait- csak zöld szemüvegen keresztül szemlélik
a környezetüket, nem tapossák el a katicabogarat, nem törik le a fák ágait, vigyáznak minden fűszálra.
Csodálatos az ősz: duruzsol a kályha, hársfavirág, csipkebogyó, kamilla illatkavalkádja száll, szürcsölik
a forró teát a kis mókusok: mesélnek, mesélnek … érdemes meghallgatni őket, de olykor a sok vidámságba őszi
szomorúság is vegyül - magyarkéczi gyereksors, lehet tőlük tanulni.
Hát nem csupa szív gyerekeink vannak?
Te tudsz örülni annak, hogy süt a nap?
Könczey Erzsébet tanítónő
Magyarkécz

Őszi mozaik
Előkészítő és I-IV. osztály, Magyarkécz
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ – ROMÁN NYELV KATEDRA
Şcoala mea
Sunt elevă în clasa a Vll-a la Liceul Teoretic
''Horváth János'' din Marghita. Îmi place foarte mult
această şcoală pentu că am posibilitatea de a învăţa în
limba mea maternă.
Între mine şi colegii mei de clasă există o
prietenie strânsă. În fiecare zi ne bucurăm să ne întâlnim
la şcoală, să învăţăm, să ne petrecem pauzele împreună.
Suntem o clasă bună la învăţătură, anul trecut am avut o
medie generală foarte bună. Suntem o clasă unită. Ne
ajutăm unul pe celălalt, încercăm să respectăm regulile
şcolii. Profesorii noştri sunt amabili, cu multă răbdare ne
învaţă şi ne împărtăşesc cu bucurie din experienţa şi
cunoştinţele lor. De aceea noi îi respectăm şi vrem ca şi
profesorii să fie mândri de noi.
Le mulţumim că ne educă zi de zi şi sperăm ca
fiecare dintre noi vom deveni adulţi cinstiţi şi fericiţi.
Balázs-Kercsó Fanni, clasa a VII-a A

Iarna
Iarna este un anotimp miraculos al anului, deoarece
aduce fericirea copiilor şi pregăteşte multe sărbători frumoase.
Zăpada, cea mai bună prietenă a copiilor, se lasă
aşteptată pe la noi. Gândul la sosirea ninsorii, la bătaia cu
bulgării de zăpadă, la gheţuşul din parc şi la săniuşul din deal,
îmi provoacă bucurie enormă.
Odată cu iarna, ne bucurăm şi de sărbătorile ei sfinte,
Crăciunul şi Anul Nou, care sunt nişte sărbători magice.
Înaintea sărbătorilor de Crăciun începem să împodobim casa,
mirosul cozonacului proaspăt copt şi al mâncărurilor specifice
Crăciunului creează o atmosferă plăcută. În ziua de Crăciun
împodobim bradul, mergem la biserică pentru a sărbători
naşterea Domnului, după care ne adunăm toată familia în jurul
bradului, unde împărţim şi primim cadourile mult aşteptate.
Urmează o săptămână de distracţie şi veselie în care ne
pregătim de ultima zi a anului, de Revelion.
La sfîrşitul fiecărei ierni apare tristeţea şi nerăbdarea
până la sosirea iernii următoare.
Petvai Petra, clasa a VII-a A

Muritor
(poezie dadaistă)
Vai, vai!
destin Urât,
mergând spre spital,
an vrut să rezolv probleme de
libertate, de agitaţie, de frică,
ştiinţă şi inspiraţie.
Dar am găsit numai
informaţii...

Un fluture...
Sunt un fluture venit din amintire,
Conştient de a lui menire.
Născut din speranţă şi iubire,
Vreau să zbor departe în neştire.
În ziua petrecută în natură,
Înconjurat de dragoste şi ură,
Zbor prin nemărginită lume,
Admirând doar lucrurile bune.
Petvai Petra, clasa a VII -a A

Sunt un fluture....
Sunt un fluture venit din amintire.
Am venit după tine,
Să zburăm spre piciorul muntelui,
Şi spre mijlocul codrului.
Zburăm, zburăm spre lacuri,
Şi spre marile râuri,
Şi rămânem împreună,
Până dimineaţa ceasul sună.

Pető Tamara, Uri Csilla,
Kovács Izolda, Nagy Attila,
Horváth Andrea, cls. a XII-a B

Horgos Patrick,
clasa a VII-a A

24 Decembrie. Care este primul cuvânt care îţi vine în minte când vezi această dată? Crăciunul. De
Crăciun sărbătorim naşterea lui Isus Hristos, se consideră a fi şi sărbătoarea iubirii. Din păcate, în ziua de azi oamenii pierd din
vedere adevărata valoare şi semnificaţie a Crăciunului, pun mare preţ pe lucrurile materiale.
Cu povestea următoare vrem să vă urăm un Crăciun Fericit cu multe împliniri:
Povestea unei lumânări
"M-aţi aprins şi vă uitaţi gânditori la lumina mea. Simţiţi bucurie în suflet? Eu mă
bucur în mod sigur, pentru că am un sens numai când ard. Nu sunt tristă, chiar dacă
arzând am devenit mai mică. De fapt eu am doar două posibilităţi: prima e să rămân
întreagă. Asta ar însemna să nu fiu aprinsă şi atunci nu mă micşorez, dar nici nu-mi
împlinesc rostul meu. A doua ar fi să răspândesc lumină şi căldură şi prin asta să mă
dăruiesc chiar pe mine însămi. Asta e mult mai frumos decât să rămân rece şi fără rost.
Şi voi, oamenii, sunteţi la fel. Când trăiţi numai pentru voi, sunteţi lumânarea
neaprinsă, care nu şi-a împlinit rostul. Dar dacă dăruiţi lumină şi căldură, atunci aveţi un
sens. Pentru asta trebuie să daţi ceva: iubirea, adevărul, bucuria, încrederea şi dorurile pe
care le purtaţi în inimă. Să nu vă temeţi că deveniţi mai mici. Asta e o iluzie. Înăuntrul
vostru e mereu lumină. Gândiţi-vă cu pace în suflet că sunteţi ca o lumânare aprinsă. Eu
sunt numai o simplă lumânare aprinsă. Singură luminez mai puţin. Dar când suntem mai
multe împreună, lumina şi căldura sunt mai puternice. Şi la voi, oamenii e tot aşa,
“împreună luminaţi mai mult”.

