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Tiszteletes úr! Kedves végzőseink! Tisztelt Képviselő úr, Polgármester úr, Alpolgármester úr! Tisztelt vendégeink! Tisztelt jelenlévők! 

Stimaţi reprezentanţi ai cultelor creştine! Dragi absolvenţi! Stimate Domn Deputat! 

Stimate Domn Primar Pocsaly Zoltán şi Domn Viceprimar! Stimaţi invitaţi! 

2016. június 3. Egy olyan dátum, melyet ti, kedves díszbe öltözött ünnepeltek bizton nem feledtek. Piros betűs 

nap, várva várt nap, körülbelül május elejéig, hisz abban a tudatban éltetek, hogy még a holnap is szörnyen messze van. 

Addig időkatalizátort adagoltatok volna vagy felpörgettétek volna a Földnek a tengelye körüli forgását és a Nap körüli 

keringését, hogy gyorsabban teljen az idő, legyen már vége az iskolának. 

Ezt követte egy furcsa, talán számotokra is megmagyarázhatatlan életérzés, a negatív időkatalízis. Az utolsó 

hónap, hét és nap csak pillanatnak tűnt, és az utolsó iskolában töltött órák és a zsibongásba sípoló csengőszó spontán 

kígyózó sorrá rendezett benneteket. Maturandusgyöngysorrá. Szép gyöngysor, gazdag ... Kapoccsal rendelkezik, melyet 

az elmúlt diákévek megannyi történése, közös sorsotok, felejthetetlen tevékenységek sokasága alakított gyémánt 

keménységűvé. 

Mikor múlt el a gyermekkor? Nem vettük észre. S az ifjúság? Ez számotokra a jelen. Éljétek hát meg ezt a 

legszebb életszakaszt teljes intenzítással és felelősséggel. Ne feledjétek, szavaitoknak és tetteiteknek súlya lesz. 

Szavatok legyen szép és igaz. Tettetek legyen jóakaró és bátor. Ezek segítségével elérhettek bármit és mindent. 

Utakat járunk születésünktől kezdve. Az eddigiek védőkorláttal ellátott, szép, új, aszfaltozott utak voltak, mégha 

néha nem is úgy éreztétek. 

Most új utakra sodor az élet forgószele. Ezeket akadályok övezik, néha hegyre föl, máskor pedig mélyen 

szakadékba vezetnek. Szélesednek autópályává, sugárúttá, lezserebb haladást téve lehetővé, máskor pedig 

sziklaperemen vezetnek, de egyetlen cél felé viszik a vándort. Járd bátran utadat, töltsd meg értékkel és érzéssel ezt az 

élethosszig tartó utazást. Vezessen vezércsillagotok ezen a vándorláson, mert Exupéry Kis hercegével egyetemben 

hiszem, hogy a csillagok azért vannak kivilágítva, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a mágáét. 

Most szüleitekhez fordulok tisztelettel és köszönettel. Hálásak vagyunk, hogy szerepet vállalhattunk 

gyermekeik formálásában, legjobb tudásunk és felkészültségünk szerint. 

Hiszek iskolánk jövőjében, további fejlődésében. S mivel az épületek jellegzetessége a röghözkötöttség, a 

nagybetűs ŐT, iskolátokat, iskolánkat ugyanott találjátok. 

 Ne feledjétek Kassák Lajos szavait: „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet 

el tőlünk egészen.” 

Sikeres célbaérést XII. A! Viszontlátásra XII. B! Jó utat XII. C! 

Nagy Gabriella igazgató 
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Antal Kálmán úr és a 
S.C. Marconst. S.A. 
Nemes Antal úr és a  
S.C. Valenti S.R.L. 
Nagy Ákos úr és a 

S.C. Tip-Top S.R.L. 
Horgos család és a 
S.C. Sygnus S.R.L. 

Pocsaly Zoltán polgármester úr 
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Anyák napi cérnagrafikák 

 

Emlékek az első négy iskolai évről 

 

Amikor először jöttem a szép iskolába, nagyon örültem, mert új barátokkal találkozhattam. 

A tanító néni tanított meg írni, és minél jobban megismertem, annál inkább tudtam, hogy nekem csak jót 

akar. Viccesen, de mégis komolyan tanított. 

Második osztályban megkaptam a legelső hangszerem, a furulyám. Így kezdődött el az, hogy furulyázni 

tanultam, persze nem akárki tanított, hanem a tanító nénim, aki olyan nagy-nagy szeretettel magyarázott. 

Harmadik osztályban már több helyen is furulyázhattam, hála neki, mert csak az ő bátorító oktatása nellett 

érhettem el ezeket a sikereket. Egyre több dallamot tudtam elfurulyázni. 

Negyedik osztályban az évnyitón is felléptem, és ennek nagyon örültem. Büszke voltam magamra és a 

tanító nénimre. 

Ezért ő a kedvenc tanító nénim! 

Dulli Patrícia-Alexandra (IV. A) 

 

A Horváth János Elméleti Líceumba járok már négy éve, és most fogalmazásomban szeretném 

bemutatni a tanító nénimet. 

Ő nagyon kedves és kötélidegzetű, mivel még mindig tanít minket. Neki köszönhetően volt ez a négy év 

csupa kaland és szórakozás. Mindig kitalál valami újat, ami nekem tetszik, bár a felmérők nem nagyon 

tetszenek.  

Az osztály nagyon hangulatos. Minden szuper. Az osztályból kilépve a suli is jó, akkor is, ha nem mindig 

szeretek iskolába menni. 

Összefoglalva, ez egy nagyon jó négy év volt a tanító nénimmel. Most is szuper, buli is lesz! 

Somoghi Mateo (IV. A) 

 

Az első négy évem az iskolában egy csodálatos élmény volt. 

Amikor megérkeztem az iskolába, nagy meglepetésben részesültem, hiszen volt már akit ismertem, így 

nem éreztem magam egyedül. Persze örültem, hogy új emberekkel találkozhatok, de azért jobb volt egy 

ismerős gyerek mellé ülni. 

Az osztály is nagyon szép volt: magyar népmesés minta a falon, gyékényszékek, amelyek nem csak 

jobban mutatnak, mint egy-egy vasszék, de kényelmesebbek is, régi tárgyak, könyvek. Ilyen 

környezetben a tanulás is jobban megy. 

Na, de ugorjunk egy kicsit előrébb az időben, és beszéljünk  a második osztályról. Ebben az évben derült 

ki igazán, hogy mi is az az iskola. A tanító néni szigorúbb lett, a feladatok nehezebbek lettek, mint régen.  

Nekem a tanító néni a példaképem. Mindig segített, sőt, ő volt az osztály ezermestere. Ő nagy hatást 

gyakorolt rám. 

A IV. osztályról még nem tudok sokat írni, hiszen még negyedikes vagyok, de biztos vagyok 

benne, hogy az is csodálatos lesz, hisz már eddig is sok izgalmas dolog történt. 

Hajas Dorottya-Zsófia (IV. A) 
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Hol jártunk? 

 

Április 20-21-én a II. SBS és a IV. A osztályok tanulmányi kiránduláson vettek részt. 

Célunk országunkkal való ismerkedés, a földrajzi környezet megfigyelése és megtapasztalása, 

valamint a természetvédelem volt. Anyaggyűjtés előzte meg a kétnapos „kiruccanásunkat”, azaz 

felkészültünk énekekkel, legendákkal, térképismerettel a meglátogatásra kerülő földrajzi tájegységekkel 

kapcsolatosan. Íme gyermekeink beszámolója: 

Az Iskola másképp 

hetében elmentünk kirándulni. 

(Kiss Alexandra, IV. A o.) 

Felszálltunk a buszra, ahol a 

kedves tancik elhelyeztek 

minket. (Horváth Krisztián, IV. 

A o.) 

Kolozsváron először 

bementünk a Napsugár 

Szerkesztőségébe, ahol Emese 

néni elmesélte, hogyan készül a 

mi kedves lapunk, a Napsugár. 

(Bodnár Tamás, IV. A o.) 

A Terráriumban körül-

néztünk (Szabó Máté, II. SBS 

o.), érdekes állatokat láttunk 

(Oláh Berni, II. SBS o.): 

kígyókat, tarantulát, halakat, 

gyíkokat, lepkéket (Farkas 

Bence, II. SBS o.), sőt 

óriásteknőst is (Miklós Erik, II. SBS o.). Amikor kígyót simogattunk, na, az volt egy élmény!!! (Pál 

Evelin IV. A o. és Pető Patrick, II. SBS o.) 

A legeslegjobban Kolozsváron a Tükör utca és a Botanikus kert tetszett. (Holló Réka, IV. A o.) a 

főtér olyan volt, mint egy álom. (Páll Nándor, IV. A o.)  

A tordatúri szálláson olyan mennyei vacsora és reggeli volt, hogy én olyat még nem ettem. (Páll 

Nándor, IV. A o.) Az együttalvás nagyon jó volt, mert jóbarátok vettek körül (Szarvadi Norbert, IV. A o.)  

... a lányokkal a szobában kifestettük a körmünket, a szemünket és a szánkat. (Szász Cintia, II. 

SBS o.) Nekem tetszett, amikor Anikó néni mesélt, az azt követő párnacsata, majd az, hogy a tetőtéri 

ablakon keresztül elalvás előtt a csillagokat nézhettem (Hajas Dorottya-Zsófia, IV. A o.) 

A Tordai-hasadék is lenyűgözött. (Holló Réka, IV. A o.) Mindenki fényképezett, de szerintem 

hiába, hiszen azt át kell élni. Tudom, hogy nem egy csillogó kastély, hanem csak egy szakadék, de én 

szívesebben utazom oda. (Bodor Réka, IV. A o.) Olyan izgalmas volt. (Toader Bianka, II. SBS o.) 

Teljesen végigmentünk a hasadékon. (Makkai-Szász Erik, II. SBS o.) Nagyon sok turistajelzést láttunk 

(Balla Vanessa, II. SBS o.). Az a kő tetszett, amely úgy nézett ki, mintha ráesett volna egy emberre. 

(Somoghi Mateo, IV. A o.) Láttunk két helyet, ahol egy-egy ember meghalt. (Réti Péter, II. SBS o.) A 

hidak is nagyon tetszettek. (Halász Mátyás, II. SBS o.) A túrázás és a tanító nénivel való hosszú 

beszélgetés eszméletlen jó volt. (Darabont Dóra, IV. A o.)  

Tordán a sóbányában minden tetszett, jó volt kipróbálni a liftezést, és még egy kis ajándékot is 

tudtam venni. (Somoghi Mateo, IV. A o.) Igazán jól éreztem magam, mert ott volt a beszélő mélyedés. 

