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Tisztelt olvasóink! 

 Egyre gyarapodtak a naptárban a letépett hónapok mementóikon a felfűző spirálokon megmaradó papírfecnik, melyek 

olykor hópehelyként borítják be az alattuk lévő teret. Elérkeztünk ez év utolsó hónapjához, melyet már általában le sem 

tépünk a kalendáriumból, s hihetetlennek tűnik, hogy egy újabb év kezdetéhez közelítünk. 

 A pirosbetűs téli ünnepek fénysebességgel közelítenek, s mi, állandóan rohanó emberek próbáljuk időnket és 

energiánkat megosztani a munkahely,  a család és az ünnepekkel járó feladatok között. De kell, s ha elkezdtük, már jól is esik 

lelassítani az idő pörgését, s számot adni az eltelt évről. 

 Iskolai vonatkozásban legfontosabb eseménynek a margittai iskolai hálózat egységesítését tartom azzal, hogy immár az 

óvodai csoportok is kötelékünkbe tartoznak. 

 Hittem és hiszem, hogy az élet számos területén csak egységben van az erő. A szétforgácsolódó családok, a magukra 

maradt emberek, a vadonban elszigetelten élő állatok, felaprózódott cégek, birodalmak esélyei jóval elmaradnak a szerető 

családban, védett közösségekben élőkétől. 

 Erre az egységre hívok és várok minden pedagógust és szülőt, hogy a legfontosabb érték, a gyermek, minél több 

oldalról érkező, de azonos irányba ható segítséget kapjon a felnőtté válás rögös útján. Tolsztoj mondta, hogy az emberiség 

eddigi története nem más, mint az egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvés. Ez az egység nem csak azokat 

szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak. 

 A szeretet ünnepe közeledik. Az egység nevében kérem, ne feledje senki sem, hogy ha a karácsony hiányzik a 

szívekből, akkor a fa alatt lévő ajándékokban sem találunk rá. 

 Az alábbi Oren Arnold idézettel kívánok áldott, szeretetteljes ünnepet minden gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek, 

szponzorainknak és munkatársaimnak: 

 „Karácsonyi ajándék ötleteim: /az ellenségednek megbocsátás, /az ellenfelednek türelem, /a barátodnak szeretet, /a 

partnerednek szívesség; /mindenkinek jóindulat, /minden gyermeknek egy jó példa, /magadnak tisztelet.” 

                                                                                                                      Nagy Gabriella, 

a Horváth János Elméleti Líceum igazgatója 
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 A néphagyomány kimeríthetetlen tarsolya 

 

Az advent előtti időszak egyik jeles napjaként tartják számon Szent Márton napját. Ebből az 

alkalomból Márton-napi ünnepséget szerveztünk, megismertetve ezáltal a gyermekekkel Szent Márton 

legendáját, valamint a hozzá fűződő népszokásokat, hagyományokat, mondókákat, népi 

gyermekjátékokat.  

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, 

illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton 

egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták 

gágogásukkal. Így a  Márton-napi ételek jellemzően libafogások, a mondás szerint: „Aki Márton napon 

libát nem eszik, egész éven át éhezik”.  

Márton napja a 40 napos karácsonyi böjt előtti utolsó nap, ezért ezen a napon hajdanában 

rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő 

esztendőben is bőven ehessenek, ihassanak. Ezt a szép szokást elevenítettük fel a gyerekekkel, akik 

elkészítették portékáikat a Márton-napi vásárra, amelyeket aztán a jelenlevő vendégek meg is 

vásárolhattak. Versekkel, mondókákkal színesítették a napot, mely a Márton-napi felvonulással zárult.  

A lámpás felvonulás (Martinsumzug) Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket 

szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.  

Összeállította: Bajdik Margaréta óvónő 
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Márton-napi vásár 

Márton-napi lámpás 

felvonulás 

Márton-napi népi 

gyermekjáték                                             

„A libapásztorlány lakodalma” 

című jelenet 

 



 
 

 

Becsengettek, becsengettek 

 

 Becsengettek, becsengettek. 

Az iskola tárja nektek 

azt a nagy tudományt,  

mit évenként beszerezhettek! 

 

Az anyukák elvonulnak, 

a gyerekek bentmaradnak. 

De nem akarnak a nap végén 

hazamenni, 

hanem még többet akarnak 

tanulni! 

  

Amikor hazaértek,  

boldogan mesélik el,  

hogy mennyi sok új csoda 

vár még rájuk  

ebben az új tanévben.  

 
                    Adorián Johanna (IV. A)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mákoskalács 

 

Márk, Márk, Márk, 

kiszakadt a zsák? 

Benne volt a mák, 

kárba ment az egész... Hááát! 

 

Neked nem volt annyi eszed, 

hogy összekösd a zsákfejet!? 

Márk, Márk, Márk,  

nem lesz mákos kalács! 

 
                 Mike Nóra (IV. A) 

 

Összeállította: Kovács Katalin tanítónő 

ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS 
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A zöldség és gyümölcs hete 

Őszi gombák tanulmányozása 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARÁCSONYVÁRÓ 

3 

Adventre hangolva –“…csak Isten, aki a növekedést adja!” 

Kézműves foglalkozással és gyertyafényes énekléssel indult az adventi időszak a III. A osztályban. A 

lányok egy része furulyázott, míg a többi a fiúkkal énekelte az adventi éneket. Meggyújtottuk a koszorún az 

első gyertyát. Ünneplőbe öltöztettük ablakainkat az általunk készített filigránokkal. 

Íme egy kép az ünnepélyes gyertyagyújtásról, ami természetesen nem pótolhatja az együtt töltött idő 

örömét... 

Elindultunk karácsony felé, elindultunk a 

betlehemi jászol felé. Felkerekedtünk, és utunk célja 

nem kevesebb, mint hogy az értünk földre jött Jézus 

Krisztushoz találjunk. Ennek az adventi útnak az 

elején vagyunk. Aki szeretne megváltozni Krisztusért 

és Krisztus által, az ezen az úton megteheti. Az Atyai 

ház kapuja ma is nyitva áll. Csak egy dologra van 

szükség, az elindulásra. Az első és legnehezebb lépést 

kell megtennünk, utána már jó úton haladunk. 

Így készülünk mi Jézus születésnapjára. 

Megtöltjük HÁLADOBOZUNKAT köszöneteinkkel, 

amelyeket a jászolnál felolvasunk. Áldott készülődést 

kívánunk mindenkinek! 

Fügedy Anikó-Erzsébet tanítónő 

   Megérdemeljük-e ezt? Megköszönjük? Nem 

egészen… 

Az embereknek most is a hatalom a legfőbb 

céljuk. Csúnyán beszélünk, szidjuk azt, aki a 

legjobban szeret minket  

Közeleg a Karácsony ünnepe… Az ünnep, 

amikor arra gondolunk, hogy Isten elküldte Fiát a 

földre, és tisztelgünk Mária és az egész Szent 

Család előtt. Mert nélkülük nem itt tartanánk. Ha 

Jézus nem született volna meg azon az éjszakán, 

akkor karácsonyt ünnepelnénk-e? Vagy egy 

egészen más dologgal foglalkoznánk ezen a 

napon? Lennének-e ajándékok? Vagy az emberek 

jobban szeretnének kapni, mint adni? Sok a 

megválaszolatlan kérdés, mivel megszoktuk azt, 

hogy évezredek óta egy ilyen megváltott világban 

élhetünk 

Én talán itt se lennék… Meg se születtem 

volna. Amit Isten és Jézus értünk tett, az egy 

meghálálhatatlan dolog. Isten nem is kéri, hogy 

megháláljuk. Csak arra kér bennünket, szeressük 

egymást, és fogadjuk el azt a tényt, hogy nem 

vagyunk tökéletesek, és nem is leszünk. Mert 

nem is lehetünk. Isten és Jézus feltétel nélkül 

szeret minket, így szeressük hát mi is egymást… 

 

                   Lukács-Fügedy Tamás (VIII. B) 

 

Ha nem jött volna el… 

   Talán minden más lenne. Ha Jézus nem jött 

volna, akkor talán nem két világháborút 

említenének a történelemkönyvek… 

   Az emberekben lehet, hogy kialakult volna egy 

homályos kép arról, hogy valaki az emberi 

civilizáció fölött áll, de mindenki mást istenítene. 