Motto: „Cine vrea să împrăştie
împrăştie lumină trebuie să reziste arderii.”
arderii.”
Marhási Zsuzsanna, Monti Ermida, clasa a X-a B
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Ady- ünnepség
Ady- ünnepség

Ady- ünnepség

Építkezünk
Segítünk
egymáson
Gólyabál

Teszünk a tisztaságért
Takarítás az erdőben
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Gólyabál

Rákóczi- ösztöndíjakat
adunk át

Segítünk másokon
Építkezünk

Zánkai táborozás

Szemétszedés

Gólyabál

Táborozás a Balatonon
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KATEDRA
A szeretet varázsa
A varázs illata
Az illat virága
A virág szeretete
-Pop Nikolett-

VARIÁCIÓK SZINESZTÉZIÁRA (VIII. A és VIII. B osztályos tanulók tollából)
A mező dallama
A színek szíve
Az erő vére
Az arany vére
A dallam mezeje
A szívnek színe
A vér fénye
A vér aranya
Az árnyék vére
A szerelem dallama
A színek világa
A fény árnyéka
A világ szíve
Az árnyék fénye
A vér árnyéka
A mező szerelme
A szerelem mezeje
-Szentmiklósi BeátaAz erő fénye
-Nagy Anikó-Ojegár Timea-Fekete Anita-

A halál ereje
Az erők sötétsége
A sötétség ereje
Az erők vonzása
A halál vonzása
A vonzás sötétsége
-Budai Anita-

A suttogás illata
Az illat édese
Az édes suttogása
Az illatok feketéje
A suttogás feketéje
A fekete édese
A fekete suttogása

A suttogás édese
Az édesnek illata
Az illat suttogása
A suttogása illata
-Szarvadi Zsuzsa-

A zajnak a súlya
A színnek a zaja
A súly nagysága
A szín nagysága
A nagyság súlya
-Agócs Henritta-

A fehér dallamok
Puhán szállanak
Édes hangokon
Forró simogatás

Perzselő ajkak
Becéző vágyak
Fehér hangokon
-Gáll Viktória-

SZEMELVÉNYEK
A télen virágzó mandulafa Mátyás király udvarában
Az dicsőséges szép Magyarországban
Az törökverő fiának udvarában
Él Janus Pannonius,
Kinek kedve borús.
Nem érzi jól magát itten,
Mert mikor meglátta, az álla majd lefittyent,
Hogy az népek itt teljes sötétségben
Élnek, mint hal a vízben.
„Nem maradhat ez nép ily homályban”
-Ezt gondolta dühösen, magában.„Megmutatom én nekik, mi a művészet,
Legyenek itt költők, ne csak bűvészek.
Isa Mátyás is tehetett volna valamit,
De megmutatom azt, amit
Tanítanak kinnen Padovában.
Hol nem csak benn ülnek az szobában,
Hanem szabadidejüket arra fordítják,
Mi az könyvben írva van, mind megtanulják.
Bezzeg itten egy nemes is
Alig látott könyveket,
Idevaló vagyok én is,
S ezért ríok könnyeket.
Talán mandulafa vagyok én,
Mely télen virágzik?
Inkább magam agyonlövém,
Mintsem hogy ezt hagyjam.
Innen ily elme hiányzik,
Hogy kimentse őket, mert baj van.”
Ezt gondolta magában Janus barátunk,
S mivel magát agyon nem lövé,
Átformálódott híres nagy költővé.
Erdei Virág, X. A

A barátság ereje
Messze-messze, nagyon messze élt egyszer egy kedves, öreg anyóka.
A kunyhója éppen a törpe nép földje mellett állt, ott, ahol a zöld fű gyűrű
alakban van kitaposva. Az a hír járta, hogy a törpék tapossák ki ezeket a
tisztásokat, amikor éjszakánként csikóháton lovagolnak.
Az igaz, hogy az öreg anyóka kunyhóban élt, de csodálatos és nagy
varázsereje volt. Egyik este a törpe népet megtámadták az óriások. A
törpék ijedtükben elszaladtak Kedvesség Tündéréhez, és segítséget
kértek tőle. Picúr, Hugó és Bogyó volt a küldött.
Ez idő alatt a törpi hadsereg támadást indított az óriások ellen, és
megpróbálták távol tartani őket a falutól, amíg Kedvesség Tündére és a
többi törp meg nem érkezett. Végül a tündér és a törpök együttes erővel
legyőzték az óriásokat. Sajnos a tündér túl sok varázslatot használt, és
varázsereje hiánya miatt összezsugorodott. Így pontosan akkora lett, mint
a törpök, és ők köszönetük jeléül odaköltöztették és befogadták maguk
közé.
Boldogak éltek, míg meg nem haltak. Ha az óriások meg nem
futamodtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Drágos Alexandra, V. A

