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ÓVODA 

 

Márton nap az óvodában 

Idén is megrendezésre került óvodánkban a Márton nap. 

Október végétől folyamatosan beszélgettünk a Márton-legendáról, 

megismertettük a gyermekeket Szent Márton püspök 

élettörténetével, a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. 

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a 

mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, az advent közeledtéhez 

kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent 

Márton egy libaólban rejtőzött el, amikor püspökké akarták 

választani, ám a ludak elárulták gágogásukkal.  

 A gyermekek több napon át készülődnek az ünnepségre. 

Folyamatosan ismerkednek meg új 

körjátékokkal, mondókákkal, 

versekkel, népszokásokkal. Az 

óvónénik külön felhívták a 

gyermekek figyelmét arra is, hogy 

„aki Márton napon libát nem eszik, 

egész évben éhezik”. 

 Élvezettel, nagy örömmel, 

aktívan vettek részt a gyerekek a 

mindennapi tevékenységekben: 

libabábot, lámpást, igazi libatollal 

dekorált képet készítettek. Igazi szép 

kis alkotások születtek. 

 A zárónapon a gyermekek 

libasorban, lámpásokkal a kezükben 

körbejárták az óvoda udvarát, és eljátszották a dalos játékokat a kedves vendégeknek, szülőknek. 

„Száz liba egy sorban, mennek a 

városba, 

Elől megy a gúnár, jaj de begyesen 

jár 

          Száz liba egy sorban, mennek a 

városba.” 

  A jó hangulatot libazsíros hagymás 

kenyér elfogyasztásával tetőzték.  

  A lámpákból ragyogó fény a jó 

cselekedet jelképe, ezt próbálták meg 

minél több emberhez eljuttatni a 

margittai Horváth János Elméleti 

Líceumhoz tartozó óvodák óvodásai. 

Puscas Gréta óvónő 
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Balatoni Zánka-Land 

 Iskolánk kisdiákjai idén nyáron is eljutottak a zánkai Erzsébet-táborba, összesen tízen. 

Az előkészületek már indulás előtt megkezdődtek, és a kis csapat már lelkesen várta az indulás idejét. A 

visszatérő diákok rendkívüli élménybeszámolói még jobban felcsigázták az új táborozók kíváncsiságát. A 

gyerekek már megérkezéskor megtapasztalták, hogy különleges világba csöppentek: a szálláshelyek 

Lázár Ervin mesehőseiről voltak elnevezve.  

 A Margittaiak a Dömdödöm villát vehették birtokba, melynek szomszédságában egy mesébe illő 

óriási hintahajó állt. Ezt minden nap, akár többször ki is próbálták.  

 A táborozás ideje alatt a gyerekek nem csak szórakoztak, hanem meg tanultak önállónak lenni: 

ágyat vetettek, rendet raktak a szobáikban, megtanultak vigyázni a holmijukra és felelősséget vállalni 

egymásért. Ennek eredményeként a margittai lányok elnyerték a Legtisztább szoba- díját. A szervezők a 

nap minden szakában izgalmas programokat biztosítottak, melyet a változékony időjárás sem befolyásolt. 

Az alábbiakban a táborozó gyermekek élménybeszámolóiból válogattam: 

 A zánkai kedvenc kalandjaim egyike, amikor a bátorság- próban részt vettünk. Éjjel 12 órakor 

kezdődött. Csapatunk a koromsötétben, egy zseblámpával és térképpel felszerelkezve indult útnak. Egy 

kicsit izgultunk. Az egyik  ügyességi próbatétel az volt, hogy egy százlábút alkotva, akadályokat kikerülve 

kellett hátrafelé menni. Egy másik próbatétel az volt, hogy a legkevesebb lábat letéve kellet megállni. Ezt 

könnyen megoldottuk, mert mindannyian hanyatt feküdtünk felemelt lábba. Így maximális pontot 

kaptunk.(Borsi Bettina, III. A) 

 Már alig vártuk, hogy a Kalandparkba eljussunk. Ott ránk erősítették a fejvédő sisakot és a 

biztonsági felszerelést. Először is kiképzésen vettünk részt, majd végigmentünk egy próbapályán. Az igazi 

kaland ezután következett: léceken kellett átkelni, miközben össze-vissza inogtak. Utunkat egy cső- 

alagúton át folytattuk. Mikor a pálya végére értünk, egy csigán kellett lecsúszni, egyre gyorsuló 

sebességgel. Végül egy szivacshoz csapódtunk. Így tudtunk megállni. Három pályát próbálhattunk ki. 

Somot és szedret is találtunk a közeli bokrokon. (Cseh Vanda, III. A) 

 A bónusz Kalandparkban volt élő csocsó, falmászás, hernyótalpon-járás, szigetfoglaló játék és 

óriáshálóval labdázás. Az élő csocsójátékban mi voltunk a bábuk, és kétméteres madzaggal voltunk 

rögzítve. Így kellett csocsózni, illetve kapuba rúgni. A falmászáskor éreztem a gombócot a torkomban, de 

jó magasra sikerült feljutnom. Az óriáshálót körbeálltuk, majd egyszerre felrántottuk, hogy a közepén 

levő óriáslabda a lehető legmagasabbra szálljon. Jó móka volt, mondhatom! (Tölcsér Dávid, III. A) 

     A Nagy vagy! Játék nagyon izgalmas és szórakoztató 

volt. Csapatban játszottunk. Az egyik feladat az volt, hogy 

a labdát egy deszka segítségével kellett a célvonalhoz 

vinni úgy, hogy közben akadályokat kellett kikerülni. 

Ezután egy óriásnadrágba kellett bújni párban, és így 

kellett labdákat a túloldalra szállítani. A legizgalmasabb 

az volt, amikor az egész csoport egy két méteres deszkára 

kellett szíjazza a lábait, és így egymásba kapaszkodva, 

egymásra odafigyelve kellett átjusson a másik oldalra. 

Aki azt hiszi, hogy könnyű volt, az nagyon téved. (Vas 

Kristóf, III. A) 

 Két nap kivételével minden nap fürödtünk 

a Balatonban. A parton építettünk homokvárat, és a 

vízben aerobikoztunk is. Íjász és lovasbemutatót is 

láttunk. A part közelében volt egy szelíd hattyúpár is. 

Mindig várta, hogy valamivel megkínáljuk. Az egyik fiú 

vízisiklót fogott. Utolsó nap hajókiránduláson voltunk. Jól 

lebarnultunk. (Szűcs Lilla, III. A) 

 A gyermekek élményekkel telve, új 

barátságokkal gazdagodva térhettek haza, melyet egy 

különlegesen jóleső érzés hatott át: mi, külhoni 

magyarok, fontosak vagyunk az anyaországnak           

Almási Judit tanítónő 
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„Szeressük és gondozzuk az állatokat!” 

Ez a mottója a Margittai Phoenix Kisállat 

Egyesületnek, valamint annak a nemzetközi 

pályázatnak, melyet hat évvel ezelőtt hirdetett meg a 

Horváth János Elméleti Líceum.  

Az idei rajzpályázatra hét Bihar megyei, két 

magyarországi, három szlovákiai, egy ukrán és egy 

szerb iskola nevezett be. A szervezők, Deák Andrea, 

Puscas Gréta és Balázsi Emma pedagógusok a 

sportcsarnokban kiállított rajzokból küldik el a 

legsikeresebbeket a már említett határon túli 

iskoláknak.  

Az elkészült pályázati műveket Puscas Gréta 

rajztanárnő és a diáktanács értékelte 2016. 

november 18-án. A díjak átadására a Horváth 

János Elméleti Líceum dísztermében került sor. A 

díjakat átadta Farkas Gábor, a Phoenix Kisállat 

Egyesülettől, Nagy Gabriella igazgatónő, Rend 

Erzsébet aligazgatónő, valamint a diáktanács 

képviseletében Balogh Zsuzsanna és Erdei 

Bianka. 

 

Deák Andrea, Puscas Gréta és Balázsi Emma  

pedagógusok 

  

Ki Mit Tud?  

-2016- 

 Immár ötödik alkalommal mutathatta be tehetségét a Gyöngyvetők néptáncegyüttes a 

nagyváradi Pro-Rogériusz Kulturális és Közösségi Egyesület és a Szigligeti Tanoda Egyesület által 

meghirdetett Ki Mit Tud? versenyen. Az elődöntőből - amit október 29-én szerveztek meg 

Monospetriben - a középdöntőbe jutott mindhárom korcsoport, valamint a népdalkórus, Salánki 

Hajnalka, Szőllősi Orsolya, Szőllősi Ágota népdalénekesek.  

November 25-én, a döntőben, mely a Szigligeti Színházban kerül megszervezésre, a 

Gyöngyvetők néptáncegyüttes nagycsoportja képviseli iskolánkat és városunkat. Sok sikert 

kívánunk nekik! 

