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Tisztelt olvasóink!
Díszbe öltözött a város, az iskola, az osztálytermek és az otthonok is. Mindenki tudja, hogy december van, adventi
időszakot élünk. A mesékből, régi karácsonyi történetekből vagy esetleg gyermekkori emlékeinkből ránk zúduló, pihe-puha
hótakaró alól kikandikáló fenyőfák, minden házból kiszivárgó süteményillat és ezüst színűre festett, piros masnival díszített
virgács helyett színes LED égők ezrei próbálják ünneppé varázsolni a szürkés, mogorva, sokszor ködös napokat, bármerre is
tekintünk.
Ez a XXI. század – mondják gyermekeink, haladni kell a korral. És mi haladnánk is, ha nem olyan gyorsan suhanna
el mellettünk, mint a most hamarosan leköszönő év is.
Az év vége a számadás időszaka. Mérlegre tesszük újévi fogadalmaink betartását, megvalósítását, valamint az év
közben kitűzött céljaink elérését. Jó szívvel nyugtázzuk a megvalósultakat, s tovább görgetjük azokat, melyekre nem jutott
idő vagy energia.
2015 iskolánk és városunk magyar közössége számára is kiemelkedő év volt. Hosszú, mintegy 65 év után immár
sikerült csak délelőtti oktatást biztosítani minden, a Horváth János Elméleti Líceum padjaiban ülő kis- és nagydiák számára.
Szeptember 13-án példamutató összefogás és kitartó munka eredményeképpen birtokba vettük iskolánk új
épületszárnyát. Nyáron, a pádisi csillagfényes éjszakákon, a hullócsillagokat látva minden kívánságlista dobogós helyén
szerepelt az, hogy az új épületszárny felépüljön, befejeződjön. Tudom, felszerelésünk még hiányos, laboratóriumaink egy
része még üres, de reméljük, hogy év végéig ezek mind rendeződnek. Nekünk ez így is a legszebb, a legkedvesebb, mert
együtt hoztuk létre.
Mit kívánok e nagyra nőtt újszülöttnek, az új iskolaépületnek? Mindig hangos gyermekricsaj töltse be, a magyar szó
itassa át falait, és olyan fiatalok lépjenek ki óvó, néha szorító öleléséből, akik építeni tudnak az itt megszerzett értékekre.
Azonképpen, mint ahogy a mi újszülöttünk is tágra nyitja kapuit, ajtóit minden nap, fogadjuk meg mi is e karácsonyi
visszaszámlálásban Janice Maeditere szavait, mellyel áldott ünnepet kívánok minden diáknak, szülőnek, nagyszülőnek,
olvasóinknak: „A Karácsony nem az ajándékok, hanem a szívünk kinyitásáról szól.”
Nagy Gabriella,
a Horváth János Elméleti Líceum igazgatója
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ÓVODA

Outdoor nevelés az óvodában
Az óvodai oktatás a négy fal között történik. A gyermeknek nagyon
sok esetben elvont fogalmakon keresztül kell megismernie a világot,
nem a közvetlen megtapasztalás útján.
Az outdoor tevékenység az ajtón kívül vagy a szabadban, szabad
térben történő tevékenység. Nem kültéri formális óvodai oktatás, ahol
klasszikus módszerekkel bemutatunk, magyarázunk, kérdezünk,
hanem tapasztalati tanulás. A tapasztalati tanulás a gyerekek személyes
élményét helyezi előtérbe, és mindig problémamegoldást igényel a
kihívások elfogadásával együtt.
Az outdoor tevékenységeink megtervezésekor figyelembe vettük,
hogy milyen kihívásra van szüksége a gyerekeknek. A kisgyereknek
kihívás lehet az autóbusszal, vonattal, szekérrel való utazás, a domb
megmászása vagy a pallón való áthaladás, de főként egy jó játék.
Kihívást jelenthet egy más csoporttal való közös tevékenység, de a
kisebb csoporttal végzett közös munka is.
Lényeges, hogy megtervezett tevékenységeink
céljai között az együttérzés, a felelősség, a kitartás és
a kezdeményezőkészség szerepelt.
A gyerekekkel végzett tevékenységek során mi,
pedagógusok
általában
a
csoport
élén
tevékenykedünk. Az outdoor tevékenységek esetében
a szerepünk változó. Volt, amikor aktívan részt
vettünk a foglalkozásokon, volt, amikor csak
megfigyeltünk. A játékokban a problémamegoldás a
gyerekeké volt, csak akkor avatkoztunk bele, ha
szükség volt rá.
A gyermekek a szabadban- játék, mozgás, pihenés
közben – önmagukat adták, véleményt alkottak.
Megjelent a felelősség, az aktív részvétel és a
teljesítés igénye, alkottak, miközben társaikkal együtt oldták meg a problémákat.
Óvodáinkban
számos
outdoor
tevékenység volt szervezve az ősz folyamán.
Közös célunk, hogy a klasszikus
módszereink mellet szervezzünk minél több
szabadtéri tevékenységet – kirándulást a
természetbe, udvari játékot, erdei óvodát – ahol
a gyerekek felfedezhetik a környező világot,
tapasztalatokat gyűjtenek, megfigyelnek,
felfedeznek dolgokat.
Mit szeret a kisgyerek igazán? Játszani
társaival,
szabadon
mozogni,
alkotni,
felfedezni a világot. Ezt adja az outdoor
nevelés.
Gáspár Renáta óvónő
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A népmese szárnyán Margittán, a II. A osztályban

Szeptember utolsó hete a népmese jegyében
zajlott a II. A osztályban. Ezen a héten minden tanítási
nap népmesével kezdődött vagy zárult. Misi Mókus
barátai áhítattal hallgatták az elhangzott népmeséket,
illusztrálták azokat, majd a keletkezett munkákból
kiállítás nyílt az osztályban. A kellemes élményeken
felbuzdulva néhány tanuló megtanulta kiválasztott,
kedvenc népmeséjét, mellyel az október 23-i Kriza János
Ballada– és Mesemondó verseny megyei döntőjébe
juthatott be. Igen szép eredményeket értek el: Tölcsér
Dávid I., Cseh Vanda II. és Szűcs Lilla III. helyezést ért el.
Tölcsér Dávid a Kriza János Ballada– és Mesemondó
verseny országos döntőjében, Sepsiszentgyörgyön
Napsugár különdíjjal lett méltatva.
Almási Judit tanítónő

A könyvek csodálatos világa
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az emberígy él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”- vallja Babits Mihály Ritmus a könyvről című versében az
ember és könyv kapcsolatáról, az olvasás
fontosságáról.
Minden szülő, nevelő és pedagógus
tudja, hogy a gyermeknevelés egyik fő
célja, hogy a gyermek értse meg saját
magát, másokat, és be tudjon illeszkedni a
társadalomba. Amikor olvas vagy mesét
hallgat, felismeri a megoldásra váró
feladatokat, és történeteinek hőseihez
hasonlóan, ezen feladatok megoldása neki
is teljesíthetővé válik. Ezért is olyan fontos,
hogy a gyermekeket megismertessük a
mesék
világával,
ezáltal
olvasásra
ösztönözzük őket, az olvasás szeretetét
pedig már kisgyermek korban elültessük
fejükbe.
Mindezeket szem előtt tartva indult
útjára már a 2014-2015-ös tanévben „A
könyvek csodálatos világa” elnevezésű projekt. Közösen a Ioan Munteanu Városi Könyvtárral azt tűztük ki célul,
hogy az iskolánk elemi osztályaiban tanuló gyermekek elmélyítsék barátságukat a könyvtárral, így még jobban
megszerettetve velük a „könyvek csodálatos világát”. Ezen fő cél mellett fontosnak tartottuk a pályázatban résztvevő
pedagógusokkal, hogy a tanulók felismerjék a könyvtárba járás fontosságát, valamint rávilágítottunk a könyvek iránti
megbecsülés fontosságára. A tevékenységek által fejlesztettük a tanulók szókincsét, kreativitását, kifejezőkészségét,
illetve fantáziavilágát.
A projekt sikerét az is bizonyítja, hogy az elmúlt tanév során megnőtt a könyvtárba járó gyermekek száma. Ezért
gondoltuk úgy, hogy ebben a tanévben is folytatjuk a pályázatot, melynek az idén már lezajlott az első találkozója
„Itt van az ősz, itt van újra...” címmel. Csatlakoztak pályázatunkhoz a Magyarkéczben tanuló diákok is, akik szintén
nagy lelkesedéssel látogatják a könyvtárat.
Tevékenységek egész sora várja ebben a tanévben is az olvasni vágyó és szerető kisdiákokat, akiknek ezúton is
üzenjük: az olvasás csodákra képes!

