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Tisztelt egyházi méltóságok! Szenátor asszony! Képviselő úr! Kedves meghívottak, közöttük Budapest-i testvériskolánk, a 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese! Tisztelt szülők, kollégák és mindenek előtt kedves ünnepeltek!  

Stimați invitați, dragi absolvenți! 
 Mindig tudd, a dolgok csak egyszer történnek meg veled, a legértékesebb idő a pillanat, melyben élsz. E mostani pillanat 

egyedibb a többinél, hiszen pontot tesz egy fejezet végére, mellyel utatokra bocsátunk egy, a világ zajától bizonyos mértékben óvó-védő 

környezetből. 

 Vízválasztó ez nem csak számotokra, hanem családjaitok számára is, ahonnan helyes értékrendet, iránymutatást s messzeható 

kisugárzást hoztatok magatokkal, s a gének millió kombinációjával létrehoztátok e három egyedi osztályközösséget. Ehhez szőttük hozzá 

mi, pedagógusok, legjobb tudásunk szerint a tudományt, annak tudományát, hogy különbséget tegyetek a fontos és jelentéktelen között. 

 Most már elváltok egymástól, elszakad ez a szinte láthatatlan, finom, talán cellulóz, talán fibroin alapú fonál, melyből ez a sűrű 

szövésű szövet készült. Mintái emberekből, tapasztalásból, érzésekből, szomorúságból, örömből, megfoghatatlan, leírhatatlan 

pillanatokból volt összeszőve, s tartott össze benneteket a ragasztó hatású dextrinekhez hasonlóan. A fejezet végi pont oldószerhez 

hasonlóan oldja most fel e kötelékeket. 

 Felvértezve annak bizonyosságával, hogy azzá válunk holnap, mit ma teszünk, indultok a határtalanságot nem ismerő céljaitok 

felé. Mert az élet tragédiája nem az, hogy nem érjük el céljainkat, hanem, ha nincsenek céljaink. 

 Járd utad, érezd meg, hogy a valóság, az élet apró csodákból áll, élvezd az élet apró örömeit, szőjj belőle új szövetet, hiszen a ti 

sorsotok sem más, mint minden szárnyát bontó generációjé: magatok lábán járni akkor is, ha járnitanulás közben elestek. 

 Legyetek folyók, melyek soha nem állnak le vitatkozni az útjukat álló sziklával, hanem áttörik magukat azon, s derűsen 

rohannak a tenger felé. 

Kívánok ezen úton való haladáshoz  kitartást, határozottságot, szorgalmat, alázatot és szerető társat, mellyel a pontok előtt 

elhelyezkedő célokat elérhetitek. 

Wass Albert szobrának talapzatán olvastam ezt az idézetet hónapokkal ezelőtt. Hallgassátok figyelmesen! 

 „Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked… ne hidd, hogy csúnya és rossz a világ. A világ szép és különös. Csak sok benne 

nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot… De 

egészen elrontani nem tudják mégsem… Miért nem?  Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis 

pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj! Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged, s elcsúfítja a 

világot.” 

Tolmácsolva a Rákóczi Szövetség jókívánságait és az előbbiekben felolvasottakat megszívlelendő, kívánok jó utat! 

Viszontlátásra XII. A, XII. B, XII. C!                                                                                              Nagy Gabriella igazgató 
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Mottó: A magyar népmese olyan kincs múltunk                                                                      

keresésében, amelyet a mai napig nem aknáztunk ki.                                                              

Gazdagsága, sokfélesége a világon egyedülálló.                                                              

Tulajdonsága, hogy teljes tisztaságában tükrözi az ősi  

tudás áthagyományozott egyetemességét. 

 (Kiszely István: A magyar nép őstörténete) 

 

Örökségem mesemodó verseny 

 
A Horváth János Elméleti Líceum falai között 

zajlott április nyolcadikán, az Iskola másképp hetében a 

tizedik Örökségem mesemondó verseny.  

Nagy öröm számunkra, hogy ennyi éven át sem 

lankadt a magyar népmese iránti érdeklődés, 

kíváncsiság, a meséléshez szükséges kedv, s íme, az idén is több mint nyolcvan tanuló jelentkezett a 

megmérettetésre. Nemcsak Margitta, hanem Érbogyoszló, Albis, Magyarkécz, Érszőlős, Berettyószéplak, Micske 

és Monospetri kisiskolásai is. 

Az öt korosztály közül legszámosabb az előkészítősök csoportja volt huszas létszámmal, a negyedikeseké 

tizennyolccal, míg az első, második és harmadikosoké 15-15 fő volt. 

A megnyitót megtisztelte jelenlétével Puscas Gréta aligazgatónőnk, aki a továbbiakban zsűrizést is vállalt.  

A kisiskolások, a szülői és osztálytanítói felkészítés és tanácsok birtokában még egyszer meghallgatták a 

szervezőktől is, hogy hogyan vihetik sikerre a produkcióikat. Utána mindenki a kijelölt terembe igyekezett. Ott a 

zsűri előtt tettek tanúbizonyságot tudásukról és tehetségükről. Kipirult arccal, kisebb-nagyobb izgalommal, lelkesen 

mondták a mesét.  

A díjak sem maradtak el. A három fő díj mellet minden korosztály hat különdíjban is részesült. Ezeket a 

Napsugár Szerkesztősége, A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Romániai Kirendeltsége, a MOST (Margittai 

Oskoláért Társaság), a Margittai RMDSZ, Pocsaly Zoltán polgármester, s a két szervező tanítónő (Örökségem díjat) 

ajánlották fel. Dajka Zoltán magánvállalkozó és Kiss Károly, a Caritas Catolica irányítója pedig a versenyzőket 

édességgel és üdítővel lepte meg. KÖSZÖNET ÉRTE! Külön köszönjük Nagy Gabriella igazgatónőnek a verseny 

megszervezésében tanúsított lelkes hozzáállását, serkentő, hasznos tanácsait. Elismeréssel adózunk kedves 

kolleganőinknek, akik az igényes zsűrizés feladatát magas szinten látták el. 

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek! 

Friss energiákkal feltöltődve, bizakodva várjuk az 

újabb generációk jelentkezését jövőre is, hisz 

minden alkalommal meglepetésekkel, ötletekkel 

gazdagodunk, számos tehetséget fedezünk fel. A 

legbiztatóbb, ami munkára sarkall, a diákok  

megelégedése és bizonyítani akarása. 

 

                                            Kovács Katalin és Pop Mónika szervező 

tanítónők 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A MADARAK ÉS FÁK NAPJA alkalmából egyik 

osztálytársunk, Norbiék házán levő gólyafészket 

csodáltuk meg. Megfigyeltük a költő gólyapár 

viselkedését. Az úton bódító akácillatot szívtunk 

magunkba. 
A IV. A osztályosok és Kovács Katalin tanítónő 

ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV OSZTÁLYOK -  HAGYOMÁNYOS OKTATÁS 
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  Vidám versek versmondó versenye 

Szatmáron 

Április 24-26-án Szatmáron 

5. alkalommal rendezték meg az 

országos Vidám Versek 

Versmondó Versenyét, melynek  

ez alkalommal a Hám János Római 

Katolikus Elméleti Líceum adott 

helyet. A rendezvényre 107 diák 

érkezett, összesen tizennégy 

megyéből. Bihar megyét ebben az 

évben tizenegy diák képviselte az 

I-VIII osztályból, mindazok, akik 

az Érmihályfalván tartott megyei 

szintű megmérettetésen tovább-

jutottak az országos döntőbe. 

Margittáról két gyerek jutott tovább: az I. A osztályos Szűcs Lilla és a III. B osztályos Fehér Jázmin. Őket 

felkészítőik, Almási Judit és Pop Mónika tanítónők kísérték el Szatmárra. A szervezők változatos 

programokkal kedveskedtek a résztvevő diákoknak: a kisebbek múzeumlátogatáson, bábelőadáson és 

hagyományőrző kézműves foglalkozásokon vehettek részt (íjászás, nemezelés, bőrfonás, sárkánykészítés 

és eregetés, gólyalábon való járás, stb.). A nagyobbak Adyfalvára látogattak el szervezett kirándulás 

formájában.  

Az eredményhirdetés ünnepélyes pillanatait a Phoenix Együttes megzenésített versei tették még 

emelkedettebbé. A magas színvonalú versenyen igen nehéz dolga volt a zsűri tagjainak, hiszen minden 

versenyző a maga egyéni előadásmódjával mosolyt csalt a jelenlévők arcára. Iskolánk diákja, Szűcs Lilla 

az I-II. osztályosok kategóriájában II. helyezést ért el.        

Almási Judit tanítónő 

Cseppike 

 Volt egyszer egy esőcsepp. Cseppikének hívták. Neki több száz s 

ezer testvére volt. Ő volt a legkisebb és a legutolsó. Egyszer nagy 

bánat érte őket. Elkezdett esni az eső. Mind elkezdett lefelé zuhanni. 

Zuhantak és zuhantak, de Cseppikének szerencséje volt. Egy lány,  

Bella vállára esett. Rémülten kérdezte: 

- Te ki-ki-ki vagy? 

Bella, amikor észrevette Cseppikét, akkor így válaszolt: 

- Én az új gazdád vagyok! 

Cseppike nagyon megörült. Bella hamar hazavitte. Cseppikének 

nagyon jó sora volt. Saját cuccai, de még saját kuckója is volt.  

        Bella felnőtt  koráig nevelte őt. Utána szabadon engedte. 

Balla Bődi Iringó (III. SBS) 

 

A vízcseppek élete 

 A vízcseppeknek az 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, na persze ez így most már érthető, így lesz 

egyre több barátjuk a vízcseppeknek. 

Dajka- Frank Dóra  (III. SBS) 
 

 I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS – STEP BY STEP  
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A víz útja 

Szántó Bence (III. SBS) 

A víz útja 

Titi Dóra  (III. SBS) 



 
 

  
 

ELEK APÓ MESÉJÉNEK KÜLÖNBÖZŐ KLASSZIKUS ÉS MODERN MÓDSZEREKKEL VALÓ FELDOLGOZÁSA 

A mesefeldolgozás 1. órája 

1.  ÖTLETBÖRZE 
Az osztály félkörben ül, megszólal a furulya hangján a Magyar népmesék dallama. A tanulók felismerik. Bemutatom a székely 

tarisznyámat, s elmondom, hogy tele van meglepetésekkel. Belenyúlnak, kihúznak egyet-egyet, s elmondják, mit gondolnak róla, milyen 

szerepük lehet egy mesében. (Ötletbörze: kihúzott tárgyak: kép egy nádszálról – segít a szegény vándoroknak; furulya – hangjával átváltoztat 

dolgokat, élőlényeket, megnyugtatja a meseszereplőket; cirok – a boszorkányok seprűje készül belőle; ló – táltos paripa, amely beszél, öt 

lába van, parazsat eszik, repül stb.; sárkány – a hétfejű sárkány, aki lehet jó szereplő is <például matematika órán mi segítettünk neki, hogy 

ne legyen magányos>; réz, ezüst, arany gyűrű – próbatételek, a hármas szám; süveg – aki a fejére teszi, láthatatlanná válik; pohár – az élet és 

a halál vizét tehetik bele; korona – a mesebeli király fejdísze) A tanulók megszólaltatják ezeket a tárgyakat. Mit mondanának, ha beszélni 

tudnának? (nádszál: - Olyan magányos vagyok itt a tó partján...; furulya: - Változz át!; cirok: - De kár, hogy ilyen gonosz boszorka eszköze 

vagyok! Majd csak kiszabadít valaki...!; ló: - Megvédem a kis gazdám! Csak hallgatna már rám is egyszer!; sárkány: - Örülök nektek, hogy 

matematika órán bevontatok a játékba!; a három gyűrű: - Mi együtt vagyunk erősek!; süveg: - Csiribí – csiribá... Légy láthatatlan!; pohár: - 

Én csak az ÉLET vizét szeretem!; korona: - Olyan sok szomorúságot látok! Ti boldogabbak vagytok, mint én! Segítsetek!) 

