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Fény és remény 
 

„Bárcsak eltehetnénk a karácsony szellemét befőttnek, és 

minden hónapban kinyithatnánk egy üvegnyit belőle!” 

 Az adventi kalendárium egymás után kitárulkozó 

ablakai mögül előtűnik karácsony varázspálcája, mely 

(sajnos csak néhány napra) megváltoztatja a keresztény 

világot.  
 Az emberek arca derűsebb, a lakások tiszták, s remélhetőleg a szívek melegebbek, a 

lelkek pedig tisztábbak. Sok-sok emlék- és érzelemzár pattan fel, kicsik és nagyok egymás 

felé fordulva bizonyítják, hogy jónak lenni jó, és, hogy „a világban mindig marad fény és 

remény”, melyet Krisztus megszületése jelent. 

 Engedjük, hogy átjárja szívünket és lelkünket e fény és remény erősítve az egymáshoz 

tartozás értékét, legyen szó családról vagy közösségről. 

 Kívánom, hogy Szenteste, a fenyő és az elégett csillagszórók illatkavalkádjában 

azoknak a kezét foghassátok a fenyőfa körül, akikkel a szívetek egy ütemre dobban, és 

lélekben együtt ünnepeljetek azokkal, akiknek a kezét nem tudjátok akkor és ott fogni, 

mert a „Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe”. 

Nagy Gabriella, 

a Horváth János Elméleti Líceum igazgatója 
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 Karácsonyi készülődés – töltődj 

fel az ünnepre! 
 

Advent folyamán kicsit másképpen éljük 

meg a mindennapokat, mint az év más 

időszakában. Előkerül a HÁLA-DOBOZ, 

amelyben sok-sok kis lapocskára írt szöveg vagy 

esetleg rajz fejezi ki hálánkat a jó Isten felé azért 

a temérdek jótéteményért, amellyel elárasztott, 

eláraszt minket egész évben. Otthon is 

elkészíthető. Szentestén fel lehet olvasni ezeket a 

rövid hálaszavakat, természetesen név nélküliek 

a papírok. 

Az ADVENTI KALENDÁRIUM 

zsebecskéiből egy-egy meglepetés (szentírási 

részlet, egy karácsonyi ének, egy régi igaz 

történet, egy karácsonyi mese, apró ajándék, 

képeslap vagy egyéb kézimunka elkészítésének 

leírása, stb.) örvendeztet meg bennünket 

naponta.  

Az ADVENTI KOSZORÚ minden gyertyája 

történeteket „mesél” régi karácsonyokról, 

minden gyertya fellobbanását furulya-, citeraszó 

köszönti. A hetenkénti gyertyagyújtás fokozza 

lelkünkben az ünnepvárás izgalmát, lelki 

nagytakarításra buzdít kicsit és nagyot egyaránt. 

Az ANGYALKÁZÁS titokzatossága, a benne 

rejlő szeretet, a másik iránti figyelem egy 

eufórikus hangulatot teremt. Olyan jó látni, 

hogyan igyekeznek egymás kedvében járni, a 

„kisangyalkák” hogyan segítik egymást minden 

körülmények között. Egy darab mennyország a 

II. A- ban. Vakáció előtti héten elérkezik a titkok 

feltárásának pillanata, amikor ki kell találják, ki 

volt az ő angyalkájuk advent folyamán, s ha nem 

sikerül kitalálni, akkor megmondjuk egymásnak, 

és egy saját készítésű tárggyal ajándékozzuk meg 

egymást. 

Betlehemi táj az istállóval a Népmese osztályban               

JÁSZOLBÉLELÉS - a jócselekedetek által 

gyűlnek a széna- illetve a szalmaszálak a 

jászolban. Milyen meleg jászlat készítünk 

Jézusnak karácsony ünnepére? A gyerekek 

igyekeznek nagyon sok jót tenni, hogy gyorsan 

teljen meg a jászol, legyen meleg, puha 

karácsonyra. 

BETLEHEMI ÉJSZAKA – minden év 

adventjének egyik csúcspontja a betlehemi táj 

kialakítása, az istálló berendezése az osztályban, 

amely a mi második otthonunk. 

AZ ÉLET KENYERE – valódi kenyér jelképezi 

a jászolban Jézust, amelyet nagy-nagy szeretettel 

fogyasztanak a gyermekek szünetekben.  

KÁNTÁLÁS – a hagyományápolás is 

hozzátartozik osztályunk mindennapjaihoz. Régi 

énekeket tanulunk és adunk elő másoknak is- 

RMDSZ székház, idősek otthona CARITAS, 

könyvtár, irodák, posta, stb. 

BETLEHEMEZÉS – Jézus születésének 

megzenésített evangéliuma. Az örömhír 

továbbadása: „Dicsőség a magasságban Istennek, 

békesség a földön a jóakaratú embereknek...!” 

KARÁCSONYI KONCERT – Szabó Péter 

István csodálatos koncerttel örvendeztet meg 

bennünket az ünnep előtti héten. Együtt 

énekelünk karácsonyi énekeket, s közben 

hagyományos karácsonyi eledeleket fogyasztunk 

a szülők jóvoltából, és feldíszítjük az osztály 

karácsonyfáját. 

A képek az előző évek karácsonyát mutatják be. 

Fügedy Anikó Erzsébet 

tanítónő 

        Az adventi koszorú az „angyalokkal”                           
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Országos hétpróbás mesemondósok 

a Horváth János Elméleti Líceum diákjai 

 

Az októberi megyei Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó 

Versenyen  több margittai diák is részt vett, köztük Pop Zsófia III. SBS osztályos, Cseh 

Vanda V. A osztályos és Tölcsér Dávid V. A osztályos tanulók. Ők  kimagasló előadói 

készségükért továbbjutottak a sepsiszentgyörgyi országos döntőbe. Tölcsér Dávid 

negyedik alkalommal, Cseh Vanda pedig második alkalommal képviselhette 

megyénket ezen a rangos versenyen, melyre idén 14. alkalommal került sor. A 

november 16-18-án megtartott rendezvényen 181 versenyző vett részt az ország több 

mint 10 megyéjéből. A megmérettetés több kategóriában zajlott: mesemondás, 

balladamondás és balladaéneklés, a gyerekek korosztályától és az előadott népköltészeti 

alkotástól függően. 