Adyra emlékeztünk
2013. november 22-én iskolánk díszterme XIX. század végi,
XX. század eleji hangulatot idézve várta a pedagógusokat és a
diákokat, hogy közösen emlékezzenek az Érmellék egyik
legkiemelkedőbb
személyiségére,
a
magyar
költészet
megújítójára, Ady Endrére. Az iskola magyartanárai és
középiskolás diákjai - az előző évekhez hasonlóan - ünnepi
műsorral készültek a költő születésének 136. évfordulójára.
Szabó Melinda magyartanárnő bevezetőjében köszöntötte a jelenlevőket, az iskola vezetőségét, tanárait és diákjait,
majd felhívta a figyelmet egy – sokak számára talán ismeretlen – eseményre Ady Endre életével kapcsolatban: a költő
1911-ben néhány napot Margittán töltött, amikor meglátogatta barátját, az iskola névadóját, Horváth János
irodalomtörténészt. A bevezető gondolatok után a diákok összeállítása következett. Lelkes munkájuknak köszönhetően
a nézők végigkövethették Ady életútját Érmindszenttől a „maradandóság” (Debrecen) és a „szép ámulások szent
városán” (Párizs) át Budapestig. Góg és Magóg fiát Nagy László, XI. osztályos tanuló keltette életre, aki felolvasta a
költő 1913-ban írt Önéletrajzát. Ebbe az önéletírásba szőve hangzottak el Ady Endre költészetének kiemelkedő
darabjai az iskola diákjainak előadásában. A versek felelevenítették a Léda-szerelem őrjítő „csókos valóságát”, majd
„héja-nászuk” végleges lezárása hangzott el az Elbocsátó, szép üzenet soraiban. Felcsendültek az Új versek kötet „új
dalai” is: A Hortobágy poétája és a Korán jöttem ide. A kötet programversét, a „Góg és Magóg fia vagyok én” kezdetű
költeményt az iskola XII. osztályos tanulói megzenésítve adták elő, akárcsak A föl-földobott kő című verset, nagy
sikert aratva ezzel az összegyűlt tanárok és diákok körében. „Száz iramú, vad útja” után a betegeskedő Ady végül a
Csinszkával kötött házasságában találta meg „fényes biztonságát”. Kettőjük szerelmét idézve hangzottak el az Őrizem
a szemed és a De ha mégis? című versei a költőnek. Az összeállítást a diákok két istenes verssel (Hiszek hitetlenül
Istenben, Köszönöm, köszönöm, köszönöm), valamint a posztumusz kötetből származó költemény, Az utolsó hajók
elszavalásával zárták.
A közös megemlékezés végén az iskola vezetőségének beszéde hangzott el. Nagy Gabriella igazgatóasszony
megköszönte a szervezők, Szabó Melinda és Vakon Orsolya magyartanárok, valamint a diákok szorgalmas munkáját.
Végezetül pedig Rend Erzsébet igazgatóhelyettes kérésére újra felcsendültek a költő megzenésített versei.
Az Ady-ünnepségek, megemlékezések újra és újra megerősítik az ő szavainak igazságát: „Ifjú szívekben élek s mindig
tovább…” Mindazok, akik jelen voltak ezen a november 22-ei délutánon a líceum dísztermében, megtapasztalhatták.
Vakon Orsolya tanárnő
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA KATEDRA
A matematika és a matematikatanítás kezdetei
1. Az ókori egyiptomiak
Az első matematikai fogalmak megjelenését nem lehet egy bizonyos dátumhoz kötni, elvész valahol a nagyon távoli múltban, az emberré
válás ködös történetében. Valószínű, hogy az első fogalmak mennyiségeket jelöltek, az elejtett vadak számát, az összegyűjtött gyümölcsök,
magvak mennyiségét, esetleg a család vagy törzs létszámát jelölhette.
Az első tárgyi emlékek, amelyek tanúsíthatják, hogy az ember ismerte a matematika bizonyos ágait, körülbelül 4800 évesek, és legnagyobb
számban a Nílus völgyében kialakult ókori egyiptomi civilizációból maradtak fenn, de jelentősek a babilóniai, indiai és kínai tárgyi emlékek is.
A tudományoknak három ága az, melyeknek gyakorlása az egyiptomiaknál a legrégibb időkre vezethető vissza, ezek: a matematika, a
csillagászat és az orvostudomány.
A piramisok félreérthetetlen módon tanúskodnak arról, hogy a matematika és a mechanika terén az egyiptomiak már magas fokon állottak
abban a korban, amely a mi korunkat több mint 4800 évvel előzi meg. Ezek mellett sok papiruszra írt okmányból is megismerhetjük mindazt,
amit az egyiptomiak a mennyiségtanból, mértanból, geodéziából, csillagászattanból és mechanikából tudtak.
Az egyiptomiak céltudatosan foglalkoztak matematikával és csillagászattal, földrajzzal és geodéziával. Pontosan ismerték a Nap és a Hold
pályáját, figyelték a fontosabb csillagcsoportokat és az év vallási ünnepét az égitestek állásához fűzték.
III. Amenemhat fáraó volt az, aki a matematika terén addig empírikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta, de
nem tankönyv alakjában, amelyben a tantételek és bizonyítások rendszeresen váltakoznak, hanem kényelmes kézikönyv
gyanánt, amely gyakorlati célokra szolgált.
Az egyiptomiak számrendszere, már a legrégibb idők óta, amelybe a történeti hagyományuk visszanyúlik a tízes alapú
számrendszer volt. Az egyeseket függőleges, ritkábban vízszintes vonallal és annak ismétlésével fejezték ki.
A Rhind féle papirusz egyik példájában a körbe szerkesztett négyzet, illetve a kör köré szerkesztett négyzet elemeinek és a
kör átmérőjének viszonyát magyarázzák különböző számításokkal.
Érdekes megtudni, miképpen végezték az egyiptomiak a törtekkel való műveleteket. Első sorban a törtek összeadása és
kivonása nagyon fontos történeti szempontból is az utókor számára. Az egész számítás alapeszméje, valamennyi törtnek egy közös nevezőre
hozatala már a Krisztus előtti XX. században ugyanaz volt, mint most. Ha tovább megyünk, azt tapasztaljuk, hogy az elemi matematika egyéb
kérdéseiben is a régi egyiptomiak útmutatók voltak az utókor számára, és, hogy a módszerek, amelyeket valamely egyenlet vagy maradványok
problémáinak a megoldásánál mi alkalmazunk, 4000 évnél régebbiek. Több példa bizonyítja, hogy az egyiptomiak tökéletesen ismerték a
számtani haladványok törvényeit, és, hogy az azokkal kapcsolatban lévő feladatokat ugyanazon elvek alapján oldották meg, mint mi. De
ismerték az úgynevezett társas szabályt (hármas szabályt) is, a vegyítési számításokat, és általában tisztában voltak az elemi matematika
mindazon szabályaival, amelyek a polgári életben és az államháztartásban szükséges számítások alapját képezték.
Összeállította: Jakab Ottó tanár