Még így is, hogy eljött Jézus, feláldozva magát 

megváltotta a világot, különböző vallások 

alakultak ki. Akik nem Istent istenítik, bennük 

van a tudat, hogy valaki fölöttük áll, és olyan 

erővel rendelkezik, amelyről ember még álmodni 

sem merne. 

   Ez az erő a Szeretet. A szeretet, amely 

lehetséges, hogy nem is létezne Jézus eljövetele 

nélkül. Gondoljunk bele, senki sem szeretne 

szívből, nem lenne szívből jövő barátság, 

mindenki egymás ellen fordulna.  

Ebben a formában talán még emberek se 

élnének. Miért? Az ember szeret ölni; tudósok 

szerint az emberek azért ölnek, mert a hatalom 

érzetét kelti bennük, de ez nem megoldás. Az 

embereknek csak a hatalom és a pénz kellene… 

De meglehet, hogy nem lenne életcélunk, csak 

úgy léteznénk, és néznénk a semmit. 

   Isten feláldozta a saját Fiát az emberekért, 

miértünk… Ez azt bizonyítja, hogy minden 

hibájuk ellenére szereti őket… 

 



 
 
 

Ha nem jött volna... 

 

Lelkipásztor kisfiaként, keresztyén 

családban növekedve sokszor hallottam már 

szüleimet arról beszélgetni, hogy milyen lenne a 

világ, hogyan telnének napjaink, ha azon az első 

karácsonyon Jézus Krisztus, a világ Megváltója 

és Üdvözítője nem született volna meg? 

Vallásórákon is sokszor felteszi a 

tanárnő a „nagy” kérdést: 

- Mit jelent Jézus Krisztus neked, mit 

jelent a világ számára? Milyenek lennének az 

emberi szívek? Ki lenne ezeknek az állandóan 

dogobó szíveknek a lakója a szeretet és jóság 

helyett, ha nincs Jézus? Ki lenne az életünk 

Ura? 

Több mint kétezer évvel ezelőtt Jézus 

kicsi pólyásbabaként, Betlehemben azért jött a 

világra, hogy megváltsa az 

embert, kiszabadítsa bűnei 

rabláncaiból, szívét 

megtisztítsa a gonosztól, 

lelkét megtöltse jósággal 

és tisztasággal. 

Ha Krisztus nem 

született volna meg, 

mindez hiányozna 

életünkből. Szeretetlenség, 

rabság, sivárság és a bűn 

uralná a Föld lakóinak életét. Ebben a rohanó 

világban, amikor a felnőttek mindig dolgoznak, 

a gyermekek sokat tanulnak, csak néha – néha 

áll meg az ember, csendesedik el, és hallgatja 

meg embertársát. Jézus nélkül még ennyi sem 

lenne. Egy istentelen világban élnénk, ahol nem 

létezne egy parányi megértés, megbocsájtás, 

szeretet sem, csak veszekedés, harag és 

háborúk. Hitetlenül élnénk mindennapjainkat. 

Ha Jézus Krisztus nem jött volna erre a 

világra, az emberek csak dolgoznának, a 

gyerekek csak tanulnának, de munkájukban nem 

lenne előrejutás. Így is sokszor hiányzik a 

megértés, hiánycikk a szeretet és a jóság. Hát 

akkor Jézus nélkül? Ember embertársának 

farkasa lenne, - mondja sokszor édesapám a 

szószéken. Csak a gyűlölködés jellemezné 

életünket, üres lenni az emberi szív és az emberi 

élet.  

Családon belül sem létezne szeretet. Az 

édesanya és az édesapa nem tudna olyan nagy 

szeretettel fordulni gyermekeihez. Mi, 

gyermekek szeretetet kolduló kicsinyek 

lennénk, s mi, gyermekek hiába fordulnánk a 

dermedt szívű felnőttekhez segítségért, 

szeretetért. Parányi gyermeki életünknek mindig 

nagy szüksége van a szeretetre, odafigyelésre és 

bátorításra, mely erőt ad nekünk. De mindezt 

nem kapnánk meg. Nekünk, kicsiny 

gyermekeknek szükségünk van az ölelésre. 

Akkor érezzük biztonságban magunkat, ha van 

kihez odabújni, ha van ki átöleljen. Ugyanígy a 

felnőtt ember is csak akkor érzi biztonságban 

magát, ha Jézus Krisztus vigyáz rá. Ha mindez 

hiányzik, a félelem a szívünk Ura, a világ 

sötétnek tűnik, és az emberiség veszélyben érzi 

magát. 

És hogyan is köszöntene ránk a 

Karácsony, ha Jézus Krisztus nem jött volna 

szegény kisgyermekként erre a világra? 

Karácsony a keresztyén világ egyik legnagyobb 

ünnepe, amikor Isten elküldte közénk szent Fiát. 

Akkor még sokan nem 

gondolták, hogy Ő lesz a 

világ Megváltója. Ha Jézus 

akkor nem született volna 

meg, most csak a fény 

ünnepét ülnénk, és 

szívünkben, lelkünkben csak 

sötétség lenne, nem szeretet. 

Nem lenne Szenteste, 

templomaink nem telnének 

meg zsúfolásig, és csilingelő 

gyermekhangok nem hirdetnék, hogy 

megszületett Jézus, a Megváltó. Az estét nem 

tölthetném az istentiszteleten, otthon lennék, és 

ez a nap is beleolvadna a szürke, megszokott 

hétköznapokba. A szeretet nem lenne szívem 

lakója. Üres lélekkel bontogatnám a fény ünnepi 

ajándékait. Nemcsak én és a családom, hanem 

mindenki az ajándékozási lázban égne, de igazi, 

meghitt ünnep nem lenne. A roskadásig 

megrakott polcok kínálnák szebbnél szebb 

ajándékaikat, de mindez semmit nem érne, ha 

Jézus Krisztus, a mi Megváltónk nem született 

volna meg, és mi nem tudnánk érte hálát adni, 

csak üres emberi szívvel élnénk 

mindennapjainkat.  

Nagyon nehéz lenne Jézus Krisztus 

nélkül létezni és élni. Kőszívű, szomorú, 

megkeseredett emberek laknának 2015-ben ezen 

a világon, akik nem is gondolnák, hogy Jézus 

Krisztus nélkül ők érzéketlen, gonosz, lelkileg 

hitvány, és szeretet nélküli emberek.  

Szomorú lenne a világ, „ha nem jött 

volna...” közénk. 

Kovács Gyula  (V. A)
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ZÁNKALAND 

Idén is lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek a 
zánkai Erzsébet-táborozáson a Balatonpart mellett. Az 
Erzsébet-tábort a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ajánlotta fel, a szervező 
pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt.  
Iskolánkból 10 diák vehetett részt ingyenesen ezen a 
táborozáson, akik a versenyeken elért eredményeik 
szerint lettek kiválasztva. Csoportunk kísérője Forgács 
Enikő tanítónő volt. Én is szívesen mentem el, mivel sok 
szép élményben volt részem az előző években is. 

Az első éjszaka nagyon esett az eső. Másnap 
majdnem frissen keltünk fel. Volt reggeli torna  is,  amire  

nem  szívesen  mentünk.  A  torna  után  készültünk  a  reggelire, majd visszamentünk a szálláshelyre, ahol azt 
csináltunk, amit akartunk. Ez jó lehetőség volt arra, hogy együtt szabadon játszhassunk, és közelebbről 
összeismerkedjünk azokkal a margittai diáktársakkal, akikkel egy csapatot alkottunk. Csapatnevünk MOST ITT volt, 
csapatkiáltásunk pedig: „Most és itt egy csapat vagyunk, azért, hogy jól szórakozzunk!”. Ha időnk engedte,  Mix-
Faktort játszottunk. Ennek az volt a lényege, hogy ki táncol a legjobban. Sokat nevettünk. Gyorsan eltelt az idő, 
mivel  a szerepet is gyakorolnunk kellett a bemutatkozó előadásunkra. 