(Szabó Heni, II. SBS o.) Még a fal is sóból van!!! (Kis Henrietta, IV. A o.) Az idegenvezető beszélt arról, 

hogy mennyi embernek elég az ottani só. (Tamás Jázmina, II. SBS o.) Felülhettem az óriáskerékre (Dulli 

Patrícia, IV. A o.), ami körüllátó. (Furó Viktória, IV. A o.) Minigolfoztam a fiúkkal. Hideg volt. (Antal 

Árpád, II. SBS o.)  

Sok jó élményem maradt az osztálykirándulásról. (Hőgye Tamás, IV. A o.) Szuper volt az egész 

kirándulás. (Horgos Raymond, IV. A o.) 

 

                     Fügedy Anikó-Erzsébet,  Krisztik Kornélia, Varga-Kovács Sára tanítónők 
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Beszámoló a VI. Őszirózsa 

népdalvetélkedőről 

 
     Immár VI. alkalommal került 

megrendezésre 2016. május 20-án a 

Horváth János Elméleti Líceumban az 

Őszirózsa népdalvetélkedő körzeti 

szakaszára. 

     Az országos szervezők (Újszentes, 

Temes megye) felhívják figyelmünket 

arra, hogy édes anyanyelvünk mellet 

sajátos zenei anyanyelvünk ápolására is 

különös gondot kell fordítanunk. 

Népdalunk kincs. Népdalkincsünk 

kollektív örökség, közösségmegtartó 

erővel hat, és egyben legbensőbb 

érzelmeink kifejezője. 

     A vetélkedő mottója Kodály Zoltán 

szép gondolata volt: ,,Lehet élni zene 

nélkül is. A sivatagon át is vezet az út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha 

sivatagon menne át, hanem virágos réten.” 

     Célunk:  

- a  hagyományok ápolása és 

átörökítése  

- tehetségek felfedezése 

- a népdaloktatás fontosságának 

hangsúlyozása 

- a különböző iskolák közötti 

kapcsolatok ápolása 

- az éneklés örömének meg-

tapasztalása 

A megmérettetésre 61 tanuló 

jelentkezett 5 településről: Margitta, 

Albis, Érbogyoszló, Monospetri és 

Magyarkécz. 

Négy korcsoportban verse-

nyeztek a gyerekek:  

- előkészítő-I. o, II-III. o, IV-V. o, 

VI-VII. o. 

     A szakavatott zsűri pontozta a 

versenyzők tiszta énekhangját, a 

választott dal autentikusságát, a 

helyesen ejtett szavakat, az előadásmódot. Korcsoportonként 2-2 énekes jutott tovább az élesdi megyei szakaszra. 

     A díjazott tanulók jutalomkönyveket és oklevelet kaptak, a megmérettetés szünetében pedig édességgel és 

üdítővel kínálták őket a szervező tanítónők. 

     Hálásan köszönjük ezúton a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének az anyagi támogatást, mellyel 

megörvendeztette diákjainkat, pedagógusainkat, valamint a Partiumi Oktatási Központnak a díjazottaknak 

felajánlott könyvcsomagot.  

                                                                                                                                           Krisztik Kornélia tanítónő 
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Az Európai Unió napja a IV S.B.S. osztályban 

Sok időt áldoztunk erre a napra. Mi Csehországot húztuk ki. Nehéz volt 

felkészülni, mert nem ismertük ezt az országot. 

Megtudtuk, hogy ... Csehország fővárosa Prága, csehül úgy mondják 

Csehországnak, hogy Cesko, a csehek feltalálták a harisnyát és a modern 

kontaktlencsét, a cseh tánc a Polka (páros tánc)!  

Ételeik: a sült hús knédlivel és párolt káposztával meg krumplis-mákos 

fánk. Ezeket mi el is készítettük. Elérkezett a bemutatás! Bemutattunk két 

plakátot, a táncot és az ételt. Utána jött a többiek előadása is. Az ételek is 

finomak voltak. 

Rajtunk kívül volt az Ír csapat, a Magyar csapat és a Román csapat. 

Örültünk, hogy a csapatoknak tetszett a mi produkciónk!!! 

(Karacs Antónia, Sicoly Klélia, Veres Napsugár, Jakob Kevin, Szántó Bence, Técsi Dávid) 

 
Magyarország az EU-ban 

         Iskola másképp héten megkaptuk a hírt, hogy május 9-én, Európa 

napján megtartjuk az Európai Unió ünnepét.                         

          Elkezdtünk izgulni. Pár nappal később azt mondta a tanító néni, 

hogy gyűljünk össze, és alkossuk meg a csapatunkat. Négy csapat lett, 

mindegyik hat gyerekkel. Bea néni cetlikre írt Európai országokat. Biát 

választottuk, hogy húzzon országot. Kihúzta Magyarországot. Azután 

következett a munkabeosztás. Két hetet kaptunk a készülődésre. Két 

héttel később eljött a nagy nap, az egész osztály izgult. Elsők voltak a 

Csehek, nekünk a legjobban a táncuk tetszett. Jöttek az Írek, sok mindent 

megtudtunk a szivárvány végén ülő aranyra vigyázó koboldról. Utánuk 

következtünk mi. Bia beszélt Magyarországról. Csongor bemutatta a 

makettjét a Lánchídról,  amit az édesapja segítségével készített el. Alexa 

és Bia bemutatta a plakátot Magyaroszágról. Lenke következett, ő 

bemutatta a magyar ételeket, amelyek az édesanyja által el is készültek. Ezt követte Heni és Dávid tánca, amit a Tavaszi szél 

vizet áraszt című népdalra táncoltak. Utána következett a közös énekünk: a Magyarország című dal. Közben Dávid lengette a 

magyar zászlót. Aztán következett a Romániát bemutató csapat,  ők is ügyesek voltak. Megkóstoltuk minden ország ételét. 

Köszönjük a tanító néniknek a csodás élményt! 

 ( Hégető Lenke, Nagy Alexandra, Pólik Bianka,  Vékony Henrietta, Kovács Csongor, Vass Dávid) 

 
Utazás ĺrországba 

      A csapatunk Írországot húzta. Két hetünk volt, hogy elkészítsük a 

kigondolt dolgainkat. Lelkesen készültünk Írország bemutatására. Előd 

az ír koboldról és egyebekről írt érdekességeket. Az ír koboldok leírásán 

végül mindenki jót nevetett. Iringó plakátot készített, és segítségére volt 

Dóri is. A plakát legjobb része egy ír kobold volt, amely egy kancsó sört 

tartott a fején. Márk, a szakácsunk rendkívül finom és jellegzetes ír 

ételeket sütött. Dóra plakátot készített az anyukája és az apukája által 

hozott térkép, alaprajz és szórólapok segítségével. Beni volt a DJ és a 

zenével remek hangulatot teremtett. Sokan csodálták a műveinket. A 

többi csapat is sorra került utánunk. Mindegyik csapat nagyot remekelt. 

Az ételek nagyon finomak és étvágygerjesztőek voltak. Utána buliztunk 

egy jót. A nap véget ért, és a csapatunk nagyon jól szórakozott. 

 (Dajka Dóra, Balla Iringó, Titi Dóra, Perényi Márk, Szélesi Előd, 

Szűcs Benedek). 

 

Romániában 

Számunkra nagyon nagy élmény volt, hogy részt vehettünk az Európai 

Uniós napon. Nagyon jó volt szórakozni, együttműködni a társaimmal 

és ötletelni. Különböző ételeket ehettünk, meghallgattuk egymást. 

Nagyon sokat készülődtünk erre a napra, sokat gyakoroltunk.  Egyszer-

egyszer összevesztünk, összekaptunk, de kibékültünk. Szerintünk 

kiválóan teljesített a többi csapat is. Hatan voltunk egy csapatban, 

Romániát húztuk ki, a csapatom román ételeket és táncot mutatott be. 

Ami fontos, hogy összetartottunk, és, hogy részt vehettünk az Európai 

Unió ünneplésében.  

(Iván Edina, Kocze Renáta, Szentmiklosi Ramona, Nagy Ábel,  

Meleg Krisztián, Adorian Benjamin) 
 

Akikre büszkék vagyunk:  

Bódis Beáta és Bődi Boglárka tanító nénik 
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Húsvéti hagyományőrzés a Margittai óvodákban 

A húsvéti hagyományok felelevenítése érdekében Chvatal 

Margit tojásfestő néni látogatott el a margittai óvodákba. Margit néni 

körülbelül 50 éve készít festett, karcolt tojásokat. 15 évvel ezelőtt 

bővítette tudását a tojások csipkézésével. A gyerekek, a szülőkkel és 

az óvónénikkel együtt csoportokban vettek részt a foglalkozáson. 

Margit néni minden csoportnak nagy türelemmel mesélte el, hogy 8 

éves korában készített először hímes tojást, amelyet libatollal rajzolt 

meg, kifestett, lelakkozott, majd a szülei eladták. Az evolúciónak 

köszönhetően ma már markerrel rajzolja meg a tojásokat, és 

alkoholos filccel festi ki. Ezt követően bemutatta a gyermekeknek a 

technikát. Az óvodások és a szülők nagy odaadással festegették 

libatojásaikat, melyeket hazavihettek, hogy gazdagabbá varázsolják a 

közeledő ünnepet. A délelőtt folyamán hímes tojás kiállítást is 

megtekinthettek a résztvevők. A kiállításon láthattuk Margit néni első csipkézett strucctojását, csipkézett emu- és 

fürjtojásokat,  hímes liba- és kacsatojásokat. 

Köszönjük Margit néninek, hogy tudása egy kicsiny részét átadta nekünk, és reméljük, hogy találkozunk vele a jövő 

évben is.                                                                                                                                                             Kiss Beáta óvónő 

 

 

 

 

 

 

 

FÖLD NAPJA AZ ÓVODÁBAN 

,,A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól 

függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel..." 

(Dr. Szent- Györgyi Albert) 

      2016. április 22-én egész napos programot szerveztek az óvónők és a 

szülők a gyermekek számára a margittai Horváth János Elméleti 

Líceumhoz tartozó óvodákban. 

      Programunkban nagy hangsúlyt fektettünk a természetünk, 

környezetünk óvására, védésére, tisztán tartására. Fontosnak tartjuk a 

személyes példaadást, hiszen a természet, a környezet szépségét, 

hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is értő 

szemmel figyeli a madarakat, de észreveszi a fán a bogarakat, megérti a 

környezet fontosságát, s maga is feladatának tekinti. 

    Ezen a napon arra kértük a szülőket, hogy jelképként gyermekük ruházata legyen fehér, amely által kifejezzük 

tiszteletünket a Föld iránt. 

   A reggeli foglalkozás egy bemutató filmmel kezdődött, amelyből a gyerekek megtanulhatták, hogyan védjük és óvjuk a 

Földet. A tízórai elfogyasztása után megtanultuk Jókai Mór 

Ültess fát! című versét. Az udvaron különböző játékokkal 

folytattuk a programunkat: 

 szemetes ösvény - szelektív hulladékgyűjtés 

 találós kérdések 

 ismerd fel - virágok felismerése 

  A napot az óvoda udvarának szépítésével, festéssel, 

virágültetéssel zártuk. 

