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Kedves iskolánktól búcsúzó diákok! 

 

 „Olyan a világ, mint egy örvény: örökké vélemények, nézetek kavarognak benne, de az idő mindent 

megőröl. Mint a héj, szerteröpülnek a hamis nézetek, és akár a szilárd mag, megmaradnak az örök igazságok”. 

Tolsztoj mintegy másfél évszázaddal ezelőtt elhangzott szavai a mai nap emberének is szólnak. 

 Ilyen világba léptek ki, kedves diákjaink. S az előttetek álló feladatok egy életre szólnak: a hamis 

nézetek tömkelege között kell megtalálnotok az örök igazságokat.  

 De a szilárd mag élete igencsak viszontagságos. Egyiket elvetik, gondozzák, nevelik, gondoskodó 

szeretettől vezérelve túlöntözik. Egy másik mag is termőtalajba kerül, de a mai nagy sebességgel forgó bolygón 

sokkal nagyobb sebességgel rohanó emberek néha–néha elfelejtik meglocsolni. 

A másik magot a költöző madarak délre viszik, de a visszaútra is tartalékolnak, így a zord északra is jut 

belőlük. Egy újabb mag barázdába esik. De mind biztonságban van... Mindaddig, míg csírázásnak nem indul. S 

egyszer, mintegy varázsszóra a csíra elindul a számára ismeretlen felé, nem tudja hová, nem tudja miért. Útja 

eleve elrendelt: a fény felé, az életet adó Nap felé fordul.  

Kedves maturandusok! Az eddigi biztonságos és olykor viszontagságos mag-állapotból lassan útra 

keltek. S mint a magok, melyeket a természet ereje a szélrózsa minden irányába elszór, ti is szétszéledtek. 

Idegen országok éghajlata nem tesz jót a mi közép-európai lelkünknek.  

Ti is legalább annyira különböztök, mint a magok: lesznek, akik a tápanyagdús földet találják meg és 

szeretik, mások a szikár talajon fognak kiteljesedni. Szüleitek, nagyszüleitek és pedagógusaitok azon 

munkálkodtak és munkálkodnak, hogy mindenki a legmegfelelőbb talajba kerüljön, óvtak, védtek a külső 

hatásoktól. A csírázó mag, majd szárba, virágba boruló növény mellett támaszként ott állnak majd ők. De a 

munka oroszlánrésze most már a tietek. „Ne feledjétek, hogy minden hátrány magával hozza a vele egyértékű 

előny csíráját”. 

Éljetek vele! Merjetek újrakezdeni, ha kell, mert az ember véges esélyt kap arra, hogy újrakezdhessen 

valamit ebben az életben, véges számú esélyt arra, hogy ha a múltján nem is, de a jövőjén változtasson.  

A hamis szavakat, nézeteket, kísértéseket hátrahagyva az örök igazságokat részben tarsolyotokba, 

tarisznyátokba téve, részben keresve, kívánok erre az utazásra hitet, melyben teljes az élet, bátorságot az 

önmegismerésre, erőt az építő kritika elfogadására, családot a hétköznapokra, barátokat a nehéz napokra, 

kitartást, hogy a földön járj, gyökereket, melyek hazahúznak, egyenes gerincet, hogy mindig ember maradj! 

Búcsúzunk, kedves magvacskák! 

 Tápanyagdús talajt, XII. A! 

 Simogató napfényt, XII. B!                                                                       Nagy Gabriella 

 Csendes, áztató esőt, XII. C!                                                                          igazgató 

                                                                                                                                                   igazgató 
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Május 18-án verőfényes napsütésre virradtunk. Erre a napra 

időutazást tervezett a Horváth János Elméleti Líceum II. A osztálya. 

Székelyhídon várta őket  a jövő. Ott betekintést nyerhettek a robottechnika 

világába, de előtte legóztak, és az okos táblát tanulmányozták. Oláh Katalin 

és Püsök Juliánna tanító nénik mutatták be a legóval való tanulást, amelyet 

matematika, anyanyelv, román nyelv, angol nyelv és más tantárgyak 

oktatásában is sikeresen lehet alkalmazni.  

Végül Bee-bottal ismerkedtek meg a gyermekek. Ő egy 

robotméhecske, ezt programozták be a tanulók, beletáplálták a kitűzött 

célhoz vezető utat. Ha sikeres volt a programozás, akkor Bee-bot a célba 

érésekor kettőt pislogott.  