Bemutatom a mesénk főszereplőjét, Világszép Nádszál kisasszonyt, azaz a vászon konyharuhát, amelyet a terem közepén helyezek el. 

Minden gyermek elfogadja, hogy az a királykisasszony. Kézbe veszik az előbb kihúzott tárgyakat, és körbeállják a mese főszereplőjét, 

közben éneklik Weöres Sándor megzenésített versét: Kacsa úsztató: Tó vize, tó vize, csupa nádszál... Kitalálják, hol lehet a királykisasszony. 

(a tó fenekén, a tó mélyén lévő palotájában, egy kis szigeten stb.) Ezzel az énekkel haladnak át Meseországba, ahol egy idős ember fogadja 

őket, Elek apó (bemutatom az osztálytársuk rajzát, amit Elek apóról készített az ő születésnapján). (Ő figyelni fog most benneteket, hogyan 

kel életre az, amit ő leírt!) 

Kezdődik a mese (akkor emelkedjen az a bizonyos tárgy a levegőbe, amikor a mi mesénk szereplőjévé válik). Témabejelentés: 

Világszép Nádszál kisasszony – Elek apó meséje (volt egy király – magasba emelkedik a korona; nádszál – kép; boszorkány – cirok; ló – 

gyékényszék; ezüstpolcon aranyfésű... – a gyűrűk; Világszép Nádszál kisasszony – konyharuha, víz... - pohár; süveg - széki szalmakalap). 

Elmondom a mellékletben aláhúzott részig. Közben zenei aláfestés, kopogás, tapsolás, éneklő doboz hangja, papír gyűrése stb. fokozza 

a mesei hangulatot. 

2. JÓSLÁS-TÁBLÁZAT, ami egy megszakított olvasási módszer, és arra ösztönzi a tanulót, hogy megjósolja, azaz előre elgondolja, 

mi fog történni a további részekben. Logikus és kritikai gondolkodásukat fejlesztjük ezáltal. Ez a módszer is elnyerte a tanulók tetszését. Íme 

egy általunk feldolgozott mű: Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony. Bemutatom az előre elkészített táblázatot, kérem, hogy fejezzék 

be elképzelésük alapján a mesét, hisz ők Elek apó unokái, s ő ezért nem haragszik, sőt örül neki, ha folytatják a mesét. Lejegyzik lapra, 

néhányat felírnak a táblára a táblázatba. Sok érdekes befejezés születik. Felolvassák néhányan a mese befejezését. (Olvasási gyakorlatok) 

Mit gondolsz, mi fog történni? Mi erre a bizonyíték? Mi történt valójában? 

Holló Réka:   

- valóban megszerzi a világ legszebb királykisasszonyát; 

Kiss Alexandra:   

- kiszabadítja a nádszálból, és ott a Fekete-tenger partján el 

is veszi feleségül;   

Hajas Dorottya - Zsófia:  

-  vizet  ad  nekik,  majd hazamennek, ott összeházasodik   

a királyfi a világszép lánnyal;  

 

- mert már ott van előtte a 

három nádszál; 

-  világosság  lett,  biztos  a 

dolgában,  hisz  a  nádszálak  is 

meghajoltak előtte; 

- figyelmeztették, hogy víz 

legyen nála; 

Levágja egyből  a  három 

nádszálat, meghal a boszorka; 

Hazamenet felhasít két 

nádszálat,  de  mivel  nem  volt 

nála víz, mindkét lány meghal; 

Egy  forrásnál  felhasítja  a 

harmadikat is, és kiesik belőle a 

világszép kisasszony, akivel 

otthon összeházasodik.  

A táblázat a minilecke vagy a hagyományos óra elején kerül megbeszélésre általában, itt a mese elmondása előtt. Az utolsó oszlop az 

értékeléskor kerül előtérbe. Érdeklődéssel hallgatták egymás felolvasását, s izgalommal figyelték, hogy mely társuk „jóslata”, gondolata áll 

legközelebb Elek apóéhoz. Tudják, hogy nem az a lényeg, kié hasonlít leginkább a szerző által leírtakhoz, hanem az, hogy gondolkodjanak, 

legyenek kreatívak. 

3. VITA, mely kétpólusú (eldöntendő) kérdés kidolgozását követeli meg, amely a szöveg által felvetett kérdés lényegére tapint. A 

tanulók pozitív és negatív választ adhatnak, melyet alaposan meg kell indokoljanak. Beszédkészségük, kifejezőképességük, kritikai 

gondolkodásuk fejleszthető ezzel a módszerrel. A tanulóktól nem azt várjuk, hogy megoldják a problémát, hanem azt, hogy felsoroljanak 

néhány indokot, amelyek a felmerült probléma mellett szólnak, majd soroljanak fel indokokat, amelyek ellene szólnak. 

Konkrét példa a vita módszerére ennek a mesének a feldolgozásában: 

- Fontos-e az, hogy valaki külsőleg szép? Ezt a kérdést tettem fel. 

Egy perc alatt egyénileg eldöntötték, hogy miként foglalnak állást a kérdésben. Aki úgy gondolta, hogy fontos a külső szépség, az osztály 

egyik részébe vonult, aki meg úgy gondolta, hogy nem, a másikba. Felkértem egy-egy önkéntest mindkét csoportból, hogy ismertesse 

csoportja álláspontját. Miután mindkét oldal álláspontjai elhangzottak, bármely csoport tagjai csatlakozhattak a vitához, hogy ellenérveket 

sorakoztassanak fel, vagy hogy megvédjék csoportjuk álláspontját. Akiket meggyőzött a másik oldal érvelése, átment ahhoz a csoporthoz. 

Jómagam is állást foglaltam az ügyben, és vándoroltam én is a terem egyik oldalából a másikba, az elhangzott érvek súlyának megfelelően. 

Itt valóban a divergens gondolkodásé a főszerep. 5 perc vita után megkértem mindkét csoportot (egyetlen kislányt, hisz ő egyedül maradt 

abban a csoportban, érvelése: nem fontos a külső szépség, inkább a jóság), hogy jelöljön ki egy tanulót, aki megteszi a csoport 

zárónyilatkozatát. Ez meg is történt. 

Tehát a vita versenyszerű eszmecsere volt formális, informális szabályok alapján. 

4. ÖTSOROSOK (CINQUAIN), mely egy versforma, amely az információ és a téma olyan tömör kifejezésekké való szintetizálását 

követeli meg a tanulóktól, amelyek leírják a témát vagy arról gondolkodnak, elmélkednek. Ez a módszer kitűnően hasznosítható komplex 

információk szintetizálására, valamint az információk és koncepciók összegzésére. 

Ez a módszer került leggyakrabban alkalmazásra most a tanév kezdetén, mert ez nyerte el a tanulók tetszését, szívesen írtak 

Ötsorosokat. A módszer nagymértékben hozzájárult a gyermekek lényegkiemelő képességeinek kialakításához. Segített kialakítani továbbá a 

tanulókban a tömör, lényegretörő fogalmazási készséget. Kritikai gondolkodásuk megnyilvánult, amikor egymás Ötsorosait bírálták. 

Megtanulták megtalálni saját verseikben a lényeget. Közel két hónap eredménye az alábbi Ötsorosokban fellelhető helyes fogalmi sorrend 

kialakítása. Szókincsük gazdagodott az olvasmányokból átvett szavakkal, melyeket felhasználtak ötsorosaikban, valamint az ötödik sor 

egyszavas szinonimáival, melyeket szótárakból kerestek ki, vagy próbáltak egy megfelelő befejezést adni a versnek. 

Íme az Ötsorosaink:  
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Világszép Nádszál kisasszony -  cím  1. sor  

Titokzatos, bonyolult, - 2 szó tulajdonság, melléknév  2. sor 

Rejtőzik, vár, megszabadul - 3 szó cselekvés, ige 3. sor 

Fájdalom, sírás, vágás, öröm - 4 szó érzelem, főnév 4. sor 

Mese - 1 szó - a cím szinonimája vagy egy összefoglaló szó 5. sor 

Világszép Nádszál kisasszony 

Szép, elvarázsolt 

Várakozik, sír, szeret, iszik 

Kedvesség, szeretet, szabadság, öröm 

Elek Apó 

A mese feldolgozásának 2. óráján 
5. KOCKÁZÁS, melyben a tanulók úgy gondolnak a témára, hogy azt vizsgálják, mit látnak, s ezáltal gördülékenyebbé válik egy 

tárgy vagy személy leírása. Az analizáló, szintetizáló, összehasonlító, elvonatkoztató, általánosító, konkretizáló képességeket fejleszti. Egy 

kocka oldalaira kérdéseket írtam: Kik a mese szereplői? Milyen mesei elemeket találtunk? Mit jelent a „táltos” szó? Milyen próbatételeket 

kellett kiálljon a királyfi? Ki a gonosz szereplő a mesében? Mi a tanulsága? (Légy mindig bátor, kitartó, és akkor eléred a célod!) Ezt a 

módszert lehet frontálisan is, de a Step by step osztályokban centrumokban is alkalmazni, ott leírhatják a kérdéseket, és válaszolhatnak is 

rájuk. Frontális tevékenység esetén egy nagyobb kockára van szükség, a centrumban elegendő egy kisebb is. Mindenki arra a kérdésre próbál 

válaszolni, amelyet lát a kocka elgurítása után. 

6. DRAMATIZÁLÁS – mesél a tanító, a tanulók a mese közben játszák a tárgyakkal (meseszereplők) a mesét: vászon konyharuha 

– Világszép Nádszál kisasszony, fekete anyag (cirok) – a boszorka, kesztyű – százfejű sárkány, öregasszonyok – kb. 100 éves korsók 

(belebeszélnek), telik az idő – pereg a rokka kereke, széki szalmakalap – királyfi. A tárgyak akkor elevenednek meg, ha a diákok 

megszemélyesítik őket. Egy tárgyat többen is megszemélyesíthetnek, mivel elhangzik többször a RADÍR szó, ami kiradírozza az addigi 

szereplőket a színről, s ahogy a mese folytatódik, már a szereplők is kicserélődnek. Sokan aktívan vehetnek részt a mese dramatizálásában. A 

párbeszédes részek spontán beszélgetések. 

     Utolsó momentum: Lerajzolják azt a részt, ami a legjobban tetszett nekik a meséből.  