Deák Andrea, néptáncoktató, tanítónő 
 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

A szerkesztőség megjegyzése: 
     Az időközben lezajlott, közel 50 produkciót felvonultató döntőben a Gyöngyvetők 
Néptáncegyüttes nagycsoportja nagyszerűen helytállt, a szintén iskolánkat és városunkat képviselő 
Mi-Kis Kórusunk, valamint Puskás Bíborka énekes közönségdíjat kaptak. 
Gratulálunk minden fellépőnek és a felkészítő pedagógusaiknak!                                                                     

A nagyváradi Szigligeti Színház 
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Magyar Nyelv közös ünneplése a Bihar megyei Step by Step osztályokban 

 

„A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.” (Kazinczy Ferenc) 

E jeles nap alkalmából a Horváth János Elméleti Líceum Step by Step osztályos tanulói pedagóusaikkal 

együtt színes kendőt kötöttek nyakukba, ezzel irányítva a figyelmet magyarságunk alapját képező anyanyelvünk 

fontosságára. Kendőink tarkasága jelképezte magyar nyelvünk sokszínűségét és gazdagságát. 

Kezdeményzésünkhöz csatlakozott Bihar megye valamennyi magyar nyelvű Step by Step osztályos diákja 

tanítóik vezetésével: a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola, az érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnázium, a 

székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum. 

Hétfőn, 14 órakor egyidőben csendültek fel a margittai Papp Attila költő-magyar tanár versei a „Fejlődés 

nyelvben, kultúrában lépésről lépésre” nevelési projekt keretében.  

Célul tűztük ki, hogy minél hamarabb 

elmélyítsük gyerekeinkben anyanyelvünk 

igényes használatát és védelmét, erősítsük 

együvé tartozásunkat és nemzettudatunk 

megtartását. Több száz gyermek ajkáról 

kelt szárnyra a vers Érmihályfalván, 

Nagyváradon, Székelyhídon és Margittán, 

hogy méltóképpen megünnepelhessük 

édes anyanyelvünket. 

Közös munkánk ezzel nem ért véget. 

Változatos tevékenységekkel, legköze-

lebb a magyar kultúra napján, illetve a 

magyar költészet napján tervezünk ilyen 

jellegű együttműködést. 

Bődi Boglárka tanítónő 

 

Angyalvárás Misi Mókus barátainál 
 

November utolsó hetében már az advent kopogtat 

Misi Mókus barátainak osztályában is. Megkezdődnek 

az adventi előkészületek: kicsinosítjuk és ünneplőbe 

öltöztetjük az osztálytermet és a szíveinket. 

Megkezdődik az Őrangyal-járás, ami számunkra 

egyáltalán nem játék, hanem nagyon fontos feladat-

vállalás. Az osztály minden tagja 

(beleértve a tanító nénit is), 

beszegődik őrangyalnak, hogy 

néhány héten át titokban minden 

lépését vigyázza és óvja védelme-

zettjének, illetve meglepetéseket, 

levélkéket csempész a padokba, 

zsebekbe. Titok, szeretet és 

jóakarat aranyozza be a várakozást. 

Az őrangyal kilétét csak a vakáció 

előtti napon fedjük fel, de az 

egymás iránt való elkötelezettség 

még szorosabbá válik ezután is. 

Előkészítő osztályban a kis 

Jézus jászlának elkészítésével 

kezdődött meg az advent. Ezt 

béleltük ki szalmaszálakkal. Egy 

jótett egy szalmaszállal ért fel, ami 

egyre melegebbé tett e a fekhelyet, 

ám fájdalom volt arra gondolni, 

hogy egy csínytevéssel ki kellett venni egy 

szalmaszálat, megfosztva a kis Jézust a melegtől. 

Szerencsére, a jászol kifosztása nagyon ritkán történt 

meg. 

Első osztályban Jézus ingecskéjét készítettük el, 

és karácsonyra már a sok jócselekedet fodrossá és 

meleggé tette a patyolat ingecskét. 

Második osztályban a 

reggeli találkozáskor gyertya-

fénynél, áhítattal hallgattuk az 

otthonról hozott szép adventi 

történeteket.  

Ellátogattunk az idősek 

otthonába és a Melyiket a kilenc 

közül? című színdarabot adtuk 

elő az otthon lakóinak, illetve 

később a szülőknek. 

Most újból advent 

kopogtat az ajtón, hagyjuk hát, 

hogy megszülessen és 

felnevelkedjen a szíveinkben a 

fény!                                                                                                                                                   
 

Almási Judit tanítónő 
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Barátom a könyv 

 

„Ha rávehetnénk a szülőket arra, hogy naponta csak tizenöt percet 

olvassanak iskoláskorú gyermekeiknek, forradalmasíthatnánk az iskolát.”– 

olvasható Jim Trelease The Read – Aloud Handbook könyvében első mottóként.  

Mi is hiszünk abban, hogy a rendszeres felolvasás megváltoztathatja az iskolai és a családi élet minőségét. 

A pedagógusok feladata, hogy szülői értekezleteken, egyéni beszélgetések során tájékoztassák a szülőket az 

olvasás fontosságáról, tanácsokkal lássák el az érdeklődőket az olvasnivaló kiválasztásával, a meseolvasás 

módjával, az olvasottakról való beszélgetéssel kapcsolatban. 

Az olvasóvá válásban fontos szerepük van a szülőknek és a pedagógusoknak. Azok a gyerekek olvasnak többet, 

akiknek a szülei is rendszeresen olvasnak, akik otthon úgynevezett könyves környezetben nőnek fel.  

Akkor kell elkezdeni az olvasást, amikor a gyermek még olyan kicsi, hogy mindent utánoz, amit lát és hall. 

Olyan olvasmányokat kell kiválasztani, amelyek felkeltik és fenntartják az érdeklődését, és megmozgatják a 

képzeletét. Kezdetben rövid történeteket kell felolvasni, hogy ne fáradjon ki a gyermek. A felolvasás nem lehet 

ötletszerű, hanem megtervezett, gondos felkészülést igénylő tevékenység.    

 Hogyan tudja önálló olvasásra serkenteni a szülő, pedagógus a gyermeket? Mindenekelőtt legyenek a 

gyereknek saját könyvei. Másodsorban legyen a gyereknek saját polca, ahonnan bármikor levehet egy könyvet, 

amikor éppen kedve van az olvasásra.  

 A gyermek könyvtárát nem egyszerre kell beszerezni, hanem lépésről – lépésre gyarapítani, mint ahogyan a 

felnőttek, a szülők könyvállománya is fokozatosan növekszik. 

 Tanítói pályám 37 éve alatt sok családnál jártam hivatalos családlátogatáson. Ez minden esetben rendkívül 

hasznos volt, mert sokkal többet megtudtam a gyerekről, mint amit az iskolai környezetben valaha is 

megtudhattam volna. Sok családban örömmel láttam, hogy nemcsak a gyereknek, hanem a szülőknek is tetemes 

könyvtára van, más családban szomorúan tapasztaltam, hogy alig van könyv a polcon. Éppen ezért fokozatosan 

meg kell ismertetni a gyermekkel a könyvtárat. Az első könyvtár, amelyet megismernek a gyermekek általában az 

iskolai könyvtár. Ez több szempontból előnyös, mert a kisebb tér megkönnyíti az eligazodást. 

 Délutánonként gyakran felkerestük a gyerekekkel a városi könyvtárat. Már harmadik éve vagyunk partnerei 

a “Játék a könyvek között” – című projektnek. Gyakran tartottunk mesedélutánokat, hallgattunk irodalmi 

verseket, néztünk filmeket és bábozással, rajzolással kiegészítve erősítettük az irodalmi élményt. Ma már az 

osztály 80%-a  a városi könyvtár olvasó körének tagja. 

 A könyvtárak 

önmagukban nem oldják 

meg az olvasóvá nevelés 

feladatait, de az olvasóvá 

nevelés könyvtárak nélkül 

elképzelhetetlen.  

 Fontos, hogy a 

pedagógusok adjanak a 

tanulóknak olyan 

feladatokat, amelyekhez a 

könyvtár nélkülözhetetlen. 

A pedagógus személyes 

példaadása sem hagyható 

figyelmen kívül. 

 A gyerekek észreveszik, 

megfigyelik, hogy a pedagógusok közül kik járnak könyvtárba, és a szeretett pedagógust ebben is utánozni 

fogják. Ahogy Kosztolányi Dezső is leírta: „Azt a lelket és nyelvet, amelyet rövid időre örökbe kaptunk, új 

szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak. Ez a küldetésünk ...”  

 

Varga Kovács Sára tanítónő 
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A 200. nap ,,Bagolylakban” 

 
Iskolai életünket is átszövik 

kivételes és ünnepi alkalmak. 