Elgondolkodtató: amilyen érdekes, olyan félelmetes is a robotok 

világa, hiszen a jövőt „ők akarják” kezükben tartani.  

A jövőből visszautaztak a múltba, azaz a székelyhídi református 

templomkertbe, ahol az eredeti vár makettjét csodálhatták meg a 

gyermekek, majd a templom homlokzatán a Zólyomi család címerét: a 

nyakán keresztül szúrt griffet. Ők építtették a templomot. 

Továbbra is a múltban barangoltak, megtekintették a központi 

parkban a felújított Turul-madaras emlékművet (milleniumi emlékmű). 

Következett a Stubenberg-kastély megtekintése, ahol ma a ferences rendi 

Böjte Csaba testvér egyik gyermekotthona működik. Kedves fogadtatásban 

volt részük, teljes betekintést nyújtott Marika, egy magyarországi önkéntes 

az otthon kicsiny lakóinak világába. Szívszorongató volt, de ugyanakkor 

sokan megértették, hogy milyen jó dolguk is van, hiszen szerető szülők, 

testvérek között élhetnek. Jobban kiszolgálják őket, mint kellene. A szülők, 

akik a gyermekeikkel tartottak, szintén ezeket a gondolatokat fogalmazták 

meg, és örültek, hogy ezt láthatták.  

Közös játszás következett a kis lakókkal: foci, ugrálás, hintázás, 

csúszdázás stb. 

Utolsóként felkeresték a kastély barokk templomát, ahol imádkoztak 

szeretteikért, énekeltek egy éneket, és Istennek hálát adva a tartalmas 

napért a II. A osztály tanulói visszatértek a jelenbe, és hazaindultak. 

Örömmel töltötte el őket, hogy ezen a napon az osztály tiszteletbeli 

tanítójává avatták Kovács Katalin nyugalmazott tanító nénit, aki átvehette a 

Népmese  osztály névreszóló pólóját, és együtt kirándult a osztállyal. 

Isten után köszönettel tartoznak a diákok, szülők, tanítók Szabó 

Péter Istvánnak és feleségének, Amáliának, akik megszervezték ezt az utat. 

                                                               Fügedy Anikó Erzsébet osztálytanító 

A JÖVŐ 

Bee-bot 

A MÚLT 

A SZÉKELYHÍDI VÁR 

MAKETTJE 

 

A TURUL madár védő 

szárnyai alatt a Stubenberg- 

kastélyban – régi szökőkút 
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Szórakoztató Télapó-várás a margittai Horváth János Elméleti Líceumban 

 

                                     „Suttog a fenyves, zöld erdő, 

                         Télapó is már eljő, 

                                      Csendül a fürge száncsengő, 

                           Véget ér az esztendő.” 

                                                                       (Weöres Sándor) 

 

A margittai Horváth János Elméleti Líceum pedagógusaiként nemcsak hittünk abban, hogy a 

Télapó eljön, hanem tettünk is azért, hogy valóban megérkezzen iskolánkba. 

December 17-én, az Iskola másképp hét keretében először rendeztük meg intézményünkben a 

Télapó-kupát az elemi osztályosoknak. Ez két részből állt: egy sportvetélkedőből és egy koncertből.  

Már korán reggel felcsendültek a téli dalok a városi sportteremben, ahová izgatottan érkeztek 

a kisiskolások. Ahhoz, hogy a játékokban eredményeket érjenek el, egy kisebb tánccal melegítettek 

be. Délelőtt 8-tól 11-ig folytak a csapatversenyek korosztályok szerint. Minden csapatban tíz-tíz 

nagyon ügyes diák versenyzett, izgult és örült az elért eredményeknek. A játékok a tél hangulatát 

idézték fel a gyermekekben: jégtáblákon jártak, jegesmacikat húztak a szánkón, hógolyókat dobáltak 

a havas mezőre, jéghokiztak. Nem maradhatott ki az ajándékdobozok begyűjtése és kiosztása sem, 

amiket bevásárlókocsikkal tettek meg. A szurkolócsapatok buzdításképpen plakátokat is készítettek, 

és együtt izgultak a versenyzőkkel. Az egész sporttermet lelkes gyermekek hangja, izgatott 

szurkolása töltötte be.   