  Köszönjük a szülők segítségét, hogy munkájukkal és az 

ajándékba kapott virágokkal szebbé tették környezetünket. 

  Legyen minden nap a Föld napja! 

 Ha másért nem is, a gyerekeidért tedd meg! Nézz a szemébe 

és gondolj bele, az Ő jövője a te mai tetteiden is múlik. Az, 

hogy mennyire élsz környezettudatosan, meghatározza, 

milyen lesz a gyereked élővilága felnőtt korában. 

 

                                   Erdei Rozália óvónő 
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Élménybeszámoló 

Az Iskola másképpen héten a magyarkéczi tanulók, előkészítőtől a negyedik osztályig, illetve az 

óvodások ellátogattak pedagógusaikkal a margittai Tűzoltósághoz. A tűzoltók nagy szakértelemmel 

bevezették a gyerekeket a tűzoltás rejtelmeibe, és életmentési praktikákat tanítottak nekik.  

Az V-VIII. osztályos tanulók örömére házhoz érkezett a tűzoltó, így ők is részesülhettek a tűzoltás 

egyes technikáinak elsajátításában. Megtanulhatták, hogy hogyan előzhetik meg a tűzeseteket.  

A Föld Nemzetközi Napján egy másik fontos, aktuális dologra is felhívtuk a gyerekek figyelmét 

az ˮÓvd a Földet!ˮ program keretén belül. Érdekes és hasznos tevékenységekkel töltöttük a napot. 

Környezetünk tisztán tartása és Földünk óvása volt a fő célunk.  

   Az aktív hétre a nagybányai kirándulás tette fel a koronát. Múzeumokat 

látogattunk: a Néprajzi és az Ásványtani Múzeumot valamint a 

Falumúzeumot. A gyönyörű óváros elkápráztatta a gyerekeket, a Szent 

Márton-téri templom és a vár csodálattal töltött el mindannyiunkat. A vár 

tornyából kinézve elénk tárult a teljes város képe. Ebből a magasságból 

egy élmény és gyönyörűség volt látni Nagybányát. A nap végén Koltóra 

látogattunk a Teleki kastélyhoz, ahol sok híres ember megfordult, például 

Jókai Mór, és nem utolsó sorban Petőfi Sándor, aki nászútját is ebben a 

csodálatos vadászkastélyban töltötte Szendrey Júliával. Itt kapott ihletet 

sok verséhez. A kertben megcsodálhattuk azt a kőasztalt, ahol leginkább 

szeretett írni. A kastélykert ékessége a Petőfit és Szendrey Júliát ábrázoló 

bronzszobor. A gyerekek szívesen fotózkodtak a szoborral, átölelve a 

szerelmespárt. Közben Petőfi-verseket idéztek fel, melyeket előzetesen 

magyartanáruk, Kovács Imola ismertetett és szerettetett meg velük.  

   Jól sikerült az aktív hét, a gyermekek szeretik, hiszen új élményekkel gazdagszanak. Köszönet érte a 

magyarkéczi lelkes pedagógusoknak, akik nagy szeretettel tanítják és nevelik a gyerekeket.  

                                                                        Könczey Erzsébet tanítónő, Kovács Imola magyartanár 
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La 24 februarie, împreună cu clasele a VI-a A şi B, am sărbătorit Dragobetele, ziua iubirii la români. 

Această sărbătoare a coincis cu Ziua Internaţională a cititului cu voce tare, prilej cu care elevii au fost la Biblioteca 

Municipiului Marghita, unde, îndrumaţi de d-na bibliotecar, au citit cu voce tare poezii de dragoste ale unor autori 

români, aflând totodată informaţii despre această tradiţie românească. 

                      

De 1 martie, odată cu începerea primăverii, elevii au realizat o serie de planşe, ilustrând versuri ale poeţilor 

V. Alecsandri, George Topârceanu, Otilia Cazimir, cu tema PRIMĂVARA. Lucrările au fost expuse în Sala Festivă 

„Papp Attila” a şcolii, cu ocazia sărbătorii de 8 martie, Ziua Internaţională a Femeii. Tot cu acest prilej elevii şi-au 

exprimat sentimentele cele mai profunde în compuneri având ca titlu Mama, fiinţa cea mai dragă, pornind de la 

citate celebre. 

 

,,Când mă uit la 

chipul mamei mele, parcă 

mă uit la chipul unui înger 

coborât pe pământ şi când 

mă uit la ochii ei, văd 

două raze de soare. Când 

sunt în braţele ei, mă simt 

de parcă aş pluti de 

fericire, învăluită în 

iubire. Când ascult glasul 

ei, parcă aud o pasăre cântând, iar când râde, în toată casa este veselie.”  (Rátóti Diana, cls. a VI-a A) 

 ,,Dacă stau şi mă gândesc, ce înseamnă mama pentru mine, doar un singur lucru îmi vine în minte: 

TOTUL. Un citat celebru spune <<Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, aşa că a creat mamele.>> “Într-adevăr, 

mamele sunt ca nişte îngeri care ne păzesc, sunt alături în „visele” noastre, ne oferă siguranţă şi ne iubesc 

necondiţionat.”  (Kovács Gyula, cls. a VI-a A) 

 ,,<<O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită de nimeni.>> Prezenţa ei 

în viaţa mea este ca o rază de soare într-o dimineaţă mohorâtă. Speranţa că o voi avea mereu prezentă în viaţa mea, 

îmi încălzeşte sufletul, îmi dă putere să fac totul pentru ea şi, prin gestul meu de a învăţa bine sau de a mă purta 

frumos, îi fac o mare bucurie. Şi atunci când mă dojeneşte, ştiu că o face din dragoste, pentru că îmi vrea binele.”  

(Sima Tamás, cls. a VI-a A) 

 ,,Mama este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din lume. Ea este fiinţa cea mai dragă de pe pământ şi 

cea mai importantă persoană din viaţa mea. Ea îmi dă putere şi înţelepciune şi mâ înveseleşte când sunt trist. Este o 

persoană sensibilă, blândă, sinceră, dar în acelaşi timp dă dovadă de o fire puternică atunci când e cazul.”  

(Bajdik Márton, cls. a VI-a  B) 

prof. Mladin Hercuț Anca 

 

Mașina viitorului, în ochii unui copil de 14 ani 
 Socoteala omenească evoluează, în permanență, ceea ce face să apară schimbări majore în toate domeniile, cu voia sau fără voia 
noastră. 
 Mă gândeam, adesea, cum ar arăta, în imaginația mea, o mașină a viitorului... Aceasta ar trebui să îmi satisfacă toate dorințele. Să 
apară la scară când fluier, spre exemplu, sau să își deschidă singură ușile și să mă poftească înăuntru. Apoi, să fie preocupată de ceea ce mi-
ar mai putea oferi și să mă întrebe, cu ce mă poate servi, în sensul de a mă purta ca gândul, oriunde mi-aș dori să ajung. De asemenea, să 
țină cont de timpul meu, să mă întrebe dacă doresc să fiu teleportat sau dacă doresc doar să mă plimb: pe apă, pe uscat sau prin aer. Dacă 
aș alege drumul cel mai lung, ea ar trebui să îmi ofere posibilitatea de a mă relaxa, pe toată durata drumului, eventual într-un jacuzzi, până 
ajungem la destinație. 
 Poate că cele enunțate de mine par puțin exagerate, dar eu chiar sper, ca într-o bună zi visul meu cu privire la mașina viitorului să 
devină realitate. 

Clasa  a VIII-a B 
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Betűfalók olvasási szokásai 

2015 telén az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum, a 

Bodor Péter Művelődési Egyesület, a helyi önkormányzat és a Europe Direct 

Tarnave pályázatot hirdetett V-XII. osztályos tanulóknak Betűfalók olvasási 

szokásai – klasszikus vs. kortárs - címmel. Gárdonyi Géza egyik, olvasással 

kapcsolatos gondolatát választották mottóul: „Mert olvasni is jó, meg aludni 

is jó. Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna 

bennem, és ez gyönyörűség; mikor pedig alszom, úgy érzem, mintha az én 

lelkem volna egy másik emberben; és ez is gyönyörűség.” Arra kérték a 

pályázókat, gondolkodjanak el, és fogalmazzák meg vagy rajzolják le azt, 

hogy mi a véleményük a “szórakoztató” irodalom és a szépirodalom harcáról. Nagyon sok értékes írást 

küldtek be a tanulók a Kárpát-medence különböző pontjairól, nem volt könnyű a rangsorolás. Iskolánkból 

Erdei Virág XII. A osztályos tanuló a próza (XI-XII.) kategóriában I. díjas lett! Gratulálunk neki! Az 

alábbiakban az ő pályázati írásából olvashattok néhány részletet! Reméljük, kedvet kaptok ti is az 

olvasáshoz, és gyarapítjátok a „könyvmolyok” lelkes és népes táborát. Mert olvasni jó! 

Drága Barátnőm! 

Kérésed, hogy meséljek az irodalomról és a 

könyvekről, az én tapasztalataimról, igen 

meglepett, hisz te nagy ,,filmkritikusként” élsz a 

köztudatban. Azt hittem, te csak filmekkel 

foglalkozol, és az olvasás, az irodalom hidegen 

hagy. Mindemellett megtiszteltetés, hogy engem 

találtál alkalmasnak arra, hogy erről 

beszélgessünk. Szívesen teljesítem kérésed. Örülök, 

hogy valami haszna is van a könyvmolyságomnak. 

Kezdjük hát! 

Minden korszaknak megvoltak azok az 

alkotási szabályai és befogadói elvárásai, amelyek 

alapján  egy szövegre irodalomként tekintettek.(...) 

A középkorban az egyháznak hatalmas könyvtárai 

voltak. A szerzetesek másolták a könyveket, 

olvasták őket, de a közember nem férhetett hozzá. 

Hatalmas fegyver volt az egyház kezében, a tudás 

fegyvere. Egy olvasó ember gondolkodik, így 

uralkodhat mások felett. A közmondás is úgy tartja, 

hogy többet ésszel, mint erővel. Na, ez volt az 

egyháznál is. Az ész. Ugye emlékszel Umberto Eco: 

A rózsa neve című könyvére? Hihetetlen egy könyv. 

Hitelesen bemutatja a szerzetesek életét, korhű, 

történelmileg is megállja a helyét. Narrátor is 

megjelenik benne mint szereplő. Bemutatja, hogy 

milyen értékkel bírhat egy könyv. Jorge totál 

megbolondult Arisztotelész könyvétől. Vajon 

tényleg létezett ez a könyv? Egyébként minden 

elismerésem Ecoé, hiszen közel sem az 1200-as 

években írta a könyvét, hanem a XX. század vége 

felé, mégis, mintha ott lennék. (...) 