Így történt ez  2016. október 14-én, 

amikor az I. Step by Step osztály kis 

,,baglyocskái” megünnepelték a 200. 

iskolai napot. 

A jeles eseményen a szülők is részt 

vettek és együtt dolgoztak 

gyermekeikkel. Igazi maradandó 

élményt nyújtott a kisdiákok számára ez 

a nap, melynek mélyebb átélését a 

szülőkkel való készülődés alapozta 

meg, hiszen ezen a napon mutathatták 

be az otthon készült 200 darabból álló 

csodálatos alkotásokat. 

A remekműveket szeretettel és büszkeséggel mutatta be mindegyik ,,baglyocska”, elvégre ezek az alkotások 

képviseltek, egyesítettek minden családot. Az egyedi munkákat iskolánk igazgatónői zsűrizték, akik egyöntetűen 

minden tanulót I. díjjal jutalmaztak. Ezt követően a gyerekek, szülők és tanító nénik együtt készítettek el egy 200 

darabból álló papírsárkányt. Végül jött a mulatozás, ahonnan nem hiányzott a finom torta sem. 

Fáradtan, de jókedvvel zártuk ezt a napot. A csodás alkotások az osztálytermünk falát díszítik és 

„Bagolylak” minden egyes lakója kitartó munkával és lendülettel halad a 300. iskolai nap felé. 

                                                    Galambos Edina és Pop Mónika tanító nénik 

 

Egy új barátság kezdete 
 

„Barátság - a legszebb ajándék” című nevelési projekt keretén belül, partnerkapcsolatot és együttműködést 

sikerült létrehoznunk az érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnázium II. Step by Step osztályának pedagógusaival és 

tanulóival. 

A kapcsolat célja, hogy diákjaink új barátságokat alakítsanak ki, bővítve ezáltal ismereteiket, elsajátítva az 

egymásra figyelés fontosságát. 

E kapcsolat gyümölcseként az érmihályfalvi II. osztályos tanulók iskolánkba látogattak tanítóik Karászi Éva 

és Király Zsuzsanna kíséretében. Az együtt töltött nap közös élményei tovább erősítették a két osztály közötti 

kapcsolat kötelékét.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galambos Edina és Pop Mónika tanító nénik
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Ne csak őrizd, éldd meg a hagyományt! 

                                                          Könczey Erzsébet tanítónő 

 

   Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy minden évben szervezünk Márton napot. Ezen a napon eme 

tevékenyégekben részt vett a magyarkéczi diákok apraja-nagyja.  

   A legenda dramatizálásával indult a nap, e mellett változatos foglalkozásokat szerveztünk a gyerekeknek.  

Idén a már megszokott Márton napi ünnepkörhöz tartozó szokások bemutatása mellett a gyerekekkel népi 

gyermekjátékokat játszottunk, és dalokat tanultunk. 

   Az előkészítő osztályosok kézműveskedtek, rajzoltak, 

színeztek az I. osztályosokkal együtt. A III., IV. 

osztályosok vágtak, ragasztottak: képeslapokat, ludas 

képeket alkottak, és az elmaradhatatlan Márton napi 

mécseseket készítették el. A százötven égő mécses 

pislákoló lángjai Szent Mártont idézték, és az ő 

emlékének világítottak.  

   Így Karácsony előtt a szegények, a nincstelenek, a 

rászorulók megsegítéséről beszélgettünk, felhívva a 

gyerekek figyelmét, hogy Szent Márton többek között 

ezekért a tetteiért lett szentté avatva. 

   Az V-VIII. osztályos tanulók is aktívan részt vettek az 

idei Márton-napi programsorozatunkon. Kézműves 

műhelyeinkben csodálatos munkák születtek. A nap 

végére elkészült a Márton-napi kiállító sarkunk, ahol a 

gyerekek remekművei sorakoztak. Ezt a napot megkoronázta a Márton-napi lakoma, ahol a résztvevők jóízűen 

elfogyasztották az előre elkészült, közel ötszáz szelet libazsíros, illetve libamájas kenyeret.  

   Kis közösségünk tagjai, úgy gyerekek, mint pedagógusok ismét együtt melegedhettek meg a magyarkéczi 

iskola tűzhelye körül.  

                                                  

                                                 



 
 

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

Bucuria iernii 
 

Iarna n-a-nceput de mult, 
Că zăpada a și căzut. 
Din cerul posomorât 
Fulgi veseli au coborât. 
 
 
Peste câmpul adormit, 
Soarele n-a mai ieșit, 
Decât într-o dimineață 
Peste pădurea ca de gheață. 

 

Copiii s-au bucurat 
Și repede s-au adunat 
Să meargă la derdeluș 
Sus pe deal urcuș-urcuș. 
 
  
Au venit voioși la vale 
În sănii, plini de urale, 
Umplând satul cu veselie, 
De atunci, până-n vecie. 
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 Ne-am întors din nou la școală! Vacanța mare s-a terminat, iar elevii, 
emoționați și dornici de a învăța tot mai multe lucruri, sunt foarte implicați în activitățile 
desfășurate în școala noastră.  
 
 În luna octombrie, în cadrul proiectului „A venit, a venit toamna…”, elevii au 
luat parte la diferite activități de creație, în care au confecționat decoruri de toamnă, au 
învățat și recitat poezii specifice acestui anotimp și au vizitat Biblioteca Municipală „Ioan 
Munteanu” Marghita, unde au fost implicați într-o activitate în care au avut posibilitatea 
să-și exprime opinia, sub îndrumarea doamnei bibliotecar.      
          
 Luna noiembrie s-a desfășurat sub semnul activității „Cartea mea de suflet”, 
din dorința de a le insufla elevilor frumusețea și importanța lecturii, pe care mulți au 
înțeles-o și o consideră de neprețuit, exprimându-și aceste păreri și în compuneri. 
 ,,Cred că omul are mulți prieteni. Unul dintre ei este cartea. De ce? Sunt foarte 
multe motive să afirm asta. În primul rând, cartea îmi oferă diverse informații. În lumea 
de azi, să deții informații înseamnă putere, adică ai numai de câștigat. În al doilea rând, 
cartea mă ajută să cunosc oameni și epoci diferite, deci contribuie la dezvoltarea culturii 
mele generale.” (Bajdik Márton – VII B) 
 ,,Pentru mine, cartea este o călătorie fermecată, plină de magie și în timpul 
cititului simt că trăiesc lucrurile prezentate de scriitor. Simt un respect profund pentru 
carte deoarece știu că scriitorul s-a străduit să creeze o carte minunată, care să-l farmece 
pe cititor. Cred că cititul nu trebuie să fie o povară, ci lumea ar trebui să citească din 
dorința de a descoperi ceva nou. Prin citit ajungem să ne îmbogățim vocabularul, să ne 
exprimăm gândurile cât mai ușor. Sper ca toată viața mea voi putea citi, ca să descopăr 

tot mai multe în această lume magică a cărților.” (Sima Szilvia - VII A)    
                  ,,Consider că o carte are o lume diferită în care poate intra oricine, este o 
aventură pentru fiecare dintre noi. Din cărți putem învăța lucruri pe care viața nu ți le 
spune. Cel care nu citește pierde experiențe și dezvoltarea vocabularului. Când deschizi o 
carte este ca și cum ai deschide o ușă mică spre o lume a fanteziei. Cartea este o comoară 
fără preț, te face fericit, te face să râzi și să plângi.”  (Szabó Nikolett – VII B) 
 ,,Lectura îi învață pe elevi să gândească, le îmbogățește cunoștințele despre 
viață și lume, le modelează caracterul. De când am descoperit-o, cartea s-a dovedit a fi un 
prieten credincios, răbdător, care are întotdeauna timp pentru mine. Știu că acum vorbesc 
și scriu mai corect și am un vocabular mai bogat și datorită cărții. Sunt mândră să am în 
carte un prieten atât de bun și mă bucur că ne-am cunoscut. Le recomand și celorlalți elevi 
să descopere prietenia cărții și să păstreze o relație îndelungată cu ea.”  

(Rátóti Diana – VII A) 
                 „Din cele mai vechi timpuri, cartea a fost un izvor de bucurie și alinare a 
sufletului omenesc, ea face parte din viața tuturor și nimănui nu trebuie să-i lipsească. O 
carte valorează mult mai mult decât banii, pentru că banii pot fi furați de oricine, dar 
inteligența și înțelepciunea câștigate din cărți nu ni le poate lua nimeni niciodată. Este 
comoara care ne ajută să descoperim lumea și să ne exprimăm încă din copilărie când 
învățăm să scriem și să citim.” (Antal Patrik - V C)  
 
    Și, pentru că vine iarna cu pași repezi, dorim să ne bucurăm de frumusețile ei, 
exprimate în versurile elevei Krisztik Réka din clasa a VII-a B:  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Prof. Mladin-Hercuț Anca și Zaharia Alina 
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Mottó: „Isten adott nektek képet, és 

ti mást csináltok magatoknak”?  