Matematikaverseny Adventkor
Csütörtök reggel korán kellett kelnünk, hogy elindulhassunk életünk egyik
fontos utazására, hogy képviseljük iskolánkat a pécsi Apáczai Matematika
Kupa versenyen. Csapatunk három főből állott: Agócs Henrietta, Forgács
Péter és Beke Kincső, kísérőnk pedig Puskás Enikő tanárnő volt. Hiába
indultunk olyan korán, elég későn, délután érkeztünk meg az Apáczai
Nevelési Központba, amely a Kertvárosban található, vagyis Pécs
külvárosában. Még így is mi voltunk a külföldi versenyzők közül az első
érkezők. Mivel még nem volt kivel ismerkedni, buszra szálltunk, s bementünk
a belvárosba. A sétáló utca akkora volt, hogy egy nap sem lett volna elég
ahhoz, hogy végig tudjuk járni, így csak azon az úton mentünk végig, amely
felvezet a mecsethez. Elmentünk egy kis utcáig, ahol a régi Budai Kapura
bukkantunk. Mivel este már rettentően hideg volt, és az adventi kirakodó
vásárosok sem voltak még kint, elindultunk a szálláshelyre.
Másnap reggel fél kilenckor az iskola színházterme előtt kellett lenni, feliratkozni. Megkaptuk a számunkat és egy kis
emléklapot. A színházterem óriási volt, egy hatalmas színpaddal az elején. Meg kellett keresnünk a padok között a helyünket.
Kilenckor volt a megnyitó, s nemsokára kezdhettük is a versenyt. Másfél óra állt a rendelkezésünkre.
A verseny után két program közül lehetett választani: filmnézés vagy szorobánozás. A szorobánozást nem ismertük, ezért úgy
döntöttünk, hogy kipróbáljuk. A szorobánt a japánok használják számolásra. Olyan gyorsasággal képesek akár négy- vagy
többjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni és osztani, hogy csak ámultunk és bámultunk. Miután elsajátítottuk a szorobán
alapjait, ebédelni mentünk. Alig fért belénk az étel, annyira izgultunk, hisz ebéd után az eredményhirdetés következett.
A versenyen Agócs Henrietta második lett. A csapatunk a negyedik helyen végzett, négy pont különbség volt a mi
pontszámunk és a harmadik helyezettek pontszáma között.
Hogy végre levezessük a feszültséget, ismét bementünk a belvárosba, s újra végigjártuk a sétáló egyik utcáját, ám ekkor már
csatlakozott hozzánk a kolozsvári csapat is. Az adventi vásár megnyílt, rengeteg árus volt kint. Elmentünk a Székesgyházig, ahol
megnéztük a hosszú várfalat meg a régi székesegyházak maradványait. Szerencsénk volt, mert megtekinthettük a világörökség
részét képező Ókeresztény temetőt, más nevén a Cella Septichora-t, ahol, miután megnéztük az ásatásokkor előkerült
kápolnákat, sírokat és temetkezési helyeket, részt vehettünk egy igazi ókori római vacsorán: megkóstolhattuk a régi ételeket.
Mire kiértünk újra a sétáló utcára, besötétedett, s akkor láttuk meg, milyen csodás is a város. Felkerültek a karácsonyi díszek,
amelyek legalább olyan szépen ragyogtak, mint a Nap, az árusok is feldíszítették a bódéikat, és ki is világították. Egy óriási
épületre gyermekrajzokat vetítettek, a teret betöltötte a karácsonyi dalok szépsége és békés dallama, a sült gesztenye és a forralt
bor mámorító illata. Nem akartuk, hogy ennek a csodának valaha is vége legyen!
Másnap reggel elindultunk a nevelési központ kollégiumából, s felmentünk a város TV jeladójához, amely a város
legmagasabb pontja is. Látszott, hisz a héten lehullott hó nagy része ott megmaradt, így kaptunk a lehetőségen, és egy kiadós
hógolyócsatát rendeztünk. Miután letakarítottuk magunkat, elindultunk, hogy megtekinthessük a Mohácsi csata emlékeit. Egy
érdekes körúton mentünk végig, ahol sok dolgot megtudhattunk elődeink küzdelméről az Oszmán Birodalom egyik legerősebb
szultánjával, I. Szulejmánnal. Álmosan ugyan, de elindultunk hazafele. Sajnáltuk, hogy ennek a kirándulással összekötött
versenynek is vége lett. Rendkívül örültünk a versenyen elért teljesítményünknek és annak, hogy megismertük Pécs városának
szépségeit épp az adventi időszakban.
Beke Viktória Kincső, VIII. A osztály
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IDEGEN NYELV – MŰVÉSZETEK KATEDRA
Diáktalálkozó és parlamenti élmények
Idén először a margittai Horváth János Elméleti Líceum diákjai közül is csatlakoztak egy olyan közép- európai versenyhez a
Székely Kapuk- Zöld Kapuk pályázaton, amely keretein belül részt vehettünk a „Világteremtő Humanitárius Diáktalálkozón”. Ezt
a rendezvényt Kecskeméten szervezték meg a nyári vakációban.
Öt diák vett részt ezen a találkozón Marian Noémi és Bordás Mária tanárnők
kíséretével. A diáktalálkozó és a feknőtteknek szóló kongresszus öt napig tartott,
szerdától vasárnapig. A diáktalálkozóra számos csoport érkezett
Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és Ausztriából.
A fárasztó és hosszú utazás után megérkeztünk
a várva várt helyszínre, Kecskemétre. Az esti
megnyitót
a
szalontai
Kaláka
együttes
koncertműsora nyitotta meg. A következő
napokban lehetőségünk adódott megismerkedni
afrikai fiatalokkal beszélgetések és interaktív
műhelyek révén. Ezeken a foglalkozásokon láthattunk zenei, tánc-, kézműves és önismereti játékokat.
Számos előadáson is részt vehettünk, amelyek a betlehemezés fontosságáról és értékeiről szóltak.
A pénteki nap volt a kirándulás fénypontja: Budapestre utaztunk, és megtekintettük a Magyar Parlamentet nemcsak kívülről,
hanem belülről is. A Felsőházi Ülésteremben tartott műsor felemelő és felejthetetlen marad számunkra. Megünnepeltük a Székely
Kapuk program fennállásának 10. Évfordulóját, és a kitüntetések átadását. A délutáni program folytatásaként ellátogattunk a Budai
várba, ahol felfedező túrát tettünk. Kellemes élményekkel maradtunk nemcsak Budapestről, hanem Kecskemetről is.
Szabadidőnkben városlátogatásokat tettünk, ezáltal is gazdagítva a kultúrismereti tudásunkat. Következett vasárnap, a búcsúzás
ideje. Elérkezett a záróakkord, ahol dr. Varga- B. József, a program vezetője megköszönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek, és részt
vettek ezen a rendezvényen. Mi is köszönjük, hogy elmehettünk erre a találkozóra és kongresszusra!
Marian Noémi tanárnő
Összeállítás a gyerekek rajzaiból

