
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. évfolyam 2018. június 

                 2. szám Még 

      Okosodó 

       sZerzők 
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„Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd semmivel, hogy kinőjenek!” 

 

Kedves ünnepeltek és ünneplők!  

Tisztelt egyházi és világi vezetők! Mélyen tisztelt meghívottaink! 

 

Életünk labirintusának rövid, de annál mélyebb nyomot hagyó lépéseit tették meg az ünneplőbe 

öltözött maturandusaink, mielőtt helyet foglaltak eme ősi padsorokban, hogy elbúcsúztassuk őket, s ők is 

elbúcsúzzanak gyermekéveik jelentős idejét kitöltő iskolájuktól − azoktól a személyektől, kapcsolatoktól, 

melyek, mint a fák hajszálgyökerei, sok ezer szállal kötik e helyhez, de ugyanakkor össze is fonják őket az 

emlékek kusza hálója által. 

A gyermek tiszta lappal érkezik a világba, s önök s mi mindannyian nyomot hagyunk rajta ugyanúgy, 

mint ahogy ők is a mieinken. A gyermeki lét gyógyír a léleknek, s a megfiatalodás egyik záloga. Tudjuk ezt 

szülőként és pedagógusként egyaránt, habár kezüket csak egy rövid ideig engedték fogni. A legtöbb, amit 

gyermekeinknek adhatunk, azok a gyökerek és a szárnyak. A gyökerek éltetnek minden életet. Milyen 

gyökereket épített ki a benneteket óvó szeretettel, féltő gonddal körülvevő környezet? A legerősebb talán a 

családi kötelék, családi melegség és szeretet, mely az anyanyelveteket, kultúrátokat, szokásrendszereteket és 

életfilozófiátokat is befolyásolta. Ebbe kapcsolódott be az oktatási rendszer: az óvó- és tanító nénitek 

valamint a tanáraitok sokasága. A kamaszkor pedig a kortársaitok szociális hálórendszerét erősítette 

bennetek. 

Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd semmivel, hogy kinőjenek! S nőttek a szárnyak a világ 

kitárulkozásával, a szellemi tevékenységek végzésével – az írás, olvasás, számvetés rejtelmeinek 

elsajátításával. Ezt követték a logaritmusok és a gravitáció, a szubsztitúciós és addíciós reakciók, a 

dezoxiribonukleinsavak, az ókori filozófusok, a vulkánok és az elsőre kimondhatatlannak tűnő Shakespeare 

nyelvének rejtélyei. Lassan rájöttetek, hogy ha olyan dolgokat akartok birtokolni, amitek soha nem volt, 

olyan dolgokat kell érte megtennetek, amiket sohasem tettetek. 

Rájöttetek saját tapasztalatból, hogy az üres falak döngetése helyett ajtót, de a legrosszabb esetben 

ablakot kell vágni, hogy a szárnyakat erősíteni kell, s akkor a felhajtó erő is segítségetekre lesz. Keress a 

repüléshez olyan társat, olyan barátot, akivel szinkronban tudsz repülni, mint a darvak vonuláskor, segítve 

egymást, szelet keltve a mögötte haladónak. 

Az út során, ha esik, keress szivárványt, s ha sötét van, a csillagok is jó utat mutatnak. A gyökerektől 

a szárnyrakelésig a labirintus kanyargós, de felfele ívelő. Azonban fölfelé lépcsőfokról lépcsőfokra haladva 

lehet jutni, a lift áramszünet miatt nem üzemel. Kívánom, hogy repülésetekhez kedvező szelet fogjatok, jó 

kikötőbe tartsatok, s minél több vihart elkerüljetek! 

Szállj, szállj, szállj fel magasra, XII. A! Érj el az értől az óceánig, XII. B! Nincs kérdés, hisz nincs 

határ, mert téged a világ vár, XII. C! 

Nagy Gabriella, igazgató 
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„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.”- tartja a mondás. Ennek szellemében keltünk  útra május 19- 
én  mi is a III. B, III. C és V. A osztályok tanulóival, hogy felfedezzük Zsibó városának mesébe illő botanikus kertjét, 
amelyet a Wesselényi kastély parkjában hoztak létre. Megismerkedtünk  a különleges kaktuszgyűjteménnyel, a 
hatalmas üvegházak gömbjeiben élő dísznövényekkel és pálmákkal,  a japánkerttel és a rózsakert színpompásan 
illatozó virágaival. Ugyanakkor az állatok szeretete is vezérelt bennünket, így a melegházbeli növényekről hamar 
elvonta figyelmünket az akvárium terme és a kis állatkert, ahol bepillantást nyertünk a szelídnek tűnő vadak 
életébe, s kellemes hangulatban sétálhattunk az árnyékot nyújtó lombok alatt.  

De  kirándulásunk nem ért véget itt. Sokkal régebbi látnivaló is várt bennünket Zsibó közelében: a Sárkányok 
kertje. A gyerekek kíváncsiságát már e földtani rezerváció neve is felkeltette, majd miután hallották a helyhez 
kötődő elátkozott leány és a kővé változott juhok legendáját, felérve a Meszes-hegység ezen részére, elővették 
minden képzelőerejüket, hogy felfedezzék a magas sziklaképződményekre vetődő fények és árnyékok játékában a 
juhnyájat.  

Emlékezetes nap volt, sok szépet láttunk és éltünk át a remek napsütéses időben. A közös élmények 
szorosabbra fűzték a gyerekek közötti barátságokat, akik bármikor nekivágnának egy újabb osztálykirándulásnak. 

 

Coznici Gabriella, Selinga Timea és Schek Csaba tanárok 
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               A Jedlik Ányos versenyen 
 

A Jedlik matematika- és fizika-
verseny feladataiból már III. osztályban 
ízelítőt kaptunk, IV. osztályban pedig 
nagyon megszerettem, és sok gyakorlással 
rájöttem e feladatok fortélyaira. A 
versenyfeladatok sok mindenre megta-
nítottak: használni a rugós mérleget,  
leolvasni az általa mért mennyiségeket, 
kiszámítani a kővel kiszorított víz tömegét, 
meghatározni egy sportpálya körüli járda 
járólapjainak a számát stb. Nagy örömömre 
szolgált, amikor megtudtam, hogy 
továbbjutottam a nyíregyházi országos 
döntőbe iskolánk másik négy diákjával 
együtt. Ezután mintha megszázszorozódott 
volna a szorgalmam, lázasan készültem erre 

a fontos eseményre.  
     A verseny 4 órás volt. Első hallásra kicsit soknak tűnt, de úgy eltelt az a négy óra, hogy észre sem 
vettük. A szervezők és a kísérő tanáraink, akik Deák Erika-Andrea és Rend Erzsébet tanárnők voltak, 
igencsak a kedvünkben akartak járni, mert nagyon izgalmas programot szerveztek nekünk: 
ellátogattunk a híres nyíregyházi állatkertbe, meglátogattuk a város nevezetességeit, természetesen 
fagyizással egybekötve. 
    Másnap a díjkiosztó ünnepségen is meglepetésben volt részünk: III., IV. és V. díjazottak lettünk. Ezt 
követően élményekkel telve indultunk haza. Remélem, jövőre is sikerül majd eljutni az országos 
döntőbe. 

                     Timár Dóra- Andrea, IV. A osztály 
 

                Kinizsi Pál levelei édesapjának,  a IV. A osztályosok képzelete alapján 

                                                       Buda vára, 1479. Április 25. 

                     Drága Atyám, 

         Ne vegye rossz néven, hogy amikor eljöttem otthonról, el sem búcsúztam. Szerencsém volt 
találkozni királyunkkal, Mátyás királlyal. Friss vízért tért be hozzánk a malomba, mert nagyon 
megszomjazott a vadászaton. 

       Más tálcát nem találva, a mázsás malomkövön szolgáltam fel neki a vizet. Ahogy végigmért, egyből 
látta rajtam, hogy katonának való termetű vagyok. Nagyon jól esett, amikor azt mondta, hogy az ő 
seregében van a helyem. Azt mondta, hogy keressem meg Budán Magyar Balázst, a kapitányát, és 
álljak be a seregébe. A katonai ranglétrán is elég jól haladok felfelé. Ne féljen, Édesatyám, majd a 
zsoldomból juttatok el Önnek, hogy vegyen fel helyettem egy másik molnárlegényt, aki segíteni tud a 
malomban. 

       Hogy szolgál Atyám egészsége? Van még sok munka a malomban?  Én egészséges vagyok, amit 
drága Atyámnak is szívből kívánok! 
                                                                    Maradok sok szeretettel  fia, 

                                   Kinizsi Pál 
                                                                                                                                           Írta Kovács Petra, IV. A oszt. tanuló 

Winkler Máté (VI. C), Timár Dóra-Andrea (IV. A), Winkler 

Dóra (III. A), Pintér Adrienn (III. A), Crişan Dániel (VI. C) 
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                                                                     Versünnep a költészet napján 

„A vers ünnep a hétköznapokban, képzeletbeli utazás szavak szárnyán vagy a csönd fedélzetén.” 

– írja Cseh Katalin, s mi ünnepeltünk. Utaztunk a szavak szárnyán … a margittai Horváth János Elméleti 

Líceum Step by Step osztályaiban. 