Délben ünnepélyes keretek között minden csapattag átvehette jól megérdemelt jutalmát, egy-

egy érmet. Ezen kívül minden osztály gazdagodott még egy-egy kupával és 2-2 társasjátékkal is. 

        A nap második részében egy fergeteges, interaktív BumBum koncerten vettek részt a 

gyermekek. A budapesti Mesekocsi Színház együttese mosolyt csalt minden gyerek és "felnőtt 

gyermek” arcára, mikor felcsendültek az ismerős rajzfilm- illetve téli dalok. A színvonalas műsorban 

"bohóc urak" muzsikáltak, míg a jókedvet a Krampusz biztosította. A vidám hangulat a Télapót is 

becsalogatta a Művelődési Házba, ahol - mindenki örömére - kiosztotta a várva várt ajándékokat.  

A jól sikerült rendezvény margittai cégek lelkes támogatásával valósult meg, akiknek 

szervezőkként hálásan köszönjük, hogy egy ilyen szép napot varázsoltak kisiskolásaink és tanítóik 

életébe. Segítségükkel gazdag élményekkel és szép emlékekkel zárhattuk a 2018-as esztendőt 

iskolánkban. Reméljük, hogy ez erőt ad ahhoz, hogy jövő télen újra megrendezzük a Télapó-kupát, 

hogy együtt mosolyoghassunk minden kisgyerekkel, hisz ez a legfontosabb ajándék mindenki 

számára!  

Coznici Gabriella és Schek Csaba tanárok, szervezők 
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TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ STEP BY STEP OSZTÁLYBAN 

  Amikor szeptemberben először csengettek be az előkészítő osztályos gyerekeknek, 
emlékezetünkbe idéztük Keszthelyi Zoltán egyik versrészletét: „Mikor először mennek iskolába,/ A kerek földön 
öröm suhan át,/ Új világ küldi fiúra, lányra/ A reménység tündöklő sugarát.” Az már az első találkozásunkkor 
kiderült, hogy az alig hat éves gyerekek nyitottak minden új dologra, a felfedezés lehetősége hajtja őket, a 
sikerélmény megélésére is vágyakozik mindenki. Hosszú utat tettek meg az eltelt kilenc hónapban: 
bebarangolták a mesék és versek birodalmát, a számok országába is eljutottak, tanultak román és angol nyelven, 
sokat énekeltek, rajzoltak, vágtak, hajtogattak, ragasztottak, gyúrmáztak, legóztak, sportoltak.  Lépésről lépésre 
megismertük mi is őket, s azt a lelkes szülőközösséget, akik nélkül a mi oktató- nevelő munkánk nem lehetne 
eredményes. De lássuk, mivel gazdagodtak még ebben a tanévben az előkészítő SBS osztályos tanulók, mivel 
foglalkoztunk a tanítási órákon kívül! 

    Már szeptemberben együtt néztük meg a művelődési házban a Túl a Maszat-hegyen című 
mesejátékot. Igazi öröm volt megtapasztalni azt, hogy mennyit és mit értettek meg a gyerekek a színészek 
produkciójából. Októberben folytatódott a kaland Paprikajancsival. A bábjáték megtekintése után izgatottan 
mesélték el, fogalmazták meg mindazt, ami számukra érdekes, izgalmas volt. Novemberben már a Furulyás Palkó 
bábjátékban interaktívan is részt vettek. A bábok élővé váltak a gyerekek számára, aggódtak a szereplőkért, s 
határtalanul boldogok voltak a mese végén, amikor valóban beteljesedett a jó győzelme. Decemberben a 
nagyváradi filharmónikusok leckekoncertjét hallgatták meg, melynek tematikája a különböző népek zenéje volt. 
A dallamok magukkal ragadták őket, ritmusra mozogtak és tapsoltak, a karmestert utánozva vezényeltek, és 
többször is rácsodálkoztak a számukra még ismeretlen hangszerekre és azok hangjára. Januárban a Bekecs 
Táncegyüttes előadását tapsolták meg a gyerekek, melyet a magyar kultúra hetében mutattak be. Februárban A 
boldog herceg című árnyjátékra csodálkoztak rá. Áprilisban Hollós Mátyásnak szurkoltak, és a Legó-kaland 3D-s 
mozifilmet is megtekintették. Hisszük, hogy ezeken a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon gyermekeink 
nemcsak értelmi, de érzelmi téren is gazdagodtak. A színészek, a bábok, a hősök vagy a hangszerek hangjai a 
gyerekek szemében csalhatatlan és felbecsülhetetlen értékű tekintélyek. Hajlandóak elfogadni tőlük a 
tanácsokat, figyelmeztetéseket, és gyakorlati következtetéseket is le tudnak ezekből vonni. Közben képzeletük 
fejlődik, alakul a beszédük, gazdagodik szókincsük, kifejezőkészségük is fejlődik.  

