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Kedves Ballagó Diákjaink! Tisztelt egyházi méltóságok! Képviselő úr! Polgármester úr! Alpolgármester úr! Tisztelt
szülők, kedves kollégák és egybegyűltek!
Dragi absolvenţi! Stimaţi reprezentanţi ai cultelor religioase! Domnule Primar şi domnule viceprimar! Stimaţi părinţi,
dragi colegi, onorat auditoriu!
A magyar nyelv ABC-je 42 betűből áll. Ritka szépségű, nehezen megtanulható nyelvünk egyik
jellegzetessége, hogy nagy számú 2-3 betűs értelmes szót lehet kirakni betűiből, olyan szavakat, melyek életünk
meghatározó kísérői: anya, apa, só, óvó, idő, tér, én, te, ő, tér, bú, út stb.
Az úton, mely kijelöltetett számunkra, végig kell menni, jóllehet sokszor keserves erővel és ... bölcsességgel
is nehezen lehet haladni rajta.
Kisgyermek korban egy küszöb is komoly akadály, és pillanatig kedvét szegheti a felfedező útra induló
gyermeknek, felnőttként pedig már a kozmikus tér fényéveit toljuk egyre távolabb. A vélt vagy valós korlátok
pillanatnyi béklyóit győzzétek le a felhalmozott tudással és az idő múlásával szaporodó bölcsességgel,
élettapasztalattal. Egy pontba, mondjuk a célba, nem egyetlen út vezet. Rálépve az útra, nem kell lemondanunk
minden más útról.
Ne rohanj! Az életet megszépítő események nem a cél elérésekor fognak rádköszönni, hanem útközben: ezek
segítenek majd a váratlanul felbukkanó akadályok elkerülésében, botlások korrigálásában. Útközben néha
szemerkélhet az eső, sőt zivatarfelhők is gyűlnek majd szépszámmal. De ott lesznek a nyíló virágok, a gyönyörű
szemet és lelket nyugtató aranysárga búzatáblák is. Mondogasd magadnak: csak megcsúsztam, csak elestem, de
felállok, és megyek tovább. Mindannyiunk felelőssége az út folytatása, mindannyiunk kötelessége a küzdés. Ez lesz a
ti nagy utazásotok.
Semmi sem tart örökké (még az iskola sem). Pedig voltak soha véget nem érőnek tűnő órák és
szemlehunyásnyinak vélt szünetek. De eljött az idő, mikor búcsút kell venni attól a világtól, amelyet ismertünk, s
eddigi életetek jó részét kitöltötte, s melynek működését többé-kevésbé kiismertétek, s néha már önműködővé vált. A
köteléket, ami egymáshoz, az iskolához, volt osztályfőnökeitekhez és tanáraitokhoz köt, nem szakíthatja el sem az
elválás, sem a távolság, sem az idő. Láthatatlanul marad, s összegubancolódott selyemszálként köti össze a hálójában
lévőket.
Ne engedjetek a ma divatos individualizmusnak, ne engedjétek elvágni a köteleket egymás között vagy
köztetek és tanáraitok között. Iskolánk sok szeretettel és tárt kapuval fogadja a poros útról betévedő véndiákjait.
Köszönöm nevetekben szüleiteknek, akik óvó szeretettel támogattak ezen az úton.
„Te csak repülj, repülj tovább /Repülj egy hosszú
életen át.” Jó utat XII. A, XII. B, XII. C!
Nagy Gabriella
igazgató
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I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS
Macskadombi versek a Horváth János Elméleti Líceumban
Író-olvasó találkozónak volt a helyszíne a margittai Horváth János Elméleti Líceum. A mintegy 130 elemi
osztályos tanulót gyermekverseivel örvendeztette meg Tóth Ágnes nagyváradi költőnő.
Igazi irodalmi élményben volt része gyermeknek és pedagógusnak egyaránt április 8-án, az Iskola másként
hetében. Tóth Ágnessel, a Macskadombi versek szerzőjével és Szűcs Lászlóval, a kötet szerkesztőjével
találkozhatott minden kisdiák és kísérő tanítójuk, akik ezt a programot választották kedden, a délelőtti órákban.
A mosolygós, kedves költőnőt a gyermekek nagy tapssal fogadták. Munkásságáról Nagy Gabriella
igazgatónő mondott el részleteket interaktívvá téve az ismeretek közlését a népes hallgatóságnak.
A költőnő közvetlenül, nagy szeretettel mutatta be legújabb verseskötetét. A bemutató első részében „színes
versekkel” ismerkedtek a gyerekek. A szerző közkívánatra felolvasta a színesebbnél színesebb verseket, és jó
pedagógiai érzékkel még feladatokat is adott. A figyelmesebb gyerekek megszámolták, hogy a felolvasott
versekben milyen színmegnevezések, színárnyalatok szerepeltek, de egyes színek összetevőit is meg tudták
mondani.
A kötet második felében szereplő versekkel nemcsak Virág nevű unokáját örvendeztette meg a költőnő,
hanem sokszor csalt mosolyt a margittai kisdiákok arcára is. Az áprilisról szóló vers, a Tojás-sors, a Kifutott a
húsleves, az Elírt ékezetek vagy Cirmi és a főzőtök történetét is derült arcok fogadták. A gyerekek a Macskadomb
CD-ről hallgatták a gyermekdalokat, melyeknek szerzője a kiváló zenész, Trifán László. A merészebb, jókedvű
kisdiákok ritmusra is mozogtak.
A türelmes költőnő többször is bevonta a gyermekhad apraját-nagyját a versbemutató beszélgetésbe. Ők
kérdezgettek a napokat soroló vers felolvasásakor, és zajos tetszésüket nyilvánították ki, ha a szerző illusztrációkkal
is szemléltette a felolvasottakat. Külön örömünkre szolgált, hogy a tartalmas verseskötet illusztrációit a margittai
születésű és sokunk által ismert fiatal tehetség, Kovács Klaudia készítette.
A verseskötet dedikálását megelőzte a címadó vers felolvasása és a költőnő meghitt vallomása. Nagyváradi
lévén, legkedveltebb dombja a Macskadomb volt, ahová gyermekkorában sokszor kijárt, s ahol alkalma volt
elmerengni és megcsodálni a természet szépségeit.
Számtalanszor élvezhettük Tóth Ágnes derűs, kedves, vidám, játékosan ritmusos és rímes verseit, melyek
nemcsak a gyermekek tiszta lelkéhez állnak közel, hanem minden verset, irodalmat kedvelő felnőtthöz is.
Igényes és értékes alkotás a Macskadombi versek. Köszönjük a költőnőnek, hogy megosztotta velünk
gondolatait, Nagy Gabriella igazgatónőnek és Buzi Orsolya magyartanárnak a lelkes támogatást és segítséget, és
iskolánk pedagógusainak, akik diákjainak örömet szereztek.
Krisztik Kornélia, Galambos Edina tanítónők
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DRÁGA FÖLDÜNK, SZERETÜNK!
Ne vágjuk ki az erdő fáit! Ültessünk csemetéket!
Ha gondozzuk, hamarabb nőnek. Kiránduláskor
vigyázzunk a tűzre! A zöld övezet frissíti a levegőt.
Oxigénnel van tele. Az erdő minden évszakban szép. A
szemetet nem szabad eldobni! Külön gyűjtjük a
háztartási szemetet, a papírt és a műanyagot. A kertet
virágokkal díszítjük. Szoktam segíteni öntözni. A
nyuszimat, a papagájomat én gondozom. Aki a vizet
szennyezi, nagy kárt csinál. Jó, hogy van Víz Napja,
Föld Napja, Madarak és Fák Napja, és ha minden évben
megtartjuk, megtanuljuk a környezetvédelmet. Mi
plakátokat készítettünk ezzel kapcsolatosan. A talaj, a
víz, a levegő tisztasága tőlünk is függ. Ne szennyezzük a környezetet!
Legyenek emberek, kik vigyáznak a Földre!
A III. A osztályos tanulók munkáiból összeállította Kovács Katalin tanítónő.
A rajz Biró Melinda-Helga (III. A) tanuló munkája
Íme néhány vers is:

A NAPSUGÁR

Szeretlek, tavasz!

Ó, drága Napsugár,
mióta várunk, ébredj már!
Melengető Napsugarad
hozza el víg tavaszunkat.

Szeretlek, tavasz! Te vagy
a legjobb évszak. A fák
virágzanak, az emberek
arcára mosolyt csalsz.

Ó, drága napsugár,
szeretetet hozzál hozzánk!
A virító mosolyodat,
hozd el víg tavaszunkat!
Balogh Gabriella,
Nagy Mónika-Bianka,
Adorián Johanna (III. A)

A világ felébred a hótakaró
alól, s a költöző madarak
hazatérnek útjukról,
és a tojásukból fiókák kelnek ki.

Erdélyi szép városok

Nagyra akart nőni.
Vajon sikerült neki?
Persze, hogy sikerült, hiszen
Góliátportól lett ilyen!
Hát ki segített neki?
Tudjuk mi azt: Bagoly bácsi!
Huncut Bagoly bácsi!
Csipike most már óriási!
Mike Nóra (III. A)

Ió, ció, akáció,
Várlak, gyere, vakáció!
Hozz meleget, hűs szellőt,
Kék égre bárányfelhőt,
Madárdalt és tücsökszót,
Rengő füvű kaszálót!
Nyári záport, eleget,
Virágillatos delet,
Aranybúzát, gyümölcsöt,
Sok jókedvű fürdőzőt!

Bartók Anita-Krisztina (III. A)

A kis törpe
Volt egyszer egy kicsi törpe,
Kinek neve Csipike.
Belenézett a tükörbe,
Látta milyen picike.