Az előkészítő osztályos gyerekek eljátszották Zelk Zoltán A három nyúl című verses meséjét, az 

elsősök kiterítették József Attila mamájának ruháit és egy szívvel – egy lélekkel szavalták a verset, a 

másodikosok kedvenc verseikből mondtak el néhányat, s énekelték nekünk Weöres Sándor versét: Eresz 

alól fecskefia… A harmadikosok rajzaikkal illusztrált háttérrel adták elő Petőfi Sándor Arany Lacinak 

című költeményét. A negyedikes tanulók kedvenc verseik mellett felolvasták saját költeményeiket. 

Elmondhatjuk, megörvendeztették a hallgatóságot, bennük rejlik a lehetőség, hogy valódi költőkké 

váljanak. 

S hogy ne csak előadók legyenek, hanem közönség is, minden osztály vendégül látta a steppes 

évfolyamokat felváltva. Mindenki lehetett vendég (hallgató) és vendéglátó (előadó) egyaránt. Miközben 

két-két osztály verselőadáson vett részt, addig a harmadik osztályban énekelve verset tanultak a diákok, 

ugyanis Mike Pál református lelkipásztor Kányádi Sándor Ákombákom levelek a fákon című versét 

megzenésítette és gitárkísérettel meg is tanította gyermekeinknek. De megtanultuk énekelni Weöres 

Sándor Marasztaló című versét is. 

Az ünnepség koronája az volt, amikor az öt osztálynyi gyerek, pedagógusok, igazgató asszonyok, 

jelen lévő szülők a hosszú folyosót betöltve együtt zengték énekelve Kányádi Sándor és Weöres Sándor 

verseit. 

Akik pedig felügyelték, hogy tanulóink fegyelmezett lelkesedéssel tudják megünnepelni a költészet 

napját, előkészítették a verseket, kreatív ötleteikkel gazdagították az előadásokat és hozzájárultak a 

költészet magas művészetéhez: Kiss Éva - Mike Edit, Bódis Beáta – Bődi Boglárka, Galambos Edina – 

Pop Mónika, Forgács Enikő – Juhos Márta, Krisztik Kornélia – Varga Kovács Sára tanító nénik. 

  Köszönet és áldás illesse azokat, akik szakmai tudásukkal, szeretetükkel, jelenlétükkel ünneppé 

avatták a költészet napját. 

   „A kisgyermek lénye egészével versben él, annak ritmusában, zeneiségében, szókapcsolataiban. A 

költészet varázsa belülről hat, a lélek határain belül.” (Cseh Katalin)  

                                                                                          Forgács Enikő tanítónő 
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      Töltsük el a tanévzárót együtt ünnepelve! Milyenek voltunk az iskolában? Bemutatjuk egymást! 
                                  Ismerjétek meg név szerint ezt az első step by step osztályt: 

 
Ha valakinek segítség kell, 

Nándi segít tiszta szívvel. 

Halkszavú, illemtudó, 

Példamutató tanuló. 

 

Vanda, Hanna szinte ikrek, 

A mosdóba is együtt mennek. 

Olvasnak, írnak, számolnak, 

Év végére megokosodtak. 

 

Niki folyékonyan olvas, 

Az iskolában szorgalmas. 

Péter magát összeszedi, 

Nikit a tanulásban követi. 

 

Vivik, Zsófik szép leányok, 

a Nap is mosolyog rájuk. 

Énekelnek, játszanak, 

Boldogságot osztanak. 

 

Ügyes gyerek ez a Domi, 

a legszebben ír, az már tuti. 

Arni versenyzik vele, 

Utol is éri év végére.  

 

Benjámin és Krisztián 

Beszédes gyerek ám, 

De az, ami szájuk elhagyja 

A tanító nénit boldogítja. 

 

Patrikok és Botik 

Fürgék, mint  nyuszik. 

 Jól neveltek, kedvesek, 

 A suliban lenni szeretnek. 

 

Krisztofernek jól áll a haja, 

Igaz, sok ész is van alatta. 

Kevin az ő barátja, aki mindig  

részt vesz a mókában.  

  

Bálint és Tamás − e két gyerek 

építésben mesterek. 

Vág az eszük, mint a penge,  

s percek alatt áll a lego emberke. 

 

Mickey egér a legjobb pajtásunk, 

Olvasásban, írásban a legsegítőbb társunk. 

A tanító nénikkel szövetkezve 

Nagyon sok segítséget kapunk tőle. 
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XIII. Örökségem mesemodó verseny 

„A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”  

                                                                                                                         - Benedek Elek - 

        A Horváth János Elméleti Líceum falai között zajlott május tizenhetedikén az immár 
hagyománnyá vált Örökségem mesemondó verseny.  

       Nagy öröm számunkra, hogy az idén tizenharmadik alkalommal újra összegyűltek a 

mesekedvelők iskolánkban. Csodás érzés volt látni, hogy ennyi lelkes és tehetséges mesemondó 

érkezett iskolánkba. Nemcsak Margitta, Érbogyoszló, Albis, Érmihályfalva, Bályok, Székelyhíd  

kisiskolásai vettek részt a versenyen, de testvériskolánkból, a debreceni Epreskerti Általános Iskolából 

is érkeztek ismét versenyzők.  

      A megnyitót megtisztelte jelenlétével Nagy Gabriella, iskolánk igazgatónője, aki sok sikert  kívánt, 

valamint felhívta a figyelmet a hagyományőrzés fontosságára, mert a mese egy-egy nép szellemi 

kincsestára.  

      Ezt követően a résztvevők korcsoportokra osztva külön termekben mondták el választott 

meséjüket. Minden teremben egy – egy háromtagú zsűri hallgatta meg és pontozta a gyerekeket a 

meseválasztást, művészi beszédet és művészi teljesítményt figyelembe véve. Nem volt könnyű 

dolguk, hiszen az ifjú mesélők remekül mondták el meséiket, a teremben helyet foglaló anyukák és 

apukák pedig büszke mosollyal hallgatták őket.   

     A díjak sem maradtak el. A  fődíjak mellett minden korosztály  különdíjban is részesült. Ezeket  a 

MOST (Margittai Oskoláért Társaság), az  RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége), 

iskolánk Diáktanácsa és a szervezők ajánlották fel. Külön köszönet illeti a Margittai Oskoláért 

Társaságot, mivel a versenyt követően megvendégelte a kis mesemondókat és felkészítő tanáraikat, 

akik finom ebédet fogyaszthattak el iskolánk étkezdéjében.  

    Köszönet az értékes munkáért, amelyet a gyermekek, szülők, tanítók a hagyomány megőrzése és 

továbbvitele érdekében kifejtettek. 

Galambos Edina és Pop Mónika tanítónők 
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 A játék szerepe az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésében 

 
„Gömbölyű és gyönyörű, 

Csodaszép és csodajó, 

Nyitható és csukható, 

Gomb és gömb és gyöngy, gyűrű. 

Bűvös kulcs és gyertyalángja, 

Színes árnyék, ördöglámpa.” 

 

                                                                                                  Kosztolányi Dezső: A játék 

 

             Az óvodáskor a játék kora − szoktuk mondani. Nagyon fontosnak tartom a játék szerepét a gyermekek 

életében. A játszás, ha nem is kizárólagos, de legfontosabb, elsődleges tevékenység az óvodás- és kisiskolás 

gyermekeknek. A nevelés folyamatában a játékot olyan lehetőségnek tekintjük, amelynek tudatos érvényesítése, 

fejlesztése formálja a gyermekek személyiségét. 

             A játék fejleszti a gyermek mozgását, kézügyességét, értelmi képességét, segíti a gyermeket környezetének 

megismerésében. 

             A játék nem más, mint a gyermek legfőbb örömforrása. 

             Ha a gyermek többet és tevékenyebben is él a játékban, mint a valóságban, a környező valóság mégis 

nagyobb hatással lesz rá, mint az egész játékpolc. 

 A játék szerepe a gyermek életében 

 Ha a gyermeket megfosztjuk a játéktól, komoly problémák merülnek fel későbbi személyiségfejlődésében. 

Albert Zsuzsa: „Szabad-e játszani?” című munkájában erről ír: „Aki nem tanult meg játszani, nem tud majd dolgozni 

sem… A játék öröme a teljes élet örömét jelenti. S aki ezt nem tanulta meg ideje korán, az nem tud majd mit kezdeni 

a szabadidejével, - hétköznap várja a vasárnapot, vasárnap a hétfőt. 

-  Mi vár ránk, ha eltorzult embereket nevelünk? 

-  Sivár örökség.” 

 A fentiek természetesen meghatározzák a pedagógusok, a tanítók feladatát is. Az eddigieknél több figyelmet 

és energiát kell fordítanunk a játékra. Több játéklehetőséget kell biztosítanunk! – De ehhez nekünk is több játékot 

kell megismernünk. Néhol szemléletváltozásra is szükség van. Más esetekben módosítani szükséges a játékról 

alkotott eddigi felfogásunkon. 

 Kodály Zoltán írta: „Nálunk már az óvodából kinőtt gyermek sem igen tartja magához valónak a játékot. 

Ezt ne hagyjuk annyiban! Minél hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és boldogabb lesz a felnőtt élete.” 

