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„A legfőbb kincset, a Szeretet Erejét nem rejtették el az Istenek”
Tisztelt olvasók! Kedves Mindannyian!
A tél hajnalán, egy csöndes pirkadat-opállal színezett kora reggeli órán fehér palástot terített a természet ereje minden
élettelen, s az egész évi munkában megfáradt, s most elszenderült, pihenő élővilágra. Ezzel jelezte visszavonhatatlanul, hogy
igen, „emberes” hónap köszöntött be: már decembert írunk.
Advent van, a karácsonyt megelőző várakozás időszaka. A családok asztalán az adventi koszorú négy gyertyája külön-külön
jelentéssel bír.
Az első gyertya a hitet jelképezi. A hit a gondolat szabadsága. „Az értelemmel épített tornyok a fák tetejéig érnek, a hitből
építettek a csillagokig”, mondja Mary E. Pearson.
S a csillagösvényeken suhanva kopogtat advent második vasárnapja, mely a reményt szimbolizálja. „Hinnünk kell abban,
hogy mindig van mit remélni”. De miben is reménykedik a XXI. század karácsonyt váró gyermeke? Az ajándékban..., a fa alatti,
minél nagyobb, értékesebb tárgyakkal teli ajándékzacskóban. Az igazi ajándék azonban az, hogy megadatik nekünk karácsonykor
a Megváltót ünnepelni azokkal, akiket a legjobban szeretünk.
Fellobban a harmadik gyertya a gondolatbeli adventi koszorún. Az öröm gyertyája ez. „Az igazi örömöt csak azok
tapasztalhatják meg, akik saját boldogságuknál és személyes érdeküknél nagyobb dolgoknak szentelték életüket.” Ez a nagyobb
dolog vagy tett sokszor porszemnyi csupán, de a másik szemében rejlő hála hatalmassá nagyítja. Megtapasztalva a tetteink
nyomán fakadó örömöt a velük járó fáradság is eltörpül. Eltörpül, mint az első három gyertya fénye, mikor a negyedik adventi
láng meleg fénye lengi be az ünneplőbe öltözött világot s vele lelkünket is.
A szeretet lángja ég e negyedik gyertyában megtestesülve. A történelem hosszú évszázadai szóltak az éhezésről: a test
éhezéséről. S napjainkban, mikor itt közöttünk e fogalom már ismeretlen, van-e éhezés? Vajon, ha a test nem is, a lélek éhezik-e?
A lélek szeretetre éhezik, mert a szeretet minden formája erőt ad, megfiatalít, boldogít, gyógyít. A szeretet az, ami jobbá teheti a
világot, ami eltünteti az ellentétek őserdejét, ami kivirágoztatja a kiszáradtnak hitt virágot, mely képes vizet fakasztani a szárazra
aszalt sivatagból.
Szeretni kell a fiatalok nagyravágyását, szeretni kell az idősek tapasztalatát, szeretni kell a középkorúak megfontoltságát, a
nők empátiakészségét, a férfiak akaraterejét, s akkor a közöttünk rejlő feszültségeket fölülírják a szeretet frekvenciái.
A bágyadt nap sugarai letörölték a sötét égboltot beborító csillag-graffitiket. Reggel van. Kopogtat advent.
Kívánom, hogy mikor meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit, gondoljanak a szeretet által körbefont hit-remény-öröm
hármasra, arra, hogy a tél kemény ölelésében lelkünkben az örök tavaszt a szeretet teremti.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánok!
Nagy Gabriella, a Horváth János Elméleti Líceum igazgatója
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS

Egy szép őszi nap emlékére
Talán a 2017-es év utolsó szép őszi napja volt, amikor iskolánk III. B, III. C és V. A osztályos
diákjai tanulmányi kirándulásra indultak.
November 25-én reggel izgalommal gyülekeztek kis tanítványaink. Az első olyan kirándulásra
készülődtünk, amely komoly témákat jelölt meg számunkra. Előre megbeszéltük a gyerekekkel azokat a
szempontokat, amelyekre az út során érdemes figyelniük.
Az
első
úticélunk
Nagykároly volt. A Károlyikastély
Szatmár
megye
legfontosabb műemléke, mely
talán környékünk legimpozánsabb látnivalója. A kastély a
történelmi jelentőségű Károlyi
család ősi fészke és hajdani
uradalmi központja volt.
Idegenvezetőnk elmesélte
a gyerekeknek a kastély
történelmét, majd segítségével
bejártuk a kastély néhány
szobáját. A látogatás során
beleélhettük magunkat a kastély
mindennapjaiba. Megtekintettük
a könyvtárszobát, a játékszobát,
az impozáns báltermet, az
ebédlőt és a zenetermet.
Megfigyeltük
azokat
az
eszközöket is, amelyekkel hajdanán a mesteremberek dolgoztak. Talán a legizgalmasabb része a
kastélynak az a helyiség, melyben egzotikus állatok trófeáit tekintették meg a gyerekek. A panoptikum is
betekintést nyújtott a történelem egy-egy részébe.
A kastélykert minden évszakban sétára csábít, így mi is láthattuk azt az öreg platánfát, melyet 1810ben még Károlyi György ültetett 7 éves korában.
Következő úticélunk Gálospetri volt. Nagy örömmel várt bennünket Kéri Gáspár doktor úr, aki az
érmelléki magyar tájház alapítója és fenntartója. Vendéglátónk kifogyhatatlan türelemmel mutatta be a
gyerekeknek a tájházat és annak melléképületeit.
A pitvaron keresztül léptünk be a házba, ahol korhű berendezési tárgyakat találtunk: csikóspór,
dagasztóteknő, stelázsi. Beléptünk a tiszta szobába,
megcsodáltuk a kézzel hímzett ágyneműket, ágyterítőket,
festett kelengyés ládát. A tornác végében álló kamra is igazi
kincseket rejtegetett. Bejártuk a ház gazdasági épületeit: a
szőlőspajtát, a szénaszínt, a borospincét. Szerencsére
tanítványaink között voltak olyanok, akik ismerték még ezeket
a régen használt eszközöket vagy helyiségeket. A gémeskút, a
góré, a lopótök szinte minden gyermek számára ismerős volt.
Nem hagyhattuk ki a kályhakiállítást sem, mely megint nagy
csodálatot váltott ki a kis látogatókból. Mindezek után egy kis
sétával felértünk a kilátóra, ahol megismerkedtünk az Érmellék
kialakulásának rövid történelmével.
Tanulmányi kirándulásunk elérte a célját: betekintést nyertünk a történelem egy korszakába, a
gyerekek anyanyelvi órákon szerzett tudása pedig új szavakkal, kifejezésekkel bővült. Nagyon sok
élménnyel és fényképpel tértünk haza a kora délutáni órákban. Elmondhatjuk, hogy igazán jól sikerült
kirándulás volt, nagyon jól éreztük magunkat.
Reméljük, még sok hasonló, érdekfeszítően izgalmas tanulásra lesz módunk az életben!
Coznici Gabriella, Selinga Tímea, Schek Csaba tanárok
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS

200 ISKOLAI NAP
Nagyon várták az elsős kisdiákok a
november 24-ét, amikor megünnepelhették azt, hogy
immár 200 napja járnak iskolába. Minden reggel egy
óriásgémkapocs jelzi, hogy még egy nappal nőtt az
iskolai napok száma (százasok- zöld, tízesek- kék,
egyesek- lila gémkapocs), a gyerekek alig várták, hogy
újra a zöld gémkapocshoz csatoljanak még egyet. Ez a
minden napi számolgatás a számfogalom kialakítását
szolgálja. Csodálatos gyűjteményekből álló kiállítással
lepték meg tanítójukat a diákok és azok szülei:
gesztenyetorta 200 darab gesztenyéből, adventi
koszorú, kézlenyomat mosolygós arcocskákkal,
matricagyűjtemény, filigran-terítők, kicsi házikó, kicsi
torony, mindkettő 200-200 gyufaszálból, napraforgó
(szirmai 200 darab tökmag), önarckép 200
tengeriszemmel díszítve, kis táska söröskupakokból,
Románia térképe színes kupakokból, Mikulás-váró
200 drb. matricából, virágcsokor 200 szál kreppvirágból, 200 esőcsepp, 200 hópehely, 200 levél egy
süni hátán, stb. Azért, hogy e nap még emlékezetesebb
maradjon, a délelőtt egy részét a Gabriel étteremben
töltötték, ahol finom pizza várta őket, amelyet jóízűen
fogyasztottak el.
Majd a Postahivatalba tartott az ünneplő kis
sereg, ahol a Mikulásnak írt leveleiket tették fel. A
postai alkalmazottak nagy szeretettel fogadták a kis
elsősöket.
Ebéd után a nagy vásárra került sor, amely a
nap fénypontja is volt egyben. Eddigi munkájuk
alapján lettek jutalmazva, azaz mindenki vásárolhatott
FB-ért, fabatkáért. Izgalommal számolták meg, hány
FB (Jeles) van az ellenőrzőjükben. 1 FB = 1 fabatka.
Mindenki talált érdekes dolgokat a vásárban.
Megelégedetten
tértek
haza,
sokan
megfogadták, hogy jobban fognak tanulni, hogy több
fabatkát gyűjthessenek a 300. iskolai napra.
Fügedy Anikó Erzsébet tanítónő

Néhány kép a gyűjteményekből

A Gabriel étteremben

Postáztuk leveleinket a Mikulásnak!!!
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV OSZTÁLYOK HAGYOMÁNYOS és SBS

A vers az 500. iskolai nap alkalmából
íródott (III. B) és mellé egy kis mécses is
készült.
Összeállította: Coznici Gabriella tanítónő

Kisállat kiállítás, nemzetközi rajzkiállítás
Szeretjük és gondozzuk a kisállatokat
November 17-19. között ismét megnyitotta kapuit a Nemzetközi kisállat kiállítás a Phönix Egyesület jóvoltából. A
Horváth János Elméleti Líceum tanulói Horváth Éva és Balázsi Emma tanárnők irányításával segédkeztek a ketrecek
felállításánál, az állatok etetésénél, itatásánál Bundik Sándor főszervező tanácsait hallgatva. A diáktanács is részt vett a terem
díszítésében, kiállítva azokat a rajzokat, melyek a Nemzetközi rajzpályázat felhívására érkeztek 9 iskolából. A díjazott rajzok
szokás szerint tovább vándorolnak magyarországi és szlovákiai kiállítási helyszínekre.
Balázsi Emma, Horváth Éva tanárnők és Deák Andrea aligazgatónő
A szeretet kövei
Közeledett Márton-nap. A III. A osztály tanulói egy be nem tervezett, de
annál jobban sikerült kirándulásra indultak. Néha a spontán dolgok nagyszerű
eredményt hoznak: új barátokat, az új ajándékozás örömét, játékot a szabadban, a
szél szárnyán eleresztett népdalokat, apró, bukdácsoló ovis lépéseket, puha, meleg,
biztonságot kereső kezeket és titkos kívánságokat egy lampionba rejtve.
Hát ilyen egy be nem tervezett, de megálmodott, egy szél szárnyán repülő,
de mélyen az apró szívekbe vésődő Márton-napi kirándulás a magyarkéczi iskola III.
osztályában és ovijában.
Hogy mi volt a legjobb? A kőfestés, a játék, a lampioneresztés vagy a közös
libazsíros kenyérfalatozás? Talán mindenkinek más. De egy biztos, örök életre szóló élmény marad.
Deák Andrea aligazgatónő
Egy emlékezetes nap
November 2-án, reggel izgalommal gyülekeztek termünkben kis
diákjaink. Kirándulni indultunk az érmihályfalvi testvérosztályunk
társaságában. Úticélunk első helye a nagykárolyi kastély volt. A kastély
falain belül rendkívül tartalmas bemutatón vettünk részt, megtekinthettük
felújított dísztermeit, gazdag gyűjteményeit és csodás angolparkját. Ezt
követően Érmindszentre folytattuk utunkat, Ady Endre szülőfalujába, ahol a
költő születésének 140. évfordulójára emlékeztünk. A szülőházban a költő
életéről, költészetéről beszélgettünk, majd a tiszteletére felállított szobor
előtt verset mondtunk és koszorúztunk.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk vissza az iskolába.
Galambos Edina és Pop Mónika tanító nénik
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV OSZTÁLYOK STEP BY STEP
Nemcsak az 500. iskolai napról...
E tanév első napjaiban ünnepeltük a III. Step by Step osztályunkban az 500. iskolai napot. Immár 5.
alkalommal igyekeztünk emlékezetessé tenni a kerek százas napot.
Eddig itthoni környezetben ünnepeltünk: családtagok részvételével az iskolában, családi gazdaságok
látogatásával. A család bevonása az iskolai nevelésbe azért is fontos, mert a szülő és a pedagógus célja is ugyanaz:
a gyermek optimális fejlődésének elősegítése, támogatása.
Mostanra elérkezettnek láttuk az időt, hogy kimozduljunk az „itthoni” környezetből, s felfedezzünk egy - a
gyermekeink számára még – új világot, a lovasfarmot Érköbölkúton.
A várva-várt napon a
gyermekek (és mi, pedagógusok
is) izgalommal, kíváncsisággal
telve indultunk el a közeli
Köbölkútra, ahol Ádám Andrea
szeretettel fogadott bennünket.
Bemutatta a lovak szálláshelyét
és meglepődtünk, amikor láttuk,
hogy a lovaknak is van
fürdőszobájuk (!).
Megtudtunk néhány fontos
dolgot a lovak szokásairól, meg
azt is, hogyan kell gondoznunk,
hogyan
kell
hozzájuk
viszonyulnunk,
hogy
ne
bosszantsuk fel őket. A ló
visszajelzéseiből
az
ember
megismerheti önmagát. A lóval
való közös munka értékmérője határozottságunknak, magabiztosságunknak. Lovas nemzet a magyar – tartják
rólunk, mondjuk magunkról. A lovaglás olyan tartást igényel a lovas részéről, amely biztosítja testi-lelki
egészségének megőrzését. Egy jó lovas birtokában egyszerre kell ott legyen az empátia, a türelem és az alázat.
A farmon levő lovak többsége versenyzésre alkalmas, melyek számos országos és nemzetközi díjjal
öregbítik érmelléki településünk hírnevét.
A kedves Andi néni mindnyájunkat lóhátra segített, s a ló türelemmel kiállta, hogy egy osztálynyi gyermek
s tanítóik a hátára üljenek, s mindenkivel haladt néhány kört lépésben, néha futásnak is eredt. Különös élmény
fent a lóháton ülni, amikor ló és lovas együtt éreznek, együttműködnek a sikeres lovaglás érdekében. Ha
szeretnénk, hogy a ló türelmes legyen hozzánk, nekünk is türelemmel, gondoskodó odafigyeléssel kell a ló felé
fordulnunk, s az állat ezt őszinte ragaszkodással és sikeres nyeregben tartással hálálja meg.
A farmon fogadott még egy másik kedvenc is, a Pocak cica, akit a gyerekek szeretettel kényeztettek, amíg
egy-egy társuk lóháton ült, vagy amíg néhányan lovasfogaton sétakocsikázva, Rákóczi Lajos tanár úr vezetésével
megnézték a szép települést.
A hazafelé vezető úton már boldog megelégedéssel haladtunk, s csak tetézte élményeinket, hogy
betértünk az Ottományi Komáromi Kúriába, s ott megtekintettük az Érmellék csodálatos ősi örökségeit. A láp
világa, a mocsár is számos kincset rejt magában, ha értő emberek, szorgalmas kezek a felszínre hozzák őket. Hogy
mi mindent készítettek régen az emberek gyékényből, fűzfavesszőből, agyagból, fából, azt nekünk felnőtteknek is
örömteli volt felidézni.
Hazafelé, elfáradva és élményekkel telve már azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk csinálni a következő
100. napon.
Juhos Márta, Forgács Enikő tanítónők
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Pedagógusnap
,,Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”
Ez a gondolat röviden
összefoglalja mindazokat a
tulajdonságokat, amelyek a
pedagógust pedagógussá
teszik. Október 5-én együtt
ünnepeltük kis osztályunkkal a
pedagógusokat.
Tanítványainkkal
beszélgettünk az iskola
fontosságáról, a tanulásról, a
régi és mai tanítókról.
Elkészítették a tanulás fáját,
melyre mindegyikük ráírta,
hogy mit jelent számára az
iskola, a tanulás. Ezt követően
pedig gyermekszemmel látott
portrét rajzoltak rólunk diákjaink.
Az egész napot megkoronázták Kotlár Dominik papírra vetett gondolatai, szavai:
„Kedves tanító nénik!
Önök tanítottak és vezettek át a számok és betűk világán, és elvezettek a tudás kastélyához. Hősök
voltak és eltűrték a sok zajt, a sok nehézséget és a sok veszekedést. Köszönöm, hogy mindig ott voltak,
mikor szükség volt önökre. Így kívánok önöknek boldog tanítást, illetve pedagógusok napját!”
Galambos Edina és Pop Mónika tanító nénik
Az én iskolám
Én a Horváth János Elméleti Líceumban tanulok, Margittán.
Nagyon szeretem az iskolámat, mert kidolgozott. A mi osztályunk kabalája Micimackó és barátai.
Mindenünk micimackós: a falon a kézimunkák, az órarend, a centrumok, a naptár, a szülinapi naptár és a játékok.
Szeretem még a tanító néniket is, mert kedvesek, bár néha nem. Nagyon örülök, hogy a sulinak köszönhetően
rengeteg barátom van. Én az iskolában majdnem mindent szeretek.
Ilyen az én iskolám. Remélem, a jó dolgok nem változnak meg.
Halász Mátyás, IV. SBS osztály
Az én iskolám neve: Horváth János Elméleti Líceum. Ez az iskola Margittán van, a központban, a
lakásunkhoz elég közel.
Ez az iskola elég nagy, emeletes. Az én osztályom, a IV. S.B.S. az emeleten van. Az iskolában sok-sok
rendezett osztály van. Van egy nagy udvarunk is, ahol szoktunk focizni és játszani más játékokkal is. Az iskolának
van egy ebédlője, ahova a gyerekek járnak ebédelni. Nagyon szeretem ezt az iskolát.
Antal Árpád, IV. SBS osztály
Én a Horváth János Elméleti Líceumba járok.
Én azért szeretem az iskolát, mert itt mindenki kedves, sok jót tanulunk és persze játszunk is. De az
osztályunk is nagyon különleges, mert a mi kabalánk Micimackó, és ezért a legtöbb dolog micimackós, pl: a
centrumoknak a jelei vagy a naptár. Ennek az iskolának három nagy épülete van, amelyben a gyerekek tanulnak az
Előkészítőtől egészen a 12. osztályig.
Én nagyon szeretem ezt az iskolát.
Makkai Erik, IV. SBS osztály
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ÓVODA