Szűcs Andrea tanítónő
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Margitta - a város, ahol élek
"Élsz egy városban, azt hiszed, ismered. Ó, dehogyis ismered! Ha azt akarod, hogy egy város a tied legyen, nyiss be a
kapukon, fordulj be az udvarokba, sétálj föl a lépcsőkön, lebbentsd meg a függönyöket az ablakok mögött… Köszöntsd szíves
szóval a házak lakóit és hallgasd meg a történetüket. Ha így teszel, lassan tied lesz a város, ahol élsz."
A margittai Horváth János Elméleti Líceum
Step by Step osztályos diákjai így cselekedtek.
Kapukon nyitottak be, udvarokba fordultak be,
lépcsőkön sétáltak föl, hogy megismerjék jobban a
várost, ahol élnek.
A városok napjának nyílvánították november 8-át.
Eme jeles nap megünneplésére november 24-én
került sor iskolánkban Nagy Gabriella igazgatónő
segítségével. A pedagógusok városlátogatást
szerveztek ezen a napon.
A gyermekek megtekinthették azokat az
épületeket, ahol városunk hírességei nevelkedtek.
Ezt követően ellátogattunk a Polgármesteri
Hivatalba. Pocsaly Zoltán polgármester úr fogadta
a kíváncsi gyermeksereget. Bemutatta az épületet,
az itt folyó munkálatok fontosságát, és válaszolt az érdekesebbnél érdekesebb kérdésekre.
Utunkat folytatva a mentőállomás rejtélyei tárultak elénk. Megnéztük, hogy hová érkeznek be a hívások, hogyan
irányítják a mentőket a bajbajutottakhoz. Beülhettünk egy mentőautóba, ahol Gőrbe Melinda mentős néni megismertetett minket
az autóban lévő felszerelésekkel, amiket meg is foghattunk. A bemutató után kérdezhettünk is, sőt azt is megtudtuk, hogy mikor
használhatja a mentőautó a szirénáját.
Szerettük volna, hogy a gyerekek ne csak intézkedés közben találkozzanak rendőrökkel, hanem ismerjék meg a rendőri
munkát, merjenek segítséget kérni, illetve problémáikkal bizalommal forduljanak a rendőrök felé. Ezért következő úti célunk a
rendőrség volt. Az udvaron a közlekedésért felelős rendőr fogadta a gyerekeket. Hasznos információkat hallhattunk, ám a
legnagyobb sikert a rendőrkutya aratta.
Bradács Alíz menedzser-igazgató és Kocsis Emese gazdasági igazgató jóvoltából betekintést nyerhettünk a margittai Dr.
Pop Mircea Városi Kórház életébe. Dr. Szabó József neonatológus az újszülött osztályt és ennek lakóit mutatta meg a
gyerekeknek. Ezt követően megnézhettük a betegek fizioterápiás kezelésére szolgáló osztályt is.
Sok értékes ismeretre tettünk szert. Élményekkel gazdagon tértek vissza diákjaink az iskolába.

Galambos Edina tanítónő
200. ISKOLAI NAP
Az idő múlásával mindannyian változunk, remélhetően fejlődünk egy teljesebb élet irányába.
A Step by Step osztályokban a gyermekekkel együtt számoljuk a napokat, így próbáljuk szemléltetni a múló időt. Ez év
októberében az I. osztályban már a 200. iskolai napunkat ünnepelhettük, melyet mi, tanítók - Juhos Márta és Forgács Enikő igyekeztünk emlékezetessé tenni különböző színes, érdekes és játékos feladványokkal. A sikeres megoldásokhoz elengedhetelen
volt az a lelkes gyermekcsapat, akik örömmel készültek eme napra.
Készítettünk szó-virágot, őszi matek manócskát, kétszáznapos iskolás gyermeket. Az ebéd és a finom torta elfogyasztása
után jöhetett a mozgás és a várva várt játék. A kedvenc társasjátékozás - malombajnokság, memóriajáték, gombfocizás - örömmel
töltött el mindnyájunkat. A táncimprovizációk sok-sok nevetést csalogattak elő a gyerekekből és felnőttekből egyaránt, a
csapatversenyek szurkolásra és feszített figyelemre
késztettek bennünket.
A gyermekek nagy izgalommal számolgatták a 200.
napot megelőző napokat, s készítettek erre az alkalomra
szebbnél szebb alkotásokat kétszáz apró dologból: szívószálszirom virágot, lego-tűzoltókocsit, tengert a benne élő vízi
állatokkal, nyakláncot babszemből, színes pufulecből,
quilling papírból, sünit krumpliból és fogpiszkálóból, de
láthattunk fogpiszkálóból csillagot is, fát őszi levelekből és
játéktévét színes kupakokból.
Ezeket a kreatív alkotásokat a gyermekek szüleik
segítségével otthon készítették el, ami alkalmat teremthetett
a közös tevékenység során a szülő-gyermek kapcsolat
ápolására, elmélyítésére.
A 200. iskolai nap elteltével továbbra is számolgatjuk a
napokat, s máris nagyon várjuk a következő kerek századik
napot.
Juhos Márta és Forgács Enikő tanítónők
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Szívünk napja szeptember 27
A Jeles Napok elnevezésű projekt keretén belül
tartották meg a step by step osztályos tanulók
ezt a napot.
,,Szól, némán szól, de hallgass rá, mindent lát
Véd, hogyha fázol, de ő is vár, és számít rád.,,
énekeljük a ,,Szív dalát”... Más életfontosságú
szervünkkel ellentétben mégis a szívet tekintjük
az élet forrásának, az érzelmek, az energia és erő
középpontjának. Népdalok szólnak róla,
fazekasok, fafaragók, hímzőasszonyok kedvelt
motívuma, és az irodalom minden műfajában felbukkan.
Ez a vörös szívforma jelképezi számunkra a szeretetet
valaki iránt. Szeptemberben egy hetet foglalkoztunk
szívünkkel,
testünk
motorjával
és
lelkünk
kincsesládájával. Beszélgettünk a szeretet és odafigyelés
fontosságáról. Kézimunka órán elkészített szíveket
ajándékoztak szüleiknek a gyerekek, ezzel is felkérve őket,
hogy vigyázzanak annak egészségére. Meghívott
vendégünk, Balla Sándor biológiatanár mesélt a szívről,
mint szervről, annak működéséről. Felhívta a figyelmet
arra, hogy mennyire kell vigyáznunk szívünk egészségére,
az egészséges életmód, mozgás jelentőségére.
Bődi Boglárka és Bódis Beáta tanítónk
Bufnița mergea la școală și s-a întâlnit cu un papagal.
- Ce faci papagalule?
- Am venit înapoi din univers.
- Dar de ce?
- Pentru că am vorbit prea mult și m-au aruncat extratereștrii.
Titi Dóra, IV. SBS

Glume
O maimuță și o girafă au stat de vorbă.
- Ce faci? – a întrebat girafa.
- Mă joc pe copac – a răspuns maimuța.
- De ce?
- Caut un tobogan.
- Bine, sper să mă găsești!
Veres Napsugár, IV. SBS

Broscuța și țânțarul au găsit un biscuite.
- Acesta e biscuitul meu! – a spus broasca.
-Nu! Asta este al meu! – răspunde țânțarul.
- Și eu sunt mai isteț! – zice broasca.
- Nu, că eu, eu!
A venit un ursuleț și a mâncat biscuitul.
Szűcs Benedek, IV. SBS

Într-o zi broasca țestoasă și melcul s-au pocnit.
Și lenele este martorul. Dr. Coaba, judecătorul, îl întreabă pe
lene:
- Cum s-a întâmplat această tragedie teribilă?
- Nu știu, totul s-a întâmplat așa de repede...
Balla Iringó, IV. SBS
În casa unui om a intrat un șoricel.
- Unde ar fi?
A început să taie un carton, a pus pe el lipici și cașcaval.
- Hai aici!
Și cum l-a căutat pe șoricel, și-a pus picioarele pe lipici.
- Aoleu, șoricelul nu și-a pus picioarele pe lipici, le-am pus eu!
Kocze Renáta, IV. SBS

O zebră și un măgar vorbesc despre îngeri.
-Tu ai văzut înger? Câte aripi are?
- Trei.
- Tu ai văzut înger?
- Da, cu doi aripi.
- Dar, tu unde ai văzut trei aripi?
- În cartea de povești.
- Dar tu?
- La desen.
Jakob Kevin, IV. SBS

Velünk az Isten
Ez az igazság örökérvényű. Mi történne, ha Isten nem volna velünk, elhagyna minket? Mindig félnénk, a sötétben
tapogatóznánk. Lássunk egy történetet.
Két fiatal fiú egy napi nehéz munka után lement fürödni a folyóhoz. Kellemes volt a víz, jólesett a fürdés. Már a napon
szárítgatták magukat, amikor a folyó felső szakaszán egy horgász nagy halat fogott. A gyerekek csodájára jártak. Egy kisgyerek,
akiről teljesen megfeledkeztek, a folyó partján állva csapdosta a vizet. A fiúk öltözni kezdtek, látták, hogy a gyermek ott van, de
a következő pillanatban eltűnt. Gondolták, biztos beleesett a vízbe. Egyikük azonnal utána ugrott, lemerülve meg is pillantotta
az elsuhanó kezet. Elkapta és kihúzta a partra. A parton maradtak a gyerek segítségére siettek.
Megmenekült. Isten mindig velünk van és vigyáz ránk. Köszönet érte.
Szentmiklósi Ramona, IV. SBS
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A vízcseppek élete
A vízcseppek élete elég izgalmas, hiszen fel-le röpködnek, és más vízcseppekkel is megismerkednek. Társalognak
egymással miközben lefelé zuhannak, és közben jól szórakoznak, de csak addig, ameddig bele nem zuhannak a pocsolyába. A
vízcseppek megnedvesítik a talajt, a virágok ujjonganak, és a fák örömükben az ágaikat mozgatják. És újra és újra és újra, így
megy ez a végtelenségig. Persze így most már érthető, hogy miért lesz egyre több barátjuk a vízcseppeknek.
Dajka- Frank Dóra, IV. SBS