Vakáció

Erdélyi szép városok,
híresek és jó nagyok.
Szép tájak, múzeumok,
harangok, szép virágok.
E helyekre utazgassunk,
tájaikra csodálkozzunk!
Kiránduljunk jó sokat,
míg a nap az égen van.
Miután majd hazaérünk,
élményeinket meséljük.
Adorián Johanna (III. A)
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Kéne barát, zene, móka,
Jó könyv, zsivaj, dobókocka,
Ugrókötél, búgócsiga,
Halászáshoz gumicsizma.
Talán ennyi elég is lesz,
Iskola, feledni téged.
Kovács Katalin tanítónő

I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS – STEP BY STEP – AFTER SCHOOL
Roma híradó
Iskolánk roma tanulói az idén is megünnepelték a Nemzetközi Romanapot április 8-án. Ezen a napon
megtanulták a roma himnuszt, roma zászlót készítettek, eredeti cigányzenét hallgattak, sőt egyesek még táncra is
perdültek. Meghallgattak egy, a roma eredetről szóló mondát is, amelyet rajzaikkal illusztráltak.
Egy felmérésben is részt vettek, amelyben arra kellett válaszolniuk, miért jó, illetve miért rossz romának
lenni. Íme néhány a válaszaikból:
Azért jó romának lenni, mert:
„a romák tehetségesek, jól tudnak zenélni, táncolni” (Márkusz), „szépek” (Bea), „szorgalmasak” (Iza), „bár a
magyaroknak vagy a románoknak több mindenük van, a romák azzal is megelégesznek, amilyük van” (Karola), „a
romák sokan vannak egy helyen, nagy a családjuk” (Andrea), ”mert akkor jönnek iskolába, amikor akarnak”
(Margit).
Azért nem jó romának lenni, mert:
„nem értik meg őket” (Karola), „lenézik őket” (Márkusz), „kötekednek velük” (Mónika).
Hogyan lett az ember?
(eredetmonda)
(Előzmények: Miután a Jóisten megteremtette a világot, mivel egyedül érezte magát, embert is szeretett
volna teremteni, de az első két próbálkozása sikertelen volt: vagy túl keveset sütötte az embert a kemencében, s így
lett a fehér ember, vagy túl sokat, s így lett a fekete ember.)
A harmadik napon nagy elszántsággal megint nekifogott. (...) és
dudorászva, énekelgetve készítette a harmadik embert. Tett a sárhoz
friss vizet, pélyvát, meghintette sóval is. A sárból pedig gyúrt egy jó
szabású embert. Amikor pedig készen volt, berakta a forró kemencébe
sülni.
Bezárta gondosan a kemence ajtaját, és leült magának az árok
partjára énekelgetni.
És ahogyan a dalnak vége volt, megszólalt a fekete ember:
- Hát ezt ismered, Jóistenem? - és azzal rázendített egy
következő nótára. De hogy olyan szépen szólt, a fehér embernek is
eszébe jutott egy dal, azt ő vezette, és a többiek segítették a dalban. Az is csudaszép volt.
Mikor már gondolta a Jóisten, hogy eleget sült az embere, lenyitotta a bóv-kemence ajtaját, kivette és életre
csókolta a harmadik embert is.
Lássatok csodát, ha még nem láttatok! A bőre gyönyörű barnára sült, olyan volt, mint a friss cipó héja, a haja
hullámos, a szeme fekete, a termete magas, karcsú, vállas, szóval gyönyörű ember lett.
- No, fiam, te leszel a cigány ember, téged örömömben, jókedvemben csináltalak, azt neked is adom.
Így történt, hogy a Jóisten az embert megteremtette, méghozzá mindjárt háromfélét: fehéret, feketét, barnát.
Azért énekelnek a cigányok szívesen máig, mert a jóisten is énekelve alkotta meg őket, s a jókedvét adta
nekik ajándékba.
(Daróczi Ágnes gyűjtése)

Juhos Márta tanítőnő
Béka mese
Élt egyszer egy tóban két béka: Brekeke és Kutykurutty. Brekeke halkan brekegő, szerény kis béka volt.
Kutykuruttyot annál nagyobb hangú, dicsekvő, csúfolódó békának ismerték a tó lakói.
Egyszer a békák ugróversenyt rendeztek. A mi főhőseink is beneveztek. A
békakirály is jelen volt. Még a Varangygitár rockbanda is eljött. Az ovisok sem
hagyhatták ki, na és persze a sulisok sem.
Elkezdődött a verseny.
-Köszöntök mindenkit a békaugróversenyen, amit már kétszázadik alkalommal
rendezünk meg! De nem is szaporítanám tovább a szót, kezdődik a verseny.
Vigyázz! Kész! Víz!- mondta a békakirály.
-És Kutykurutty a kétszázszoros bajnok újra az élre tör, utána követi Brekeke és a
harmadik, Villám. De mi történt? Brekeke az élre tört, és most először ő lett az
első!- fejezte be a narrátor.
-Gratulálok Brekeke, mormogta Kutykurutty.
-Téged illet a jutalom-mondta a békakirály.
-Rendben, de én inkább megosztanám a többiekkel.
A békák nagy lakomát csaptak, és Kutykurutty is megváltozott. Így boldogan éltek, míg a gólya meg nem ette őket.
Sarkadi Nándor (IV. SBS)
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I-IV STEP BY STEP – AFTER SCHOOL
Béka mese
Élt egyszer egy tóban két béka: Brekeke és Kutykurutty. Brekeke halkan brekegő, szerény kis béka volt. Kutykuruttyot
annál nagyobb hangú, dicsekvő, csúfolódó békának ismerték a tó lakói.
Egyszer a békák ugróversenyt rendeztek. Kutykurutty és Brekeke egy párba kerültek. Mikor ők következtek,
Kutykurutty dicsekedni kezdett:
- Ne erőltesd, Brekeke! Mindenki tudja, hogy én vagyok a legjobb ugró az egész tóban!
Mikor ezt kimondta, már repült is a rajtszúnyog, csak repülés közben a bíró megette... A cél az a tavirózsalevél volt,
amire még nem ugrott béka a történelem során. Kutykurutty felkészülés helyett dicsekedett, míg Brekeke túl apró méretű volt a
Béka edzőterem súlyaihoz. Indulásuk előtt Brekeke kedvesen azt mondta:
- Sok szerencsét, Kutykurutty!
- Kösz, de neked nagyobb szükséged lesz rá- válaszolt gúnyosan – ha engem, a nagy Kutykuruttyot akarod legyőzni!
Ám első ugrásra - ami egy bolhányi volt - elterült a vízben, nagyot csattanva. Nagy nevetés követte az esést, de nagyobb
ujjongás Brekekét, aki könnyedén átlebbent a tavirózsalevélre. Ám várt a hálálkodással és a dicsőségben úszkálással, mert
sietett hencegő ellenfele megmentésére, aki egy sültcsirkére hasonlító, a csattanástól vörösre festett béka lett- és, hogy ne
érezze magát rosszul, azt mondta:
-Köszönöm, hogy hagytál nyerni, Kutykurutty!
A meghatottságtól Kutykurutty sírva mondta:
-Kutykurutty, kutykurutty, kutykurutty!
Magyari Dóra (IV. SBS)

MindLab- a játék szeretetéből fakadó tanulás
“A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak
tanulni, hanem a játék szeretetéből.” (Platon)
Az “Iskola másképp” hetén a margittai Horváth János
Elméleti Líceum pedagógusai megismerkedtek egy olyan
módszerrel, melynek segítségével a gondolkodási és
problémamegoldó készségeket nagy mértékben lehet
fejleszteni stratégiai játékokon keresztül.
Bartos Edina, Tuzáné Farkas Kinga, Teplánszkiné Török
Mónika, Horváthné Lécz Ibolya, a Dorog-i (KomáromEsztergom megye) Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusai vezetésével kipróbálhattuk diákjainkkal együtt
ezeket a játékokat.
A XXI. század kihívásai új készségek fejlesztését tették szükségessé. Az oktatás fejlődése lemaradt a
társadalométól, ezért szükségessé vált egy új gondolkodásfejlesztő program kidolgozása.
A MindLab egy program, amely alkalmas úgy
tehetséggondozásra, mint felzárkóztatásra. A módszertan 15 éve
létezik, több mint 1 millió diákkal szerte a világban.
A MindLab módszertan a játékok erejét használja fel a
készségek és képességek fejlesztésére, a játékokból gondolkodási
modelleket faragva, melyeket a tanulók könnyen és tartósan
elsajátítanak. A gondolkodási modellek indítékok erőforrások
létrehozásához, melyek szervezni és mozgósítani képesek a
diákok gondolkodását, sémákat hoznak létre és erősítenek meg
problémás helyzetek megoldásához: Stoplámpa, Tükör, Detektív,
Visszajátszás, Próba-szerencse, Létra, Gondolkodó fa,
Vándormadarak.
A közvetített tanuláson keresztül a gondolkodási sémákat átviszi a mindennapi életbe, melyen keresztül a tudás
megszerzésére, különböző stratégiák szervezésére lesz képes.
Például: A „Döntéshozatal” egy mentális folyamat (kognitív folyamat) melynek célja több cselekvési pálya
alternatívája között választani. Minden döntéshozatali folyamat végső eredménye egy művelet vagy egy vélemény
választása.
„Nyilvánvaló, hogy minél hamarabb ismeri fel valaki a megoldandó feladatot, és ehhez kapcsolódóan minél
többféle vagy új megoldási lehetőséget talál (és amelyek közül a legmegfelelőbbet választja ki), annál gyorsabban
boldogul a feladattal, kevesebb fáradsággal és a vártnál sikeresebben oldja meg a problémát.” (Szentiványi Tibor)
A racionális döntéshozatal feladata, hogy válassza ki azt az alternatívát, melynek eredménye a legelőnyösebb
az összes lehetséges következmények közül.
„Egy embert nem lehet megtanítani semmire, csak segíteni lehet neki, hogy (a tanulságokat) megtalálja
önmagában.” (Galileo Galilei)
Bódis Beáta és Bődi Boglárka tanítók
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I-IV STEP BY STEP – AFTER SCHOOL

Az osztálykirándulás
A szerdát minden osztálytársam
izgatottan várta. Elsősorban a lovak
miatt.
Szerdán 8-kor felszálltunk
egy nagy buszra. Elindultunk Széplak
felé. Mikor odaértünk, Ancsa és két
kutya fogadott minket. Beljebb
hatoltunk. Egy pónit, Lilit és egy
termetes lovat, Zsebibabát láttuk.
Ancsa a ló ápolását mutatta be: kefével letisztította, hogy lehulljon róla a sok szőr. Ezáltal fényesebb lett.
Miután lecsutakolta, egy eszközzel kiszedte a patájából a piszkot. A ló talpán egy V alak volt.
Azt is megtanultuk, hogy a lovat balról kell megközelíteni, hogy nem szeret egyedül lenni, vagy, hogy
lóbarátunkhoz sokat kell beszélni.
A lósport és a lovassport nem ugyanaz. A lósport a lovak gyorsaságát, gondolkodását nézi, míg a lovassport
azt, hogy a lovas mit tud kezdeni a lóval.
A sok tanulás után lovagolhattunk egy kört. Bár nem ragaszkodom túlságosan a lovakhoz, de nagyon
megtetszett a lovaglás.
Dél felé álmosan tértünk haza. Mindenki arcán láttam, hogy elégedett volt a szerdai nappal.
Köszönjük Ancsa, köszönjük pacik!
Szélesi Panna (IV. SBS)

Galambom
Szürke, szép galambocskám,
Ablakomba raktál fészket.
Turbékolsz nappal, turbékolsz éjjel,
Kedves galambocskám, csodállak téged.
Kis csőrödben egy szál szalmát látok,
Egyszerű a fészked, rajta átlátok.
Két kis tojás van benne,
két kicsi igazi tojás.
Fiókáidat rajtatok kívül
Védi a fohász.