 Sajnos úgy tűnik, mintha a nagyobbak, a felnőttek kikopnának a játékból. A játék jóval bonyolultabb és 

fontosabb dolog annál, semmint hogy mellőzni lehetne, akár a gyermek, akár a közösség életéből. Az igény 

kötelességszerű és elengedhetetlen: a játékot vissza kell állítani az őt megillető helyére a gyermek életében! A 

visszaállítás módján lehet vitatkozni, de a szükségszerűségen nem! 

 Sajnálatos módon az utóbbi időben azzal védekezünk – sőt a gyermekeink is −, hogy nincs idő játékra! Ez 

csak annyiban igaz, hogy az időnket másra, sokszor haszontalanabbra, fárasztóbb tevékenységre fordítjuk, mint a 

játék. A játékot kedvelő, ismerő és szerető tanító nem engedheti meg, hogy a játék kimaradjon a kisiskolások életéből 

sem. „… játszani is engedd szép, komoly fiadat!” (József Attila) 

                                                                                                                                           Puscas Gréta óvónő 
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                                                   Óvjuk a Földet! 

 

  A magyarkéczi iskola apraja-nagyja április 23-ára, a Föld Napjára egy egész napos 

programmal készült. 

  A lelkes pedagógusok irányításával a gyerekek kreatív ötlettárából sokatmondó és kifejező 

rajzok születtek, melyek egy óriási földgömbön kerültek kiállításra, amely azóta is az iskolánk 

falát díszíti, és emlékezteti a gyerekeket arra, hogy a Földünkre vigyázni kell. 

  Ez a nap a pedagógusoknak köszönhetően élménydús napra sikerült. Az iskolánk udvara 

is tiszta ruhát öltött, összegyűjtöttük a szemetet, illetve előkészítettük az iskola előtt lévő kiskertet, 

amelybe virágokat ültettünk mindenki nagy örömére. A gyerekek azóta is lelkesen gondozzák az 

elültetett virágokat. 

  A nap megkoronázásaként jutalmul egy közös szalonnasütésre került sor. Öröm volt látni 

a gyerekek elégedettségét munkájuk eredménye láttán. Megértették, hogy a Földre vigyáznunk 

kell, hiszen a Föld lélegzik, élni akar.  

  Értelmet kapott a felkiáltás: Óvjuk a Földet! 

         Könczey Erzsébet tanítónő 

 

   

 

 

 

   Ilyen volt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ilyen lett ... 

 



 
 

 
 

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

8 

 

 

GHID PRACTIC DE SUPRAVIEȚUIRE ÎN LICEU 

 

  Acest ghid este lăsat moștenire de elevii claselor a XII-a pentru cei care urmează să le ia locul. 

      Atenție! A nu se sări peste niciun pas și a se urma fiecare cu precizie și băgare de seamă! 

1. 1. Nu vă dezamăgiți prea mult pentru un 5, la liceu veți plânge de fericire pentru a obține unul. Deși în 

generală poate plângeați pentru un 8, la liceu lucrurile se mai schimbă. Materia e mai grea, gândurile îți zboară 

în altă parte, iar 5-ul devine motiv de bucurie, așa că, obișnuiți-vă cu notele de genul ăsta (sau puneți-vă pe 

învățat!) 

 

2. 2. Nu vă lăsați păcăliți de propoziția: „E suplimentară tema!” Când un profesor îți spune că un lucru este 

 suplimentar, credeți-mă este obligatoriu! Ei doar încearcă să vă prindă într-o capcană, din care cu greu veți  

scăpa, așa că fiți atenți la cuvintele folosite de profesori! 

 

 

 

3. În jurul orei 13, Liceul Teoretic „Horváth János” devine un fel 

de Zidul Plângerii, așa că, atenție, se deschid  

ușile! Îmbulzeala este la ordinea zilei în jurul acestei ore, așa că evitați 

contactul cu elevii din clasele mai mari, căci au avut o zi încărcată și n-

ar fi bine să-și verse nervii pe voi. 

 

 

 

3. 4. Regulă de politețe: mai întâi se iese, apoi se intră! 

Dacă nu ați întâmpinat deja această problemă, stați 

liniștiți, nu mai e mult și veți face cunoștință cu ea! Vă 

recomand să fiți răbdători și politicoși! 

 

 

4. 5. Atenție la întârziatul la ore, unii profesori 

exagerează cu absențele! În secolul al XXI-lea, nu se 

mai aplică regula cu „sfertul academic”. 

 

5. 6. Bucurați-vă la maximum de experiența celor patru ani de liceu (dacă ajungeți să-i faceți pe toți)! 

Timpul trece foarte repede și abia când ajungem pe ultima sută de metri, ne dăm seama cât am evoluat, ne-am 

maturizat, ne-am format ca grup. Încercați să faceți fiecare zi de liceu una memorabilă, să aveți cât mai multe 

amintiri împreună, să vă faceți prieteni noi, să experimentați, să vă implicați în proiecte, mai pe scurt, să 

profitați de clepsidra timpului care pentru voi este încă plină! 

 

          Ghidul ar putea continua, însă cred că magia constă în descoperire. 

 

 (Clasele: XII A, XII B, XII C) 
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Gondolatok a megfáradt emberről 

Mindenki elfárad egyszer,   

S csak pihenni szeretne.  

Egy pillanatra, egy napra  

Gondjait levetve úgy tenne,  

Mint akinek nincsen semmi dolga. 

Munkáról megfeledkezve fekhetne  

Fejét a párnára helyezve  

Elszenderedne…   

     

Ám néha egy hét sem tűnik elégnek,  

Hogy csillapítsa fájdalmát a létnek, 

Hogy levegye súlyát a mindennapos 

terhelésnek. 

De mégis folytatja a napot,   

Hisz kinek van ideje ilyesfajta kicsinységre, 

Mikor másokban ugyanaz megy végbe, 

Talán csak ő nem bírja az iramot. 

 

S lehet, egy nap 

Minden oly gyorsan halad,   

Hogy az emberben valami elszakad,  

S inkább ott marad, 

Más nem érdekelvén, 

Örökre elszenderedvén.   

                     Magyari Dóra (VIII. B ) 

    

 
 

Szeretném, ha dal lennék! 

Szeretném, ha dal lennék! 

Ha millió szívre hatnék. 

Hangszerek közt átsuhanni 

Üvöltve engem énekelni. 

  

Talán fájdalom lenne szövegem, 

S muszáj lenne tettetnem 

Balga, gyors ritmusommal, 

Hogy nem törődöm bánatommal. 

 

De lehet, hogy boldogság volnék 

Mindenkihez örömmel szólnék. 

Gyakran táncra perdülnének 

S hallva engem énekelnének. 

 

Lehet, hogy nem érdekelnék senkit 

Eldugva poshadnék, nem csinálnék 

semmit. 

Lehet, hogy valaki egyszer megtalálna 

Ritmust adna, s megmutatna. 

 

Lennék én bús vagy örömmel tele, 

Kedvenc lennék vagy az emlékek szele. 

Mindegy, csak jót tennék,   

Szeretném, ha dal lennék. 

  Kovács Éva Mária (VIII. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csodás nyár 

A csodás nyár újra eljön,   

napsütéssel csillogtatja a fákat, 

újra vihog minden gyerek, 

csiripelő madarak énekelnek. 

 

Csobban a víz a parton, 

fagylaltos az utcasarkon, 

néha szellő lengedez,  

minden gyerek örvendez.  

 

Rózsa illata messze száll,  

végre itt a nyár!   

Morzsát gyűjtöget a hangya, 

télire elrakja.   

Orgován Tímea (VI. C) 

 

   A nő 

Harcban békével győzöl. 

A konyhában séfként főzöl. 

Ölelésed lélektámasz, 

Mosolyod fény: örömöt áraszt. 

Szíved legfőbb fegyvered, 

Bimbós virág a tested, 

Amely hordoz életet... 

És szikrát szór a két szemed: 

Éteri ragyogásod, 

Tündöklő holdfényed. 

Erőd a gyöngédség: 

Mi bút feledtet. 

Lényed a lényeg: 

A szeretet! 

Gódza Csilla-Boglárka (XI. C) 

 
Versem Ideshez 

Édesanyám, te Szent, drága, 

ki megfogant engem e világba, 

nagy segítségre szoruló, 

és minden nap búslakodó. 

    

Lehet, te nem így látod,  

tán te még nem is bánod, 

de bajt hoztam a fejedre, 

s ezt a bajt te nem kérted. 

 

S minden nap: nyomorúság. 

Addig, amíg az ég meg nem áld.  

Teher vagyok, miattam koplalsz, 

a munkától épp csak meg nem 

roggyansz. 

 

Éhes száj vagyok, kell ennem! 

S te úgy teszed, hogy nem éhezem. 

Tálcán kínálsz minden jót, 

te, anyám, mindent, ami jó! 

 

És hogy köszönjem meg neked? 

Üresek a szavak egy versben... 

De ezek szívből jövő hálák, 

legyél áldott örökké, édesanyám!  

Fehér Anett-Jázmin (VI. C) 

  

Vitáztam, kiabáltam a gyerekkel délelőtt, 

hogy azért mégse vegye szájára a Teremtőt. 