Jézus nélkül a világ
Egy őszi délután, amikor már fáradtan hazaérkeztem az iskolából, egy nagyon komoly gondolat foglalkoztatta gyermeki
szívemet. Azon gondolkodtam, hogy milyen is lenne ez a világ Jézus nélkül.
Sok-sok vallásórai emlék keveredett bennem, hiszen oly sokat hallottam ott Jézusról. Minden vallásóránk
és minden étkezésünk a családban Jézussal kezdődik és végződik. És ha ő nem lenne, és nem született volna
meg e világba, akkor nem szegényebb lennék? Ha csak az apu által mesélt karácsonyi pásztorokra gondolok,
hát milyen gazdagok is voltak? Talán szegény gazdagok voltak ők. Ma is sok bácsi és néni, de még mennyi
rengeteg gyerek is szegénységben él. Az ő szegénységük mégis gazdag, mert hinni tudnak a megszületett
Jézuskában. Megszületése sok-sok ember számára az igazi boldogságot jelenti. Egy nagy költő verse jut
eszembe, talán már szavaltam egy karácsonyi ünnep alkalmával: „Karácsonyi rege / Ha valóra válna, / Igazi boldogság / Szállna
a világra.”
Jézus megszületése az emberi szívek boldogságáról szól. Az én szívem is boldog, hiszen megismertem őt, de jaj, milyen
boldogtalan az a gyermek, aki nem ismeri őt. Ő tanított engem a legszebb imádságra is:
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben...
Szűcs Benedek Zalán, IV. SBS

Jótett helyébe jót várj!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy tigris és egy elefánt.
A tigris beleesett a folyóba, de mielőtt a vízeséshez ért volna, az
elefánt kihúzta az ormányával.
- Köszönöm! – mondta a tigris.
- Szívesen!- válaszolta az elefánt.
Az elefánt pár nappal később beleragadt a mocsárba. A tigris meglátta az elefántot és
segítséget hívott. Együtt kihúzták az elefántot a mocsárból. A tigris és az elefánt jó barátok lettek.
Jótett helyébe jót várj!
Dajka – Frank Dóra, IV. SBS
Bátor Nyuszkó
Egyszer egy nyuszi, Hoppor Nyuszkó elment egy kalandra.
Elért Vörösvárosba, ahol csak rókák éltek. Az egyik róka neve Nyúlverő Aladár volt. Ő és barátai találkoztak Nyuszkóval.
Nyuszkó felismerte Aladárt, mivel pont őt kereste, miután Bükkváros fogadójában összeverekedett testvérével, Hoppor
Hopszival, kit Aladár elég laposra vert.
Nyuszkó megesküdött, hogy Aladárt, ha megtalálja, péppé veri. Dadogva szólította meg:
- Te vagy Nyúlverő Aladár? Mert ha igen, most, – megbátorodott - most megverlek!
- Na persze, te kis nyápic! – mondta Aladár.
- De most már tényleg!!!!!!!
- Ha-ha-ha!- röhögött Aladár.
Nyuszkó nyúlt egyet és megverte Aladárt, aki többet nem mert ujjat húzni Nyuszkóval.
Titi Dóra, IV. SBS

Az irigy virág
Volt egyszer egy öregasszony. Ennek az öregasszonynak volt egy gyönyörű kertje.
Ebben a virágos kertben volt egy nagyon - nagyon irigy kisvirág, Büdöske. Büdöske mindenkire
irigy volt, még a gazdájára is, ha az elsőnek a gyengébb virágokat öntözte meg. Egy nap új virágok
érkeztek: Viola és Estike. Az idős asszony kiültette a kertbe őket. Amikor Büdöske meglátta, tátva
maradt a szája. Ború szállott rá, olyan féltékeny volt, hogy majd szétpukkant. A kert többi virága örült
az új virágoknak, mert nem kellett volna Büdöske állandó panaszkodását hallgatni.
Az egyik virág közbelépett, azt mondta:
- Büdöske, higgadj le, a szépség benned is ott van! Nemcsak külsőre kell szépnek lenni, hanem belül is, a
szívedben!
- Úgy gondolod, Tulipán, hogy én is szép lennék?!
- Igen, minden virágban ott van a szépség. Meg kéne változz, azért nem szeretnek a többiek, mert mindig
irigykedsz.
- Megfogadom a tanácsod, és megpróbálok megváltozni –válaszolta Büdöske.
Úgy is lett, Büdöske kedvesen szólt a többi virághoz. Idővel ő lett e legszebb virág a kertben és neki lett a legtöbb
barátja.
Vékony Henrietta, IV. SBS
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Az izgalmas kaland
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember, akinek nem volt pénze. A szomszéd faluban egy hirdetést látott, ahol a király felajánlotta fele
pénzét és fele királyságát annak, aki elnyeri leánya kezét.
Volt neki három fia, és a legkisebbiket elküldte a király várába. Felment a királyhoz, de az ajtaja előtt rengeteg királyfi volt. A király meglátta a legényt
és egyből kiválasztotta.
-Ki kell állj 3 próbát és megkapod a királylányt. Az első az, hogy lopózz el a boszorkányhoz, vedd el az Elips nevű italt és hozd el nekem.
A legény felkerekedett és három éjjel és három nap gyalogolt, míg elérte a boszorkány kunyhóját. Igen ám, de nem mondta a király, hogy óriási lovagok
állnak a kunyhó előtt. Észrevett egy csokiszeletet a zsebében, amire ez volt ráírva: „KI FOGSZ ROBBANNI AZ ENERGIÁDTÓL!”
Megitta, és hirtelen mintha lelassult volna az egész mindenség. Befutott a kunyhóba, és egyből megtalálta az Elips nevű italt, megfogta és visszafutott
velea királyhoz. Ezt a távot 5 perc alatt megtette.
-Vedd rá az aranyhajú királylányt, hogy igya meg ezt az italt, ez a második próba. Egy kung-fu mester fog kijönni belőle, azt verd le, ez pedig a
harmadik próbatétel.
-De én nem tudok leverni egy mestert!
-Nem baj, te csak próbálkozz!
A legény bement, és beadta a gyógyszert a királylánynak, és nekiugrott a kijövő kung-fu mesternek, azonban a király elfelejtette mondani, hogy a
mester egy gyerek. A gyereket elaltatta egy altató dallal. Odaugrott a királylányhoz, megcsókolta, és az megszabadult a varázslattól.
A pap, aki már ott állt az ajtóban, azt mondta:
- Ásó-kapa, nagyharang válasszon el titeket!
Ma is élnek, ha meg nem haltak.
Szélesi Előd, IV. SBS
Banya a faluvégén
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király s annak három fia. De csak egy élt a királlyal, a másik kettő már más ország királya volt családjuk
is volt. A legifjabb királyfinak még nem volt országa, sem családja, így apjával élt. A királyfit Ferkónak hívták.
Egyik nap a postás meghozta az újságot. Ferkó kezdte olvasni, majd egy ilyen részhez ért: VESZEDELEM. A szomszéd király ezt, írta benne: „A
faluvégi boszorkány elrabolta a lányomat, Aranyhajat!”
Ferkó ezt olvasva tüstént felkerekedett, és elindult, hogy leszámoljon a nyanyával. Ferkónak volt egy varázspálcája, amiről senki sem tudott. Akkor
vette, amikor nyaralni voltak Londonban, és a Foltozott Üstben szálltak meg. Azon a napon kilógott az Abszuld útra. Három nap és három éjjel vándorolt míg
a titkos varázspálcához ért, de megérte.
Na, ezzel a varázspálcával indult el. Nem sokat kellet menjen a falu végéig, elég hamar odaért. Ám amit ott talált az szörnyű volt. Aranyhajat
kaméleonná változtatták. Ferkó azonban nem ijedt meg, a banyát talpaspohárrá, Aranyhajat meg újra szépségessé változtatta.
Hét nap és hét éjjel tartották a lakodalmat. „Ásó, kapa, nagyharang válasszon el bennünket!”- bökték oda az irigy banyának.
Még most is élnek, ha meg nem haltak.
Balla Iringó, IV. SBS
A félénk sárkány
Réges régen a sárkányok országában élt egy sárkány. Pötyinek
hívták, és volt egy barátja, Vicceske. Ez a sárkány nagyon félt a pókoktól.
Egy nap elmentek sétálni az erdőbe. Vicceske megkérdezte:
-Pötyi, te még mindig félsz a pókoktól?
-Igen, nem tudom leküzdeni a félelmemet.

Másnap Vicceske azt mondta Pötyinek:
-Pötyi, gyere velem egy pók barátomhoz és hidd el meg fogsz gyógyulni.
A sárkányok elmentek a pókhoz. Pötyi beszélgetett a pókkal és belátta,
hogy nem kell félni tőlük.
A sárkány meggyógyult és lett sok pók barátja.