A hattyú
Az égből jön a virulás,
Virulásból jön a nád,
Nádból jön a fű,
Fűből jön a tó,
A tóból jön a hattyú.
A hattyúból jön a szállás,
A szállásból jön a száguldás,
A száguldásból jön a lassulás,
A lassulásból jön a sétálás,
A sétálásból jön a megállás.

Szentmiklósi Ramóna (II. SBS)

Hégető Lenke (II. SBS)
Miért repülnek az aranylélék?
mert így köszöntik a tél végét.
Miért süvölt a süvöltő?
Mert így igazi a tavaszköszöntő.

Tücsök, tücsök, tücsike
Jól vigyázz a bőrödre,
mert a gyikusz erre jár,
tücsök combot vacsorál.
Barnucz Félix (Előkészítő SBS)

Balla –Bődi Iringó (II. SBS)
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MAGYARKÉC

Fürge kezek a micskei tájházban
Tele kíváncsisággal és örömmel indultunk el kirándulni a magyarkéczi előkészítős, I-IV. és VVI. osztályos diákjainkkal. Úticélunk a micskei tájház, amely Gavallér Lajos helyi tiszteletes úr
jóvoltából létesült, és a micskei közösség gyűjtése révén állt össze. Gazdag néprajzi anyaggal
rendelkezik, mely lenyűgözte a gyerekeket. A tájház négy szobáját bejárva sok érdekességet láttunk.
Örömmel töltött el, hogy megmutathattunk igazi értékeket, amely a régi, paraszti világot tárta elénk.
A gyerekek fürge kezecskéikkel kipróbálhatták a szövés-fonás csínját-bínját. Betekintést
nyerhettek a borászatba, megnézhették különböző mesterségek szerszámait, kukoricát morzsoltak,
gabonát őröltek a kőmalmon.
Jó hangulat kerekedett, a régi tárgyak: a morzsoló, a malom, a rokka, a szövőszék életre keltek a
gyerekek kezecskéi alatt. Felidéztük a “fonó” hangulatát, népdalokat énekeltünk. A “tiszta szobában”
is elidőztünk, a magasra vetett ágy és a régi bútorok között. Rámutattunk, hogy a szőttesek, varrotasok,
falvédők, melyek kézzel készülnek, ezek az igazi szépségek.
A továbbiakban meglátogattuk a református templomot, amely az 1300-as években épült és az
1800-as években rekonstruálták. A tiszteletes úr mesélt a templom történetéről.
Végezetül a “Miskolczy Károly” Általános Iskolába látogattunk, ahol az igazgatónő és a diákok
nagy szeretettel fogadtak. Berendeztek egy osztálytermet a mi tiszteletünkre, és bemutatták az “Iskola
másképpen” héten készült remekműveiket.
Kirándulásunk végén megpihentünk a község parkjában, ahol híres micskei emberek emléktáblái
vannak elhelyezve, többek közt a Miskolczi Károlyé is, akiről elnevezték az iskolát.
Megtapasztalhattuk a falu rendezettségét, a micskei közösség szorgalmát, tudatosságát, mely
nélkül e csodálatos tájházi gyűjtemény nem állhatott volna össze.
Példaértékű ez a fajta összefogás és értékrend képviselés, illetve nevelő értékű lehet számunkra.
Könczey Erzsébet tanítónő
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ

Stresul este experimentat în multe forme și variază de la un individ la altul, în funcție de nivelul de
dezvoltare și de experiențele de viață anterioare ale acestuia. Cele mai multe situații stresante pentru copii
pot părea nesemnificative pentru adulți, chiar situațiile care cer o mică schimbare pot afecta sentimentele
copilului.
Sursele de stres la copii și adolescenți pot fi multiple: școala, relația cu profesorul sau părinții,
schimbarea școlii, performanțele școlare impuse de părinte, relația cu colegii, cu prietenii, problemele de
comunicare în familie, conflicte cu frații, violența în familie, divorțul, situația financiară precară,
pierderea locului de muncă a unui părinte, abuzul fizic, emoțional, tratamentele medicale, neîncrederea în
propria persoană, probleme de imagine corporală, pierderea unei persoane dragi.
Reacțiile la stres pot fi: apetit alimentar scăzut, dureri de cap, alergii, insomnii, stare generală de rău
sau oboseală, scăderea capacității de concentrare, pesimism, dificultăți în luarea unor decizii, iritabilitate,
izolare socială, sentimentul că este fără valoare, instabilitate emoțională, pierderea interesului pentru
activități sau persoane preferate anterior, plănsul nemotivat, teama de întuneric, performanțe scăzute la
școală, fumatul, consumul de alcool și droguri, comportament agresiv verbal sau gestual.
Când stresul apare, este important să fie recunoscut, să cereți ajutor, să luați atitudine împotriva sa.
Puteți găsi și singuri rezolvări pentru a vă elibera de tensiune. Iată câteva sugestii în acest sens:
● Încercați activitatea fizică! Alergarea, plimbarea, practicarea unui sport sunt binevenite când
sunteți nervoși, triști sau furioși.
● Împărtășiți-vă stresul! Vă ajută dacă vorbiți cu cineva despre grijile voastre pentru a vedea totul
într-o lumină nouă. Apelați la un specialist, la psiholog, dacă problema e serioasă.
● Aveți grijă de propria persoană! Odihniți-vă destul și mâncați suficient.
● Faceți-vă timp pentru joacă și distracție! Plănuiți-vă timpul atât pentru muncă, cât și pentru
distracție.
● Ordonați-vă activitățile! Faceți o listă cu ceea ce aveți de făcut ca să nu fiți copleșiți și luați
activitățile pe rând.
● Este normal să plângeți. Un plâns sănătos poate fi o metodă eficientă să vă reduceți anxietatea și
poate preveni o durere de cap. Respirați adânc!
● Creați-vă un mediu personal! Ascultând muzică sau citind o carte bună vă puteți relaxa și liniști.
Prof. Veteși Adina

,,ETERNUL EMINESCU”

,,ȘCOALA ALTFEL”

,,DRAGOBETELE”
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MAGYAR NYELV KATEDRA

Költészet napi vetélkedő
2014. április 10- én a Horváth János Elméleti Líceumban rendhagyó költészet napi vetélkdőt tartottunk az
Iskola másképp hét programjain belül. A hét során zajló változatos tevékenységek miatt a korábbiaknál kevesebben
vettek részt a diákok köréből. Akik eljöttek, azok nem bánták meg, mert kellemes perceket tölthettek el
költészetünk nagyjainak „társaságában”.
Az általános műveltség köréből származó feladatok között a négy fős csapatoknak versrészleteket kellett
felismerniük, megadott versszakokat kiegészíteniük, illetve folytatniuk. A diákok bizonyságot tehettek az
irodalomórákon szerzett tudásukról is azon feladatoknál, ahol híres-neves költőink múzsáit keresgélték, s
kilogikázták azt is, dicséretre méltóan, hogy adott gondolatokat ki adhatott
volna fel egy saját korabeli lapban hirdetésként (például: „Eladom húsz
esztendőmet, ha nem kell senkinek, megveheti az ördög is.” – József Attila).
Az utolsó megmérettetés a feladatlap részen, amelyet Buzi Orsolya tanárnő
szerkesztett és értékelt, egy versfaragás volt, megadott szavak
beleszövésével, rímfaragással, költői eszközök alkalmazásával. Olyan
sikernek örvendett ez a feladat a diákjaink körében, hogy az egyik legjobbat
íme, publikáljuk is:
„Könnyeim, akár a harmatcseppek,
Varázstáncot járnak arcomon,
Ráncaim közt tekergő könnycseppek,
Nem tudom már, meddig bírhatom.

Könnyezve ébredek minden reggel,
Madárdal sem vidít fel már,
Fájdalom, hagyj, eressz el,
Kőszívem csak őrá vár ...!”

