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MINDENNAP ÜNNEP 
 
Be kell vallanom: szeretem a margittai magyar iskolát. Azért szeretem, mert nagyon vártam rá. 

Szinte elérhetetlennek tűnt. Sokáig azt mondogattam magamnak és másoknak: bármit tehet az RMDSz – 
szobrot avathat, felvonulhat, gyűlést tarthat, ünnepelhet, kormányozhat stb. – amíg nem hoz létre magyar 
tannyelvű intézetet, amelyben a tanulók és a tanítók saját művelésükkel törődhetnek -, nem tett semmi 
érdemlegeset. 

A legnagyobb örömömre, ma ez az iskola létezik Margittán, elsősorban néhány ambiciózus, 
kitartó, az anyanyelvi kultúrát mindennél előbbre tartó, helyi születésű személyiség – köztük az iskola 
jelenlegi, első igazgatója, Nagy Gabriella és Cseke Attila RMDSz – politikus – pragmatikus fellépésének 
eredményeként. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, e korszakalkotó tett jelentőségét a margittai 
magyarság történetében. 

És mit kell tapasztalnom nap, mint nap? Egyes szülők és gyerekek, akik közvetlen haszonélvezői 
e létesítménynek, ahelyett, hogy mindennap ünnepelnének, minduntalan azon vannak, hogy minél 
feketébb képet fessenek az iskola térbeli sajátosságairól és tevékenységéről. Mintha nem értenék, nem 
tudnák, hogy kezdetben minden új dolog nehezebben megy, hogy az iskola kiépülése és megszervezése 
idő és pénz kérdése. Türelemre és szemléletváltásra van tehát szükség. A romboló, lekicsinylő, 
követelőző magatartást az építő, lelkesítő, támogató viszonyulásnak kellene felváltania. Hogy majd a 
„nagy munka” befejeztével méltán és büszkén mondhassuk”: mindenki megtette a magáét”. Jöhet az 
„Ünnep”...! 

 Blága L. József-tanár 
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IGAZGATÓSÁG 
 

Egy, kettő, …három a magyar igazság 
- avagy Igazgatói gondolatok egy épületavató kapcsán 

 
 „Aki iskolát épít, hisz a jövőben”, szól az ismert 

mondás. Ha csak egy kicsit is a szavak mögé irányítjuk 
gondolatainkat, igazat kell adnunk a soroknak.  

Talán már elcsépelt gondolat, hogy az egész egy 
álommal kezdődött, melyet 1990 után sokan mertek 
álmodni. Az álom tettekkel hivatott valósággá érni, de az 
álmokat jelképező díszes szappanbuborékokat többször is 
megsemmisítették. De „csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek ...”, s voltak bátrak, akik a 
kudarc ellenére is újra és újra fújták a szappanbuborékokat. 
Az újabb próbálkozásunkat látva először figyelembe sem 
vettek minket, majd kinevettek, aztán harcoltak ellenünk, s 
az értők már ekkor tudták, hogy az eddig és ezután 
elvesztett ütközetek ellenére is a csatát megnyerjük, 
megnyertük. A csatát, mely egy minisztériumi rendeletben 
feketével fehéren írta le a Horváth János iskola 
megalakulását. 
   Az egyik ilyen fájdalmasan elvesztett csata az 
újonnan megalakuló iskola épületéért folyt. Az akkori 
önkormányzati tanács hét magyar (mellesleg RMDSZ-es) 
tagja hosszas csatározás után is „csak” a „kisiskola” 
épületét tudta kiharcolni, mint a leendő új magyar iskola 
székháza. Ehhez adódott még a volt bentlakás épülete, és 
már adva is volt a feladat, sokan úgy remélték, hosszú 
időre.  

De akik álmodni mertek, tettekre sem voltak 
restek. 2011. szeptember 12 és 2012. november 27 az a két 
időpont, amikor együtt ünnepelhettünk, „mi, a 
haszonélvezők” – diákok és tanárok a kövek mozgatóival. 
Alig két évvel a minisztériumi határozat megszületése után 
már mindkét épületünk teljesen felújítva várja, új kapuit 
kitárva, a tudásra szomjazó gyermekeket és fiatalokat. 
 
 
 

 
Több tíz éves adósságot törlesztettünk ezzel, hiszen ezek 
az épületek a végtelenségig elhanyagolt, lepusztult 
állapotban kerültek az iskola használatába. S ma… 
városunk díszei lettek, minden járókelő, átutazó felemeli 
a fejét, mikor elmegy előtte, mi pedig büszkén tekintünk 
a kész „művekre”. 

Aki házat épít, tudja, hogy soha nincs vége, soha 
nincs kész, soha nincs elég, mindig kell még. Hiszem, 
hogy az iskolaépítés sem áll meg itt. A várva várt épület 
téglái már várnak bennünket valahol. Minden tégla 
megfelelő helyre kerüléséhez türelem kell, kitartás és 
szorgalom, főleg hit, hogy ebből épület lesz. Minden 
tégla elhelyezésekor látni kell a kész épületet. Ez a hit. És 
én hiszem, hogy azok, akiknek hatalmukban lesz, 
mindent megtesznek azért, hogy 1-2 éven belül újabb 
épületet avatva, csak rossz emlékként gondoljunk a még 
most oly valóságos két váltású oktatásra. 

S ti, kedves diákok, örüljetek, és éljetek a 
lehetőségeitekkel, hiszen a valódi hatalom a 
lehetőségekben, a választás képességében rejlik. A jó 
választáshoz már csak munka kell, s lehet a termést 
szüretelni. Én azt kívánom, hogy mindenki édes 
gyümölcsöt szüreteljen, melynek eléréséhez a Horváth 
János Elméleti Líceum tanárainak munkája is hozzájárul.   
  Advent van. A várakozás ideje. Ilyenkor...„a szív 
öröme feldereng /belső béke csöndje cseng /nyugalom 
derűje száll /s angyalok ideje jár ”. 

De ne feledjük, hogy az élet elhoz másféle, 
láthatatlanabb, de érzékeink számára annál inkább 
tapinthatóbb ünnepeket is. Ilyenkor figyeljünk csak az 
ünnepre, hétköznapjaink színesítőjére, a szeretetre, mely 
ilyenkor körülleng, mert a szeretet mennyország és a 
mennyország szeretet. 

                U°~°á ôÇÇxÑxà4                U°~°á ôÇÇxÑxà4                U°~°á ôÇÇxÑxà4                U°~°á ôÇÇxÑxà4    
Nagy Gabriella   

                                                                  igazgató

Akikre büszkék vagyunk  

„A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója”  címért pályázhatnak 
évente minden megye, tanulásban és tantárgyversenyeken kiváló eredményeket elért vagy 
kulturális és sport rendezvényeken díjazott, példás magaviseletű, magyar tannyelvű 
iskolában tanuló diákjai. A megyei nyerteseknek a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Mákvirág díjat és emlékérmet adományoz.  Az elmúlt tanév eredményeit 
méltató díjat az idén osztották ki Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. Bihar megyében 
a legjobb IX.-esnek Kovács Péter Róbert, a legjobb XI.-esnek pedig Oláh Mátyás bizonyult. 
Ők iskolánk tanulói (jelenleg X. illetve XII. osztályosok), így a megyében kiosztott négy 

díjból kettő a Horváth János Elméleti Líceumba került. Örülünk a sikernek, és gratulálunk a fiúknak és tanáraiknak, akik segítették 
őket szép eredményeik elérésében!   

Oláh Mátyás nemrég Bukarestben egy másik rangos díjat is átvehetett. A jelentős pénzösszeggel járó díjat a 
Tanügyminisztérium ajánlotta fel mindazoknak a tanulóknak, akik magas színvonalú nemzetközi versenyek dobogóin állhattak, 
valamint felkészítő tanáraiknak és iskolájuknak. Matyi a tavaly a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen ért el kiváló 
eredményt: második lett. Felkészítő tanárai Betuker Enikő és Szász Pál voltak. Büszkék vagyunk az eredményre, gratulálunk 
mindhármuknak és további sikereket kívánunk!                                                                                        

Rend Erzsébet igazgatóhelyettes                                                                                                                              
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TANÁRAINK GONDOLATAI 
 
 

„ANNYI A VILÁG, AMENNYIT BELETÖLTESZ”… 
 

… mondja a reklám, azonban nem árt 
figyelni a szavak mögötti tartalomra, különösen 
formálódó életed küszöbén, kedves tizenéves 
diák. 
Formálódó, ám nem magától formálódik az élet. 
Mondhatnád, persze, hogy a körülmények, a sors, 
a Jóisten és egyebek alakítják az életedet, és ezzel 
tulajdonképpen lepasszoltuk a felelősséget.  
Ámbár ez nem ilyen egyszerű, mivel annyi a világ, 
amennyit beletöltesz, summa summarum, a saját 
életedet is megtöltheted – bármilyen – 
tartalommal, és ez bizony csak rajtad múlik. Ne 
gondold, hogy ez is egy tanári prédikáció a sok 
közül – ráadásul ezúttal papírra vetve, hogy 
fennmaradjon az utókor számára -, ez csupán 
néhány jó tanács, amelyet támpontnak 
használhatsz, természetesen, ha akarod. 

Kezdetnek elgondolkodhatnánk néhány 
kérdésen – a tizenéves korszak amúgy is a 
gondolkodás és a nagy kérdések időszaka. Ja, és 
mielőtt elkezdenél gondolkodni, kapcsold ki a 
zenét, hiszen igazából gondolkodni csak 
csendben lehet. Az állandó zaj, zene csak 
kirekeszt a valóságból, tehát néha jó kikapcsolni. 
Mersz csendben maradni? Vagy attól félsz, hogy 
ilyenkor előmászik valahonnan a lelkiismereted, 
ez a sötét alak, aki tükröt állít eléd? Nyilván 
hozunk rossz döntéseket, de azok is az élet részei, 
tanulni lehet belőlük. Pont azért merem ezt ennyi 
biztonsággal állítani, mivel – bármilyen 
hihetetlen-, én is voltam tizenéves, igaz, hogy ez  
 
 

 
még a múlt században volt, viszont akkor is 
lázadtunk minden lehetséges eszközzel. 