Nagy Alexandra, IV. SBS

A Világegyetem Hete
Évszázadokkal ezelőtt, a műveltség kezdetén az emberek az égboltra feltekintve úgy vélték, hogy a Naptól és a
csillagoktól körülkeringett Földnek kell a világegyetem középpontjában lennie. Ahogyan egyre többet értett meg a
világegyetemből, az ember egyre inkább ráébredt, milyen aprócska is a mi Földünk. Csak egy közönséges csillag
körül keringő kis bolygó, egy
legalább 100 milliárd csillagból
álló galaxisban. S mégis, joggal
gondolhatjuk különlegesnek a
Földet. Mert ugyan évezredek óta
figyeljük a csillagokat, és újabban
már az űrt is kutatjuk, még mindig
nem találtuk intelligens élet
nyomát a világegyetemben.
A II. step by step osztály tanulói
októberben a Világegyetem Hete
alkalmából
ismerkedtek
Naprendszerünk
bolygóival,
holdjaikkal valamint a Nappal.
A gyerekek rövid tudományos
szövegeket
olvastak
és
értelmeztek, képeket figyelhettek meg bolygókról, műholdakról, űrhajóról és űrhajósról.
Gyakorlati tevékenységeket is végeztünk: tanulóink eljátszották a Hold keringését a Föld körül valamint a Föld
forgását és keringését a Nap körül. Végezetül elkészítették Naprendszerünk modelljét is a művészetek centrumban.
A matematika és tudományok centrumban feladatlapot oldottak meg, számot adva tudásukról.
Egy tanulónk saját élményét is elmesélte, hiszen szüleivel hasznosan töltötte el az egyik hétvégét: a debreceni
planetárium boltozatos mennyezetén csodálhatta meg az égitesteket és megfigyelhette mozgásukat.
Meglepődve tapasztaltuk, hogy gyermekeink mennyire érdeklődők, lelkesek e témával kapcsolatban.
Krisztik Kornélia és Varga Kovács Sára tanítónők
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MAGYARKÉCZ
Együtt, szeretetben Magyarkéczben
November 20-án, pénteken Magyarkéczben is
megemlékeztünk zseniális költőnk, Ady Endre születésének
138. évfordulójáról.
Erre az alkalomra a V-VIII. osztályos diákjaink
versmondással illetve versolvasással készültek. Az iskola
magyartanára Ady Endre életrajzát valamint kimagasló költői
munkásságát mutatta be a kíváncsian érdeklődő gyerekeknek. A
bemutató közben, egy-egy jelentős eseménynél megállva a
költő verseiből szavalták a diákok az éppen oda illőt, ezzel is
színesítve az előadást. Valóságos tapsvihar közepette váltották
egymást a szavalók az Ady Endre képeiből készült kollázs előtt.
A VII., VIII. osztályos diákok szeme rendre felcsillant,
amikor egy, már tanult verset átéléssel szavaltak
diáktársaik. Ezen a jeles alkalmon gyertyát gyújtottunk
szeretett költőnk emlékére, majd a műsor zárásaképpen
a gyerekek legnagyobb meglepetésére megzenésített
verseket hallgattunk, ami ha lehet, még meghittebbé
tette a hangulatot. A közös élmény elmélyítette bennük
az egymás iránti szeretetet.
Minden egyes nap megéri, fáradtságot nem
kímélve oktatni és nevelni ezeket a gyerekeket, ám
ilyen alkalmakkor különösen nehéz visszanyelnie egy
pedagógusnak a könnyeit, látva munkájának
eredményét, és a gyerekek szeretettel, hálával és csupa
kíváncsisággal teli szemét.
Kovács Imola tanárnő
Adyra emlékezve
Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek
szívébe csepegtetni a hovatartozás érzését, és az
anyanyelv iránti szeretetet. Megismertettük
a
gyerekekkel Ady Endrét és életének főbb állomásait.
Az előkészítősök kórusban szavaltak verset, az I-IV
osztályos tanulók közül többen mondtak Ady
legismertebb versei közül néhányat.
Égtek a mécsesek, a hangulat igazi ünnepi-vé
vált. Megtörtént a csoda, a varázslat: sikerült egy
rövid időre megidézni Ady szellemét, szellemiségét, a
gyerekek megérezték nagyságát. Ünnepségünk záró
mozzanataként költőnk megzenésített versei hangzottak el,
mely lenyűgözte őket.
Ady Endre, a ˮszomorú magyarˮ verseinek üzenetét
megértetni a gyerekekkel az ő szintjükön nem kis feladat.
Úgy gondolom, mindez sikerült, érzésekben és
varázslatban. Jó volt ezáltal látni és megérezni kis
közösségünk összetartozását.
Könczey Erzsébet tanítónő
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IARNA
Iarna noaptea lucea ca într-o lume din povești: copacii păreau de zahăr, câmpul părea de cristal și iazul
arăta ca o oglindă. În cuprinsul larg, uriașul policandru al cerului își aprinde una câte una, luminile, ca într-o
nemăsurată sală de dans.
Afară se pornise să ningă îndesat, iar în casă se simte mirosul bradului și a scorțișoarei. Eu priveam pe
fereastră, atrasă de jocul fulgilor care se roteau și cădeau pe ramurile copacilor, îmbrăcându-I într-un strai
strălucitor.
Înăuntru stătea pomul îmbrăcat cu globuri colorate. Și ce făcea și mai plăcut ambientul era șemineul din
mijlocul camerei, unde focul ardea cu flăcări jucăușe, încălzind, în același timp, camera, dar și sufletele noastre.
Nu numai înăuntru era plăcut și frumos, dar și afară se aude bucuria copiilor, care se joacă în zăpada
sclipitoare, iar alți copii se aud venind, în depărtare, cântând cu voie bună.
Suntem recunoscători naturii care ne oferă aceste frumuseți ale iernii și, totodată, suntem recunoscători
pentru cele mai frumoase sărbători ale acestui anotimp.
Barnucz Leticia - cls. a VIII-a B
PRIETENIA
Prietenia este cel mai frumos lucru pe care omul îl poate trăi. Dacă ai prieteni, nu te simți singur și părăsit. Cu
prietenii alături treci prin foarte multe aventuri și niciodată nu te plictisești. Timpul trece alături de ei într-un mod
foarte folositor.
Sunt oameni care au mai mulți prieteni și oameni care au mai puțini prieteni, dar aceștia sunt aleși cu grijă. Cu
ajutorul prietenilor îți poți rezolva problemele vieții și poți discuta anumite lucruri pe care nu le poți discuta cu
părinții.
Un prieten adevărat nu îți întoarce spatele când ai făcut o greșeală. Cred că o prietenie adevărată ține o veșnicie.
Nóti Arianna – cls. a VI-a B
COPILĂRIA- VÂRSTA DE AUR
,,Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toți copiii, de când îi lumea și pământul…”, zise
Creangă în Amintirile sale, și câtă dreptate avea…
Copilăria este cea mai frumoasă și fericită perioadă din viața unui om. La vârsta copilăriei suntem lipsiți de
greutăți, părinții oferindu-ne toate condițiile pentru a duce o viață liniștită.
Așa este și copilăria mea. Când am împlinit trei ani și mama m-a dus la grădiniță am fost foarte nefericită
pentru că nu mi-a plăcut. Am așteptat să cresc și să merg la școală. Dar când am ajuns la școală și am văzut ce mult
trebuie să învăț, mi-ar fi plăcut să mă întorc la grădiniță să mă joc.
Cred că toți copiii își doresc să ajungă adulți, să nu mai fie nevoiți să facă ce le spun mama și tata, dar cred
că toți adulții vor să fie din nou copii. De aceea fiecare copil ar trebui să se bucure de fiecare moment al copilăriei.
Sima Petra – cls. a VI-a A
COPILĂRIA
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața omului. Când auzi cuvântul ,,copilărie”, îți aduci aminte
de năzdrăvăniile făcute de tine. Îți aduci aminte de toate jocurile pe care le jucai împreună cu prietenii tăi și te simțeai
așa de bine.
Copiii sunt niște ființe foarte sincere, cărora li se citește pe față bucuria sau veselia, iar grijile îi ocolesc cu
încăpățânare.
Dar, atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cea mai dragă ființă, MAMA.
Zâmbetul ei blând m-a învăluit încă din primele clipe de viață. Glasul ei liniștit mi-a povestit basme seară de seară și
mi-a deschis drumul spre calea viselor frumoase. Ea m-a ajutat să fac primii pași și mi-a fost mereu alături la bine și
la rău.
Copilăria mă duce cu gândul și la bunătatea, sinceritatea și blândețea de care dă dovadă bunica mea, o altă
ființă dragă, care îmi este mereu alături și mă ajută, la fel ca și toată familia mea.
De aceea eu simt că am o copilărie fericită.
Rátóti Diana – cls. a VI-a A
TOAMNA
Au plecat spre țări calde
Păsările călătoare.
Vântul bate cu putere
Și frunzele zboară și ele.

Prune bune și alune
Stau în coșurile pline.
Fructe dulci și aromate,
Zemoase, sunt bine coapte.