Fügedy Anikó  Erzsébet tanítónő 

A népmese realitása 
Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen innen, az Óperenciás tengeren túl… E szavak hallatán  a gyermekek „kilépnek” a Föld – 

téri és idői – koordinátáiból. Belépnek egy tág, képzelet vezérelte birodalomba, ami soha nem nélkülözheti a valóság cselekvő jelenlétét. 

Olyan világba vezeti a mese a gyermeket, mely a hozzá közel álló, szimbólumokkal leírható ősi világot jeleníti meg a maga 

szélsőségességével, pontosan elkülönítve a jóságot a gonoszságtól. Ebben a világban tanulja meg, mi történik avval, aki jó vagy aki rossz. 

Hogyan érdemes (eredményesen) küzdeni, szembeszállni a „hétfejű sárkánnyal”, és hogyan nyeri el méltó jutalmát az, aki szorgalmas, 

leleményes, kitartó és jószívű.  

A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van erre, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel és 

felismerje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol 

az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így – tehát nem direkt módon - rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A 

mesék nemcsak szórakoztatnak, hanem jelentős részben nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik a 

személyiség fejlődését. A gyermek figyelmét az olyan történet köti le a legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. De életét 

csak akkor gazdagítja, ha fejleszti intellektusát, ha mozgásba hozza képzeletét, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és 

vágyaival, és megoldásokat is javasol. Ezeknek a kritériumoknak az egész gyermekirodalomból leginkább a népmesék felelnek meg. A jó 

mese titka, hogy mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. A példák megértetik a gyermekkel, hogy súlyos 

gondjaira létezik átmeneti vagy végleges megoldás. A mesében (és így az életben is) a problémákat nem lehet elkerülni, a küzdés, a harc 

elválaszthatatlan az emberi élettől, de a hős megküzd mindezekkel, mert mindez legyőzhető. A gyermekben nagy indulatok tombolnak – nem 

egyszer: gyilkos indulatok (pl. kistestvér iránt). Ezeket az indulatokat és a szorongásokat is oldja a mese. 

  A mesékben vágyak teljesülnek- s hogy teljesülhessenek, csodákra és átváltozásokra van szükség. Ezeket a csodákat és 

átváltozásokat nem a mese „viszi bele” a gyerek fantáziájába, hanem éppen fordítva: a gyerek mágikus világképéből (mely mese nélkül is 

adott) előhívja, működteti ezt az egyetlen lehetséges világmagyarázatot. A mese: ellaborációra tanít. Az ellaboráció: pszichikus feszültségek 

képi feldolgozása. 

Figyeljük meg a mesehallgató gyermek kettős tekintetét. Egyrészt a mesélőre figyel, másrészt elmerengő tekintetén látni lehet, hogy 

befelé is néz, befelé is figyel. Minél zeneibb a mesélő hanglejtése, artikulációja – és minél ismertebb a mese! – annál intenzívebb ez a befelé 

figyelő tekintet. A gyerek ugyanis a hallottakhoz belső képet készít, fantáziájában látja, amit hall!  

Ez az igazi olvasóvá nevelés kezdete. Soha nem lesz igazi olvasóvá, aki nem tud az olvasott szöveghez belső képet készíteni. Jó 

érzés látni tanítványainkat, amint kényelmesen elhelyezkednek mesepárnáikon és teljes beleéléssel hallgatják a mesét. Az őszi hónapokat 

diákjainkkal a népmesék világában töltöttük. Sok mesét olvastunk közösen. Élményeinket, tapasztalatainkat népmese lapbookba összegeztük. 

A lapbookba nemcsak az olvasott mesék kerültek be, hanem megfigyeléseink is: – népmesére jellemző kezdő- záró mondatok, szófordulatok, 

mesei számok, szereplők, mesefajták, közmondások. Mesefákat rajzoltak, verset  írtak kedvenc mesehősükről.  

Az okos lány 

okos, szegény 

ment, válaszolt, királyné 

lett 

 Az okos lány megfelelt 

a király kérdéseire. 

Eszes.  

 (Szántó Bence) 

Róka 

ravasz, hiszékeny 

menekült, éhezett, 

beszorult 

Becsapta az éhes nyulat. 

Állat. 

(Szélesi Előd) 

A  róka 

hiszékeny, ravasz, 

becsapott, berágott, 

koplalt 

Szerintem kicsit buta 

állat. 

Vörös lompos. 

 (Balla Iringó) 

Róka 

ravasz, éhes,  

ül a jégen, szalad, lapul 

A róka éhes maradt. 

Ravasz. 

(Dajka Dóra) 

 

A kecske 

kedves, jószívű 

legel, sétál, ételt ad 

Én azt gondolom róla, 

hogy varázslatos volt. 

Bak.  

(Hüse Antónia)  

A nyúl 

ravasz, aranyos 

Becsapott, tettette 

magát, elvette 

Szerintem nagyon okos 

volt.  

Nyuszi. 

(Titi Dóra) 

    A nyuszi 

ravasz, csalafinta 

átveri a rókát, halottnak 

tetteti magát, eliramlik 

Megfogadta a róka 

szavát.  

Állat.  

(Jurácsik Dániel) 

Király 

tudatlan, hiszékeny, 

csatázott, uralkodott, 

megnősült 

A királynét bevetette a 

cethalas tóba.  

Uralkodó.  

(Vékony  Henrietta) 

Vasfogú bába 

gonosz, irigy 

hazudott, becsapott, 

ármánykodott, 

Elpusztította a királynét 

és a fiait.  

Banya. 

(Nagy Alexandra) 
 

Pedagógusként tudjuk, hogy a népmesék legnagyobb jelentősége abban áll, hogy fontos ősi tartalmakat hordozva felkínálják 

gyermekeink számára az azonosulás lehetőségét, kitágítják a valóságot, de felhasználhatóak a problémamegoldás és alkalmazkodás 

fejlesztésére is, és segítenek a szorongásoldásban. Népmeséinknek jelentős szerepe van a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődésében azért is, 

mert viselkedési mintákat nyújtanak számukra. 

Bódis Beáta és Bődi Boglárka tanítónők 
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„A munka nemesít” 
      Az iskolai tanrendben az elméleti tananyag mellett csak igen 

keveset foglalkozhatunk az életre való neveléssel. A tananyagon 

kívüli tevékenységek jó lehetőséget biztosítanak ezen hiányosságok 

pótlására. Mindössze leleményes pedagógusokra, lelkes 

gyermekekre és együttműködő szülőkre van szükség. Ebben a 

tanévben a Step osztályokban igyekeztünk megismertetni a 

gyerekeket régi és mai mesterségekkel. 

A „Munka nemesít” elnevezésű éves projekt keretén belül 

számos színes és érdekes programot szerveztünk minden hónapban: 

természetes anyagokból készítettünk díszeket, mézeskalácsot 

sütöttünk, a gyerekek mesterségek jelmezét öltötték magukra, verset 

mondtak és írtak, gyárakat,  műhelyeket látogattunk.  

Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink idejében a farsangnak 

fontos közösségmegtartó ereje volt, az emberi kapcsolatok 

erősítését szolgálta, hosszú  telek unalmát űzte. Napjainkban a 

farsang egy vidámságot sugárzó mulatság, az „az leszek, ami nem 

lehetek” lehetősége. Ezért farsangkor gyerekeink foglalkozásokat 

megjelenítő jelmezekbe bújtak, olyanokba, amilyen mesterséggel 

maguk is szívesen foglalkoznának: szakács, orvos, ápolónő, 

fodrász, cukrász, szerelő, mérnök s a már- már feledésbe merülő 

kéményseprő is. Jelmezekbe bújva átérezhették egy-egy munka 

elvégzésének örömét, ízlelhették a közös tevékenységeken 

készített  finomságokat. 

Mindhárom osztály az Iskola másként hetében a „Munka 

nemesít” elnevezésű projekt révén a régi és új mesterségekkel 

tovább ismerkedett. A projektmódszer előkészítő 

szakaszában a gyerekek ismereteinek felmérése  érdekében 

beszélgettünk a mesterségekről, a szülők foglalkozásairól, ki 

mi szeretne lenni felnőttkorában. A hét folyamán régi 

mesterségekről szóló feladatlapot oldottunk meg szótár és 

számítógép segítségével. Ismerkedtünk Papp Attila 

mesterségekről szóló verseivel is (Ha megnövök, A 

csudamalom, A vonat, Kórómuzsika). 

A projekt második szakaszában konkrétan ismerkedtünk 

látogatások során hagyományos és modern mesterségekkel. 

Voltunk férfi és női szabóműhelyben, tv-, rádió- és órajavító 

műhelyben, cipőjavító műhelyben, virágkötő üzletben, 

cukrászatban, gyógyszertárban és fogászati rendelőben. 

Egy szülő segítségével betekintést nyertünk a Bellotto 

gyárban a biciklimezek gyártásának folyamataiba. E 

látogatások során tanulóink tovább bővítették 

ismereteiket a mesterségek hagyományos fortélyairól, 

praktikáiról, és új technikákat, szerszámokat ismertek 

meg az egyes szakmák mestereitől. 

Nem kevesebb célunk volt ezzel mint, hogy 

tudatosítsuk gyermekeinkben, milyen fontos a  

kiöregedéssel küzdő kézműves szakmák megőrzése és 

átörökítése, ugyanakkor e rohanó világunkban fontos 

lépést tartani az új technikákkal, technológiákkal. A 

diákok  ámulva nézték az új berendezéseket, gépeket, 

finommechanikai orvosi műszereket is.  

A tanulók az őket ért élmények hatására gyönyörű 

rajzokat készítettek, majd megállapították, hogy jól 

dolgozni érdemes, hiszen „a jó munka dicséri mesterét”. 

A hasznos munka örömöt is okoz. 

 

Forgács Enikő, Juhos Márta, Krisztik Cornélia, Varga 

Kovács Sára, Bódis Beáta, Bődi Boglárka tanítók 
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„Körülvettek engem kicsiny gyermekségem kezdeteitől ezek a mondókák, játékhoz illő 

rímesek és csak pár szavas csúfolók. Köztük kezdtem lépegetni, beszélni is ezekkel tanultam. Valami 

visszahozhatatlan értéket őriznek. Nemzedékektől kaptam, most adom én is tovább.” 

 (Sinka Erzsébet) 

  Ebben a felgyorsult világban 

sajnos igen kevés időt szánunk 

gyermekeink életében arra, hogy 

leüljünk velük játszani, vagy éppen 

már újszülött kortól mondókákat 

mondjunk, gyermekdalokat énekel-

jünk nekik. Pedig számos érv szól 

amellett, hogy mennyire fontos erre 

is odafigyelni, ha nem is spontán, 

akkor tudatosan beilleszteni a 

napjainkba e tevékenységet.  

Mondókázással fejlődik a 

gyermek képzelőereje, ismerkedik a 

környező világgal, a természettel, 

az évszakokkal, az állatokkal, de legfőképpen 

anyanyelvével. Ez a letisztult nyelvi hagyomány 

erősíti, gazdagítja, színesíti a gyermek nyelvi 

készségét, hiteles alapot nyújt anyanyelvi 

kultúrájához, ezért nagyon fontos, hogy ne 

feledkezzünk meg róla.  
      A mondókák sokszínű világának felelevenítésére, 

a Bihar megyei  mondókaverseny keretein belül 

április 25-én megrendezésre került a  „Csiga- biga, 

gyere ki!”  című vetélkedő. A margittai óvónők 

szervezésében megrendezett vetélkedőn  69 óvodás  

bizonyíthatta  tehetségét. Közülük  hatan  dobogós 

helyre kerültek, a többieket különdíjban  

részesítették. A díjosztás  során  minden résztvevő 

emléklapot  kapott, a legjobbak  pedig  oklevelet és  

értékes  ajándékokat,  melyeket  a  zsűri  elnöke, dr. 