(Shakespeare: Hamlet) 

   

Nincs már teremtett „örök nő”?   

        

Mélyen Tisztelt Közönség! 

Bizonyára ismerik a mondást: „Néha 

jobb csendben maradni, mint beszélni.” 

Van azonban, mikor nem lehet, nem 

szabad csendben maradni. (...) 

     Hogy az elején kezdjem, mikor még 

csak egy ember volt a világon, Ádám, 

Isten megállapította, hogy “nem jó az 

embernek egyedül”. Gondolá az Úr, 

hogy hozzáillő társra van szüksége, 

ezért aztán a férfi oldalbordájából 

megformálta  Évát, hogy mindenben 

egyenrangú társa legyen férjének.   

  Tisztelt Hallgatóság! Úgy 

gondolom, nagyon lényeges, hogy 

honnan teremtette az Úr Évát. Nem a 

férfi lábából, hogy belerúgjon, 

lábtörlőnek használja, nem is a fejéből, 

hogy fölébe kerekedjék, hanem az 

oldalából. Igen, az oldalából, a karja 

alól, hogy védelmezze, a szíve tájékáról, 

hogy kincsként bánjon vele, s óvja, 

szeresse. (...) Isten csodás világot 

teremtett, benne csodás nőket, kérdezem 

akkor, hölgyeim, ha Isten adott nektek 

képet, csodás képet, akkor ti miért mást 

csináltok magatoknak? Miért? Miért 

akartok megfelelni buta, idióta 

divatirányzatoknak? Miért gondoljátok, 

hogy felfújt ajkaktól, átszabott 

idomoktól, divatmárkás cuccoktól 

váltok szebbekké, kívánatosabbakká a 

férfinép számára? (...) 

    Shakespeare hőse, Hamlet, 

feltette a következő kérdést: Nincs  

már teremtett “örök nő”? (...) Vagy 

másként feltéve a kérdést: Van-e örök 

nő, aki mindig melletünk áll, 

örömünkben velünk örül, bánatunkban 

megvigasztal, ha elesünk, felemel? 

Van-e nő, ki mindenkoron segítő 

társunk?  Minden férfi egy ilyen nőt 

keres! 

    Állítom: teremtett örök nő létezik! 

De mindenkinek meg kell találnia a 

sajátját, akivel együtt egy tökéletes 

egészt alkothat. Van, hogy sokszor rossz 

helyen keresünk, zsákutcába futunk, vad 

érzelmeken át utazunk, akár Dante, ki 

Vergiliusszal végigjárja a Poklot, a 

Purgatóriumot s a Mennyországot, 

miközben csak egy Nő járt az eszében, 

kivel majd a Mennyországnál 

találkozott, Beatrice. Uraim! Minden 

férfi számára létezik egy Beatrice, egy 

Aphrodité, egy Vénusz. Miképpen 

Boticelli számára Vénusz a szépség 

megjelenését, a földi csodát jelentette, 

ekképpen minden nő szépséges csoda e 

világban, s koronája életünknek. (...) 

 Én azt javaslom, kedves hallgatóság, 

sose féljünk a sorstól, sose féljünk 

álmodni, szeretni, keresni! Kívánom, 

hogy mindenki találja meg a Nőt, a 

hozzá  illő társat, ki nem rejti el arcát, 

bátran vállalja és megéli nőiségét mint 

lány, anya vagy nagymama. (...) 

Kedves férfitársaim! Ha néha azt 

éreznétek, hogy túl bonyolult a női 

lélek, túl bonyolult a nő, kit megérteni 

nem lehet, jussanak  eszetekbe Oscar 

Wilde szavai: „A nők olyan lények, 

akiket szeretni kell, nem megérteni.” 

          Köszönöm a figyelmet! 

 

   Bordás Máté, XI. A osztály 

 

Nincs már teremtett örök nő? 

  

 Hol is kezdjem?... Hallották azt a 

viccet, hogy mi a hasonlóság a nő és a 

parkoló között? Hát, hogy minden 

rendes foglalt, ami maradt, az vagy 

fizetős vagy rokkant. 

 Na, de a viccet félretéve, egy 

kérdéssel szeretnék fordulni a tisztelt s 

nagyrabecsült hallgatósághoz. Nos, 

tehát az a kérdésem, hogy vajon valóban 

létezne örök nő? Van ilyen fogalom? 

Van vagy volt valaki, aki ezt 

megszemélyesítette, s ezzel eleget tett a 

fogalom létezésének? Egyszerűbb 

kérdéssel: Mit jelent ez, hogy örök nő? 

Egy nő, aki tökéletes s megváltoztatta a 

világot?  

Na de kezdjük az elején, a teremtésnél. 

Ki volt az első nő? Hát Éva, Ádám 

felesége. Ő örök nő volt? Ha örök nő 

volt, akkor tökéletes és hibátlan kellett 

legyen, viszont akkor miért esett bűnbe 

megszegve az Úr parancsát, és 

csábította bele a férfit is, Ádámot? 

Akkor már az első nő sem volt örök és 

tökéletes? Sok kérdés merülhet fel 

bennünk, számtalan elgondolás 

alakulhat ki, hogy a nő nőisége örök?  

Kezdjük azzal, hogy a történelem, az 

emberiség történelme során változó 

szerepet játszottak a nők.  

Tehát örök nő… Ma milyen az örök nő? 

Isten adott nektek képet, és ti mást 

csináltok magatoknak. Akkor mi tesz 

titeket örök nővé? Sok mai nőtől, 

lánytól megkérdezhetném. A smink? A 

vadiúj, méregdrága ruhák? A nagyzolás, 

a műköröm, a hisztizés, a “nagy nőnek 

hiszem magam”, mert ezek nekem mind 

megvannak, amiket most felsoroltam. 

Nem ez tesz titeket nővé, igazi nővé. 

Számomra a nő egy olyan valaki, aki 

úgy tökéletes, vagyis örök, ahogy Isten 

megalkotta, szeretet van a szívében, s 

igazi nőiesség árad belőle. - Nem pedig 

a milliomosok oldalán nagyzol 

kicicomázva a legújabb kocsicsodában 

meg a szőrmebundájában.  

Ez örök nő? Isten alkotta a nőt öröknek, 

s mégis azt hiszitek, hogy festékbe 

öltöztetve az arcotokat, a szemeteket, 

meg mindeneteket szebbek lesztek? Ezt 

a gondolatot követve, nem is Isten 

alkotja a nőt, hanem a plasztikai sebész. 

Így találkozunk a szilikoncicijű, felfújt 

ajkú plázacicákkal. Az, amit ők 

mutatnak, az igazi női kisugárzás? Hát, 

akkor a világ nagy tévedésben van. (…) 

Szeretném megállapítani, hogy örök nő 

számunkra, számomra az, akit tiszta 

szívemből szeretek. 

 

Szegi Márk, XII. A osztály 

 

MAGYAR NYELV KATEDRA 



 
 

 
 

TÖRTÉNELEM – FÖLDRAJZ  KATEDRA 
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A világnapokon túl… 

Az év minden napján van alkalmunk 

ünnepelni... ha akarunk. Természetesen minden 

rajtunk múlik. Az értékrendünk az, ami rangsorol... 

fontos vagy egyáltalán nem az... Viszont nem kell 

megvárni semmilyen világnapot ahhoz, hogy 

tegyünk valamit. Valami jót, mert csak azt érdemes. 

Ahhoz a mai nap épp megfelelő…  Így lett ez idén az 

állatok világnapja alkalmából rendezett kis 

akciónkkal is, hisz jóval később kezdtünk hozzá a 

szervezkedéshez. A gyűjtögető életmódunk két hétig 

tartott. Ennek eredménye 300 kg kutyaeledel, 

mellyel a helyi állatmenhelyet segítettük, immár 

harmadik éve. Jó hír, hogy ezzel példát mutattunk a 

felnőtteknek is, hiszen ezt követően még számos 

felajánlás, ajándék érkezett az elhagyatott 

kutyusoknak.  

 

Hálás köszönet az önzetlenségetekért!!! 

Mindenkit ölelnek 

Borbola Melinda és Bordás Mária tanárnők 

 

Gloria Victis 
 

 Idén először vehetett részt iskolánk a Gloria Victis 

ifjúsági találkozón, a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A 

találkozón elsősorban olyan diákok vehettek részt, akik 

tagjai a Rákóczi Szövetség margittai 

diákszövetségének. Nagyon szép és emlékezetes 

kirándulás volt, jó volt az 56-os eseményeket ilyen 

„közelről” szemlélni, részt venni a fáklyás 

felvonuláson, az 56-os egyetemisták egykori útvonalán 

végighaladni, korabeli újságot olvasni, látni a 

nosztalgiavillamost. Felemelő érzés volt a Kossuth 

téren hallgatni a Himnuszt a zászló felvonása közben. 