A rendezvény mottójául Tamási Áron idézete szolgált: “Úgy tudott mesélni, 

hogy a virággal az illatot, a tűzzel a meleget is ki tudta mondani”. A megnyitó 

ünnepségen Zsigmond Emese, a Napsugár gyermekfolyóirat főszerkesztője üdvözölte a 

verseny résztvevőit, a gyerekeket, akik hétpróbás mesehősök, hiszen számos 

megmérettetésen kell átessenek, hogy felfedezzék a nyelvünkben rejlő titkokat, 

csodákat, a  népmesékben kódolt bölcsességeket, melyek élettapasztalatként szolgálnak 

úgy a gyermek életében, mint a  felnőttéválás rögös útján. Mindezt hitelesen úgy 

képesek előadni, hogy benne élnek a mesében, és magukkal ragadják a mesehallgató 

közönséget is. 

     A rendezvény két napján számos programban vehettek részt a versenyzők, amely jó 

alkalmat adott arra, hogy megismerjék egymást és új barátságok szülessenek. 

     A díjkiosztásra vasárnap került sor a Székely Nemzeti Múzeumban. Az V. 

osztályosok között Cseh Vanda dicséretben részesült, Pop Zsófia és Tölcsér Dávid 

pedig részvételi oklevelet kaptak. Mindhármójukra méltán lehetünk büszkék. 

 

                                                                                            Almási Judit tanítónő 
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              ,,Csak az számít, amire időt szánunk, hiszen abból lesznek szép, illetve rossz emlékeink.“         

                                                              Robert Lawson 

              Ezért szántak időt a Horváth János Elméleti Líceum IV. B és IV. C osztályos diákjai a régmúlt idők  

              megismerésére.       

                       Mivel a történelem új tantárgyként van jelen a negyedikesek életében, fontosnak tartot- 

              ták, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is vissza tudjanak tekinteni a múltra. 

                       A két osztály lelkes kis csapata napokon keresztül gyűjtötte azokat a régi kincseket, melye- 

               ket nagyszülők, dédszülők padlásai őrizgettek. Október 5-én, a nevelés napja alkalmából ezekből 

              az emlékekből egy rögtönzött múzeumot hoztak létre annak érdekében, hogy a kisebb tanulók is 

             beleképzeljék magukat abba a világba, ami nemrég még a mostot jelentette.  

                      A legkisebbeket lenyűgözte a negyedikesek bemutatója, amelyben interaktívan részt vettek: 

              együtt morzsolták a kukoricát, szitálták a lisztet a dagasztóteknőbe, törték a borsot a mozsárban. 

              Megismerték a kenyérkészítés, vászonszövés munkálatait és  egy régi szoba tárgyait: már megfa- 

              kult  katonai képeket, kakukkos órát, a nagyszülők keze munkáját dicsérő játékokat, lantot, citerát. 

              A fiúk kipróbálhatták, milyen lehetett harcba menni a katonai sisakkal. Habár a gyalu és petroleum- 

              lámpa már ismert volt a gyerekek körében, mégis szívesen vették kézbe azokat is a gyümölcsprés 

              és a vályogvető mellett. 

                     A szerzett tapasztalatok értékes emlékekké váltak, gazdagítva a gyerekek szókincsét és 

              tudását a régi élet mindennapjairól.     

                                                                            Írták: Coznici Gabriella és Selinga Timea tanító nénik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régmúlt idők nyomában 

3 

https://www.citatum.hu/szerzo/Robert_Lawson


 
  

 
 

ELEMI OSZTÁLYOK – STEP BY STEP Mozaik – 2018. december 

 

                                                                                               ÜNNEP A HÉTKÖZNAPOKBAN 

         November 9- én ünnepelte az I. SBS osztály az iskolában eltöltött 200. napot. Nagy örömmel és 
türelmetlenül vártuk ezt az ünnepet, mindenki izgalommal készült: a gyerekek és szüleik ötletes, kreatív 
alkotásokkal, a tanítók érdekes programokkal, melyek megkülönböztették ezt a napot a többitől, így tették 
emlékezetessé. 

        Nyitott nap volt ez a szülők számára is, így néhány lelkes, segítőkész anyuka jelenlétének és 
segítségének is örvendezhettünk. Ők főleg az ünnepi sütemények elkészítésénél vállaltak nagy szerepet, 
ugyanis magunk készítettünk ízletes csokigolyókat az osztályteremben. Volt méregetés, darálás, olvasztás, 
keverés, kavarás, formázás, mindenféle bűvölése a konyhai tevékenységeknek. A végtermék pedig igazán 
ízletes lett, el is fogyott délutánra. 

        Két óriási szárnyat is készítettünk 200 színes, mintás tollból, melyet a gyerekek maguk vágtak ki és 
díszítettek. E két hatalmas szárny az osztályterem falán örök emlékeztető: tudással, kitartással, 
összetartással magasra és messzire szárnyalhatunk, meghódítva az eget is. Nincsenek határok az éles, 
tanulásra kész ész előtt. 

        Versekkel, dalokkal, játékokkal fűszerezve telt el a nap, filmnézésre is jutott idő, meg persze sok 
beszélgetésre. Ez az, amire soha nincs elegendő idő máskor, a gyerekek szerint. Most azonban mindenki 
szóhoz jutott. 

        A meghitt együttlét, a közös munka öröme, az összetartozás jó érzése tette számunkra is 
feledhetetlenné és szép emlékké ezt a napot, erőt adva a tanulással, harcokkal teli hétköznapokra is. 