Mie îmi place mult toamna,
În culorile-i ruginii,
Mai avem puțin, și-apoi,
Următoarea vine iarna.
Krisztik Réka – cls. a VI-a B
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Horváth Imrére emlékeztek Margittán
Az idei évben is kiemelkedő napnak számított
november 4-e a margittai Horváth János Elméleti
Líceum diákjai számára: a költő születésének
109-edik évfordulójára emlékeztek meg.
Az eseményen részt vettek az intézmény vezetői,
pedagógusok és az V-IX. osztályos tanulók.
A megemlékezésen a VIII. A osztályos tanulók
szavalatait és gondolatait hallhattuk valamint a
vezetőség és a pedagógusok gondolatait.
A diákok versszavalatokkal és versértelmező
fogalmazásokkal készültek a megemlékezésre,
felkészítő
pedagógusuk
irányításával.
Elhangzottak például a Kazinczy, Betűkre bízom, Élj akkor is! című költemények, amelyek Horváth Imre
legismertebb versei közé tartoznak.
A megemlékezés záró mozzanataként koszorút
helyeztünk el a költő szülőházánál, az emléktáblák
Október 23-a megünneplése
mellé.
“Rám szegződik szülőfalum szeme.
Verseimmel a pódiumra álltam.
Egyetlenegy sorom se fekete,
de a hangomban egy csipetnyi gyász van.
Elődeim hamvára gondolok.
Apám, anyám, ha itt újjászületne,
Mindkettejük engem itt tanított.
Anyám jóságra. Apám becsületre.”
(Horváth Imre: Margittai tarisznya)
Bende Orsolya tanárnő

Akkor és most: Balladahősök találkozója
Egyik magyarórán felvettük a balladákat. Nekem
nagyon tetszettek.
Plakátot is készítettünk a balladák hőseiről. Arra
gondoltam, hogy a sok szereplőnek szervezek egy
nagy találkozót. Nehezen, de mindenkit el tudtam érni.
Nagyon lelkesek voltak, amikor megtudták, hogy
találkozhatnak. De persze én is!
Szerintem a Meki volt a megfelelő hely erre, mert ők
még nem láttak ilyen helyet. Izgatottak voltak: vajon
mi az a Meki egyáltalán, és miért pont ez lehet a neve?
Hisz az ő idejükben nem létezett még ez a létesítmény. Meghívtam őket egy-egy hamburgerre. Először furcsán néztek rám, hogy
miről beszélek, mert az nem magyar étel, és olyasmit nem is lehet kapni- gondolták. De hisz ez már 2015! Mit nem lehet
manapság kapni? Ahogy láttam, nagyon ízlett nekik. Még sok más újdonságot is mutattam nekik, például a vidámparkot. Görög
Ilona és Bertelaki László együtt ment csónakázni a szerelmesek barlangjába, a walesi király pedig kipróbálta a dodzsemet, és
jókat nevetett magában. Most talán meglágyult kicsit a szíve is... Budai Ilona pedig gyermekeivel, akikkel végül is kibékült,
moziba ment.
Ezután elbúcsúztunk. Rákócziné kék szemében könnycseppek csillogtak. Nehéz a búcsú. De végül csak elváltak az útjaink.
Ők a meseerdő felé tartottak, míg én az új technológiával teli házamba.
Gyenge Antónia, VII. A osztály
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IDEGEN NYELV - MŰVÉSZETEK KATEDRA

Nyári élmények Horvátországban
Idén második alkalommal mehettünk el egy kisebb csapattal Horvátországba. A tábor a székelykapus
nemzetközi program keretén belül valósulhatott meg. Egy hosszú utazás után megérkezhettünk a gyerektáborba, ami
egy kisebb dalmáciai faluban helyezkedik el. A neve Bast, Baska Voda üdülőtelep mellett található. Egy teljes hetet
tudtunk eltölteni napfényes időben.
Az első utunk Basko Polje-re vezetett, ahol egy kicsit szomorú volt az idő. De azután kisütött a nap, és mi
vidáman élvezhettük a fürdőzést. Mire visszatértünk a táborba, addigra finom vacsorával vártak bennünket. Idén
tasnádi, szilágygoroszlói és szatmári csapatokkal kerültünk össze. Nagyon jó hangulat alakult ki a táborban, mivel
minden este egy-egy csapat adott elő egy színvonalas műsort. Második nap egy különleges helyre tudtunk eljutni,
mert Makarska-ról átutazhattunk hajóval Brac szigetére. Kellemesen telt az idő, sokat napoztunk és fürödtünk.
Harmadik nap Omis városát látogattuk meg, ahol motorcsónakáztunk a Cetina kanyonban. Idén a túl magas
hőmérséklet miatt nem tudtunk feljutni a Kalóz várba. Vasárnap istentiszteletre mentünk melyet horvát nyelven
hallgattuk meg. Ezen a napon még esti fürdőzésre is sor került Baska Vodán. A következő nap elutazhattunk Spiltbe, Dalmácia fővárosába. Megismerhettük és körbejárhattuk történelmi negyedét, és egy római jelenetet is
megtekinthettünk. Aznap délután eljutottunk Promajna-ra is, ahol újra élvezhettük a fürdőzés élményét. Az utolsó
előtti nap még lementünk Makarska-ra, hogy mindenki élvezze ki a tengeri fürdés utolsó lehetőségeit.
Hálásak vagyunk elsősorban Istennek, hogy eljutottunk Horvátországba, azután a támogatóknak, hogy
segítettek adományaikkal támogatni az afrikai magyar iskolát és legutoljára a táborvezetőnek, hogy egy ilyen
nagyszerű tábort szervezett számunkra. Nehéz volt a búcsúzás, de reméljük, hogy lesz még lehetőség eljutni a
meseszép vidékre.
Marian Noémi tanárnő
Sisz Nikolett (VIII. A): Háziállatok

Dunai Antónia (VII. B): Karácsonyi
ajándékok

Jakab Kincső (IX. A): Álom

Rátóti Enikő (X. C)

Dana Bianka (VII. A): Esti álom
Összeállította: Marian Noémi tanárnő

Sisz Nikolett (VIII. A): A ház melege
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TÖRTÉNELEM – FÖLDRJZ ÉS TESTNEVELÉS KATEDRA
Diákok aranyköpéseiaű a vulkánokról
A vulkánok az üvegházhatással úgy állnak kapcsolatban, hogy a vulkán rengeteg széndioxidot bocsát ki, ami egy
szempontból jó az üvegházhatásnak, abból a szempontból, hogy még jobban nem engedi vissza az árnyalást.
A vulkánkitörések környezeti hatásai: a növények hátrálása a növekedésben
Egy izlandi vulkán közvetett környezetünknek tekinthető azért, mert nagyon távol található a jelenlegi pozícióhoz képest.

Összeállította: Antal Zsolt tanár
A második világháború érszőllősi vonatkozásai
Régebben sok történetet hallottam nagyszüleimtől és a falubeli idős emberektől a
második világháborúról. Úgy gondoltam, ezeket a történeteket összegyűjtöm, már csak azért
is, mert ezek az emberek már nagyon öregek és talán érdemes megőrizni történetüket az
utókornak. A valós történelmi tényeket összevetettem a helyiek elbeszélésével. Interjúalanyaim
ebben az időszakban még gyerekek voltak.
1940 augusztusában a II. Bécsi döntés értelmében Észak-Erdélyt Magyarországhoz
csatolták, az Érmellék is ehhez a térséghez tartozott. A helyi magyar lakosság a maga módján
ünnepelte meg ezt az eseményt: az utcára vonultak és népdalokat énekeltek. A későbbiekben
megtudták, hogy a 18 – 45 év közötti életerős férfiakat besorozzák katonának. Volt, akit a Don
kanyarhoz vittek, volt, akit Németországba. Olyan is akadt, akit Tordára vagy a Dnyeperhez
vittek. Ennek már kevésbé örültek.
Érszőllősön 2004-ben a Baranya család jóvoltából emlékművet állítottak az első és
második világháborús helyi hősök tiszteletére. Kutatásom során megpróbáltam kideríteni,
hogy kik ezek az emberek. A második világháborús hősök: Bihari Gyula, Bebek János, Beke
Ferencz, Farkas Károly, Fele Sándor, Ferenczi József, Ferenczi Mihály, Gál Ferenc, Gál Lajos,
Gál Zsigmond, Gáll József, Gáll Miklós, Gáll
Zsigmond, Horváth János, Kisded Gyula,
Nagy Sándor, Orbán Lajos, Orbán Zsigmond,
Ráksi Imre, Ráksi Sándor, D. Szabó Imre.
Ezeknek egy része már családos ember volt,
még mások 18 – 22 év közötti fiatalemberek.
Haláluk
körülményeit
nem
sikerült
kiderítenem.
Volt azonban még egy második
világháborús katona, aki nem halt meg
szolgálata közben, ezért nem került fel erre az
emlékműre. Ez az ember Kovács József
tartalékos honvéd, a dédnagyapám. Kovács
József
1917.
június
7-én
született
Érszőllősön. Kutatásom során róla találtam a
legtöbb dokumentumot szolgálata kapcsán,
közeli rokonságunknak köszönhetően. Az iratok, amiket megtaláltam a polgári személyi lapja,
egy bevonulási értesítő, ami nincs kitöltve, ezért csak sejtem, hogy az övé, a leszerelési jegye,
egy hivatalos levél, melyben értesítik, hogy elküldik neki a harctéri szolgálati lapját,
igazolványt, tűzkeresztjét szalaggal (ezeket meg is kapta). Ezekből az iratokból fontos adatokat
tudtam meg róla: anyja neve Nagy Mária, református vallású földműves. Iskolai végzettsége: 1
elemi osztály. Behívóját pontosan nem tudom, mikor kapta meg. Harctéri szolgálati lapján azt
írja, hogy 1941.10.27-től 1942.11.1-ig, ,,összesen 12 havi és 4 napi harctéri szolgálatot
teljesített’’. Az igazolványán viszont azt írja, hogy ,,1941. évi november hónap 15-e és 1942. évi
április hó 15-e között’’ szolgált. A csapattest, ahova bevonult 25/II.gy.zlj.17.Zilah. Irataiból
megtudjuk, hogy a gyalogságnál szolgált mint tartalékos honvéd. Egy fennmaradt katonai
képből pedig arra lehet következtetni, hogy szanitécként működött a Dnyepertől keletre eső
területen. A leszerelési jegye kelt Zilah, 1942 november 3-án. 1943 december 10-én megkapta
,,az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért’’ a Tűzkereszt I. fokozat kitüntetést
szalaggal, vagyis a német ,,OSTMEDAILLE’’ viselésére jogosult.
Sokakat sajnos nem érdekel, nem tudják, mit kellett elszenvedniük nagyszüleinknek a
háború alatt. Lehet, hogy azt mondjuk, rossz korba születtünk, de mit mondhatott volna az az
ember, aki a 1900-as évek elején született? Át kellett élni az első és második világháborút,
ráadásul a kommunizmust is. Ennek a dolgozatnak az is volt a célja, hogy kegyelettel
emlékezzünk azokra, akik harcoltak a hazáért.
Erdei Virág, XII. A
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FIZIKA – KÉMIA – BIOLÓGIA KATEDRA