Ölelés
Makai Mária Zenovia
XII. C

Tájkép
Bordás Mónika
VIII. C

Zsófi
Király Kristóf
X. A

Portré
Balla Kitti
XII. C

Halloween
Gáll Viktória
VIII. B
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Elvis
Makkai-Szász Márk
VIII. B

Kalapos lány
Bordás Mónika
VIII. C

TÖRTÉNELEM – FÖLDRAJZ – SPORT KATEDRA
Egy történelemóra margójára
Ki lenne alkalmasabb megmozgatni diákjaink fantáziáját, mint a nagy Napóleon, a franciák császára,
Európa meghódítója. Iskolánk tanulói azt a feladatot kapták, hogy öltöztessék irodalmi köntösbe a
történelemórán tanultakat. Íme néhány sikeres alkotás:
Bonaparte Napóleon
Bonaparte Napóleon kitűnt a csatákban,
Híres ember volt ő a nagyvilágban.
Aztán magát császárrá kiáltotta,
Ezzel a világot maga ellen lázította.
Az angolok ellene szegülnek,
És másokkal egyesülnek,
Ezzel Napóleonnak betesznek,
És Napóleon alá befűtenek.
Napóleon az oroszok ellen indult,
De megfázott és visszavonulót fújt.
Kevesen élték túl a csatát,
Sok katona ismerte meg a halált.
Napóleon Elba-szigetére költözött.
Onnan hajó segítségével visszajött és az
angolokkal ütközött.
Waterloonál elvesztette a végső csatát,
És Szent-Ilona szigetén temette el magát.
Konyári Sándor, X. C
Washington is itt van butykos ő is kicsit
Együtt szaladunk a mosdóba, hogyha
Jön már a róka! Enyém volt már fél Európa
Mikor a ruszkik földje is kellett volna
Ott meg aztán jól beégtem
Meg is halt a fele népem
Megkentek ők jobbal ballal
Találkoztam is a fallal
Gyomron rúgtak páros lábbal
Még a körzeti se vállalt
Vereségem miatt el is hagytak engem
Nem ivott már velem senki aznap este
Szent Ilona szigetén ott is voltam hamar
Hogy nincs itt senki az is nagyon zavar
Találtam egy embert az a neve Péntek
Az emberhús számára nagyon finom étek
Hogyha sokat játszom neki az agyamat
Kitépi a hajamat!
Vacsorára van itt egy kis

Napóleon
Ő volt a fiatal tehetség,
Kitől párizsi hatalmát elvették,
A konzulátus államformája
S polgári törvénykönyve
belpolitikája.
1804-ben megkoronáztatta magát,
S folytatta Európa elleni hadjáratát.
Számos területen neveskedett,
Ezért Anglia ellene szövetkezett.
Oroszország hódítására készült,
Mely sikertelen hadjáratokra épült.
Ezért Napóleon kiszállt belőle,
Majd hívei elpártoltak mellőle.
Elba szigetére száműzték,
S ő végül visszatért,
De hiába volt oly bizakodó,
Nem volt túl jó uralkodó.
Sánta Bernadett, X. C

Napóleon
Bonaparte Napóleon a nevem
1799-ben Franciaország első konzulja
lettem
De mivel a parlamentben csak hígagyúak
voltak
Ezért 1804-ben már hopp! császár is voltam
A többi konzul elmehet a francba
Ha túl sokat pattognak nyakon lesznek
csapva
Olyat kapnak hogy azt zsebre nem teszik
A rántott húst is attól fogva szívószállal
eszik
Mielőtt megjöttem a jónép be volt zsongva
Ma meg mindenki nagyon be van tojva
Nem szólnak semmit mert tudják azért
kapnak
És akkor már biztosan dolga lesz a papnak
Van ott bor is bizony mértékünk a vödör
Azt sem tudjuk merre térjünk hogyha jön
egy gödör

roston sült béka
Desszertnek pedig kagylóhéja
Lehet a péntek lehet szombat
A bennszülötteket közmunkára
fogtam
Utálok a bokor mellett brunyálni
WC papírnak banánlevelet
használni
Hulla szagú a leheletem
A fogkefémben három éve
lemerült az elem
Soraim itt most be is fejezném
Washingtonnak üzenem hogy
nézzen néha felém
Hozhat egy kis piát is legyen mit
itt inni
Mert engem soha nem fognak
innen hazavinni!
Szabó Ákos, X. B

Összeválogatta: Zatoschil-Ballai Zsuzsa tanárnő
Minden gyerek állatbarátként születik
„Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha
megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is
egyetlen leszek a te számodra...”
Antoine de Saint-Exupéry világhírűvé vált gondolata volt a mottója annak a
rendezvénynek, melynek az iskolánk adott otthont az állatok világnapja alkalmából október
4-én.
E jeles nap az állatok szeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc nevéhez köthető, és
története 1931-ig nyúlik vissza. Kezdetben a vadállatok védelmére hívta fel a figyelmet, de
fokozatosan kiterjedt a közvetlen környezetünkben élő állatokra is, melyekért mi vagyunk,
illetve mi lennénk a felelősek, ez azonban egyre inkább a feledés homályába vész.
Minden gyerek állatbarátként születik, és hatalmas, tiszta szívvel fordul az állatok felé. Később azonban - az emberi tudatlanság
következtében - elültetik bennük a félelem magvait, melyek aztán hatalmasra növekednek.
Az összejövetelünknek helyet adó osztálytermet lelkes, csupaszív gyerekek plakátjai
díszítették, Balogh Tünde pedig, iskolánk könyvtárosa könyvkiállítással emelte az esemény
színvonalát, melyben természetesen az ember és az állatok barátsága tükröződött.
A Cecile Aubry könyvéből készült sorozat szívekig hatoló filmzenéjének kedves dallama
hívogatta a diákokat, majd egy–egy kedves történetet osztott meg a hallgatósággal Bordás
Mária vallástanárnő és Horgos Patrick hetedikes kisdiák. Ez volt az a nap, amikor megtudhattuk
azt is, hogy melyek voltak azok az állatok, melyek valaha ezen a területen éltek, de sajnos az
emberi tevékenység következtében kipusztultak, illetve melyekre kell nagyon odafigyelnünk,
hogy ez ne történjen meg ismét.
A program filmvetítéssel zárult: a diáksereg apraja – nagyja megnézett egy csodaszép
filmet, melynek fő mondanivalója az állatok iránti szeretet és felelősség volt.
Ezen az októberi napon Bordás Mária vallástanárnővel nem titkolt célunk a felelősség megismertetése volt, mellyel az emberek
környezetüknek tartoznak. Tudatosítanunk kell azt, hogy az ember a természet része, tisztelnie és szeretnie kell minden élőlényt.
„Ha egy ember könyörületes minden élő teremtménnyel, csak akkor nemes lelkű igazán.” (Buddha)
Borbola Melinda tanárnő
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FIZIKA – KÉMIA – BIOLÓGIA KATEDRA