 Mike Edith és Kis Éva tanító nénik 
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Ha paleontológus lennék 

El tudnám képzelni a jövőmet paleontológusként. A kirándulásunk során nagyon megtetszett ez a 
hivatás. Ezért, ha kijárom az iskolát, majd később az egyetemet, el tudnám képzelni a jövőben ezt a munkát. 
Tetszett nekem a dinoszauruszokról szóló bemutató, érdekesnek találtam. A jövő még titok, de lehet ez a 
munka egy igazi felfedezés. 

Jakab Botond 
Ha én paleontológus lennék, több millió évvel ezelőtt kihalt állatok csontjai után kutatnék. Remélem, 

hogy találnék tricerotopsz csontokat is, mert az a kedvenc dínóm. Az összes dínócsontot a saját kis 
múzeumomban állítanám ki, és mindig várnám az új felfedezéseket. Ezt tenném, ha paleontológus lennék. 

Páll Zsófia 
A második osztályt nagy örömmel kezdtem, mikor megtudtam, hogy az idén a dínókat fogjuk 

tanulmányozni. Türelmetlenül vártam a napot, amikor ellátogattunk Nagyváradra az interaktív Dínó kiállításra.  
Kicsi korom óta érdekelnek a dínók és minden, ami velük kapcsolatos. Szeretem a dínós filmeket, 

gyűjtöm a dínós dolgokat: a játékokat és a dínót ábrázoló ruhákat. 
A dínók nagy különbsége az, hogy volt köztük növényevő és húsevő, mint az: Eoraptor, Velociraptor, 

Tyrannosaurus Rex, Terodaktilus. A növényevők pedig: a Tricerotops és az Anchilosaurus. 
Szívesen részt vennék egy ásatáson. Nagy örömmel, foggal-körömmel kutatnám a dínócsontokat. 

Szerintem hatalmas kihívás és megpróbáltatás egy dínócsontvázat összerakni, mert a fossziliák hiányosak és 
törékenyek. Ezért szeretnék paleontológus lenni. 

Poszert Krisztián 
Én szeretnék paleontológus lenni, ez érdekes foglalkozás. Mint paleontológus, bejárnám az egész 

világot. Mivel sokat utaznék, sok barátot szereznék magamnak. Addig kutatnék, amíg újabb dínócsontokat 
nem találnék, új fajokat fedeznék fel. Ezeket a csontokat múzeumoknak ajándékoznám. ĺgy a gyerekek is 
megismerhetik az őslények csontozatát. Megnézhetnék felfedezéseimet, és nagyon híres lennék. 

Királyi Dominik 
Kupás Tamás vagyok, és szeretnék paleontológus lenni, ha megnövök, mert érdekes dolgokat 

fedezhetek fel. Találnék fosszíliákat és dínócsontvázat, ezeket múzeumoknak ajándékoznám, hogy mások is 
lássák. Nagyon tetszett, hogy paleontológus lehettem egy kis időre. 

Kupás Tamás 
 

II. SBS osztály 
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Egy apa es három gyermeke … 

 

 

  “Hol volt, hol nem volt, élt egy apa, kinek neve Horváth János Elméleti Líceum, és 

három gyermeke: Napsugár, Eszterlánc és Bóbita óvoda.”  

  Napsugár, Eszterlánc és Bóbita ad otthont Margitta megyei jogú város kis 

gyermekeinek. E három óvoda sok játékkal felszerelt, füves udvara változatos 

tevékenységekre, mozgásos játékokra, levegőzésre biztosít lehetőséget. A jelenleg nyolc 

csoporttal működő óvodáink biztonságos, szeretetteljes, családias légkört nyújtanak az óvodás 

manóknak. 

Tizenegy óvodatündér (pedagógus) várja a kicsiket minden nap sok türelemmel. Főbb 

nevelési céljaik: a 2-6 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése; az iskolaérettség 

előkészítése készségek és képességek kibontakoztatásával, fejlesztésével; egészséges 

életmódra nevelés; környezettudatos magatartás kialakítása; a környezet szeretetére és 

megóvására nevelés.  

 

                                                                                               Mottó: 

„Foglalkozzunk meleg sugárzó 

szeretettel a gyermekekkel, s 

akkor ők csodára képesek.” 

Erich Fromm 

 

  

  

 

 
 

 

 

Itt a vége, fuss el véle … 

 

 

Puscas Gréta 

óvónő 
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Toamnă, tu, frumoaso! 
 

Auriul a acoperit bucățile sufletului meu 

Cade lin și strălucitor din cer, în adâncimi, 

Încet-încet își ia la revedere, dar degeaba ar rămâne 

Iar amintirea ei ar împrăștia un cântec tăcut în noapte… 

 

Frumusețea albă, înghețată o urmărește 

Farmecul e mare, iar inima ei e rece ca gheața, 

Dacă vine în ajunul nopții, ajunge și ea 

Dar liniștea aurului frumos niciodată nu i-o lasă… 

 

    Toamnă, tu frumoaso! Dacă rămâi, știu că vei fi altfel 

Iarna a stat rece, îți fură din suflet culorile, 

  Așa rămâne cuvântul, pe care inima ta nu mai răspunde 

Și rămâne o lume unde îți împrăștii comorile. 

 

Rămâne un sentiment, rămâne un gol, 

Rămâne revederea, rămâne cântecul tăcut, 

Îți cer să mai rămâi azi, aș vrea atât de mult 

Și aș mai vrea cântecul tău, ce doar inima mea îl poate auzi… 

 

Toamnă, tu, frumoaso! Ca a doua primăvară, 

Căreia și cerul de sus îi zămbește larg, 

Te rog, spune-mi, că ai să mai rămâi 

Și că vei rămâne așa… frumoasă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tompa Beatrix, XI. B 
 

TOAMNA, UN ARTIST IMPRESIONIST 

 Albert Camus spunea că: ”toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare”. 

  Într-adevăr am avut parte de o toamnă deosebit de frumoasă și călduroasă, toamnă care ne-a 

invitat permanent în aer liber, la pădure, să-i admirăm operele sale de artist impresionist. 