Manapság a szórakoztató irodalom a 

közkedveltebb, a bestsellerek, azok a bizonyos 

vörös pöttyös meg LOL-könyvek. A fiatalok többek 

között ezeket preferálják. Egyre kevesebben 

foglalkoznak a szépirodalommal. Én is odavagyok 

minden ilyen könyvért, de nem tudnék lemondani a 

szépirodalomról. Úgy gondolom, hogy a 

szépirodalomhoz meg kell érni. Jól tudod, én is 

csak a könnyebben emészthetőket merem 

elkezdeni.(...) Lényegében a szórakoztató irodalom 

megszeretteti az olvasást fiatalkorban, hogy majd 

felnőttként vágyj a szépirodalomra, és szeresd. 

Hallottam már többektől, hogy ők ez és ez a könyv 

miatt szerették meg az olvasást. Nem hiába hívják 

szórakoztató irodalomnak. Én is nagyon, nagyon 

szeretem. Jogosan merülhet fel benned a kérdés 

ezek után, hogy akkor a szórakoztató irodalom 

kizárja-e a szépirodalmat? Véleményem szerint 

nem. Hiszen vannak szépirodalmi regények, 

amelyek igenis szórakoztatóak, és szórakoztató 

regények, amelyeket simán mondanék 

szépirodalminak is. Vannak írók, akik zseniálisan 

ötvözik a kettőt. Mondanivalójukkal 

elgondolkodtatnak, ugyanakkor még élvezed is a 

történetet. Örök kedvenceim a Rejtő-regények, a 

Mikszáth-regények, egy új kedvencem pedig 

Justina Chen Headly: Iránytű önmagamhoz. Egy 

lányról szól, akinek tűzfolt van az arcán. A könyv 

megtanít elfogadni magad akkor is, ha nem vagy 

tökéletes, valamint arra, hogyan merd felvállalni 

magad.(...) Egy-két éve viszont Leiner Laura a 

fiatalok nagy kedvence, és nem csak az övék. A 

könyveit felnőttek is olvassák, mivel nem csupán 

holmi tiniregények, hanem komoly, értékes 

gondolatok is megfogalmazódnak bennük. Melyik a 

legjobb könyve? Ez az a kérdés, amit ne tégy fel 

egy „Laura-fannak”, mert akkor csak 

magyarázkodik, érvel, és végül csak annyira jut, 

hogy mindegyik, képtelen választani. Tudom, mert 

én is az vagyok. Minden könyve zseniális. Olyan 

szinten varázsol el, hogy elhiszed, te vagy a 

főszereplő. Néha meg kell állj, és szusszanj, mert 

túl izgalmas már. A férfi főszereplőket olyannyira 

aranyosra és jópofára formálja, hogy minden lány 

szerelmes lesz beléjük. Főleg Cortezbe, a Szent 

Johanna főszereplőjébe, és Nagy Márkba, új 

sorozatának, a Bexinek főszereplőjébe.
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A legtöbb lány arról álmodik, hogy lesz egy 

saját, hatalmas gardróbja. Én arról, hogy lesz egy 

saját, hatalmas könyvtáram. Egy szoba csak 

könyveknek, gondolj bele! Mint tudod, megrögzött 

könyvmániákus vagyok. Nem csak olvasni szeretem 

őket, hanem a kezembe fogni, lapozni, érezni az 

illatukat, gyűjteni. Lehet, hogy maradinak 

számítok, de nem vagyok oda az e-bookokért. 

Amikor rájöttem, hogy milyen jó móka az olvasás, 

lassanként abbahagytam a sorozatok és filmek 

bámulását. A könyv maga olyan, mintha egy tévé 

lenne a fejedben. Elképzeled a saját karaktereidet. 

Néhány sor után a betűk eltűnnek, és elkezdődik a 

film. Persze az olvasás csak akkor jó buli, ha van 

képzelőerőd. Nem szeretem, amikor a felnőttek 

azzal vádolják a generációnkat, hogy nem szeret 

olvasni. Hahóóó, mindig vannak kivételek!(...)  

Miért is hasznos az olvasás? Megemlítek 

pár dolgot a teljesség igénye nélkül. Az első és 

talán legfontosabb, hogy fejleszti a kreativitásodat, 

na meg a képzelőerődet. Ahogy Meg Rosoff 

mondta: „Amikor egy könyvet olvasol, a 

neuronjaid túlóráznak az agyadban: eldöntik, mit 

visel a karakter, milyen a testhelyzete, és mit 

éreznek, amikor először csókolóznak. Senki sem 

mutatja meg neked. A szavak befolyásolnak. A te 

agyad festi a képet.” Ha nem csak regényeket 

olvasol, - és ajánlom, hogy ne csak azokat olvasd – 

hanem szakirodalmat is, még tanulhatsz is. A 

szépirodalomból is, mivel bővül a szókincsed, a 

szakirodalomból viszont olyan dolgokat tudhatsz 

meg, ami érdekel. Ne úgy tekints rá, mint egy 

unalmas tankönyvre, hanem mint egy barátra, aki 

épp közöl veled valami érdekeset. A könyvek által 

fejlesztheted a gondolkodásodat is. Ami nagyon 

fontos. Ne feledd, mit mondtam: A tudás hatalom. 

A hatalmat pedig fegyverekkel szerezheted meg. 

Ezek a fegyverek a könyvek. A legveszélyesebbek a 

világon. A buta embertől nem kell félni, annál 

inkább az okostól, a gondolkodótól. (...) 

Nagyon fontos már gyermekkorban 

elkezdeni az olvasást. Eleinte meséket, könnyű 

történeteket, aztán jöhet a szórakoztató irodalom, 

majd a nehezebb szépirodalom. Mert egy olvasó 

gyermek egy gondolkodó felnőtt lesz. Miért 

ajánlom előbb a szórakoztató irodalmat, aztán a 

szépirodalmat? Mert a szórakoztató irodalom 

könnyebb olvasmány. Hiszen a testedzést is 

fokozatosan végzed. Azt olvastam valahol, hogy: 

„Az olvasás azt teszi az agyaddal, amit az edzés a 

testeddel. Fejleszti az állóképességet, az empátiát, 

a logikus gondolkodást, a szókincset, a képzelőerőt 

és a kreativitást.” Mindemellett menedéket 

nyújthat. Minden könyv egy ajtó. Hozzásegít, hogy 

megfeledkezz a körülötted lévő világról, és belépj 

egy másikba. Ezért van az, hogy szeretem a 

könyveket, de utálom is őket. Létrehoznak egy 

világot, amiről csak álmodni tudok, csak elképzelni 

tudom, hogy benne élek, miközben nekem itt van a 

néha szomorú valóságom. A romantikus 

lányregények hibája, hogy a nőknek/lányoknak 

magas elvárásaik vannak a szerelemmel... khm... a 

fiúkkal szemben. Ki kell, hogy ábrándítsalak, a 

boldog befejezés nem mindig jön össze. Ennek 

ellenére én például szeretem ezeket a regényeket, 

még ha tudom is, hogy nem ez a valóság. Olykor 

mégis olyan jó képzelődni…! Számomra nem 

kevésbé imponáló, ha egy fiú szeret olvasni, ha 

hosszan elcseveghetünk a könyvről. Ne nevess, de 

már elképzeltem, hogy bemegyek egy könyvtárba, 

kinézek egy könyvet, majd egyszerre nyúlunk érte 

egy jóképű, okos, udvarias sráccal, és első látásra 

egymásba szeretünk stb. Oké, vissza a valóságba! 

(...) 

Hosszasan tudnám boncolgatni még ezt a 

témát, hiszen ismersz, nem könnyű engem 

leállítani. Ha netán nem voltam elég világos, vagy 

érdekel még valami, állok rendelkezésedre. 

Remélem, kedvesem, nem untattalak. Következő 

leveledben írd meg, mi van veled, és ha minden jól 

megy, én is valami érdekes hírrel szolgálhatok.  

Szeretettel gondolok rád, Virág! 

Ui. Egy könyvesbolt falán ezt láttam: „A ma 

olvasója, a holnap vezetője.” 

Összeállította: Szabó Melinda tanárnő 

 
Poétai Recept Margittán (is) 

      Május 20-án, pénteken két csapat diák tekinthette meg az M.M. Pódium előadását a  margittai Horváth János Elméleti Líceum 

dísztermében.  

      A több mint száz gyermek által megtekintett előadás egy vidám, verses, zenés összeállítás volt, amelyet Kádas Ferenc, Marin Lucia, 

Meleg Attila és Miklósik Gellért mutatott be. A színház tagjainak köszönhetően egy színvonalas produkcióban lehetett része a jelenlévőknek.  

Az irodalom nagyjainak műveiből válogatva, a népköltészeten át, Csokonai Vitéz Mihályon keresztül egészen Tamási Áronig jutott el a 

bemutatott irodalmi „utazás”.  

Mindezt megfűszerezték az előadóművészek humorral, vidámsággal és színészi tehetséggel, s így valóban egy „irodalmi vándorlásban” 

lehetett része a jelenlévőknek. A diákok nagy örömére sok ismerős vers, népdal is felcsendült, illetve humoros történeteket, anekdotákat is 

hallhattak nagyjainkról.  

A nézőtéren a kellő fegyelmet és figyelmet a szervező pedagógusok biztosították. (Szabó Melinda, Puskás Enikő, Bende Orsolya).  

      Az intézmény vezetőségének és résztvevő pedagógusainak nevében ezúton is köszönjük a lehetőséget, és várjuk a legközelebbi alkalmat! 

                                                                                              

      Bende Orsolya tanárnő 

 

 

 

MAGYAR NYELV KATEDRA 

9 



    

 
 

Élményeink “Iskola másként” hetén 

Nagy izgalommal vártuk az „Iskola 

másként” hetét, amikor a VI. A és a VI. B 

osztály tanulói Kolozsvárt és Tordát vették 

úticéljuknak. Az osztályfőnöknő által 

rendezett kirándulás négy élménydús napot 

nyújtott számunkra.  

Már kora reggel gyülekeztek az 

útrakész diákok az iskola előtt. Miután 

elbúcsúzott minden gyermek a szüleitől, már 

vettük is az irányt Kolozsvár felé. 

Megérkezve Kolozsvárra a hosszú 

és kanyargós út után, első útunk a 

Kolozsvári Magyar Operába vezetett, ahol 

szem és  fültanúi voltunk a  Katona József 

által megírt Bánk Bán című csodálatos 

operának,  melynek zeneszerzője Erkel 

Ferenc. Az előadás után kulissza-

látogatásban volt részünk, megnéztük, hogy 

hol tárolják a díszleteket, a varrodában pedig láthattuk, hogyan készülnek a jelmezek. Ezután megnéztük a Sétateret 

és az ezt ékesítő káprázatos tavat. 