 A délelőttök meg néha a délutánok is azzal teltek el, hogy versenyekre mentünk. Volt táborfelmérő verseny, 
kalandpark és persze Ki Mit Tud? is. A mi csapatunkból is részt 
vettek:  Balogh  Márta, aki elénekelte  Márti  dalát, valamint Krisztik  
Réka  és Tomuţa  Mercédesz, akik  a  Konga táncukkal első 
helyezést értek el.  

Az egyik délelőttön elmentünk Tihanyba. Megnéztük a Bencés 
Apátságot, mellette meg gyönyörű tájat láttunk, a Balatont. A Nap 
sugarai csillogtak a vízen. Csodaszép volt. Megmártóztunk a 

Balaton 
vizében mi 
is, de 
persze már 

Zánkán. 
Egyik este sorshúzás volt, és akinek a nevét kihúztuk a 
csoportból, annak kellett vegyünk ajándékot. Az volt 
benne a jó, hogy nem volt szabad elmondani, hogy ki 
kinek az őrangyala. Így amikor valaki megkapta az 
ajándékát, nem tudta, hogy kitől kapta.  

Egyik  nap  elmentünk  az igazi  kalandparkba.  Fákon  
mászkáltunk,  és  lecsúsztunk a kötélen. Nagyon élveztük. 
Szerveztek nekünk olyan játékot is, hogy különböző 
helyekre kellett mennünk, és a kitűzött feladatokat végre 

kellett hajtanunk. Nekem az a foglalkozás volt  a kedvencem, amikor reneszánszbeli frizurát kellett készítenünk 
egymásnak. Végül ezt a játékot sem nyertük meg, de ettől még nem törtünk le, mivel jól éreztük magunkat, és ez 
volt a lényeg. Úgy  volt,  hogy  az  egyik  este  lesz  bátorságpróba,  de  ,,hála”  a  rossz  és  esős  időnek, ez 
elmaradt. Ezt nagyon bántam, mivel tavaly is meg tavalyelőtt is ez volt a kedvenc versenyem. 

Nagyon gyorsan eltelt ez a hét, sajnáltam is. Nagyon jól 
éreztem magam, így  hát örülök neki, hogy idén is részt vehettem 

az Erzsébet-táborban.  
Hosszú volt az út, de 

megérte, mert nem adatik meg 
mindenkinek ez a lehetőség, 
hogy eljusson Zánkára.                                                                                 

 
                                                                                                                  Puskás Bíborka (VI. B)  

  

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 



 
 

Egy nap a Balatonnál 

(Erzsébet tábor) 

 

A Balaton egy olyan hely, 

ahol boldogan kelünk fel, 

tornázunk, eszünk, 

és sokat beszélgetünk. 

 

Sokat lehet szórakozni, 

főleg a Balatonban játszani. 

Sétálni is jókat lehet 

a füves part mellett. 

 

Mihelyt visszatértünk, 

egy új feladatra készültünk. 

Miután megoldottuk, 

boldogan  hazafelé bandukoltunk. 

 

A szálláshelyen átöltöztünk, 

s elmentünk, hogy ebédeljünk, 

utána addig szórakoztunk, 

míg a tanító néni azt nem mondta: Induljunk! 

 

S elindultunk hát tovább, 

addig mentünk, míg a lábunk csaknem fájt, 

azután hazatértünk, ahol  

vacsorához készültünk. 

 

Az ebédlőből fáradtan, de boldogan 

hazamentünk, s fogmosás után 

addig beszélgettünk, 

míg le nem feküdtünk. 

Adorján Johanna (IV. A) 

 

                                                                                  
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ahol a tehetséged találkozik a világ szükségleteivel, ott a hivatásod.” 
                                                                                                 (Arisztotelész) 

 Merre menjek? Milyen pályára vagyok alkalmas? Mi való nekem igazán? Ilyen és ehhez hasonló 

kérdések fogalmazódhatnak meg egy pályaválasztás előtt álló diák fejében. Választania kell egy 

szakirányt, amely legjobban megfelel képességeinek, személyiségének, és egyben a legnagyobb örömet 

jelenti számára. Nem lehet és nem szabad csak azért egy bizonyos szakmát, egyetemi oktatást 

választani, mert az a most pillanatában úgy tűnhet, a legnagyobb mértékben tükrözi a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedés lehetőségét. Az anyagi jólét nem helyettesítheti a szellemi és lelki 

elégedettségérzetet. Képtelenség leélni úgy az életünk, hogy egy olyan szakterületre kényszerítjük 

magunk, amely nem felel meg belső elvárási horizontunknak. 

 Választani azonban nem könnyű tizenévesen, különösképpen a mai, gyorsan változó világunkban. A 

nyugat-európai országokban egyre elterjedt a pályaorientációs és önismereti tesztek kitöltése, 

pályaorientációs irodák felkeresése.  

Az iskolapszichológusi rendszer újbóli bevezetése részben kitöltötte azt az űrt, amiről a fentiekben 

beszéltem, és nagyban segítheti a diákokat abban, hogy képességeikkel, de ugyanakkor korlátaikkal is 

tisztában legyenek. Úgy gondolom, egy iskolaközösség pedagógusai egymással közreműködve kell 

mindazokat a végzős diákokat szárnyaik alá vegyék, akiknek még nem sikerült az önismeret megfelelő 

szintjére eljutniuk. Ha a román tanügyi rendszerben nem történt meg mindazoknak a 

mechanizmusoknak a bevezetése, amely elősegíti a diákok pályaválasztását, akkor azt iskolaszinten kell 

megvalósítani, átvéve a nyugat-európai országok jól bevált és maximális eredményeket produkáló 

módszereit. A pedagógusi munka nem korlátozódik arra az 50 percre, amelyben saját diszciplinánkat 

oktatjuk. Hiszek abban, hogy az igazán hatékony és társadalmi értékrendszerünket átalakító változások 

az alulról jövő kezdeményezéseken nyugszanak. 

Tárnoky Botond tanár 
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       Márton nap vagy Halloween?    

         

   A Márton nap lényegében a népi kultúránkhoz 

tartozik és mondanivalójában építő hatása van a 

gyermekek számára. Így novemberben, 

Adventhez közel ennek az ünnepnek is az az 

üzenete, hogy a gyermekben a segítőkészséget 

fejlesszük, hogy érezze, segíteni és adakozni jó. 

Márton példájából kiindulva, aki kettévágta 

kardjával a palástját, és a mezítelen, didergő 

koldust betakarta vele, ma is azt üzeni: erkölcsi 

kötelességünk segíteni másokon.   

   Márton katona volt, és katonából lett püspök a 

nép akaratából, aki a harc helyett a békét 

választotta. Szerénysége példamutató minden korban minden ember számára. A népi hagyomány onnan 

ered, hogy Márton a libák közé bújt a püspökké választás elől, de azok elárulták őt. Mára már 

hagyománnyá vált, hogy Márton napkor libát eszünk: "Aki Márton napkor libát nem eszik, egész évben 

éhezni fog."- tartja a mondás.  

   A Magyarkéczi iskolában ezért döntöttünk úgy, hogy a Márton napi szokásokat felelevenítjük, és 

megmutatjuk a gyermekeknek az örök értékeket. Zeffer Tímea, Máté Helén és jómagam az I-IV. 

osztályos diákokkal négy napos programsorozatot szerveztünk a gyerekeknek a tanítási órákba beépítve. 

Márton-napi dalokat, játékokat tanítottunk a gyerekeknek, aztán pedig libás kézimunkák születtek, majd 

elkészült a Márton-napi sarok. Az ötödik napon Szűcs Lenke és Fazekas Tünde óvónők meghívására 

Mike Edith tanítónő és jómagam közös szervezésben libákat etettünk, simogattunk és mécseseket 

készítettünk, dramatizáltuk a Márton napi legendát. Végezetül a hét megkoronázásaként a gyerekek 

libazsíros és libamájkrémes kenyeret fogyasztottak. Óriási élményben volt részük.  

   A Márton-napi hagyományok szerintem közelebb állnak a mi gyermekeink lelkületéhez, és a mi népi 

kultúránk részét képezik, nem úgy, mint a Halloween.  