Milyen érzés lesz visszanézni néhány év 
múlva a mostani életedre? Mi lesz benne, mire 
fogsz emlékezni? Remélem, nem csak a basszusra 
a fejedben. Valami egyéb, nagyobb, jobb élmény 
kellene, és nem kizárólag egy jól megtanult lecke 
leírhatatlan örömeire gondolok. Meg kell találnod 
a középutat. Nem fogod egyből, néhányszor 
nekimész majd a korlátnak, de menni fog, ha 
türelmes leszel. Tudom, a türelem nem a fiatalok 
nagy erénye, de célravezető tud lenni. 
Mennyi energiát fektetsz a tanulásba? Na, és 
mennyit abba, hogy jó kifogásokat találj (amit 
mellesleg a tanár sose fogad el, sose hisz el)? 
Tedd mérlegre a kettőt. A kettő nem működik 
együtt. Keressük a megoldást, ne a jó kifogást! 
Ráadásul még ideges is vagy – stresszes, modern 
szóval – és félelmedben meg bánatodban lógsz az 
órákról, amelyekre nem tanultál. Van értelme? 
Mindennek van – mondhatnád bölcsen. Persze, 
de a túlzásnak nincs. 

Vannak barátaid? Remélem igen, mert a 
te korodban romantikus és „örök barátságok” 
szövődnek. Azt is remélem, hogy a barátaid 
igaziak, és mindig számíthatsz rájuk, akkor is, ha 
bajban vagy, ha segíteni kell, ha bánatos vagy. 
Végezetül tudom, hogy mindezt tudtad már, és 
hallottad ezerszer, de az a jó, mert legalább 
megmarad okos fejedben és – remélhetőleg – 
valamikor értelmet nyer. 

 
Szeretettel, 

Zatoschil Ballai Zsuzsa tanárnő 
 

 
 

Fordított tanítás 

A gyerekeknek (tanulóinknak) és tanároknak egyaránt kissé furcsa lehet ez az elnevezés, mármint a ”fordítva 
tanítás”, de mindenki megnyugtatására mondom, hogy ezt a módszert alkalmanként már használtuk, legalábbis nálam 
szerepel az ismert eljárások listáján. Arról van szó, hogy az új leckét, a szokástól eltérően, nem a tanár, hanem a tanuló 
kezdi meg, mégpedig úgy, hogy otthon, a számítógép (internet) segítségével tisztázza (meghatározza) a tanár által 
előzetesen kijelölt egyszerűbb, alapvető fogalmakat, tételeket, sémákat. A témák részletesebb, szerteágazó kifejtésére, 
tanulmányozására az iskolában, az órán kerül sor a tanár közvetlen irányításával. A módszert kísérleti jelleggel vezette 
be az Egyesült Államokban egy leleményes matematikatanár. Amikor a TVR News-ból értesültem erről, azonnal a 
„spanyolviasz feltalálása” jutott eszembe: lásd, ezt is másoknak kellett kitalálniuk. Azért nem kell elcsüggednünk: 
alkalmazzuk továbbra is bátrabban a tanuló önálló munkáját igénylő tanítási módszereket! Ha nincs is olyan technikai 
felszerelésünk (lásd minden tanuló előtt számítógép), mint az amerikaiaknak, ne sajnáljuk a tanuló kezébe adni a 
tankönyvet, vagy akármilyen szöveget. Hadd boldoguljon velük. Hadd fejlessze kritikai gondolkodását. Elvégre neki 
is valahol el kell kezdenie ...                                                                                                      

  Blága L. József  tanár 
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 I-IV. HAGYOMÁNYOS OKTATÁS
 

Szeptember 30 a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapja. Ez a nap 2005 óta a Magyar Népmese Napja. 
Ez alkalomból iskolánk könyvtárában Balogh Tünde könyvtáros nénivel beszélgettünk Benedek Elek életéről, meséiről, 
könyveiről. Az osztályban pedig mi is megpróbáltunk mesét alkotni különböző tárgyak: tarisznya, mozsár és két bábu segítségével. 
Íme a mesénk: 

A mozsár 
Volt egyszer egy szegény ember és egy szegény asszony. Volt nekik annyi gyermekük, hogy már jól lakatni sem tudták 

őket. Ezért az egyik, talán a legkisebb, elindult szerencsét próbálni. Az anyja nyakába akasztotta a tarisznyát. A testvérei az 
ablakból integettek neki, a szülei a kapuig kísérték. 

Ment, ment, estére egy erdőbe érkezett. Elfáradt, leült egy fatörzs mellé. Még el sem helyezkedett kényelmesen, 
motoszkálást érzett maga mellett. Hát egy kisegér jött hozzá vacsorázni. 

- Nem tudok én neked semmit sem adni, hisz nekem sincs betevő falatom. Üres tarisznyával indultam el. Bújj bele, talán 
valamelyik csücskében találsz pár szem morzsát a régi időkből. 
    A kisegér talált és hálája jeléül egy szőrszálat hagyott a fiúnak. 
              - Ha bajban vagy, ezzel hívj! - mondta. 
    Reggel tovább indult a legény. Útközben, egy bokorban madarat látott, a vadászok hálójából nem tudott kiszabadulni, vergődött. 
               - Várj, segítek rajtad! 
    Jutalma egy toll lett. 
    Harmadik nap egy halacskát tett vissza a tóba. Este pedig egy öreg embernél kapott szállást, meg munkát is. Három napból állt 
egy esztendő. Első nap aratni kellett. Segített az egér a társaival. Második nap csépelt a madarak segítségével. Harmadik nap 
halakkal kellett betelepítenie a tavat. Most a haltól kapott segítséget. Jól dolgozott. Fizetsége egy mozsár lett. Gondolta, nem nagy 
érték, de már neki is van valamije. Ekkor szólalt meg az öreg: 
               - Nem az, aminek látszik. Sokkal értékesebb. Ha azt mondod neki: - Szólj, szólj, mozsárkám! - és az ütőt a mozsár belső 
falához érinted, csengő-bongó hangot hallatva szórja az aranyakat, tele lesz. Ezt azonban nagyon ritkán teheted meg, különben 
meg se szólal többet. 
  Ahogy hazaérkezett a legény, kipróbálta. Nagy volt az öröm. Azonnal megtelt arannyal a mozsár, vehettek rajta mindenfélét, 
amire szükség volt a házban. 
   Aki nem hiszi, járjon utána! 

 A  II. A osztály tanulói és Kovács Katalin tanítónő 

 

A könyvtárban - Benedek Elek könyveit olvassuk 

A mese születése  
szereplőkkel és 
kellékekkel 

Kedvenc Benedek Elek-könyvükkel, benne a 
könyvjelző Elek apó portréjával, amit ez 

alkalomból kaptak 
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I-IV. HAGYOMÁNYOS OKTATÁS 
 

Az előkészítő osztály... 
 

Hát igen, az előkészítő osztály, nem nulladik, bocsánat, így nem szabad megnevezni. Tudjátok miért? Mert nem és kész. Jött a 
rendelet. Mint Hapci király birodalmában. Azelőtt kötelezően nulladik osztályként szerepelt, most már nem. Tessék kérem megtanulni, ez az 
Előkészítő osztály. Lassan a csapból is ez folyik. Mindenhol téma, mindenkinek megvan a véleménye, és mindenki jobban tudja. Mint mindent 
általában, és ez rendjén is van így. Ilyenek vagyunk mi, emberek, meg vagyunk győződve 
dolgokról, és még véletlenül sem fordulhat elő, hogy elismerjük azt, ha valamiben nem 
vagyunk biztosak. Ez nehéz, de most nem is erről szeretnék mesélni Nektek, hanem az 
aranyos, örökmozgó, fárasztó, néha szemtelen mackóimról, akik imádják az iskolát. Mert Ők 
a Mackók, már nem óvodások, az már régen volt, hanem, mint a nagyok, iskolába járnak. 
Erre borzasztóan büszkék. Igaz, hogy reggel még mindenki a kedvenc játékával érkezik, és 
alig várja, hogy megmutassa, elmesélje a társainak, hogy megossza velük, bár néha ez egy 
igazi konfliktusforrás, azért többnyire meg tudnak osztozkodni a játékokon. 

 Általában vidáman indul a napunk, először is köszöntjük egymást: „Jó reggelt 
kívánok, szervusztok pajtások!”, majd megállapítjuk, hogy milyen nap van ma, és meg is 
keressük, majd meg is jelöljük a falinaptáron. Megszámoljuk, hány lány és hány fiú érkezett 
aznap reggel az iskolába, s aki hiányzik, arról érdeklődünk, ha beteg, akkor gyógyulást 
kívánunk neki. Aztán kezdődik a játékos tanulás. 

A legjobban a mozgásos, játékos énekeket szeretik, mert azt mondanom sem 
kell, hogy a 6 év körüli gyermek mozgásigénye óriási. Első órán meg tudnak ülni és 
figyelni, de az idő múltával egyenes arányban fokozódik a szétszórtságuk, egyre 
nehezebb a figyelmüket lekötni. Vannak az osztályomban olyan gyerekek, akik nem 
jártak óvodába, velük különösen nehéz. 