Kis idő múlva már jött is utánunk az autóbusz, 

amely a szállásra vitt el bennünket. De mivel még kora 

délután volt, ellátogattunk Kolozsvár központjába, ahol 

megnéztük Vályi Gyula matematikus házát, amelyben 

utolsó éveit töltötte, a Farkas utcai templomot a Szent 

György szoborral és a Babeș-Bolyai Tudomány-

egyetemet.                                                                                                

 Ezek után minden gyermek fáradtan gyalogolt 

fel a szállásra, ahol a vacsora után mindenki nyugovóra 

tért,  hogy a következő napra erőt gyűjthessen. 

Reggel frissen ébredve elfogyasztottuk 

reggelinket, és az autóbuszunk már vitt is bennünket a 

Botanikus kertbe, ahol rengeteg fajtájú és színű 

növényt csodálhattunk meg. A magnóliák akkor 

nyíltak, csodálatos látvány volt! Körös-körül virágok 

és virágzó fák. A Botanikus kert meglátogatása után utunk az Állattani Múzeumba (Viváriumba) vezetett, ahol 

különféle állatok kápráztattak el bennünket, még hüllők simogatására is sor került. Utána meglátogattuk a Szent 

Mihály templomot, Mátyás király szobrát, majd a Tükör utcát, a Bánffy – palotát, Bolyai János szülőházát, és innen 

a Házsongárdi temető felé vettük az irányt,  ahol koszorút helyeztünk el Reményik Sándor, Kós Károly, Brassai 

Sámuel, Apáczai Csere János és  Dsida Jenő sírjaira. Ezek után megnéztük Mátyás király szülőházát és a Karolina- 

oszlopot.            

 E sok érdekesség meglátogatásával 

napunk még nem ért véget, mivel a vacsora 

elfogyasztása után, késő este a Csillagvizsgálóba 

látogattunk el, ahol Liviu Mircea tanár úr 

bemutatta a különféle égitestek rejtelmeit. A két 

kupolából láthattuk a Capella, Proksion 

csillagokat, a Praesepe csillagrajt, a Jupiter, Mars, 

Szaturnusz bolygókat, valamint a Holdat. A Hold 

annyira fényes volt, hogy távcsövön keresztül le 

lehetett fényképezni. A csillagok megfigyelése 

után mindenki fáradtan tért nyugovóra.                                        

Következő nap, reggeli után búcsút 

vettünk szállásunktól, és ismét a Kolozsvári 

Magyar Operába mentünk, ahol a jól ismert 

Hamupipőke történetét nézhettük meg 

balettelőadás formájában. A műsor után a 

táncosokkal fényképet készítettünk.  
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Utána meglátogattuk a zeneiskolát, 

ahol a díszteremben Puskás tanár úr zongora 

kísérettel megtanította a Kolozsváros olyan 

város című dalt. Innen a Gyógyszerészet-

történeti Múzeumba látogattunk el, ahol a 

középkori gyógyszerkészítés fortélyait, 

alapanyagait és módszereit figyelhettük meg. 

Több száz lépcsőfok megtétele után a 

Fellegvárban egy gyönyörű látvány fogadott 

bennünket: Kolozsvár teljes látképe. A sok 

lépcsőfokot a sétatéri tavon pihentük ki, ahol a 

vízibicikli által nyújtott élményeket 

élvezhettük ki.       

Ezt követően autóbuszunk Torda felé 

vette az irányt, ahol a vacsora után a szállásra 

mentünk, itt töltöttük kirándulásunk utolsó 

éjszakáját.  

  Az ízletes reggeli elfogyasztása után 

a Tordai sóbánya volt első úticélunk, ahol a bánya meseszép rejtelmeit fürkészhettük át idegenvezetőnőnk 

segítségével. Csapatunk csónakázott, minigolfozott, és az óriáskereket is kipróbálta. Igazi élmény volt.                                                                                                             

 A sóbányából kiérve,  miután megebédeltünk,  a Tordai - hasadék felé tartottunk,  ahol turistaösvényen 

végighaladva magunkba szívhattuk a friss hegyi levegőt, és megcsodálhattuk a hasadék minden szegletét. Nagyon 

érdekes volt a keskeny ösvényen menni és kapaszkodni a sziklákhoz erősített kötelekben. Lehetett hallani a víz 

csobogását és a madarak csicsergését. Amikor kiértünk a hasadékból, egy tisztás fogadott minket, ahol 

meguzsonnáztunk, majd visszaindultunk. A fárasztó és izgalmas túra után hazaindultunk. Elfáradva, de hiszem, 

hogy élményekkel gazdagon tért haza minden tanuló. 

Itt megragadva az alkalmat szeretném megköszönni az összes tanuló nevében osztályfőnökeinknek, Puskás 

Enikő tanárnőnek és Puskás Miklós tanár úrnak a szervezést és a felügyeletet. Köszönet és hála illesse őket, és a 

bennünket  elkísérő Ianc Dorotea angol tanárnőt. Reméljük, jövőre is lehet részünk ilyen élményteli kirándulásban. 

Kovács Gyula (VI. A) és  Puskás Bíborka (VII. B) 

 

 

Osztályfőnöki óra az „Iskola másképp” héten a 

VIII. B osztályban 

 
     A Horváth János Elméleti Líceum VIII. B 

osztályos tanulói relaxációs osztályfőnöki órán 

vettek részt hétfőn, 2016. április 18-án. A 

rendhagyó osztályfőnöki órát a Posticumban, 

Nagyváradon hirdették meg.  

     A programot a Magyar Relaxációs és 

Szimbólumterápiás Tudományos Egyesület 

munkatársai tartották, amelyre minden 

diákkorosztály jelentkezhetett. 

       A rövid, alig 50 perces idő alatt a gyerekek megismerkedhettek a relaxáció fogalmával és néhány egyszerű 

gyakorlattal, amely segítségével stresszhelyzeteket kezelhetnek, jóleső ellazulást, megnyugvást, belső békét 

teremthetnek saját maguk számára. Mindez egyáltalán nem elhanyagolható ebben a mai rohanó társadalomban, 

ahol az iskola ismeretek tömkelegét szeretné átadni tanulóinak, nem törődve a gyerekek lelkivilágával, koruknak 

megfelelő lelki igényeikkel. Legtöbbször a szülők is inkább átruházzák a gyerekek ilyen irányú nevelését az 

iskolákra, pedagógusokra, hiszen ők is rohannak állandóan, és nincs idejük a gyereket végighallgatni.  

     Számomra is érdekes volt, 23 éves pedagógiai tapasztalatokkal rendelkezve, ahogyan a gyerekek megtanulták 

rajzokkal, esetleg színekkel kifejezni pozitív vagy negatív érzéseiket, amelyeket a stresszhelyzetek, illetve a tanult 

gyakorlatok váltanak ki belőlük. 

    Érdekes élményekkel gazdagodva tértünk haza. 

Szeretnénk megköszönni a Posticum vezetőinek a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, és a margittai 

támogatóinknak, az utazás költségeit a Margittai Polgármesteri Hivatalnak, Pocsaly Zoltán polgármester úrnak és 

Horváth Sándornak, iskolánk vezetőtanácsi tagjának. 

Osztályfőnök, Horváth Éva tanárnő 
 

BESZÁMOLÓ 

11 



 
 

BESZÁMOLÓ 

 

Rendhagyó bológia óra 

       Az idei tanév „Iskola másképpen” 

hetének első rendezvénye a Kolozsvári 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem biológia 

szakának egyik előadótanára és a kar 

egyik hallgatója által tartott előadás volt. 

A biológusok az idén 5. alkalommal 

látogatták meg intézményünket. A 

margittai iskola diákjai még mindig 

„komoly” közönségnek számítanak, 

ugyanis összehasonlítva az itteni 

publikumot más, jelentősebb múlttal 

rendelkező iskolák hallgatóival, itt 

figyelemreméltó a „kérdések mennyisége 

és az azok minőségi információtartalma”, 

mondotta dr. Markó Bálint ökológus. 

Megjegyezte továbbá, hogy ezt a fajta 

spontaneitást, amit az itteni diákok 

tanúsítottak a témákkal kapcsolatos kérdéseik feltevésekor, - sajnos - szintén egyre ritkábban tapasztalni 

mindenhol. 

 Az idei előadás alapvető célja - a tavalyiakhoz hasonlóan – az volt, hogy a biológiát, annak fogalmát a 

közgondolkodás tárgyává tegye. Az előadások témája olyan fantasztikusan érdekes kutatási trendekre világított rá, 

melyek méltán kelthették fel pl. a természetes törzsfejlődés iránt szkepticizmust mutató hallgatók figyelmét is – ha 

nem is az elmélet létjogosultsága, de legalább a bemutatott információk átlagtól eltérő megközelítési módján 

keresztül. 

 Az előadások végén diákjaink számos, nem egy esetben az egyetemi képzésre vonatkozó praktikus 

kérdéseket tettek fel, melyekre vélhetően igényeiket kielégítő választ kaptak. 

 Köszönjük az előadóknak és a résztvevőknek! 

Balla Sándor tanár 

 

TÁNCOLJUNK ÚJRA,  EGYÜTT A JÖVŐÉRT! 
“Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.” 

                                                                 (ismeretlen) 

Az országos önkéntesség (SNAC) 

szervezésében megrendezett “Együtt a jövőért” 

országos táncverseny regionális szakasza ebben az 

évben a resicabányai Művészeti Líceumban került 

megrendezésre.  

 Iskolánk csapata, miután a megyei szakaszon, 

Nagyváradon I. díjas lett, folytatva a versenyt, újra 

színpadra lépett táncos produkciójával modern tánc 

kategóriában. A táncverseny célja a sajátos nevelési 

igényű diákok integrálása, az esélyegyenlőség 

megteremtése minden egyes gyermek számára.  

Csapatunk tagjai: Burka Norbert, Balla Bődi Iringó, Titi Dóra, Dajka Frank Dóra, Jakob Kevin, Szabó 

Júlia, Duli Katalin, Hajdú János, Bala Márió, Varga Alex diákok, akik Dumitrescu Gabriel felkészítő tanár 

útmutatásait követve újra bizonyítottak, lélegzetelállító, csodálatos tánccal lepték meg a közönséget. Újra sikerült 

ezen csodálatos gyerekeknek az összetartozás erejét  és a lélek érzéseit tánccal kifejezni. 

Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették részvételünket ezen a versenyen: a margittai Horváth János 

Elméleti Líceum vezetősége, a Margittai Oskoláért Társaság, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, SC. 

Bellotto Impex SRL, Farmacia Arnica SRL, Sygnus MT Impex SRL, SC.Fereri COM. SRL, Felföldi Tímea, 

Petrucz Gábor, Szabó Mária, Pop Florica, Pólik Levente, Cornea Claudia, Kocsorva Ludovic, Szabó Ilona 

magánszemélyek. 

És köszönet nektek, gyerekek! És ne feledjétek: 

„Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem hogy minden lépést 

élvezz, míg odaérsz.”(Wayne Dyer) 

…és mi minden lépést élveztünk… Szép volt, gyerekek! 