                                      Könczey Erzsébet tanítónő, Magyarkécz 

 

 

 

 

 

Ötödikesek lettünk 

Az ötödik osztály egy új és nehéz korszak a 

gyerekek számára. Ekkor kell búcsút venniük a 

stabilitást, egységes rendet biztosító tanítótól, 

tanítónőtől, és beilleszkedni a sok, idegen 

felnőttből álló rendszerbe, megfelelni a 

különböző elvárásoknak. Idő kell hozzá, míg a 

tanárok-diákok kölcsönösen megismerik, 

megszokják egymást. Megkérdeztem a diákokat, 

hogyan látják ők az ötödik osztályt: 

Szilágyi Niki: Az osztályunkban 24 diák van, 

minden tanuló más és más személyiség, egyesek 

barátságosak, mások pedig kevésbé. Vannak olyan 

diákok, akik szeretnek tanulni, vannak életcéljaik 

és álmaik már most, mikor még gyerekek, a 

tanárok is jók. 

 

Szakács Norbert: Nekem tetszik az ötödik 

osztály, mert minden órán más és más tanár jön 

be, de egy picit nehéz is, mert többet kell tanulni, 

mint eddig. 

Boros Natália: Én azért járom az ötödik osztályt, 

hogy minél többet tanulhassak, és felnőttként is 

hasznát vehessem. 

Mezei Benjamin: Jó az ötödik osztály, az órákat is 

szeretem, és a tanárok is kedvesek. 

Lingurar Santiago: Sokat jelent nekem ez az 

osztály, mert a társaim szeretnek engem, és nem 

verekszenek velem.                                                                                                        

                                                                                                                      

Péter Nóra tanárnő 
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A külhoni magyar felsősök éve 
 

Az idén novemberben kolléganőmmel, Marian Noémi tanárnővel egy konferencián vettünk részt 

Csíkszeredában, amelyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezett.  

     A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012-vel kezdődően minden évben tematikus évet hírdetett. 2012-

ben  a külhoni magyar óvodákkal, 2013-ban a külhoni magyar kisiskolásokkal, 2014-ben pedig a külhoni magyar 

felsősökkel foglalkoztak. A program jövőre is folytatódik: 2015 a külhoni magyar szakiskolások éve lesz. 

Valamennyi program célja, hogy a szülők magyar tannyelvű óvodába, iskolába írassák gyermekeiket. Egy nemzet 

gyarapodásának alapfeltétele, hogy a nemzet aktív kisközösségekből álljon. Ha a gyermekek magyar iskolába 

járnak, szüleik magyar szülői közösséget alkotnak, a későbbiekben a gyermekek innen szerzik barátaikat, későbbi 

kollégáikat, és akár párjaikat is.  

     A tematikus év keretében a mostani konferencia témája  A befogadó iskola – módszerek és jó példák a 

gyermekközpontúsághoz volt. Az ünnepi megnyitó  után Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke beszélt a 

magyar hungarikumokról. Majd plenáris előadások hangzottak el a konferencia témakörével kapcsolatosan. Az 

esélyegyenlőségről Simon Tünde, a budapesti Oktatáskutató  és Fejlesztő Intézet pedagógiai fejlesztő tanára tartott 

előadást, Mandák Csaba Budapestről a szerethető iskoláról beszélt. Dr. Mező Ferenc egyetemi adjunktus 

(Debrecen) előadásának a témája a tehetségirányítás és pályaorientáció volt, míg Vad Zoltán, nagyváradi 

informatikus az élményközpontú oktatásról, a számítógép iskolai felhasználásáról tartott bemutatót. Délután 

szekciófoglalkozásokat tartottak a meghívott előadók, amelyen gyakorlati tanácsokat adtak az érdeklődőknek. A 

nap befejezéseként közösen megnézhettük és megbeszélhettük a Nem hátrálunk meg című amerikai művészfilmet.  

     Hazafele jövet újra átbeszéltük a hallotakat, látottakat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy érdemes volt 

résztvenni a konferencián, mivel nem csak elméleti, hanem gyakorlati tanácsokat is kaptunk. 

Juhos Márta tanítónő 

 

 

Gondolatok egy továbbképzés kapcsán 

 

A nyáron lehetőségem volt részt venni egy osztályfőnökök számára szervezett továbbképzésen. A képzést a 

külhoni felsősök (V-VIII osztályos tanulók) osztályfőnökei számára rendezték Balatonöszödön a környező 

országok Pedagógus Szövetségeinek segítségével. A több mint 100 résztvevő Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, 

a Vajdaságból és a Mura vidékéről érkezett. 

Rengeteg olyan élményben volt részem, amit szívesen ajánlanék minden pedagógus társamnak. Kiscsoportos 

foglalkozásokon ugyanis elmesélhettük a más vidékről származó pedagógus társainknak, ki milyen fontos, 

közösségünket mélyen érintő problémákkal szembesül, és esetleg milyen megoldásokban gondolkodhatunk. 

 Itt találkoztam először azzal a kifejezéssel, hogy KÖRNYEZETNYELV oktatása. Először nem is igazán 

értettem, nálunk ugyanis csak környezetismeretet oktatnak az iskolában. Amikor viszont megértettem, hogy mit is 

takar ez a kifejezés, nagyon is megtetszett az ötlet, és egyre inkább érzem ennek hiányát a mi oktatási 

rendszerünkben. Az is igaz, hogy azóta már jó néhány kérdés is megfogalmazódott bennem mindezzel 

kapcsolatosan. 

A környezetnyelv azt jelenti, jöttem rá, hogy a kisebbségben élők környezetnyelvként tanulják az ország 

hivatalos nyelvét, a többségi nemzethez tartozó, de kisebbségekkel együtt élők pedig környezetnyelvként a 

kisebbség nyelvét tanulják, hogy minél könnyebb legyen a kommunikáció közöttük. 

Amikor mindezt megértettem, akkor  fogalmazódtak meg bennem a kérdések, amelyekre azóta sem találok 

választ. Például: - Kinek van abból haszna, hogy itt, Romániában anyanyelvi szinten akarjuk megtanítani a nem 

román anyanyelvű gyerekeknek az ország hivatalos nyelvét, de kommunikálni nincs idő őket megtanítani. Nálunk 

egy magyar gyerek kell tudjon irodalmi elemzést, esetleg esszét írni román nyelven, de nincs idő arra, hogy 

megtanulja, hogyan írjon egy kérvényt, egy jelentést, egy nyilatkozatot, hogyan és miről beszélgessen a szomszéd 

román gyerekkel. 

- - Kiszámolta-e valaki, mennyibe kerül a rengeteg vizsga, amit minden évben megrendeznek román nyelvből a 

kisebbséghez tartozó gyerekek számára is? Nem volna-e egyszerűbb rábízni az intézményekre, hogy kérjenek 

felsőfokú román nyelvvizsgát azoktól, akik olyan beosztásban akarnak dolgozni, ami ezt igényli? 

- Nem volna-e könnyebb az együttélés, ha kommunikálni tanítanánk meg gyerekeinket egymás nyelvén, tisztelni a 

másságot mindkét részről? 

Csak remélni tudom, egyszer nálunk is divatba jön ez a kifejezés, hogy környezetnyelv, és valamennyien 

nagyobb tisztelettel leszünk a másik anyanyelve iránt. Azt hiszem, ettől sok minden megváltozna körülöttünk, talán 

még a gyűlölet is kevesebb volna, és közelebb kerülnénk a megbékéléshez is! 

Horváth Éva tanárnő 
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19 nap aktivizmus a gyermekek  és fiatalok elleni erőszak megelőzésére 

 
Napjainkban sajnos egyre inkább előtérbe kerül az 

erőszak. A filmek túlnyomó részében is ott van: 

gyilkosságok, erőszak, manipuláció. Mindaddig, amíg ezt 

csupán  képernyőn látjuk, nem is gondolunk arra, hogy egyre 

több ilyen eset történik meg a valóságban is. Egy erőszakos 

tett mindig felháborító, bárki ellen követik el. De talán még 

megrendítőbb, ha az áldozat fiatalkorú, gyermek. 