Amit meg igazán kedvelnek, az a vízfestékezés és gyurmázás. Ilyenkor teljes 
beleéléssel alkotnak, és vannak, akik nagyon ügyesek. Persze szép számmal akadnak 
olyan mackók is, akik pár perc alatt összecsapják a munkát, és már nincs türelmük, a 
társaikat is csak zavarják. 

Mindent összevetve, jó ötletnek tartom az előkészítő osztályt, de maximum 15-
ös gyereklétszámmal. A saját terem is elengedhetetlen, és az a sok szemléltető és 
fejlesztő játék, amit ígértek, de valahol útközben elakadt, mert nem jutott el hozzánk, 
igazan jól jönne, és megkönnyíthetné a munkánkat. Mert nem könnyű, ezt elhihetitek. 

Igaz, hogy kaptunk egy földgömböt és néhány térképet. Az is valami. Igazatok van, hisz a többi osztályok még ennyit sem kaptak. De ki tudja, 
talán csoda történik, és végre az előljáróink is megértik majd, hogy milyen fontos lenne változatos témájú, játékos és hasznos 
szemléltetőeszközökkel ellátni az iskolákat. Hiszen mi a cél? A kompetenciafejlesztés. Hogy a kisiskolás kreativitása, gondolkodása fejlődjön, 
hogy minél tovább megmaradjon az a gyermeki kíváncsiság és érdeklődés, az a hajtóerő, ami a tanulást nem munkává, hanem örömteli játékká 
alakítja. 

                                                                                  Perl Emese tanítónő 
Betlehem mesél 

 
Egyszer volt, és bizony ma is van, Júda fejedelmi városai között egy kisváros, Betlehem, azaz jómagam. Nagy nyüzsgés van körülöttem, jó 

látni a sok ismerős és már alig ismert arcokat. Mindenki igyekszik Augusztusz császár parancsának engedelmeskedni, hogy ott, ahol született, 
részt vegyen a népszámláláson. Emiatt a vendégfogadó házaim is mind tele vannak. 

Beesteledett, lágy szellő fújdogál felettem, egyre nagyobb csend honol bennem. Távolról lassú, fáradt léptekkel közeledik egy pár. Ők is 
szállást keresnek. Nyugodt, kedves mosollyal kérdezi József a feleségét: 

- Nagyon fáradt vagy már, Mária? Mindjárt tiszta ágyban pihenhetsz.   
- De jó lesz, mert ez a hosszú út annyira elgyötört, pedig sok erőre lesz még szükségem. 
- Úgy gondolod? Épp ma megszületik a Messiás? Ó, Istenem, segíts! Nézd, egy ház nyitott kapuval! 
Izgatottan kérdezi József a házigazdát: 
- Van-e szabad szállás? 
-  Drága lelkem, sajnálom, nincs a városban egy üres ház sem, hozzám is egy előkelő család kell érkezzen, nekik tartom tisztán a szobát. 

Esetleg, próbálják meg abban a vendégfogadóban, az út túloldalán. 
Sietve hagyja ott József az embert, és már a másik fogadóssal beszél. 
- Kérem, adjon nekünk ki egy szobát, jól megfizetem!      
- Maguk? Jól fizetnek? Azt kétlem! Nincs már hely, de mivel látom, hogy a felesége nagyon elgyötört, megalhatnak az istállóban.  
- Mária, ez nem méltó hozzád, és Őhozzá sem, menjünk inkább tovább!    
- Nem József, nem bírok, itt is jó lesz, csak segíts nekem!      
Ó, de megsajnáltam az ifjú párt, bárcsak jobb szállást kaptak volna! De ekkor a nyugodt, békés este csendjét édes gyermeksírás törte meg. 

A levegőt olyan rejtélyes, kellemes szellő járta át, hogy mindenki megérezte. Egy soha nem látott fényes csillag gyúlt fölöttem, majd kisvártatva 
vidám pásztorok árasztották el utcáimat, akik izgatottan mesélték, hogy angyalok üzenetét hozták egy csecsemőről, akit egy jászolban fognak 
megtalálni. A fényesség közben egyre nőtt, minden ember lelkét soha nem érzett szeretet árasztotta el…    

A fogadós legmerészebb álmaiban sem gondolta, hogy az ő istállója az egész világon emlegetve lesz. Bizony szégyenkezve vezette a 
jászolhoz az arannyal, ezüsttel, tömjénnel megrakott vendégeket.       

Hosszú éveket kellett várnom erre az éjszakára, és most az ígéret valóra vált. Azóta is úgy érzem, hogy a jászolt felkereső sok-sok 
vendégem örömmel éli át a Szenteste titkát, én pedig így lehetek bölcsője minden szeretetre vágyó embernek.    
        

Mészáros Márk (IV. A) 
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I-IV. HAGYOMÁNYOS OKTATÁS 
 

KREATÍV ELSŐSÖK 
                                                                                                                                  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Fügedy Anikó tanítónő 
A IV. A osztály mesebeli iskolája (Összeállította Almási Judit tanítőnő) 
 Egy éjjel megálmodtam, hogy milyen lesz az iskolám száz év múlva.  
 Egy tengerpartra épül, és úgy néz ki, mint egy nagy delfin. Van benne egy nagy játékterem, amelyben szünetben lehet játszani, ebből vezet egy 
alagút lefelé a tengerbe, hogy megfigyeljük a tengeri állatokat természet órán. A kémia teremben csillagszórót kevernénk, a történelem terembe 
pedig egy időkapun keresztül vezet az út. Mozgólépcsőn közlekednénk. (Kővári Krisztián) 
 Az egyik nap egy csodás hírt hallottam, mindenki az új iskoláról beszélt. Amikor végre készen lett, alig hittünk a szemünknek. Egy gyönyörű 
kastély állt előttünk. Amikor beléptünk a kapun, képeket láttunk a falon, amelyek híres festők művei voltak. Aztán bementünk egy szobába, ahol 
minden tanár idegen nyelven köszöntött bennünket. A torna órát a réten tartottuk délután három óráig. (Gyenge Antónia) 
 Az iskolának négy bástyája volt: egyikben a könyvtárterem, amelyiknek az ajtaján egy nagy beszélő könyv volt, odabent pedig sok szebbnél-
szebb könyv várta, hogy a kezembe kerüljön. A másik bástyában tornaterem volt. (Rencsik Andrea) 
 Egy óriási teremben múzeum volt, ahol történelmi időutazásra mentünk. Voltak benne régi tárgyak, könyvek és egy időgép. Ennek az iskolának 
a könyvtárában a sok mesekódex rézszínű fedővel volt befedve, és minden történet, mese gyönyörűen megrajzolt initiáléval kezdődött. Miközben 
nézelődtem, találkoztam a könyvtár gyönyörűséges tündérével, aki mosolyogva varázsolta elő a könyveket. (Borsi Babett) 
 Az iskola előtt két katona őrködött. Ahhoz, hogy bemenjek az iskolába, először meg kellett mutatni a láthatatlan tintával írt könyvemet. Az volt 
a varázskönyvem, amelyikben megterveztem a következő napot. (Nagy Antónia) 
 Ez az iskola nagyon nagy volt, 21 emeletes, és minden emeleten mást és mást lehetett tanulni. Kint az udvaron sok gyümölcsfa volt, amelyekről 
szünetben mindenféle gyümölcsöt lehetett szedni, ízlelni. A könyvtárban felfedeztem azt, ha egy könyvhöz a gyűrűsujjammal értem hozzá, a 
könyvek maguktól mondták a meséket, verseket. (Dana Bianka) 
 Az iskolában volt egy kis bábszínház is, ahol minden héten előadtunk egy műsort, amit azon a héten tanultunk. A tornateremben trambulin is 
volt, de ennél jobban szerettem a tükrös tánctermet, mert ott sokszor táncoltunk kikapcsolódásképpen. (Trum Enikő) 
 Az iskolában volt egy történelemterem, ahova minden gyermek az otthoni padlásról hozott valami régi tárgyat, érdekességet. (Costa Erik–Attila) 
 A suli hátánál egy óriási farm volt, ahol sok traktort, tehenet, lovat, kiscsikót láttam, amelyeket gondoztunk. A történelemórát régész tartotta. 
(Pálfi Imre) 
 A történelemteremben Mátyás király krónikása mesélt nekünk a régi időkről. A számítógép teremben, a számítógép segít nekünk tanulni, órák 
után pedig játszhatunk is rajta. (Zétényi Zsuzsa) 
 Én így is nagyon szeretek iskolába menni, mert ott mindig valami érdekességet tanulunk. (Papp Norbert) 

„ Engem ne emeljen a magasba senki, 
Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. 
Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de  
Érteni akar,  
Hogy közel legyen a szívdobogásunk.” 

Birtalan Ferenc: Míg megnövök 
Mi, elsősök, még kicsik vagyunk, de sok szépet alkotunk. 
Szeretünk rajzolni, festeni, színezni, hajtogatni. Már sok 
betűt is megtanultunk, megmutatjuk képeken, hogyan. 
 

Az a, A betűk írásának gyakorlása 

Vidám napocskákkal tettük 

vidámabbá osztályunkat 

Horgos Patrick-Alexander, I. A osztályos 

tanuló, nagyon szereti a természetet, s mivel a 

művészkedés is jól megy neki, egyik nap 

meglepte osztálytársait egy szép kollázzsal. Ez 

tartalmazott: hajtogatást, színezést, festést, 

ragasztást. Egy csodálatos tájat készített úgy, 

ahogyan ő elképzelte. 

Az e, E betűk gyakorlása a „kisegér 

sajtján” 
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 BESZÁMOLÓK 
 

 
Sulijó-pályázat 

 
 Iskolánkból két osztály, a Bondár Piroska osztályfőnöknő által vezetett XI. A, valamint a Bordás Mária 
tanárnő által istápolt VII. C osztály jelentkezett az Erdélyi IKE és az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ 
által, immár másodjára meghirdetett Erdély Legösszetartóbb Osztálya című pályázatra. 