„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
(Antoine de Saint Exupery)
E három betűs szó földi életünk egyik közege. Magzati korban „éterünk”, ekkor testünk mintegy 80 százalékát
teszi ki, későbbi életszakaszokban ez 65-70 százalékra csökken. Agyunk 78 %-a, vérünk 86 %-a, míg a szem
üvegtestének 99 %-a víz. Ha a víz aránya testünkben 50 % alá csökken, halálhoz vezet.
De milyen szerepet tölt be a víz szervezetünkben? Külső és pszichológiai megközelítésben szomjunkat oltja, ezáltal
szervezetünk jó működését segíti elő: oldja a méreg és salakanyagokat, elősegítve ezek szervezetből való eltávolítását,
elősegíti az ízületek rugalmasságának megőrzését (reuma elkerülése), de bőrünk rugalmassága is hosszabb ideig
fenntartható megfelelő mennyiségű víz fogyasztásával. A kevés folyadékfogyasztás elhízáshoz, fejfájáshoz, rövidtávú
memóriazavarhoz, valamint szív és érrendszeri betegségek kialakulásához vezet.
Kevésbé ismert tény, hogy a túlfogyasztás (túl sok víz, túl gyorsan) vízmérgezést okoz. Ennek oka, hogy a vérben
levő sók koncentrációja csökken, felborítva ezáltal az egész szervezet vízháztartását. Érdekes adat, hogy egy
egészséges felnőtt maximum 48 pohár vizet képes meginni, de az átlagfogyasztás 2-3 liter közé esik.
Annak ellenére, hogy a Föld felszínének több mint 70 %-át víz borítja, csupán 1 %-nyi az emberi fogyasztásra
alkalmas mennyiség. Sajnos, a világon több mint 1,2 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez, s a fejlődő
országokban a megbetegedések 80 százalékáért és a halálesetek 1/3-áért a nem tiszta ivóvíz tehető felelősnek. Az
átlagos vízfogyasztást óriási szélsőségek jellemzik: míg Magyarországon ez 110 L/fő/nap, az Egyesült Államokban
kicsivel több mint 500 L/fő/nap, de Afrika sok országában ez kevesebb, mint 20 L/fő/nap.
Néhány elgondolkodtató vízfogyasztással kapcsolatos adat: főzés, ivás 1-5 L/fő/nap, tisztálkodás 75-200 L/fő/nap
mosás 40-100 L/alkalom, mosogatás (gépi) 12-20 L/alkalom, (kézi) 40 L/alkalom, WC öblítés 11-26 L/alkalom,
csöpögő csap 40-120 L/nap.
A történelmi Magyarország területén számos jó minőségű, szennyeződésmentes, de oldott ásványi anyagokban
gazdag ásványvízforrás található. Ezeket megfelelő higiéniás előírások betartásával régebben kizárólag üvegbe,
jelenleg üvegbe és PET palackba töltik. Ásványi anyag összetételük rendkívül tág határok között változik, vásárláskor
érdemes címkéjüket is tanulmányozni, és időnként más ásványvíz fogyasztására áttérni (a túl magas ásványi anyag
tartalom ugyanis megterheli a kiválasztórendszert). Egyes palackozott vizeket a természetes ásványi anyagokhoz
hasonló anyagokkal, esetleg szénsavval „dúsítanak”.
Az utóbbi időben egyre elterjedtebbek az olyan berendezések, melyek a csapvizet megtisztítják. Már olyan
berendezéseket is sikerült előállítani, melyek a baktériumok szűrésére is alkalmasak (igaz, a vírusok eltávolítása még
várat magára). A mentőcsónakok nagy része pedig olyan szűrőberendezéssel van felszerelve, mely a tengervízből tud
humán fogyasztásra alkalmas vizet előállítani.
Nem véletlen, hogy életünk ilyen fontos szereplőjének Világnapja is van. A híres 1992-es Rio de Janeiro- i
környezetvédelmi konferencia kezdeményezésére az ENSZ 47. Közgyűlése március 22- ét a Víz Világnapjává
nyilvánította, hogy legalább ezen a napon kerüljön a kormányok, magánszemélyek és szervezetek figyelmének
középpontjába a víz.
1. Akár ehhez is vezethet a víz hiánya.
2. Petőfi Sándor híres versében szereplő mellékfolyó.
3. Johann Strauss egyik híres operettje.
4. Erdély talán legismertebb ásványvize.