Napjainkban a közvélemény inkább csak az ifjúság által 

elkövetett bűncselekményekre figyel. Pedig nem szabad 

elfeledkezni a másik oldalról sem,  a gyermekek ellen 

elkövetett erőszakos bűncselekményekről: a 

fizikai bántalmazás, az elhanyagolás, a zaklatás 

(fizikai, szexuális, pszichológiai, érzelmi).  Egy 

gyermeknek ugyanis nemcsak a csontjait lehet 

összetörni, hanem a lelkét is. 

Iskolánk az ilyen és ehhez hasonló erőszakos 

cselekmények megelőzéséért kampányolt november 1-

19 között a Romániai  FICE (Federația Internațională 

a Comunităților Educative) kezdeményezésére. 

A kampány iskolánkban négy szinten valósult meg: az óvodáskorú gyerekekkel, az Előkészítő és 

I-IV osztályokkal, az V-VIII osztályosokkal, valamint a IX-XII. osztályokkal. 

Az akció keretén belül megrendezésre kerültek előadások, kerekasztal megbeszélések, 

workshopok a fogalmak tisztázására, valamint  vélemények kifejtésére, hogyan is lehet eredményesen 

küzdeni az erőszak ellen.  

Sikerült tudatosítani a diákokban annak szükségességét, hogy emberként figyelnünk kell az 

erőszakra, meg kell előzni azt, vagy segíteni kell az erőszakot elszenvedett gyerekeken, fiatalokon. 

Befejezésül egy József Attila-verssel fordulok mindazokhoz, akik valaha ilyen gyerekekkel 

találkoztak, találkoznak és találkozni fognak. 

                                                                                                           Florea Katalin tanárnő 
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Ady ünnepség 

“Tedd a kezed  

homlokomra, 

mintha kezed 

kezem volna.  

 

Úgy őrizz, mint 

ki gyilkolna, 

mintha éltem 

élted volna. 

 

Úgy szeress, mint 

ha jó volna, 

mintha szívem 

szíved volna.” 

                                                         



 
 

 

 Limba și literatura română, în accepția elevilor  

 Limba și literatura română este, poate, cea mai grea materie, pe care o studiem în 

școală. Mai ales în clasa a XI-a simțim că efortul de a înțelege această materie este tot mai 

mare, având în vedere și temele studiate, adică parcursul materiei.  

 În ciuda dificultăților studiului acestei materii d-na profesoară se străduiește să ne 

facă să înțelegem și folosește metode diverse care să vină în sprijinul nostru (ne gândim 

aici la portofolii și vizionări de filme). Avem, uneori, senzația că ne predă mai mult istorie, 

decât literatură. În ciuda aparențelor, lecțiile au rostul de a ne îmbogăți cultura generală, 

ele fac trimitere la începuturile literaturii române. Aceste lecții ne provoacă imaginația și 

ne trimit cu secole în urmă. Cele mai grele lecții ni s-au părut cele legate de studiul 

cronicarilor și al cronicilor, mai ales dacă ne amintim cuvintele grele, chiar arhaismele de 

care ne-am lovit în lecturile noastre.  

 Recunoaștem că mulți dintre elevi nu agreează materia, că multora li se pare greu de 

memorat și că materia este chiar stufoasă pentru niște elevi care nu sunt vorbitori nativi de 

limbă română. 

 Marhási Zsuzsanna, Sass Vivien, Monti Ermida (XI. B) 

 

Limba și literatura 

română, în accepția 

dascălului 

 Predarea materiei 

Limba și literatura română 

este o reală provocare într-o 

școală cu predare în limba 

maghiară, din mai multe 

puncte de vedere. Acest 

aspect al acestei meserii este 

neglijat, dar nu neglijabil. Efortul depus este cel puțin dublu, iar munca prestată prea puțin 

apreciată. 

 Elevii privesc, nu cu ochi prea buni, atât materia, cât și profesorul, ceea ce e greșit, 

din start, ca percepție. Nu dorim să aducem aici laude, mai ales dacă acestea sunt 

nemeritate, acest fapt nu face obiectul articolului nostru. 

 Încercăm să demonstrăm, chiar și prin intermediul acestui articol, importanța studierii 

limbii române într-o țară în care limba oficială este chiar limba română, limbă fără de care 

nu vedem cum se pot forma și întreține relații sociale, și nu numai,  absolut necesare. 

 Poate că materia pare stufoasă, dar asta nu ar trebui  să-i impiedice pe elevii noștri să 

aibă un minim necesar de cunoștințe al materiei, aflate în discuție. Probabil, dacă efortul 

profesorului ar fi dublat de efortul elevilor, șansele de reușită ar crește considerabil. În 

plus, relația profesor-elev ar cunoaște și aceasta o îmbunătățire, fără îndoială.  Valoarea 

dascălului este recunoscută și apreciată acolo unde elevii sunt mai studioși și mai 

conștiincioși, oricum. 

 Trăim cu speranța că lucrurile s-ar mai putea schimba în viitor...  

prof. Moț Anca 

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 
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2014. november 25-én iskolánkban ismét megrendezésre került az Ady Endre-emlékverseny. A verseny során az egyik feladat 

az volt, hogy a csapatok vessék papírra, hogy milyennek látná a nagy költő és újságíró a mai Nagyváradot. Így született meg a 

Holnaposok (Dombi Kristóf, Szegi Máté, Tóth Attila, Kovács Róbert) tollából az alábbi írás: 

Egy kis séta... Nagyváradon 

Kedves Édesanyám! 

 Száz év telt el azóta, hogy legutóbb Nagyváradon jártam, és mondhatom 

neked, hogy Martell Károly és Szent Johanna között sem fejlődött ilyen 

mértékben a világ, mint ebben a száz esztendőben. Várad, a „nagy” Várad 

nagyon megváltozott… 

 Emlékszem, még annak idején, ha vonatom befutott a pályaudvarra, 

hirtelen leszállva lovas kocsikat és egy jó pár automobilt is láttam. Ma már 

nyoma sincs lovaknak, fából készült szekereknek, nagyúri öltözeteknek… 

Semmi… Ma már acélból, műanyagból készült csodagépek szelik a nagyon 

széles utcákat. Akár hat-hét is elfér egymás mellett. Hallottam a háború előtt, 

hogy már akkor is volt egy villamos Nagyváradon, de most sokkal több van…nem is láttam az összest… 

Úrinők csipkéi, ruhájának fodrai-bodrai, úriemberek kalappal, osztrák bajusszal, sétapálcával és kocsisokkal, akik 

frakkot viselnek… Ma már árnyéka sem látszik a hajdani idők 

elfeledett jelenének… Fiatal lányok nadrágjai, amelyek abban az 

időben erős képzeletű urak elméjében sem jelentek meg, és olyan 

kirívó öltözetek, melyek száz éve még evidenciák voltak… Fiatal 

urak folyamatosan változó eleganciája és néha lenézése az öltönynek 

és a nyakkendőnek… És a kocsisok… mogorvák, pénzéhesek és 

ravaszak… 

Régi jó kávéházak, vendéglők, mulatozók, hol néha 

dzsesszzenét játszottak jöttment vándorok, és nem volt olyan, hogy 

„élő zene” vagy „halott zene”. Igaz, ma már a legutolsó kocsmában is 

falra szerelt mozgókép szolgáltatja a zenét, ami sokszor nem méltó 

erre a névre. Vendéglők helyett úgynevezett „gyors kajákat” 

felszolgáló helyek vannak, ahol mintha nem is lenne magyar az étel: 

hamburger, hot dog, gyros… 

 Az épületek neogótikus és klasszicista vonásai nincsenek már 

meg, csak nagyon kevés helyen, és már nem jelzik aranyló betűk, hogy 

„Városháza”, csupán „McDonald’s”-t látok, meg „Lotus Center”-t és sok 

mást… 

 De leginkább az emberek változtak… Magukba zárkóznak, 

szótlanok, sietnek, rohannak, vásárolnak, de mindent csak maguknak… 

Furcsa rádióhuzalok vannak a füleikben, és értelmetlen dolgokkal 

foglalkoznak, furcsa tárgyakhoz beszélnek, nyomkodják azokat, 

nézegetik… 

 Nagyvárad már nem ugyanaz a város, mint aminek én ismertem… Bár vannak előnyös oldalai az éjszakai város új 

életének, de erről nem illik egy fiúnak az anyjával beszélnie.   Sok szeretettel üdvözöllek!  Fiad,  Endre 

 

Az emlékek őre 

 Az emlékek őre nem más, mint a temető, pontosabban minden sírkő. Halottak napján, ahogy járom a temetőt, felbukkan 

egy arc, talán ő? Állok nagyapám sírja előtt, s várom, hogy elképzeljem őt, várom, de nem tudom…, hisz oly hamar meghalt, 

nem ismerhettem, kihűlt a táj. Kicsiny gyerek voltam, mikor meghalt, de hallottam róla otthon sok dalt. Hallottam vidámat és 

szépet, így alkotom meg róla a képzelt képet. 