A fotonikus kristályok
Kristálynak az olyan fizikai rendszert nevezzük, amelynek jellemző tulajdonságai térben periodikusan
változnak (azaz a tökéletes kristály térbeli eltolással önmagával fedésbe hozható). A hullám fogalom pedig
valamilyen fizikai tulajdonság térben és időben periodikus változását jelenti. Ha valamely kristály–hullám
kölcsönhatásnál a hullám hullámhossza a kristálybeli periódushossz nagyságrendjébe esik, akkor a kristály
lényegesen befolyásolja a hullám szóródását: a szórás erőteljesen irány- és hullámhosszfüggő lesz.
Bizonyos hullámhosszú sugárzás szabadon áthatol a kristályon, de lesznek olyan hullámhossztartományok
is – ezeket a tartományokat nevezzük tiltott sávnak – amelyekbe eső hullámok nem haladnak át a kristályon,
hanem visszaverődnek. Ha a kristály periodicitása a 100 nm – 1 µm nagyságrendbe esik, ez a látható fény
tartományában (továbbá a közeli ultraibolya- és infravörös-tartományban) okoz diffrakciós jelenségeket.
A fénydiffrakciót okozó kristályok – az úgynevezett fotonikus kristályok – olyan fizikai rendszerek,
amelyekben, térben periodikusan változik a törésmutató.
Ilyen kristályokat a természetben is találunk, például
a lepkék szárnyszerkezetében. Ezért a lepkék szárnyain
ámulatba ejtő színeket és mintázatokat láthatunk. Számos
lepke annál ravaszabb trükköket is csinál a fénnyel,
minthogy egyszerűen „megszínezi”: A látható szín
árnyalata és/vagy intenzitása – sőt, akár a visszavert fény
polarizációja is – függhet a megvilágítás, illetve a
megfigyelés irányától. Ezek a „fényjátékok” evolúciós
előnyt biztosítanak a lepkéknek, ezért idestova 500 millió
éve tökéletesíti őket a természet. Három fő biológiai célra
használják fel a pillangók szárnyszíneiket: optikai
jeladásra,
rejtőzködésre és a
hőmérsékletük
szabályozására. A
lepkeszárnyak színe
kétféle
eredetű
lehet:
egyrészt
pigment
által
okozott
szín,
másrészt
úgynevezett
szerkezeti szín – ez
utóbbi színeket a
szárnyak mikroszerkezetén létrejövő fényinterferencia hozza
létre.
Fotonikus kristályok találhatók még egyes bogarak páncélján és néhány madár tollszerkezetében is.
Összeállította: Daróczi Norbert tanár
TANTAKI
A TANTAKI olyan oktatóprogram-család, amely segít a szülőknek, nagyszülőknek, hogy gyermekük vagy unokájuk valóban megértse az
iskolai tananyagot, hogy élvezze a tanulást és sikerélménye legyen benne. Ezen az oldalon érdekességeket találsz általad ismert termékek
összetételéről. Íme néhány példa:

Összeállította: Floruncuț Erika tanárnő
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VALLÁS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA

Újra Miskolcon a margittai diákok
A Rákóczi Szövetség jóvoltából
immár második alkalommal látogathattak el a
margittai Horváth János Elméleti Líceum
tanulói Miskolcra és környékére nemzeti
ünnepünk, október 23-a alkalmából.
Az idei kirándulásra október 22-23-án
került sor. A meghívást a miskolci Stúdium
Szakközépiskolától kaptuk, akik a tavaly is
nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Olyan jó kapcsolatba kerültünk, hogy egy percig
sem volt kétséges, hogy az idén, ha alkalmunk
adódik rá, újra meglátogatjuk őket. A tavalyi
kirándulásunk alkalmával minden nap megállás
nélkül zuhogott az eső, ezért nagyon kíváncsiak
voltunk arra, hogy milyen lehet Miskolc és
környéke ragyogó napsütésben. Istennek hála,
az idén mindezt megtudhattuk.
Ötvenfős csoportunk jókedvűen indult útnak október 22-én, csütörtökön reggel Margittáról. Utunk első állomása a diósgyőri vár volt,
ahol az idén is nagyon jól éreztük magunkat. Tavaly óta sokat fejlesztettek rajta: ülőpárnák kerültek a kőpadokra, a falakra korabeli fegyverek,
ruhák, páncélok és szőnyegek. Ennek a várnak a legnagyobb varázsa az, hogy – más múzeumokkal ellentétben – itt mindenhová le szabad ülni,
minden fegyvert meg lehet fogni, minden páncélt fel lehet
ölteni. Igazi időutazást nyújt a látogató számára, valódi
várúrnak és várúrnőnek érezheti magát benne mindenki.
Ugyanakkor a modern technika eszközei, az
érintőképernyős asztalok, minden, a várral és hajdani
lakóival kapcsolatos információval ellátják a tudásra
szomjazókat. Miután megtudtuk, hogy 102 éven át
királynék birtokolták a várat, bepillantottunk a korabeli
hálószobákba és fürdőkbe. Derültünk a középkor fürdési
szokásain, felfedték előttünk a menyasszonyi csokor
igazi történetét, bájitalt kevertünk, megcsodáltuk a
lélegzetelállító kilátást a vártoronyból, majd újra buszra
ültünk, és tovább utaztunk Miskolctapolcára.
A miskolctapolcai barlangfürdőbe tavaly nem
tudtunk bejutni, mert látogatásunk időpontjában
teltházzal üzemelt. Ezt kivédendő még kirándulásunk
első napján odalátogattunk. Nem kis örömünkre be is
jutottunk. Közülünk még senki nem járt ott, így bátran
kijelenthetem, hogy mindnyájunknak felejthetetlen
élményben volt része. Két és fél órás fürdés, játszás után már szürkületben hagytuk magunk után a csodálatos környezetű termál barlangfürdőt,
és indultunk vissza Miskolcra.
Ám a nap itt még nem ért véget: 3D-s moziba mentünk, ahol mindenki megelégedésére egy nagyon izgalmas filmet nézhettek meg
a nebulók. A gyermekek közül sokan nem voltak még ilyen moziban, ezért ez számukra különleges élménynek bizonyult.
Késő este értünk szállásunkra, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, ahol az idén is nagyon kedvesen fogadtak bennünket.
Másnap, október 23-án reggel első utunk a Lillafüredi Kisvasút miskolci állomására vezetett. Nem volt nagyon melegünk a nyitott
vagonokban, ám az elénk táruló őszi erdő és táj szépsége elfeledtette velünk a csípős hideget.
Lillafüredről gyalog ereszkedtünk vissza a buszhoz, élvezve a csodálatos őszi napsütést és az elénk táruló meseszép látnivalókat: a
Palotaszállót és függőkertjét, a Szinva-patak vízesést. Újra elidőztünk József Attila szobra mellett, és felidéztük itt született, méltán híres versét,
az Ódát.
Délután értünk vissza Miskolcra, ahol a közösen elköltött ebéd után elgyalogoltunk a Hősök terére. Felidéztük az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeit, rámutatva a forradalom romániai vonatkozásaira is. Tudatosítottuk a gyermekekben, hogy a mi vidékünkről is
hurcoltak el embereket a román hatóságok az anyaországban zajló forradalom kapcsán. A korabeli Román Állam ugyanis jó ürügyet talált a
magyarországi forradalomban arra, hogy leszámoljon az általa veszélyesnek ítélt erdélyi, partiumi magyar értelmiséggel.
Márai Sándor Mennyből az angyal című versének elszavalása után elhelyeztük koszorúnkat az emlékmű talapzatánál. Csendben, még
az elhangzottak hatása alatt indultunk a buszhoz.
Egy újabb csodálatos kirándulás élményével tértünk vissza Margittára.
Befejezésképpen csak azt tudom megismételni, amit a diósgyőri vár vendégkönyvébe is írtam: Hálásan köszönjük a Rákóczi
Szövetségnek, hogy újra lehetővé tették iskolánk tanulói és pedagógusai számára, hogy eljuthassunk ezekre a csodás helyekre, ahol újra és újra
megtapasztalhattuk az együvé tartozás nagyszerű érzését. Mert éljünk bár elszakítottságban, a gyökér ugyanaz. Anyanyelvünk, kultúránk,
közös szenvedésünk elszakíthatatlan kötelék.
Bordás Mária tanárnő, a kirándulás szervezője
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA KATEDRA