Pető Csilla tanfelügyelő, Pocsaly Zoltán  polgármester és  a  főszervezők  adtak  át.    

      Az  eredményhirdetés  után  a  Libavonat  zenekar  frontembere,  Papp  Attila  szórakoztatta  a  

versenyzőket  és  nézőket  egy  fergeteges  hangulatú  interaktív  koncerttel. 
 
 

 

 
 

 
 

 

„Orgona ága, barackfa virága. / Öltözzetek új ruhába, / Anyák napja hajnalára. / Illatosan.  
Zúgja az erdő, susogja a szellő, / Üzenik az ágak, lombok: / Légy Te mindig nagyon boldog, / Édesanyám!” 

    Május  első vasárnapján  köszöntjük  az  édesanyákat. Ez az  egyik  legszebb  ünnepünk  mind  a  családban, mind  az  
óvodában. 
     Minden  év  e  napján  megállunk  pár  percre  édesanyánk  előtt,  és  őszinte  szívvel  mondunk  köszönetet  azért, amit  
értünk tett, a sok fáradságért és azért a  hallatlan  szeretetért, amivel  bennünket  gondoz, ápol,  nevel. 
     Az óvodában sem feledkeztünk meg erről a jeles napról. Az anyák napi ünnepséget  lelkes készülődés előzte meg. A 
kicsinyek ajándékokat készítettek, és ezzel köszöntötték  az édesanyákat és a nagymamákat. 

Baidik Margaréta óvónő 
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Tavaszi zsongás 

Tavaszi zsongás 

Az Iskola másképp héten a magyarkéczi előkészítő és I-IV. osztályos tanulóknak tanulmányi 

kirándulásokat szerveztek a pedagógusok: Zeffer Timea, Mike Edit, Máté Helén, Nagy Anett és 

Könczey Erzsébet. 

A gyerekek voltak kispékek, vasutasok, kirándulhattak hátukon hátizsákkal.  

A vedresábrányi pékségben sütöttek finomságokat, maguk gyúrták, nyújtották, vetették be a 

kemencébe. Nagy érdeklődéssel figyelték a kenyérsütés, kalácssütés munkafázisait.                                                  

Ezt követően meglátogattuk az Árpádkori református templomot. 

A legnagyobb élményt számukra a vonattal való utazás jelentette, ugyanis volt, aki életében 

először utazott vonattal. Még nem volt vége a kalandtúrának, mert a következő napon Nagyváradra 

utaztunk: végigsétáltunk a Sétáló utcán, megtekintettük a Színház épületét, a Holnap Irodalmi Társaság 

szoborcsoportját, aztán ellátogattunk az Ady múzeumba, melyet egy hosszú séta követett a Sebes Kőrös 

partján. Utunk folytatásában átkeltünk a Garasos hídon, megtekintettük a Sas palotát és a Holdas 

templomot. 

A nap fénypontja az állatkertben való bandukolás volt, a különleges és érdekes állatok között. 

Kalandtúránk végén a gyermekvárosban eltöltött pár szórakoztató óra elvarázsolta a gyerekeket. 

Véleményem szerint e tanulmányi kirándulás maradandó élményt hagyott a gyerekek életében, mely 

nagyban hozzájárul személyiségük fejlődéséhez. A kirándulás elérte célját: a gyerekek sok tapasztalattal 

és közös élményekkel tértek haza. Azóta sokszor elhangzik a kérdés: „Tanító néni, mikor megyünk 

legközelebb kirándulni?”                        

 Könczey Erzsébet tanítónő                                                                                                                     
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 Şah cu adolescenţa 
 

 Într-o seară m-am aşezat faţă în faţă  cu 

Adolescenţa pentru o partidă de şah care a durat 

aproximativ patru- cinci ani. 

 Adolescenţa s-a dovedit a fi un jucător bun, dar 

trebuie să recunosc, fără falsă modestie, că şi eu am 

talentele mele. Pentru început Adolescenţa mi-a acordat 

întâietate, astfel că am început, cu piesele albe, prima 

mutare. Eu mut pionul veseliei, ea mă atacă cu pionul 

părinţilor neînţelegători. Eu mut nebunul prieteniei, ea 

mută hormonii, astfel că eu câştig pionul lenei. Vicleană 

e Adolescenţa asta.... dar nu mă dau bătut, am atitudine 

de învingător.  Adolescenţa face o nouă mişcare înţeleaptă mutând regele notelor rele, obligându-mă pe 

mine să sacrific calul timpului liber. Oamenii dragi din juru-mi: familia, prietenii au încercat să mă 

ajute, dar am rămas cu prea puţine piese de şah, iar după câteva mutări, Adoescenţa îmi dă şah, dar 

ultima mutare îmi aparţine, iar eu încep să trag de timp....iar timpul trece în defavoarea ei.  

- Victorie! Am învins! Am trecut cu brio de această etapă a vieţii. Am reuşit să păcălesc Adolescenţa 

căreia i-a expirat timpul. De acum începe o nouă provocare pentru care mă simt mai bine pregătit, mai 

experimentat. Se numeşte Maturitatea... Abia aştept să înceapă jocul!   

 

                                                                                     Takács Dénes  (IX. A) 

 

Fluturele și scoica… 
 

 A fost odată un fluture foarte singur și trist, atât de singur și de 
trist, că nu mai dorea să trăiască. Într-o zi, pe când stătea abătut pe 
malul mării, gândindu-se la zădărnicia vieții, auzi lângă el o voce mică și 
limpede. 
 -Bună dimineața! Cine ești tu? 
 -Eu sunt un fluture. Dat tu? Cine ești? O piatră care vorbește?! 
Nu-mi vine să cred! 
 -Dar eu nu sunt o piatră, sunt o scoică, sunt vie, așa ca tine. Ai 
vrea să fii prietenul meu? 
 -Eu nu am prieteni. Sunt tare nefericit pentru că nimeni nu mă 

iubește și de aceea vreau să mă înec în mare… 
 -Nu vreau să mori! Și eu am fost la fel de singură și de tristă, nici eu nu am cunoscut iubirea. Dar acum ai 
apărut tu și nu mai suntem singuri, nici tu, nici eu. Rămâi cu mine! Fii prințul meu înaripat, care să-mi 
povestească ce-a văzut prin lume, tot ceea ce ochii mei sărați, de fiică a mării, nu pot vedea! 
 Și fluturele a rămas alături de scoică și s-au iubit mai mult decât se poate spune. Fluturele strângea, pe 
aripile sale, culorile lumii și le dăruia, în buchet, iubitei sale, iar scoica 
închidea, în cochilia ei, tot foșnetul misterios al adâncurilor, aducându-l, 
în dar, prințului ei înaripat.  
 Dar cum viața fluturilor e mai scurtă decât cea a scoicilor, într-o 
bună zi fluturele a murit. Scoica l-a îngropat în nisip și l-a plâns mult de 
tot, atât de mult că a murit și ea, de tristețe, dizolvându-se în propriile ei 
lacrimi. 
 În dimineața zilei următoare, în jurul cochiliei goale ce îmbrățișa o 
moviliță de nisip, ce avea o cruce de mărgean la căpătâi, căzuse o 
ninsoare de sidef. 
 …căci perla nu e altceva decât lacrimă de scoică și pulbere de fluture, amestecate cu multă, foarte multă 
iubire. 

    Vas Tamás  (VII. A) 
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Tücsökszó 

Az osztályunkban már-már hagyománnyá vált a Bendegúz Nyelvészen való részvétel. Ebben 

az évben utoljára szállhattunk be ebbe a versenybe és úgy érezzük, hogy jó eredményekkel 

búcsúzunk el tőle. Az alapokat Kovács Katalin tanító néni segítségével raktuk le, majd egy évig 

Mészáros Ilona tanárnővel gyakoroltunk. Harmadik éve Varga Edith tanárnő ösztönző munkájában 

részesülhettünk, s ennek eredményeképpen ebben az évben öten is megyei díjazottak lettünk. Mi is a 

tanárnő azon diákjai közé tartozunk, akik részt vettek az országos döntőn, Bajdik Márton-Csongor V. 

osztályos tanulóval és Fügedy Anikó Erzsébet tanító néni kíséretében, aki már 15. éve lelkes 

szervezője ennek a versenynek. 

Mivel már nyolcadik éve szorgalmasan oldjuk Bendegúz feladatait, mondhatjuk, hogy 

majdnem minden évben a mi osztályunkból került ki a megyei legjobb. Az első években még csak 

páran vettünk részt a megmérettetésen, ám csapatunk mára már egy fél osztállyá növekedett. Első 

osztályban Bárdi Ákos Zsolt, második osztályban Balázs-Kercsó Fanni, harmadikban új osztálytársunk, Jakab Kincső, 

negyedik osztályban pedig Kiss Imola és Jakab Kincső vett részt a szegedi döntőn. A felső tagozat első osztályában szintén 

Jakab Kincső és nyolcadik osztályban, vagyis most Kiss Imola és Horgos Patrick képviselték Bihar megyét. A Fürkész 

helyesírási versenyeken is jeleskedtünk: Jakab Kincső, Kiss Imola és Takács Vanda országos szakaszon is részt vett. 

Minden évben érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal találkoztunk, melyeknek minden évben nagyon örültünk. 

Szerettünk „szöszmötölni” a feladatokkal, és szerettük a nehezebb fejtörőket is, ezek voltak az igazi kihívások. 

Anyanyelvünk ápolása, művelése felé megtettük az első lépéseket, s a kisebb nyelvőröknek reménykedve adjuk át a 

stafétát. Legyetek ügyesebbek!                        

 Kiss Imola és Horgos Patrick (VIII. A)

MI A BOLDOGSÁG? 

„Minden országot bejártam,/ Minden messze tartományt,/ S aki álmaimban él,/ A dicsőt, az égi szépet/ Semmi földön 

nem találtam.” Ezekkel a kiábrándultságot, keserűséget  tükröző sorokkal indítja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című 

romantikus drámai költeményét, melynek központi kérdése: Mi a boldogság? Lehet-e boldog az ember? Ennek próbáltunk 

utánajárni a XI. A osztály diákjainak egy csoportjával. Az ő írásaikból olvashattok az alábbiakban egy összeállítást.  

   „A boldogság egy pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, mely a megelégedettségtől az egészen intenzív 

örömérzésig terjed. Egy folyamatnak is tekinthetjük, mely út céljaink felé. A célok felé haladva, az akadályokat legyőzve lehet 

boldog az ember.  

Az ember nem lehet mindig boldog, az élet csöppet sem lenne olyan örömteli problémák, megpróbáltatások nélkül. 