Minden olyan V- XII-es osztály jelentkezhetett, aki elég bátor volt bevallani, hogy közösségükre ráférne 
egy osztályösszerázó képzés.  

A pályázatnak tartalmaznia kellett egy számozott osztálynévsort, élén az osztályfőnökkel, egy 
osztályleírást és egy vicces, kreatív osztályképet, amely tükrözte az osztály szellemiségét. 

A fődíj egy kirándulás valamint egy ingyenes osztályösszerázó-képzés volt. 
 A fődíjat sajna egyik jelentkező osztályunk sem nyerte meg, viszont mindketten nyertesek lettek a 

Legjobb pályázatot írók kategóriájában. Figyelembe véve, hogy Erdély 165 osztálya közül nyerhettük meg ezt a 
címet, akkor talán mégiscsak nyerteseknek érezhetjük magunkat. Nem is szólva a közös munkáról, a sok 
mulatságos pillanatról pályázatírás közben, amely szintén közelebb vitt bennünket egymáshoz. 

Nyereményt még nem, de ígéretet kaptunk rá a szervezőktől, amit kíváncsian várunk! 
                                                                                                              Bordás Mária-tanárnő 

Az alábbi képekkel neveztünk be a versenyre: 

                          
                         XI. A                                                                                                   VII. C 

Úton a Betlehemi Csillagokkal 
         Valamikor ősz elején történt, hogy 15 vállalkozó szellemű gyermek a VII. A, B és C osztályokból, Bordás 
Mária vallástanárnő vezetésével jelentkezett a „Székely Kapuk – Zöld  Kapuk” című nemzetközi 
versenyprogramba. 
         Csoportunk, mely a sokatmondó Betlehemi Csillagok nevet viseli, vállalta egy derűs, népies, karácsonyi 
betlehemes játék megtanulását és előadását december folyamán saját környezetünkben, legalább 5 különböző 
helyen. 
         Miért is jelentkeztünk? 
         Először is, mert ez a csapat már kisiskolás kora óta majd’ minden karácsonykor betlehemezéssel 
színesítette a Megváltó születésének ünnepét.  
         Másodszor, ha most alkalmunk nyílik egy versenyben is részt venni ezzel, miért ne tennénk?  
         Harmadszor pedig, ami a legfontosabb: a játék öröméért, és azért, hogy e szép néphagyományt mások 
számára is élővé tegyük.  

Úgy gondoljuk, ha csak egy morzsányival is segítünk valakit az ünnepre való lelki felkészülésben, ha 
XXI. századi betlehemi csillagokként elkalauzolhatjuk nézőinket a betlehemi kisded jászlához, hogy ott örömet 
és megnyugvást találjanak, ha együtt tudunk örvendezni a Szabadító eljövetelének, akkor mind nyertesek 
vagyunk. 
         A próbák már elkezdődtek, hamarosan útnak indulunk. Lehessünk a ti vendégeitek is! 

                                                                                    Szeretettel: a Betlehemi Csillagok 
Bordás Mária-tanárnő 
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 I-IV. STEP BY STEP 
 

Monológ a tanulásról 
 

Én egy IV. osztályos tanuló vagyok. Még nincs sok elképzelésem a tanulásról, mert kicsi 
vagyok. 
Szerintem azért kell tanulni, hogy jól tudjak élni, jó munkahelyem legyen és, hogy ne 
nézzenek egy senkinek. Amikor először mentem iskolába, egy kicsit féltem a tanulástól. 
Mire negyedikes lettem, megértettem, hogy tanulás nélkül nem létezne a világ. Olyan 
szerencsém volt, mert annak ellenére, hogy féltem, mégis jó tanuló lettem. Rájöttem, hogy a 
versenyeken is lehet tanulni. A versenyeken játszva tanulunk. Még sok van az iskola végéig, 
de ez éppen elég lesz, hogy megtanuljam, hogy mi az a tanulás.  

Coznici Teodóra (IV. SBS) 
 

Monológ a tanulásról 
 

Amikor első nap bevonultam az iskolába, nem tudtam, hogy miért fontos tanulni. Először 
azt hittem, hogy csak butaság a tanulás, mert nagyon unalmas. De már ahogy nőttem, egyre 
több tudás lett a fejemben.  
Mire IV.-es, lettem már megérte, hogy tanultam, mert bármi lehet belőlem, csak oda kell 
figyeljek, és máris többet tudok. Megérte, hogy tanultam, mert akkor a tanító nénik is 
boldogok, és akkor én is boldog vagyok.  

Én azért tanulok, hogy mire felnövök, egy értelmes és jó munkahelyem legyen.  
Katona Sándor (IV. SBS) 

 
 

Tanulás 
 

Mikor első osztályos voltam, nem értettem, mi a tanulás, miért fontos. 
Kicsi vagyok, de tudom, hogy minden ember szívében van egy álom. Mindenki azt szeretné 
véghezvinni, ami az igazi álma. Megtanultam, hogy sokat kell tanulni azért, hogy az legyek, 
ami akarok. Hasznos ha tanulok, mert hasznos időtöltés, és néha az ész határozza meg, hogy 
ki is vagyok. 

Tanulni jó és hasznos, mert ha tanulok, bármit véghezvihetek. A tanulás nem arról szól, 
hogy boldoggá teszed a szüleid, hanem a tanulás egy kulcs a tökéletes élethez. 

Terveim vannak ezzel a kulccsal.  
Kocsis Alexa (IV. SBS) 

 
 

A tanulás aranyat ér 
 

Mikor először iskolába mentem, még azt sem tudtam, miért kell tanulni. Én inkább otthon 
ülnék és játszanék valamit. Anyukám is csak annyit mondott, hogy a tanulás aranyat ér. 
Amikor végre negyedikes lettem, megtudtam, hogy miért kell tanulni. 
Ha nem lenne tanulás, szegények lennénk és buták. Anyánk és apánk azért tudnak ellátni 
minket, mert tanultak. Tanulni nehéz, de hasznos. 
Én nem vagyok igazán jó tanuló, de megpróbálok jól tanulni. 
Próbáljatok ti is jól tanulni!  

Szebeni Noémi (IV. SBS)  
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I-IV. STEP BY STEP 
 

Zengett a dal a Horváth János Elméleti Líceumban 
 

„A zene mindenkié. Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet az út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne 
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réten.” Ez a Kodály idézet volt a mottója annak az 
október elsején megrendezett Őszirózsa népdalvetélkedőnek, melynek a Horváth János Elméleti Líceum adott helyet a 
Zene Napján.  

Nagy Gabriella igazgatónő nyitotta meg a vetélkedő körzeti szakaszát, aki hangsúlyozta, hogy édes 
anyanyelvünk mellett sajátos zenei anyanyelvünk ápolására is különös gondot kell fordítanunk. Népdalkincsünk 
közösségmegtartó erővel hat, kollektív örökség.  
Bradács Alíz, RMDSZ körzeti elnök pedig buzdította a megjelent 24 versenyzőt, hogy bátran jelentkezzenek a Ki Mit 
Tud? vetélkedőre is.  

Tóti, Bályok, Bogyoszló, Magyarkéc és Margitta I – IV. osztályos tanulói jelentkeztek a megmérettetésre.  
A vetélkedő céljai: a hagyományok ápolása és átörökítése mellett új tehetségek felfedezése, a népdaloktatás 
fontosságának hangsúlyozása, az együtténeklés örömének megtapasztalása, a különböző iskolák közötti kapcsolatok 
elmélyítése. 
A magyar népdalkincs világító, szívet – lelket melegítő ereje csak akkor élő, akkor tekint a jövőbe, ha sokan ismerik és 
éneklik. A dal része életünknek, eszköz arra, hogy az ember megszólaltassa önmagát, érzéseit.  

A bíráló bizottság elnökei, Puskás Miklós zenetanár és Juhos Márta néptáncoktató értékelték a gyerekek 
produkcióit. Az öttagú zsűri döntése alapján Mike Nóra, Miklós Patricia és Puskás Bíborka képviselte a körzetet az I – 
IV osztályosok közül a megyei szakaszon, míg az V – VIII. osztályosokat Beke Kincső Viktória. 

Köszönet illesse a felkészítő pedagógusokat is, akik szabad idejüket arra áldozták, hogy tanítványaikat 
felkészítsék és elkísérjék a vetélkedőre. Bódis Beáta, Bődi Boglárka és Forgács Enikő kolléganőinknek is köszönet, akik 
a vetélkedő szünetében kézműves foglalkozással színesítették a gyerekek délutánját. 

A díjak összeállításában nagy segítséget nyújtottak: Cseke Attila (RMDSZ-szenátor), Bradács Alíz (RMDSZ- 
körzeti elnök), Nagy Gabriella igazgató, Nagy Ákos (MOST elnökségi tag), Dr. Heim Katalin, Dr. Juhász András, Dr. 
Szebeni Csongor, Dr. Pap Ferenc, S.C. Gabriel S.R.L., S.C. Margalex S.R.L., P.F.A. Takács Mária. 

Énekelni jó, örömöt ad. Szívünkben ott maradnak a gyönyörű dallamok. Reméljük, a jövő tanévben is zengeni 
fog a dal a Horváth János Elméleti Líceumban. 