Culorile alese cu simțul unui pictor, razele soarelui încă puternice și aerul răcoros, în diminețile 

de toamnă ne-au uluit, de fiecare dată. 

 Toate sentimentele trăite pe parcursul acestui anotimp minunat ne ajută să înțelegem fericirea 

și poartă în ele promisiunea renașterii permanente a naturii. 

 Szarvadi-Székely Emese, XI. A 

7 



 
 

 
 

MAGYAR KATEDRA Mozaik – 2018. december 

 

 

                    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady-emlékünnep 

avagy irodalmi sarok  

a Horváth János Elméleti Líceumban 

 

 November 28-án a líceum épületében zajló irodalmi összeállítással csatlakoztunk 

a városunkban hagyományként élő Ady-ünnepséghez.  

 Magát az ünnepséget egy több héten át tartó munkafolyamat előzte meg, amely 

Ady-idézetekhez illő fotózást, négysoros versek írását, plakátkészítést és Ady-vers 

tanulását jelentette az Adyt kedvelő vagy Adyt megismerni vágyó diákoknak. A 

beérkezett fotókból és plakátokból kiállítást szerveztünk, melyet a diákok meg is 

tekinthettek a megemlékezést követően. Az ünnepségen Krisztik Réka és Kiss Imre 

tanulók szavalatai hangzottak el, illetve Gódza Csilla és Fazekas-Antal Zsanett egy 

általuk megzenésített Ady-verset adtak elő. A szavalatok és az elénekelt vers mélyen 

átélt előadásmódja valóban ünneppé emelte a pillanatot. Köszönet érte! Köszönet 

minden diáknak, aki csatlakozott az iskola magyartanárai által meghirdetett Ady-

emlékünnephez.  

Kun Tünde magyartanár  
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Az algebra fejlődése 

 

Európában az algebra fejlődése egybeesett az új hindu-arab számok bevezetésével. Luca Pacioli 1494-

ben kiadott könyve – Az aritmetika, a geometria, az arányok és arányosságok summázata – tekinthető az 

első algebrakönyvnek.  

Ő még nagyrészt szöveges magyarázatokat adott, az egyenletben szereplő ismeretlenre például a cosa, 

ennek nyomán pedig német nyelven a coss szóval hivatkoztak; így német nyelvterületen a XVI. században 

kosszikus tudománynak nevezték az algebrát. Sok ma használatos algebrai jel ekkor kezdte a pályafutását: a + 

és a – német földről, az = pedig Angliából származik. Több száz évig tartott, amíg a szöveges algebrát végül 

felváltotta az egységes és egyértelmű jelölésrendszerrel dolgozó algebra. 

A tiszta geometria korszaka René Descartes La Géometrie című művének megszületésével ért véget. 

Címe ellenére a mű lényegében az algebra és a geometria házasságkötésének tekinthető: ez az amit ma 

koordináta-geometriának nevezünk. Ebben a helyzetben a geometria szerkesztései algebrai műveleteknek 

tekinthetők, a görbék pedig egyenletekkel írhatók le.  

Descartes szakított azzal a hagyománnyal is, amely a hatványokat geometriai jelentéssel ruházta fel: 

nála x
2
 nem terület többé, hanem egy szám második hatványa, amit a parabola ábrázol, nem pedig a négyzet. 

Az algebra ezzel felszabadult az azonos dimenziók kényszeréből. Descartes után a geometriának többé már 

nem kellett ragaszkodnia a körzővel és vonalzóval elvégezhető szerkesztések korlátozó előírásaihoz. 

Descartes  jelentősége egyrészt abban áll, hogy új eljárást, illetve nyelvet bocsátott az eljövendő 

matematikusok rendelkezésére, másrészt pedig egyensúlyt teremtett az algebrai és a geometriai módszerek 

között. 

Az algebra napjainkban is nagyon dinamikusan fejlődik, de inkább az algebrai struktúrák 

tulajdonságainak tanulmányozását vette célba. Megjelenésétől kezdve az algebrának számtalan jeles művelője 

volt, mint: Gauss, Bezout, Ruffini, Galois, Boole, Dedekind és még sokan mások. 

Jakab Ottó tanár 

 

 
 

Nemzetközi kisállat kiállítás  
 

                                                             ,,Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, 
ahogyan az állatokkal bánik.” 

Mahatma Gandhi 
 

Az idén is megrendezésre került az a rajzpályázat melynek keretén belül a Horváth János Elméleti 
Líceum–szervező iskola és a környékbeli partner iskolák: az Érszőlősi Általános Iskola, a Micskei Miskolczy 
Károly Általános Iskola, a Tóti Általános Iskola, a Berettyószéplaki 1. számú Ipari Líceum és az Érmihályfalvi 
Zelk Zoltán Általános Iskola tanulói nyújtottak be. A rajzok a Margittai Városi Sportcsarnokban kerültek 
kiállításra a Diáktanács lelkes közreműködésével. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hogy a jók közül 
kiválassza a legjobbakat, melyek határon túlra is át fognak kerülni az ott megrendezendő kiállításokra. A 
díjazottak közül négy kimagasló teljesítményű tanuló: Winkler Dóra, Kőrösi Márton, Timár Dóra és Dandé 
Anita a Szarvasi kisállattenyésztők különdíját is átvehették. 

Deák Andrea  igazgatóhelyettes és  
                                                                                                                                 Balázsi Emma tanítónő 

   

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
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Pál Evelin Olívia (VII. A) 

Coznici Teodóra (X. A) Balogh Edina (X. A) Kiss Alexandra (VII. A) 

Kiss Alexandra (VII. A) 

Mandalafestés 
 Hosszú téli estékre egy kellemes kikapcsolódási 

lehetőséget szeretnék ajánlani. 

 Mindig is szerettem festegetni, de rajztehetségem soha 

nem volt. Egy nyári továbbképzőn ismerkedtem meg azzal, 

hogy nemcsak óvodásoknak léteznek kifestők, hanem sok 

felnőtt is foglalkozik ezzel. A felnőtt kifestőknek az egyik 

formája a mandala.  