 Elmélkedve állok este a sír előtt, előveszek mécseseket, s elhelyezem a sír fölött. Meggyújtva könnyezek, szívem 

lángol, mint a gyertya, de nem vagyok magam, nagyapám keze a vállamon van, s vigasztal. Vigasztal, hogy nem baj az, hogy 

nem emlékszem rá, hisz oly sok ember van még, kit nem érdekel már. Néha jön egy villanás, s lesz világosság, olykor sötét, s 

kietlen a táj... Süvít a szél, mintha félnem kéne, de nem megy, s akkor valaki zokogva mellettem elmegy. Elhalad mélán, 

mintha nem is élne, s csak megy, mintha célja sem lenne. Sötét van, de látom rajta a levelet, amit arcára írt, hogy „vége, 

elmegyek…"  

  Mai napig szeretném tudni, hogy ki volt az, de ez is titok, mi megmarad a síroknak! 

 Halottak napján a holtak is élnek, és hidd el, hogy látnak téged, akkor is, ha te otthon vagy, mert mennek s 

meglátogatnak. 

  A gyertyák miatt a temetőben már világos minden, s haladnak kifelé az emberek, velük én is, gondolva, hogy  

"Az emlékek őre a temető!"                                                                                                               Balogh Boglárka (X. B) 
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Az ókori görög matematika 
 

 A mai Görögország területén az első civilizációk a krétai és mükénéi kultúrák voltak. Ezek Krisztus előtti 3000 és 1500 

között élték virágkorukat. Ismerték a számokat, tudtak összeadni, kivonni, a szorzást viszont nem valószínű, hogy ismerték. 

 A görög matematika első komoly képviselője milétoszi Thalész, Krisztus előtt 624 és 548 között élt. Ő az első ismert 

görög tudós. Nem véletlen, hogy az első görög tudósok a kisázsiai görög gyarmatok szülöttei, mert ezek a területek 

kapcsolatban álltak az ókori babiloni kultúrával. Tudását Thalész egyiptomi utazása alkalmával gyarapította. Diogenész 

Laertiosztól eredő legenda szerint Thalész az egyiptomi papok csodálatát vívta ki azzal az egyszerű módszerrel, amellyel a 

Kufu (Cheopsz) piramis magasságát meghatározta. Leszúrt egy botot a földbe, és amikor annak árnyéka éppen egyenlő volt a 

bot hosszával, akkor megmérte a piramis földre vetülő árnyékát, amely akkor éppen megegyezett a piramis magasságával. 

Proklosz görög matematikus állítja, hogy Thalész elsőként bizonyított be több geometriai tételt. Ismerte a szög fogalmát, 

igazolta, hogy a csúcsszögek egyenlők, hogy az átmérő a kört felezi, hogy az egyenlő szárú háromszögben az alapon fekvő 

szögek egyenlőek. 

 Ezekben az a csodálatos és előremutató, hogy igen fejlett bizonyítási igényről tesznek tanúbizonyságot. Sem az 

egyiptomi, sem a babiloni matematikában nyomát sem találjuk a bizonyításnak. A matematikatörténet első olyan alakja aki 

bizonyít, az Thalész. 

 Thalész előtt kellett, hogy legyen egy olyan fejlődési szakasz, amelynek eredményeit az ő munkájában szemlélhetjük. 

Kellett, hogy legyen egy olyan kor, amely tapasztalati eredmények elfogadásától elvezetett a bizonyítás szükségességéhez. 

Sokoldalú munkásságából kiderül, hogy ő a „matematika atyja”, jelképe nem csak az új görög matematikai korszak 

kezdetének, hanem az előző korszak lejárásának is. 
 

  Pythagorász 
 

 Pythagorász a Milétoszhoz közeli Számosz szigetén született a Krisztus előtti VI. században. Az új pythagoreus 

Jamblikosz (K. e. 300 körül) szerint a mester hét évet raboskodott perzsa fogságban, Babilon városában, ahol megismerkedett a 

káldeusok vallásával, filozófiájával, zenéjével és csillagászatával. Valószínű, hogy még Indiába is elkerült. Mindenesetre a 

Kelet filozófiai és vallási tanai nagy hatással voltak a fiatal bölcsre, és ugyanúgy a keleti, sokszor misztikus színezetű 

számtudomány is. Hazájába visszatérve egy vallásos jellegű, politikai célokért is küzdő, ugyanakkor a matematikai 

tudományokkal is foglalkozó, félig titkos társulatot alapított, amelynek azonban Számosz szigetéről el kellett távoznia, mert 

összeütközésbe került az ott uralkodó Polükratesz Türanosszal. Ezután a dél-itáliai Kratánba menekült, amelyet második 

hazájának tekintett. 

 Pythagorász maga semmit sem írt le tanításaiból és esetleges felfedezéseiből. Tanai, tudományos eredményei 

elválaszthatatlanul összekeveredtek a tanítványok munkáival. Ezért legtöbbször közelebb járunk az igazsághoz, ha a 

pythagoreusokra gondolunk, akkor is, amikor csak éppen magát a mestert emlegetjük. 

 Politikai nézetei miatt a pythagoreusok Kratánban sem maradhattak, menekülniük kellett. A tarentumi öböl partján levő 

Metapontum nevű városba költöztek. Pythagorász halála után a szövetség két nagy csoportra bomlott. 

 A pythagoreusok annak ellenére, hogy a geometriában ismert tételt nekik tulajdonítjuk, magát a geometriát nem is 

értékelték annyira, mint a számok tudományát. 

 A számelméletet „mathéma”-nak nevezték, ami tanulmányt jelent, ebből ered a matematika szó.  

 Volt egy Pythagorász hagyatéka címen ismert geometriai tankönyv, amelyet a pythagoreusok adtak közre azért, hogy 

vele pénzt keressenek. Elveikkel ellentétben erre az kényszerítette őket, hogy egy ízben elveszett a szövetség közös vagyona. 

Sok olyan tételre, amelyet abból a könyvből ismertek meg, ráfogták, hogy Pythagorász fedezte fel. Biztosnak vehetjük 

azonban, hogy a pythagoreusok bizonyították be először, hogy a háromszög szögeinek összege két derékszög. 
 

  Eukleidész 
 

 Az ókori görög matematika kutatás és tanítás jeles képviselője volt Eukleidész is, aki Alexandriában tevékenykedett 

Krisztus előtt 365 és 300 között. Alapos munkáit a „Sztoikheia” 13 könyvében hagyta az utókorra. A „Sztoikheia”, azaz 

„Elemek” 13 könyvéből a két utolsó elveszett, a többit híres múzeumok őrzik. Az Eukleidész által kiadott „Elemek”-re 

jellemző a magas tudományos színvonal, hogy még a XIX. században is tankönyvek gyanánt használták őket. Eukleidész 

nevéhez fűződik az első axiomatikus rendszer megalkotása.  

 Ezen axiomatikus rendszernél tökéletesebbet a XIX. század végéig nem sikerült összeállítani. 

 A legenda szerint, amikor az uralkodó érdeklődött, hogyan sajátíthatná el minél gyorsabban a geometria tudományát, 

Eukleidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út”. 
 

 Arkhimedész 
 

 A Krisztus előtti kor következő nagy görög gondolkodója a szirakuszai Arkhimedész volt. A kor minden ismert 

tudományágát művelte, de legjelentősebbek a fizika és a matematika terén elért eredményei. 