A szervezők nevében, 
Krisztik Kornélia és Varga Kovács Sára tanítónők 

 
 

Álmomban Mikulás voltam (a IV. SBS osztály tanulóinak fogalmazásai) 
 

Én vagyok a Mikulás. Piros és fehér a sapkám meg a ruhám. Nagy szakállam van.  
  Az ügyes manóim már bekészítették az ajándékokat a puttonyomba, és befogták a rénszarvasokat is. Elindultunk. 
Mentünk házról házra. Tettem a fényes cipőkbe csokit, diót, kisautót, játékokat. Egyszer csak megláttam egy épületet, 
ott a gyerekek csak szomorkodtak. Megnéztem a listám, és rájöttem, hogy kihagytam őket. Gyorsan nekik is vittem 
ajándékokat. Boldog volt mindenki, nevettek a gyerekek. Reggel felébredtem, s rájöttem, hogy mindez csak álom volt. 
 Sajnos, nem én vagyok a Mikulás. (Nagy Ábel Vajk)  

Álmomban Mikulás voltam. Tudtam, hogy sok gyereknek kell ajándékot vigyek, de gondoltam, hogy nagyon fognak 
mindennek örülni, amit kapnak tőlem. 

Befogtam minden rénszarvasomat, és előhívtam két krampuszomat, hogy mondják, melyik gyereknek kell virgácsot 
adjak. Elől állt egyetlen piros orrú rénszarvasom, Rudolf. Akart jönni a kicsi Pihe is, meg is engedtem neki, mert már 
ideje, hogy ellesse a taktikákat a repülésről.  

Elkezdtem osztogatni az ajándékokat. A puttonyomban volt: csokoládé, alma, dió, mogyoró, cukorka, meg néhány 
kis apró játék. Minden helyet sikerült bejárnom egy nap alatt. Minden kisgyerek boldog volt.  

Már virradt, és én elég korán szoktam kelni. Ahogy felébredtem, láttam, hogy csak álom volt, de az én csizmám is 
tele volt rengeteg finomsággal. (Puskás Bíborka) 

Álmomban Mikulás voltam. Nagy piros ruhám volt és barna csizmám. A hátamon nagy puttony volt, amiben 
ajándékok voltak. Egy nap ki kellett osztani az ajándékokat. Hogy ki tudjam osztani, meg kellett állítanom az időt. 
Elmentem Télanyóhoz, hogy adja nekem az időórát. Ő nem adta, csak ha teljesítek három próbát. Teljesítettem mind a 
hármat. Télanyó átadta az időórát, és én megállíthattam az időt. Kiosztottam az ajándékokat. 
Reggel, mikor felébredtem, rájöttem, hogy csak álom volt. (Szebeni Bálint) 
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MAGYARKÉC 
 

Mese 
 

Élt egyszer, egy elfelejtett picike faluban, 
számtalan kis csodabogár. 

Az életük csak nagyon apró dolgokban 
különbözött más csodabogarak életétől: 
szabadabb, csoda- gyermekkort töltöttek a falu 
mezején és erdejében. De nemcsak a szabad 
levegő csábította őket! 

Ősszel, amikor peregni kezdtek a 
falevelek, a sok kis csodabogár iskolába indult. 
Egyesek szemében kíváncsi félelem bujkált, 
mások – az idősebbek – már a viszontlátás 
örömét hordozták szívükben. 

Az első napok nyüzsgése után a 
csodabogarak nekiláttak a mindennapi 

munkának: szorgalmasan dolgoztak, képességeikhez mérten tanultak.  Aprócska kezük munkája nyomán épült 
– szépült a birodalom. Ez örömmel töltötte el a csodabogarakat, s velük együtt örültek a csodabogár – tanítók 
is. Örömük bohóckodásban, álarcos, táncos mulatságokban teljesedett ki. 

Ekképpen töltötték napjaikat a csodabogarak az iskolában. 
Ám egy nap váratlan dolog történt! De ez már egy másik mese…  

Összeállította: Bereczki Annamária tanítőnő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

`tzçtÜ~°v`tzçtÜ~°v`tzçtÜ~°v`tzçtÜ~°v    
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ - ROMÁN NYELV KATEDRA
 

Cariera de aur 
 

      Noi, oamenii cu toţii ne dorim o carieră la care visăm încă din copilărie, însă nu întotdeuna reuşim să ne urmăm 
propriile visuri, fiindcă viaţa nu e uşoară ... 
       Eu, Alexandra, o elevă în clasa a IX-a, îmi doream întotdeuna să devin avocat. Încă din copilărie – îmi amintesc – 
vedeam în filme cum avocaţii ajută oameni nevinovaţi; îmi plăcea acest fapt, deoarece urâsc minciuna. Deci, aşa m-am 
orientat spre un astfel de vis ... 
       Însă, după ce am început să cresc, să descopăr lucruri noi, să-mi dau seama de mai multe lucruri, s-a ascuns într-o 
prăpastie a sufletului, pur şi simplu a fost pus de o parte, s-a spulberat...  
       Vreau să vă spun că nu-mi părea deloc bine, am fost convinsă de ideile mătuşii: ”N-are viitor această carieră şi te 
sfătuiesc să o schimbi”. Aşa mi-a fost influenţată iubirea pentru drept, mi-a zis tot felul de chestii ciudate despre 
avocaţi şi am încercat să-mi îndrept visurile spre altceva. Am găsit psihologia. Într-o perioadă umblam la un psiholog, 
am observat cu câtă blândeţe şi iubire se comportă cu oamenii. A început să mă intereseze, fiindcă îmi imaginam, de 
fiecare dată, când venea vorba de carieră, să-mi aleg una în care am ocazia să ajut oameni. Îmi face plăcere să fac acest 
lucru.  
        Părinţii mei visau să ajung avocată, mai degrabă tata dorea asta, dar mama întotdeuna îmi spunea să îmi urmez 
propriile visuri şi să-mi construiesc cu grijă idealurile cu privere la carieră, ca să fac cu bucurie ceea ce aleg să 
profesez. Simt că aş asculta, mai degrabă, sfatul mamei şi nu raţiunea tatălui meu. Toate alegerile pe care le facem în 
viaţă au şi avantaje şi dezavantaje.  
         Profesia de psiholog aş face-o cu plăcere, dar mă gândesc că lumea nu e atât de dezvoltată încât oamenii să aibă 
puterea de a recunoaşte că a merge la psiholog nu înseamnă că eşti bolnav, ci că admiţi că ai o problemă, iar 
psihologul îţi poate fi de ajutor. Ei! În fine! Mi-am dat seama că nici asta nu e calea de urmat, nu e calea MEA.  
         Dar într-o zi, mi-am dat seama, m-am luminat dintr-o dată; simţeam că focul creativităţii mă cuprinde. După o 
convorbire cu fratele meu despre acest subiect, a apărut o rază de soare în viaţa mea. Parcă mă şi simţeam altfel. 
Andrei, fratele meu, mă întreba, ce aş dori să urmez după şcoală? I-am relatat toate visurile mele, în legătură cu o 
posibilă viitoare carieră şi când am ajuns la final m-a întrebat: ”De ce nu ai vrea să fii secretară?”  
         Atunci, parcă m-ar fi trezit dintr-un vis la realitate, vis care mă durea imens. Am realizat că niciodată nu mi-aş fi 
imaginat să stau închisă într-o încăpere, lângă hârtii roase. NU! Ar fi o nenorocire, pentru mine, o schilodire a viselor 
mele, să nu mă lase să fac o legătură între caracterul şi visul meu. Am fost atât de influenţată de cei din jur, încât nu 
am realizat cu adevărat că eu nu aş vrea ce vor ei să devin. 
          Fratele m-a ajutat să mă îndrept spre calea bună, spre cariera mea ideală, să călătoresc în jurul lumii, dar între 
timp să ajut şi oameni. Pur şi simplu, mi-am dat seama că îmi doream să devin un ghid turistic. Cred acum, cu tărie, că 
trebuie să-mi urmez visul! Asta este ceea ce am de făcut în continuare... 
 

Marhási Zsuzsanna Alexandra (clasa a IX-a B) 
 
 

Diferenţa dintre generaţii 
 

 

         Conflictul între generaţii a existat şi există în mod 
permanent în viaţă, societatea se schimbă şi suferă o evoluţie 
permanentă. Aceste conflicte dintre generaţii observate şi la 
nivelul operelor din literatura română, şi nu numai (mai ales 
dacă ne gândim la personaje, precum Naţl, Hubăr, Persida, 
Trică şi Mara din romanul Mara de Ioan Slavici) apar datorită 
diferenţei sistemului de valori diferit la care ne raportăm şi 
datorită discordiei dintre convingerile părinţilor şi copiilor 
despre lume şi viaţă.  
         Tinerii sunt mai dinamici, mai rebeli, vor să facă ceva cu 
destinul lor, sunt nerăbdători, dornici să-şi realizeze idealurile. 
Părinţii mai rigizi nu se pot adapta uşor la noile situaţii create; 
probabil acesta ar putea fi un motiv întemeiat al existenţei 
conflictului vechi dintre generaţii.  
Naţl a crescut sub ocrotirea mamei, în lipsa afecţiunii tatălui şi 
cum toate grijile casei cădeau în sarcina mamei, băiatul 

observă absenţa tatălui din viaţa sa şi, mai ales, petrecerile cu 
prietenii.  
Între tată şi fiu apare neîncrederea şi porneşte din dorinţa 
tatălui ca fiul să rămână măcelar. Din dorinţa de a-şi 
demonstra capacităţile (că este în stare să facă faţă greutăţilor 
vieţii şi mai ales, în lipsa protecţiei paterne) şi din cauza 
existenţei conflictului mai sus menţionat, Naţl pleacă la Viena 
împreună cu Persida. 
         Conflictul între generaţii este accentuat şi adâncit de 
diferenţele de religie şi de naţionalitate. Astfel, copiii ajung să 
nesocotească voinţa părinţilor (Persida fuge la Viena, se 
căsătoreşte contrar voinţei mamei, iar Trică merge în armată). 
Mara pare să se împace mai uşor cu aceste diferenţe, probabil 
datorită etăţii sale, experienţei de viaţă acumulate şi firii, mai 
uşor adaptabile. 