A mandala szó az ősi indiai nyelvből, a szanszkritból 

származik. Jelentése kör, korong. Az interneten nagyon sok 

információt lehet találni róla. Pszichológusok akár 

személyiségjegyeket is olvashatnak ki belőle. Mindenesetre 

szépek és megnyugtatóan hatnak ránk. 

De nemcsak a végtermék a cél, hanem a színezés 

folyamatának is számtalan jó hatása van. Lekötik és 

megnyugtatják az embert, oldják a stresszt, növelik a 

kreativitásunkat, és új ötletekre sarkallnak minket. 

A mellékelt ábrák egyikén egy általam kifestett mandala 

található, a másik pedig színezésre vár. Amennyiben valaki 

kedvet kapott hozzá, az szabadjára engedheti a fantáziáját, és 

színnel töltheti ki a másik rajzot is. Nincsenek szabályok, olyan 

színeket használhatunk, amelyek nekünk tetszenek. Aki 

tehetséges, az meg is rajzolhatja őket, de a kereskedelemben és 

az interneten is találhat kedvére. 

Ha meguntad a szocializációs hálókat, a like-okat, és 

egy kis kikapcsolódásra vágysz, színezz! 

 

Bondár Piroska tanárnő 
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          A Föld kialakulása, a Föld kora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Az embert már nagyon régen foglalkoztatta az a kérdés, hogy milyen idős a    

                                              bolygónk. A Föld korát a tudósok a mai napig sem tudták egyértelműen 

meghatározni. Becslések szerint bolygónk 3,5-4,6 milliárd éves. 

 A Föld fejlődésének első szakaszáról nagyon keveset tudunk. Különböző kozmológiai elméletek 

születtek, de ezek közül egyik sem bizonyította egyértelműen a Föld keletkezésének „hideg” vagy „meleg” 

elméletét. 

 Mint ahogy az a fentiekből kiderült, a Föld korát kb. 4 milliárd évre becsülik. Ebból 3 milliárd év 

képezi a fejlődés első szakaszát. Valószínűleg ekkor alakult ki az első kezdetleges földkéreg, az 

ősatmoszféra és az ősóceán. Az első sejtek megjelenése kb. 1 milliárd évre tehető, tehát ekkor már a Föld 

2,5-3,6 milliárd éves volt. Körülbelül 570 millió évvel ezelőtt terebélyesedett ki az élet. Emberősünk pár 

százezer évvel ezelőtt jelenhetett meg. A legfontosabb szakasz a Föld történetében a földkéreg kialakulása. 

Ekkor indult el a bolygónk azon az úton, amely az élet kialakulásához vezetett. 

 A Föld kialakulásáról két alapvető elmélet létezik: a „hidegföld és a „melegföld” elmélet.  

 „Hidegföld” elmélet. Ez az elmélet úgy tartja, hogy kb. 4 milliárd évvel ezelőtt a Föld egy kietlen, 

sziklás, sivár felszín volt. A hőmérséklet fagypont körül volt. Mivel a tömegvonzás nem volt olyan nagy, 

hogy a hidrogénből és héliumból álló csillagközi gázt megtartsa, feltehetően a Földnek nem volt 

atmoszférája. Mivel a földkéreg alatt az asztenoszférának nagyon aktív dinamikája volt, gyakoriak voltak a 

vulkáni kitörések. A kitörések által felszínre került lávából gázok és gőzök szabadultak fel, létrehozva így 

az ősatmoszférát. 

 Az üvegházhatás következtében a légrétegek melegedni kezdtek, és mikor elérték a 3 Celsius-fokot, 

kivált a víz a gázokból. Így a földkéreg negatív formái feltöltődtek vízzel, és létrejött az ősóceán. Az 

atmoszféra felmelegedése felgyorsította a víz körforgását. Hatalmas esőzések jöttek létre, és a nagy 

mennyiségű víz kioldotta a sót a kőzetekből, amely ezáltal eljutott az óceánba. A legnagyobb földfelszín 

modelláló a víz, mely akkor is nagyméretű eróziókat okozott, létrehozva ezáltal az üledékes kőzeteket. Így 

kialakultak azok a feltételek, amelyek az élet megjelenéséhez vezettek.  

 „Melegföld” elmélet. Hayle szerint a Föld már kezdeti állapotában olyan meleg volt, hogy a 

kőzetek olvadt, képlékeny állapotban voltak, épp úgy, mint most az asztenoszférában. Idővel a hőmérséklet 

csökkent, és ez ahhoz vezetett, hogy a protonok egyesültek a neutronokkal, így atommagok keletkeztek. Így 

jöhettek létre az első elemek, a hidrogén, a deutérium és a hélium. 

 A hőmérséklet csökkenése azonban nem szilárdította meg teljesen a kőzeteket. Ebből a forgásban 

lévő, folyékony, képlékeny „masszából” gázok szabadultak fel, és egyre több megszilárdult, salakszerű 

réteg keletkezett. Ez fémeket és sókat tartalmazott. A még meg nem szilárdult olvadék a szilárd pajzsokat 

hol elnyelte, hol a felszínre dobta addig, ameddig a Föld egész felületét egy vékony szilárd kéreg borította. 

  A kéreg alatt azonban továbbra is jelen volt a forró, képlékeny magma, mely gyakran áttörte ezeket 

a vékony pajzsokat. Így alakultak ki az őskontinensek. Megjegyzendő, hogy ekkor még víz nem volt.  

 A Föld ősatmoszférájáról keveset tudunk. A tudósok a Mars és a Vénusz atmoszféráját vizsgálva 

arra a következtetésre jutottak, hogy a Föld ősatmoszféráját valószínűleg széndioxid, kénsav, kicsapódott só 

és vulkáni por alkotta.  