Beszédkészség fejlesztése óvodás korban mesék segítségével
DIDAKTIKA

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak
láttatják, amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának.
Ezek a lehetőségek nem anyagi természetű lehetőségek, hanem abból a világlátásból fakadnak,
amely a mesei és a gyermeki gondolkodást összeköti: miként a hős mindig több, mint mi magunk
vagyunk, akképpen a világ is több, mint amennyit képesek vagyunk felfogni belőle.”
(Boldizsár Ildikó)

A mesevárat jelképező óvodai oktatás célja, hogy a következő állomásra, az iskolai élet
birodalmába vezesse a gyerekeket, ahol újabb próbatételeket kell megoldaniuk. Nagyon fontosak az
alapok, amelyekre a gyermek építkezhet. Az óvodai mesevárban elsősorban nem mennyiségi tudásra
kell, hogy szert tegyenek, hanem a bölcsességüket, a megtapasztalásukat kell előtérbe helyezni. A
mesék erre nagyon alkalmas irodalmi művek. Ha a mesék révén merész, magabiztos, életszerető, aktív
gyermekekké válnak, a beszédkedvük is megelevenedik. A mesék tanítanak, felkészítenek az életre,
bölcsességeket tárolnak. Hiszem azt, hogy a legfélszegebb gyermekek is megnyílnak, beszédessé
válnak, ha belépnek a mesék birodalmába és magukra öltik a meseszereplők ruháit, belebújnak egy-egy
mesefigura bőrébe.
Az óvoda, mint maga az egész élet, egy valóságos mese. Igaz, hogy az életet néha
igazságtalannak nevezzük, hiszen míg a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik, a valóságban nem
mindig van ez így. Mégis a mesék egyfajta gyógyító erővel bírnak, segítenek feldolgozni a
nehézségeinket, másfelől becsületességre, bátorságra, határozottságra tanítanak és arra, hogy a rossz, a
gonosz elnyeri méltó büntetését. Vagyis a mesék az életre tanítanak. Hitvallásom szerint az életben is
van igazságosság, csak lehet, hogy sokszor nem tapasztaljuk a materialista világban, valahol máshol
találjuk meg, egy olyan világban, amely nem kézzel fogható, de hitünk által megtapasztalható.
Véleményem szerint az én dolgom óvónőként, hogy megismertessem a gyerekekkel ezeket a
meséket felolvasás vagy mesélés formájában. Fontosnak tartom, hogy megismerjék a mesék irodalmi
tartalmát, fejlődjön a képzelőerejük és ismerjenek, illetve használjanak olyan szófordulatokat,
kifejezéseket, amelyeket ezen mesék kínálnak fel számukra. A mesék feldolgozását is igen fontosnak
tartom. A gyermekek szívesen belebújnak egy–egy mesehős bőrébe, gyermeki lelkük még sokkal
közelebb áll a mesevilághoz, ezért szeretik az ismert meséket lerajzolni, eljátszani. Ebből adódóan
könnyen találunk olyan módszereket, eljárásokat, melyek segítségével feldolgozzuk az ismert meséket,
és könnyedén szóra bírjuk a gyermekeket.
A mesét szívesen hallgató, a képeskönyveket örömmel forgató, mesélni szerető gyermek iskolás
korában olvasni vágyó diákká válik. Óvónőként fontosnak tartom, hogy olyan gyermekeket engedjünk
el a betűk és számok varázslatos birodalmába, akik nyitottak az igényes irodalomra, szépen és
választékosan használják a magyar nyelvet. Kodály Zoltán mondta: „A magyar kiejtést is tanulni kell,
még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.“
Mózes Katalin óvónő
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MAGYARKÉCZ