 A geometria terén tanulmányai bírják a kúpszeletek és a kör tulajdonságait. Rájött, hogy a kör kerületének és 

átmérőjének aránya irracionális szám. A kör kerületének kiszámítására a körbeírt és a kör köré írt szabályos sokszögek 

módszerét használta. 

 Arkhimedész erőszakos halállal halt meg. Szirakusza ostrománál egy római katona ölte meg. 

 Az ókori görög matematikusok közül mindenképpen meg kell még említenünk Ptolemaioszt, akinek nevét két, a 

körbeírható négyszögek tulajdonságaira vonatkozó tétel őrzi. 

Összeállította: Jakab Ottó tanár 
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“To be ignorant of the past is to remain a child” 

People make many smaller and bigger mistakes during their lives. Usually children make the most mistakes. 

They do not know what is right and what is wrong, they do not know the rules. First the parents just warn the children, but then 

they get punished if they are not obedient enough. If the child learns from those mistakes, he/ she will keep them in mind- only 

if they have a traumatic consequence. For example, the child burns his finger: in this case, he will keep in mind how painful 

this accident was, so he will never do it again. Unfortunately, children tend to forget these mistakes. For example, two children 

fight for a toy. They would do that again, even if they got punished. As we grow up, we learn from our mistakes. We learn how 

to get this better, how to apologise, how to correct our mistakes. 

The quotation shows us that if we cannot learn from our mistakes, we will make them again.                                 

 by Barbara Blaskó (VII. A)  

The Maze Runner 

 First of all, I have to tell that I haven’t watched the movie, because I want to read the book before I watch it. I asked 

one of my friends, who watched it, to tell me about the story and the characters. After she told me I had a feeling that this 

movie is kind of a mixture of my two favourite movies : The Hunger Games and Divergent. 

The movie is a science fiction, so it is not surprising us that it is full of adventures and some mysterious things that 

should be solved. 

The main character is a young guy, a teenager, called Thomas. The movie begins with him : he is in an elevator which 

takes him to an open place called the Glade, which is surrounded by a big wall,the Maze. There are some other people, the 

Gladers and Runners. The Maze,or what is behind it is actually a labyrinth, and the Maze’s door is opened during the day, for a 

reason : the Runners are the one, who go inside to search for an escape from the whole area. So at the beginning this guy can’t 

remember who he is or was, but he knows his name, which is Thomas. He gets simple jobs at first, but he is really curious 

about things behind the Maze. He gets into a lot of trouble, things will get really complicated, but he will survive everything, 

because main characters never die, do they? 

 Another character will appear at the middle of everything, and she says that she knows Thomas, at least his name, but 

he can’t remember hers. She is Theresa. There are more important characters in the story, like Alby, Minho, Gally, Chuck, 

Newt, but if you want to know more about them, watch the movie or read the book. 

After what I got to know about the story, there are chances that this movie will become one of my favourites. I will 

tell you what I think about it when I watched the whole movie.                                                                                         By Adri 
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Did you know that.... 

 this region of England attracts tourists all the year round? 

 it boasts the largest collection of plant species in the British 

Isles? 

 compared to the rest of Britain, it has relatively warm and 

sunny weather, making it a perfect beach destination? 

 the villages of Newquay and Porthtowan are popular 

destinations for surfers? 

 it  has only one city (Truro) and no prisons? 

P.S. 
Forsaken my love 
 I am alone. 
I wake up late 
My breathing is irate. 
I’m upset  and still regret. 
I let out of my head. 
Now I know I’m incomplete 
Cause my love is so deep. 

By Zsuzsa 
 

Nightmare 
I wake up and I scream 
Cause I’ve just had a dream. 
I check if it’s real 
I breathe deeply, 
It’s very scary 
Something is wrong with me. 
I’m breaking the door, 
I’ve lost my control. 
Nothing is real 
That’s how I feel. 
Cause a world without you 
Is  empty and worth nothing. 
I open my eyes and I know  
Nothing is true 
Cause I still got you 
I love you. 

By Vivi 
 

Eight Things That Make Me Angry 
You make me angry when you tell me what to do. 
You make me angry when you don’t follow my orders. 
You make me angry when you are arrogant. 
You make me angry when you don’t let me to play on the computer. 
You make me angry when I need to do the housework. 
I can almost shout when you hit me. 
I can almost shout when you don’t let me out. 
I can almost shout when my computer is out of work. 
But I know life is more than just being angry. 
It’s just a feeling.           By Peter 
 



 
 

 

Iskolánk X. osztályos diákjai kreatív feladatot kaptak a “Napóleon kora” című leckével 

kapcsolatosan. Sok érdekes megoldás érkezett, néhányat közülük bemutatunk.  

Zatoschil Ballai Zsuzsa tanárnő 
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Napóleon 

Bonaparte Napóleon a fiatal tábornok, 

ki bevonult Párizsba és uralkodott. 

Az államcsíny volt a kedvence, 

első konzul lett belőle. 

 

Esze vágott, mint a borotva, 

megkoronáztatta magát Párizsba’. 

Hódító politikája jeleskedett, 

Portugália, Spanyolország, Ausztria 

vereséget szenvedett. 

 

Szövetség kötődött Napóleon ellen, 

Anglia haragot tartott rettenetesen. 

Meg is lett a harag gyümölcse, 

Spanyolország és Portugália szabad lett. 

 

A tábornok, kit elhagytak hívei, 

Elba szigetére száműzetik. 

Átküzdött millió veszélyt, 

száz napig uralkodott a nép vezéreként. 

 

''Waterloo,Waterloo''- gondolhatta 

magába’, 

ti miattatok vagyok e kínságba’. 

Ilona szigete, volt a nagy tábornok halál-

helye, 

Isten nyugosztalja, ez volt az ő élete. 

András Krisztina (X. C)         

Napóleon katonája 
 Napóleon katonájaként írok 

Oroszországból. Itt vagyunk az oroszoknál, 
kegyetlen a hideg és nagyon nagy az éhség, és 
az orosz hadakkal is nehéz a háború. De a 
császár nem akarja, hogy ezt a hadjáratot 
elveszítsük.  

Az oroszok ellen elindultunk hatszázezer 
katonával, de ezzel a hideggel nehezebb 
elbánnunk, mint a katonákkal. 

Az éhség is nagyon nagy a táborban. Ez 
a kegyetlen hideg kibírhatatlan, sokan 
megfagynak, és éhen halnak. Ilyen 
körülmények között nehéz harcba indulni az 
ellenséggel. Ha így fog ez sokáig folytatódni, 
nem tudom, hogy én és a sereg túléljük-e a 
csatát. A császár biztat minket, hogy 
''Harcoljatok, mert számunkra nincs 
lehetetlen! Emberek, ne féljetek az oroszoktól, 
mert ők hiába vannak megszokva a 
körülményekkel, mi oroszlánként tudunk 
harcolni, ha akarunk, megmutatjuk nekik, 
hogy Franciaország lesz a legerősebb ország! 
Ebben bízzatok, hisz ha nyerünk, mind 
szabadok lesztek!''  

Biztató szavak ezek bizony ám, de mi 
már a halál szélén járunk, nem bírjuk tovább. 
A császár végre belátta, hogy nem nyerhetjük 
meg a háborút, és eldöntötte, hogy most már 
hazamegyünk. Én túléltem e kegyetlen 
hónapokat, de sok társam nem. 

A hatszázezer bátor, erős szívű hősből 
már csak húszezren maradtunk. Ez a 
hadjárat nagyon csúfosan végződött.  

Ezért a császár meg is fizetett, hiszen 
száműzték Elba szigetére, mi felszabadultunk 
hatalma alól, és én, mint elfáradt katona, 
hazaérkeztem a családomhoz. 