 Amikor a lehűlés folyamán a hőmérséklet elérte a 374 Celsius-fokot, a hidrogénatomokból valamint 

az oxigénatomokból létrejött a vízgőz. Ezzel a folyamattal egyidőben sok gáz távozott a világűr irányába, 

így a hőmérséklet tovább csökkent. Körülbelül erre az időszakra tehető az első fotoszintetizáló 

mikroorganizmusok megjelenése, melyek elkezdték az oxigén termelését, mely az élet kialakulásának egyik 

alapfeltétele. 

 Körülbelül 3,7 milliárd évvel ezelőtt a lehűlés elérte a 100 Celsius-fokot. Ez döntő esemény volt, 

hisz a kicsapódott vízgőzből megjelentek az első felhők. Ebből az időből származnak  az első üledékes 

kőzetek, és ekkor kezdtek el feltöltődni a földkéreg negatív formái vízzel, kialakítva az ősóceánt. 

 A víz megjelenésével a mikroorganizmusok még jobban fejlődtek, és egyre több széndioxid és szén 

kötődött meg a növények, később pedig az állatok szervezetében.  

 A széndioxidot tartalmazó légkör fokozatosan lehűlt, az oxigén jelentős része pedig felszabadult. A 

kéreg teljes megszilárdulása által létrejött az első három nagy burok (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra), 

melyek elkülönültek egymástól.  

Antal Zsolt István tanár 
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A kávé kémiája 
  A kávé a világ leggyakrabban fogyasztott élvezeti cikke. A kávé (coffea) nemzetség sok fajt számlál, de csak 

két faj terméséből készítenek és forgalmaznak ízletes feketét: az arab kávéból (coffea arabica) és a robuszta 

kávéból (coffea conapliora). VIII. Kelemen pápa szerint a kávét meg kellene keresztelni, mert „igazi keresztény 

ital”. 

  Neve (kávé) valószínűleg a bab borát jelenti. Ennek ellenére a régi magyar elnevezése, a „fekete leves”, a 

török időkre vezethető vissza, amikor is Thököly Imre kuruc fejedelmet a „Ne üss uram, hátra vagyon még a fekete 

leves!” kifejezéssel tartotta vissza a váradi pasa, majd ezt követően az isztambuli Héttorony börtönbe záratta. 

  Kémiai szempontból számtalan vegyületet tartalmaz, de ez a kávéfajták és a termőterület függvényében erősen 

változik. Fő komponensei a poliszacharidok (cellulóz, hemicellulóz), nyersrost, majd a lipidek (zsírok) 

következnek. Tartalmaz még aminósavakat és fehérjéket, vitaminokat (pantoténsav, folsav, tiamin) és alkaloidokat 

(koffein és trigonellin). A zsírok jelenlétét a pörkölt kávén tapintásra is érezhetjük. Az ő jelenlétüknek köszönhető a 

kávészemek oxidációra (avasodásra) való hajlama. 

  A cukrok a kávé édes ízéért felelnek, de szerepük van a savasság létrehozásában is, mivel a pörkölés 

alkalmával lejátszódó karamellizációs folyamatban egy részük ecetsavvá alakul. 

  Az emberi szervezetre leginkább az alkaloidok fejtenek ki hatást. Ők 1-1%-át adják a zöld kávé 

össztömegének. 

  A koffein a xantin származékok csoportjába tartozó, nagyon elterjedt pszihoaktív szer. 

Kémiai neve 1, 3, 7 – trimetil xantin, összegképlete nem túl bonyolult: C8H10N4O2, szerkezeti 

képletét a mellékelt ábra mutatja:  

  Egy csésze kávéban 40-80 mg koffein található. 

 Élettani hatásai: 

 növeli a koncentrációképességet, segíti a szellemi teljesítőképességet;  

 csökkenti a fáradtságot és álmosságot; 

 tágítja a hörgőket csökkentve a köhögési rohamokat;  

 növeli a pulzust; 

 csökkenti a vázizomrendszer fáradtságát, lazítja a simaizmokat; 

 segíti az emésztési folyamatokat, beindítja az epetermelést; 

 gyorsítja az anyagcserét; 

 serkenti a pajzsmirigy működését; 

 javítja a közérzetet. 

  Pozitív hatása 5-10 perccel a fogyasztás után jelentkezik és körül-belül 

30 perc alatt éri el a maximumát. 

  Káros hatása főleg a túlzásba vitt fogyasztás esetén áll fenn (gyomornyálkahártya-károsítás, csontritkulás 

fokozódása, tahicardia). Halálos adagja 5-10 g körüli. 

  Érdekességek: 

 felfedezését etióp pásztorokhoz kötik, akiknek kecskéi a piros bogyókat legelve sokkal élénkebbek voltak; 

 szüreteléskor, melyet kézzel végeznek, piros színűek; 

 a világ legdrágább kávéjának csészéje kb. 300 lej. Ennek neve civet coffe. Olvass utána, hogy milyen utat 

jár be ez a kávészem, mielőtt a csészébe kerül; 

 a kávékészítő mesterek neve barista, a kávékósolójé pedig a cupping; 

 a koffeinmentes kávéból kivonják a koffeint. Ezt régen oldószerrel, ma már leginkább nagy nyomás alatti 

szuperkritikus CO2-dal történik. A koffein “kikapcsolásán“ is dolgoznak a biomérnökök, így a jövő zenéje 

maga a koffeinmentes kávé szüretelése. 

 a becsült évi kávéfogyasztás 160 millió zsák (1 zsák=60 kg); 

 legismertebb kávék: espresso, ristoretto, machiato, americano, latte, melange, mokka, török kávé; 

 a kávéfogyasztók dobogós helyezettjei: 

o Hollandia: 2,414 csésze/ nap 

o Finnország:1,848 csésze/ nap  

o Svédország: 1,357 csésze/ nap 

o Magyarország az 51. helyezett  (0,265 csésze/ nap), ez évi 

500 milliárd csésze 

o minden másodpercben 16000 csésze kávét isznak meg 

o a kávé világnapja szeptember 29 (2009 óta) 

o az Illy márkanév alatt forgalmazott kávé a magyar 

származású Illy Ferenc nevéhez fűződik. Ő találta fel a vákumos csomagolást. 