Motyogtam, kérleltem, hogy néha beszéljen velünk, 
tudom, a barátai, de több jogunk van nekünk. 

 

S ha nem a haverjai, a Facebook lopja el tőlünk, 

hogy ne legyen egy kis idő se, mit együtt töltünk. 

Hogy ne is szóljunk egymáshoz, csak mikor már muszáj, 

ha valamit mégis mond, hogy ne érezzek furán? 
 

Látom, ma szomorú, pedig tegnap egész jól volt, 

le sem tagadhatta volna azt a lájkéhes mosolyt  
Biztos kevés a lájk, és nincs elég komment, 

az előző képén több volt, szerinte az jobb lett. 
 

Kiborít, de én hiába is beszélnék vele, 

szerinte lájkban mérik, kinek mit ér a lelke. 
Illetlen fotók Facebookra, Instára kacsaszáj 

azt hiszed, így több leszel? Ugyan, fiam, maradj már! 

      
Fiatal vagy, tudom, más véleménye a lényeg, 

de lájkért, hamis barátért, ne add fel a lényed. 

Lájkra és kommentre jó maszkod, mit most is 

mosolyog, mikor valaki bekövet és szívez. 

     

Leültem mellé, hosszasan néztem, s hallgattam, 
nem vesz észre, s nem is lát, egyedül maradtam. 

Mintha idegen lenne, beszélni se szoktunk már, 

s ha éhes, ír Messengeren, hogy kajára vár. 
 

Mindig annyit magyaráztam, annyit motyogtam rá, 

szülinapomra iPhonet kaptam s Facebookot rá. 
Meglátom én anya, a Facebookon mennyit leszel, 

meglátod majd te is, az idődből mennyit vesz el! 

     
Meglátlak majd az Instán, Snapchaten vagy Twitteren, 

ha képeden ott lesz a kutyafüles filtered. 

Nézegetni kezdtem én is, mit ő néz nap mint nap, 
és tényleg, nem is rossz, ha az ember több lájkot kap. 

 

Látom a képeit, s kommenteket, a lájkot, 

ezért volt szomorú? El se hiszem, amit látok. 

Mennyi barátja, mennyi lájkja és kommentje lett, 

Így belőled is, fiam, gyermekből óriás lett.  
             

         Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz c. verse nyomán  

                                      (át)írta Tompa Beatrix (X. B) 
 

 

Átiratok  Ady Endre 

Az anyám és én c. versére 

 

Bűntudat 

Ady anyja fiatalon 

nem volt csúnya, állíthatom 

barna szeme mindig fénylett,  
benne élet lángja égett.  

 

De nem csak ennyi volt a szépség, 
e tényt más is mutatta még, 

sötét haja csodálatos volt, 
gyönyörű fénylő arca kreol. 

 

Mintha szomorú lenne mindig, 
többször hirtelen elkezdett sírni, 

ám Adynak mégis legszebb volt ő,  

édesanyja volt, ez így érthető. 
 

De mikor Endre született, 

Ides szépsége mind odalett, 
Ady szerint őmiatta lett 

édesanyja ennyire nyeszlett. 

 
Endrét emészti a bűntudat, 

és csakis egyedül amiatt, 

amit nem is ő követett el, 
anyját ma ezért kerüli el. 

  

(Winkler Máté, VI. C)
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Az algebra fejlődése 

                                                                                                                                                

 A görögökkel kezdődően vált szét a matematika a geometriára és az aritmetikára: az első a méreteket, 

a másik pedig a számokat vizsgálta. A két terület között azonban soha nem volt igazán éles határ, az egyes 

kultúrák a változó érdekeknek és érdeklődésnek megfelelően hol az egyiket, hol a másikat helyezték előtérbe. 

Az algebra fejlődését és kapcsolatát a geometriával a harmadfokú egyenlet megoldásának történetén 

keresztül is bemutathatjuk; mai jelöléssel magát az egyenletet ax3+bx2+cx+d=0 alakban szokás felírni. 

 Al-Hvárizmi szöveges formában írt az algebráról és az egyenletek megoldásait is így adta meg. Az 

ismeretlen mennyiségek hatványainak külön nevet adott, a shay (dolog) szót az x-re, a mal (vagyon) elnevezést 

az x2-re és a k’ab (kocka) nevet az x3-re. A hatványokat a későbbiekben is elég változatos nevekkel illették. 

Fibonacci a Liber abbaci című művében részint az arab kifejezések fordítását, részint a saját elnevezéseit 

használta, a gyököt például radixnak, x3-t pedig cubusnak hívta. E mű hallatlanul fontos szerepet játszott a 

hindu-arab számok elterjesztésében, itt jelent meg a „kilenc indiai számjegy” és a „zefír”, azaz a nulla. 

 Al-Hvárizmi könyve a másodfokú egyenlet megoldásait hat típusba sorolja, az együtthatókat és a 

végeredményt is csak pozitív értékekre korlátozza. A megoldásokhoz geometriai indoklást csatol, ami 

lényegében megegyezik a babiloniak teljes négyzetté alakító eljárásával. Később Omar Hajjám geometriai 

módszert talált a harmadfokú egyenletek megoldására: a gyököket két kúpszelet metszéspontjaiként kapta 

meg. Az x3+ax=c alakú egyenlet megoldása például egy kör és egy parabola metszeteként nyerhető. Az 

együtthatók és a megoldások nála is pozitív számok lehetnek csupán. Al-Hajjám nem talált általános algebrai 

megoldást a harmadfokú egyenletre, de nagyon leleményesen alkalmazta a görög geometria módszereit az 

algebrai egyenletek megoldása során. Ahogy mondta, „az algebra olyan geometriai tények összessége, 

amelyeket sikerült bebizonyítanunk”, és bízott abban, hogy az eljövendő matematikusok tisztán algebrai 

eszközökkel is megoldják majd az általános harmadfokú egyenleteket. 

 A harmadfokú egyenlet általános algebrai megoldását – amely véges sok algebrai lépésben 

valamennyi gyököt előállítja – valóban megtalálták, de csak az olasz reneszánsz idején, majdnem négyszáz 

évvel később. Közelítő eljárásokat viszont már korábban is ismertek. 1225-ben például Fibonacci felírja a 

közelítő megoldást egy konkrét esetben, de sajnos minden magyarázat nélkül.  

 A harmadfokú egyenlet megoldását Girolamo Cardano tette közzé elsőként Ars Magna (1545) című 
művében, bár nem saját felfedezése volt. Az első igazi megoldás Scipione del Ferrótól származik, aki a 
matematika professzora volt Bolognában. Ő ezt soha nem hozta nyilvánosságra, hanem végül egy 
tanítványára, Antonio Maria Fioréra hagyta. Fiore úgy vélte, ezzel megnyílik előtte az út a hírnév és a 
gazdagság felé, és feladatmegoldó versenyre hívta ki a matematikusokat. A verseny 1535 februárjában volt 
Niccolo Fontana (Tartaglia) és Fiore között, melyet Tartaglia megnyert. Tulajdonképpen Tartaglia a versenyt 
megelőző éjszakán megtalálta a harmadfokú egyenlet megoldását. 
                     
                                                                                                                                                            Jakab  Ottó tanár 
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Egy újabb eseményekben gazdag év a Mi – Kis Kórusunk csapatának 
 

Az utóbbi tanévekhez hasonlóan, az idei tanévben is sok fellépés várt ránk az október elsején történő 
emlékmű avatástól egészen a nyolcadik osztályosok ballagásáig, számszerint huszonhárom.  A  helyi 
fellépések mellett volt egy határon túli szereplésünk is. 

A számos műsor mögött pedig ott volt a rengeteg próba, amelyen a kórustagok hűségesen és 
kitartóan részt vettek.   

A próbák már a tanév első hetétől megkezdődtek, mivel már október elején három fellépés várt ránk. 
Az első a már fenn említett emlékmű avatáson, melynek helyszíne a református templomkert volt, a második 
az ünnepségen, amelyet Varga Edit magyar szakos tanárnő nyugdíjba vonulásának tiszteletére szerveztek, 
míg a sorban a harmadik az aradi vértanúkra való emlékezésen, október 6−án. Novemberben az 
Ady−megemlékezéseket tettük színesebbé műsoraink által, december pedig számtalan adventi és karácsonyi 
fellépést tartogatott számunkra. Mind iskolánkban, mind városunk román tannyelvű iskoláiban  hirdettük 
énekeink által Jézus születését, de jelen voltunk a központi parkban, a város által szervezett adventi 
forgatagban, a polgármesteri hivatal dolgozóinak ünnepi köszöntésén  és  szentestén a református  
templomban is.  

A legkiemelkedőbb, számunkra tele izgalommal és kíváncsisággal a magyarországi bemutatkozásunk 
volt. A Szabolcs−Szatmár−Bereg megyei Vásárosnaményban egy nemzetközi adventi kórustalálkozónak 
lehettünk részesei, ahol magyar, ukrán és szlovák kórusok mellett léphettünk fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Felemelő érzés volt az anyaországban énekelni és bepillantást nyerni abba, hogy ott hogyan készülnek a 
keresztény világ egyik legnagyobb ünnepére:  a karácsonyra. 