Kisközösségünk élménymorzsái
Iskolánk pedagógusai igyekeznek megfűszerezni a kicsik iskolában töltött óráit, gazdag ötlettárukkal,
kreativitásukkal izgalmasabbá téve a tanórák száraz hangulatát, a játék és móka közben új élményekhez juttatva a
gyerekeinket, akiknek vidéken, egy kicsit elszigetelten kevesebb ingerhatásban van részük. Éppen ezért, a
tevékenységeinket úgy tervezzük, hogy minél nagyobb legyen a varázslat, a csoda számukra és számunkra.
Ebben a tanévben már szerveztünk néhány tevékenységet. Ilyenek: Pedagógusok Világnapja, melynek
keretén belül csodálatos rajzok készültek az „Én tanítóm” címmel, az Egészséges Táplálkozás Világnapján
zöldségekből és gyümölcsökből általunk készített italokat fogyaszthattak a gyerekek. Beneveztünk a Kisállat
kiállítás rajzversenyre, melyre jópofa kisállat rajzok születtek.
A hagyományőrzést kollégáimmal együtt fontosnak tartjuk, éppen ezért minden évben megszervezzük a
Márton-napi foglalkozást, a libazsíros és libamájas kenyér nem maradhat el. Természetesen, Szent Márton üzenetét
is belecsempésztük a gyerekek szívébe, mely a segítőkészség, a szegények, elesettek megsegítéséről szól. A
kézművesség, a Márton-napi népi gyermekjátékok a kisgyermekek kedvencei, felvillanyozzák őket, kinyílik
kreativitásuk, csodák születnek, megörvendeztetnek minket.
A közös munka és játék kovácsolja össze a mi közösségünket, szerény, de annál értékesebb
élménymorzsákból tevődnek össze számukra illetve számunkra a nagy csodák, a varázslat. Ilyenkor tapasztaljuk
meg, hogy minden gyerekben ott van a tehetség, az alkotókészség, az akarás és a vágy a megismerésre, ezért fontos
a motiváció és nem utolsó sorban a szeretet őszinte megnyilvánulása részünkről.
Könczey Erzsébet tanítónő

Életképek a gimnáziumi osztályokból
A gimnáziumban tanító pedagógusoknak már nehezebb dolguk van, hogy a diákokból
elővarázsolják a kreativitást és a tanulásvágyat. Közös programokon szoktunk részt venni a kicsikkel,
ezenkívül megszervezésre került az Iskola másként hete is. Az Egészséges Táplálkozás Világnapján a
diákok a pedagógusok segítségével osztályszinten újságpapírból kivágott táplálékpiramist készítettek, a
napot pedig az iskolában már hagyománnyá vált gyümölcssaláta-készítéssel és gyümölcsléfacsarással
zártuk. Egy másik napsütéses napon sporttevékenységek zajlottak Farkas Enikő tornatanárnő
irányításával, ami felhőtlen gyerekkacajjal ért véget, hiszen a diákok felszabadultan ugrottak zsákban,
futottak versenyt, és az osztályok kötélhúzásban is összemérték erejüket. A kötélhúzás olyan
népszerűségnek örvendett, hogy még a kötél sem bírta, elszakadt. Pénteken kirándulást szerveztünk, hogy
megcsodálhassuk az ezerszínű falevelekbe burkolózó erdőt, hogy leveleket, faágakat gyűjthessünk,
gombákat figyeljünk meg közelebbről, és szalonnát süthessünk együtt a szabadban.
Mint minden magyar ember, mi is megemlékeztünk Ady Endre születésének 140. évfordulójáról.
Néhány tanuló a nagy költőnk életének egy-egy részét ismertette velünk, melyet versekkel tűzdeltünk
meg, majd a kisiskolások egy megzenésített Ady verssel örvendeztettek meg, melyet különféle játékokkal
zártunk. Volt ott kirakós, mely a költő portréját rejtette, versillusztráció, illetve rím- és ritmusgyakorlat,
természetesen ez is játékos formában.
Az V-VIII. osztályok tanárai
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ

A venit, a venit toamna …
„Nici frumusețea primăverii și nici cea a verii nu are
grația pe care am zărit-o în al toamnei obraz.”
(John Donne)
Elevii claselor V-XII, de la Liceul Teoretic
„Horváth János” din Marghita, au sărbătorit, la sfârșitul
lunii octombrie, anotimpul autumnal pentru frumusețea și
rodnicia sa, printr-un proiect numit „A venit, a venit
toamna!”
Privind cu atenție spectacolul naturii toamna, această dovadă impresionantă de sensibilitate și
frumusețe, ne-am gândit că ar fi benefic să ne exprimăm gândurile prin intermediul artei. Astfel,
activitatea a fost menită să antreneze elevii în funcție de preferințe, aptitudini și interese, prin limbajul
universal al artei: muzică, creație plastică, ornamentală și literară.
Activitatea a debutat cu vizionarea unor materiale PPT,
realizate de către elevi și profesori, care au avut rolul de a ne
introduce în atmosfera toamnei, care cu a ei simfonie de culori ne
dă un sentiment de ciudată visare.
Elevii au pregătit recitaluri de cântece și poezii în limba
română, având ca tematică anotimpul toamna. Versurile sugestive
ale poeților Tudor Arghezi, George Coșbuc, Vasile Alexandri,
George Topârceanu, Nichita Stănescu sau Ana Blandiana i-au
inspirat și îndemnat pe elevi să reprezinte toamna colorată și
bogată în lucrări colective ralizate sub formă de colaje, desene,
aranjamente ornamentale deosebite.
La finalul activității, elevii și profesorii au
savurat cu mare plăcere și încântare bunătățile
pregătite din ceea ce ne oferă toamna mai bun,
cum ar fi delicioasele plăcinte cu mere și cu
dovleac, într-o atmosferă de sărbătoare și voie
bună.
Activitatea a fost organizată de către
membrii Catedrei de Limba și literatura română
din cadrul liceului, profesorii Zaharia Alina,
Mladin-Hercuț Anca, Mezei Márta, Moț Anca și
Takó Monica, responsabil pentru activitate fiind prof. Veteși Adina.
Prof. Zaharia Alina
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Nekem nyolc... – Margitta 800+ éve
2017. október 16-án délelőtt ‒ a fenti címmel ‒ interaktív
helytörténeti jellegű konferenciára került sor a Horváth János Elméleti
Líceum Papp Attila dísztermében. A rendezvény része volt Margitta
Kulturális Hete gazdag programjainak és az Iskola másképpen hét
eseményeinek is. A feladat az volt, hogy a diákok prezentáció vagy plakát
segítségével mutassák be tantermük névadóját. A szerencsésebb osztályok
rendelkezésére gazdag forrásanyag állt olyan jeles személyiségek kapcsán,
mint Bartók Béla, Kós Károly, Liviu Rebreanu vagy Neumann János.
Mások megtapasztalhatták az egyéni kutató- és gyűjtőmunka szépségeit és
nehézségeit is olyan névadók révén, akik valamikor elismert pedagógusai
voltak a margittai oktatásnak, de már sajnos nincsenek az élők sorában:
Betuker János matematikatanár, Bokor József földrajztanár, Gúti Antal magyartanár, Szentes Béla történelemtanár.
A diákok mellett tanárok is tarthattak előadást. Nagy Gabriella igazgató a margittai oktatás történetét elevenítette fel,
melynek keretében részletesen beszámolt a magyar tannyelvű iskola létrejöttének körülményeiről. Rend Erzsébet fizikatanár
segítségével látványos utazást tehettünk a makro- és mikrokozmosz világában, végül Zatoschil-Ballai Zsuzsa történelemtanár
régi margittai térképeket mutatott be. A rendezvény végén a szervezők megköszönték az előadók munkáját, amit egy-egy
oklevéllel jutalmaztak, majd reményüket fejezték ki, hogy jövőre is folytatódni fog a Nekem nyolc... rendezvénysorozat,
hiszen Margitta nyolcszáz éve még sok érdekességet tartogat mindannyiunk számára.
Szabó Melinda tanárnő