A vetélkedő második felében Szabó Melinda magyar irodalomtanárnő egy PowerPoint-os bemutató
kíséretében kortárs költőinkről mesélt. Ács Zoltán, Balla Zsófia, Bertók László, Kányádi Sándor, Kovács András
Ferenc, Lackfi János, László Noémi, Markó Béla, Orbán János Dénes, Szalóczi Dániel, Szőcs Géza, Tandori
Dezső, Varró Dániel és Zalán Tibor portréi elevenedtek meg egy-egy tőlük származó vers kíséretében.
Senki sem távozott üres kézzel, édesség és könyvjutalom mindenkinek járt!
Buzi Orsolya, Szabó Melinda tanárnők
Húsvét ünnepe
Húsvét a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe, hiszen azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus legyőzte
a halált, és isteni hatalmát kinyilatkoztatva feltámadt.
A húsvétvasárnapot megelőző hét a nagyhét, amely virágvasárnappal veszi kezdetét. Virágvasárnap arra
emlékezünk, hogy Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, az emberek pedig úgy fogadták Őt, mint egy királyt.
A nagyhét másik jelentős napja a nagycsütörtök, az utolsó vacsora emléknapja. Jézus ekkor együtt vacsorázott
tizenkét apostolával, és ezen az estén alapított a hét szentség közül kettőt: az Oltáriszentséget és az egyházi rendet.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának a napja. Mialatt vért izzadt, majd Júdás harminc ezüstért elárulta, és a
Getszemáni kertben elfogták, Jézus emberi mivolta is megmutatkozott: félelelm uralkodott el rajta.
Megkínozták, megalázták, és végül az akkori legszégyenletesebb módon ölték meg. Keresztre feszítették.
Akkoriban csak a gyilkosokat vagy a nagyon súlyos bűnt elkövetőket feszítették keresztre. A kereszthalál a
nyilvános megszégyenítést jelentette, de Jézus mindezt vállalta az emberek iránt érzett szeretetből. Meghalt, hogy a
mi bűneink megbocsáttassanak. Ezért fontos átéreznünk: a húsvét nem a piros tojásról és a kis nyusziról szól,
hanem Jézusról, aki meghalt és föltámadt, ahogyan azelőtt és azután senki. Megváltott minket annak ellenére, hogy
mi feszítettük Őt keresztre. Minden bűnünk szeg a kezében és a lábában, minden rossz cselekedetünk töviskorona a
fején.
Fontos, hogy a díszek mögött meglássuk a húsvét ünnepének igazi lényegét, hogy ez Jézusról szól.
Vinkler Kincső-Zsófia (VIII. A)
☺ Aranyköpések – avagy nem mind arany, ami fénylik
Az idei próbaérettségin –„szimulárén” – is gondoskodtak XIXII – es diákjaink arról, hogy javítótanáraik nehogy
elbóbiskoljanak az egyhangú dolgozatminősítések során.
Érdekes megállapításaikból következik az alábbiakban egy kis
szemelvény.
• Katona József Bánk bán című műve egy romantikus
dráma, mert fellelhető benne a romantika, de a dráma
sem marad ki belőle.
• Bánkot visszahívják felfedezői útjából.
• A második énekben a tér átvonul Melinda egyik
bátyjának, Petúr bánnak házába.
• Az utolsó felvonásban megjelenik a király, IV. Béla.
• A Csongor és Tünde romantikus alkotmány.
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• Csongor földi fiúcska.
• Csongor a kajmárral találkozik.
• Csongor a hármas útnál találkozik az
ördögfiatalokkal.
• Csokonai nagy poetikus költő volt.
• Csokonai a reneszánsz korszak legnagyobb alkotója.
• A nonverbális kommunikációs funkció érvényesül a
szövegben, mivel amit gondol, nem elmondja, hanem
leírja.
• Sok fiatal felelőtlenül kezeli a szaporodás fogalmát.
• Az emberek változatlan ütemben szaporodnak. Ez a
Föld elnéptelenedéséhez vezet.
Válogatta: Szabó Melinda tanárnő

IDEGEN NYELV - MŰVÉSZETEK KATEDRA

Budapesti élmények
A Horváth János Elméleti Líceum
L
néhány diákja -idén
idén második alkalommalalkalommal újra részt vett a
Zsidó Alapítvány
tvány által szervezett történelmi sétán. Az
A alapítvány pályázatot
ot hírdetett "A művészet - az
elmondhatatlan tolmácsa" néven, amelyre
melyre számos képzőművészeti
vészeti alkotás érkezett
érkez be. A téma adott volt,
a holokauszt élményeire alapozott, és ezt próbálta
pr bálta feldolgozni a diákok szemében. A pályaművek
pályam
készítői
a következő jutalomban részesültek: a Zachor Alapítvány
Al
és a Dél-Kaliforniai
iforniai Egyetem (USC) Soá
Alapítványánakk kiadványaiból összeállított könyvcsomagot kaptak, és a szervezők
szervez vendégeként részt
vehettek egy sétán a régi pesti zsidónegyedben
felkészítő tanárukkal együtt..
A kirándulás kétnapos
napos volt, mivel
miv nemcsak a
tanulmányi részére mentünk el, hanem egy
városlátogatást is megszerveztünk. Megcsodáltuk
Budapest nevezetességeit, szépségeit. A szombati nap
erről szólt, a vasárnap középpontjában pedig
kimondottan a történelmi események álltak. Két
fontos zsinagógát látogathattunk
hattunk meg: a Dohány utcai
Zsinagógát,, amely neológ stílusban
stí
épült, és a
Kazinczy utcán található ortodox zsidóhívőknek
zsidóhí
épült
zsinagógát. A séta folyamán megtudhattuk, milyen
megpróbáltatásokon ment át
á a Magyarországon élő
zsidóság a második
ik világháborúban,
világháborúban és milyen
értékeket hagytak maguk után. Számos élménnyel
élmén yel gazdagodtunk ezen a történelmi sétán, amit felemelő
felemel
emlékként őrzünk meg szívünkben.
nkben.
Marian Noémi rajztanárnő
Sisz Nikolett:
Tavasz
Fazakas Nikolett:
Tavaszi zümmögés

Heczi Valentina:
Tavaszi tájkép

Sánta Bernadett:
Arbeit macht frei
Sánta Bernadett:
Utcarészlet
Bordás Mónika:
Tájkép
Szarvadi Emese:
Fájdalom
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TÖRTÉNELEM – FÖLDRJZ – SPORT KATEDRA

20. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÁRPÁT- MEDENCEI
FÖLDRAJZVERSENY -2014Idén 20. alkalommal szervezték meg a Kőrösi
Csoma Sándor Kárpát-Medencei Földrajzversenyt
Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban.
A verseny védnöke Gyuricza László, pécsi
egyetemi tanár.
A két fordulós versenynek évente megújuló
témaköre van. Az idén Nyugat-Balkán államaiból
(Montenegró, Albánia, Koszovó, Macedónia és
Bosznia-Hercegovina) kellett felkészülniük a
diákoknak. Az első fordulót, a selejtezőt minden
iskola maga szervezte meg. A tételeket egy órával a
verseny kezdete előtt lehetett letölteni, és kellő
példányszámban sokszorosítani. Három órát írhattak
a diákok, majd a dolgozatokat azonnal postára kellett
adni. A selejtezőre 93-an jelentkeztek, összesen 5 országból. A szekszárdi döntőbe az első 22 diák
juthatott. Romániából összesen négy diáknak sikerült beküzdenie magát, közülük kettő iskolánk tanulója:
Jakab Benjámin (XI. A) és Szűcs Sándor (X. C).
Március 12- én elindultunk a több mint 400 kilométeres útra, hogy részt vehessünk a végső
megmérettetésen. volt.
Egy hét órás autóút után megérkeztünk Szekszárdra, ahol azonnal megtapasztalhattuk a szervezők
vendégszeretetét. Sándor és Benjámin a Garay János Gimnázium két diákjánál volt elszállásolva.
A döntő, amely két fordulóból állt, 13- án keződött, reggel 9 órakor. Az első forduló után a 22
versenyző közül 8 juthatott tovább. Az első forduló színvonalas feladatsorainak megoldása után Sándor a
11., Benjámin a 13. helyen végzett, tehát nem jutottak be a legjobb 8 közé, de eredményük több
szempontból is dicséretesnek mondható. A döntő győztesei pápai és szentesi diákok voltak.
Péntek reggel indultunk hazafele. Egy kis pécsi kitérővel este érkeztünk Margittára, és azóta is
számoljuk, hány nap van még a verseny 21. kiírásáig, hogy ismét részt vehessünk rajta.
Antal Zsolt földrajztanár

Így írtok ti
- idézetek a diákok dolgozataiból –
1. Ha túl sok szelepes anyag kerül a vízbe, a vízi növények elszaporodnak.
2. A széndioxidnak rossz szerepe van az emberi világra nézve, mert beengedi a napsugarak káros
tényezőit.
3. Az ózonrétegen keresztül bejut a napfény, és utána nem jut vissza az űrbe, ezt nevezik
üvegházhatásnak.
4. Az üvegházhatás az, amikor a nap az ózonrétegen áthatol, de már ki nem jut.
5. Eutrofizáció: oxigénhiány miatt elpusztulnak az állatok. Ez úgy fordulhat elő, ha a hínár túl sűrű, a
növényzet miatt.
6. A száraz trópusi éghajlaton nagyon meleg éghajlat van.
7. Bennmaradnak a gázok, és megnő a hőmérséklet az üvegházban.
8. Az üvegházhatás az üvegből van, és nagy az éghajlata, és bennmarad a gáz is.
9. Az üvegházhatás gázokból áll. Főként széndioxid és szénmonoxid. Az
üvegházhatás ha nem lenne, akkor a nap felperzselné a földet.
10. A sugárzás a hátránya, mivel súlyosan káros, és nagy problémát jelent az
elhasznált edények tárolása.
11. A radiaktív anyagok környezeti kockázatai: az atomerőművek már alapból
károsak.
Összeállította: Antal Zsolt földrajztanár
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA KATEDRA

CONTROL PARENTAL
„Înţelepciunea aduce ocrotire“ (Eclesiastul 7:12)
Copiilor le place să navigheze pe internet, dar acest lucru vine cu un preţ uneori. Şi, în general,
părinţii sunt cei care plătesc pentru boacănele din online ale copiilor lor. Cel puțin unul din opt părinți au
pierdut fie bani, fie date personale importante, deoarece copiii lor au utilizat computerul nesupravegheaţi,
după cum a relevat un studiu efectuat de Kaspersky Lab. În Marea Britanie, 57% dintre tinerii între nouă
şi 19 ani care folosesc săptămânal internetul, au dat peste materiale pornografice. Însă doar 16% dintre
părinţi cred despre copiii lor că au văzut astfel de material. În mediul online nu există granițe sau limite dacă poți utiliza un computer, ai acces la orice tip de site-uri. Însă, nu tot ce este online este potrivit
pentru copii, și, în timp ce web-ul este o sursă valoroasă de educație și de divertisment, găzduieşte, de
asemenea, destule amenințări. Cu toții ne temem pentru securitatea copiilor pe internet, fiind posibil ca
aceştia să fi fost expuşi la riscuri de pe Internet cel puțin o dată. De aceea, părinții trebuie să țină seama
de riscurile la care pot fi expuși copiii când navighează pe internet.
Aveți posibilitatea să urmăriți modul în care copiii dumneavoastră utilizează computerul, cu
ajutorul Controlului parental. În Windows 7, aveți posibilitatea să stabiliți limite pentru modul în care
copiii utilizează computerul și să îi ajutați să fie mai în siguranță online, fără a sta în permanență lângă ei.
Controlul parental vă ajută să limitați timpul petrecut de copii la computer, precum și ce programe și
jocuri pot utiliza și probabil, și mai important, când le pot utiliza.
Pentru configurarea Controlului parental pentru copilul dumneavoastră, trebuie să dețineți un cont
de utilizator de tip administrator. Înainte să începeți, asigurați-vă că fiecare copil pentru care doriți
configurarea Controlului parental deține un cont de utilizator standard. Controlul parental poate fi aplicat
doar pentru conturi de utilizator standard.
În plus față de controalele pe care le furnizează Windows, se pot instala controale suplimentare,
cum ar fi filtrarea Web și raportarea activităților, de la alți furnizori de servicii.