Az új kalendáriumi év új kalandokat tartogatott a kórus tagjainak. Januárban a Magyar Kultúra− napi 
ünnepségen és −az iskolánkban már hagyománnyá vált− Mihai Eminescu költőóriás születésnapján tartott 
megemlékezésen léptünk fel. A tavasz folyamán, március 15−én az iskola és a város által szervezett 
megemlékezéseken a szabadságharc hőseinek emléke előtt adóztunk. Májusban az iskolánkat meglátogató 
debreceni diákokat köszöntöttük a dallam szárnyain. Ezt követte a felemelő anyáknapi ünnepség a 
református templomban, ahol hálát adtunk az értünk aggódó, bennünket féltő szeretettel nevelő  
édesanyákért. E tanévi fellépéseink sora a tizenkettedik és a nyolcadik osztályosok ballagásán való 
részvételünkkel zárult.  

Úgy érzem, éneklésünket, műsorainkat minden alkalommal siker koronázta, és egy újabb sikerekben, 
élményekben gazdag évet tudhatunk magunk mögött. 

Itt megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni minden kórustagnak a próbákon való részvételt, 
a hűséges kitartást, és nem utolsó sorban kórusvezetőnknek, Puskás tanár úrnak és feleségének az áldozatos 
munkáját, bízva abban, hogy jövőre is folytatják ezt a nemes tevékenységet. 
                                                                                              Kovács Gyula (VIII. A osztály), a Mi-Kis Kórusunk tagja 
  

A Mi-Kis Kórusunk azon 

tagjai,  akik  képviselték az 

iskolát és a várost 

Vásárosnaményben, a 

nemzetközi kórustalálkozón: 

Bodor Réka, Hajas 

Dorottya-Zsófia, Király 

Petra, Nagy Ildikó, 

Adorian Melitta, Balla 

Bence, Fekete Stefánia, 

Kovács Botond, Kovács 

Éva, Kovács Gyula, Orosz 

Henrietta, Szőllősi 

Orsolya, Krisztik Réka, 

Bodor Zsófia, Bodnár 

Annamária, Fazekas-Antal 

Zsanett, Katona Krisztián, 

Poszert Richárd, Puskás 

Bíborka, Zétényi Zsuzsa, 

Király Viktória, Nagy 

Anikó 
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Aranyköpések történelemből és földrajzból  

     
Eretnek: aratnak, csak régies kifejezéssel. 

Napóleon 1821-ben véglegesen meghalt. 

Felfedező útja során hová jutott el Magellán? A mennybe. 

Mi volt az 1. pun háború célja? Hogy nyerjenek. 

Szent István halála után bal kezéről levágták a Szent Jobbot. 

Az 1838-as pesti árvíz: A kiáradt Duna haza hozta Bécsből Liszt 

Ferencet. 

Kleopátra Caesar fia volt. 

A magyar külpolitika célja a két világháború között a trianoni béke verziója volt. 

1848-ban népviseleti országgyűlés jött létre. 

A tervgazdálkodás azt jelenti, hogy valaki kigondol egy jó tervet, azt megosztja másokkal. Így a 

többieknek azt már nem kell kigondolni. 

A szabadversenyes kapitalizmusban mindenki azt sportolhatott, amit csak akart… 

A forradalom és a szabadságharc között az a különbség, hogy a forradalomban még csak forralják a 

terveket, de a szabadságharcban már folyik a vér is. 

Kolumbusz Kristóf négyszer járt Amerikában, de a második útján meggyilkolták az indiánok. 

XIV. Lajost azért nevezték Napkirálynak, mert ő fedezte fel a Napot. 

NAPkirály és NAPóleon rokonok voltak. 

Napóleon úgy halt meg, hogy leesett a vaterlóról! 

A frontvonal az ellenséges csapatok megütközési pontjainak halmaza. 

Róma nagyon sok területet meghódított, pl. Cecília. 

A Circus Maximusban autóversenyeket rendeztek. 

Róma alapítói Rombus és Remus. 

Földrajz dolgozat: 1. feladat: A sivatag jellemzői. Válasz: “gyér fű, itt-ott homok, meg 1-2 puputeve”. 

Dánia legmagasabb pontja a Koppenhágó. 

Március 15-én Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a Nemzeti dalt és erre 12 pontot kapott. 

Mikor történelemből érettségiztem meséltek nekem egy sztorit egy srácról. Az egyetlen tétel amit 

tudott a második világháború volt. Mátyás királyt húzta, a feleletét így építette fel: Mátyás király egy 

igazságos, nagy király volt, aztán teltek múltak az évek és elérkezett a második világháború. 

Martin Luther King a 16. század legnagyobb reformátora volt. 

A görögök kitették a falovat a vár udvarába, amiből az éjszaka leple alatt előbújtak az oroszok! 

Mivel kötötték meg a futóhomokot az alföldön? Drótkötéllel! 

A tatárok Bánk bán vezetésével törtek be az országba! 

IV. Béla idején járársokra oszlott az ország, a legismertebb a tatárjárás volt. 

Spanyolország legnagyobb hegyei a Piramisok. 

Egyiptom őslakói a múmiák. 

A lovag a földesúr edzett változata. 

A mocsári vész 1526-ban volt.  

A világ legnagyobb sodrású folyója az Anakonda, melynek őserdeiben rengeteg amazonas él. 

A római katolikus egyház feje kétezer éve a cápa. 

Amerikában a Sziklás hegységben rengeteg Gizi-medve él.  

Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.  

Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát. 

II. József, a vaskalapos király, Mária és Terézia fia volt. 

Milyen jogon tartott igényt Corvin János a magyar trónra? Mert Corvin János anyja Mátyás király 

barátnője volt. 

Mi a végvár? A légvár olyan vár, ami könnyen összedől... 

1849 augusztusában Görgey nem várta meg a naplementét, ezért még Világosnál letette a fegyvert.   
                                                                                                                                                                                       

Összegyűjtötte: Borbola Melinda tanárnő 
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Leg-leg-legek 
 

A periódusos rendszer 118 eleme rengeteg rejtélyt tartogat az érdeklődők számára. A sokszor hétköznapi, máskor 

pedig furcsának tűnő elnevezések mögött mindenkit érdekel, miben is „LEG” egy-egy elem. 

Kezdjük a legkisebbel:  

Hidrogén (H)  

- A periódusos rendszer legelső eleme. 

- Atommagja a periódusos rendszer legkönnyebje. 

- Legelterjedtebb izotópja az egyetlen olyan, mely nem tartalmaz neutront (könnyű hidrogén). 

- A világegyetem legelterjedtebb eleme (90%), de a földön a kilencedik leggyakoribb. 

Hélium (He) 

- A legkönnyebb nemesgáz. 

- A „legnemesebb” nemesgáz, egyetlen is, mert egy vegyülete sem ismert. 

- Egyetlen anyag, melynek nincs szilárd halmazállapota, még az abszolút 0-fok közelében sem (2 K hőmérsékleten 

szuperfolyékonnyá válik). 

A földkéreg legritkább eleme a francium (Fr). A valószínűségszámítás szerint néhány tucat grammnyi mennyiségben fordul 

elő az egész földkéregben. 

A légkör legritkább elemei címre két nemesgáz pályázik: 

- A radon (Ra) folyamatosan képződik radioaktív bomlás következtében, radioaktív kőzetek közelében. Egy liter 

levegő átlagosan 1000 radon atomot tartalmaz, de mielőtt ezen elborzadnánk, ez 1 rész a 1020 részből.  

- A xenon (Xe) „kicsit gyakoribb”, ő a légkör 0,00009% -át alkotja. 

Atomszerkezetileg legstabilabb elem a nemesgázok kivételével a vas (Fe). 

A legnagyob sűrűségű elem az ozmium (Os), d=22,661 g/cm3. Ez azt jelenti, hogy 1 liternyi ozmium tömege 22,661 kg. 

A legkisebb sűrűségű elem a lítium (Li). Ezen anyag 1 literje mindössze 0,53 kg. 

A legnagyobb vegyülőképességű elem a fluor (F). Még az azbeszttel és a kerámiákkal is azonnal egyesül. 

A legsugárzóbb elem címet a polónium (Po) érdemli ki. Radiokatív bomlásakor olyan mennyiségű energia szabadul fel, 

hogy 0,5 g tömegű kapszula 500 0C –ra melegszik fel. A radioaktivitás kategóriában is a polónium a legek legje. 2,5x1011 –

szer mérgezőbb mint a hidrogén-cianid, már mikrogrammnyi mennyiség szállítása is speciális felszerelést igényel. 

A keménység kategóriát a szén (C) egyik allotróp módosulata, a gyémánt érdemli ki. Keménysége az MOHS skálán 10, míg 

a skála ellentétes pólusán a kálium (K) található. 