Gyönyörű volt a vár, a parlament és a Magyarság Háza 

is. Várunk továbbra is minden érdeklődőt a Rákóczi 

Szövetségbe.  

 

Zatoschil Ballai Zsuzsa tanárnő 

 

 

            

Flashmobe a békéért 
 

 

A Globális Okatatás Hete egy, az Európai Tanács 

által kezdeményezett tevékenység, amely idén a 

XVIII. alkalommal került megrendezésre. Idén a mi 

iskolánk is részt vett benne különféle 

tevékenységekkel, mint a plakátok készítése, 

gondolatébresztő beszélgetések a békéről és a 

háborúról, békével kapcsolatos idézetek, versek, 

dalok gyűjtése és bemutatása. Kétségkívül a 

leglátványosabb tevékenység a DT segítségével 

létrehozott flashmobe volt, melynek keretén belül 

többnyelvű „béke” feliratok készültek, megtanultuk 

jelnyelven a „béke” kifejezést és egy perc néma 

csönddel adóztunk azokért, akik a XX-XXI. század 

háborúinak és terrortámadásainak estek áldozatul. 

 

Zatoschil Ballai Zsuzsa tanárnő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
„Azt hiszem, hogy a fáklyás felvonuláson és a 
Bem-téri ünnepségen sikerült megértenem 
igazán, hogy mi is történt '56-ban, itt tudtam 
átérezni azt az emelkedett hangulatot, ami 
az egész tömeget körülfonta.” 
 

Jakab Emőke, XII. A 
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VALLÁS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA 

 

Margittai diákok látogatása Egerben 
Bordás Mária református vallástanárnő beszámolója 

        

    A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási 

Programjának köszönhetően igen 

mozgalmasan alakult október utolsó hete a 

margittai Horváth János Elméleti Líceum 

diákjai számára. A hét elején a gyulai 

Göndöcs Benedek Szakközépiskola diákjait 

és tanárait fogadtuk iskolánkban, a hét 

végén pedig mi kerekedtünk fel, hogy 

ellátogassunk Egerbe és környékére.                                              

Ötvenfős csoportunk október 28-án, 

pénteken reggel izgatottan indult útnak.   

Egerbe érkezvén első utunk fogadó 

iskolánkba, a nagy múltú Gárdonyi Géza 

Cisztercita Gimnáziumba vezetett, ahol az 

iskola aligazgatónője, Kovács Ottó tanár úr, 

valamint a IX. K osztály tanulói nagy 

szeretettel fogadtak bennünket. Vendéglátó 

tanáraink jóvoltából megismertük a 327 

éves iskola történetét, múltját és jelenét, a 

diákok pedig rövid zenés műsorral 

kedveskedtek. „Történjen bármi, amíg 

élünk s meghalunk / Egy vérből valók 

vagyunk…” zengett a dal a tehetséges 

diáklány ajkán, előttem pedig saját alma 

materem, a nagyváradi volt premontrei 

gimnázium elevenedett meg ott, a 

cisztercita gimnáziumban való látogatásunk 

során. A templom, a rendház, az iskola...  

mintha egy kaptafára készült volna mindkét 

intézmény! Csak épp a sorsuk alakult 

másként… 

    Házigazdáink kedves fogadtatása után mi 

is bemutattuk városunkat és iskolánkat. 

 

 

   A gimnáziumot elhagyva a Dobó téren át 

- útközben rácsodálkozva a karcsú Minaret 

szépségére, és egy pillanatig megállva az 

énekmondó Tinódi  Lantos Sebestyén 

szobránál – az egri várba látogattunk el, 

ahol az 1552-es törökök feletti dicső 

győzelemről meséltek a kövek. A várban, a 

Hősök termében és a kazamatában sétálva 

képzeletünkben sorra megelevenedtek 

Gárdonyi Géza Egri csillagának hősei. 

Lelki szemeinkkel láttuk a vad ostromokat, 

éreztük a várvédők bátor elszántságát. 

Gárdonyi Géza sírjánál meghallgattuk 

Dobó Istvánnak a várért,  a nemzetért és a 

hazáért mondott imáját.  

   

    Ezt követően koszorút helyeztünk el az 

író sírjánál. „Csak a teste” - hirdeti az 

egyszerű fejfa, és mennyire igaz, hisz hálás 

olvasói szívében él ő tovább. 

     Az újjászületés kapujában című 

óegyiptomi tárgyú emlékeket felvonultató 

kiállítás megtekintése után búcsút vettünk a 

vártól, és a Török Fürdő felé vettük az 

irányt. Jó volt csobbanni ebben az Arnaut 

pasa által emeltetett gyönyörű, arany 

kupolás fürdőben, melynek különlegessége 

a meglehetősen ritka, radon tartalmú 

gyógyvíz. Kirándulásunk első napja 

mozizással zárult. 

    Másnap, október 29-én reggel az egri 

székesegyházba látogattunk el. Az 

impozáns, klasszicista stílusú épület 

csodálattal töltött el mindnyájunkat. Rövid 

ima és zsoltáréneklés után átsétáltunk az 

1956-os emlékműhöz, hol kísérőnk röviden 

ismertette a forradalom egri vonatkozásait. 

Ernesto Pinto Dal azokról, akiket a holnap 

megkoszorúz című versének elszavalásával 

és nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével 

emlékeztünk a forradalom mártírjaira, majd 

megkoszorúztuk az emlékművet. 

  Ezt követően buszra szálltunk, és az 

ismert bükki üdülőhelyre, Szilvásváradra 

utaztunk. A szilvásváradi állomásról 

kisvasúttal folytattuk utunkat a Bükki 

Nemzeti Park részét képező 

természetvédelmi területre, a Szalajka-

völgybe, mely a Bükk, de talán egész 

Magyarország legszebb kirándulóhelye. 

    A kisvasút végállomásától, a festői 

szépségű Gloriette tisztásról gyalog 

ereszkedtünk vissza Szilvásváradra. A 4,2 

km hosszú völgyön átgyalogolva 

megcsodáltuk a különleges, természet 

alkotta Fátyol-vízesést, melynek 

lépcsőzetes gátjain fátyolszerűen lezúduló 

vize varázslatos látványt nyújt a látogatók 

számára. Hasonlóan szép élményt kínált a 

Sziklaforrás is. Megtekintettük továbbá az 

Erdészeti Múzeumot, a dámszarvasokat és 

muflonokat a vadas kertben, a különleges 

pisztrángtenyészet tavait és a Szabadtéri 

Erdei Múzeumot. Őszi erdei sétánkon halk 

csobogással a kristálytiszta vizű Szalajka-

patak kísért végig.  

    Kellemesen elfáradva érkeztünk vissza 

Szilvásváradra. Onnan a Maklány-völgyben 

található Egerszalókra vezetett utunk. A 

hegyre felkapaszkodva megcsodáltuk a 

Közép-Európában egyedülálló, csipkézett, 

fehér mésztufa dombot. Megfogadtuk, hogy 

legközelebb az itt lévő strandon is 

csobbanunk egyet.     

 

    Az idő gyorsan telt, és mi lassan hazafelé 

indultunk. Bár mindenki roppant fáradt 

volt, mégis megálltunk a Hortobágyon 

kiállított T-34-85-ös tanknál. A tank 

látványától minden gyermek új erőre 

kapott, és pillanatok alatt birtokukba vették 

a harci járművet. Csüngtek az oldaláról, a 

tetejéről, néhány vakmerő nebuló pedig 

kiült a tank csövére. Aki már nem fért rá a 

tankra, az nemes egyszerűséggel aláfeküdt. 

Ujjongásukat látva hálát adtam az Istennek, 

hogy ezek a gyermekek úgy nőhettek fel, 

hogy a tank látványa nem félelmet, hanem 

lelkesedést vált ki belőlük, mert nem a 

pusztítás, a gyilkolás eszközét látják benne, 

hanem egy érdekes játékot! 

    Jókedvűen, sok-sok felejthetetlen 

élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza 

Margittára. Köszönjük a Rákóczi 

Szövetségnek, hogy lehetővé tették 

számunkra ezt a nagyszerű utazást!  

 

 

 

 

Katedra-figyelő 

(a vallás és társadalomtudományok 

katedra aktuális tevékenységei) 

 

    December 9-étől újra elindul a 

Filmklub, melynek keretén belül 

péntekenként - Szabó József tanár 

úrnak köszönhetően - érdekes 

filmeket tekinthettek és vitathattok 

meg.  