Ebben a tanévben „megnyílt” a gyerekek szíve is, hiszen papírt gyűjtöttünk, hogy az újra 
hasznosítható legyen; műanyagkupakokat halmoztunk fel, hogy egy beteg kisgyermek orvosi kezelését 
elősegítsük; karácsony előtt játékokat és ruhaneműket gyűjtöttünk össze, hogy a szociálisan rászoruló, árva 
gyermekeknek is legyen ajándék a karácsonyfa alatt. Közben gyönyörű karácsonyi énekekkel és versekkel 
örvendeztettük meg a városi könyvtár dolgozóit. Osztályunk minden tanulója részt vett az Apa és én elnevezésű 
pályázatban is. Szent József napjára rajzaikkal „elmesélték”, hogyan szeretik édesapjukat, hogyan töltenek el 
vele együtt minőségi időt. Az iskolánkban kiállított munkákat ma is meg lehet tekinteni. Mi, pedagógusok úgy 
gondoljuk, hogy gyermekeink, ha átérzik vagy átélik az érzelmeket, melyeket a fent felsorolt tevékenységek 
során megtapasztalnak, nem lesznek közömbösek felnőtt korukban a felmerülő nehézségek, bajok láttán. Az 
átélt események emlékeik tárházából életre kelnek, és későbbi cselekvéseik vázát fogják alkotni. 

December 5- én a kezdeményező szülők jóvoltából gyermekeink izgatottan bontották fel a Mikulás 
ajándékát, amit elhozott az osztályunkba. Örömet szerezni, ajándékot adni - kapni jó dolog. Ezt megtapasztalva a 
gyerekekkel együtt lázasan készültünk e tanévben kétszer is a szülők megajándékozására. Karácsonyra irodalmi 
zenés- verses összeállítás, dramatizált betlehemes pásztorjáték, a Csendes éj zenéjére a csillagok tánca és a 
karácsonyi üdvözlőlap volt a gyermekek ajándéka. Májusban megleptük az édesanyákat és a meghívott 
nagymamákat. Szívhez szóló verseket, énekeket adtunk elő, a leányok virágokká varázsolódtak át, a fiúk 
öntözgették és ápolgatták őket a színdarab szövege szerint azért, hogy csokorba szedjék őket, s átadják 
édesanyjuknak anyák napján. A saját kezűleg elkészített dísztárgyak, a „csokorba szedett” és elénekelt 15 román 
nyelvű ének is megdobogtatta az édesanyák, nagymamák, édesapák szívét. Azt vettük észre, hogy a 
dramatizálások során a gyerekek alkotóképessége megmozdult, mert minden kifejezőerőre, mozgáskészségre 
szükségük volt. A szókincs, mondatalkotás, összefüggő beszéd összhangba került az előadások alatt. Az izgalmak 
olyan heve is áthatotta a bemutatást, amit más módon a tanítási órákon talán csak a versenyjátékokkal tudunk 
elérni.   
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Ha már a versenyjátékoknál tartunk, el kell mondanunk, hogy betegség miatt a decemberi Télapó-
kupa elnevezésű sportvetélkedőn gyermekeink csak kis létszámban tudtak részt venni. Akik ott voltak, és 
versenyeztek, jól érezték magukat, a dicséret-kupát és a társasjátékot ajándékként megkapták. A Bumbum 
koncertjén is részt vettek, együtt énekeltek és táncoltak a dalokra. Szórakozásra is volt még alkalom, hiszen 
farsangi mulatságokat tartottunk, és az eltelt 100-ik iskolai napot is megünnepeltük. Farsangkor a szülők 
jóvoltából tanulóink jelmezbe bújtak, játékokat játszottak, ízletes farsangi fánkot ettek, hűsítő teát ittak. A 100. 
iskolai napon bemutatták a szülőkkel közösen elkészített 100 darabos alkotásaikat, csoportmunkában dolgoztak, 
pizzát ettek, üdítőt kortyolgattak, és sokat játszottak. A játékok során mi újra megfigyeltük a gyermekeket, mert 
egészen önfeledten magukat mutatták. A költészet napján is felszabadultan énekelték a Kertész leszek című 
megzenésített verset, amit együtt előadtak a többi step-es osztályok tanulóival iskolánk dísztermében. Ott József 
Attila életével és munkásságával ismerkedtek, bemutatták kedvenc verseiket, és verseket hallgattak meg társaik 
előadásában.    