Activarea Controlului parental pentru un cont de utilizator standard
1. Deschideți Control parental făcând clic pe butonul Start , alegeți Panou de control (Control Panel),
apoi, sub Conturi de utilizator și siguranța familiei (User Accounts and Family Safety), făcând clic pe
Configurare control parental (Set up parental controls for any user) pentru orice utilizator. Dacă vi se
solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.
2. Faceți clic pe contul de utilizator standard pentru care doriți configurarea Controlului parental. Dacă
nu este deja configurat contul de utilizator standard, faceți clic pe Creare cont nou utilizator (add or
remove user accounts) pentru a configura un cont nou.
3. Sub Control parental, faceți clic pe Activare (On-enforce current settings), impunere setări curente.
4. Odată ce ați activat Controlul parental pentru contul de utilizator standard al copilului dumneavoastră,
aveți posibilitatea să reglați următoarele setări individuale pe care doriți să le controlați:
o Limite de timp. Aveți posibilitatea să setați limite de timp pentru a controla când se permite
copiilor dumneavoastră să facă log on pe computer. Prin limitele de timp, copiii sunt
împiedicați să facă log on în orele specificate. Aveți posibilitatea să stabiliți diferite ore de log
on, pentru fiecare zi a săptămânii. Dacă sunt conectați prin log on când timpul alocat expiră,
copiii vor fi deconectați automat.
o Jocuri. Aveți posibilitatea să controlați accesul la jocuri, să alegeți un nivel de evaluare în
funcție de vârstă, să alegeți tipurile de conținut care vor fi blocate și să decideți dacă doriți
permiterea sau blocarea anumitor jocuri sau a jocurilor care nu au fost evaluate.
o Permiterea sau blocarea anumitor programe. Puteți să împiedicați copiii să execute programe
pe care nu doriți să le folosească.
Spuneţi-i copilului dumneavoastră că veţi urmări cum foloseşte internetul şi supravegheaţi-l. Asta nu
înseamnă că nu-i respectaţi intimitatea. Nu uitaţi că internetul este un spaţiu public. Nu puteţi avea
control asupra a tot ce face copilul vostru pe net, dar valorile pe care îl ajutaţi să şi le însuşească şi
exemplul pe care i-l daţi vor contribui cel mai mult la protecţia lui.
prof. Moisa Livia-Erna
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DIDAKTIKA

A KÉPSOR módszerének alkalmazása a fizika tanításában
Rend Erzsébet tanár
Horváth János Elméleti Líceum – Margitta, e.rend@computer.org

Amint a neve is mutatja, a képsor különböző képek sorozata, amelyek időben egymást követő
mozzanatokat ábrázolnak. A képsor támpontot képez egy összefüggő szöveg megírásához vagy elmondásához.
Ehhez többnyire a tanár által megadott rajzok, ábrák, képek nyújtanak segítséget, de a képekhez adott kulcsszavak,
illetve az összekötő szavak is sokat segítenek. A képekkel kísérletek mozzanatait, különböző szerkesztések lépéseit,
valamilyen folyamatot, műveletet, térbeli elrendezést lehet szemléltetni.
Kétféle képsort készíthetünk. Az egyiknél minden kép az előtte lévőnek a bővítése, tehát tartalmazza az
előtte lévőt, de újabb elemekkel van kibővítve. Az ilyen képsort meg kell rajzolni. A másiknál minden kép más és
más, de logikai kapcsolat van köztük, mert egy folyamat egymást követő lépéseit mutatják be. Az ilyen képsor is
megrajzolható, de folyóiratokból, újságokból kivágott képek felhasználásával is elkészíthető.
A képeknek világosan kell kifejezniük a lényeget, fölösleges részleteket nem szabad tartalmazniuk, mert
ezeknek zavaró hatásuk lehet. A jól felépített képsor könnyen megérthető, ezért a logikus tanulást kifejezetten
segíti. A tanár a képsort módosíthatja, elvehet belőle vagy hozzátehet képeket, ezzel nehezítheti vagy könnyítheti a
tanulók munkáját. Így a módszer alkalmazásakor megvalósítható a differenciált oktatás is. A számítógépen
megrajzolt képsor a legalkalmasabb a módosításra. Ilyen az alábbi példában bemutatott képsor is.
A képsorhoz könnyítésképpen adhatunk egy szókészletet, és megkezdhetjük a mondatokat, amelyeket a
diákoknak kell folytatniuk. Összefoglaláskor a képsort feldarabolhatjuk külön képekre, melyeket a tanulók újból
elrendezhetnek. Ilyen feladat házi feladatként vagy felméréskor is adható. A képsor elkészítése elég időigényes
munka, de többször felhasználható, és alkalmazható a tanítási folyamat minden szakaszában.
A tanulók is készíthetnek képsort egy adott szöveghez a rendelkezésükre bocsájtott rajzok vagy
képgyűjtemények felhasználásával. A gyűjtemények létrehozása külön feladat lehet, amellyel érdemes megbízni a
tanulókat minden nagyobb tanítási egység végén. Például a hőjelenségek tanulmányozásának befejeztével felkérjük
a tanulókat, hogy újságokban, folyóiratokban, reklámlapokban keressenek a hőjelenségekkel kapcsolatos képeket,
vágják ki, rendszerezzék, és osztálytársaikkal közösen készítsenek képgyűjteményt belőlük. A képek később
faliújságok, iskolaújságok szerkesztésénél, beszámolók megírásakor is felhasználhatók.
Példa: A mozgás grafikus ábrázolása
Adottak egy méhecske egyenletes mozgásának adatai táblázatba foglalva:
t (s)
0
2
4
x (m)
0
3
6
a) Írjuk le a mozgás grafikonja megrajzolásának lépéseit!
b) Állapítsuk meg, hogy hol volt a méhecske a 3. másodpercben!
c) Állapítsuk meg, hogy mikor volt a méhecske 2 m-re a vonatkoztatási testnek választott virágtól!
d) Számítsuk ki a méhecske sebességét a grafikon segítségével!
Először meghúzzuk ……
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Aztán bejelöljük rajtuk ...
………………….............
……………....................
…………………………..
…………………………..

Majd felvesszük .……..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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Utána .........................
..................................
..................................

Végül .........................
...................................