 Olvass utána, hogyan készülnek ezek a fajták! Jó böngészést!                                        Nagy Gabriella tanárnő 
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                                            Van egy jó hírem és van egy rossz hírem, kedves végzősök. A jó hír az, hogy 

nemsokára vége az iskolának, és a rossz hír az, hogy nemsokára vége az iskolának. Jó hír, mert minden 18, 19 

éves diák arra vágyik, hogy végre szabad legyen, kötelező órák, programok nélkül, ne legyenek kötöttségek, hogy 

döntésképes felnőttnek érezhesse magát. 

 Rossz hír azért, mert sokaknak közületek még nem sikerült dönteni, hogy hogyan tovább, hova tovább, 

egyetem, főiskola, munkahely? Hol és milyen állást keressek? Itthon, külföldön, szülővárosomban vagy esetleg 

távolabb?  

 Gyakran kérdeztek, töprengtek, de a döntés nem könnyű. Melyik városba, milyen egyetemre, melyik 

szakra, hová kellene mennetek, ha ilyen meg olyan munkahelyen dolgoznátok szívesen. 

 Érdemes ilyenkor elgondolkodni azon, hogy milyen is vagy valójában? Mik az erősségeid, gyengéid, mi 

az, amit szeretnél, mit vársz el a jövőbeli szakmádtól, mik az elvárásaid önmagaddal szemben, és nem utolsó 

sorban, hogy milyen lehetőségeid vannak. 

 Dönthetsz jól és dönthetsz rosszul, de tudd, hogy a jó döntéshez mindig információkra van szükséged. 

 Száraz Miklós György szavaival fejezném be: 

 „Sok embernek egy élet sem elég rá, hogy megtalálja magában, mi az a nagy és kivételes tudás, ami 

csakis az övé. Figyeld meg, az emberek többsége ugyanaz után a szekér után fut. Azt mutatták neki a tévében, azt 

sulykolják nap- nap után, ő meg lohol, hogy utolérje, pedig az a szekér nem is az övé…” 

 Kívánom, hogy megtaláljátok magatokban azt a kivételes tudást, mely csak a tietek, és azt, hogy utatok a 

helyes irányt kövesse!                                                                          

Florea Katalin tanárnő, nevelési tanácsadó 

 

Harmadjára is Miskolcra kirándultunk 

A Rákóczi Szövetség jóvoltából immár harmadik alkalommal látogathattak el a margittai Horváth János 

Elméleti Líceum tanulói Miskolcra és környékére.  

Az idei kirándulásra november 3-4-én került sor. Ötvenkét fős csoportunk jókedvűen indult útnak 

november 2-án, szombaton reggel Margittáról. Utunk első állomása a diósgyőri vár volt, ahol az idén is nagyon 

jól éreztük magunkat.  

Kedves tárlatvezető ismertetett meg bennünket ismét a vár történetével. Különösen szép élmény maradt 

számunkra, hogy a kétszintes várkápolnában énekelhettünk is. Lélekemelő volt zsoltárokat és dicséreteket énekelni 

a régi falmélyedésekben ülve, ahol valaha egyházi emberek szintén Istent dicsőítő énekeket zengtek. 

Mielőtt végleg elhagytuk a várat, a gyermekek egy íjászra lettek figyelmesek, aki a várárokban íjazott. 

Előbb csak tapsoltak sikeres találatai láttán, majd a fiatalember kedvességének köszönhetően valamennyien 

kipróbálhatták az íjazást.  

 Késő délután értünk szállásunkra. Alighogy elfoglaltuk szobáinkat, már indultunk is vissza Miskolcra.  

A Plázában elköltött vacsora és kedves vendéglátóinkkal való találkozás után moziba mentünk, ahol az 

elsők között tekinthettük meg a Bohém Rapszódia című filmet. Másnap, október 23-án reggel első utunk a 

Lillafüredi Kisvasút miskolci állomására vezetett. Kellemesen felzötyögtünk Lillafüredre. Az elénk táruló őszi erdő 

és táj szépsége mint mindig, most is elvarázsolt bennünket.  

Lillafüredről gyalog ereszkedtünk vissza a buszhoz, élvezve a csodálatos őszi napsütést és az elénk táruló 

meseszép látnivalókat: a Palotaszállót és függőkertjét, a Szinva-patak vízesést. Újra elidőztünk József Attila 

szobra mellett, és felidéztük itt született, méltán híres versét, az Ódát.  

Első alkalommal a különleges látnivalót nyújtó Anna-barlangba is ellátogattunk. Megtudtuk, hogy igazi 

természeti csodában gyönyörködhetünk, hisz hozzá hasonló mésztufabarlangból mindössze hat van az egész 

világon, a hatból kettő pedig Magyarországon található. Mi is megcsodáltuk a különleges képződményeket. 

Délután értünk vissza Miskolcra, ahol a közösen elköltött ebéd után elgyalogoltunk a Hősök terére, és elhelyeztük 
koszorúnkat az 56-os emlékmű talapzatánál. Ezt követően elindultunk a miskolctapolcai barlangfürdőbe. 

Örömünkre, be is jutottunk. Utolsó látogatásunkkor a barlangfürdőben kellemes órákat tölthettünk, és 

nem volt ez másként az idén sem. Két és fél órás fürdés, játszás után már szürkületben hagytuk magunk után a 

csodálatos környezetű termál barlangfürdőt, és indultunk vissza Margittára.  

Egy újabb csodálatos kirándulás élményével tértünk haza. 

                                                                                                          Bordás Mária tanárnő, a kirándulás szervezője 

 

Mi leszek, ha nagy leszek, avagy végzősök válaszút előtt 
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BESZÁMOLÓK 

Mozaik – 2018 december 

Mozaik – 2018. december 

 A Rákóczi Szövetség jóvoltából immár harmadik     

alkalommal látogathattak el a margittai Horváth János    

Elméleti Líceum tanulói Miskolcra és környékére.  