Az alkotás nagyszerű érzését tapasztalták meg a gyerekek, amikor a környékbeli meghívott mester 
kézműves foglalkozást tartott a mi osztályunk tanulói számára is karácsony környékén. A gyertyaöntés 
technikájáról értesültek, majd az angyalkákat kifesthették, díszíthették ízlésük szerint. 

Meg szeretnénk még említeni, hogy számos versenyen vettünk részt tehetséges gyermekeinkkel, akik 
különdíjakkal, dicséretekkel valamint számos I., II. és III. díjjal gazdagították osztályunkat. Június első hetében az 
immár hagyománnyá vált Őszirózsa népdalvetélkedő körzeti szakaszát fogjuk megrendezni, amelyen immár a IX. 
alkalommal csendülnek fel a magyar népdalok. A versenyzőknek a mi osztályunk is otthont ad. Felkészítő 
munkánkat segítették a szülők is. 

Gyermeknapra a többi előkészítő osztályt tanító kollégával együtt kirándulást szervezünk Zsibóra, a 
botanikus kertbe. Novemberben gyermekeink a városi sportcsarnokban megcsodálhatták a nemzetközi 
kisállatkiállításon bemutatott aranyos, simogatható állatokat. Reméljük, hogy júniusban a növényház ismert és 
ismeretlen, érdekes és ritka növényvilágával is meg fognak ismerkedni. Ugyanakkor jó alkalom adódik az 
osztályok közötti barátságok elmélyítésére, a közös játékra és éneklésre, az együtt átélt öröm, élmény 
továbbadására.             

Megérdemelt, hosszú szünidő vár gyermekeinkre. Ők a jövő zálogai. Vigyázunk rájuk. Vigyázzunk 
rájuk! Köszönjük a szülőközösség fáradhatatlan, odaadó, mindenre figyelő, segítő munkáját! 

                  
                             Krisztik Kornélia és Varga-Kovács Sára, az előkészítő Step by Step osztály tanítói 
 
      

                                                              A mesék csodás világa... 

 2019. május 17-én immár XIV. alkalommal 

gyűltek össze a kis mesemondók a Horváth János 

Elméleti Lícemban az Örökségem mesemondó 

versenyen. A megnyitón felszólaló iskolaigazgatónő, 

Nagy Gabriella hangsúlyozta, hogy a magyar népmese 

az összmagyarság kincse, így az összetartozás egyik 

záloga. Színvonalas, eredményes és értékes együttlétet 

tudhatunk magunk mögött. 80 versenyző, 15 zsűritag és 

körülbelül 30-35 kísérő volt jelen a rendezvényen, 

amelyen így összességében mintegy 130 résztvevő volt. Az elhangzott mesék változatosak és 

hangulatosak voltak, így a közönség is élvezettel hallgatta az előadókat. Kár, hogy nem örökítettük 

meg a sziporkázó, csodás mesék megszólaltatását, de így talán még bensőségesebb maradt az 

esemény. Csak az lehetett részese, aki ott volt. Ez az élmény a mienk. A Bethlen Gábor Alapítvány, a 

Margittai Oskoláért Társaság, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége támogatásának 

hála igényes oklevelek és értékes nyeremények találtak gazdára, de egy mesemondó sem tért haza üres 

kézzel. Kíváncsian várjuk, hogy jövőre hogyan alakul tovább e sikeres verseny története… 

                                                                   Galambos Edina és Pop Mónika tanító nénik 
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ELEMI OSZTÁLYOK – STEP BY STEP Mozaik – 2019. június 

 

A síp 
 

                 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

szegény ember, s annak egy fia. 

Egy nap azt mondta neki: - Menjél, fiam, világgá, 

mert nekem nincs sok hátra. 

A fiú el is ment a háztól. Ment, mendegélt, 

mígnem egy erdőhöz nem ért. 

Látott egy medvét, amelyik bele volt szorulva 

egy csapdába, és így szólt: 

- Segítség! Segíts rajtam, te fiú! 