Az örömöt a mindennapokban is megtaláljuk. Nem kell nagy dolgokban keresni, sokszor egy mosolyban, egy kedves szóban is 

megtaláljuk azt az érzést, amely felvidítja napunkat.” (Pető Nikolett) 

„Boldogság! Az emberek egész életükben hajszolják, és közben elfelejtenek élni. Mindent azért tesznek, hogy majd 

boldogok legyenek, s közben elszalad mellettük az élet. Nem értékelik a jelent. Sokan a szerelemtől remélik a boldogságot, 

aztán jön a csalódás, s a szívek összetörnek. Lehet gazdag vagy, mindened megvan, de barátod egy sincs. Emberekben bízol? 

Akármikor becsaphatnak, hisz az emberi szív lakhelye minden rossznak. Földi dolgok ezek, mindegyik mulandó. Csak egy 

helyen érezheti boldognak magát az ember: Isten közelében. Az ember kiszakadt természetes közegéből, ezért a 

teremtményben keresi a boldogságot és nem a Teremtőben. Így voltam ezzel én is, amíg lélekben fel nem ismertem az égi és a 

földi találkozásában létrejövő csodát.” (Erdei Virág) 

„Szerintem a boldogságot csakis ma tudod megélni ezen a földön, ma teremtheted meg. Ha állandóan csak jövőbeli 

céljaink beteljesedése után sóvárgunk, elmegyünk a mai nap szépségei, örömei mellett. Nézzünk körül, és legyünk nagyon 

hálásak Istennek a mai nap ajándékaiért! Sokan úgy gondolják, hogy a boldogság  felfokozott öröm érzése, amikor mindenen 

nevetsz és jól mennek dolgaid. Szerintem a boldogság inkább belső békesség, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs minden 

rendben.” (Kocsis Bernadett) 

„Szerintem a boldogságot mindenkinek önmagában kell felfedeznie. Van, akinek a család, barátok vagy a szórakozás 

jelenti a boldogságot, míg másoknak az egészség, szabadság, béke vagy nyugalom. Fontos azonban, hogy elérhető célokat 

tűzzünk ki, ugyanis a megvalósíthatatlan álmok csak kudarchoz vezetnek. Próbáljunk hozzájárulni mások boldogságához is, 

hisz minket is boldogsággal tölthet el, ha segíthetünk valakinek, akinek igazán szüksége van rá. És ne felejtsünk el szeretni, 

hogy szeressenek, adni, hogy kaphassunk és dolgozni, hogy sikert érjünk el.” (Hüse-Fazekas Ágnes) 

„Számomra a boldogság a szüleim gondoskodó és féltő szeretete. Boldog vagyok velük és mellettük. A szüleim 

boldogsága és szeretete számomra ajándék, amit ingyen kaptam az élettől, és amit mindig meg akarok tartani, a szívembe 

zárni, úgy élni majd önálló életemet, hogy ez végigkísérjen.” (Árgyelán Yvett) 

„Véleményem szerint a boldogság nagyon törékeny állapot, érzés, tudat, amit minden ember megízlelhet élete során, 

de csak ideig-óráig. Szerintem igazán csak az boldog, aki tudomásul veszi, hogy Isten szereti őt, tehát mindig szeretve van, és 

napról napra vigyáz rá. Ez éppen elég ok lehet a boldogságra.” (Csuba Csenge) 

„Nagyon megragadtak Kosztolányi Dezső szavai, aki szerint a boldogság talán nem is egyéb, mint a szenvedés 

hiánya. Hát igen, az tud igazán boldog lenni, aki már sokat szenvedett, aki tudja, mi a sírás, fájdalom, boldogtalanság, 

depresszió. De tudjuk-e, miből áll a boldogság? Hiszen amikor azt gondoljuk, hogy elértük, rádöbbenünk, hogy mégsem értük 

el az álmok teljességét. Így azonnal tévesnek, szegényesnek tűnik, elveszítette a képzeletünk világában még rá jellemző 

varázst.” (Miklós Benita) 

„Meg kellene tanulni nemcsak örülni, hanem tisztelni és megbecsülni minden egyes napot, melyet itt tölthetünk 

családunkkal, szeretteinkkel és barátainkkal. Felfedeznünk és értékelnünk kellene az apró jeleket a hétköznapokban, melyek 

mindegyike valamilyen új élményt, lehetőséget rejt magában.” (Soós Orsolya) 

                                                                                                          Összeállította: Szabó Melinda magyartanár 
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A hangok szárnyán 
  “A zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert az 

a szívből jön.” 

           Nincs ez máshogyan a margittai Horváth János Elméleti 

Líceum kórusánál sem, melynek tagjai: Adorián Melitta Enikő, 

Antal Balázs, Balla Bence Obed, Beke Viktória Kincső, Bodnár 

Annamária, Bodor Zsófia, Borsi Babett, Dana Bianca, Fazakas 

Mónika, Fazekas-Antal Zsanett, Fekete Anita, Fekete Stefánia, 

Forgács Péter, Gyenge Antónia, Katona Sándor Krisztián, Kéri 

Szilvia,  Kovács Botond, Kovács Éva Mária, Kovács  Gyula, Kovács 

Tábita, Krisztik Noémi, Krisztik Réka, Marton-Kelemen Tekla, 

Miklós Patricia, Nagy Anikó, Nagy Veronika, Orosz Henrietta, Ozsváth Alexandra, Pop Nikolett, Poszert Richárd, 

Puskás Bíborka, Szabó Nikolett, Szentmiklósi Beáta, Szőllősi Orsolya, Szűcs Zita Nóra, Tomuța Mercédesz Xénia, 

Trum Enikő, Zétényi Zsuzsa Erika, hiszen a mi dalaink is szívtől szívnek szólnak, és dalainkkal mindig próbáljuk a 

boldogság dallamát belecsalni az emberek szívébe. Véleményem szerint ez mindig sikerül, és számunkra 

sikerélmény a közönség vastapsait hallani, és mosolyt, olykor könnycseppeket látni  az arcukon, és ilyenkor újra és 

újra bebizonyosodik, hogy vannak, akikre tudunk hatni dalainkkal, és örömmel hallgatják őket. 

           Ahhoz, hogy a közönség szívére hatni tudjunk, nekünk is teljes összhangban kell dolgoznunk, ami sikerül is, 

hiszen a kórus olyan, mint egy nagy család, együtt nevetünk, együtt küzdünk egy-egy dal tanulása során, és sokszor 

feladnánk, de a tanár úr, meg persze a tanárnő is mindig tartja bennünk a lelket, és jóleső büszkeséggel tölt el, hogy 

hisznek bennünk, és elismernek minket, amiért mindannyian hálásak vagyunk. 

           Mindig csupa szívvel és örömmel énekelünk a közönségnek, és ehhez mindig erőt és kedvet ad az, hogy 

mindenhol szívesen látnak és szeretettel fogadnak minket. Minden ünnepen és jeles eseményen dalra fakadunk, és 

remélem, hogy ez a jövőben sem fog változni: több koszorúzáson részt vehettünk, a leghíresebb magyar irodalmi 

személyiségek megemlékezésein, a vértanúkra is 

emlékeztünk,  a szeretet ünnepén, Karácsonykor dalainkkal 

meghitt, ünnepélyes hangulatot varázsoltunk a hallgatóság 

számára, nők napján, anyák napján tanáraink és édesanyáink 

előtt könnyfakasztó dalaink útján adtunk hálát önzetlen 

munkájukért. A ballagáson is megajándékoztuk a végzős 

diákokat, akiktől dalainkkal búcsúztunk el, ezekkel útravalót 

adva, és elindítva őket az élet rögös útján. 

           Köszönet a tanár úrnak, Puskás Miklósnak az 

önzetlen munkájáért, türelméért és belénk vetett hitéért. 

 Ugyancsak köszönettel tartozunk mindenkinek, aki 

segítette és támogatta a kórus munkáját! 

                                                                                                         

Pop Nikolett (IX. A)  
 
 

Csillagénekesek Brüsszelben 

 
  A HÁROMKIRÁLY játék a betlehemezés hagyományának egyik formája, 

amivel évszázadok óta nem csak a nép-vezetőket látogatták meg, hanem az emberi 

közösségeket is. A közösségeket meglátogató, embereknek jó hírt vivő szeretet sok 
száz éves, gyönyörű hagyomány egész Európában. A szűk létszámkeret miatt a 

magyar betlehemezőket minden évben a háromkirályok képviselik Brüsszelben. A 

hagyományőrzők ilyen módon több ezer emberhez eljutottak, akik vitték magukkal 
az örömhír üzenetét. Humanitárius küldetése is van ennek a projektnek, mivel 

pénzadományt gyűjtenek  egy kongói iskola fenntartásáért.  

 Idén először képviseltette magát Brüsszelben a Nemzetközi Csillagénekesek 
Európai delegációjában a margittai Horváth János Elméleti Líceum egyik diákja, 

Jakab Kincső és tanára, Marian Noémi. Számos betlehemes csapatot tudtak 

képviselni, akik a Kárpát-medence településein élnek.  
 Első utunk január 5-én a Magyar Parlamenthez vezetett, ahova elvihettük 

magunkkal Isten áldását, bemutatva értékteremtő betlehemes játékunkat. A Magyar 

Parlament elnöksége nevében dr. Kövér László és dr. Latorcai János fogadott és 
köszöntött bennünket. Másnap tovább utaztunk Brüsszelbe, ahol összehangolhattuk 

a különböző nyelveken előadott betlehemes játékokat. Az előadásban szereplő 

énekek németül, magyarul, angolul és latinul hangoztak fel. Szerda délelőtt az 
Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (C.O.M.E.C.E) dísztermében 

csendült fel a nemzetközi Csillagénekesek hangja, majd ezt követően az Európai 

Parlamentben Martin Schulz elnök fogadta a küldöttséget. Európai társainkkal újévi 
éneket énekeltünk Martin Schulz EP-elnöknek, ajtajára írva áldásunkat: 

20*C+M+B*15, mely a háromkirályok látogatásának jele (Christus Mansionem 

Benedicat).  

Schulz elnök úr igazán lelkesen fogadott minket, velünk verselt, 

beültetett saját székébe, kivitt irodájának erkélyére, és pénzadományt 
küldött afrikai rászoruló gyermekek iskolai költségeire. Fogadása jóval 

hosszabb lett a tervezettnél. Délután a vendégek a Parlamentáriumot és a 

parlamenti múzeumot tekinthették meg. 
 A következő nap újra meglátogattuk az Európai Parlamentet, 

bemutatva a magyar képviselőknek betlehemes játékunkat. Megtisztelő 

volt számunkra, hogy Deli Andor, a FIDESZ-KDNP képviselője 
örömmel fogadta műsorunkat. Előtte Láng Péter kommunikációs 

koordinátor egy rövid előadást tartott az Európai Parlament 

megalakulásáról és működéséről. Második fellépésünkkor az RMDSZ 
képviselőinek mutattuk be játékunkat, köztük Winkler Gyulának és 

Sógor Csabának. Az előadás befejezése után egy barátságos beszélgetés 

alakult ki. 
 E nemzetközi rendezvényen hét ország képviseltette magát: 

Németország, Ausztria, Belgium, Olaszország, Magyarország, Románia 

és Szerbia. Országunkat hat diák és négy tanár képviselhette, 
betlehemesek, akik Margittáról, Szatmárról, és Kolozsvárról érkeztek.  