 

A csokoládé kémiája 
 

A csokoládé gyakran hízlaló ellenségnek kikiáltott, mégis mindenki által kedvelt élvezeti cikk. Kémiai szempontból 

300 vegyületet tartalmaz. Alapanyaga egy Dél-Amerikában őshonos kakaófa termésében található kakaóbab. A csokoládé 

fő összetevői:  

- zsírok (kakóvaj)   44-46%                                      

- fehérjék                 11-19% 

- cellulóz   9% 

- keményítő  7-11% 

- természetes színezék 4% 

- cukrok   1% 

- teobromin  1,2-1,5% 

- koffein   0,2% 

- víz    8% 

- ásványi anyagok               2,6% 
 
 

Maga a csokoládé kakaótermékekből (kakaó massza, kakaóvaj vagy kakaópor) és cukorból készül. Ebből legalább 35% 

kakaó száraz anyag kell legyen. A csokoládé alapvető alkaloidjai a teobromin (ez okozza a kesernyés ízt) és a koffein. 

Jelentős mennyiségű polifenolszármazékot, flavonoidot is tartalmaz, melyek erős antioxidáns hatással bírnak (egy kockányi 

csokoládé többet, mint egy üveg vörös bor). A csokoládéban található aminok kedélyjavító neurohormonokhoz hasonló 

hatást váltanak ki. Jelentős a palmitát, szteraát és oleát tartalma is (ezek zsírszerű anyagok), de magnézium, foszfor, réz és 

kálium tartalma sem elhanyagolható. 

A csokoládé élettani hatásai: 

- pozitív hatást gyakorol a szív- és érrendszerre, megelőzve az artériák eltömődését  

- csökkenti az agyi infarktus veszélyét (kutatások szerint 17%-kal) 

- hozzájárul az ásványi anyagok beviteléhez 

- csökkenti a koleszterinszintet 

- szerepet játszik a bőr természetes szépségének megőrzésében 

- stresszoldó hatása van 

- kedélyállapot javító hatású 

- és nem utolsó sorban: FINOM!  

                                                                                                                                                 Nagy Gabriella tanárnő 
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A kiemelkedő eredményeket felmutató végzősöket a ballagási ünnepségen 

Horváth János Ösztöndíjjal jutalmazzuk. 2018-ban a következő tanulók részesültek 

ebben a jutalomban: 

 

Agócs Henrietta Viktória a négy év alatt a matematika és fizika 

tantárgyversenyeken felmutatott kiemelkedő eredményeivel nyerte el az ösztöndíjat. 

Nemzetközi versenyeken egy első és egy harmadik díjban illetve két dicséretben, 

országos versenyeken két második díjban valamint négy dicséretben, megyék közötti, 

regionális versenyeken két első és egy második díjban illetve négy dicséretben 

részesült. Megyei versenyekről négy első, négy második és két harmadik díjjal  

valamint három dicsérettel tért haza, körzeti versenyeken pedig két első, két második 

és egy harmadik díjat szerzett. 

 

Forgács Péter országos versenyeken három dicséretben, regionális 

versenyeken két második és két harmadik díjban valamint három dicséretben 

részesült, megyei versenyeken egy első, három második, két harmadik díjban és egy 

dicséretben, körzeti versenyeken pedig három második 

díjat szerzett a négy év alatt. Ő szintén matematika és 

fizika illetve informatika versenyeken csillogtatta meg 

tudását. 

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak! 

 

Bordás Mónika a 2018-ban végzettek közül a 

legjobb tanulmányi eredményt érte el, ezzel 

évfolyamelsőként nyerte el a Horváth János Ösztöndíjat. 

 

 

PÉNZÜGYI OKTATÁSI PROJEKT 

 

 A Nemzeti Oktatási Minisztérium együttműködési szerződést írt alá a Teljesítmény az Oktatásban 

Egyesület nevű szervezettel, melyben egy pénzügyi oktatási projekt bevezetéséről egyeztek meg. 

 A projekt céljai: javítsunk a diákok pénzkezelési szokásain, megtanítsuk őket arra, hogy milyen 

pénzügyi termékeket vásároljanak meg, mik a pénzügyi termékek kockázatai, mekkorák a költségei és mire 

valók igazából. Megtanulják, hogy hogy kell gazdálkodni a családi költségvetésből vagy akkor, amikor majd 

lakást, földet vagy gépkocsit akarnak vásárolni, melyek számukra a legjobb feltételek, hogyha bankhoz kell 

fordulniuk. 

 Az iskola diákjaival részt veszünk ebben a projektben, amely április 1-től – június 11-ig tart. 

Az elméleti részen kívül, amelyet a tanórákon tanítok meg, gyakorlati részt is bevezettem a projektbe. 

Az osztályokkal különböző intézményeket látogatunk meg: a Román Kereskedelmi Bankot, a Transilvania 

Bankot, a Kaufland üzletet és Sat-An Kft.-t, Margitta municípium piacát és a TRW Automotive gyárat. 

A látogatások után az órákon elemezzük a látottakat és tapasztaltakat, majd a diákok egyénileg vagy kisebb 

csoportokban dolgozatokat írnak erről, melyeket bemutatnak az órán a társaiknak. A projekt végén az iskola 

dísztermében szimpóziumot szervezünk az iskola diákjai és tanárai számára mindarról, amit tapasztaltunk és 

tanultunk. 

 A pénzügyi oktatás során a diákok megtanulják értékelni a pénzt, a tisztességes nyereséget és a pénz 

helyes elköltését. Megtanulják, hogy a gazdasági, társadalmi és személyes értékek mellett a pénz is érték, 

amely a munka eredménye. 

 A mai diákokból lesznek a jövő felelős felnőttei, ezért fontos mindezt megtanítani és megtanulni. 

       

Iuhasz Susana tanárnő 

Horváth János Ösztöndíj 
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Mikes Kelemen Magyar nyelv és 

irodalom tantárgyverseny 

-megyei szakasz: 

Szarvadi Zsuzsa (XII. B) I. díj 

Orosz Anna (X. C) II. díj 

Pop Nikolett (XII. A) III. díj 

Noti Arianna (VIII. B) III. díj 

Magyari Dóra (VIII. B) dicséret 

Coznici Teodóra (IX. A) dicséret 

Kocsis Alexandra (IX. A) dicséret 

Gáspár Gréta (X. B) dicséret 

- országos szakasz: 

Szarvadi Zsuzsa (XII. B) különdíj 

 

Román nyelv tantárgyolimpiász 

- megyei szakasz: 

Hüse Alexandra (V. A) I. díj 

Dulli Patricia (VI. A) I. díj 
 

Matematika Olimpiász 

-körzeti szakasz: 

Agócs Gábor (VIII. B) I. díj 

Erdei Csongor (XI. A) I. díj 

Sima Tamás (VIII. A) II. díj 

Winkler Máté (VI. C) III. díj 

-megyei szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) dicséret 

 

Fizika Olimpiász 

-  megyei szakasz: 

 Winkler Máté (VI. C) II. díj 

 Crişan Dániel (VI. C) III. díj 

 

Informatika olimpiász 

- megyei szakasz 

Pálfi Imre (IX. A) dicséret 

 

Református vallásolimpiász 

-megyei szakasz: 

Coznici Teodóra (IX. A) I. díj 

Gáspár Gréta (X. B) I. díj 

Juhász Júlia (IX. B) II. díj 

Fehér Jázmin (VI. C) II. díj 

Szabó Áron (VI. C) III. díj 

Hüse Alexandra (V. A) dicséret 

- országos szakasz: 

Coznici Teodóra (IX. A) I. díj 

Gáspár Gréta (X. B) dicséret 

 

Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny  

- megyei szakasz: 

Bereczki Mónika (VIII. C) dicséret 

 Implom József  helyesírási 

verseny  
- megyei szakasz: 

 Fazakas Nikolett (X. A) II. díj  

  Czirják Angéla ( XII. B)  III. díj 

- országos szakasz: 

 Fazakas Nikolett (X. A) 16. hely 

 

 

Bendegúz- nyelvész anyanyelvi 

vetélkedő   
-megyei szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) I. hely 

Gyenge Edwin (III. B) I. hely 

Hajas Zsófia (VI. A) II. hely 

  Sima Tamás (VIII. A) III. hely 

  Sima Petra Enikő (VIII. A) IV. hely 

  Sarkadi Nándor (VIII. B) V. hely 

 Bajdik Márton (VIII. B) VI. hely 

 Hasznosi Panna (III. B) VI. hely 

 Bajdik Bence (III. B) VIII. hely 

Fürkész helyesírási verseny 

- megyei szakasz: 

Gyenge Edwin (III. B) I. díj 

Dajka Frank Botond (III. B) VI. díj 

Bajdik Bence (III. B) VII. díj 

- országos szakasz: 

Gyenge Edwin (III. B) IV. díj 

    Kövesd a békét! - karácsonyi 

fogalmazásverseny 

 -megyeközi szakasz: 

Adorján Johanna (VII. A) III. díj 

Illyés Anna (VII. A) dicséret 

Kriza János mesemondó verseny 

- megyei szakasz 

Cseh Vanda (IV. A) I. díj  

Szűcs Lilla (IV. A) II. díj  

Tölcsér Dávid (IV. A) III. díj 

Páll Zsófia (I. SbS) különdíj 

Hüse Alex Benjamin (I. SbS) 

dicséret 

-országos szakasz: 

 Gerály Péter (II. SbS) különdíj 

Apáczai Csere János megyei 

prózamondó verseny 

- megyei szakasz: 

 Tölcsér Dávid (IV. A) I. díj 

 Gerály Péter (II. SbS) I. díj 

 

Örökségem mesemondó verseny  

- megyei szakasz: 