A fiú segített neki, és a medve így köszönte meg: 

- Hálából, tessék, itt egy síp. Hogyha belefújsz, akkor ott leszek és segítek. 

        A fiú ment tovább, és találkozott egy emberrel, aki így szólt: 

- Segítség, segítség, kificamodott a lábam! 

Segített neki is, és az ember így szólt: -Tessék, fiam, itt egy síp, ha bajban leszel, csak fújj bele, 

ott leszek és segítek neked. 

       A fiú tovább ment, és talált egy királyságot, annak a közepén pedig egy szép palotát. Na, 

gondolta, szerencsét próbál, és bement. Dobszó hallatszott, és ezt mondták: 

- Aki úgy megnevetteti a királykisasszonyt, ahogy még nem nevetett, megkapja a kisasszonyt és 

a fél királyságot. 

       A fiú bement, zenét kért, és megfújta mind a két sípot. Meg is jelent a medve és az ember, és 

elkezdtek táncolni. Akkora mulatozás volt ott, amilyen még sehol sem volt. A királykisasszony 

pedig akkorát kacagott, amekkorát még soha sem. 

       A királykisasszony máris papot hívott, és feleségül ment a legényhez. 

       És boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

 

                                                                                                                  Farkas Bálint, II. SBS 
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Tündérálom 

 

Van egy fura álmom! 
Minden éjszaka azt álmodom! 

Tündérországban ébredek, 

s nyomban útra is kelhetek. 

Tündérekkel találkozom, 

manókkal, ismeretlen állatokkal. 

Csak ámulok és bámulok. 

Szememmel nem hittem. 

De felkeltem, iskolába kellett mennem. 

Hiszem, hogy újra megtörténik velem! 

S várom, hogy este legyen. 
 
 

                     Páll Zsófia, II. SBS 

 

                                                                                                   

 



  

 
 

ÓVODA Mozaik – 2019. június 
 

                                        

Anyák napja a Napsugár óvodában 

 
                                                                                  „Anyák napján Téged 

                                                                             virággal köszöntlek, 

                                                                             és csak annyit mondok: 

                                                                             Anyukám, szeretlek!”          

                                                                                                           Donászi Magda 

 

                        Milyen csodálatos dolog, hogy amikor a természet megújul, s az év legszebb hónapja van, május 

              első vasárnapján mindenhol egy valakit köszöntenek a gyermekek: az ÉDESANYÁKAT. 

                       Az ünnepek körében is az egyik legszemélyesebb az anyák napja, amikor az édesanyákat és nagy- 

              mamákat köszöntjük nagy szeretettel. Nem létezik annyi szó, ami elegendő lenne ahhoz, hogy kifejezzük  

              hálánkat és szeretetünket az édesanyáink felé. 

                        Május 9- én napközis óvodánk középső csoportos gyermekei anyák napi műsorral lepték meg  

              édesanyjukat és nagymamájukat. Az ünnepség előtti időszakot izgalommal teli készülődés előzte meg, 

              aminek meg is lett az eredménye, hiszen a 22 gyermek kivétel nélkül nagyon ügyesen szerepelt. A gyere- 

              kek nagy odafigyeléssel és minden szeretetüket beleadva készítették el ajándékaikat, és alig várták, hogy  

              átadhassák édesanyjuknak.                                            

                                      

                         Az óvodások ünneplőbe öltözve népi gyermekjátékokat adtak elő, majd versekkel, énekekkel és egy 

              tánccal köszöntötték fel anyukájukat. Az édesanyák hálás szívvel fogadták a kicsik szóban és dalban át- 

              nyújtott ajándékát. A műsor után megható volt látni a szülők könnyes szemét és azt, hogy mekkora szere- 

              tettel ölelik át gyermeküket, megköszönve a kis ajándékot.   

                                     

                          Anyák napja csak egyszer van egy évben. De ne feledjük! A legdrágább ajándék sem pótolhatja  

              azt a szeretetet, megbecsülést, amellyel tartozunk édesanyánknak. Ezért az év minden napján mutassuk ki 

              hálánkat és szeretetünket az áldozatos munkájukért. 

                                                                                                        Bárdi Gyöngyi és Buzás Ildikó óvónők 
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            “Ne csak beszéljünk róla, tegyünk is érte!!!” 