A matematika fejlődése a középkorban
A III. századtól a XIII. századig Európa a népvándorlás színpada lett. Erre a megközelítőleg ezer esztendőre jellemző, hogy főleg Ázsia
felől időközönként új népek vándorolnak az európai területekre, legelőket keresvén állataiknak. Ez súlyos konfliktusokat okozott köztük és a
már letelepedett európai népek között. A már letelepedett békés lakosság állandó zaklatásnak volt kitéve. Ez a helyzet állandó harckészültséget
követelt. A tudomány és a művészetek fejlesztése a háttérbe szorult, csak néhány kolostor és templom mellett működött iskola, ahol főleg
bibliai ismeretek tanításával foglalkoztak. Nyugodtabb helyeknek bizonyultak a Kínai császárság, India és az Arab birodalom. A tudományok
fejlődése ezeken a vidékeken folytatódott.
A matematika fejlődése a kínai birodalomban
A kínai birodalom nagyfokú zártságot tartott fenn a környező népekkel szemben. Ez sajátos fejlődést biztosított a tudományok, és így
a matematika számára is. Vannak átfedések, közös vagy hasonló eredmények. Ismerték például Pythagorász tételét. Ennek bizonyítására a
görögök által használt módszert alkalmazták.
Az elzártság, amely a sajátos fejlődést eredményezte, oda vezetett, hogy a környező népektől eltérő számrendszert alkalmaztak. A
kínaiak a kettes alapú számrendszert is használták, ma számunkra elég nehezen érthető szimbólumokkal. A kínaiak a babiloniakhoz
hasonló képleteket használtak a négyzetgyök és a köbgyök kiszámítására. Ezek a képletek nagyon jó megközelítést adnak. A kínaiak tudták,
hogy a kör kerülete és átmérője közötti arány irracionális szám. Ezt igen jó pontossággal meg is tudták határozni. Képleteket állapítottak meg
a különböző testek térfogatának a kiszámítására. Ismerték a kombinatorika bizonyos elemeit is, a számtani és mértani haladványokat és a
haladványok tagjainak összegét megadó képleteket.
A kínai matematikusok bármilyen gyökvonást el tudtak végezni. A négyzetgyökvonás mindegyik lépésében egy-egy másodfokú
egyenletet kell megoldani. Ugyanígy a magasabb rendű gyökvonások magasabb fokú egyenletek megoldásával járnak, a köbgyökvonás esetén
példáúl harmadfokú egyenlet adódik. Mint abban a korban mindenütt, a kínaiak is megelégedtek egyetlen megoldás értékének a kiszámolásával,
és nem tudjuk, tudatában voltak-e annak, hogy egy polinomnak több gyöke is lehet. Az egyenletek fölírásakor nem használtak változókat, mint
például az x, hanem csak az együtthatók értékét adták meg a számolótáblán. Szemmel láthatóan nem törődtek azzal, hogy a megoldás tizedes
tört alakja véges-e vagy sem, az algoritmus mindkét esetben ugyanúgy működött, és mihelyt elérték a kívánt pontosságot, befejezték a
számolást.
A kínaiak eljárást dolgoztak ki a lineáris egyenletrendszerek megoldására. Ismerték a mátrix fogalmát. Az eljárásban az
egyenletrendszer pálcikákkal „felírt” együtthatóit mátrixszerűen rendezték el a számolótáblán. Ezután az együtthatók egy részét különböző
átalakításokkal kiküszöbölve kapták a megoldást. Fontos eredményeket értek el a diofantikus egyenletekkel kapcsolatban is, ezeknek több,
olykor végtelen sok megoldása van.
A matematika fejlődése Indiában
Indiát a matematika terén nyugatról a babiloni és görög, míg keletről a kínai hatás érte. Matematikai jelrendszerük és ismereteik nagyon
régiek. Erről tanúskodnak a Rig-véda egyes fejezetei is. Matematikai ismereteket tartalmazó műveikre nem jellemző az ókori görögök szigora
és rendszeressége, mégis az egész világ szempontjából nézve itt történt meg az a csoda, hogy létrehozták a tízes alapú számrendszert a ma is
használt jelekkel.
Tőlük származik a számok pozicionális írása. Az indiai matematika fejlődésében jelentős szerepet töltöttek be a következő
matematikusok: Árjabhata, Brahmagupta és Bhászkara. Közülük kétségtelenül a legjelentősebb Brahmagupta volt.
Foglalkozott számelméleti kérdésekkel. Megoldási képleteket dolgozott ki a Diophantosz féle egyenletekre. Brahmagupta elfogadta a
negatív megoldást is. Foglalkozott geometriával is. A geometriában megkülönböztette a közelítő és a pontos eredményekre vezető eljárásokat.
Képletet adott a húrnégyszög területének kiszámítására is.
Az arab világ hatása a matematika fejlődésére a középkorban
A három kontinenst átölelő arab világnak fontos szerep jutott a kultúrák megmentésében. Az arab birodalom Keleten Indiától, ÉszakAfrikán át, Európában az Ibériai félszigeten a Pireneusokig terjedt. Ez az óriási birodalom az ősi babiloni és egyiptomi világ létrejöttének és
virágzásának helyeit is magába foglalta. Az arabok természetesen átvették ezektől a népektől a tudományban és a technikában elért
eredményeiket, sőt tovább fejlesztették azokat. Átvették a szomszédos népek tudományos eredményeit is. Számos arab nyelven megjelent
matematikaelméleti könyv indiai vagy görög hatást mutat. Az arabok átvették az indiaiaktól a tízes számrendszer szimbólumait és a számok
pozicionális írását. Az araboknak nagy szerepük volt ezen számrendszer világméretű elterjedésében. Európába is általuk került be az ibériai
félszigetre, ahonnan majd tovább terjedt és kiszorította a római számokat.
Az indiai tízes alapú számrendszert és a pozicionális számírást Al-Hvárizmi műve a „De numero indorum” (A hindu számokról) műve
indította el. Ahogy a címe is mutatja, ez az eredeti mű latin fordítása. Az eredeti mű elveszett. Ebben a műben a szerző feltehetően Brahmagupta
művére támaszkodva a helyi értékes 10-es számrendszerű számírást és a vonatkozó műveleti szabályokat írta le. A latin fordítás felületessége
miatti szótorzítás következtében a könyv címe előtt szereplő szerző neve Al-Hvárizmi-ről, Algoritmus-ra változott. Az algoritmus szó, ez az
elferdített név ma már nem a könyv írójának a nevét idézi, hanem így neveznek minden, valamely előírt módon és sorrendben végrehajtó
számolási eljárást.
A hindu-arab számírás két jól követhető úton terjedt Észak-Európa felé. Az egyik a spanyolországi arab egyetemeken át vezetett, a
másik pedig az akkor arab kézen lévő Szicíliától Itálián át.
Al-Hvárizmi másik nevezetes munkája az egyetlen olyan, amely arab nyelven maradt meg. A mű címe: „Kitáb al-dzsabr valmukábala”,
azaz „A helyreállítás és egyszerűsítés” könyve. „Al-dzsabr” (kiegészítés, helyreállítás) megfelel annak a műveletnek, amelyben az egyenletben
egy tagot átviszünk az egyik oldalról a másikra. A mukábala az egyszerűsítést, az összevonást jelenti. Az al-dzsabr kifejezés egy idő után
algebrává változott, ami sokáig a matematika egyenletekkel foglalkozó ágát jelentette, ma pedig inkább az algebrai struktúrákkal foglalkozó
tudomány. A latin nyelvű fordítás címe: „Liber algebrae et almucabola” elárulja, hogy a fordító nem volt tisztában a „dzsabr” és a „mukábala”
szavak értelmével, ezért meghagyta azokat nagyjából eredeti alakjukban. A könyv hatását jól érzékelteti az algebra szó pályafutása.
Al-Hvárizmi nem használt szimbolikus nyelvet, de a könnyedség, amellyel az algebra és a geometria világa között mozgott,
határozottan megkülönböztette őt a görög stílustól.
Az arab matematikusok leválasztották az algebráról a geometriai hátteret, és azt olyan általános technikává alakították át, amely
aritmetikai módon kezeli az ismeretleneket.
Az arab matematikusok fontos eredményeket értek el még a csillagászat és a trigonometria területén is.