Zsigó Gyula (X. C) 
 

Péter Emese 

tanárnő 
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A „Napi egy alma – az egészség kulcsa” 
 „Un măr pe zi – o viaţă sănătoasă” 

című versenyen két alkalommal is részt vett az iskolánk. A verseny célja 
az, hogy a gyerekek felismerjék és megtanulják a gyümölcsök és 
zöldségek fontos szerepét az étrendünkben. A verseny eredményeként 
mindkét alkalommal egy-egy jó minőségű mikroszkóppal gyarapodott a 
biológia laboratórium eszköztára. Első alkalommal III. díjazott lett megyei 
szinten Lukács-Fügedy Tamás és Szabó Máté, második alkalommal II. 
megyei helyezést ért el Lukács-Fügedy Tamás és Pető Petra, mindannyian 
a VIII. B osztály diákjai. 
 Gratulálunk, és köszönjük nekik, hogy tehetségük, munkájuk és 
sikerük gyümölcseként iskolánkban még több gyermek élvezheti a 
mikrovilág tanulmányozását.   

Barbu Edit biológiatanár 

 Elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése a Horváth János Elméleti Líceumban 

 A tavalyi iskolai évben iskolánk tanulói is részt vettek a régi vagy rossz elektromos háztartási 
készülékek szelektív gyűjtésében „Az újrahasznosítás járőrei” („Patrula de reciclare”) nevű országos projekt 
keretében. 
 Ez a tevékenység felhívta a figyelmet, hogy mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Margitta és környéke 
tisztább és egészségesebb legyen, ha megelőzzük, hogy ezek a szemétként veszélyes anyagok a környezetbe 
kerüljenek. 
 Országosan a Bihar megyei iskolai csoportok gyűjtötték a legtöbb elektromos és elektronikus szemetet, 
köztük a mi iskolánk tanulói is. Jutalmul 2014 október 10-én megünnepelték „Az újrahasznosítás járőrei” 
napját Nagyváradon, ahova meghívták iskolánk csapatát is, amely  VI. B osztályos tanulókból áll. Itt a Horváth 
János Elméleti Líceum dicsérő és elismerő oklevelet kapott az általunk nyújtott teljesítményért. Szintén 
elismerő oklevelet kaptak fő támogatóink is: Antal Zsolt, Székely László és Krisztik Csongor margittai 
vállalkozók. A gyerekek a találkozón különböző műhelymunkákban vehettek részt. Az ott készített alkotásaikkal 
népszerűsíthetik továbbra is az elektromos szemét szelektív gyűjtését. 
 Az idei iskolai évben tovább folytatjuk ezt a hasznos tevékenységet, és reméljük, hogy még sokakat be 
tudunk vonni értékes munkánkba. 

Barbu Edit biológiatanár 

VI. B 

VIII. B 



 
 

 

80-as éveket megidéző Gólyabál 

 
Hetedik alkalommal került megrendezésre November 14-én a Horváth János Elméleti Líceum diákjai által 

megszervezett magyar Gólyabál Margittán. Az eseménynek a margittai Sportcsarnok adott otthont. Miklós Benita, 

a Diáktanács elnöke elmondta: az iskolai tanév megkezdése után hozzá is fogtak a szervezkedéshez. A díszletet az 

iskola kiváló rajzosai készítették.       

A zsűriben Nagy Gabriella igazgatónő, Pușcaș Gréta aligazgatónő, Florea Katalin tanárnő, Krisztik Noémi és 

Tivadar Attilla, a 6. Margittai Gólyabál győztesei ültek. A nézőknek lehetőségük volt megválasztani a 

közönségdíjas gólyapárt. Az eseményről készült több száz fotót Bertalan Kristóf és Czirják Marci fotósok 

készítették, a lányok sminkelését Maghiari Otilia vállalta, a hölgyek hajkölteményeiért Balla Norbert fodrász felelt.  

A két műsorvezető, Ádány Vivien és 

az örökmozgó György Nándor sorban 

szólították a gólyapárokat a 

bemutatkozásra: Szőllősi Bernadettet és 

Makkai Márkot, Blenche Andreát és 

Szentmiklósi Róbertet, Szentmiklósi Beátát 

és Kovács Dávidot, Gál Viktóriát és Móricz 

Attilát, Horváth Renátát és Mózes 

Krisztiánt, Balla Tamarát és Antal Balázst, 

Bogdán Bernadettet és Trum Márkot.  

Az első próbatétel a mixtánc nevet 

kapta. A pároknak 7 különböző műfajú 

slágerre kellett táncolniuk. Közvetlenül ezután a berettyószéplaki Feat Team tánccsoport lépett fel, amely 9 éve 

alakult. Oktatójuk, Simon Noémi az évek alatt remek táncosokat faragott belőlük.  

Ezek után a már hagyománnyá vált gólyatánc következett. Három hét fáradalmas munkájának gyümölcsét 

láthatták a nézők. 

A második próbatétel a „Harapj rá, és vidd!” nevet kapta. A párok lány tagjai rákmászásban, fél lábon 

ugrálva és békaugrásban kellett 10 méteres távolságot almával a szájukban megtegyenek, majd az almát a fiúk 

fején lévő palackba kellett helyezniük.  

Következett a Techno tánccsoport Dumitrescu Gabriel sportoktató vezetésével.  

A harmadik próbatétel a jól ismert és mindenki által kedvelt „Lufi borotválás” volt. 

A negyedik próbatétel kapcsán a párosoknak 5-5 szót osztottak ki, amelyeket bele kellett foglalniuk egy 7-10 

mondat terjedelmű szerelmi vallomásba.  

Míg a párok szerelmi vallomásaikat fogalmazták, a tehetséges és csodás énekhangú tanuló, Beke Kincső (IX. 

A) szórakoztatta a nézőtéren ülőket. 

Az utolsó feladatnak az „Erős lányok” nevet adták, nem véletlenül: a talicskázás következett. A pároknak 

végig kommunikálniuk kellett ahhoz, hogy sikeresen vegyék az akadályokat.  

Az estet Tóth Krisztina Katalin ruhatervező nyári kollekciójának bemutatója zárta, melyet az iskola diáklányai 

mutattak be. A 13 ruhakölteményből álló összeállítás estélyi és mennyasszonyi ruhákból állt. A 25 éves tervező 

2012-ben végzett a Nagyváradi Művészeti Egyetemen. Saját szalont nyitott Margittán, a káprázatos kollekció 

darabjait ott csodálhatják meg. 

A közönségdíj nyertesei a szavazatok alapján végül Szőllősi 

Bernadett és Makkai Márk lettek. A zsűri megszavazta a 

legügyesebb gólyalányt és gólyafiút, akik a megyei gólyabálon 

képviselik majd az iskolát: Balla Tamarát és Makkai Márkot. A 

harmadik helyezett gólyapár: Balla Tamara és Antal Balázs, a 

második helyezett gólyapár Szőllősi Bernadett és Makkai Márk 

lettek. 

A 2014-es év bálkirályi címet Móricz Attila érdemelte ki, aki 

magasra emelhette a serleget. Az év bálkirálynője Gál Viktória lett, 

aki kézhez vehette a “vándorgólyát”.  

Végezetül a főszervezőket egy hálás köszönetnyilvánítás 

erejéig a színpadra szólították. Név szerint: Nagy Gabriella igazgatóasszonyt, Rend Erzsébet és Pușcaș Gréta 

aligazgató asszonyokat, Bondár Piroskát és Florea Katalint, iskolánk kiváló pedagógusait, táncoktatóikat: Herbert 

Edinát és Kocsis Bernadettet. A legnagyobb köszönetnyilvánítás és taps az iskolai Diáktanács tagjainak járt.  

Végül Demján Zsolt -Pocsaly Zoltán polgármester úr nevében, akit hivatali ügyei elszólítottak az eseményről,-  

átadta a gólyáknak a díjakat és az okleveleket. 

Tárnoky Botond tanár 
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              ÜNNEPI  KÖSZÖNTŐ  

       Közös munka  (I. B)                        Balog Berta   (IV. C)                       Cseh Vanda  (I. A) 

      Hüse Antónia  (III. SBS)                  Sánta Roxána  (III. C)                  Farkas Rebeka  (IV. B)       

         Varga Erik  (II. A)                Közös munka  (Előkészítő SBS)   Szelecki Blanka  (Előkészítő B) 
 

         Közös munka (III. A)                   Barnucz Félix  (I. SBS)           Közös munka  (Előkészítő A) 

„Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért / Minden szépet tennék.” 

                                                                Ady Endre: Kis, karácsonyi ének  



 

 

 