     Profesor: Moţ Anca  
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MAGYAR NYELV KATEDRA 
 

Színház a Malomban 
Különleges színházi élményben volt részük nemrég iskolánk azon diákjainak, akik – legyőzve a közömbösséget – 

Nagyváradra látogattak.  
Az irodalomórákon igen korán szembesül a diák a dráma fogalmával. Kötelező drámai műveket kell/kellene olvasnia 

szinte minden évfolyamon, noha tudja/tudnia kellene, hogy a drámai műveket elsősorban színpadi előadásra szánták. Ezért ezt a 
műnemet igazán csak az tudja megérteni, aki jelen van egy előadáson, aki átéli a katarzist. Sajnos Margittán erre ritkán van 
lehetőség, de akik csatlakoztak Farkas Cecília és Szabó Melinda magyartanárokhoz október 26-án, azok nem mindennapi 
tapasztalatokkal gazdagodtak a dráma terén. 

Szophoklész: Oidipusz király című klasszikus remekművét sokszor és sokféleképpen feldolgozták már, a nagyváradi 
Szigligeti Színház előadása mégis újszerű. Szabó K. István rendező egy sajátos közegbe helyezi a darabot, egy régi, használaton 
kívüli malomba, ahol megfogalmazódik a kérdés: Elmenekülhet-e az ember sorsa elől? Ez pedig - a helyszínből adódóan is - 
egybe fonódik a mag kenyérré válásának folyamatával. A múltban tudtán kívül szörnyű bűnöket elkövető Oidipusz (megöli apját 
és feleségül veszi anyját) vállalja sorsát.  

A színészek nagyszerű játéka, a jól kihasznált szokatlan helyszín, a jelmezek, a különleges zenei kíséret teszik 
feledhetetlenné ezt az interaktív előadást. És, hogy ez nem csak az én véleményem, álljon itt néhány gondolat a diákoktól is: „ 
Egy hideg, de örömteli péntek délután indult el csapatunk egy nagy busszal Nagyvárad felé. Az út vidámsággal, kacagással telt. 
Mikor megérkeztünk az előadás helyszínére, valóban nagy meglepetés várt ránk.”(Gál Annamária IX. A) „Én nagyon örültem a 
lehetőségnek, mert kíváncsi voltam a nagyváradi színházra, de amikor megtudtam, hogy egy malomban fog játszódni a történet, 
kicsit csalódott lettem. Amikor a malomhoz értünk, csalódottságom teljesen megszűnt, és izgatottan vártam a műsor kezdetét. 
Belépve a régi épületbe, a színészek között nézhettük a történet bevezetését. Ekkor még alig tudtam a darabra összpontosítani, 
annyira magával ragadott a különös környezet. Később az egész nézőközönség egy falépcsőn felmenve figyelhette az előadás 
folytatását” (Hüse Fazekas Ágnes IX. A) „Az ajtón való belépés után engem először a mennyezetről időnként lehulló por 
ragadott meg, amely a fényben szállingózva hullott alá. A fura ruhákba beburkolózott emberek az Oidipusz szó szótagjait 
kiabálták ritmusosan. A piros fátyolba öltöztetett nő fekete hollóval karjában számomra elég félelmetes volt, főleg első 
megjelenésekor, amikor piros fénnyel volt megvilágítva… Az egész színdarab során láthattuk azt is, hogyan készül el a kenyér. 
Először a búzát, amelyet később egy őrlőbe tettek, aztán pedig megjelent a kenyér tésztája, végül pedig távozáskor mi magunk is 
kaptunk egy-egy darab kenyeret.” (Pető Nikolett IX. A) „Tetszett az előadás, mert bevonta a nézőt, átélhettem, és úgy éreztem, 
mintha én is ott lennék a szereplők közt. Remélem, lesz még sok ilyen alkalom, hogy színdarabban is láthatom, és jobban 
megérthetem az adott leckét”. (Csuba Csenge IX. A) „Az előadásmód nagyon élethű volt, sokszor éreztünk félelmet, 
izgatottságot, kíváncsiságot az előadás alatt. Csodálatos volt az összhang a színészek között, akiknek ruhái az ókorra 
emlékeztettek, a díszletek pedig teljesen elhitették veled, hogy ókori világban élsz.” (Gál Annamária IX. A) „Kissé rémisztő volt 
ez a dráma, és a helyszín is. De meglepetésben volt részünk, kifelé jövet pedig még egy darab friss házi kenyeret is kaptunk” 
(Lőcsei Krisztina IX. A) 

Szabó Melinda-tanár 

Pamkutya partyzni hív, 
Ellenséggel terjed a hír, 
Facebook legyen veled!          
(Biri Anett, Bánházi Kitti, Szakács 
Orsolya, Urbanovics Mária, X. B) 

Évszakok 
Szél rohan végig a tájon, 
Sárga levelek a fákon, 
Leugranak az avarba, 
Ott sok barátra találva. 
 
Elbújt a nap, meglapult, 
Fáradt volt, hát elaludt. 
És vajon mit álmodott? 
Tavasz lett, s virágozott. 
 
Hull a hó, süvít a szél. 
Csupa öröm, itt a tél! 
Jégruhát öltött a tó, 
mindent beborít a hó!   (Budai Dávid, V. C) 
 
Fehér ruhát ölt a domb, 
Levetkőzött már a lomb. 
Mindenhol csak fehér hó, 
Befagyott a nyári tó. 
 
Csillog-villog már a tél, 
Fagyos, jeges lett a szél. 
Csak a hókirály nevet: 
Hisz ő hozta a telet.  (Driha Erik, V. C) 

Facebook-ének 
Az Egy katonaének nótájára 
Barátaim, mi lehet 
Széles hálózat fölött 
Szebb dolog az lájkoknál? 
Holott kikeletkor 
Az sok nép a képekhez szól, 
Kivel Jani kapcsolatban él, 
Eközben Kati szívecskét ír. 
Az üzifalon is fenn van már, 
Facebook kedvesb mindennél. 
 
Áramszünet hírére 
Az ifjak szíve 
Hirtelen megmozdul, 
Sőt azon kívül is, 
Csak heccből is 
Szülők arca mosolyra vidul, 
Holott bökdösések sora 
Érkezik a Facebookra 
S máris fellép az üzifalra. 
Véres hírek alatt 
Egyből kommentet nyomat, 
A Trollface ott virít, 
Mint kezdőlapon a profilkép 
Távoli lájkok mezején,  
Szócsaták közepén 

Vissza a múltba? 
Majdnem tökéletes disztichon 

Ez tökéletes egy vers lesz, mert kell 
nekem a jegy, 

Hisz jól jönnek a sok tízesek mindig, 
Így a nagy ember után sietek, kinek 

neve János, 
Csakhogy nem megy az oly 
könnyen, ahogy szeretném. 

Kovács P. Róbert (X .A) 
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IDEGEN NYELV – MŰVÉSZETEK KATEDRA
Unscramble the following letters  
 to make words related to 
Christmas 
1. Chssmrait    

2. Mray    

3. eJuss    

4. elbsl    

5. eedrrnei    

6. atluaasCSn    

7. rast    

8. mnwanos    

9. esonlwfak    

10. NiSltgnhtei    

 Christmas Crossword Puzzle                                         A Horváth János Elméleti Líceum 
néhány diákja benevezett a már 3. 
alkalommal, 2012. október 26-28 között 
megrendezett Nemzetközi Kiállítás - 
Verseny „Győzelemre a művészettel” 
témájú rajzversenyre, Marián Noémi 
rajztanárnő vezetésével. A beküldött 
munkák és az elért helyezések:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Claus is coming to town 
You better watch out  
You better not cry  
Better not pout  
I'm telling you why  
Santa Claus is coming to town  
He's making a list  
And checking it twice;  
He’s gonna find out who's 
naughty or nice  
Santa Claus is coming to town 

He sees you when you're sleeping  
He knows when you're awake  
He knows if you've been bad or good  
So be good for goodness sake!  
Oh! You better watch out!  
You better not cry  
Better not pout  
I'm telling you why  
Santa Claus is coming to town.  
Santa Claus is coming to town. 