Összeállította: Jakab Ottó tanár
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Mi történne, ha a Föld forgása lassulna vagy teljesen leállna
A Föld saját tengelye körül egy teljes kört 23 óra, 56 perc, 4,09 másodperc alatt tesz meg. Az Egyenlítőn a forgási
sebesség meghaladja az 1600 km/h-t. A forgásnak több következménye van. Ezek közül a legfontosabbak:
- a nappalok és éjszakák váltakozása
- a hőmérséklet napi ingadozása
- a sarki lapultság
- a centrifugális erő jelenléte
- a Coriolis erő jelenléte, mely a Föld északi féltekéjén a nagy tömegű, mozgásban lévő testeket keletre, a déli féltekén
pedig nyugatra téríti el.
Bizonyított tény, hogy a Föld periódusideje két másodpercet nő minden százezer évben. Elhanyagolhatónak látszik. De
mi történne, ha a Föld erőteljesebben kezdene lassulni? A következőkben ezekre próbálunk fényt deríteni.
1. Ha a Föld forgási sebessége csökkene, akkor tulajdonképpen az időt is át kéne értelmezni, hisz egy nap már nem 24
órából állna.
2. A fent említett következményből az adódna, hogy a GPS-ek sem működnének tökéletesen. A GPS-ek műholdak
segítségével működnek a háromszögelés módszerével, ám a műholdak nincsenek beállítva és felkészítve a Föld esetleges
lassulására. Ha csak arra gondolunk, hogy évente a világban több millió repülőutat bonyolítanak le, akkor a GPS-ek helytelen
működésének katasztrofális következményei lehetnének.
3. Mivel a Föld forgási sebessége csökkenne, csökkenne a centrifugális erő hatása is, amely miatt az óceánok vizének
egy része, valamint a levegő az Egyenlítő vidékén felhalmozódik. Tehát a centrifugális erő csökkenése az egyenlítői légtömegek
valamint az óceán vizének mozgását eredményezné az Északi-Sark illetve Déli-Sark irányába.
4. A fent említett dolgoknak köszönhetően a magasabb szélességi körökön húzódó tengerparti városok víz alá kerülnének.
Az Egyenlítő környéki tengerparti városok távolabb kerülnének az óceántól (mivel a víz visszahúzódik), és ugyanitt nehezebben
lehetne lélegezni is.
5. A legtöbb tengerparti nagyváros a kereskedelemből él, így azokat a településeket, amelyek a partokon vannak, elöntené
a víz, azok pedig, amelyek távolabb kerültek a tengertől, egy jelentős bevételforrástól esnének el.
6. Az elöntött tengerparti nagyvárosok lakosságát ki kéne telepíteni, ami a történelem egyik legnagyobb népvándorlását
eredményezné, hisz a tengerparti nagyvárosok általában többmilliós lakossággal rendelkeznek.
7. A fent említett népvándorlások globális méretű konfliktusokat eredményeznének.
8. Teljesen átalakulnának az eddigi óceáni áramlatok valamint a szélrendszerek is. Nagyon sok területen megváltozna az
éghajlat.
9. A lassulással együtt növekedne a nappalok és az éjszakák hossza.
10. Olyan helyeken is lennének földrengések és vulkánkitörések, ahol eddig sohasem voltak. Ez annak lenne betudható,
hogy a Föld három különböző sűrűségű rétegből áll (mag, köpeny, kéreg). Ezek együtt forognak. Ha a Föld lassulna, a három
réteg, az eltérő sűrűség miatt különböző ütemben lassulna, így óriási súrlódási erő hatna a rétegek között. A Föld bentről kifelé
szétszaggatná magát.
11. Ha a Föld forgása teljesen leállna, a nappalok és éjszakák fogalmát is a feledés homályába engedhetnénk. Ugyanakkor
a Föld egyik oldalán nagyon magas, az ellentétes oldalán pedig nagyon alacsony hőmérséklet lenne.
A fent említett következmények természetesen csak feltevések, és nem teljesek. Érzékeltetik viszont azt, hogy a Földön
ha egy tényező megváltozik, akkor az akár egy visszafordíthatatlan láncreakciót is elindíthat.

Összeállította: Antal Zsolt tanár
Hírek röviden

A Horváth János Elméleti Líceum IV. A osztálya vendégül látta - november
12-én-, a Budapesten élő írót, műfordítót, Bosnyák Viktóriát, akinek a könyveit
már három éve ismerik, olvassák, és nagyon szeretik a gyermekek. A találkozót
Bosnyák Viktória, Fügedy Anikó Erzsébet és a Horváth János Társaság hozta
össze. Az író-olvasó találkozót nagyon sikeresnek tartja az írónő, akinek az egyik
regényéből a tanulók színdarabban előadtak egy fejezetet. Nagy élmény volt
számára, hogy az általa kitalált szereplők megelevenedtek előtte. Sok-sok
könyvet hozott dedikálva személyre szólóan, hisz a gyerekek előre
megrendelték tőle, az új könyveit, amelyeket szívesen olvasnának.
 November 21-én iskolánk négy tanulója – Bodor Réka (IV. A), Fehér AnettJázmin (IV. B), Hajas Dorottya-Zsófia (IV. A) és Winkler Máté (IV. B) - részt vett
Budapesten a Bolyai matematika csapatverseny döntőjén, ahol 13. helyezést
értek el. A margittai szervező, Jakab Ottó tanár úr, a felkészítő tanítók: Pop
Mónika-Andrea és Fügedy Anikó-Erzsébet. 20-án egy planetáriumi előadáson
vettek részt, majd 21-én az Aréna plázában segítettek legóból csillagokat
alkotni és feldíszíteni az áruház Lego-karácsonyfáját. Ugyanott találkoztak a
Mikulással is, akinek énekeltek, s ezért ajándékot is kaptak.
Fügedy Anikó tanítónő
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BESZÁMOLÓK

Step by Step osztályok tanulói ünnepelték a Magyar Nyelv Napját Margittán
,,A nyelv nem az enyém, nem a tied, hanem a mienk” (Kazinczy Ferenc)
Ez az idézet is kifejezi
anyanyelvünk fontosságát, az
együvé tartozást. Nagyszerű
megfogalmazása ez az érzésnek,
amely magyarságunk alapja. E
felelősség vállalásnak tudatában
neveljük
tanítványainkat,
megőrizni a közösség erejét és
hitét,
megtartani
közös
nyelvünket és nemzettudatunkat.
A jeles nap alkalmából a Horváth
János Elméleti Líceum Step by
Step
osztályos
tanulói
pedagógusaikkal
együtt
a
nagyszünetben villámcsődülettel
hívták fel társaik figyelmét édes
anyanyelvünk
használatának
fontosságára. Kendőink tarkasága
jelképezte magyar nyelvünk sokszínűségét,
gazdagságát. Neves őseinktől hangzottak el
idézetek (Márai Sándor, Déry Tibor, Kazinczy
Ferenc, Füst Milán, Kodály Zoltán, Nagy László,
Babits Mihály, Lőrincze Lajos, Juhász Ferenc,
Kosztolányi Dezső, Tamási Áron, Illyés Gyula). A
magyar nyelv napjának ünneplése tovább
folytatódott
iskolánk
dísztermében.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Rend Erzsébet aligazgatónő. Arra kérte a gyerekeket, hogy igényesen
beszéljenek nemcsak az iskolában, hanem otthon és barátaik körében is. Lelkes pedagógusaink Galambos Edina és
Bánhegyesi Ildikó (Előkészítő osztály); Forgács Enikő és Juhos Márta (I. osztály); Krisztik Kornélia és Varga Kovács
Sára (II. osztály); Bódis Beáta és Bődi Boglárka (IV. osztály) különböző tevékenységei tették gazdagabbá,
tartalmasabbá ünnepünket. Ötletbörze, mesemondás, versmondás, népdaléneklés, megzenésített versek és népi
gyermekjátékok által diákjaink önfeledten gyakorolhatták anyanyelvüket.
Tamási Áron gondolataival folytatjuk mindennapjainkat, pedagógusi munkánkat:
,,Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.”
Bődi Boglárka tanítónő
TANULJ VELEM!
Az énközpontúság pozitív oldala, hogy kielégítjük saját szükségleteinket, védjük magunkat, gondoskodunk
önmagunkról. Amikor azonban alapvető szükségleteink már biztosítottak, meg kell tanulnunk másokon is segíteni.
Ez a szeretet attitűdje.
(Gary Chapman)
Iskolánkban immár harmadik éve működik a „Tanulj velem!” elnevezésű program, melynek célja a gyengébb
tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok meditálása felsőtagozatos diáktársaik segítségével. Köszönet Bordás
Mária vallástanárnőnek, aki ezt néhány évvel ezelőtt megálmodta. Talán nem is tudnám szebb módját elképzelni az
önkéntességnek, mint mások segítése, és annak az örömnek a megtapasztalása, melyet akkor érzek, amikor mind a
kisdiák mind a líceumi tanuló szeme felcsillan: „megértettem…”. Nem csak kognitív fejlesztésről van itt szó, hanem
érzelmi, szociális fejlesztésről is, ami szerintem sokkal fontosabb az életben. Sokszor életre szóló barátságok
kötődnek itt a diákok között. Az idén e programot Zatoschil-Ballai Zsuzsa tanárnővel koordináljuk, és szívesen
várunk minden tanulni vágyó kisdiákot!
Cseri Kálmán szavaival fejezném be:
„Minden ember nyomorúságán nem tudunk segíteni, de akit Isten elénk vezet, azért felelősek vagyunk.
Észreveszem-e azokat, akiken nekem kell segítenem?”
Florea Katalin tanárnő
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