Értéket teremtünk…
A Horváth János Elméleti Líceum dísztermében az iskola
tanulói és tanárai Ady Endrére emlékeztek születésének 140.
évfordulója alkalmából. Az ünnepség pénteken 10 órától vette
kezdetét, ahol a tanulók bemutathatták több hétig tartó alkotó
munkájuk eredményét. A gimnáziumi osztályok tanulói különböző
munkacsoportokba szerveződve magyartanáraik által meghatározott
feladatokat teljesítettek, majd a létrejött munkákból kiállítást
rendeztek.
Bende Orsolya tanárnő az 5. és 6. osztályosok munkáját
irányította, Kun Tünde tanárnő pedig a 7. és 8. osztályos diákok
munkáját szervezte. A tanulók maketteket készítettek újságpapírból, a költő édesanyjának süteményes könyvéből
választva édességeket sütöttek, Ady-verseket szavaltak, be kellett mutatniuk Ady életét, illetve versgyűjteményeket
kellett összeállítaniuk Ides, Érmindszent, Párizs, Isten és Csinszka témakörökben. Külön csoportot alkottak azok a
tanulók, akik versillusztrációkat készítettek az Őrizem a szemed és Az Értől az Óceánig című költeményekhez.
Az ünnepségen művészi értékű szavalatot adott elő Bodor Réka a VI. A-ból, Bereczki Mónika a VIII. Cből és Kocsis Alexa a IX. A-ból, illetve Adorján Johanna és Ionescu Dávid verskánonját hallgathatták meg a
tanulótársak, akik a zsúfolt terem kényelmetlensége ellenére kitartóan figyelték és nagy tapssal értékelték egymást.
Az ünnepi hangulatot csak fokozta, amikor Puskás Miklós énektanár vezetésével az iskola tanulóinak a
kórusa megzenésített Ady-verseket adott elő, s a dalok között szerepelt a zenetanár két saját szerzeménye is.
Nagy Gabriella igazgatónő ünnepi gondolataiban értékelte a tanulók és felkészítő tanáraik munkáját, majd
kifejtette, hogy a sok idő, amelyet egy-egy ének, szavalat, makett, sütemény, versgyűjtemény előkészítésére
szántak, az értékké vált. Legyen az tárgyi vagy szellemi érték, de ÉRTÉK.
Kun Tünde tanárnő
Mi a szösz? - Margittán
Nagyszerű múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Horváth
János Elméleti Líceum V-VII. osztályos diákjai október 18-án, az Iskola Másképp
hét keretén belül.
A foglalkozásokat a létavértesi Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
munkatársai, Kővári Emese és Jenei Szabina vezették.
A gyermekek játékosan, „testközelből” ismerhették meg a kereplőt, a
talpas guzsalyt, a kerekes rokkát, a gerebent és sok más régen használatos eszközt.
Nagy derültséget okozott körükben dédnagyanyáink mosógépének és vasalójának,
a sulyoknak és a mángorlónak a bemutatása. Örömmel vették kezükbe az említett
tárgyakat, vagy szólaltatták meg őket. Sok gyermek most látott először fakutyát,
nádsípot, csöcsös korsót, szenes vasalót, bár a hozzájuk kapcsolódó szólásokkal,
közmondásokkal (Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik; Nevet, mint a
fakutya, stb.) tisztában voltak. A tevékenység végére persze, már minden
résztvevő tisztában lett azzal, hogy mi a szösz, és ügyesen felismerték a régi
népművészeti tárgyakat.
Ígéretet kaptunk a múzeum munkatársai részéről, hogy a jövőben egyéb múzeumpedagógiai foglalkozásaikkal is szívesen
látogatnak át hozzánk.
Szeretettel és örömmel várjuk a további alkalmakat!
Bordás Mária, Bende Orsolya tanárnők
tanárnők
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Mike Nóra, VII. A