 Nagyon szépen köszönjük ezúton is a támogatóinknak, hogy 

kijuthattunk Brüsszelbe. Ezzel a határokon átívelő nemzetközi projekttel 
sok száz gyereket és felnőttet tudtunk megörvendeztetni. Soraimat a 

következő aldáskívánással szeretném befejezni, amit mi is kaptunk 

üzenetként a Püspöki Konferencia Bizottságától: Áldást vinni, áldássá 
válni! 

 

Marian Noémi tanár
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Filmajánló egy házi dolgozat kapcsán 
A csíkos pizsamás fiú 

 
Ez a film 2008-ban készült John Boyne könyve alapján.  A film a második világháború idején 

játszódik. Egy Bruno nevű kisfiúról szól, aki gondtalanul éli hétköznapjait Berlinben. Egy nap az iskolából 
hazajövet a szülei közlik vele, hogy el fognak költözni vidékre, mert édesapját áthelyezik valahová 
Lengyelországba, de a családja nem tudja, hogy egy koncentrációs tábor vezetője lesz, ahol embertelen 
dolgokat művelnek a zsidókkal. 

Az új hely eléggé megrémíti az édesanyát. A 
kisfiú nagyon kíváncsi természetű, és minden áron a 
hátsó kertbe szeretne menni, mert az ablakából 
látott egy „tanyát”, ahol az emberek csíkos 
pizsamában járkálnak. A fiúnak van egy nagyobb 
lánytestvére, aki vakon hisz a náci ideológiában.  

Egy nap a fiú elszökik otthonról, elmegy a 
tábor széléhez, és megismerkedik egy zsidó 
gyerekkel, akivel összebarátkozik. A náci 

propagandafilmekben látottakat teljesen elhiszi, azt képzeli, hogy a „tanyasiak” számháborút játszanak, 
emiatt oda kívánkozik ő is. Végül bejut a táborba, hogy segítsen megkeresni a barátja édesapját. A zsidó 
gyerek szerez neki is „csíkos pizsamát”,  így a többiekkel együtt a gázkamrába zárják, és mire szülei 
észreveszik, hogy mi történt, a kisfiú meghal. 

A filmben a német fiú szeretett volna a zsidó fiúval barátkozni, mert ő csak a gyereket látta 
benne, nem olyannak látta őt, mint a nácik. Nem látta rajta azt a bélyeget, hogy „zsidó”. A film azt is 
bemutatja, hogy a német katonák milyen durván és kegyetlenül bántak  a zsidókkal. 

Kéri Szilvia (X. C) 
                      Vásárhelyi élménybeszámoló 

A májussal együtt elérkezett a Bolyai verseny ideje is. Már két hete készültünk töriből, kémiából, 
bioszból, vállalkozástanból, föciből és infóból. Péntek délelőtt 11-kor indultunk Marosvásárhelyre, hogy 
ott töltsük a hétvégét. A hosszú út is elviselhető volt, mert sokat beszélgettünk és viccelődtünk (a 
tanárnő legnagyobb örömére). Gördülékenyen haladtunk úticélunk felé, amikor valaki leintett. De nem 
valami stoppos, hanem a „rend őre”. A buszban halálra untuk magunkat, már majdnem gyalog folytattuk 
az utat, amikor Csabit (sofőr) félórányi vallatás után végre elengedték. A kényszermegállónk miatt kicsit 
megkésve bár, de törve nem megérkeztünk Marosvásárhelyre. Regisztráltunk, lecuccoltunk, de a szerény 
vacsoránk miatt éhesek maradtunk. Korgó gyomrunkat követve eljutottunk egy török étkezdébe. Páran 
biza megbánták, hogy csípős kaját rendeltek, mert utána „ihatták a Marosból a vizet”. A tulajdonos 
nagyon jól szórakozott a szenvedéseinken. Természetesen voltak, akik bírták… 

Másnap reggel izgatottan keltünk, és kíváncsian vártuk, hogy mit hoz a verseny.  A megnyitó 
után, melyen nagytiszteletű Markó Béla szenátor úr is felszólalt, elkezdődtek a versenyek, amin kb. 280 
diák mérte össze a tudását. 3 óra múlva egyesek elégedetten, mások csalódottan hagyták el a termeket. 
Ebéd után városnézéssel, shoppingolással és fotózkodással töltöttük el az időnket. A díjátadón 2 
helyezést ért el a suli: Szűcs Sándor – dicséret töriből, Lőcsei  Krisztina és Szabó Anett 3. helyezés az 
üzleti tervek szekcióban. Ezt persze meg kellett ünnepelni, ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk 
pizzázni. Annyira messze volt!! Nagyon elfáradtunk, de legalább egy jót pizzáztunk együtt. Bár jól éreztük 
magunkat, örültünk, hogy másnap már jövünk haza. Vasárnap délben indultunk. Az úton szinte csak 
aludtunk. Álmunkat megszakította a kolozsvári megálló a Polus Centernél. Délutánra viszont mindenki 
szerencsésen hazaérkezett. 

Köszönjük Zatoschil-Ballai Zsuzsa tanárnőnek, hogy idén is eljuthattunk a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceumban megrendezett tantárgyversenyre. 

Erdei Virág (XI. A) és Szűcs Sándor (XI. C) 
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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 például 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.  

                                                                                                                                                                         Jakab Ottó tanár 

   

A testvérosztállyal 

              2014 őszén testvérosztályi kapcsolatba léptünk a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum 

VII. B osztályával. Annak ellenére, hogy a személyes találkozással még várnunk kellett, az internetnek 

köszönhetően mi már elkezdhettünk ismerkedni.  

               Aztán eljött az Iskola másképp hét, és április hetedikén sort keríthettünk a találkozásra nálunk, 

Margittán. Érkezésük után a két osztályfelelős mondott néhány szót a saját osztályáról, majd rövid 

beszélgetés után körbevezettük őket iskolánk épületeiben. Ezután közös séta következett, majd 

visszatértünk iskolánkba, ahol 

tovább folytattuk az ismerkedést, 

barátkozást. 

               Jó volt végre személyesen 

találkozni, véleményünk szerint ők 

is jól érezték magukat, és 

megbeszéltük, hogy ezt a 

találkozást megismételjük június 

elsején, amikor majd mi látogatunk 

el hozzájuk Nagyszalontára. 

Szarvadi Székely Emese (VII. B) 
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Érdekes történet egy híres tudósról 

 

Az alábbi történetet a Nobel - díjas Sir Ernest Rutherford, a Royal Academy elnöke mesélte. 

 Nemrégen egyik  kollégám felkért (mint páratlan szakértőt), hogy tegyek igazságot közte és egyik diákja 

között, akinek ő nulla pontot akar adni a vizsgadolgozatára, az viszont ragaszkodik a maximális pontszámhoz. 

 A vizsgakérdés az volt: „Hogyan lehet meghatározni egy felhőkarcoló magasságát egy barométer 

segítségével?”  

 A diák ezt válaszolta: Vigyük fel a barométert az épület tetejére, kössünk hozzá egy hosszú kötelet, engedjük 

le az épület aljáig, aztán húzzuk fel és mérjük meg a kötél hosszát – ez meg fog egyezni az épület magasságával! 

 A vizsgázó meggyőződéssel állította, hogy neki a maximális pontszám jár, hiszen helyes és kimerítő választ 

adott a feladat kérdésére. Másfelől, ha megadnák neki a kért maximális pontszámot, ezzel elismernék a fizikában 

való jártasságát, pedig hát ... a válasz ezt nem támasztja alá. 

Azt javasoltam, hogy adjunk a diáknak 6 percet arra, hogy egy másik megoldást mutasson be, amelyből 

azonban derüljön ki, hogy kétségtelenül ért a fizikához. Az 5. perc végén, mikor láttam, hogy még semmit sem írt a 

papírlapjára, megkérdeztem, hogy fel akarja-e adni a „játszmát”, de ő megnyugtatott, hogy több megoldása is van a 

problémára, s már csak azt latolgatja, hogy melyik a legjobb közülük. 

Elnézést kértem tőle amiért félbeszakítottam, és felkértem, hogy folytassa. Egy perc múlva a következő 

választ adta a kezembe: 

„Helyezzük a barométert az épület tetejének szélére, majd lökjük le a mélybe. Mérjük meg a zuhanás idejét 

egy stopperórával, majd az x= a·t
2
 ·0,5 képlettel számítsuk ki az épület magasságát.”  

Ezután megkérdeztem a kollégámat, hogy elégedett-e az újabb válasszal. Ő lemondóan rámnézett és megadta 

a vizsgázónak a maximális pontszámot. 

Kifelé menet a kollégám irodájából eszembe jutott, hogy a diák azzal kérkedett, hogy több megoldása is van 

a feladatra, ezért visszafordultam, és megkértem, hogy sorolja fel ezeket is. 

- Nézze – mondta a diák, – számtalan  módon meg lehet határozni egy épület magasságát egy barométer 

segítségével. Például egy verőfényes napon kiviszi a barométert a szabadba, megméri a magasságát, az árnyékának 

a hosszát valamint az épület árnyékának nagyságát, amiből egyszerű hármasszabállyal ki lehet számolni az épület 

magasságát. 

- Ügyes – mondtam, – no és másféleképpen? 

- Van egy klasszikus eljárás, ami tetszeni fog a tanár úrnak. Ez abból áll, hogy vesszük a barométert és 

elindulunk felfelé a lépcsőkön. Lépésenként megjelöljük a lépcsőház falán a barométer magasságát. Amikor 

felértünk az épület tetejére, nincs más dolgunk, mint megszámolni a jelek számát és máris megkaptuk az épület 

magasságát barométer egységekben. Nagyon egyszerű és közvetlen módszer, nemde?! 

- Természetesen, ha bonyolultabb eljárásra vágyik, felviheti a barométert az épület tetejére, leengedheti egy 

kötél segítségével az aljáig, ezt ingaszerűen meglóbálhatja, s a lengés periódusából megkaphatja a kötél hosszát, 

ami (megintcsak) egyenlő az épület magasságával. 

- De még ezeken kívül is sok más megoldás létezik.  A legjobb 

közülük alighanem az, ha levisszük a barométert az alagsorba és 

bekopogunk az épület gondnokához. Mikor ő ajtót nyit, így szólunk hozzá: 

- Gondnok úr, nézze ezt a pompás barométert. Ha megmondja nekem az 

épület pontos magasságát, itt helyben magának ajándékozom! 

Mikor idáig értünk, megkérdeztem a diákot, hogy tényleg nem tudja 

a konvencionális, szokásos választ (A barométert a légnyomás mérésére 

használva, a földön és a tetőn mérhető nyomás különbözetéből 

megállapítható a felhőkarcoló magassága. Egy millibár 

légnyomáskülönbség egy láb magasságnak felel meg) a feltett 

vizsgakérdésre? 

- Természetesen tudom, – válaszolta – de a gimnáziumban és az 

egyetemen olyan oktatókkal hozott össze a sors, akik egytől – egyik meg 

akartak tanítani gondolkozni, és ez úgy látszik sikerült is nekik! 