U.i. Nézz utána dr. Masaru Emoto japán kutató vízzel kapcsolatos vizsgálatainak! (Nem fogod megbánni.)
Nagy Gabriella
kémia szakos tanár
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VALLÁS – TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA
ISMERD MEG MAGAD!
MAGAD
Ismerd meg magad!- szólít fel bennünket a delphoi jóshely kapujának
felirata.
De vajon mit jelent ismerni önmagad, miért szükséges és mire jó az
önismeret? Milyenek is vagyunk valójában, és hogyan váltunk ilyenekké?
Az az ember, aki ismeri önmagát tudja mi az ami hasznos számára,
felismeri személyes értékeit, tudja mire képes és mire nem, tudatosan
keresi a boldogsághoz vezető utat.
Ahhoz, hogy igazán megismerjük önmagunkat, érzelmi beleélő
képességre, empátiára, sőt nagyon jól működő önreflexióra van
szükségünk, arra, hogy a velünk történteket ne csupán megéljük, átéljük,
hanem mélyen átgondoljuk, átérezzük, megértsük. Ez a tudatosság arra hivatott, hogy megvédjen bennünket attól,
hogy vakon és ösztönösen újra és újra belesodródjunk ugyanabba a hibás vagy rossz következményekkel járó
viselkedésbe, amelyet már annyiszor megszenvedtünk. Sokszor feltesszük a kérdést, hogyan is tehettük azt, ami
történt, hogyan is beszélhettünk olyan sértő módon a szeretett személlyel, és egyszerűen nem értjük saját
viselkedésünket. Ez a tudattalan, spontán káros cselekedet viszont akadályt jelenthet az önismeret felé vezető úton. Ha
valaki például maga sem tudja, miért kell állandóan civódnia barátjával/barátnőjével, vagy miért élvezi jobban a
könnyes kibékülések mámorát a csöndes, harmonikus szerelemnél, noha rendre ezt csinálja, akkor a kötődésében, a
szeretete kifejezésében vannak a viselkedése tudattalan mozgatóerői.
A valódi önismeret olyan, mint egy zarándokút, visszatekintünk múltunkba, újra végigjárjuk az eddig megtett utat
és megértjük a történteket.
De vajon hogyan válhat valaki makacs, értelmetlenül büszke, mások felett uralkodni vágyó emberré?
Honnan ered ez? A válasz a gyerekkorban átélt, bevésett és „eltanult” magatartásmódokban keresendő. Hogyan
változtathatunk ezen?
Az emlékezés-megértés-tudatosítás folyamata lehetővé teszi, hogy az öntudatlanul kifejezésre jutó viselkedés
megváltozzék. Hát erre jó az önismeret.
Befejezésként álljanak itt dr. Daubner Béla szavai:
“Amikor az életed színpadán a saját szerepedet játszod, ez a játék boldogságot ad, a problémáidat, vagy
inkább nehézségeidet könnyen és gördülékenyen oldod meg. Ám ha a megoldottnak hitt problémáink vissza-vissza
térnek, vagy akár megoldhatatlannak, a körülöttünk lévő falak megmászhatatlannak tűnnek, elgondolkodhatunk rajta,
hogy nem valaki más szerepét vettük–e magunkra, hogy a jelmezt vajon ránk szabták?”
Florea Katalin iskolapszichológus

Filmklub a margittai Horváth János Elméleti
Elméleti Líceumban
A 2013-2014-es tanévben iskolánkban Filmklub működik. A találkozásokra
minden hónap utolsó hetének péntekén kerül sor délután 16 órakor. A résztvevők
minden alkalommal egy meghatározott tematikához kapcsolódó játékfilmet
néznek meg, rövid bevezető előadással, amit a látottak megbeszélése követ.
Témáink: a rasszizmus, az együttélés, a kisebbség, a nevelés, a tudomány, a hit és
megismerés. A bemutatásra kerülő filmek: Szörnyek keringője (december), A
jövő kezdete (január), Szökevényvonat (február), Kóristák (március), A kapcsolat
(április), A kísérlet (május), Nagyítás (június). Az aktuális tájékoztatók a Facebook „Filmklub”- oldalán olvashatók.
Hangsúlyozni szeretném az eseménysorozat kultúrpolitikai jelentőségét a helység életében. Ugyanis ez az első
ilyen jellegű kezdeményezés az iskola igazgatója, Nagy Gabriella jóvoltából (a szervezők: Monostori Károly tanár úr,
a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója és jómagam), amelynek célja szakszerű irányítással
összekapcsolni a nevelést a filmkultúra terjesztésével, megteremteni a keretet a közösségi kommunikáció számára, és
ezáltal ösztönözni Margitta művelődési életét. Szeretnénk, ha próbálkozásunk nem korlátozódna a jelenlegi tanévre.
Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy egyre nagyobb az
érdeklődés nemcsak az iskola tanulói, hanem az iskolán kívüliek
részéről is a gondolatébresztő, komolyabb, művészi jellegű
játékfilmek, meg az értelmes, lényegi beszélgetések, nagy emberi
kérdéseket feszegető viták iránt, ami optimizmusra ad okot arra
vonatkozóan, hogy Margittán a kultúra nem merül ki a
fesztivizmusban, a fiatalok által leginkább kedvelt fizikai mozgás,
a modern tánc gyakorlásában, alkalmi popzenei koncertekben,
hanem folytonos, emberileg tartalmasabb, szellemi, alkotó
együttlétté is tud válni.
Blága L. József tanár
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BESZÁMOLÓK
MARGITTAI TARISZNYA - Húsz év után is kegyelettel Húsz év után is tisztelettel hajtottunk fejet Horváth Imre szülőházánál itt, Margittán, az emléktábla előtt. Mint minden év
novemberének első napjaiban, az idén is ide hoztuk a kegyelet virágait, az emlékezés koszorúját.
A Horváth János Elméleti Líceum hetedik és nyolcadik osztályos tanulói csillogó szemmel, komoly átéléssel tolmácsolták a
költő üzenetét: sziporkázó szellemességét, verseinek tömör megfontoltságát, aforizmáinak mély bölcsességét.
Sugárzott a vers, szárnyaltak képei: az otthon, a családi fészek melegéről, nagy kincsünk – anyanyelvünk megtartó erejéről, a
békevágytól sugárzó világról, a jövendőről, mely fiaként magához ölel, a barátságról, mely akkor szép, ha a kölcsönös
megbecsülésre épül, az emberi teljesség eléréséről, az ifjúságról és arról, hogy az ördögtől még az is fél, aki nála feketébb.
Régi, kedves tanítványaim jutottak eszembe, akiket, ha megbosszantottak, azzal „fenyegettem”, hogy világgá megyek. Erre
ők Horváth Imre egyik aforizmájával marasztaltak: „Az emberek nem azért jönnek a világra, hogy világgá menjenek.”
Ennyire magukénak érezték a mai diákok is költőnk gondolatait, melyek a mai tankönyveinkből sajnos kimaradtak. A VII. Bsek tudták a legtöbb verset: Bányai Valentina, Conea Denisa, Pető Petra, Kéri Nóra, Lukács-Fügedy Tamás, Szabó Máté, Szilágyi
Ádám, Bereczki Roland, Kozma Dávid, Gazsi Ákos. A VII. A-sok olvasták fel a legszebb fogalmazásokat: Gondolatok egy
négysorosra vagy Gondolatok egy aforizmára – e rendhagyó irodalomóra keretében: Balogh Zsuzsanna, Jakab Kincső és a VIII. Bből Gáll Viktória.
Fölcsendült a dal is. Puskás Miklós zenetanár kórusát most Forgács Ákos végzős diákunk gitárkísérettel irányította.
Énekeltek a Végtelen dalában arról, hogy jól csak a szívével lát az ember, a Milleniumi ódában arról, hogy minden élet kő egy
épületben, hang egy tenger által mormolt dalban, sorsokból szőtt óriási szőnyeg, Isten szőtte óriási dallam. A rendkívül tehetséges,
lelkes hangú énekesek iskolánk általános- és középiskolás tanulói – legtöbben a VIII. A osztályból: Beke Viktória Kincső, Fekete
Anita, Ojegár Timea, Pop Nikolett, Nagy Anikó, Balla Tamara, Horváth Roland, Szentmiklósi Beáta, Szűcs Zita, Serbán Eszter és
a VIII. B-ből Antal Balázs, Forgács Péter, valamint a középiskolások: Krisztik Noémi, Kéri Szilvia és Fazakas Mónika. Velük
énekel az ötödikes Puskás Bíborka is, aki harmadik éve tagja a kórusnak, amióta van kórus, és amióta Horváth János iskola létezik
Margittán.
A verses-zenés irodalmi összeállítás végén Nagy Gabriella igazgatónő elhelyezte az emlékkoszorút, megköszönte, hogy
diákok és tanárok ilyen lelkesen ápolják a költő emlékét. Külön köszönetet mondott a helyi építkezési vállalat, a MARCONST
munkásainak, és vezetőjének, Antal Kálmán úrnak, aki most is támogatja iskolánkat, s az ő segítségükkel kerülhetett emléktábla
Horváth Imre szülőházára úgy, ahogyan kedves kollégánk, Papp Attila tanár úr húsz évvel ezelőtt kezdeményezte.
Reméljük, az emléktábla itt áll majd az idők végezetéig hirdetve, hogy ebben a házban költő született 1906. november 4-én.
Minden évben eljövünk majd ide hitet és erőt meríteni: így telik majd meg évről évre, újra meg újra a margittai tarisznya.
Varga Edith tanárnő