Fekete Ágnes (XII. B) – Énekes – I. díj 

Sánta Bernadett (IX. C) – Csendélet  
I. díj 

Szabó Máté (VI. B) – Színes fák  
 III. díj 

Árgyelán Yvett (IX. A) 
 Anett portréja 

 II. díj 

Bordás Mónika (VII. C) –Tájkép 
II. díj 

Makai Mária (XI. C)  
Énekes  
I. díj 

Balla Kitti (XI. C) – Modell 
 II. díj 

Balla Tamara (VII. A) – Csendélet  
I. díj 

Gelei Orsolya (XII. B) – Püspök 
 II. díj 

Oiegar Timea 
(VII. A) 

 Ady Endre 
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA KATEDRA 
 

A matematika, mint tudomány 
 A matematika kezdetektől fogva jelen volt az emberi 
tevékenység minden mozzanatában. A kereskedelem, a 
mezőgazdaság, a vallások és a háborúk mind magukon 
viselték a matematika kézjegyét, de maguk is vezették a 
matematikusok kezét. A matematika története mindennek 
ellenére jórészt rejtve marad, túl mai kultúránk horizontján. A 
tudomány, a filozófia és a matematika szorosan összefonódó 
fejlődése messze fontosabb az emberiség történelmében, mint 
az uralkodók parádéi és a háborús díszmenetek. 
 Valószínű, hogy a tudományok, és különösen a 
matematika, nem kaptak olyan nyilvánosságot, mint amilyet a 
művészetek élveztek, így aztán nem egyformán érintették meg 
az emberek szívét és agyát. 
 A matematika nem érthetetlen szimbólumokról szól, 
hanem gondolatokról; gondolatokról, a térről, az időről, a 
számokról és a viszonyokról. A mennyiségi kapcsolatok 
tudománya; kifinomultságának és összetettségének 
növekedése az emberiség tudásvágyát tükrözi vissza. Minden 
gondolat egy látomásból születik. A számítástechnika 
fejlődésével a matematika is „látható” tudományként újult 
meg. 
 A matematikának, mint tudománynak a bölcsője az 
ókori kelet államaiban volt, Egyiptomban és Mezopotámiában. 
Ezekre az ókori matematikai ismeretekre az volt jellemző, 
hogy gyakorlatiasak voltak, hiszen Egyiptom papjait 
elsősorban az érdekelte, hogy hogyan lehet a Nílus által 
elöntött földeket újra parcellázni. 
 Itt a matematika főleg földméréssel foglalkozott. 
Innen származik a matematika egyik ágának a neve – a 
geometria – amelynek a jelentése földméréstan. 
 Kezdetben a tudományágak még nem váltak szét. Az, 
aki filozófus volt, ugyanakkor fizikus, csillagász és 
matematikus is volt egy személyben. 
 Az ókori kelet népeit a csillagászat is érdekelte, 
amely egyike a legrégibb természettudományoknak és 

művelését az évszakok változása, a földrajzi tájékozódás tették 
szükségessé. Az ősi kultúrnépek megfigyelték az égi 
jelenségeket, a Hold, a Nap, a bolygók mozgását és ezekhez 
magyarázatokat is fűztek, sőt néhány égi jelenséget – mint a 
Nap vagy Holdfogyatkozást előre meg is jósolták. Az égi 
jelenségek megfigyelése alapján, gyakorlati céllal naptárt is 
készítettek. 
 A csillagászat felfedezései serkentően hatottak a 
matematika fejlődésére. Éppen ezért e két tudományág között 
szoros kapcsolat volt és van. 
 A fejlődés során az egyes tudományágak többé-
kevésbé önállósultak, mivel a végbement változások 
szükségessé tették a forradalmi átalakulásokat a 
tudományokban, így a matematikában is. 
 A társadalmi változások nyomán felgyűltek az 
eredmények, amelyek feldolgozásra vártak. Ezért szükség volt 
hatékony módszerek kidolgozására, mellyel létrejöhetett egy 
felsőbb matematika. 
 A mai, modern korban a matematika behatol egyre 
jobban más tudományok területére is, ezzel elősegítve azok 
fejlődését. 
 A matematikának olyan általános szerepe kezd lenni, 
ami nélkül nem lehet kellő szinten művelni, tanítani. 
 Galilei rég leszögezett elve szerint: - a természet 
könyve a matematika nyelvén íródott. 
 Ezért nagyon fontos a matematikai oktatás a modern 
kor emberének. Az oktatás célja e téren az ismeretközlésen 
kívül, a logikus gondolkodásra való nevelés is, amelyre az élet 
minden területén szükség van. 
 A matematika modernizálása nem jelenti az eddigi 
értékek elfelejtését, eltörlését és csak új szabályok, 
elnevezések használatát. Épp ellenkezőleg, a klasszikus 
matematikát kell felújítani és a legmagasabb szintre emelni. 

 
Jakab Ottó-tanár 

 
A szorzás indiai módszere 

   A mellékelt táblázat a szorzás indiai módszerét szemlélteti, amely Európában a késői középkorban ás a 
reneszánsz idején terjedt el. 
Felülre írták a szorzandót: 2457-et, jobb oldalra pedig a szorzót: 3421-et. Rendre megszorozták a számjegyeket 
és a szorzatokat úgy írták be a megfelelő négyzetekbe, hogy az egyesek számjegye az átló alá, a tízesek 
számjegye az átló fölé kerüljön. Ha tízesek nincsenek, a megfelelő helyre 0-t írtak. Ezután az átlók mentén 
összeadták a számokat és az eredményt a rács alá vagy annak bal oldalára írták (az összeadást a rács jobb alsó 

háromszögénél kezdjük). A 2457 és 3421 számok szorzata 
8405397 (az eredmény leolvasását a bal felső négyzet melletti 
számjegynél kezdjük és a jobb alsó négyzet alatti számjegynél ér 
véget).  

Forrás: Szczepan Jeleński: Pitagorasz nyomában 
Betuker Enikő-tanár 

 
 
 

"Amit hallok, azt elfelejtem,  
amit látok, arra emlékezem,  

amit megcsinálok, azt tudom."  
 

(ősi kínai bölcsesség) 
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TÖRTÉNELEM – FÖLDRAJZ – TESTNEVELÉS KATEDRA 
 

Ìgy írtok ti! 
 Idézetek a diákok dolgozataiból. 

 
“A gravitáció a földmagtól keletkezik. Az űrben nincs se légkör, 
se gravitáció, csak a földön van.“ 
“A kéreglemezeket a Föld magja tartja mozgásban.” 
“A meteor és a meteoritok között a különbség, hogy a meteor 
szétrobban becsapódáskor még a meteoritok nem. “ 
“Azért vannak a Holdon meteorit becsapódási kráterek, mert a 
meteorit becsapódásakor elporlik és elég. “ 
 
 

 
“A Holdon azért vannak becsapódási kráterek, mert a légkörtől 
becsapódnak. “ 
“A migráció az, ahol könnyen tudnak táplálékot szerezni az 
emberek, és könnyen tudnak védekezni és elbújni a támadások 
elől. “ 
“Az 1990-es évek körül a Szovjetunió szétesése alakul ki. “ 
“Az ózonlyuk, nem egy tulajdonképpeni lyuk, hanem úgy 
keletkezik, hogy a rakéták kilyukasztják a gázokat.“ 
“Az üvegházhatás úgy keletkezik, hogy az üvegen átmennek a 
napsugarak, de nem tudnak onnan többet kijönni. “ 

                                   Összeállította: Antal Zsolt-tanár 

November 8 – a Városok Nemzetközi Világnapja 
 Sokszor elcsodálkozom azon, hogy tanulóink milyen leleményesen képesek megoldani az eléjük tárt feladatokat. 
Így történt ez a Városok Nemzetközi Világnapja alkalmából megrendezett makett-kiállításon is, ahol iskolánk VI – VII 
osztályos, vállalkozó kedvű diákjai mutatták be munkáikat. 
 Nem tagadom, már a feladat kiosztásánál is meglepődtem azon, hogy milyen sokan jelentkeztek a feladatra, az 
azonban még inkább meglepett, hogy milyen ügyes, kreatív munkák születtek. A közel ötven elkészült makett az öt lakott 
kontinens legnagyobb városainak jellegzetességeit mutatta be. Volt, aki kartont, polisztirolt, fát használt makettje 
elkészítéséhez, de volt itt gyurmából készült alkotás is. 
 A kiállítást, kis késéssel, november 16-án, pénteken lehetett megtekinteni az iskola ebédlőjében, amit az iskola 
apraja – nagyja szép számban látogatott meg.  

Az első három legjobb alkotás díjazásban részesült, a helyezéseket egy hat főből álló zsűri állapította meg. 
I. helyezést  ért el Kiss Imre VI. A  osztályos tanuló a Boszporusz – híd című alkotásáért, II. helyezett lett Dudás Emőke 
VII. A  osztályos tanuló a Lenin Mausoleum nevű makettjével, a III. helyezést pedig Takács Vanda VI. A osztályos 
tanuló kapta a Liverpool – i  Stadion című alkotásáért.  Mindegyik díjazott egy, a saját makettjét ábrázoló, személyre 
szabott ajándékot kapott. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden résztvevőnek az elkészített munkákhoz, s bízunk benne, kedves gyerekek, 
hogy a jövőben is hasonló lelkesedéssel fogadjátok majd az elétek tárt kihívásokat! 

Szervező: Orosz Jakab Petra-tanárnő 

 
                                                  

 
 
 
 

   Boszporusz – híd Isztambul ( I. hely)      Lenin Mausoleum – Moszkva (II. hely) 
  

 
 
 

Csodálkozó 
tekintetek 

 
 

Stadion – Liverpool ( III. hely) 
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FIZIKA –KÉMIA –BIOLÓGIA KATEDRA 

Tudtátok-e? 
               Az Ames-szoba egy érdekes és látványos kísérlet, és szeretnénk veletek megismertetni a benne rejlő 

furfangosságot. 

            A torz szoba névadója egy amerikai szemész, Adelbert Ames Jr., aki először épített egy ilyen szobát 1946-ban. Ha 

megnézitek, egy Ames-szoba úgy néz ki, mint egy rendes kocka, de az igazi alakja ügyesen torzul. A padló, a mennyezet, 

egyes falak, és a távoli ablakok valójában trapéz alakú felületek. Bár a 

padló szintje megjelenik, az valójában egy lejtő (a bal szélen sarokban 

sokkal alacsonyabb, mint a közeli sarokban). A falak merőlegesnek 

tűnnek a padlóra nézve, bár valójában ferdék kifelé. A terem két sarka 

ugyanabból a vizuális szögből nézve a kémlelő ablakon, azonos 

méretűnek és távolságúnak tűnik. A hatás megfigyelhető számos 

filmben is, többek között a A Gyűrűk Ura trilógiában is, ahol azt érik el, 

hogy Gandalf nagyobbnak látszódik, mint a hobbitok. Az Ames-szoba 

egyik sarka távolabb van tőlünk, és alacsonyabban is, mint a másik, így a 

hozzánk közelebb levő tárgy magasabbnak tűnik, de ez csak illúzió, a 

valóságban egyformák. 