Bordaș Monica, XII. C

Forgács Viktória, VI. C

Pál Evelin Olívia, VI. A

Kincses Tamara, VII. B
Ozsváth Dávid, VII. A
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MATEMATIKA – INFORMATIKA – TECHNOLÓGIA KATEDRA
Az új matematika megszületése
A XVII. században a matematika négy nagy területén indult meg hatalmas méretű fejlődés, ezek a következők: projektív geometria,
analitikus geometria, matematikai analízis és a számelmélet.
A projektív geometria gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, Eukleidész és kortársai már ismerték ezeket. Az általuk használt
bizonyítási módszerek szintetikusak, mert csupán geometriai fogalmakat használtak. René Descartes volt az, aki először használt algebrai
módszereket a geometriában.
A projektív geometria jeles képviselői: Gérard Desargues (1593-1662) francia építész és hadmérnök; Blaise Pascal (1623-1662)
francia matematikus, filozófus; Lazare Nicolas Carnot (1753-1823) francia államférfi, aki szívesen foglalkozott matematikával; Karl
Wilhelm Feuerbach (1800-1834) erlangeni tanár; Jacob Steiner (1796-1863) svájci matematikus.
Az analitikus geometria
A XVII. század nagy vívmánya a mozgás matematikájának a megszületése: a matematikai analízis alapjainak a lefektetése, amely
Newton és Leibnitz nevével kapcsolódik össze szorosan. Az első nagy eredmények alkotóit azonban mindig megelőzik az igen nagyra
becsülendő elődök, akik nélkül nem, vagy csak sokkal később születtek volna meg a tudományos világ figyelmét igazán felkeltő alkotások.
Tiszteletre méltó a szerény Newtonnak a mondása, hogy az ő dolga könnyű volt, hiszen óriások vállán állt. A koordináta geometria alapjait
valamikor az ókorban Appolóniusz kezdte meg építeni, azonban igazából René Descartes volt az első igazi kidolgozója. Meg kell említenünk
még ezzel kapcsolatban a következő matematikusokat: Pierre Fermat, John Walis és Colin Maclorin.
A XIX. században az analitikus geometriát számos olyan módszer alakította, amely az analitikus jelzőt meghagyta ugyan, azonban a
keletkezett geometriák egymástól mégis különböztek. A XIX. század elejére az analitikus geometria képes volt minden, egyenlettel leírható
geometriai alakzat vizsgálatára.
Az új eljárások csak akkor életképesek, ha „többet tudnak”, mint az addigiak. Új fogalmak formálták tovább az analitikus geometriát
az ír Hamilton és a német Grassmann felfedezéseinek köszönhetően. Ők voltak azok, akik kialakították a vektor fogalmát. Ennek
alkalmazása az analitikus geometriát még szorosabb kapcsolatba hozta a matematika más területeivel, de még a fizikával is.
A XIX. századot a tudományok addig nem ismert fokú fejlődése jellemzi. Megfogalmazzák az első nem euklidészi geometria
tételeit. Ez elsőként Bolyai Jánosnak és N.I. Lobacsevszkijnek sikerült. Az új, nem euklidészi geometriák elméletének a kidolgozásában
jelentős szerepeket ért még el Felix Klein és Bernhard Riemann is. Meg kell említenünk még David Hilbert nevét, aki nyilvánosságra hozta a
geometria „teljes” axiomatikus rendszerét 1889-ben.
Körülbelül 100 éve a geometria fejlődése és interdiszciplináris kapcsolatai révén új tárgy jött létre. Ez a topológia. Jelentősebb
képviselői és művelői: L. Poincrot, H. Poincaré és D. Birkhoff.
Jakab Ottó tanár
Gyerekek a Margittán megrendezett nemzetközi kisállat kiállításon
Évek óta városunkban így ősszel, a decemberi ünnepek előtt rendezik meg a
nemzetközi kisállat kiállítást, ahol magyarországi, szlovákiai állattartók mellett egy kisebb
számú margittai csoport is részt vesz, természetesen házigazdaként. Elég sok időt, energiát,
munkát igénylő tevékenység, de a lelkes csapat már hagyományt teremtett ezzel
városunkban.
Minden évben a margittai Horváth János Elméleti Líceum kisdiákjai felhívást
intéznek a környező települések kisdiákjai számára, hogy rajzokkal tegyék színesebbé a
kiállító helyiséget. A legjobb rajzokat oklevéllel jutalmazzák a rendezők és iskolánk
vezetősége.
Ebben az évben november 17 és 19-e között zajlott a kiállítás. Most először
megbeszéltük a szervezőkkel és iskolánk vezetőségével, hogy bevonjuk a nagyobb
gyerekeket is. Önkéntes jelentkezőket kerestünk az öt – nyolc osztályos diákok körében a
következő felhívással: akik szeretnének segíteni a kiállítás előkészületeiben, az állatok
etetésében, itatásában, a ketrecek elhelyezésében, takarításában, azokat várjuk csütörtökön
délután 3 órára a sportcsarnok elé.
Meglepetésemre, nagyszámú csapat gyűlt össze, fiúk, lányok, minden
évfolyamról, akik türelmetlenül várták, hogy megkezdhessék a munkát. Voltak gyerekek,
akik a környező településekről járnak iskolába, de most a kiállításra a szabadnapon is
bejöttek.
Manapság mi, pedagógusok sokat panaszkodunk, hogy a mai gyerekek nem
motiváltak, nem lehet lekötni a figyelmüket, nem tudnak viselkedni…. Amikor kezdtem
szervezni ezt a tevékenységet, megvallom őszintén, kicsit féltem, de nagyon hamar rá
kellett jönnöm, hogy a gyerekek legtöbb része, ha olyasmit csinálhat, amit szeret, nagyon
lelkesen, odaadóan dolgozik. Még az a fránya telefon sem kellett, ami egyébként ki nem
esik a kezükből. Elgondolkoztam azon, hogy a jelenlegi iskolai rendszer a maga
merevségével nem járul-e hozzá, hogy a gyerekek agresszívvá, érdektelenné váljanak.
Kiderült számomra, hogy a gyakorlati oktatás ideje alatt szerzett tapasztalatok sokkal
inkább kielégítik a gyerekek alapvető szükségleteit, alkotói készségüket fejleszti, azonnal
nagyon fontosnak érzik magukat, és ennek megfelelően viselkednek.
A gyerekeket ilyen és hasonló tevékenységekkel lehetne állatszeretetre,
életszeretetre nevelni. Ha városunkban több ilyen egyesület működne, más területen is,
például a kutyatenyésztők is szerveznének kiállítást, kutya szépségversenyt…. ahová ők is
bevonhatnák a gyerekeket. Hasznosabb lenne, mint felelőtlen módon a kóbor kutyák
számát növelni. Az állatszeretet felelősséget igényel, tudatosságra nevel. Közösen
hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy városunk szebb, élhetőbb legyen.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy kipróbáljuk
magunkat ezen a területen, a szülőknek, a kiállítás szervezőinek, iskolánk vezetőségének,
mondják a gyerekek, és azt is megígérték, hogy legközelebb még többet szeretnének önkéntes munkában részt venni (azért egy piros pontot
vagy 10 -est technológiából nem fognak visszautasítani). Természetesen egy oklevelet is kapott minden résztvevő, hogy emlékeztesse őket a
megszerzett tapasztalatokra, érzésekre, amelyeket ez alatt a tevékenység alatt megszereztek.
Horváth Éva tanárnő
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VALLÁS - TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA
A vallás és filozófia viszonya
Isten létének kérdése mindig is a filozófia problémái közé tartozott. Már az ókor óta, mondhatni nem volt olyan
gondolkodó, akit ne foglalkoztatott volna ez a kérdés. A filozófusok vallásos meggyőződésüknek megfelelően a hit mellett
vagy ellen hoznak fel bizonyítékot. A vallásfilozófia feladata Isten léte vagy nem léte mellett felhozott állítások bizonyítása.
A vallás és a filozófia között döntő különbség az, hogy a filozófia észtudománynak tekinti önmagát, ennek folytán
kizárja mindazon állításokat, amelyek nem igazolhatók egyedül a puszta ész segítségével.
A vallás mindenkor az embernek egy végső értelemadó alaphoz (Istenhez, abszolútumhoz, szentséghez, stb.) fűződő
viszonyának tudata, más szóval a vallás „a teljes ember egzisztenciális kötődése” ehhez az értelemadó alaphoz.
A vallás és a filozófia viszonyát gyakran a hit és tudás viszonyaként ragadják meg. Alapvető funkcióik hasonlatosak,
de a vallás az értelemadó alap felőli mozgás bevonásával bontakoztatja ki őket, míg a filozófia észtudományként enélkül. A
bölcseleti hagyományban e viszony gyakorlatilag minden lehetséges formájára találunk példát:
 A vallásnak és a filozófiának semmi köze egymáshoz. Mindkét területnek megvan a maga igazsága és a saját
problematikája. A vallás kijelentései tudományos szempontból egyszerűen értelmetlenek (neopozitivizmus) .
 A vallás és a filozófia között ellentmondás feszül. Két lehetőség van:
1) a vallás a filozófia ellenében: A hit az ésszel szembenállóként értelmezi önmagát, és elveti a filozófiát, „hiszem,
mert képtelenség”.
2) a filozófia a vallás ellenében: A filozófia próbálja bebizonyítani, hogy a vallás ellenkezik az emberi ésszel, „a
vallás a nép ópiuma”.
 A filozófia és a vallás egységet alkot. A vallás felől nézve – főleg a „keresztény filozófiában”, az ágostoni „hiszek,
hogy értsem” alapelv jegyében jön létre az egység. A hit megvilágosítja az elmét, hogy ismeretei igazak legyenek…
A filozófia felől nézve – a filozófia igyekszik bölcseleti tartalmakra redukálni és az észtudomány eszközeivel
megalapozni a vallást, „vallás a puszta ész határain belül.” (Kant)
 A vallás és a filozófia eltérő, egymásra mégis kölcsönösen vonatkozó értelmi síkot alkot. AQUINÓI SZENT TAMÁS
(1225-1274) szerint az értelemadó alapból kiinduló mozgás (kinyilatkoztatás) feltételezi az embert és az emberi észt, a
kettő nem mondhat ellent egymásnak, mert mindkettő eredete azonos. A kinyilatkoztatás feltételezi, hogy az
embernek eleve meg kell birkóznia a világban való tájékozódás, az egzisztenciális megvilágosodás és a metafizika
problémáival, melyek kifejtése a filozófiának, mint észtudománynak a feladata.
Szerkesztették: Oláh Mária, Szabó József-Botond és Iuhasz Susana tanárok

19 akciónap
a gyermekek és fiatalok elleni erőszak ellen
Ha november, akkor erőszak ellenes kampány.
Iskolánk évről évre részt vesz a gyermekek és fiatalok
ellen irányuló erőszak megelőzését célzó kampányban.
A kampány november 1-20 között zajlott 12 tanár
irányításával.
A főbb témák: A korai házasság veszélyei;
Őrizd meg a kamaszkor mosolyát; Rajzzal az erőszak
ellen; Bullying megelőzés; Az osztályom a második családom;
Érzelmek játéka – avagy hogyan ismerjük fel a negatív érzéseket,
és hogyan küzdünk ellenük.
Ezen tevékenységek célja, hogy tudatosítsa a gyerekekben
és fiatalokban azt, hogy az erőszak erőszakot szül, és, hogy
minden negatív megnyilvánulás ellen, legyen az a magunk vagy
mások részéről, tudatosan küzdeni kell, hisz
„senki sem születik rossznak…és minden lehet másképp”.
Florea Katalin – iskolapszichológus
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TÖRTÉNELEM – FÖLDRJZ KATEDRA
Egy szelet a történelemből