VALLÁS - TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA
A “Filmklub-elv”
Hol kezdődik és hol végződik a pedagógus felelőssége? A válasz szerintem: ott kezdődik, ahol gyerekeket bíznak rá,
és ott végződik, ahol a pedagógus teljesítette feladatát. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus az összes rábízott gyerekkel
foglalkozik, megtesz mindent képességei szerint azért, hogy minden gyerek elérhesse a minimális teljesítményszintet, a
különleges képességűek pedig minél magasabb teljesítményt érjenek el. Ezzel együtt természetesen, munkálkodik a gyerekek
személyiségének, kommunikációs készségének fejlesztésén, a közösségi életbe való beilleszkedésük elősegítésén. Mindezekkel
ellentétes az az elvtelen gyakorlat, hogy a pedagógusok nagy előszeretettel foglalkoznak az úgynevezett „okos” tanulókkal, és
elhanyagolják az úgynevezett „buta” tanulókat. „Futtatják”, versenyeztetik a ”jó” tanulókat, és elmarasztalják, háttérbe
szorítják a „rossz” tanulókat. A tanári teljesítmények elbírálásánál a „jó” tanárok lobogtatják a kiemelt, sikeres tanulók által a
különféle versenyeken szerzett diplomákat, ezt az iskola eredményeként könyvelik el, és hálából kitüntetik az illetékes
nevelőket. A többi pedagógus pedig marad a névtelenség homályában, mivel „csak” a mindennapi oktató-nevelő munkáját
végezte becsületesen, több-kevesebb sikerrel az olyan iskolai osztályokban, amelyekben sok tanuló alacsony felkészültségi
szintje miatt szinte mindent elölről kellett kezdenie. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy a „problémás” osztályokban a
legcsekélyebb haladás is már az illető tanár rendkívüli hozzájárulásának köszönhető. Mondom mindezt azért, hogy
hangsúlyozzam egy másfajta hozzáállás szükségességét a tanári munka értékelésében. Egy pedagógus tevékenységének
eredményességét az mutatja, ahogyan kifejleszti a gyerekekben (minden gyerekben!) az önálló, szabad, felfedező gondolkodás
és cselekvés készségét, szeretetét. Ebben az értelemben lényeges szerepet kaphatnak a tanórán kívüli rendszeres (tehát nem
csak egy-egy ünnephez, évfordulóhoz kapcsolódó) közös tevékenységek, amelyeken a tanulók érdeklődésüknek megfelelően
nyilvánulhatnak meg, és gyakorolhatják a tudományos, érvelő kommunikációt. Ilyen kezdeményezésnek tekinthető az
iskolánkban ebben a tanévben a nagyváradi „Partiumi Keresztény Egyetem” egyik oktatójával, Monostori Károllyal közösen
szervezett „Filmklub”, amelynek célja az volt, hogy az interdiszciplinaritás elvét alkalmazva bevonja a felsőbb osztályok
tanulóit bizonyos tudományos, etikai, esztétikai kérdések alkotó módon való tárgyalásába, megvitatásába. A bemutatott filmek
meghatározott tematikához kapcsolódtak, ami lehetővé tette a filmesztétikai és a pedagógiai szempont együttes érvényesítését
egy igényesebb szórakozás keretében. Sajnos, elgondolásunk nem teljesülhetett maradéktalanul. Az iskola tanulóinak
létszámához viszonyítva elég kevesen tiszteltek meg jelenlétükkel. A tanárok jó része pedig szemmel láthatóan idegenkedett az
eseménytől. Valószínüleg szervezési hiba is történt. Ennek ellenére úgy véljük, hogy próbálkozásunk nem volt hiábavaló.
Találkozásaink során örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevők (iskolai tanulók és iskolán kívüliek) közül sokan nagy
lendülettel és élvezettel kapcsolódtak be a beszélgetésekbe, és sokszor eredeti látásmódot fejeztek ki, ami azt mutatja, hogy
reális kulturális igény kielégítéséről van szó.
A következő tanévtől kezdve már nem leszek az iskola tanárai között. Búcsúzásként szeretném, ha a sokat emlegetett,
de néha elfeledett pedagógusi demokratizmus és felelősség jegyében a „Filmklub-akció” a jövőben is folytatódna, és a Horváth
János Elméleti Líceum teljesen kiépült formájában méltóan képviselné Margittán a korszerű oktatást, a helyi kulturális
gyarapodást és az egyetemes emberi értékeket. Ehhez kívánok alkotókedvet és kitartást az iskola mindenkori vezetőségének és
nevelőinek!
Blága L. József tanár
Animátorképző Nagyváradon -beszámoló2014. április 25-27 között került sor a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által megrendezett animátorképzőre. Az
animátor szó lelkesítőt jelent. Minden közösségnek, ifjúsági csoportnak szüksége van vezető, lelkesítő tagokra. Azt, hogy
melyek egy jó vezető tulajdonságai, Módi Blanka vincés nővér, illetve Vakon Zsolt ifjúsági lelkész segített megérteni az
érdeklődő fiataloknak.
A 18 résztvevő a nagyváradi egyházmegye különböző pontjairól érkezett: Kárásztelekről, Szentjobbról, Monospetriből,
Tasnádszántóról, Érmihályfalváról és Margittáról. Első nap, pénteken ismerkedtünk, játszottunk, este énekeltünk, két fiatal
pedig gitárral kísért bennünket. Szállásunk a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum bentlakásában volt.
Szombaton reggeli után ismét játszottunk, majd Vakon Zsolt atya előadásában magyarázta el többek között azt is, hogy
egy jó csoportvezető nem utasít, hanem ösztönöz. Délutánra elállt az eső, így ragyogó napsütésben indultunk útnak, hogy
megtudjunk néhány érdekességet Nagyváradról. Később, a szentmisén és az azt követő szentségimádáson megfogalmaztuk
kéréseinket, vágyainkat a jó Isten felé a jövővel kapcsolatban. Az estét ugyanolyan vidám hangulatban töltöttük, mint az egész
napot és az azt megelőző estét, a jókedv pedig a bentlakásba érve csak fokozódott.
Másnap a reggeli után már nem sok program várt ránk. A szentmise
után a püspöki palota kertjébe mentünk át, ahol vidáman énekeltünk,
nevettünk, hol egymáson, hol saját magunkon. A kertben fogyasztottuk el az
ebédet is, majd csoportképen örökítették meg e három nap résztvevőit.
Ezek után a társaság lassan-lassan fogyatkozni kezdett. Fél kettőkor
mi, margittaiak is elhagytuk Nagyváradot. Azt hiszem, nem én voltam az
egyetlen, aki nagy örömmel a szívében távozott: az arcok csak úgy
sugároztak. Érdekes volt megtapasztalni, hogy pénteken mindenki kicsit
izgulva, félve lépett be az ajtón, vasárnapra pedig a félelem helyét inkább az
öröm és a vidámság vette át. Mindannyian szívesen maradtunk volna még
egy kicsikét.
Kincs volt minden perc, amit együtt tölthettünk. Gazdagodtunk egymással, de tudás és lelki értékek szempontjából is.
Magunkkal hoztuk a lelkesedés „magvait”, melyeknek elvetése a közösségeinkben a mi feladatunk. Reméljük, hogy hamarosan
újra találkozhatunk.
Bányai Valentina (VII. B)
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BESZÁMOLÓK
MARGITTAI DIÁKOK A BOLYAI FARKAS TANTÁRGYVERSENYEN
Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban ebben a tanévben is megszervezésre
megszervezésre került a már hagyományos
Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny.
Iskolánkat tizenegy diák képviselte hat szakterületen:
Teleki Sámuel – földrajz vetélkedő, Kalkulusz – informatika vetélkedő, Societas Humana – társadalomtudomány vetélkedő,
vetélked
Historia Nostra – történelem vetélkedő,, Fabinyi Rudolf – kémia vetélkedő, valamint Bolyai Farkas – fizika vetélkedő.
Mindannyian kiváló felkészültségrőll tettek tanúvallomást, de a jók között is vannak legjobbak, éspedig:
• Szűcs Sándor – X. C osztályos diák (felkészítő tanár Zatoschil Ballai Zsuzsa), aki I. díjat szerzett a Historia
Hi
Nostra
történelem vetélkedőn.
), aki III. díjat szerzett a Societas
• Marhási Zsuzsanna Alexandra – X. B osztályos diák (felkészítő tanár Florea Katalin),
Humana társadalomtudomány vetélkedőn.
vetélkedő
• Kovács Róbert – XI. A osztályos diák (felkészítő tanár Moisa Livia Erna), aki dicséretet
cséretet szerzett a Kalkulusz informatika
vetélkedőn.
Büszkék vagyunk rátok!
És ne feledjétek:: A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell!
Florea Katalin
Katal iskolapszichológus

Beszámoló az idei „Iskola másképp – Tanulj többet, légy jobb!” hétről
hétr
Az idei Iskola másképp hét a tavalyihoz
ta
hasonló módon zajlott. Az előkészítősöök és az I-IV osztályosok a
tanítónőik által eltervezett tevékenységeket tartották. Régi játékokat tanultak, filmet néztek régi mesterségekről,
mesterségekr
ellátogattak egy pékségbe, meséket olvastak vagy néztek, majd eljátszották az olvasottakat. Voltak, akik a
margittai erdőben sétáltak, vagy a nagyváradi állatkertben állatokat fogadtak örökbe, mások ellátogattak a
szennyvíztisztítóhoz, megismerték annak jelentőségét.
jelent
A közelgő Húsvéti ünnepekre is készültek a gyerekek egy
locsolóvers-szavalóversennyel,
szavalóversennyel, húsvéti üdvözlőlapok
üdvözl
készítésével, tojásfestéssel. Találkozhattak Tóth Ágnes
költőnővel, aki gyermekverseiből
ől olvasott fel a kicsik nagy örömére. Furulyázni tanultak, bábelőadást nézhettek, de
nem feledkeztek meg a természet védelmének fontosságáról sem.
Az V-XII. osztályosok választhattak a különbőző
kü
termekben zajló
tevékenységek közül. Minden nap sportesemények voltak a tornateremben,
tornateremben és
ugyancsak naponta lehetett a csendes olvasótermekben belefeledkezni egy-egy
egy
jó
könyv olvasásába vagy a játéktermekben társasjátékozni, puzzle-t
puzzle kirakni, a
művészeti
szeti termekben pedig zenét hallgatni,
hallgatni rajzolni, festeni, a filmklubban pedig
művészeti filmeket nézni.
A „Tekerj Margittáért!” projekt részeként bicikliversenyt szerveztek a
tornatanárok az iskola udvarán.
vetélked n mérhették össze tudásukat a X
X-XI-es diákok.
A Költészet Napja alkalmából irodalmi vetélkedőn
Idén is voltak nagy létszámú
közönséget vonzó előadások. A
kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem
biológusai idén is megtiszteltek
jelenlétükkel, de itt voltak az egyetem
történelmi szakosztályának tanárai is.
Matekovits Mihály aradi tanár, volt
minisztériumi államtitkár három nagy
sikerű előadást tartott a magyar
népköltészetben előforduló csillagnevekrőll valamint a két Bolyairól. Matekovits Mária
M
aradi tanárnő
drámapedagógiai játékokra tanította az érdeklődő
ődőket.
Mike Pál református lelkész és az Élő Kövek együttes idén is
lenyűgözte a hallgatóságot.
Pető Zoltán pedig Indiáról mesélt úgy, ahogy azt egy margittai
látja, Oláh Erzsébet grafológus pedig arról, hogy mi mindent lehet
megtudni az ember személyiségéről,
l, ha figyelmesen tanulmányozz
tanulmányozzuk a
kézírását.
A partiumi Keresztény Egyetem tanárai is előadásokat
el
tartottak
angol, pénzügyi, pszihológiai, filozófiai témakörökben.
Megköszönve minden szervező és felügyelő tanárnak a munkáját bízom benne, hogy iskolánk diákjai
maradandó élményekkel és tudással lettek gazdagabbak az Iskola másképp hét végére.
Bondár Piroska nevelési tanácsos
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ŐSZIRÓZSA népdalvetélkedő
Körzeti szakasz:
Borsi Emőke (I. Magyarkécz)
III. díj
Dulli Patricia (II. A) III. díj
Balla Bődi Iringó (II. SBS) különdíj
Mike Nóra (III. Magyarkécz) I. díj
Miklós Patricia (IV. A) III. díj
Fekete Stefánia (IV. A) III. díj
Nagy Veronika (IV. SBS) I. díj
Puskás Bíborka (V. B) I. díj
Beke Viktória-Kincső (VIII. A)
I. díj
Megyei szakasz:
Beke Viktória – Kincső (VIII. A)
I. díj
Mike Nóra (III. Magyarkécz) I. díj
Országos Szakasz:
Mike Nóra (III. Magyarkécz)
III. Díj