Varga Andrea és Nagy Beáta (XII. A) 
 

Higgs-bozon a SCHWARTZ fizikaversenyen 
 
A 2012-es Schwartz fizikaverseny alkalmából egy nem 
mindennapi előadást volt szerencsénk meghallgatni a 
részecskefizika témakörében, dr. Horváth Dezső, budapesti 
kutató előadásában.  Ez azért volt olyan különleges, mert a 
CERN Nagy Hadron ütköztetőjében létrejött két óriási kísérlet 
(CMS és ATLAS) legfrissebb kutatási eredményeiről 
hallhattunk, amelyeknek fő célja a Higgs-részecske 
kimutatása protonok ütközéseiben. A részecskefizika 
általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan 
igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkotórészét 
sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon 
kivételével. De mi is valójában a Higgs-bozon? 
 A Higgs-bozon vagy Higgs-részecske egy olyan 
részecske, amelyet a részecskefizika standard modellje jósolt 
meg. Ez a részecske a közvetítője a Higgs-térnek és ez felelős 
a többi részecske tömegéért. 2012 július 4-én egy 
konferencián a CERN jelentette, hogy találtak egy részecskét, 
aminek tömege 125 GeV/c2 (körülbelül 133 proton-tömeg, 
nagyságrendileg 10-25 kg), ami „nagyjából a Higgs-bozon 
követelményeinek felel meg”. A hírt nagy lelkesedés fogadta, 
bár a jelentéshez hozzáadták, hogy még egy év munkájára lesz 
szükség, hogy az új részecske minden tulajdonságát a Higgs 
bozontól elvárt tulajdonságokkal egyeztethessék. 

A 17. században Isaac Newton megalkotta törvényeit, 
amelyek segítettek megérteni világunkat. Azonban a 
tudomány fejlődésével világossá vált, hogy extrém 
körülmények között nem alkalmas a jelenségek leírására, mint 
például a fénysebességgel mozgó részecskékre vagy az atomi 
vagy annál kisebb világ törvényeinek leírására. A 1920-as 
évek közepén Werner Heisenberg kvantummechanikai 
kutatásaival már szakít az úgynevezett klasszikus fizikával. A 
részecskefizika új tudományággá vált, és az új felfedezések 
hatására leírása egyre bonyolultabb lett. 1983-ban megalkották 
a Standard Modellt, amely által a fizikusok remélték, hogy 

egységes és jobban átlátható képbe foglalhatók a 
kvantummechanika szabályai, amelyet az addigra felfedezett 
számtalan új részecske és azok között ható kölcsönhatások 
meglehetősen bonyolulttá tettek. A Standard Modell számos 
részletét már sikerült kísérletekkel bizonyítani, de az elmélet 
kulcsfontosságú része volt a tömegért felelős Z0-bozon 
meglétének bizonyítása, amely nélkül az elmélet nem 
működőképes. Tehát arra a kérdésre hogy létezik-e a Higgs 
bozon, az a válasz, hogy “muszáj léteznie”. 

Egyszerűen a következő példával illusztrálható a 
Higgs-részecske: Képzeljük el, hogy egy termet egyenletes 
eloszlásban emberek töltenek ki, és mindenki a szomszédjával 
beszélget. De ha egy híresség belép, és végighalad a termen, 
akkor akik mellett elhalad, azok késztetést éreznek, hogy a 
közelébe menjenek, de ahogy továbbhalad, úgy mindenki 
visszatér korábbi beszélgető partneréhez. Az őt körülvevő 
állandósult embercsoport miatt folyamatosan nagyobb lesz a 
tömege, mint normális esetben lenne, és nagyobb lendületre 
van szüksége a sebessége fenntartására. Ha egyszer elindult, 
nehezebb megállnia, ha megállt, nehezebb újra elindulnia. A 
példában szereplő emberek jelképezik a Higgs-mezőt, ami egy 
olyan tér, ami meghatározza a benne haladó részecskék 
tömegét azáltal, hogy átmenetileg eltorzul a benne haladó 
részecske környékén.  

Vegyük ismét a fenti példát, ahol az emberek 
arányosan elszórva beszélgetnek a teremben. Ebben az esetben 
egy pletyka indul el a terem egyik végéből, és az emberek a 
mellettük lévőhöz közelebb lépve adják tovább a hírt, így 
ideiglenes helyi csoportosulás jön létre. Ennek köszönhetően 
csoportosulás-hullám halad végig az egész termen. E 
hírközvetítő csoportosulásnak - ami korábban a hírességnek 
adott tömeget - szintén van tömege. A feltételezések szerint a 
Higgs-bozon lényegében egy ilyen csoportosulás a Higgs-
mezőben. 

Magyar Norbert (XI. A) 
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VALLÁS – TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA 
 

Gondolatok a szeretetről 
 

 Közeleg Karácsony, a szeretet ünnepe. Az elmúlt napokban azon töprengtem – vajon mi történik az emberekkel, 
hová tűnt életünkből a szeretet? Rohanunk, nincs időnk egymásra, türelmetlenek, ingerültek vagyunk, könnyen odaszólunk, 
vagy próbálunk elsuhanni a másik mellett, reménykedve, hogy nem vett észre, és nem kell csevegni vele, félreértünk 
szavakat, mondatokat. Szeretet. Mi is ez? Valamikor úgy tanultuk, hogy a szeretet a másik ember vélekedésének, 
gondolatainak és álmainak tisztelete, együttérzés a hibáiban, és az az elv, hogy kisebb áldozatot hozunk azért, hogy neki ne 
kelljen nagyobb áldozatot hoznia.  

Hiányzik a szeretet a családokban. Szeretetlenségből ered, hogy a sportért rajongó apa sportolásra, a tudós hajlamú 
pedig erején felüli szellemi erőfeszítésre kényszeríti gyerekét. Az apát és az anyát gyakran az érdekli, hogy csemetéik rossz 
fényt vetnek rájuk, nem megfelelően öltözködnek, nem megfelelő zenét kedvelnek, nem megnyerőek a barátaik, s ezért 
korlátozzák fiúk vagy lányuk egyéniségét. 

Néha az iskolákban is hiányzik a szeretet. A hierarchizált, hatalomra épülő oktatás-nevelésben a kapcsolatok 
alaphelyzetét az alá és fölérendeltségi viszonyok határozzák meg, az iskola kikényszeríti az engedelmességet. Sokszor 
használja a büntetés és a fenyegetés eszközeit. A felnőttek fölényüket, hatalmukat állandóan érzékeltetik. Az engedelmeskedő 
gyerekek és ifjak a hatalmaskodás szorításából igyekszenek kibújni, de esetenként ennek ára személyiségük sérülése. 

A szeretet ünnepe legyen alkalom arra, hogy befelé forduljunk, és megkeressük magunkban azokat a magvakat, 
amelyek a valódi értékekről szólnak, hogy elengedjük a régi dolgainkat, gondolatainkat, érzéseinket, és valami meleg, jóságos 
kábulat töltse meg szívünket. 

                                                                                                               
Florea Katalin tanárnő, 

iskolapszichológus 

Ne szívd, hogy majd ne szívj! 
 

 Drogfogyasztás ellenes kiselőadásnak adott helyet a HJ 
Elméleti Líceum december 5-én, szerdán az intézmény 
dísztermében. Az előadás szervezői Florea Katalin 
iskolapszichológus és Oláh Enikő az intézmény orvosa. 

Nemrég az intézmény személyzete a “realitás teljes 
erejével” szembesült azzal a ténnyel, hogy városunk fiataljainak 
körében is megjelent a drog. A diákok általában tisztában 
vannak a drogfogyasztás hatásaival és ennek jövőbeni 
lehetséges kifejletével, de hihetetlen informálatlansággal is 
szembesültek már az oktató személyzet tagjai valamint a 
speciális foglalkozásokat lebonyolító alkalmazottak 
(pszichológus, iskolaorvos). Ijesztően nagy esetenként az a 
paradoxon, amely a rendelkezésre álló, potenciálisan elérhető 
információk mennyisége és egyes személyek informáltsága, 
jelen esetben drogokról való “nettó” tudása között tátong. 

Ez inspirálta előadásunk szükségességét, melynek 
keretében kicsit szintetikus jelleggel, a következő 
tevékenységeket bonyolítottuk le:  

- oktatói hatású, a mindennapi életből/életjelenetekből merített videofilmeket tekintettek meg a diákok  
- összefoglalva bemutatásra kerültek a „könnyebb” és a „kemény” drogok 
- szabadon kérdezhettek a szervezőktől (a tanári kar „kizárásával” az esetleges gátlások/gátlásosság 
     szókimondást akadályozó hatása miatt) a diákok. 
-    az előadáson jelen alkalommal a XI. és XII. évfolyamok diákjai vettek részt 

Az előadás megszervezésére számos egyeztetés, érdemi vita, megtartásának ellentmondó, illetve 
mellette szóló érv megvitatása után került sor, tekintettel a téma esetlegesen eltérő hatására az egyes 
diákokra nézve. 

Végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy sikeresnek elkönyvelt tevékenységünket megismételni 
szándékszunk minden generációval. 

Balla Sándor tanár és Florea Katalin tanárnő 

 



Közös munka  IV. SBS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Erik - előkészítő osztály 
Drágos Alexandra  IV. A Csüdöm Zsanett  I. B 

Közös munka  III. B 

Közös munka  I. A Nóti Arianna  III. SBS 

Stretea Alexandra   II. B Közös munka  IV. B Közös munka  II. A 

Közös munka  I. SBS 

Dandé Anita - előkészítő osztály 



 

 

 