Szűcs Lilla (IV. A) I. díj 

Hüse Alex (I. SbS) I. díj 

Tamás Jázmina (IV. SbS) II. díj 

Páll Zsófia (I. SbS) II. díj 

Cseh Vanda (IV. A) III. díj 

Fincicki Flóra (III. SbS) III. díj 

Szabó Júlia (IV. SbS) különdíj 

 Mátyás Mihály (II. A) különdíj 

 Vékony Gergő (III. SbS) különdíj 

   

Kányádi Sándor szavalóverseny  
-körzeti szakasz: 

Haraga Henrietta (III. B) I. díj 

Tölcsér Dávid (IV. A) I. díj 

Bodor Lilla (III. B) II. díj 

Szűcs Lilla (IV. A) II. díj 

Lukács Botond (IV. A) III. díj 

 

Jónás Patrik (III. SbS) III. díj 

Farkas Bence (IV. SbS) III. díj 

Tamás Jázmina (IV. SbS) III. díj 

- megyei szakasz: 

Tölcsér Dávid (IV. A) I. díj 

Gerály Péter (II. SbS) I. díj 

Szűcs Lilla (IV. A) dicséret 

- országos szakasz: 

Tölcsér Dávid (IV. A) II. díj 

Gerály Péter (II. Sbs) különdíj 

 

Vidám versek versmondó 

versenye 

- körzeti szakasz: 

Seres Flóra (III. B) I. díj 

Tölcsér Dávid (IV. A) I. díj 

Tamás Jázmina (IV. SbS) II. díj 

Szűcs Lilla (IV. A) III. díj 

Cseh Vanda (IV. A) III. díj 

Lukács Botond (IV. A) III. díj 

Lacatos Iringó (IV. A) dicséret 

Kozák Sergiu (II. A) dicséret 

- megyei szakasz: 

Tölcsér Dávid (IV. A) I. díj 

Seres Flóra (III. B) különdíj 

- országos szakasz: 

Tölcsér Dávid (IV. A) dicséret 

 

Atlantisz harangoz –

szavalóverseny  

-országos szakasz: 

Kocsis Alexandra (IX. A) I. díj 

  

Ady Endre Szavalóverseny  

- regionális szakasz: 

Kocsis Alexandra (IX. A) I. díj 

Kiss Imola (XI. A) III. Díj 

Ádám Viktória (X. B) dicséret 

 

Istenes Versek Szavalóverseny 

-körzeti szakasz: 

Erdei Henrietta (II. SbS) I. díj 

Illyés Teodóra (I. A) I. díj 

Makkai Szász Erik (IV. SbS) I. díj 

Krisztik Réka (VIII. B) I. díj 

Gáspár Dorka (E. SbS) II.díj 

Bereczki Mónika (VIII. C) II. díj 

Balogh Gabriella (VII. A) II. díj 

Gerály Péter (II. SbS) II. díj 

Kotlár Dominik (II. SbS) III. díj 

Pál Viktória (IV. SbS) III. díj 

Balázs Nikolett (E. SbS) III. díj 

Hasznosi Balázs (II. SbS) különdíj 

Veres Dóra (II. SbS) különdíj 

Kása Dávid (E. SbS)  különdíj 

Fazakas Krisztián (E. SbS) különdíj 

Schipko Ádám (III. SbS) különdíj 
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Kiss Virág (I. A) különdíj 

Fehér Anett Jázmin (VI. C) dicséret 

Hüse Alexandra (V. A) dicséret 

Adorján Johanna (VII. A) dicséret 

Illyés Anna (VII. A) dicséret 

Ionescu Dávid (VII. A) dicséret 

Aszalós Boglárka (VIII. C) dicséret 

 

Papp Attila szavalóverseny 

- körzeti szakasz: 

Balla Kristóf-Arnold (E. A) I. díj 

Tamás Jázmina Tünde (IV. SbS)  

                                             I. díj 

Tölcsér Dávid (IV. A)  I. díj 

Szűcs Lilla (IV. A)  I. díj 

Illyés Teodóra (I.  A) I. díj  

Vidui Richárd (I. A)  I. díj  

Szabó András (I. A) I. díj 

Kun Abigél (III. B) I. díj 

Haraga Henrietta-Alexandra (III. B)  

                                              II. díj 

Szabó Henriett (IV. SbS) II. díj 

Lukács Botond (IV. A) II. díj 

Borsi Bettina (IV. A) III. díj 

Dandé Anita Ágnes (V. A) III. díj 

Csokmai Viktória (IV.SbS) dicséret 

Hüse Alexandra (V. A) dicséret 

Árpási Vivien (E. A)  Napsugár -   

                                                   különdíj 

III. Stylus Szépírási Verseny 

- megyei szakasz: 

Lacatos Iringó (IV. A) I. díj 

Timár Dóra-Andrea (IV. A) I. díj 

Boros Blanka (III.  A) I. díj 

- országos szakasz: 

Lacatos Iringó (IV. A) II. díj 

Boros Blanka (III. A) II. díj 

Brenyó Mihály pontszerző 

matematikaverseny 

- megyei szakasz: 

Timár Dóra Andrea (IV. A) I. díj 

Szőcs Milán (IV. A) dicséret 

Winkler Dóra (III. A) dicséret 

- országos szakasz: 

Timár Dóra Andrea (IV. A) dicséret 

Csillagszerző matematika verseny 

- megyei szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) I. díj 

Hajas Dorottya Zsófia (VI. A) III. díj 

Sima Tamás (VIII. A) dicséret 

-országos szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) VII. hely 

Bolyai multidiszciplináris        

tantárgyverseny 

- országos szakasz: 

Erdei Csongor (XI. A) különdíj –  

fizika szekció 

Bordás Péter (IX. A) dicséret – 

történelem szekció 

Forgács Péter (XII. A) dicséret - 

programozás szekció 

Talentum – informatika és 

természettudományok verseny 

- országos szakasz: 

  Forgács Péter (XII. A) dicséret 

 

Erdélyi Magyar Matematikaverseny 

- megyei szakasz: 

Forgács Péter (XII. A) II. díj 

Agócs Henrietta (XII. A) III. díj 

Erdei Csongor (XI. A) III. díj 

Winkler Máté (VI. C) III. díj 

Kiss Imola (XI. A) dicséret 

Sima Tamás (VIII. A) dicséret 

- országos szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) 14. hely 

Forgács Péter (XII. A) 17. hely 

Agócs Henrietta (XII. A) 18. hely 

Erdei Csongor (XI. A) 18. hely 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

- megyei szakasz: 

Winkler Máté, Crişan Daniel, Kuli 

Szabolcs, Szabó Áron (VI. C) I. díj 

Fehér Jázmin, Sas Zsanett (VI. C) II. díj 

                  Sima Attila Tamás, Kovács Gyula, 

Kovács Olivér, Balla Bence (VIII. A)  

                                                                        II. díj 

Agócs Gábor, Bajdik Márton, Molnár 

Patrik, Sarkadi Nándor (VIII. B) III. díj 

Adorján Johanna, Ionescu Dávid, Borsi 

Fanni, Sőrés István (VII. A) III. díj 

    - regionális szakasz: 

Kiss Imola, Erdei Csongor, Kiss Imre, 

Tóth Bianka (XI. A) 7. hely 

Agócs Henrietta, Bodor Bence, Forgács 

Péter, Pop Nikolett (XII. A) 10. hely 

- országos szakasz: 

Winkler Máté, Crişan Daniel, Kuli 

Szabolcs, Szabó Áron (VI. C) 15. hely 

Jedlik Ányos fizikaverseny  

- regionális szakasz: 

Winkler Dóra (III. A) I. díj 

Winkler Máté (VI. C) I. díj 

Crişan Daniel (VI. C) III. díj 

Timár Dóra Andrea (IV. A) III. díj 

Pintér Adrienn (III. A) III. díj 

Boros Blanka (III. A) IV. díj 

Kőrösi Márton (III. A) VI. díj 

- országos szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) III. díj 

Crişan Daniel (VI. C) III. díj 

Timár Dóra Andrea ( IV. A) IV. díj 

Winkler Dóra (III. A) V. díj 

Pintér Adrienn (III. A) VI. díj 

Vermes Miklós fizikaverseny 

-megyei szakasz: 

 Erdei Csongor (XI. A) II. díj 

-országos szakasz: 

Erdei Csongor (XI. A) dicséret és 

továbbjutó a nemzetközi szakaszra 

Schwartz emlékverseny 

- nemzetközi szakasz: 

Agócs Henrietta (XII. A) V. hely 

Erdei Csongor (XI. A) VI. hely 

Forgács Péter (XII. A) IX. hely 

Irenaeus Fizika és Találmányi  

Verseny  

-megyei szakasz: 

Erdei Csongor (XI. A) III. díj 

 

Apáthy István biológia verseny 

- regionális szakasz: 

Gáll Viktória (XII. B) III. díj 

Tudományok Fesztiválja – 

matematika, fizika, kémia és biológia 

megyei verseny 

Agócs Gábor (VIII. B) dicséret 

Bajdik Márton (VIII. B) dicséret 

Merk Dóra (X. A) dicséret és különdíj 

Szilágyi Szilárd (X. A) dicséret és 

különdíj 

Winkler Máté (VI. C) dicséret és 

különdíj 

Fehér Anett Jázmin (VI. C) dicséret és 

különdíj 

Zrinyi Ilona matematikaverseny 

- megyei szakasz: 