BENEDEK ELEK mesemondó
verseny
Megyei szakasz
• Fehér Jázmin (II. B) különdíj
• Hőgye Tamás (II. A) különdíj
• Balogh Gabriella (III. A) II. díj
• Adorián Johanna (III. A) különdíj
• Krisztik Réka (IV. SBS) I. díj
• Balogh Márta (IV. A) II. díj
• Tomuța Mercédesz (IV. SBS)
III. díj
• Kocsis Alexandra (V. B) III. díj
• Horváth Vivien Beáta (V. A) II. Díj
SZÁMADÓ ERNŐ mesemondó
verseny
Körzeti szakasz:
• Fehér Jázmin (II. B) I. díj
• Hőgye Tamás (I. A) I. díj
• Szőcs Milán (Előkészítő A) I. díj
• Borsi Bettina (Előkészítő A) I. díj
• Tölcsér Dávid (Előkészítő A) I. díj
• Tomuța Mercédesz (IV. SBS) I. díj
• Dombi Kristóf (II. B) II. díj
• Tímár Dóra (Előkészítő A) II. díj
• Kővári Adrienn (Előkészítő A)
III. díj
• Krisztik Réka (IV. SBS) Számadó
Ernő Nagydíj

•
•
•
•
•

TUDÁSFELMÉRÉS
FIZIKÁBÓL
Megyei szakasz:
Horgos Patrick (VII. A) I. díj
Bodor Albert Bence (VIII. B)
dicséret
Budai Anita (VIII. B) dicséret
Antal Balázs János (VIII. B)
dicséret
Dombi Mátyás (IX. A) II. díj

•
•
•

Naghi Mirtill (IX. A) III. díj
Ecsedi Flóra (XI. A) III. díj
Országos szakasz:
Horgos Patrick (VII. A) III. díj

5.
6.
7.

APÁCZAI KUPA- országos
matematika verseny
• Agócs Henrietta (VIII. B) II. díj
ERDÉLYI MAGYAR
MATEMATIKAVERSENY
Megyei forduló
• Agócs Henrietta (VIII. B) I. díj
• Beke Viktória Kincső (VIII. A)
III. díj
• Horgos Patrick (VII. A) dicséret
PAPP ATTILA szavalóverseny
Körzeti szakasz
1. Papp Leila (Előkészítő A ) I. díj
2. Tölcsér Dávid (Előkészítő A) II. díj
3. Vass Kristóf (Előkészítő A)
Gyermekmentő Szolgálat különdíja
4. Makkai – Szász Erik (Előkészítő
SBS) – Papp Vilma különdíja
5. Borsi Emőke (I. oszt. Magyarkécz)
különdíj
6. Szarvadi Jácint ( I. oszt.
Magyarkécz) különdíj
7. Bodor Réka (II. A) I. díj
8. Szabó Áron (II. B) I. díj
9. Miheller Nikolett (II. B) II. díj
10. Veress Napsugár (II. SBS) III. díj
11. Hajas Dorottya-Zsófia (II. A)
Napsugár különdíj
12. Kiss Bence (II. B) különdíj
13. Adorián Johanna (III. A) II. díj
14. Krisztik Réka (IV. SBS) I. díj
15. Tomuţa Mercédesz (IV. SBS) II. díj
16. Sima Petra (IV. A) Gyermekmentő
Szolgálat különdíja
17. Adorián Melitta (IV. A) Pocsaly
Zoltán különdíja
18. Pop Vivien (IV. A) Napsugár
különdíj
19. Szebeni Bálint (V. B) I. díj
20. Szebeni Noémi (V. B) II. díj
21. Kocsis Alexandra (V. B) III. díj
22. Horváth Vivien (V. A) különdíj
23. Dunai Antónia (V. B) Napsugár
különdíj
24. Posszert Richárd (V. B) különdíj
25. Ozsváth Alexandra (V. A) különdíj
26. Kővári József Krisztián (V. A)
különdíj
ISTENES VERSEK Szavalóverseny
1. Fehér Jázmin (II. B) I. díj
2. Balla-Bődi Ágnes-Iringó (II. SBS)
II. díj
3. Veress Napsugár (II. SBS) III. díj
4. Szűcs Lilla (Előkészítő A) különdíj
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Borsi Bettina (Előkészítő A)
különdíj
Bebek Alexa-Paula (Előkészítő
SBS) különdíj
Oláh Bernadett (Előkészítő SBS)
különdíj
Barta Patrik (Előkészítő SBS)
különdíj
Krisztik Réka (IV. SBS) I. díj
Mike Nóra (III. A) II. díj
Sima Petra (IV. A) III. díj
Konczán Rudolf (IV. B) különdíj
Fekete Stefánia (IV. A) különdíj
Ozsváth Alexandra (V. A) I. díj
Mészáros Márk (V. A ) II. díj
Horváth Vivien (V. A ) III. díj
Trum Enikő (V. A ) különdíj
Bebek Christopher (VI. C) különdíj
Bányai Valentina (VII. B) különdíj
Colonici Mihaela-Andrea (VIII. C)
különdíj
Ciarnău Elisa (VIII. C) különdíj
Kovács Péter-Róbert (XI. A) I. díj
András Krisztina (IX. C) II. díj
Oláh Rebeka (XI. A) III. díj
Dombi Kristóf (XI. A) különdíj
Marhási Zsuzsanna (X. B) különdíj

ÖRÖKSÉGEM mesemondó verseny
Megyei szakasz
• Tölcsér Dávid (Előkészítő A) I. díj
• Farkas Bence (Előkészítő SBS)
II. díj
• Szőcs Milán (Előkészítő A) III. díj
• Antal Árpád (Előkészítő SBS)
Napsugár különdíj
• Halász Mátyás (Előkészítő SBS)
Corvin különdíj
• Borsi Emőke (I. oszt. Magyarkécz)
II. díj
• Szarvadi Jácint ( I. oszt.
Magyarkécz) Napsugár különdíj
• Fehér Jázmin ( II. B) I. díj
• Dombi Kristóf (II. B) III. díj
• Kiss Bence (II. B) Corvin különdíj
• Hőgye Tamás (II. A) Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat különdíja
• Lippai Henrietta (II. C) RMDSZ
különdíj
• Adorián Johanna (III. A) II. díj
• Ionescu Dávid (III. A) Margittai
református egyház különdíja
• Borsi Alíz (III. oszt. Magyarkécz)
Horváth János Elméleti Líceum
különdíja
• Kovács Éva Mária (IV. A) I. díj
• Krisztik Réka (IV. SBS) II. díj
• Adorián Melitta (IV. A) Napsugár
különdíj
• Tomuța Mercédesz (IV. SBS)
Corvin különdíj

Versenyeredmények
ERDÉLYI MAGYAR MATEMATIKA
VERSENY
Megyei szakasz:
• Jakab Emőke (IX. A) dicséret
• Kovács Ákos (X. A) III. díj
• Ecsedi Flóra-Rebeka (XI. A)
II. díj
• Kovács Péter-Róbert (XI. A)
dicséret
• Dombi Kristóf-Barnabás (XI. A)
dicséret
• Nagy László (XI. A) dicséret
• Forgács Ákos (XII. A) I. díj
• Veress Mirjám (XII. A) II. díj

• Jakab Kincső (VII. A) dicséret
• Takács Vanda (VII. A) dicséret
• Balázs-Kercsó Fanni (VII. A)
dicséret
• Bárdi Ákos (VII. A) dicséret
• Szarvadi Zsuzsa (VIII. B) dicséret
• Pop Nikolett (VIII. A) dicséret
• Beke Viktória Kincső (VIII. A)
dicséret
Országos szakasz
• Hajas Dorottya-Zsófia (II. A)
III. díj
• Somoghi Mateo (II. A) Napsugár
különdíj

MIRCEA BODEANSKI Regionális
Képzőművészeti és Szépírás verseny
• Árgyelán Yvett (X. A) I. díj
• Sánta Bernadett (X. C) III. díj
• Bordás Mónika (VIII. C) dicséret

BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Nyelvész -verseny
Megyei szakasz
• Jakab Kincső (VII. A) III. díj
• Kiss Imola (VII. A) dicséret
• Balázs-Kercsó Fanni (VII. A)
dicséret
• Pop Nikolett (VIII. A) dicséret
• Beke Viktória- Kincső (VIII. A)
dicséret
• Hajas Dorottya-Zsófia (II. A) I. díj
• Bajdik Márton Csongor (IV. SBS)
II. díj
• Sima Attila Tamás (IV. A)
dicséret
• Coznici Teodóra (V. B) III. díj
• Puskás Bíborka (V. B) dicséret
Országos szakasz
• Hajas Dorottya -Zsófia (II. A)
dicséret

MŰVÉSZET ÁLTAL GYŐZNI Nemzetközi kiállítás
• Bordás Mónika (VIII. C) II. díj
• Jakab Kincső (VII. A) II.díj
• Király Kristóf (X. A) II. díj
• Makkai-Szász Márk (VIII. B)
II. díj
• Makkai Mária (XII. C) II. díj
• Szabó Máté (VII. B) II. díj
AZ ŐSZ VARÁZSA Nemzetközi
Művészeti Rajzverseny
Országos szakasz
• Sisz Nikolett (VI. A) dicséret
MIKES KELEMEN – magyar nyelv és
irodalom tantárgyverseny
Megyei szakasz
• Szarvadi Zsuzsa (VIII. B) I. díj
• Pop Nikolett (VIII. A) III. díj
• Budai Anita (VIII. B) dicséret
• Beke Viktória-Kincső (VIII. A)
dicséret
• Jakab Kincső (VII. A) II. díj
• Horgos Patrick (VII. A) dicséret
• Balogh Edina (V. A) dicséret
• Puskás Bíborka (V. B) dicséret
• Szűcs Sándor-Dévid (X. C)
dicséret
• Balogh Franciska (XII. A) I. díj
• Pető Tamara (XII. B) II. díj
• Kovács Zsuzsa Réka (XII. B)
dicséret
• Hüse-Fazekas Ágnes (X. A)
dicséret
• Pető Nikolett (X. A) dicséret
FÜRKÉSZ- helyesírási és
nyelvhelyességi verseny
Megyei szakasz
• Kiss Imola (VII. A) I. díj
• Somoghi Mateo (II. A) I. díj
• Hajas Dorottya -Zsófia (II. A)
II. díj