Az idei kirándulásra november 3-4-én került sor. A      

meghívást a miskolci Berzeviczy Gergely        

Szakgimnáziumtól kaptuk, akiket mi korábban már      

vendégül láthattunk június 4-e alkalmából. 

 

     
Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk diákjai ismét összefogtak 

az elhagyott állatokért. A sok jókedvű adakozó gyermek jóvoltából   

sikerült több 10 kilogrammnyi állateledelt összegyűjteni az   

állatmenhely lakói számára. Így tettek eleget az Ige alábbi 

rendelésének: "Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel,   

hanem cselekedettel és valóságosan!" (1 Ján 3,18) 

       

    Idén október-novemberben is részt vettünk az Eco Bihor által   

    szervezett papírgyűjtési akcióban. 2560 kg papírt       

    sikerült összegyűjtenünk, mellyel több mint 40 fa életét sikerült   

    megmentenünk.  

       

    Október 26-án a létavértesi Rozsnyai gyűjtemény  

    munkatársai tartottak színvonalas foglalkozásokat 

     iskolánk diákjai számára. 

    Az V-VI. osztályosok a fazekasság rejtelmeivel, míg a VII-VIII. 

     osztályosok a rovásírással ismerkedhettek meg. 

     Diákjaink érdeklődéssel és örömmel vettek részt a közös munkában.   
 

   

              
 

November 16-án a Nagyváradi Tudományegyetem Orvosi és 

Gyógyszerészeti karának hallgatói tartottak érdekfeszítő  

előadásokat iskolánkban.  

Az első előadást középiskolásoknak tartották a fogamzásgátlásról, 

 míg a második előadásban az V-VIII. osztályosokat szólították meg  

az elhízás témájában.  

 
  

 Okt. 24-én,  középiskolás tanulóinkkal egy tanulmányi kirándulás  

 keretében ellátogattunk a debreceni Déri múzeumba, ahol számos 

 érdekes látnivaló mellett megtekintettük Munkácsy Mihály világhírű 

 Krisztus-trilógiáját is. Hálásan gondolunk Fodor Éva művészet- 

 történészre, aki részletesen megismertetett bennünket a 

 festőművész életével és a világhírű képek történetével! 

   
    

 Szent László királyunk nyomában jártak a VII. A és C osztály tanulói 

 október 23-án, mikor osztályfőnökeik kíséretében Nagyváradra 

 látogattak.  

                          Összegyűjtötte Bordás Mária tanárnő 
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                                                                  Kísérleti fizikaórák a  

Wigner-Hevesy fizika-kémia laboratóriumban  

Rend Erzsébet tanár  
Horváth János Elméleti Líceum – Margitta, e.rend6692@gmail.com 

 
 

                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2018-2019-es már a hatodik olyan tanév, amelynek egyik hetét Iskola másképp hétnek 

nevezik. Ebben az időszakban a diákok ismereteinek bővítése és készségeinek fejlesztése nem a 

megszokott módon zajlik, hanem a nonformális és az informális tanulás kerül előtérbe különleges és 

változatos tevékenységeken keresztül, amelyek az iskola falain belül és kívül zajlanak.  

A tervezésben, szervezésben és megvalósításban a pedagógusoknak kulcsszerepe van. Fontos, 

hogy a tevékenységek felkeltsék a tanulók érdeklődését, izgalmasak és interaktívak legyenek, 

élvezetes módon tanítsanak és fejlesszenek. 

Tudva azt, hogy a természettudományos megismerés legérdekesebb mozzanatát a kísérletek 

képezik, az Iskola másképp hét tevékenységeit erre építettük. A VII-VIII. osztályos tanulók a 

kísérleteiket az osztálytársaiknak és más osztályoknak is bemutatták.  

A kísérletek kiválasztása és kipróbálása sok esetben –a szülők elmondása szerint- családi 

programmá nőtte ki magát, ami nem elhanyagolható szempont a mai rohanó világban, amikor a 

családban egyre kevesebb idő jut a gyerekekre, a közös programokra.  

A bemutatás mellett mindegyik kísérletnél fel kellett sorolni a szükséges hozzávalókat, és  meg 

kellett magyarázni a megfigyelt jelenséget, tehát válaszolni kellett a kísérletezők négy alapkérdésére: 

Mit használunk?, Mit teszünk?, Mit figyelünk meg?, Mi a magyarázat? Láttunk olyan kísérleteket, 

amelyek tanult témákhoz kapcsolódtak, rendszerezték és elmélyítették a meglévő ismereteket, mások 

az elkövetkező fejezetekből adtak előzetes ízelítőt. Volt olyan diák, aki fizika versenyen díjazott saját 

készítésű készülékét hozta el, és annak működését szemléltette, de olyan is, aki egy májusban sorra 

kerülő fizika és találmányi versenyre készülő eszköz egyik –már működő- darabját mutatta be.  

Minden kísérletnek nevet adtunk, s ezt felírtuk a táblára a diák nevével együtt. Ezzel 

érzékeltettük, hogy fontos, amit csináltak. Megemlíthetjük a következő kísérleteket: Rugalmas tojás, 

Krumpli-generátor, Hurkapálcika ágyú, Hidraulikus kar, Kétirányú kapcsoló, Lufi felfújása 

széndioxiddal, Felemelkedő kávé, Lufiégetés, Demagnetizálás, Gyertya elfújása széndioxiddal, Pohár 

felemelése lufival, Folyadékok helycseréje, Lávalámpa, Narancs búvár. 

A gyerekek minden kísérletből tanultak, az ok-okozati összefüggések keresése által fejlődött a 

logikájuk, a kísérletek összeállítása és bemutatása által pedig a gyakorlati készségük és 

kézügyességük. Persze a sokat érő piros pont sem maradt el.  

Következtetésként elmondhatjuk, hogy az idei Iskola másképp hét is elérte a célját. 
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