 

    Hamarosan a Tanulj velem! 

program is folytatódik iskolánkban, 

melynek célja a tanulási 

nehézségekkel küzdő diákok 

felzárkóztatása. A program 

koordinátora Florea Katalin 

iskolapszichológus, ezért ha 

szívesen részt vennél benne, nála 

jelentkezz! 

 

 

    Isten segítségében bízva immár 

ötödik alkalommal indul útnak 

iskolánk hagyományőrző csoportja 

Bordás Mária vallástanárnő 

vezetésével, hogy vidám 

betlehemezésükkel megszépítsék az 

Úr Jézus születésének ünnepére 

készülődők hétköznapjait. 
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FIZIKALEIDOSZKÓP (1)  
 

                                         Fizikusok mosolyogtató gondolatai ... 

 

 ☺Sose aggódj azon, hogy problémáid vannak a matematikával. Nekem 

sokkal nagyobb problémáim vannak vele. (Albert Einstein) 

 ☺Az egyetlen tudomány a fizika, a többi csak bélyeggyűjtés. (Egyesek 

Lord Kelvinnek, mások Ernest Rutherfordnak tulajdonítják a mondást.) 

 ☺Azért, hogy az emberek szerelembe esnek, nem a gravitáció a felelős. 

(Albert Einstein) 

 ☺Tudósnak azt az embert hívják, aki egy adott szakterületen a lehető 

legtöbb hibát követi el. (Niels Bohr) 

 ☺Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a 

világegyetemben nem vagyok olyan biztos. (Albert Einstein) 

 

                                                     ... és mosolyogtató tévedései: 

 

                     ☺Levegőnél nehezebb repülő szerkezetet építeni lehetetlen. (Lord Kelvin, 1895-ben) 

 

                     ☺A legkisebb jel sem mutat arra, hogy a nukleáris energia bármikor is elérhető lesz 

                            az ember számára. (Albert Einstein, 1932-ben) 

                                                          

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tudod-e? 

 Miért olvad el hamarabb a szennyes hó, mint a tiszta? 
(A hősugarak melegítő hatása függ a test színétől. A tiszta, fehér színű hó visszaveri, míg a szennyes, sötétebb színű hó elnyeli a hősugarakat.) 

 

 Miért nem melegszik fel a mázatlan cserépkorsóban az ivóvíz, még akkor sem, ha a korsó a napon van? 
(A mázatlan cserépkorsó fala tele van kicsiny lyukakkal, amelyek megtelnek vízzel. Ez a víz a fal külső oldalán párolgásnak indul, így hőt von el a korsóban lévő víztől, tehát hűti azt.) 

 

 Miért éget meg jobban a 100 
0
C-os gőz, mint a 100 

0
C-os víz? 

(A 100 0C-os gőz bőrünk felületén először 100 0C-os vízzé csapódik le, így a lecsapódáskor felszabaduló hőmennyiséget is bőrünknek kell elviselnie.) 

 

     Agymozgató feladvány: 
 

 Egy lány megkérdezi az apjától, hogy hány éves. Az apa így válaszol: „A te éveid száma 

most 
2

5
 -e az én éveim számának, 4 évvel ezelőtt viszont a te éveid száma 

1

3
 -a volt az én 

jelenlegi éveim számának.” Hány évesek? (24 és 60) 

 

         Erre felelj!                         
                                                                                          

                                                                     

                                                                                 

                                                                             

                                                                     

                                                                     

                                                               

                                                                         

                                                                          

                  

 

FIZIKA – KÉMIA – BIOLÓGIA  KATEDRA 

Albert Einstein 

(1879-1955) 

Niels Bohr 

(1885-1962) 

Mi van az igazi homokórában? 

-sivatagi homok 

-vörösborban főtt őrölt márvány 

-száraz csontreszelék 

-téglapor 

-homokkal kevert, őrölt gomba 

-finomra darált órarugó 
 

(Nem homokot használtak, mert az a használat során lassan 

elhomályosítja az üveget, hanem vörösborban kifőzött, 

őrölt márványt, mert a vörösbor festékanyaga megfesti, 

glicerintartalma pedig csúszóssá teszi a márványport.) 

 

Felhasznált szakirodalom: 
1. Szabó Attila Henrik: Idézetek könyve, Könyvmíves 
Könyvkiadó, Budapest 
2. Rókáné Kalydi Bea: 150 kérdés és válasz a fizika köréből, 
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen 
3. Sz. N. Olehnyik, J. V. Nyesztyerenko, M. K. Potapov: Régi 
szórakoztató feladatok, Műszaki Könyvkidó, Budapest, 1990 
4. Mózes István Miklós: Agy-teszt, Regun Press Kiadó, Üllő 
                                                                       

                                                                     Összeállította: 

                                              Rend Erzsébet 

                                                  fizikatanár 

Boeing 747-es repülőgép Atombomba robbanása 
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The girl 

 The door opened and I couldn’t believe my eyes. It was a little blonde girl with the darkest eyes I’ve 

ever seen.  

 She was just looking at me and said nothing to me. She was wearing a white, long, dirty dress, which 

melted into the snow. She was shaking, but didn’t say anything. I called her into the house, but she was 

standing, looking at me. I held her hand and I took her to the house. I started talking to her: 

 “What’s your name?” 

 “My name is Luna.” 

 “Oh, you have a beautiful name. How old are you, Luna?” 

 “I’m eight.” 

 “And what are you doing here? It’s very cold outside.” 

 “I was looking for you! I wanted to know where your house was and I found it.” (to be continued) 

Vivien Buze (former student of grade 8 th  B); teacher: Dorotea Ianc  

 

  

  

ZENE: https://www.youtube.com/watch?v=q5Y2B55nKZY (tanár: Puskás Miklós) 
 

Irány: Ivó és a Hargita! 

 Vasárnap reggel indultunk el izgalommal telve Székelyföldre, 

az ivói Erzsébet táborba. Az Erzsébet-tábort a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ajánlotta fel, a szervező 

pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt. Iskolánkból 

10 diák vehetett részt ingyenesen ezen a táborozáson, akik a 

versenyeken elért eredményeik szerint lettek kiválasztva. Csoportunk 

kísérője Puskás Enikő tanárnő volt.  

 Amikor megérkeztünk, az önkéntesek örömmel fogadtak 

minket. Megkaptuk a szobáinkat, majd elhelyezkedtünk. 

      Nem sokkal az érkezés után csapatjátékokat játszottunk. 

Minden csapatnak nevet kellett választania. A mi nevünk a „Molekula 

csapat” lett. Érdekes és szórakoztató játékokban volt részünk, 

amelyeket nagyon élveztünk. Ez után vacsoráztunk, majd szabad 

program volt, aminek keretében felfedeztük a környéket. Majd készülődtünk a lefekvéshez. 

 Hétfőn reggel kissé fáradtan keltünk. Felöltöztünk, majd reggeli tornára mentünk – nem szívesen, de ha muszáj volt! 

Ezután reggeliztünk. Ez idő alatt az önkéntesek leellenőrizték és pontozták a szobáinkat. 

 Reggeli után elindultunk a Vadasparkba. Útközben egy „kísérőt” is szereztünk, egy ifjú szarvast, aki egész sétánk során 

velünk volt. A hatalmas hőség miatt nem sok állatot láttunk, viszont elmentünk megnézni a Vadaspark területén lévő 

tüneményes izlandi lovakat. Majd visszaindultunk a táborba.  Kicsit megmosakodtunk, lemostuk a séta porát, majd lementünk 

az ebédlőbe, és megkezdődött a tábornyitó. Ebédeltünk, pihentünk, és készülődtünk a bemutatkozóra, ahol a margittai csapat 

bemutatta a városát és az iskoláját, valamint szavalt és énekelt. 

Adorján Johanna, VI-A 

(tanár: Murányi Mihály) 
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 Sarkadi Nándor,  VII-B 

(tanár: Murányi Mihály) 

https://www.youtube.com/watch?v=q5Y2B55nKZY
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA   KATEDRA 

 
 Vacsora után egy interaktív beszélgetésben volt részünk Tőkés Lóránt lelkésszel és feleségével. Ennek keretében 

énekeltünk és régi hangszereket próbáltunk ki. Majd következett a takarodó. 

      A következő nap elég hosszúnak és eseménnyel telinek ígérkezett. Reggeli után kezdetét vette a Tábori olimpia. Ismét 

szórakoztató játékokban volt részünk. Ebéd után elindultunk a Madarasi Hargita felé. Amint odaértünk, elindultunk a csúcsra. 

Fentről gyönyörű a kilátás. Úgy tartják, hogy minden magyarnak életében legalább egyszer fel kell oda mennie. Amint 

visszaérkeztünk, vacsoráztunk, majd táncház következett. Jól mulattunk. 