JÓZSEF ATTILA Szavalóverseny
Megyei szakasz
• Kiss Imre (VII. A) I. díj
• Kiss Bence (II. B) I. díj
• Kocsis Alexa (V. B) I. díj
SZIVÁRVÁNY mesemondó verseny
Megyei szakasz
• Fehér Jázmin (II. B) II. díj
KÁNYÁDI SÁNDOR szavalóverseny
Megyei szakasz
• Tomuța Mercédesz (IV. SBS)
I. díj
• Krisztik Réka (IV. SBS) II. díj
• Tölcsér Dávid (Előkészítő SBS)
II. díj
• Adorián Johanna (III. A) dicséret
• Cseh Vanda (Előkészítő SBS)
különdíj
• Szabó Áron (II. A) különdíj
Országos szakasz
• Krisztik Réka (IV. SBS) I. díj
• Tomuța Mercédesz (IV. SBS)
dicséret
LUGOSI MIHÁLY megyeközi- és
határon átívelő szépolvasó verseny
• Adorián Johanna (III. A)
dicséret és különdíj
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• Mike Nóra (III. A) dicséret és
különdíj
• Ionescu Dávid (III. A) Napsugár
különdíj
KENGURU matematika verseny
Megyei szakasz
• Fehér Jázmin (II. B) kitűnő
• Winkler Máté (II. B) kitűnő
• Forgács Viktória (II. B) kitűnő
• Hajas Dorottya (II. A) kitűnő
• Titi Dóra (II. SBS) kitűnő
• Crisan Daniel (II. B) kitűnő
• Vékony Henrietta ( II. SBS)
kitűnő
• Balla Bődi Ágnes-Iringó (II. SBS)
kitűnő
• Varga Loretta (II. B) kitűnő
• Dulli Patricia (II. A) kitűnő
ZRÍNYI ILONA Matematikaverseny
Megyei forduló
• Winkler Máté (II. A) II. díj
• Sas Zsanett (II. A) dicséret
• Zétényi Zsuzsa (V. A) dicséret
• Pápai Roland (IX. A) dicséret
• Nagy László (XI. A) III. díj
• Némethy Attila (XI. A) dicséret
• Balla Júlia Aksza (XII. A) dicséret
• Forgács Ákos (XII. A) dicséret
ZRÍNYI ILONA matematikaverseny –
Csapatban
Megyei szakasz
• II. oszt. – II. helyezés
• III. oszt. – X. helyezés
• IV. oszt. – II.helyezés
• V. oszt.- III. helyezés
• VI. oszt.- VI. helyezés
• VII. oszt.- V. helyezés
• VIII. oszt.- III. helyezés
• IX. oszt.- III. helyezés
• X. oszt.- III. helyzés
• XI. oszt. – II. helyezés
• XII. oszt.- II. helyezés
CSILLAGSZERZŐ
matematikaverseny
Megyei szakasz:
• Zétényi Zsuzsa (V. A) II. díj
• Balogh Edina (V. A) III. díj
• Puskás Bíborka (V. B) III. díj
• Agócs Henrietta (VIII. B) I. díj
• Bodor Albert-Bence (VIII. B)
I. díj
• Budai Anita (VIII. B) II. díj
• Forgács Péter (VIII. B) III. díj
• Beke Viktória-Kincső (VIII. A)
III. díj
Országos szakasz
• Zétényi Zsuzsa (V. A) dicséret
• Balogh Edina (V. A) dicséret
• Puskás Bíborka (V. B) dicséret

Versenyeredmények
• Agócs Henrietta (VIII. B) III. díj
• Bodor Albert-Bence (VIII. B)
III. díj
• Beke Viktória-Kincső (VIII. A)
dicséret
ERDÉLYI MAGYAR
MATEMATIKA VERSENY
Országos szakasz:
• Forgács Ákos (XII. A) dicséret
FIZIKA OLIMPIÁSZ
Megyei szakasz:
• Horgos Patrick (VII. A) III. díj
• Agócs Henrietta (VIII. B) III. díj
• Budai Anita (VIII. B) dicséret
ÖVEGES- VERMES
Fizikaverseny
Megyei szakasz:
• Forgács Péter (VIII. B) I. díj
• Agócs Henrietta (VIII. B) II. díj
• Budai Anita (VIII. B) II. díj
• Bodor Albert-Bence (VIII. B)
III. díj
Országos szakasz:
• Agócs Henrietta (VIII. B) I. díj továbbjutó a nemzetközi szakaszra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KATOLIKUS VALLÁS
OLIMPIÁSZ
Megyei szakasz:
Dunai Antónia (V. B) I. díj
Bodnár Annamária (V. A) II. díj
Tanchi Edina (VI. B) II. díj
Bányai Valentina (VII. B) dicséret
Vinkler Kincső (VIII. A) I. díj
Jakab Emőke (IX. A) I. díj
Krisztik Noémi (IX. A) III. díj
Monti Ermida (X. B) III. díj
Ecsedi Flóra (XI. A) I. díj
Zelina Petra (XII. A) I. díj

•

ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ
ÉNEKET! - vallásos versek és
énekek versenye
Bányai Valentina (VII. B) III. díj

•

JEDLIK ÁNYOS Fizikaverseny
Országos döntő
• Agócs Henrietta (VIII. B) dicséret
• Sima Attila Tamás (IV. A)
dicséret
MIFIZ- Mindennapok Fizikája
ORSZÁGOS VERSENY
I. díjas csapat:
• Agócs Henrietta (VIII. B)
• Bodor Albert-Bence (VIII. B)
• Budai Anita (VIII. B)
• Forgács Péter (VIII. B)
IRENAEUS FIZIKA ÉS
TALÁLMÁNYI VERSENY
• Forgács Péter(VIII. B) III. díj
• Budai Anita (VIII. B) dicséret
• Ecsedi Flóra (XI. A) dicséret
• Diós Szabolcs (XI. A) dicséret
National Instruments különdíja:
• Diós Szabolcs (XI. A)
• Némethy Attila (XI. A)
• Nagy László (XI. A)
REFORMÁTUS VALLÁS
OLIMPIÁSZ
Megyei szakasz:
• Balogh Zsuzsanna (VII. A) I. díj
• Darabont Réka (VIII. B) III. díj
• Forgács Páter (VIII. B) dicséret
• Nagy Vivien (VII. A) dicséret
• Bordás Péter (V. B) dicséret
Országos szakasz:
• Balogh Zsuzsanna (VII. A) II. díj

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

SZÉKELY KAPUK - ZÖLD
KAPUK- középkelet- európai
verseny- Betlehemezés
I. díj – VII. A osztályból: Horgos
Patrick, Kiss Imre, Búzás Tamás,
Takács Vanda, Balogh Zsuzsanna,
Nagy Vivien; VIII. B osztályból:
Bordás Máté, Bodor Albert-Bence,
Makkai-Szász Márk, Tomuța
Renátó, Forgács Péter, Antal Balázs;
X. A osztályból: Lőcsei Krisztina,
Szabó Anett; IX. B osztályból: Borsi
Réka, Borsi Nóra; XI. B osztályból:
Borsi Brigitta.
KENGURU MatematikaversenyIV- V. osztályosoknak
Országos szakasz:
Sima Tamás (IV. A) I. díj
Bajdik Márton (IV. SBS) II. díj
Balla Bence Obed (IV. A) III. díj
Balogh Márta (IV. A) III. díj
Sima Petra Enikő (IV. A) dicséret
Puskás Bíborka (V. B) dicséret
MATEMATIKA OLIMPIÁSZ
Megyei szakasz:
Sima Attila Tamás (IV. A) I. díj
Sima Petra Enikő (IV. A) I. díj
Balogh Márta (IV. A) II. díj
Sima Szilvia Alexandra (IV. A)
II. díj
Kovács Gyula (IV. A) III. díj
Agócs Gábor (IV. SBS) dicséret
Borsi Edina (IV. SBS) dicséret
ADJ, KIRÁLY, KATONÁT!
Körzeti szakasz:
Pálfi Imre (V. A) III. díj
Országos szakasz:
Agócs Gábor (IV. SBS) Napsugár
különdíj

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

A TAVASZ SZÁRNYAIN –
megyei szintű Művészeti és
Irodalmi Verseny
Sisz Nikolett (VI. A) I. díj
Heczi Valentina (VI. C) II. díj
Zelina Barbara (VI. A) II. díj
Fazakas Nikolett (VI. A) III. díj
BRENYÓ MIHÁLY
matematikaverseny
Megyei szakasz:
Balogh Márta (IV. A) I. díj
Sima Tamás Attila (IV. A) dicséret
Sima Petra (IV. A) dicséret
Mészáros Boglárka (IV. A) dicséret
Bajdik Márton (IV. SBS) dicséret
Országos szakasz:
Balogh Márta (IV. A) – Origo
különdíj
PROGRAMOZÓI VETÉLKEDŐ
Országos szakasz
Kovács Péter-Róbert (XI. A)
dicséret
Az Információ és a Kommunikáció
Technológiája Olimpiász
Megyei szakasz:
Naghi Mirtill (IX. A) dicséret
Erdei Réka (IX. A) dicséret
VARADINUM Kárpát-medencei
történelmi verseny
Gergely Jessica (XI. C) II. díj
Szűcs Sándor (X. C) II. díj
Jakab Benjámin (XI. A) II. díj
BOLYAI FARKAS Országos
Tantárgyverseny
Pszichológia
• Marhási Zsuzsanna Alexandra
(X. B) III. díj
Történelem:
• Szűcs Sándor (X. C) I. díj

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI
KONFERENCIA
• Bódis Boglárka (XI. B) II. díj
• Manghel-Vályi Krisztina (XI. B)
II. díj
• Erdei Virág (X. A) különdíj
FÖLDRAJZ OLIMPIÁSZ
Megyei szakasz
• Gáll Viktória (VIII. B) dicséret
NAPI EGY ALMA - EGÉSZSÉGES
ÉLET elnevezésű körzeti verseny:
• Lukács Fügedy Tamás (VII. B)
II. díj
• Pető Petra (VII. B) II. díj
ORSZÁGOS SAKK OLIMPIÁSZ
• Jakab Kincső (VII. A) dicséret

Ballagás
2010-2014- es generáció