Gloria Victis – 1956
emékezete

Forradalom, háború,
Sújt mindent a bú.
Ám egyszer csak megjelent egy fiatal fiú.
1799 Párizs.
A fiatal neve nem más,
Mint Napóleon Bonaparte elvtárs.
Kis csíny és hatalom,
Államforma konzulátus,
Neve már magason.
Szüli a tervet, Becsületrendet.
Francia Bankot, Polgári Törvényt.
Kereskedelmi Kamarát, majd császári koronát.
Eltörli a konzulátust,
Családban oszt tisztet s rangot.
Hadjáratával kebelez
Földet s nemzetet.
Így szerez magának ellenséget eleget.
Álmodott egy nagyot,
S Oroszország felé nyújtotta a kardot.
De ott dermedt idő várta.
S Napóleon arcára már mosoly fagyott.
Így megmaradt katonáival
Hátraarcot vágott.
Európa végett vereséget vétett.
Száműzetésében újabb tervet sejtett.
De ez nem tartott tovább,
Mint, hogy száz napból állt neki a világ!
Vakmerő és bátor,
S lehetett ő bárhol.
Szent Ilona szigetéről,
Most már csak híre száll távol...
Tarpai Barbara, X. A

A Rákóczi Szövetség nagy lehetőséget
biztosított nekünk. Eljuthattunk Budapestre az
1956-os megemlékezésre. Nagyon hálás
vagyok nekik ezért.
Reggel korán, még álmosságtól nehéz
szemekkel indultunk el utunkra. Bár hosszú
volt az út, lelkesedésünket még ez sem tudta
elrontani.
Miután
szállásainkat
elfoglaltuk,
vacsoránkat pedig elfogyasztottuk, eljött a
számomra
legemlékezetesebb
része
a
hétvégének, a színházi előadás. Soha nem volt
részem ilyen csodálatos előadásban. Ezért is
nagyon hálás vagyok.
Aztán eljött a vasárnap, a nap amiért
eljöttünk Budapestre. Következett az 56-os
megemlékezés. Meglátogattuk a temetőt, a
301-es parcellát, ahol a mártírhalált halt
hősöket temették el, majd meglátogattuk a
Nemzeti Múzeumot. A későbbiekben a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
egyetemnél részt vettünk az ünnepi
megemlékezésen. A fáklyás felvonuláson – bár
eláztunk – nagy büszkeséggel vittük el
fáklyáinkat a Bem térig, ahol tiszteletünket
tettük 1956 hősei előtt.
Elérkezett a hétfői nap, az utolsó
napunk a kirándulásból. Meghallgattuk Kónya
Imre, Halzl József és Gulyás Gergely beszédét.
Majd megnéztük a “Kincsem” c. magyar
filmet. Ezután pedig fáradtan, egy kicsit talán
el is ázva, de annál több élménnyel indultunk
el a hazavezető úton.
Kéri Nóra, XI. B

A világnapokon túl
„Soha ne menj el közönyösen a nyomorúság előtt, mely
tőled vár segítséget.”
(Edmondo de Amicis)
Edmondo de Amicis szavai lebegtek azon
állatbarátok szemei előtt, akik ismét gyűjtést rendeztek
az
Állatok
Világnapja
alkalmából
a
helyi
kutyamenhelynek, a margittai Horváth János Elméleti
Líceumban.
Borbola Melinda és Bordás Mária tanárnők
kezdeményezésére iskolánkban egy héten keresztül
gyűjtötték a kutyaeledelt a gyermekek, előkészítőstől a
tizenkettedik osztályosokig.
Sajnos nagyon sok a segítségre szoruló
teremtmény, legyen szó emberről vagy állatról.
Szívmelengető volt látni, hogy olyan gyerekek is
adományoztak az árva állatoknak, akik maguk is
segítségre szorulnak.
Köszönjük szépen a támogatást minden
gyermeknek, szülőnek, barátnak és nem utolsó sorban azt
a szeretetet, melyet az eledel mellé tettek.
Borbola Melinda tanárnő
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Margittai diákok Kassán és Sárospatakon

Istennek és a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási
Programjának hála, a reformáció 500. évében, október
hónap folyamán, Kassára, Sárospatakra, Tokajra és
Nyíregyházára látogathattak a margittai Horváth János
Elméleti Líceum diákjai, és az őket kísérő tanárok: Bordás
Mária, Moisa Livia-Erna és Antal Zsolt-István.
Nemzeti ünnepünknek, október 23-nak a közös
ünneplésén túl a kirándulás célja volt még a reformációra
és a reformációhoz szoros szálakkal kötődő Rákócziakra
való emlékezés is.
Így nem is volt kérdés, hogy Kassára is el kell látogatnunk!
Senkit sem ismertünk Kassán, de mire való az
internet, ha nem arra, hogy ismeretlenül is bekopoghassunk
bárhová, ahol magyarul beszélnek? Így találtuk meg és
választottuk ki véletlenszerűen a kassai Márai Sándor
Gimnáziumban tanító Lázár Csilla földrajztanárnőt, aki
megkeresésemre szívesen válaszolt, és odaadóan segített a
kassai programok megszervezésében. Ugyanígy kérezkedtünk be a Sárospataki Református Kollégiumba, kértünk és kaptunk tőlük fogadó
nyilatkozatot és nagyszerű vezetőt Demkó Ferenc tanár úr személyében.
Ötvenfős csapatunk nagy izgalommal indult útnak kirándulásunk első állomására, Kassára. Több mint öt óra utazás utánbeleszámolva a vámnál való szinte másfél órás várakozást is – érkeztünk meg. Lázár Csilla tanárnő Hancsák Zita idegenvezetővel várt
bennünket, aki szeretettel és nagy szakmai tudással mutatta be nekünk Kassa nevezetességeit.
Gazdag múltról, hajdan pezsgő életű magyar városról szólt a történet. Szinte minden épülete egy-egy híres történelmi személyünknek
állít emléket, s azt hiszem, épp ettől szomorodik el egy kicsit a ma Kassán járó magyar szíve, hogy a dicső múltat őrző épületek, templomok
még állnak ugyan, de szinte eltűntek a városból az építők utódai. Az épített örökség néma mementóként áll, de jelenkori lüktető magyar
életet nem tapasztalni.
Szívmelengető találkozásban volt mégis ott részünk: Épp a XIV. században épült, gótikus Szent Mihály templom előtt fotózkodtunk,
mikor egy másik diákcsoportra lettünk figyelmesek. Csakhamar feltűnt nekik is a magyar beszéd, és kíváncsian nézegettek felénk.
-Szervusztok, magyarok!- köszöntöttük és öleltük meg egymást. Mint kiderült, ők is rákóczis programmal érkeztek Kassára
Kárpátaljáról, Beregszászról. Így történt, hogy Felvidéken találkozott a kárpátaljai meg a partiumi magyar. Közös fotózkodás és egymás
vendégül hívása után vált el a két csapat.
Ezt követően tekintettük meg a Felvidék legszebb gótikus katedrálisát, a Szent Erzsébet Székesegyházat. Lenyűgöző látványt
nyújtott kívülről és belülről is. Sikerült lemennünk az altemplomba, ahova 1906-ban helyezték örök nyugalomra a Rodostóból hazaszállított
II. Rákóczi Ferenc fejedelem földi maradványait. Közös kőkoporsóban nyugszik édesanyjával, Zrínyi Ilonával és egyik fiával, Józseffel. A
fejedelem imádságának, a Győzhetetlen én kőszálom eléneklése után nyughelyüket megkoszorúztuk.
Ellátogattunk a szabadságharc leverése után száműzetésben élő fejedelem törökországi házának hasonmásába, a Rodostói –
emlékházba és a Miklós- börtönbe is. Az utóbbiban, bár magyar felirat egyáltalán nem volt, magyar idegenvezető kalauzolt bennünket.
Nem hagyhattuk el Kassát Márai Sándor író szobrának és házának meglátogatása nélkül.
Késő délután vettünk búcsút kedves kísérőnktől, szálltunk buszra, és indultunk Sárospatakra.
Addig még csak - csak tartotta magát az idő, ám mire a sárospataki szállásunkra értünk, már javában esett az eső, és el sem állt
másnap estig. Így aztán kénytelen-kelletlen esőben látogattunk el másnap délelőtt a Sárospataki Református Kollégiumba. Kicsit
megilletődve léptük át a nagyhírű Kollégium küszöbét, hol annak idején Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Kossuth Lajos és megannyi
híres-neves ember tanult.
Látogatásunkat a Nagykönyvtárban kezdtük, ahol még azok a gyermekek is érdeklődve szemlélődtek és hallgatták a tárlatvezetést,
akik amúgy nem nagy könyvbarátok. Biztos vagyok benne, ha tehették volna, belelapoztak volna a régi könyvekbe, annak ellenére, hogy
semmit nem értettek volna belőle, hisz nagy részük latinul íródott. Még időztünk volna a Nagykönyvtárban, de a következő látogatásra váró
csoport miatt mennünk kellett. Na, nem mentünk messzire, csak a Kollégium udvarán álló,1771-1772-ben épült Múzeumig, Berna-sorig,
ahol szintén érdekes kiállításokat tekinthettünk meg. Mielőtt elhagytuk volna a nagyhírű iskolát, kertjében koszorút helyeztünk el az 1956-os
emlékoszlopnál. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével és néma főhajtással emlékeztünk a forradalom hőseire.
Útban a Rákóczi-vár felé megtekintettük és megcsodáltuk a szerves építészet jeles képviselőjének, Makovecz Imrének az alkotását,
az Árpád Vezér Gimnázium különleges épületét.
A várba érkezve tovább bővítettük a Rákócziakról való ismereteinket. Felkapaszkodtunk a Vörös-toronyba, közben
megismerkedtünk a vár és a Rákóczi család történetével is. A gyermekek nagyon érdekesnek találták az ágyúöntő műhelyt. Mint kiderült, I.
Rákóczi György feltárt ágyúöntő műhelye egy igazi kuriózum, melyhez hasonlót Európában máshol nem láthatunk.
Fáradtan, éhesen, ám sok ismerettel, élménnyel gazdagodva hagytuk el a várat, és tértünk be a Ristorante Collegno étterembe, ahol
nagyon kedvesen fogadtak és szolgáltak ki bennünket.
Kirándulásunk második napja mozizással ért véget.
Harmadik nap reggel napfény köszöntött bennünket. Bár a szél nem állt el, de meg sem akadályozott bennünket abban, hogy
Sárospatakot elhagyva megálljunk a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidék híres városában, Tokajon. Városnézés és szuvenír
vásárlás után tovább folytattuk utunkat a Nyíregyházi Állatparkba.
Bár a kiránduló gyermekek zöme már nem először látogatott el ide, mégis nagy örömmel, kisebb-nagyobb csoportokban járták be
újra a páratlan élményt kínáló Állatparkot. Csodás élményt jelentett az Ócenáriumban való séta. Minden gyermek más-más állatot talált
szépnek, érdekesnek. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy a sárgabóbitás, beszélő kakadu semmihez sem hasonlítható!
- Helló! Szia! Köszi!- kiabálta gyerek és madár.
Néhányan ellenállhatatlan kényszert éreztek arra, hogy „új” szavakat tanítsanak újdonsült barátjuknak. Szerencsére, arra már nem volt elég
idő, hogy a madár mindezeket meg is jegyezze, így csak egy sima „Köcsög!”-öt rikoltott a távozó társaság után, mindenki megelégedésére és
nagy mulatságára.
Késő este jókedvűen, életre szóló élményekkel gazdagodva érkeztünk haza, Margittára.
Bordás Mária tanárnő, a kirándulás szervezője
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Ünnepélyes díjátadás iskolánkban
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit nem tud.”
Móricz Zsigmond