Florea Katalin iskolapszichológus 
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Mentsük meg Róbert Gidát, avagy hogyan lett a VII. A-nak kecskéje? 

„Iskola másképp” hét utolsó napja. Fagyizás. Oszival virágvásárlás. 

Tervezett pizzázás. Piac. Bácsi körül nagy tolongás. Kecskegida simogatása. 

Oszi sopánkodása:  

-Jaj, jön az ortodox húsvét, te drága kis állat, meg fognak ölni!  

Gyermekek reakciója: - Na, ne már!  

- Menjünk, míg az oszi el nem kezd sírni!  

Zakatoló agyak.  

Mentőötlet: - Tanárnő, ha mindenki adna 5 lejt, megvehetnénk a gidát! 

Lázas szervezkedés. Pro és kontra érvek: - Igen, igen, mentsük meg! 

- Dögöljön meg a kecske!  

Hatalmas hangzavar. Mindez az ortodox templom előtt. Pap kijött. Osztály 

elment. Vissza a piacra, Róbert Gidáért.  

Eltűnt az árus. Kutatás az árus után. Megtaláltuk! Alkudtunk. Fizettünk. 

Róbert Gida a miénk!  

A VII. A megvette, Zétényi Zsuzsiék befogadták, Bodnár apuka új otthonába szállította, ahol boldogan élhet, míg meg nem 

hal! 

                                                                A VII. A, azaz a boldog kecsketulajdonosok 

 

Ebben a tanévben is betlehemeztünk 

     Istennek hála, sikeres volt az idei Székelykapuk- Zöldkapuk 

nemzetközi betlehemező-versenyben való részvételünk is.  

    Túl azon, hogy az idén is elnyertük az arany-fokozatot, azzal 

együtt pedig a nyári adriai táborozás lehetőségét, mindnyájan 

nagyon jól éreztük magunkat. Csapatunk összetartó közösséggé 

kovácsolódott, akik a betlehemezés végeztével is számon tartják 

egymást. Sok szeretetet, elismerést kaptunk, ami megerősített 

bennünket abban, hogy nagyszerű dolgot "műveltünk" együtt. 

Meghatódva olvastuk Mike Pál, magyarkéczi tiszteletes úr dicsérő 

sorait: 

"Csengett-bongott, csilingelt. Szép hangú gyermekek torkán 

csiklandós szépséggel szólt az öreg magyar ének. Sőt, még a 

hegedű is belehuncutkodott, József vonóján emígyen sírt a népi 

nóta: «Jézus ágyán nincsen paplan, sír az ártatlan, nincs palota, íme nyugszik barmok jászlában, könnyei hullnak a kis 

Jézusnak, így kell szenvednie értünk a Megváltónak.» S bizony volt, aki körülvegye a bölcsőt: idén még az angyalok is 

nagyobb sereggel örvendeztek tán. S a többiek is: pásztorok, bojtárok, mind ott tüsténkedtek a csoda körül. Ügyesen, táncosan, 

virtuskodva-téblábolva. Úgy, ahogy az ember követi az Istenfiát. Csetlik, botlik, de megy utána, mert húzza-vonja őt maga 

után a Megszületett. A Betlehemi Csillagok hagyományőrző csoport idén sem hagyott bennünket csoda nélkül. Ízes, magyaros, 

eredeti csodát tálaltak. Mi pedig megkóstoltuk, örömmel belefaltunk. Jelentjük: ízlett!" 

   Nagy örömünkre, idei betlehemezésünk alkalmával a Kikol bútorgyár 3 ülőpaddal ajándékozott meg bennünket, amiket mi 

boldogan fogadtunk el és helyeztünk el iskolánk új épületszárnyának folyosóján. Mindenkinek köszönjük a csodás élményeket! 

                                                   A Betlehemi Csillagok csapata 

                                                                                

Iskolánk csapata nyerte az idei Erzsébet-vetélkedőt 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány negyedik alkalommal 

hirdette meg az Erzsébet-vetélkedőt Kárpát-medencei 7-12. osztályos 

tanulók számára. A versenyen a magyarság kultúrájához, 

történelméhez, természeti értékeihez kapcsolódó kérdésekre kellett 

válaszolniuk a diákoknak. Az idei megmérettetésre 156 csapat 

regisztrált, melyből 48 csapat a határon túlról jelentkezett. A négy 

internetes fordulót követően tíz csapat – nyolc magyarországi és két 

partiumi – jutott be a február 26-án, Budapesten megtartott szóbeli 

döntőbe. 

Az iskolánk diákjaiból álló 3 fős csapat az idén másodjára 

jutott be a Duna Palotában megtartott szóbeli döntőre. Tavaly, a 

verseny történetében először, külhoni csapatként dobogós, harmadik 

helyre kerültünk, az idén pedig sikerült felállnunk a képzeletbeli 

dobogó legfelső fokára. Győztes csapatunk tagjai: Szűcs Sándor, Veres Nóra és Bordás Máté. 

A verseny első feladataként minden csapat egy prezentációt kellett bemutasson egy általa elképzelt nyári táborról. 

Fontosnak tartottuk, hogy mások is megismerjék szülőföldünket, ezért a mi csapatunk, a Margittai Horváth János, egy 

Partiumba csalogató Barangoló tábort képzelt el, ahol a résztvevők megismerkedhetnének régiónk történelmi, irodalmi 

örökségével, természeti és kulturális kincseivel. Bemutatónkkal elnyertük a zsűri tetszését, és a többi feladatban is sikerült 

derekasan helytállnunk.  

Sokat jelent számunkra, hogy régiónkat, városunkat és elsősorban iskolánkat méltó módon képviselhettük az 

anyaországban és – a verseny jellegéből következően – az egész Kárpát-medencében.   

Bordás Mária felkészítő tanár 
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Tanév végi számvetés 

 Ismét évet zárunk, immár sokadszorra. Közhellyel élve, elrepült ismét egy év ... tényleg repült. Azon 
gondolkodtam, hogyan és mitől repült el ilyen hamar? 
 Ha hiszitek, ha nem, rájöttem: folyamatos volt a munka, folyton csinálni kellett valamit (nem a szokásos 
papírmunkára gondolok elsősorban). Időigényes, sok egyeztetést, szervezést, felkészítést igénylő tevékenységeink 
voltak a líceumi diákokkal. 
 Tanév elején szinte azonnal készülni kezdtünk az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó 
megemlékezésére. Nagyon sok diák jelentkezett, vidáman, lelkesen készültünk az előadásra, amely október 23-án volt 
az iskola dísztermében. A megemlékezést egy képzeletbeli lyukasóra keretébe helyeztük, ahol a diákok, miután kiderült, 
hogy az orosztanárt „elvitték az ávósok”, a forradalmi eseményekről beszélgettek, közben pedig verseket szavaltak. 
 Ezt követően a TUDEK országos konferenciára készültünk több diákkal. A verseny lényege: egy önálló kutatási 
anyag bemutatása az egyetemi tanárokból álló zsűrinek. Ebben a tanévben Kolozsváron rendezték meg ezt a versenyt.  
A  vetélkedő több szekcióban zajlik, tantárgyanként, időpontja december eleje. Idén 7 diák képviselte iskolánkat ezen a 
megmérettetésen. A versenyt természetesen több heti felkészítés, kutatás, vita, egyeztetés, rendszerezés, veszekedés 
előzte meg.  
 Alig köszöntött be a második félév, készülni kezdtünk az 1848-as forradalom emlékünnepére, március 15-re. 
Idén előadással köszöntöttük a szabadságot. „Zúg március” címmel a diákok egy jelenetet adtak elő, amelyben 
bemutatták az egykori március idusának eseményeit, a Pilvaxtól a hadsereg megszervezéséig. Nagyjából 25 diák vett 
részt a szerepben, a felkészülés kb. egy hónapig tartott, és ahogy az lenni szokott, még a főpróbán is változott egy s más 
... a próbák alatti fejetlenséget végül remek előadás követte, amely nagy sikert aratott, és egy részét a városi 
rendezvényen is előadták a diákok. 
 Április folyamán a Bolyai Országos Tantárgyverseny került a fókuszba. A verseny szintén több szekcióban, 7 
tantárgyból zajlik Marosvásárhelyen minden évben, május elején-közepén. Ismét felkészítő, utazásszervezés, 
szelektálás, anyaggyűjtés, „tanuljfiam”, „olvasdeleztis”, „miazhogynincskérdésed”. Ez is megvolt, 12 diák részvételével. 
 Majd elfelejtettem! Április folyamán még egy versenyen részt vettünk Nagyváradon, a Varadinum regionális 
történelmi vetélkedőn, ahol idén az 1956-os forradalom eseményeiből és helyi vonatkozásaiból kellett felkészülni. 
 Volt még valami? Ezen kívül csak a napi tennivalók, apróbb események, amelyek nem igényeltek nagy idő- és 
energiabefektetést. Ilyen volt például a margittai zsidó temető meglátogatása, a filmezések és ezek megbeszélése az 
opcionális órákon, a sok-sok powerpointos bemutató, előadás és plakát, amit a diákok készítettek. 
 És ezzel ... itt a vége, fuss el véle! Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az idei tevékenységeken, remélem, 
jövőre is folytatjuk! 
 Jó vakációzást!                                                                                              Zatoschil Ballai Zsuzsa tanárnő (feketepont) 

  

Élménybeszámoló a Szekszárdon megrendezett 22. Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzversenyről 
 

 Tavaly decemberben nagy örömmel vettem tudomásul, hogy újra meghirdetik a Kőrösi Csoma Sándor Földrajzversenyt, melynek 

idei témája a Balti államok – Észtország, Lettország, Litvánia – volt. Felkészitő tanárom, Antal Zsolt benevezett, majd a verseny első 

fordulója következett, a selejtező, melyet itthon, az iskolánk falain belül kellett megtartani a szervezők által küldött tételekből.   

 A kitöltött feladatlap postázása után hosszú várakozás következett. Február elején aztán nyilvánossá vált azoknak a névsora, akik 

bejutottak a verseny következő fordulójára, a döntőbe. Nagy örömömre, a névsoron én is szerepeltem. A döntő Szekszárdon, a Garay János 

Gimnázium dísztermében zajlott 2016. március 10-én. A szervezők, a Pécsi Tudományegyetem földrajz szakos tanárai nehéz, de érdekes 

tételeket állítottak össze.  

 A verseny csütörtökre esett, ezért már szerdán útra keltünk. Hat órás út után megérkeztünk Szekszárda (Magyarország), mely nem 

csupán erről a versenyről és gimnáziumáról, hanem a kiváló borairól is híres. A szervezés annyiban eltér a megszokottól, hogy a 

versenyzőket nem kollégiumban, hanem a gimnázium diákjainál, azok családi körében szállásolják el. Már harmadik alkalommal volt 

szerencsém részt venni ezen a versenyen, és elmondhatom, hogy nagyszerű vendéglátóim voltak minden alkalommal, kedves, szerető 

családok. Szoros barátságok kötődtek, melyeket mind a mai napig ápolok nagy tisztelettel. 