      A táncház után készülődtünk a várva várt éjszakai akadályversenyre. Én személy szerint ezt vártam a legjobban. Volt 

ijesztgetés az erdőben, rémisztő történetet kellett írni, különböző dolgokat kellett a sötétben megtalálni, úgyhogy szerintem 

nagyon érdekes volt. Ez után kimerülten, de boldogan tértünk nyugovóra. 

      Szerda reggel még bennünk bizsergett a fáradtság. A reggeli után készülődtünk Szentegyházára, a strandra. Az idő jó 

volt, a víz meg jó hideg, igazi „székely termálvíz”. Eléggé kimerültünk. Szinte állva aludtunk, amikor visszaértünk. Emiatt egy 

fél órával el kellett halasztani a további programot, mert lefeküdtünk aludni. 

     Az Erzsébet vetélkedő kezdődött. A csapatoknak egyik fele Szent Erzsébet életével kapcsolatos kérdésekre kellett 

válaszoljon, míg a többiek négyes csoportokat alkotva plakátot készítettek. 

     Vacsora után íjászelőadáson vettünk részt, és íjászkodtunk is. Majd mentünk lefeküdni. 

    Csütörtök volt az utolsó nap, amit még tábori napnak tekinthettünk. Már a reggeli tornát is megszerettük. Reggeli után 

ismét egy csapatjáték következett. Itt is nagyon érdekes játékok voltak. Ebéd után készülődtünk a Ki Mit Tud?-ra. Majd 

kezdetét vette a tehetségkutató. Mindenki izgult. Voltak szép, érdekes, humoros előadások is. Vacsora után volt a díjátadó és a 

táborzáró ünnepség. A díjátadón minden verseny győztese megkapta az ajándékát. A margittai csapat is sok jutalomban 

részesült. 

     Következett a tábortűz. Ekkorra már kívülről tudtuk a tábordalt, amit naponta legalább ötször hallottunk. S elénekeltük 

a tábortűz mellett is. Az ebédlőben meg egy videót néztünk meg, ami a rólunk készült képekből állt. Majd kezdetét vette a buli. 

Nagyon jól szórakoztunk! 

      Péntek reggel korán keltünk, hogy be tudjunk pakolni. Fáradtak és szomorúak voltunk: véget ért a táborozás, viszont 

nagyon boldogok is, mivel rengeteg élményben volt részünk, és sok új barátot szereztünk. 

      Kimerülten, de élményekkel telve indultunk haza. Szerintem mindenki nevében kijelenthetem, hogy remek volt a  

tábor, és hogy köszönjük szépen Rend Erzsébet aligazgatónőnknek a lehetőséget, hogy ilyen szép helyen táborozhattunk. 

Nagyon reménykedem benne, hogy jövőre is eljuthatok Ivóba, hogy még több ehhez hasonló élményben lehessen részem.  

Puskás Bíborka, VIII. B 

 

 

Analfabetismul funcțional 

  Una din problemele  societății românești din ultimii 26 de ani o reprezintă apariția unei categorii, tot mai 

mari, de oameni care, deși sunt  posesori de  diplome, nu  știu să  se exprime corect sau să înțeleagă un text pe care 

l-au citit. Aceștia se numesc analfabeți funcționali.  

 Cel mai simplu este să spunem că toată vina aparține sistemul de învățământ din România. Aș îndrăzni să 

afirm că și societatea are o mare contribuție la această problemă. Trăim într-o lume în care elevul este dependent  

de internet și de telefonul mobil. Totul se petrece cu o viteză năucitoare, nu mai comunicăm în scris, nu  mai citim 

opere literare clasice, iar cât privește mass-media și industria filmului, ele au devenit în timp doar mașini de produs 

bani. Producem orice doar pentru foloase materiale, fără a căuta să educăm, să formăm și să stimulăm intelectul 

tinerilor.  

 Motivația elevilor lipsește, ei nu înțeleg utilitatea materiei pe care trebuie să o studieze. De multe ori îi auzim 

întrebându-se “la ce îmi folosește...?”. Din păcate, aceeași opinie o au și părinții. Nimeni nu ia în calcul că fiecare 

disciplină din programa școlară contribuie la formarea unei gândiri logice, la dezvoltarea limbajului sau la lărgirea  

orizontului de cultură a fiecărui copil. Se apreciază utilitatea unei discipline doar prin prisma modalității în care  

aduce un venit, rapid, desigur substanțial.  

 Din păcate, o mare parte din responsabilitatea needucării tinerei generații o are părintele, acesta investind 

nepermis de mult în gaget-uri care, ajung, sau au ajuns deja, să înlocuiască rolul de educator al părintelui.   

 Activitățile sociale lipsesc cu desăvârșire, deși ele stimulează comunicarea, emiterea de ipoteze variate, 

dezvoltă inteligenţele multiple, stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe. 

 În mod evident analfabetismului funcțional este, în deobște, vizibil la examenele naționale de evaluare și de 

bacalaureat, al căror rezultate au scos la iveală zeci de școli care n-au avut nici măcar un elev capabil să promoveze  

examenul  de maturitate. Un alt  exemplu  al existenței  analfabetismului funcțional în școlile române este testul 

Pisa unde elevii noștri s-au clasat printre ultimele locuri. Testarea internațională Pisa se desfășoară o data la trei ani 

și arată nivelul elevilor de 15-16 ani la matematică și la citire. Rezultatele au arătat că  elevii români au dificultăți la 

citirea, înțelegerea unui text și pot rezolva doar exerciții de bază la matematică. În plus, testul a arătat  că, dintre toți 

elevii chestionați,  elevii români sunt cel mai puțin motivați să învețe.  

 Învăţământul modern românesc încurajează  spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dirijarea și îndrumarea 

elevilor făcându-se de către profesori în baza unei programe școlare bine stabilite, rolul profesorului căpătând noi 

valenţe, depăşind optica tradiţională prin  care era un furnizor de informaţie. Însă munca profesorului este doar o 

mică parte din întregul angrenaj care formează elevul, viitorul om al societății moderne. Elevii trebuie să fie 

motivați și încurajați să învețe atât de către părinți, cât și de către societate.  
 prof. Moisa Livia-Erna 



 
 

 

ZENÉVEL VERSRE HANGOLVA 

 A verstanítás vonzóvá tételének egyik mágnese a zene. Évek óta 

foglalkozom furulyaoktatással, ez a zenei tudás az, amely 

verstanításnál-, tanulásnál sokat segít nekem, hiszen minden versre 

ritmust faragnak a tanulók, megzenésítik azt. Érzik, tudják, hogy a 

vers maga egy nagy ének, zene, amely átjárja egész lényüket, igaz, 

első perctől kezdve tudatosan erre készülök. Sokat idézem Simon 

András alábbi gondolatait, mert tudom, hogy nem magolni kell 

gyönyörű verseinket, hanem átélni, s ezáltal szavalni, mindez pedig 

csak úgy valósulhat meg, ha önmagunkat teljesen átadjuk a vers 

hangulatának, zeneiségének. Elég sokszor sikerült, s remélem 

sikerülni is fog. 

 

"Zene a 

csend, 

s benne 

fogantál te 

is, 

mint öröktől 

áldott 

gondolat. 

Titkok 

ölében ringó 

gyermek, 

engedd hát 

szeretni 

önmagad."  

 (Simon András) 

 Egy átlagos verstanítási órámról írnék néhány szót. 

Aki úgy gondolja, tud nevet adni az alkalmazott 

módszereknek, jó, de én nem tartom ezt fontosnak. A 

verstanítási órákon nem az a célom, hogy fejből fújja a 

diák a verset, bár sok esetben ez is fontos, hanem az, hogy szeresse a verset olvasni, 

önmagától akarja azt megtanulni, mert érzi, milyen jó hatással van rá. 

 Az óra menete: Egy Zenecsillaggal indítottam. Melyik dalt rejti? A csillag 

belsejében lévő piros betű a kiindulópont. Megfejtették.  

Kányádi Sándor portréja kerül fel a térképre,  Nagygalambfalvára, Hargita megyében. 

Kitalálták az éneket. Kolozsváros olyan város... 

Megmutatták a térképen Kolozsvárt. Kányádi Sándor portréját helyeztem fel oda, 

majd később vissza, Nagygalambfalvára csúsztattam a képet. Életrajzi adatok 

következtek Prezi bemutatóval. Mi is próbálkozhatunk versírással, bizonyára Kányádi 

Sándor is örülne neki, így biztattam őket.  