Betlehemessel Dalmáciába…
… vezetett az útjuk azoknak a VII. osztályosoknak, akik jelentkeztek az elmúlt
tanévben a Székely Kapuk-Zöld Kapuk című közép-európai versenyre.
A Betlehemi Csillagok nevet viselő 15 fős csapat 2012 decemberében indult
el, hogy a versenykiírás értelmében minél több helyen bemutassa betlehemes
játékát, felelevenítve és tovább éltetve így ezt a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó
szép néphagyományt. Tevékenységükről betlehemes naplót vezettek, melybe
nemcsak a fellépések színhelyén készült fotók, de a nézők észrevételei,
véleményei is bekerültek.
A Megváltó születésének örömhírét vitték, cserébe pedig annyi szeretet és
kedvesség áradt vissza rájuk, hogy akkor is felejthetetlen élménnyel gazdagodtak volna, ha februárban nem érkezett volna a jó hír:
betlehemezésükkel tengerparti jutalomtábort nyertek Horvátországba, az Adriára.
Lázas izgalommal várták mindnyájan július 30-át, amikor is
szatmárnémeti, szegedi és pusztamérgesi nyertes társaikkal együtt útnak
indulhattak Dalmácia felé. Az adriai jutalomtábor csodás élményeket tartogatott
számunkra. A kristálytiszta tenger, a fenséges sziklák, a mediterrán
növényzettől illatozó levegő mind-mind lenyűgözött bennünket. Bejártuk az
Adria legszebb partvidékét: strandoltunk Makarskán, meglátogattuk Domitianus
császár palotáját Splitben, Omisban felmásztunk a Kalóz-várba, fürdőztünk éjjel
Baska Vodán, áthajóztunk és túráztunk Brac szigetén, sétáltunk a világörökség
részét képező Raguzában, azaz Dubrovnikban. Gazdag és titokzatos múltról
regéltek a kövek, az épületek, a szűk kis sikátorok, és mi teljesen átadtuk
magunkat a nyaralás nyújtotta fenséges érzéseknek.
Esténként jelképes tábortűznél minden csoportnak alkalma adódott a
bemutatkozásra, a közös beszélgetésre. Ismeretségek, barátságok kötődtek.
Csodás volt a felismerés: mindegy, hogy hol élünk, az anyaorszában vagy az
elszakított részeken, a gyökér ugyanaz. Anyanyelvünk, történelmi múltunk,
magyarságunk, nemzetünkért való tenni akarásunk összeköt bennünket, éljünk
bár Szegeden, Csantavéren, Székelyudvarhelyen, Zentán, Hódmezővásárhelyen
vagy éppen Margittán.
Tavalyi sikerünkön felbuzdulva az idén is beneveztünk e nagyszerű
versenyre. A próbákat már elkezdtük, és a Betlehemi Csillagok hamarosan újra
elindulnak a karácsonyi örömhírrel. Lehessünk a ti vendégeitek is!
Bordás Mária tanárnő

16

III. B o.

IV. B o.

II. SBS o.

IV. A o.

Előkészítő A o.

Előkészítő B o.

III. B o.

II. A o.

I. A o.

Előkészítő SBS o.

II. B o.

II. C o.

IV. SBS o.

III. A o.

Előkészítő A osztály

Előkészítő B osztály

Kéczi Előkészítő osztály

Előkészítő STEP BY STEP osztály