Winkler Máté (VI. C) I. díj 

Bodor Bence (XII. A) I. díj 

Agócs Henrietta (XII. A) II. díj 

Tímár Dóra Andrea (IV. A) II. díj 

Agócs Gábor Péter (VIII. B) II. díj 

Dajka Botond (III. B) III. díj 

Erdei Csongor (XI. A) IV. díj 

Zétényi Zsuzsa (IX. A) V. hely 

Kiss Balázs (III. B) VI. díj 

Szőcs Milán (IV. A) VII. díj 

Bodor Zsófia (IX. A) VII. hely 

Balogh Edina (IX. A) IX. hely 

Winkler Máté,  Crişan Daniel (VI. C)  

I. hely (csapatban) 

Agócs Henrietta, Bodor Bence, 

Makkai Márk (XII. A) I. díj 

(csapatban) 

Bodor Zsófia, Balogh Edina, Zétényi 

Zsuzsa (IX. A) II. hely (csapatban) 

Bodor Réka, Hajas Zsófia (VI. A)  

II. hely (csapatban) 

Erdei Csongor, Jakab Kincső, Kiss 

Imre (XI. A) III. díj (csapatban) 

Agócs Gábor, Bajdik Márton, Sima 

Petra (VIII. B, VIII. A) IV. díj 

(csapatban) 

TUDEK- Pszihológia szekció 

- országos szakasz: 

Beke Kincső (XII. A) III. díj  

Varadinum történelem verseny 

- regionális szakasz: 

Burca Irisz (IX. B) III. díj 

Balogh Johanna (IX. B) III. díj 

Drimbó Réka (IX. B) III. díj 

"Hétmérföldes csizmával a 

magyar kultúra napján"  

helyi mesevetélkedő 
Ungureanu Annamária (E. A) I. díj 

Farkas Bálint (I. SbS) I. díj 

Kozák Viktória (II. A) I. díj 

Fincicki Flóra (III. SbS) I. díj 

Tamás Jázmina (IV. SbS) I. díj 

Lakatos Panna (E. SbS) II. díj 

Illyés Teodóra (I. A) II. díj 

Molnár Henrietta (II. SbS) II. díj 

Marhási Barbara (III. A) II. díj 

Tölcsér Dávid (IV. A) II. díj 



 
 VERSENYEREDMÉNYEK 

   

„Székelykapuk- 

Zöldkapuk” Betlehemezés - 

I. díj 

- megyék közötti 

Murvai Sándor  (XI. C) 

Kiss Imre (XI. A) 

Üveges János (XI. B) 

Gáspár Gréta  (X. B)  

Nagy Bálint (X. A) 

Tarpai Barbara (X. A) 

Vas Tamás  (X. C) 

Nagy Ábel- Vajk (IX. B)  

Varga Anita (XII. A) 

Zelina Barbara (X. B) 

Veres Antónia  (X. B) 

Merk Dóra (X. B) 

Haraga Bíborka (X. B) 

Somogyi Izabella (XI. B) 

Balogh Elisa (X. B) 

Ádám Viktória (X. B) 

Tompa Beatrix (X. B) 

Pálfi Zsolt (IX. C) 

Mike Nóra (VII. A) 

Napsugár Öttusa 

bajnokság 

- megyei csapatverseny 

Orgován Kristóf, Dajka 

Botond, Kun Abigél, Tóth 

Barbara (III. B) II. díj 

Sportolimpiász- kézilabda 

- megyei III. helyezés: 

Czirják Csongor (XII. B) 

Gáll Dávid (XII. B) 

Illyés Tamás (X. A) 

Birinyi Zsolt (XII. B) 

Kovács Ervin (X. C) 

Pintér Gergő (X. C) 

Haider Norbert (XII. B) 

Kovács Attila (XII. B) 

Körözsi Krisztián (XI. C) 

Szodorai Márk (XI. C) 

Szabó Péter (XI. A) 

Gáll Tamás (XII. A) 

Asztalitenisz - 

körzeti verseny 

Szebeni Bálint (IX. A) I. díj 

A természetet védve 

tiszteljük az életet -helyi 

Krisztik Réka (VIII. B) I. díj 

Sajó Krisztina (VIII. B) I. díj 

Pap Edina (VIII. B) I. díj 

 

Diszharmónia kreativitás verseny 

-országos 

Pál Erik (IX. A) dicséret 

 Makkai-Szász Márk (XII. A)    

                               szakmai különdíj 

Magyar Irodalmi 

Illusztráció verseny- helyi 

Dandé Anita (V. A) I. díj 

Balogh Gabriella (VII. A) I. díj 

Mike Nóra (VII. A) II. díj 

Borsan Evelyn (VI. C) II. díj 

Erdei Attila (VII. A) III. díj 

Hüse Alexandra (V. A) III. díj 

Kun Máté (V. A) III. díj   

Kis Kenguru matematikaverseny 

Lukács Ármin (E. SbS) kitűnő             

Püsök Márk Milán (E. SbS) kitűnő             

Zelina Leticia (E. SbS) kitűnő             

Vas Vivien Timea (E. SbS) kitűnő             

Gáspár Dorka (E. SbS) kitűnő             

Matyi Jázmin Ingrid (E. SbS)     

                                         kitűnő             

Fazakas Krisztián (E. SbS) kitűnő             

Marcus Melissa (E. SbS) kitűnő             

Balogh Péter (E. SbS) kitűnő             

Csuka Nóra (E. SbS) kitűnő             

Kása Dávid Attila (E. SbS) kitűnő             

Bánya Zoltán (E. SbS) kitűnő             

Pomor Nikolett (E. SbS) kitűnő             

Salánki Dávid (E. SbS) kitűnő             

Musuly Kevin (E. SbS) kitűnő    

Tímár Botond (I. A) kitűnő  

György Ádám-Ábel (I. A) kitűnő 

Tóth Kevin Benjámin (I. A) kitűnő 

Gál Rebeka (I. A) kitűnő   

Szabó András (I. A) kitűnő 

Poszert Krisztián (I. SbS) kitűnő     

Putlinka Vivien (I. SbS) kitűnő               

Kupás Tamás (I. SbS ) kitűnő  

Hüse Benjámin  (I. SbS) kitűnő  

Gál Vivien (I. SbS) kitűnő   

Dudás Nándor (I. SbS) kitűnő  

Páll Zsófia (I. SbS) kitűnő    

Veres Gergő (II. A)  kitűnő  

Szakács- A. Jennifer (II. A) kitűnő   

Boros Blanka (II. A)  kitűnő    

Winkler Dóra (II. A)  kitűnő 

Kőrösi Márton (II. A)  kitűnő                                                                                                                                        

Napi egy alma az egészség 

Védelme -helyi 

  Szélesi Panna (VIII. B) I. díj 

  Kiss Bence (VI. C) I. díj 

 

 

Őszirózsa népdalvetélkedő 

-körzeti szakasz 

Gáspár Dorka (E. SbS) I. díj 

Putlinka Vivien (I. SbS) I. díj 

Gál Sophie (II. SbS) I. díj 

Salánki Hajnalka (III. A) I. díj 

Szőlősi Ágota (III. A) I. díj 

Tamás Jázmina (IV. SbS) I. díj 

  Debreczeni Rebeka (III. A) II. díj               

Kotlár Dominik (II. SbS) II. díj 

Lacatos Iringó (IV. A) II. díj 

Boros Blanka (III. A) III. díj 

Mátyás Mihály (II. A) III. díj 

Varga Béla (III. SbS) III. díj 

Takács Jázmin (II. SbS) dicséret 

Szűcs Evelyn (III. A) dicséret  

Kisállat-kiállítás rajzverseny 

Erdei Henrietta (II. SbS) I. díj 

Pop Zsófia (II. SbS) I. díj  

Sarkadi Márton (II. SbS) I. díj 

Crişan Daniel (VI. C) I. díj 

Gáspár Dorka (E. SbS) I. díj 

Lakatos Panna (E. SbS) I. díj 

Vidui Richárd (I. A) I. díj 

Merk Dávid (I. A) I. díj 

Pál Viktória (IV. SbS) I. díj 

Szabó Júlia (IV. SbS) I. díj 

Varga Magdolna (II. A) I. díj 

Ploscariu Evelin (III. SbS) I. díj 

Csuka Hanna (II.SbS) II. díj 

Molnár Henrietta (II. SbS) II. díj 

Csuka Nóra (E. SbS) II. díj 

Rohodi Roland (E. SbS) II. díj 

Szabó András (I. A) II. díj 

Szakács A. Jennifer (II. A) II. díj 

Fincicki Flóra (III. SbS) II. díj 

Gerály Dávid (E. SbS) III. díj 

Bogdan-Pop Iasmina (I. A) III. díj 

Balla Vanessa (IV. SbS) III. díj 

Veres Gergő (II. A) III. díj 

Kozák Viktória (II. A) III. díj 

Varga Béla (III. SbS) III. díj 

Boros Brian (III. SbS) III. díj 
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