Folytatták a játékot csoportokba rendezve: Minden csoport kapott egy tárgyat és 

egy színes kendőt, a feladatuk az volt, hogy írjanak két rímelő sort, amely tartalmazza 

az adott tárgyat, s a két sor hangulatát a kendők 

színei határozták meg. Éspedig: 

1. Csoport: palatábla, piros gondolkodó kendő - 

vidám 

2. Csoport: székelytarisznya, zöld kendő - 

reményteli 

3. Csoport: lúdtoll, fekete kendő – szomorú 

4. Csoport: egy kivágott kéz, sárga kendő – 

melegség 

Alkottak egy-egy kétsorost. Ezt az alábbi képen 

lehet látni. Pl. Kezemben régi palatábla,/Hátamon 

pedig iskolatáska/Remélem, a tarisznyámban van 

mogyoró, /Tudom, gyermekeknek ez való./Gyász, 

halál következik, /Lúdtoll hullik, ember 

ordít!/Szerelme kezét fogja, /S érzelemmel megcsókolja. 

Elmondták, hány negyedes ütemben íródott a kétsorosuk, kitapsolták a ritmusát. 

Mikor minden csapat bemutatta a kis versikét, felhelyeztem a táblára a lapokat, 

amelyekre írtak, természetesen a kendők színével megegyezős színű lapra írták a 

gondolataikat. Majd dallamot kapcsoltak a kétsorosokhoz, furulya, ének 

közvetkezett, akik énekeltek, ütemeztek is.   

15 

DIDAKTIKA 



 
 

ZENÉVEL VERSRE HANGOLVA 

 A négy darab versikét sorrendbe tették úgy, hogy egy verset képezzenek. Nagyon jól sikerült. 

Itt következett egy szavalat a tanító, azaz jómagam részéről. Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya… Megfigyelési 

szempont, milyen tárgy található a versben, amivel már dolgoztunk óra elején? Felsorolják: palatábla, tarisznya, kéz. Itt 

következik a szokásos verselemzés, szótagok megszámlálása soronként, rímképlet meghatározása, a versnek ismert Dallam 

keresése, amelyen elénekelhető. Találtak is, Sárga csikó csengő rajta…, majd ugyanezzel a dallammal énekelték el az általuk 

írt sorokat is, kicsi igazításokat iktattunk be a versükbe a dallam javára. Majd egy kis játék következett Kányádi Sándor: Kicsi 

legény, nagy tarisznya című versének első szakaszával, két csoport énekelte szöveggel a sorokat, a másik kettő pedig csak a 

Huzsedáré, huzsedom ismétléseket. 

 Teljes harmónia jellemezte Kányádi Sándor sorainak zenés feldolgozását. Meghallgatták Koczka Fecó előadásában a 

verset internetről.  

 Kirakós játék következett. Elolvasták a verset, majd a kapott verssorokat időre kellett, természetesen könyv nélkül 

helyes sorrendbe rakni. Elég sikeres volt ez a feladat. Két-három sor nem volt a helyén, de a többi tökéletes volt.  

 Szakaszválasztás következett. Minden csoport kiválasztott egy szakaszt, a másik csoport azt a szakaszt kellett 

memorizálja, amelyet a tanító által kijelölt csapat választott azért, hogy megtaníthassa nekik. Feladatuk az volt, hogy úgy 

tanítsák meg a szakaszt társaiknak, ahogyan szeretnék ők is tanulni a verset.  Tíz perc volt erre szánva, csodálatos volt látni, 

hogy az a csapat izgult a legjobban, aki tanította a verset, nem az, amelyik elmondta, előadta. Boldogok voltak, hogy 

taníthattak. Ezt a csillogást szoktam látni gyermekeim szemében a verstanítás, - tanulás pillanataiban. Csodálatos élmény, 

minden pedagógusnak ajánlom.  

 Házifeladat: Rajzolják le egy általuk választott technikával azt a szakaszt, amelyik a legjobban megérintette őket, lehet 

az általuk írt verset is lerajzolni. 

 A meglepetés eddig még soha nem maradt el, átlagban az osztály 90 százaléka fejből megtanulja a verset. Azok, akik 

nincsenek benne a 90 százalékban, még azok is tudják részben, s tetszik nekik a vers. Örömmel olvassák. 

Szavalóverseny: Együtt szavalunk... 

 Aki ügyes, a szélső körben elszavalja a verset, de csak a társa hátára tűzött sortól kezdheti. Ezért nehezebb a feladat. 

Nagyon élvezték. Ha hibázott, vagy nem jutott eszébe a tanulónak a következő sor, segítették egymást. Így a nehezebb 

felfogású gyermek is mosolyogva tanulta a verset. Természetesen, aki a teljes verset el szerette volna szavalni, megtehette. 

Jelen esetben az egész osztály szavalt egyénileg is.  

Jutalom: kiválasztott magának minden gyermek egy csipeszt, amelyen arcok voltak. Mindenki mosolyós arcút 

választott. Rácsíptették a pólójukra. 

Így tudjuk mi, pedagógusok boldogan tanítani a verseket, s így gyermekeink versolvasókká, illetve szavalókká válnak a 

zene útján. 

Minden tanítónak és tanárnak ajánlom ezen soraimat, s hallgassanak még nagyon sok szép szavalatot pályafutásuk 

során. 

 Fügedy Anikó-Erzsébet tanítónő 

 

KOOPERATÍV MÓDSZEREK AZ ÓVODAI OKTATÁSBAN 

Társadalmunk elvárása megváltozott a fiatalokkal szemben. Szükség van az állandó önművelésre, jó alkalmazkodó-

képességre, nyitottságra, megfelelő kommunikatív személyiségre. 

A mai óvodai gyakorlatunk csak kis mértékben tudja felkészíteni diákjainkat ezeknek a készségeknek, képességeknek 

az elsajátítására. Oktatási gyakorlatunkban eddig ismeretlen fogalom volt a kooperativitás, a tolerancia, a kognitív tanulás, a 

szervezőkészség fejlesztése. E tartalmak nélkül nagyon nehéz optimális képességeket, készségeket fejlesztő légkört teremteni. 

Ezeket a tartalmakat nekünk kell kialakítani, hogy a gyermekek felnővén, boldoguljanak az életben, majdani munkahelyükön. 

Hogy fel tudjuk vállalni ezt a feladatot, meg kell változtatni eddig megszokott stratégiáinkat, amelyek az új tudás, ismeret 

átadására, befogadására megfelelőek voltak, de a megszerzett tudás alkalmazására már kevésbé. 

A gyermekek szerepeken keresztül könnyebben megfogalmazzák gondolataikat, jobban kiállnak önmagukért. Játék 

közben aktívan fejlődnek interperszonális kapcsolataik. Játszótársaival való társas kapcsolataik egyre jobban kiteljesednek: 

együttműködnek, beszélgetnek, barátkoznak egymással, és a játékélmények mind jobban összekovácsolják őket. Mindezek a 

szociális kompetencia előfeltételei. A kooperatív technikákat eredményesen használhatjuk foglalkozásként, de jól használható 

segítő, kiegészítő eszközként, módszerként is.                                                                               

A kooperatív oktatásra különösen igaz, hogy személyiségfejlesztő módszer, hiszen eszköze minden olyan játék és 

gyakorlat, amely hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megérthessük egymást és magunkat, különböző képességek fejlődjenek, 

tökéletesedjenek, és az így kimunkált személyiségünkkel könnyebben eligazodjunk szűkebb és tágabb környezetünkben. Ezen 

játékok célja a személyiség alakítása, a társakkal, a környezettel történő kapcsolat felvétele és megtartása, önmagunk 

elfogadása és elfogadtatása. Nagy hangsúlyt kap a képzelet, a fantázia, a kreativitás, az empátia. Ezek alapot teremtenek, 

eszközként funkcionálnak, de ami a legfontosabb, mindez érzékelés, cselekvés útján, a gyermek alapvető tevékenysége, vagyis 

játék közben történik. 

  A kooperatív tanulásszervezéssel az óvodáskorú gyerekek érdeklődését több oldalról kelthetjük fel, ezáltal aktivitásuk 

is megnő. Motiváltságuk megnyilvánul az ismeretek, az információk megszerzésében, s azok így mélyebben rögzülnek. Erősíti 

az óvodások közti együttműködést, fejleszti a kooperációs készséget. A közös munka eredményessége újabb siker forrása 

lehet, így a világ és a témakörök összefüggéseit is megismerhetik. Lehetőségünk nyílik differenciálni a különböző 

készségekkel rendelkező gyerekek között, illetve jobban megismerhetjük az óvodások képességeit, készségeit, személyiségét. 

A gyerekek egyéni és közös sikerélményekhez juthatnak, ami számunkra is sikert jelent. Munkánk változatosabbá, alkotó 

jellegűvé válik, az egymást sematikusan követő témakörök helyett színesebb, mozgalmasabb feladatvégzés jelenik meg 

tevékenységeinken. 

Kiss Beáta óvónő 
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 Áldott ünnepet kívánunk!  



 

 

 