A diák nem volt más, mint Niels Bohr (1885-1962), az 1922-ben 

Nobel-díjjal kitüntetett dán fizikus, aki elsőként alkotta meg a proton-

elektron atommodellt, s aki később a kvantumelmélet kidolgozásában is 

főszerepet játszott.    

                  

Forrás: Firka, 2001-2002/ 3. szám 

Bondár Piroska tanár 
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Az Erzsébet vetélkedő első külföldi dobogósai 

 

           A Magyar Nemzeti  Üdülési  Alapítvány idén már harmadjára 

hírdette meg Kárpát-medence diákjainak az Erzsébet-

vetélkedőt, melynek első fordulója január 26 és március 5 

között zajlott, ahol három internetes feladatsort kellett 

megoldanunk nekünk, versenyzőknek.  

          MARGITTAI HORVÁTH JÁNOS nevű csapatként (Veres 

Nóra, Szűcs Sándor, Jakab Kincső; felkészítő tanár: Bordás 

Mária) neveztünk be, s a sok kemény munka, amit közösen 

végeztünk, meghozta az eredményét: a Magyarország szinte 

összes megyéjéből, Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról 

jelentkező 400 csapat közül bejutottunk a legjobb 10 közé, 

így március 27-én Budapesten részt vehettünk a szóbeli 

döntőn.  

         A megmérettetés előtt még jutott időnk városnézésre is, mivel 

a versenyt megelőző napon már Budapestre utaztunk. A Mátyás-templom és a Halászbástya szomszédságában lévő Budavár 

Vendégház nyújtott szállást nekünk. Itt helyezhettük kényelembe magunkat a hosszú és fárasztó nap után.  

Másnap délelőtt, rövid budavári séta és számtalan fénykép elkészítése után felkerekedtünk és átsétáltunk a Lánchídon, 

hogy eljussunk a verseny helyszínére, a pesti oldalon fekvő Duna Palotába.  Odaérve már izgatottan vártuk, hogy mi lesz, hisz 

rengeteget készültünk erre a versenyre. 

Első feladatként az otthon elkészített prezentációt kellett bemutatnunk egy, a környékünkön élő növényről vagy állatról. 

Ezután kaptunk villámkérdéseket, népdalszövegeket, tesztkérdéseket, és mutogatós játék is volt, ahol egy másik csapattal 

kellett együttműködnünk, ezzel is kihangsúlyozva, milyen fontos ilyenkor a csapatszellem. Végül, a sok izgalom és érdekes 

feladat elvégzése után megszületett az eredmény. A vetélkedő történetében először, külhoni csapatként dobogós helyezést 

értünk el: harmadikok lettünk. Jutalomként értékes tárgynyereményt és egy 4 napos balatoni nyaralást nyertünk.  

        Szerintem nagyon jó verseny volt, olyasfajta, amin tanul valamit az ember, és olyan, ahol mindenki megtalálja a saját 

maga érdeklődési körébe tartozó témát. Fantasztikusan éreztem magam, és őszintén remélem, hogy a következő években is ott 

lehetek, s hasonló, vagy még jobb eredménnyel és élményekkel térhetek haza. 

 Jakab Kincső (VIII. A) 

 

Örömhírrel járók a SzékelyKapuk-ZöldKapuk verseny keretében 

 
A margittai Horváth János Elméleti Líceum tanulóiból alakult 

Betlehemi Csillagok csapata az idén immár harmadik alkalommal 

jelentkezett nagy örömmel a SzékelyKapuk-ZöldKapuk címet viselő 

nemzetközi versenyre, amelynek célja a betlehemezés 

hagyományának felelevenítése és ápolása.  

            A VI-IX. osztályosokból álló csoport már október folyamán 

összeállt, és nagy lelkesedéssel kezdte próbálni a betlehemes 

játékot. A tavalyi betlehemezők magabiztossága, fegyelmezettsége, 

bátor kiállása a kezdőknek is lendületet adott. Decemberre összeért 

az előadás.  

           A gyermekek aktívan vettek részt a díszletek, a jelmezek, a 

pásztortánc koreográfiájának összeállításában, valamint az előadások helyszíneinek megszervezésében. Magukénak 

érezték ezt a tevékenységet, vidám, együtt gondolkodó, egymást segítő közösséggé formálódtak.  

           A versenykiírás szellemében boldogan vállalták, hogy műsorunkat saját környezetünkben, minél több helyen 

bemutatják. Jártunk óvodákban, kisiskolásoknál Margittán és a környező településeken: Érbogyoszlóban, 

Magyarkécen, Monospetriben, Micskén. Szent László városába, Nagyváradra is eljutottunk. Köszöntöttünk 

polgármesteri hivatalokban, idősek otthonában, kisipari szövetkezetben, kórházban, gyárakban, üzletekben. 

Felléptünk szavalóversenyen, kórustalálkozón, jótékonysági rendezvényen. Mint minden évben, az idén is utoljára 

szenteste, a reformárus templomban „ragyogtunk fel”. Utunk végéhez érve megpihentünk Megváltónk jászolánál. 

Felemelő élményekben gazdag hetekben volt részünk. Örömhírrel jártunk. Szeretetet adtunk, és szeretetet 

kaptunk viszonzásul. Felgyorsult, értékvesztett, mindenből kiábrándult világunkban igyekeztünk rámutatni 

karácsony valódi csodájára, a Szabadító eljövetelére, Isten nagy kegyelmére, hogy „úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” ( Ján. 3,16). Tettük 

mindezt őseink ajkán fakadt szép, ízes szóval, Istent dicsérő szép énekekkel.  

Nézőink véleménye, visszajelzései alapján úgy éreztük, hogy üzenetünk eljutott az emberek szívébe, 

munkánk nem volt hiábavaló. Arról nem is szólva, hogy a versenyben elért helyezésünkkel az idén is elnyertük az 

Adrián való nyaralás jutalmát, melyre augusztus hónap folyamán kerül majd sor. 
                                                                                            A Betlehemi Csillagok csapata 

 

 

VALLÁS - TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK   KATEDRA 

14 



 
VERSENYEREDMÉNYEK 

Őszirózsa népdalvetélkedő 

- körzeti szakasz  

1. Mike Nóra (IV. A) I. díj 

2. Szőllősi Orsolya (V. A) I. díj 

3. Fazekas Antal Zsanett (VI. A) I. díj 

4. Tamás JázminaTünde (I. SBS) II. díj 

5. Hajas Dorottya (III. A) II. díj 

6. Miklós Patricia (V. A) II. díj 

7. Salánki Hajnalka (E. A) III. díj 

8. Ozsváth Alexandra (VI. A) III. díj 

9. Daróczi Mária (IV. C) III. díj 

 

Benedek Elek mesemondó verseny 

- megyei szakasz 
1. Tölcsér Dávid (I. A) I. díj 

2. Krisztik Réka (V. B) I. díj 

3. Horváth Vivien (VI. A) II. díj 

4. Antal Árpád (I. SBS) III. díj 

5. Fehér Jázmin (III. B) III. díj 

6. Cseh Vanda (I. A) Napsugár különdíj 

7. Adorján Johanna (IV. A) Napsugár  

                                                    különdíj 

8. Vas Kristóf (I. A) különdíj 

9. Szabó Áron (III. B) különdíj 

 

- országos szakasz (Kriza János ballada 

és mesemondó verseny) 

  Tölcsér Dávid (I. A) I. díj 

 

Karácsonyi fogalmazásverseny 

- országos szakasz 

1. Blaskó Barbara (VII. A) különdíj 

2. Balogh Edina (VI. A) III. díj 

3. Lukács Fügedy Tamás (VIII. B) III. díj 

 

Speak Out- angol verseny 

- helyi szakasz 

1. Conea Denisa (VIII. B) I. díj 

2. Nagy Vivien (VIII. A) II. díj 

3. Balogh Zsuzsa (VIII. A) III. díj 

4.   Ciarnau Alexandra (VIII. A) IV. díj 

5.  Takács Vanda (VIII. A) V. díj 

6.  Beke Kincső (IX. A) VI. díj 

7.  Pop Nikolett (IX. A) VII. díj 

8.  Blaskó Barbara (VII. A) VIII. díj 

 

Monda, regemondó verseny 

- körzeti szakasz 

       Bodor Réka (III. A) I. díj 

 

Brenyó Mihály- pontszerző 

matematikaverseny 

-megyei szakasz 

1. Hajas Dorottya (III. A) I.díj 

2. Winkler Máté (III. B) I. díj 

3. BodorRéka (III. A) II. díj 

4. Duli Patricia (III. A) dicséret 

5.  Crisan Daniel (III. B) dicséret 

 

Erzsébet vetélkedő – csapatverseny 

- nemzetközi szakasz 

Szűcs Sándor (XI. C) III. díj 

Veres Eleonóra (X. A) III. díj 

 Jakab Kincső (VIII. A) III. díj 

 

Papp Attila szavalóverseny 

- körzeti szakasz 

1. Szabó Dorottya (E. B) I. díj 

2. Gyenge Edvin (E. B) II. díj 

3. Hasznosi Panna (E. B) III. díj 

4. Borsi Bettina (I. A) I. díj 

5. Vas Kristóf (I. A) II. díj 

6. Sisz Norbert (I. A) III. díj 

7. Hüse Alexandra (II. A) III. díj 

8. Bodor Réka (III. A) II. díj 

9. Hajas Zsófia Dorottya (III. A)  

                              Napsugár különdíj 

10. Krisztik Réka (V. B) I. díj 

11. Tomuta Mercédesz (V. B) II. díj 

12.  Fehér Jázmin (III. B) különdíj 

13.  Szűcs Benedek (III. SBS)  

                                             különdíj 

14.  Szabó Áron (III. B) különdíj 

15.  Borsi Emőke (II. Kécz) különdíj 

16.  Szarvadi Jácint (II. Kécz)  

                                            különdíj 

17.  Makkai Szász Erik (I. SBS)  

                                            különdíj 

18. Fincicki Flóra (E. SBS) különdíj 

 

Istenes versek szavalóverseny 

- helyi szakasz 

1. Borsi Bettina (I. A) I. díj 

2. Halász Mátyás (I. SBS) I. díj 

3. Farkas Bence (I. SBS) különdíj 

4. Szűcs Lilla (I. A) különdíj 

5. Tímár Dóra (I. A) különdíj 

6. Fehér Jázmin (III. B) I. díj 

7. Ionescu Dávid (IV. A) II. díj 

8. Kocsis Alexandra (VI. B) I. díj 

9. Krisztik Réka (V. B) II. díj 

10. Mészáros Márk (VI. A) III. díj 

11. Horváth Vivien (VI. A) különdíj 

12. Boldis Diána (E. C) III. díj 

13. Bala Alexandra (E. C) különdíj 

14. András Krisztina (X. C) II. díj 

15. Kéri Szilvia (X. C) III. díj 

 