 A döntőn 22 diák vett részt, akik a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból és 

természetesen Magyarországról. A zsűri neves tanárokból állott, akik emelték a verseny fényét. A feladatok szóban hangzottak el a verseny 

szervezője, Dr. Gyuricza László által, hogy a közönség is részese lehessen a versenynek. A válaszokat aztán feladatlapon kellett kidolgozni. 

Többféle feladat volt, például rácsteszt, kakukktojás, párosítások vagy a diafelismerés, melyek a balti államok legfontosabb 

természetföldrajzi összefüggéseire, kultúrtörténeti értékeire, társadalomföldrajzára, turizmusára, illetve az országgal kapcsolatos általános 

műveltségre koncentráltak.  

 A döntő két fordulóból állt. Az első fordulóban a 22 diákból a legjobb 8 jutott tovább. Szerencsére, óriási küzdelmek árán sikerült a 

legjobb nyolc között zárnom az első fordulót.  

 Ebéd után következett a döntő második fordulója, melynek én a nyolcadik helyről vághattam neki. Az érdekes feladatok végén 

sikerült a dobogó második helyére felállnom. A győztes a tavalyi címvédő, Farkas Beáta lett Dunaföldvárról.  

 Az idei, huszonkettedik alkalommal megrendezett verseny több szempontból is egyedülállónak számított, ugyanis a verseny 

történetében először fordult elő, hogy a címvédő ismét nyerni tudott. Ugyanakkor még soha senkivel nem fordult elő, hogy a döntő második 

forulójában a nyolcadik helyről indulva a másodikon végezzen. Ezt a két tényt a versenyt értékelő zsűri is kiemelte. 

 Az értékes tárgynyeremények mellett a jutalmam az a sok élmény volt, amit szereztem, ugyanis sok csodás embert volt szerencsém 

megismerni rövid ottléteim során.  

 Köszönöm a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének és a Margittai Oskoláért Társaságának az anyagi támogatást, amellyel 

lehetővé tették a versenyen való részvételemet. Köszönet illeti iskolám, a margittai Horváth János Elméleti Líceum vezetőségét, mert mindig 

bátorított, hogy jelentkezzem az ilyen megmérettetésekre. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet  mondok  tanáromnak, Antal Zsoltnak, 

hogy felkészített és elkísért a versenyre.  

Sajnálom, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy részt vehettem rajta, mivel végzős diák vagyok, ugyanakkor örülök, hogy többször 

is ott lehettem. Remélem, majd mások is eljutnak erre a versenyre, hogy hasonló, felejthetetlen élményekben legyen részük.  

      Szűcs Sándor, XII. C osztályos diák 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Őszirózsa népdalvetélkedő 

- körzeti szakasz  

Gál Sophie (E. SBS) I. díj 

Salánki Hajnalka (I. A) I. díj 

Chereches Bernadett (I. Kécz) I. díj 

Tamás Jázmina (II. SBS) I. díj különdíj 

Berecki Viktória (II. B) I. díj, különdíj 

Kocze Renáta (IV. SBS) I. díj, különdíj 

Krisztik Réka (VI. B) I. díj, különdíj 

Szőllősi Orsolya (VI. A) I. díj, különdíj 

Debreceni Rebeka (I. A) II. díj 

Sarkadi Márton (E. SBS) II. díj 

Lacatos Iringó (II. A) II. díj, különdíj 

Nagy Renáta (IV. B) II. díj 

Borsán Evelyn (IV. B) II. díj 

Kotlár Dominik (E. SBS) III. díj 

Boros Blanka (I. A) III. díj 

Szűcs Lilla (II. A) III. díj 

Balla Vanessza (II. SBS) III. díj, különdíj 

Miklós Patricia (VI. A) III. díj, különdíj 

Szőllősi Ágota (I. A) dicséret 

Kupás Dávid (I. SBS) dicséret 

Gerály Péter (E. SBS) különdíj 

Birinyi Máté (I. A) különdíj 

Szűcs Evelyn (I. A) különdíj 

Veres Dóra (E. SBS) különdíj 

Pop Zsófia (E. SBS) különdíj 

Salánki Tamás (E. A) különdíj 

Marhási Barbara (I. A) különdíj 

Kozák Mária (E. A) különdíj 

Fechete Alexandra (VI. A) különdíj 

Kiskenguru matematikaverseny- 

körzeti szakasz-kiváló eredmények 
Silaghi Norbert Paul (E. SBS) 

Vențel Máté Róbert (E. SBS) 

Udvarhelyi Odett (E. SBS) 

Veres Gergő (E. A) 

Salánki Tamás (E. A) 

Gerály Péter (E. SBS) 

Molnár Henrietta (E. SBS) 

Mészáros Zoltán (E. SBS) 

Veres Dóra (E. SBS) 

Szakács Akkerman Jennifer (E. A) 

Csuka Hanna (E. SBS) 

Hasznosi Balázs (E. SBS) 

Pop Zsófia (E. SBS) 

Erdei Henrietta (E. SBS) 

Rajna Nikolett Jázmin (E. SBS) 

Gál Sophie (E. SBS) 

Szűcs Erik Roland (E. SBS) 

Kotlár Dominik István (E. SBS) 

Takács Jázmin Hanna (E. SBS) 

Görbe Szabó Evelyn (E. SBS) 

Haraga Henrietta  (I. B) 

Kiss Balázs (I. B) 

Szűcs Evelyn (I. A) 

Kőrösi Márton (I. A) 

Berke Ádám (I. SBS) 

Orgován Kristóf (I. B) 

Salánki Hajnalka (I. A) 

Vékony Gergő Levente (I.SBS) 

Boros Blanka (I. A) 

Fincicki Flóra (I. SBS) 

Hasznosi Panna (I. B) 

Kupás Márk (I. SBS) 

Tóth Barbara (I. B) 

Papp Attila szavalóverseny 

- körzeti szakasz 

Krisztik Réka (VI. B) I. díj 

Bodor Réka (IV. A) I. díj 

Hüse Alexandra Beatrix (III.A) 

III. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Szabó Áron (IV. B) I. díj 

Borsi Bettina (II. A) I. díj 

Papp Leila (II. A) I. díj 

Szabó Dorottya (I. B) I. díj 

 

Istenes versek szavaló-

verseny 

- körzeti szakasz 

Szabó Dorottya (I. B) I. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Veres Dóra (E. SBS) II. díj 

Szabó Áron (IV. B) II. díj 

Kun  Abigél (I. B) III. díj 

Szűcs Lilla (II. A) III. díj 

Borsi Bettina (II. A) különdíj 

 

Vidám versek versmondó 

versenye 

   - körzeti szakasz 

Szabó Dorottya (I. B) I. díj 

Kun Abigél (I. B) III. díj 

Szűcs Lilla (II. A) I. díj 

Lukács Botond (II. A) II. díj 

Vas Kristóf (II. A) III. díj 

Szabó Áron (IV. B) I. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

   - megyei szakasz 

Szabó Dorottya (I. B) I. díj 

Szabó Áron (IV. B) I. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

   - országos szakasz 

Szabó Dorottya (I. B) különdíj 

Szabó Áron (IV. B) különdíj 

 

Hevesy György kémia- 

verseny-megyei szakasz 
Bodor Zsófia (VII. B) VI. hely 

Coznici Teodóra (VII.B) VII. hely 

 

Sport olimpiász - Sakk 

      -megyei szakasz 

  Jakab Kincső (IX. A) I. díj 
 

Sport olimpiász - Kézilabda 

-megyei szakasz  

Középiskolások csapata-III. díj 

Corneliu Vărșendan 

matematika emlékverseny 

- körzeti szakasz 

Sima Attila Tamás (VI. A) II.díj 

Agócs Gábor (VI. B) dicséret 

Puskás Bíborka (VII. B) dicséret 

Agócs Henrietta (X. A) II. díj 

Jakab Emőke (XI. A) III. díj 

Kocsis Bernadett (XII. A) III. díj 

 

Kányádi Sándor szavalóverseny 

- megyei szakasz 
Szabó Dorottya (I. B) II. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) II. díj 

Szabó Áron (IV. B) III. díj 

Tölcsér Dávid (II. A) I. díj 

 

Zrínyi Ilona Matematika-

verseny 

- megyei szakasz -egyéni 

Winkler Máté (IV. A) I. díj 

Kovács Ákos (XII. A) III. díj 

Puskás Bíborka (VII. B) III. díj 

Balogh Edina (VII. A) IV. díj 

Erdei Csongor (IX. A) IV. díj 

Szebeni Bálint (VII. B)  V. díj 

Agócs Henrietta (X. A) V. díj 

Bodor Zsófia (VII. B) VII. díj 

Jakab Kincső (IX. A) VII. díj 

Makkai Szász Erik (II.SBS)IX.díj 

Crisan Daniel (IV. A) IX. díj 

-megyei szakasz- 

csapatverseny 

II. oszt.- IV. helyezés 

III. oszt.- X. helyezés 

IV. oszt.- II. helyezés 

V. oszt. - XV. helyezés 

VI. oszt. -IV. helyezés 

VII. oszt. -II. helyezés 

VIII. oszt. -VI. helyezés 

IX. oszt. - III. helyezés 

X. oszt. - III. helyezés 

XI. oszt. - III. helyezés 

XII. oszt.- IV. helyezés 

 

Erzsébet-vetélkedő - 

nemzetközi csapatverseny 

Szűcs Sándor (XII. C) I. díj 

Veres Eleonóra (XI. A) I. díj 

Bordás Máté (X. A) I. díj 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Református vallásolimpiász  

- megyei szakasz 

Kovács Gyula (VI. A) I. díj 

Coznici Teodóra (VII. B) I. díj 

   Adorján Johanna (V. A) II. díj 

Bordás Péter (VII. B) II. díj 

Kocsis Alexa (VII. B) III. díj 

   Mike Nóra (V. A) III. díj 

Illyés Anna (V. A) dicséret 

-országos szakasz 

Bordás Péter (VII. B) II. díj 

Coznici Teodóra (VII. B) III. díj 

 

Római katolikus vallás 

tantárgyverseny 

- megyei szakasz 

Vinkler Zsófia Kincső (X. A) I. díj 

Bodnár Annamária (VII. A) II. díj 

Krisztik Réka (VI. B) II. díj 

Dunai Antónia (VII. B) III. díj 

 

Implom József helyesírási 

verseny  
 - megyei szakasz 

Budai Anita (X. B) II. díj 

Jakab Kincső (IX. A) IV. díj 

Czirják Angéla (X. B) VII. díj 

 