Kitüntetés
Ez év áprilisában a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSz) Bihar megyei szervezete Varga Edith
tanárnőt a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre terjesztette
fel, amelyet a tanárnő nemrég meg is kapott. A díjátadó ünnepségre
októberben került sor az iskolában, a Papp Attila díszteremben.
A kitüntetést, amely egy bársony borítású oklevélből és egy
emlékéremből áll, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Magyarország) adományozza a szakmai pályafutásukat lezáró
magyar pedagógusoknak, a több évtizedes munkájuk erkölcsi elismeréseként.
A felterjesztésben szereplő hivatalos indoklást idézve: „a tantestület és a diákok szerint Varga
Edith nyugdíjba vonuló magyar szakos tanárnőt a 36 éves oktató-nevelő munkássága és a gazdag szakmai
életútja érdemessé teszi a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre”.
Szakmai életút
Varga Edith 1981-ben szerezte magyar- francia szakos tanári diplomáját a kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán.
1981-ben kezdte pályafutását Margittán, a helyi általános iskolában, ahol 30 évig tanított, majd az
iskola megszűnése után, 2011-től az akkor létrehozott Horváth János Elméleti Líceum tanára lett. Kiváló
oktató–nevelő munkáját mindvégig osztályfőnökként is végezte. 36 éves munkásság után, a 2016-2017-es
tanév befejezésével nyugdíjba vonult.
Magas színvonalú munkáját bizonyítja, hogy diákjai eredményesen szerepeltek az országos
felmérő vizsgákon és a tantárgyversenyeken, mint például a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyversenyen, a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen, a Bendegúz anyanyelvi
vetélkedőn és különböző szavalóversenyeken.
A tanárnő rendszeresen szervezett emlékműsorokat magyar írók és költők életműve előtt
tisztelegve, akik közül megemlíthetjük Ady Endrét, Petőfi Sándort, József Attilát és Kölcsey Ferencet.
Hűséges ápolója Horváth Imre, margittai születésű költő emlékének: diákjaival minden évben
megkoszorúzta a költő szülőházán elhelyezett emléktáblát, ahol a járókelők megcsodálhatták a diákok
irodalmi műsorát, amelyet a tanárnő segítségével a költő írásaiból és verseiből állítottak össze.
Színvonalas irodalmi összeállításai nem maradtak el akkor sem, amikor az iskolában ünnepelték a magyar
költészet vagy a kultúra napját, vagy megemlékeztek történelmi évfordulóinkról.
Szívesen mesél a város- és falunapokon, fesztiválokon, valamint más kulturális és közösségi
rendezvényeken nagy sikerrel előadott magyar táncokról, melyet a diákjainak tanított, valamint a
versenyeken is eredményesen bemutatott bábelőadásokról, amelyek rendezője és betanítója volt.
Az ünnepség
Az RMPSz Bihar megyei elnöksége és az iskola vezetősége a díjátadó ünnepséget, október 4–ére
tűzte ki, amikor az iskolában a nevelés világnapját ünnepelték. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Soós Sándor tanár úr, az RMPSz Bihar megyei elnöke, akit elsőként Nagy Gabriella igazgatónő
köszöntött, miután megnyitotta a rendezvényt. Ezután az iskola kórusa, a Puskás házaspár által vezetett
Mi-Kis Kórusunk örvendeztette meg dalaival a jelen lévő pedagógusokat, majd Rend Erzsébet tanárnő, az
esemény szervezője és moderátora ismertette az ünnepelt kolléganő szakmai életútját. Varga Edith
tanárnőnek a kitüntetést Soós Sándor elnök úr adta át, aki ajándékkal is kedveskedett neki.
A gyönyörű virágcsokor sem maradt el, amellyel az iskola pedagógusai köszöntötték a
születésnapját is épp ezen a napon ünneplő kolléganőjüket.
Ezúton is gratulálunk neki, és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Rend Erzsébet tanárnő
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