Vidám versek versmondóinak 

versenye 

- körzeti szakasz 

1. Lukács Botond (I. A) I. díj 

2. Illés Dávid (I. SBS) I. díj 

3. Borsi Bettina (I. A) I. díj 

4. Szűcs Lilla (I. A) I. díj 

5. Fehér Jázmin (III. B) I. díj 

6. Szűcs Benedek (III. SBS) I. díj 

7. Cseh Vanda (I. A) II. díj 

8. Réti Péter (I. SBS) II. díj 

9. Horgos Raymond (III. A) II. díj 

10. Lukács Hunor (I. A) III. díj 

11. Szűcs Evelin (E. A) III. díj 

12. Debreceni Rebeka (E. A) III. díj 

13. Tamás Jázmina (I. SBS) III. díj 

14. Balogh Berta Bea (IV. C) III. díj 

- megyei szakasz 
1. Szűcs Lilla (I. A) I. díj 

2. Fehér Jázmin (III. B) I. díj 

- országos szakasz 
     Szűcs Lilla (I. A) II. díj 

 

Corneliu Vărşendan matematika 

emlékverseny 

- helyi szakasz 

1. Winkler Máté (III. B) II. díj 

2. Fehér Jázmin (III. B) dicséret 

3. Agócs Henrietta (IX. A) II. díj 

4. Ecsedi Flóra Rebeka (XII. A) I. díj 

5. Dombi Kristóf (XII. A) II. díj 

6. Sima Attila Tamás (V. A) III. díj 

7. Horgos Patrick (VIII. A) III. díj 

 

Kányádi Sándor szavalóverseny 

- megyei szakasz 
1. Tölcsér Dávid (I. A) I.díj 

2. Fehér Jázmin (III. B) I. díj 

3. Szabó Dorottya (E. B) III. díj 

4. Adorján Johanna (IV. A) III. díj 

5. Horgos Raymond (III. A) különdíj 

6. Vida Vivien (IV. A) különdíj 

 

-országos szakasz 

1. Tölcsér Dávid (I. A) I. díj 

2. Fehér Jázmin (III. B) különdíj 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

- megyei szakasz 

1. Winkler Máté (III. B) 1. hely 

2. Agócs Henrietta (IX. A) 1. hely 

3. Kovács Ákos (XI. A) 2.  hely 

4. Balogh Edina (VI. A) 3. hely 

5. Vinkler Zs. Kincső (IX. A) 3. hely 

6. Sima Attila Tamás (V. A) 4. hely 

7. Bodor Bence (IX. A) 4. hely 

8. Puskás Bíborka (VI. B) 4. hely 

9. Zétényi Zsuzsa (VI. A) 5. hely 

10.  Horgos Patrick (VIII. A) 5. hely 

11.  Agócs Gábor (V. B) 7. hely 

12.  Pápai Roland (X. A) 7. hely 

13.  Ecsedi Flóra (XII. A) 9. hely 

14.  Némethi Attila (XII. A) 7. hely 

15.  Hajas Dorottya (III. A) 8. hely 

16.  Jakab Kincső (VIII. A) 8. hely 

17.  Crisan Daniel (III. B) 9. hely 

18.  Balla Bence Obed (V. A) 9. hely 

19.  Titi Dóra (III.SBS) 10. hely 

20.  Forgács Péter (IX. A) 10. hely 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny- 

csapatverseny 

1. III. osztály - 2. hely 

2. V. osztály – 2. hely 

3. VI. osztály - 2 hely 

4. VII. osztály – 4. hely 

5. VIII. osztály – 4. hely 

6. IX. osztály – 1. hely 

7. X. osztály – 3. hely 

8. XI. osztály – 2. hely 

9.  XII. osztáy - 2. hely 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Református vallásolimpiász  
- megyei szakasz 

1. Kovács Gyula (V. A) II. díj 

2. Bordás Péter (VI. B) II. díj 

3. Kocsis Alexandra (VI. B) II. díj 

4. Kovács Éva (V. A) III. díj 

5. Darabont Tibor (V. B) dicséret 

6. Nagy Vivien (VIII. A) dicséret 

 

Római katolikus vallás 

tantárgyverseny 

- megyei szakasz 

1. Bányai Valentina (VIII. B) I. díj 

2. Tánchi Edina (VII. B) II. díj 

3. Vinkler Kincső (IX. A) II. díj 

4. Krisztik Noémi (X. A) II. díj 

5. Bodnár Anna (VI. A) III. díj 

6. Petvai Petra (VIII. A) III. díj 

7. Zelina Barbara (VII. A) dicséret 

8. Kocsis Szylvia (XII. A) dicséret 

 

Fizika olimpiász 

- megyei szakasz 

    Agócs Henrietta (IX. A) II. díj 

 

Vermes Miklós Fizikaverseny 

- megyei szakasz 

1. Agócs Henrietta (IX. A) I. díj 

2. Bodor Albert Bence (IX. A) II. díj 

3. Forgács Péter (IX. A) III. díj 

 

- országos szakasz 

      Agócs Henrietta (IX. A)  5. hely 

 

Irenaeus Fizika és Találmányi 

verseny 

1. Agócs Henrietta (IX. A) II. díj 

2. Forgács Péter (IX. A) III. díj 

3. Bodor Albert Bence (IX. A)  

                                          dicséret 

 

“Egy nap műholdak nélkül” – A 

Magyar Asztronautikai Társaság 

űrkutatási diákpályázata 

      Agócs Henrietta (IX. A) I. díj 

 

Őszirózsa népdalvetélkedő 

- körzeti szakasz 

1. Szőlősi Ágota (E. A) I. díj 

2. Hajas Dorottya (III. A) I. díj 

3. Halász Mátyás (I. SBS) II. díj 

4. Koczc Renáta (III. SBS) II.díj 

5. Szőlősi Orsolya (V. A) II. díj 

6. Salánki Hajnalka (E. A) III. díj 

7. Tamás Jázmina (I. SBS) III. díj 

8. Borsán Evelin (III. B) III. díj 

9. Daróczi Boglárka (IV. B) III. díj 

10. Erdei Attila (IV. A) III. díj 

 

Implom József helyesírási verseny 

1. Jakab Benjámin (XII. A) IV. díj 

2. Oláh Márta (XII. A) VI. díj 

3. Czirják Angéla (IX. B) VII. díj 

4. Budai Anita (IX. B) VIII. díj 

A természetet védve tiszteljük az 

életet – ökológiai verseny 

   Pető Petra (VIII. B) II. díj 

 

Bolyai Farkas Országos 

Tantárgyverseny 

 - országos szakasz 

1. Lőcsei Krisztina (XI. A) III.díj 

2. Szabó Anett (XI. A) III. díj 

3. Szűcs Sándor (XI. C) különdíj 

 

Varadinum- Kárpát-medencei 

történelmi vetélkedő  

- regionális szakasz 

1. Naghi Mirtill (X. A) dicséret 

2. Veres Eleonóra (X. A) dicséret 

3. Jakab Benjámin (XII. A) dicséret 

 

Erdélyi Magyar Matematikaverseny 

1. Ecsedi Flóra (XII. A) III. díj 

2. Dombi Kristóf (XII. A) IV. díj 

3. Agócs Gábor (V. B) III. díj 

 

Középiskolások üzleti tanácsadó 

versenye 

- megyei szakasz 

1. Dombi Kristóf (XII. A)I.díj 

2. Tóth Attila (XII. A) I. díj 

3. Kovács Róbert (XII. A) I. díj 

4. Miklós Benita (XI. A) III. díj 

5. Kocsis Bernadett (XI. A) III. díj 

6. Lőcsei Krisztina (XI. A) III. díj 

7. Szabó Anett (XI. A) II. díj 

8. Hüse-Fazekas Ágnes (XI. A) II. díj 

9. Pető Nikoletta (XI. A) II. díj 

 

Örökségem mesemondóverseny 

1. Szabó Dorottya (E. A) I. díj 

2. HőgyeTamás (III. A) I. díj 

3. Szűcs Evelyn (E. A) III. díj 

4. Cseh Vanda (I. A) III. díj 

5. Hüse Alexandra (II. A) II. díj 

6. Mike Nóra (IV. A) II. díj 

7. Adorján Johanna (IV. A) III. díj 

 

Csillagszerző matematikaverseny 

- megyei forduló 
1. Sima Attila Tamás (V. A) III. díj 

2. Bajdik Márton (V. B) dicséret 

3. Sima Petra Enikő (V. A) különdíj 

4. Balla Bence Obed (V. A) különdíj 

5. Miklós Patricia (V. A) különdíj 

6. Agócs Gábor (V. B) különdíj 

7. Balogh Edina (VI. A) dicséret 

8. Puskás Bíborka (VI. B) dicséret 

9. Zétényi Zsuzsa (VI. A)különdíj 

10.  Budai Dávid (VII. C) dicséret 

11.  Adorján Debóra (VII. B) különdíj 

 

- országos szakasz 
1. Sima Attila Tamás (V. A) dicséret 

2. Puskás Bíborka (VI. B) dicséret 

Mikes Kelemen Magyar nyelv és 

irodalom tantárgyverseny 

- megyei szakasz 

1. Szarvadi Zsuzsa (IX. B) II. díj 

2. Zétényi Zsuzsa (VI. A) II.díj 

3. Jakab Kincső (VIII. A) II. díj 

4. Czirják Angéla (IX. B) dicséret 

5. Pop Nikolett (IX. A) dicséret 

6. Szegi Máté (XII. A) dicséret 

7. Horgos Patrick (VIII. A) dicséret 

 

-országos szakasz: 

        Szarvadi Zsuzsa (IX. B) dicséret 

 

Fürkész – helyesírási és 

nyelvhelyességi verseny 

- megyei szakasz 

1. Borsi Bettina (I. A) III.díj 

2. Papp Leila (I. A) dicséret 

3. Sisz Norbert (I. A) dicséret 

4. Hajas D. Zsófia (III. A) II. díj 

5. Bajdik Márton (V. B) III. díj 

6. Sarkadi Nándor (V. B) dicséret 

7. Kovács Gyula (V. A) dicséret 

8. Zétényi Zsuzsa(VI. A) II. díj 

9. Takács Vanda (VIII. A) I. díj 

10. Horgos Patrick (VIII. A) dicséret 

 

- országos szakasz: 

1. Hajas Dorottya Zsófia ( III. A)  

                                            dicséret 

2. Zétényi Zsuzsa (VI. A) dicséret 

 

Bendegúz Nyelvész 

1. Bajdik Márton (V. B) I. díj 

2. Kiss Imola (VIII. A) I. díj 

3. Hajs Dorottya Zsófia (III. A) II. díj 

4. Horgos Patrick (VIII. A) II. díj 

5. Sima Petra Enikő (V. A) III. díj 

6. Balogh Edina (VI. A) III. díj 

7. Jakab Kincső (VIII. A) III. díj 

8. Magyari Dóra (V. B) dicséret 

9. Balogh Johanna (VI. A) dicséret 

10. Kovács Gyula (V. A) dicséret 

11. Coznici Teodóra (VI. B) dicséret 

12. Balla Bence Obed (V. A) dicséret 

13. Balázs Kercsó Fanni (VIII. A)  

                                          dicséret 

14. Sarkadi Nándor (V. B) dicséret 

15. Takács Vanda (VIII. A) dicséret 

 

-országos szakasz:  

Kiss Imola (VIII. A) dicséret 

 

A legendák világában verseny 

- megyei szakasz: 

1. Hőgye Tamás (III. A) II. díj 

2. Bodor Réka (III. A) dicséret 

 

Számadó Ernő Szavalóverseny  

1. Kocsis Alexandra (VI. B) I. díj 

2. Coznici Teodóra (VI. B) III. díj 
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