Barangolás az EU-ban  

- megyei szakasz 

Dajka Dóra (IV. SBS) dicséret 

Szántó Bence (IV. SBS) dicséret 

Szélesi Előd (IV. SBS) dicséret 

 

A természetet védve tiszteljük az 

életet – ökológiai verseny 

Tóth Boglárka (VIII. A) 

dicséret 

 

Varadinum- Kárpát-medencei 

történelmi vetélkedő  

- regionális szakasz 

Bordás Máté (X. A) I. díj  

Szűcs Sándor (XII. C) I. díj 

Murvai Sándor (IX. B) különdíj 

Erdei Bianka (IX. B) különdíj 

Üveges János (IX. B) különdíj 

 

Erdélyi Magyar 

Matematikaverseny 

Balla Bence Obed (VI. A) dicséret 

Balogh Edina (VII. A) dicséret 

 

Bolyai matematika 

csapatverseny 
Bodor Réka (IV. A) I. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Hajas Dorottya Zsófia (IV. A) I. díj 

Winkler Máté (IV. B) I.  díj 

Adorján Johanna (V. A) V. díj 

Balogh Gabriella (V. A) V. díj 

Daróczi Barbara (V. A) V. díj 

Mike Nóra (V. A) V. díj 

Balla Bence Obed (VI. A) dicséret 

Kovács Gyula (VI. A) dicséret 

Molnár Patrik (VI. B) dicséret 

Sarkadi Nándor (VI. B) dicséret 

Balogh Edina (VII. A) III. díj 

Bodor Zsófia (VII. B) III. díj 

Dunai Antónia (VII. B) III. díj 

Puskás Bíborka (VII. B) III. díj 

Crisan Dávid (VIII. A) VI. díj 

Baricsán Gerzson (VIII. A) VI. díj 

Kovács Krisztián (VIII. A) VI. díj 

Nagy Bálint (VIII. A) VI. díj 

 

Kiskenguru matematikaverseny- 

körzeti szakasz-kiváló eredmények 

Pintér Adrienn (I. A) 

Winkler Dóra (I. A) 

Birinyi Máté  (I. A) 

Farkas Mercédesz (I. A)     

Borsi Barbara (I. A) 

Marhási Barbara (I. A) 

Bajdik Bence (I. B) 

Fazakas Petra (I. B) 

Szőllősi Ágota (I. A) 

Debreczeni Rebeka (I. A) 

Kun Abigél (I.B) 

Gyenge Edwin (I. B) 

Hajnal Patrick (I. B) 

Shcipkó Ádám Zsolt (I. SBS) 

Nagy Roland (I. A) 

Moldvai Dorka (I. B) 

Boros Brian (I. SBS) 

Kupás Dávid (I. SBS) 

Halász Mátyás (II. SBS) 

Sisz Norbert (II. A) 

Makkai - Szász Erik (II. SBS) 

 

Csillagszerző 

matematikaverseny 

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

Puskás Bíborka (VII. A) III. díj 

Sima Petra Enikő (VI. A) dicséret 

Miklós Patricia (VI. A) dicséret 

Balla Bence Obed (VI. A) dicséret 

Agócs Gábor (VI. B) dicséret 

Bajdik Márton (VI. B) dicséret 

Adorján Debóra (VIII. B) dicséret 

 

Bendegúz Nyelvész 

Gyenge Edwin (I. B) dicséret 

Hajas Dorottya Zsófia (IV.A)II.díj 

Horgos Raymond (IV. A) 

dicséret 

Winkler Máté (IV. B) 

dicséret 

Szélesi Előd (IV. SBS) 

dicséret 

Sima Szilvia (VI. A) 

dicséret 

Zétényi Zsuzsa (VII. A) II. 

díj 

Puskás Bíborka (VII. B) III. 

díj 

Coznici Teodóra (VII. B) 

dicséret 

 

Matematika olimpiász 

-körzeti szakasz 

Sima Attila Tamás (VI. A) I. 

díj 

Agócs Gábor (VI. B) I. díj 

Bajdik Márton Csongor 

(VI. B) I. díj 

Erdei Csongor (IX. A) I. díj 

Forgács Péter (X. A) II. díj 

Agócs Henrietta (X. A)  

III. díj 

Jakab Emőke (XI. A) I. díj 

Kocsis Bernadett (XII. A)  

I. díj 

 

-megyei szakasz 

Winkler Máté (IV. B) I. díj 

Szélesi Előd (IV. SBS) II. díj 

Bodor Réka (IV. A) III. díj 

Horgos Raymond (IV. A)  

III. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) III. díj 

Sima Attila Tamás (VI. A) 

dicséret 

Agócs Henrietta (X. A) 

dicséret 
 

Mikes Kelemen Magyar 

nyelv és irodalom 

tantárgyverseny 

- megyei szakasz 

Szarvadi Zsuzsa (X. B) I. díj 

Czirják Angéla (X. B) II. díj 

Pop Nikolett (X. A) III. díj 

Balogh Zsuzsa (IX. B) IV. díj 

Balogh Johanna (VII. A) 

dicséret 
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Örökségem 

mesemondóverseny 

Tölcsér Dávid (II. A) I. díj 

Cseh Vanda (II. A) II. díj 

Szűcs Lilla (II. A) dicséret 

Szabó Dorottya (I. B) I. díj 

Makkai-Szász Erik (II. SBS)I.díj 

Farkas Bence (II. SBS) III. díj 

Gerály Péter (E. SBS) I. díj 

Pop Zsófia (E. SBS) I. díj 

Veres Dóra (E. SBS) II. díj 

Erdei Henrietta (E. SBS) IV. díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Barta Patrik (IV. B) III. díj 

Boros Blanka (I. A) I. díj 

Szűcs Evelyn (I. A) II. díj 

Kun Abigél (I. B) II. díj 

Hüse Alexandra (III. A) különdíj 

 

Karácsonyi fogalmazásverseny 

- országos szakasz 

Juhász Julianna (VII. C) II. díj 

 

Ady szavalóverseny  

- körzeti szakasz 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Högye Tamás (IV. A) II. díj 

Furó Viktória (IV. A) különdíj 

Darabont Dóra ( IV. A) különdíj 

 

ESU Public Speaking 

- megyei szakasz 

Borsi Réka (XI. B) III. díj 

 

Hazám- hazám szavalóverseny 

-nemzetközi szakasz 

Kocsis Alexandra (VII. B) I. díj 

 

Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-

medencei Földrajzverseny 

Szűcs Sándor (XII. C) II. díj 

 

 Időutazók Erdélyben-70 éve 

történt- 

Major Ottó ( IX. A) dicséret  

 

Számadó Ernő Szavalóverseny 

Veres Dóra (E. SBS) I. díj 

Makkai- Szász Erik (II. SBS)I.díj 

Fehér Jázmin (IV. B) I. díj 

Gál Sophie (E. SBS) II. díj 

Tölcsér Dávid ( II. A) dicséret 

Tamás Jázmina (II. SBS) dicséret 

 

Székelykapuk- Zöldkapuk- 

Betlehemezés-aranyfokozatos 

csapat:  

Bordás Máté (X. A) 

Varga Anita (X. A) 

Békési Richárd (X. B) 

Tomuta Renátó (X. B) 

Veres Antónia (VIII. A) 

Zelina Barbara ( VIII. A) 

Sisz Nikolett (VIII. A) 

Nagy Bálint (VIII. A) 

Kiss Imre (IX. A) 

Oláh Karola (IX. A) 

Kelemen Hunor (IX. A) 

Nagy Ábel (VII. B)  

Kocsis Alexandra (VII. B) 

Coznici Teodóra (VII. B) 

Horváth Vivien (VII. A) 

Balogh Johanna (VII. A) 

Balogh Edina (VII. A) 

Kővári Krisztián (VII. A) 

Dorkó István (VII. A) 

Colonici Andrea (X. C) 

Varga Ádám (IX. C) 

Balogh Elisa (VIII. A) 

 

Kriza János ballada és 

mesemondó verseny 

- megyei forduló 

Tölcsér Dávid (II. A) I. díj 

Szűcs Lilla (II. A) II. díj 

Cseh Vanda (II. A) III. díj 

Makkai- Szász Erik (II. SBS) 

dicséret 

Tamás Jázmina (II. SBS) 

dicséret 

- országos szakasz 

Tölcsér Dávid (II. A) különdíj 

 

Betűfalók olvasási szokásai-

országos verseny 

Erdei Virág (XII. A) I. díj 
 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Verseny 

-megyei szakasz 

Zétényi Zsuzsa (VII. A) II. díj 

Fazakas Nikolett (VIII. A) 

dicséret 
 

Bolyai Farkas Országos 

Tantárgyverseny- Fizika -

Kísérleti szakasz 

Agócs Henrietta (X. A) II. díj 

Bordás Máté (X. A) dicséret 

Fizika olimpiász 

- megyei szakasz 

Agócs Henrietta (X. A) III. hely 

Erdei Csongor (IX. A) III. hely 
 

Schwartz Fizika Emlékverseny 

- nemzetközi verseny 

Agócs Henrietta (X. A) dicséret 

Bodor Albert Bence (X. A)  

IV. hely 

 

Vermes Miklós Fizikaverseny 

- megyei  szakasz 

Erdei Csongor (IX. A) II. díj 

Agócs Henrietta (X. A) I. díj 

Forgács Péter (X. A) II. díj 

Bodor Bence (X. A ) III. díj 

 

Irenaeus Fizika és Találmányi 

megyei verseny 

Agócs Gábor (VI. B) II. díj 

Erdei Csongor (IX. A) II. díj 

Ferenczi Roland (VI. B) III. díj 

Agócs Henrietta (X. A) III. díj 

Balla Bence Obed (VI. A) 

dicséret 

Sima Attila Tamás (VI. A) 

dicséret 

Bajdik Márton (VI. B) dicséret 

Bodor Bence (X. A) dicséret 
 

Jedlik Ányos Fizikaverseny- 

regionális forduló 

Agócs Henrietta (X. A) I. díj 

Erdei Csongor (IX. A) I. díj 

Forgács Péter (X. A) III. díj 

Bodor Bence (X. A) III. díj 

Sima Attila Tamás (VI. A)  

III. díj 

Balogh Edina (VII. A) IV. díj 

Agócs Gábor (VI. B) IV. díj 

Balla Bence Obed (VI. A) V. díj 

- országos döntő 

Agócs Henrietta (X. A) IV. díj 

Erdei Csongor (IX. A) V. díj 
 

Mindennapok fizikája-

csapatverseny 

Agócs Gábor Péter (VI. B) I. díj 

Balla Bence Obed (VI. A) I. díj  

Molnár Patrik (VI. B) I. díj 

Sima Attila Tamás (VI. A) I. díj 

Erdei Csongor (IX. A) IV. hely 

Agócs Henrietta (X. A) IV. hely  

Bodor Bence (X. A) IV.  hely 

Forgács Péter (X. A) IV. hely 
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