  

A Föld napja alkalmából a magyarkéczi iskola 

pedagógusi közössége ezt a felszólító mondatot találta a 

legmegfelelőbbnek arra, hogy a gyerekeken keresztül 

felhívja a figyelmet a környezetünk ápolására, védelmére. 

 Ahhoz, hogy az iskola összképét egy kissé 

kellemesebbé varázsoljuk, közös virágültetéssel zártuk az 

iskola utolsó 

napját, hiszen 

ebben az évben a Föld napja a vakáció idejére esett. 

 Mindig csak azt hajtogatjuk, hogy: “Vigyázzunk 

a környezetünkre! Óvjuk a Földet!” Hát, mi úgy 

gondoltuk, hogy előkészítjük az iskola előtt lévő kis 

földterületet, és közösen újra beültetjük virágokkal, mivel 

a tavaly elültetett virágok nagy része kipusztult.  

 Ebben a munkában úgy a diákok, mint a tanárok 

kivették a részüket, mindenki nagy örömmel végezte el a 

neki jutott feladatot. 

Úgy véljük, ez a közös munka jó példa volt arra, 

hogy a szavakat tettekre tudjuk váltani úgy, hogy a munka mindenki számára kellemes időtöltés 

legyen. A gyümölcsét pedig szintén közösen élvezhetjük, nemcsak azt a részét, ami az 

egészségünknek hasznos, hanem az esztétikai oldalát is, aminek a látványa nap mint nap 

megörvendezteti a szemünket és a lelkünket egyaránt. 
 

        A magyarkéczi tanárok 

 

Természetjárás magyarkéczi módra 

 

Immár hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a Föld napja 

alkalmából kisétálunk a közeli erdőbe, ahol mindig felejthetetlen 

élményekkel gazdagodunk. Mindannyiunk számára fontos a 

természet szeretete és védelme, erre igyekszünk a gyerekeket nevelni. 

A sült szalonna illata, a közös beszélgetések, a hosszú séták 

és az ötletes játékok mind-mind közelebb hoznak minket egymáshoz. 

Az a tapasztalatunk, hogy ezek az iskolán kívüli 

tevékenységek mindig emlékezetesek maradnak a gyerekeknek, 

örömmel nosztalgiáznak 

róla, mi pedig örömmel 

szervezzük meg nekik 

ezeket újra és újra. 

 

“Nem lehet a gyerekeket 

túl korán bevonni a természetvédelembe.”                                                 

                                                         -Kath Stathers- 

                                 

                            Zeffer Timea és Rohodi Helén  

magyarkéczi tanítónők

   



  
  

 
 

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 
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                                                              Job de vară 

 

                Bărbatul își aranjează cravata, mișcarea... fața lui palidă comunica o povară sufletească, 

extrem de grea. Bărbatul, pe motiv că numele, și mai ales cinstea lui cea fragilă să fie păstrată, va fi 

numit domnul K. Domnul nostru K. e un medic renumit, dar, aoleu! Nici diploma nu e un obstacol 

când e vorba despre moralitate. Cu toate că bărbatul e un om aranjat, politicos, sau așa îl știe lumea, 

se pregătește de ceva, care, dacă iese la iveală - Doamne ferește! – își va găsi liniștea sufletească la 

închisoare.  

 

        Domnul K. se află la o cafenea cu o tânără, părul ei blond îi cade pe spate ca o perdea de 

mătase. În aer plutește o muzică melodioasă, fata își mișcă picioarele ținând ritmul, iar domnul K. se 

holbează la minunea preocupată de cafeaua cumpărată de bărbat. „Măcar atât să accepți înainte...” 

domnul K. parcă a reauzit enunțul rostit de el în urmă cu cinci minute. 

 

         -Nu trebuie să fiți atât de stresat. Blonda pune lingurița zgomotos în farfuria ceștii, clipind 

inocent. “Am învățat tot de la mama, și ea avea aceeaşi meserie, altfel nu ar fi avut bani de facultate. 

Când l-a întâlnit pe tatăl meu, s-a oprit.” Fata își linge buzele de frișcă, iar bărbatul parcă e 

hipnotizat. Mama n-a vrut să devin ca ea, dar, măcar am bani. Daaa, e o slujbă condamnabilă, dar... 

mă ajută spovedania, iar preotul nu zice nimic nimănui, datorită faptului că și el e clientul meu. Fata 

zâmbește larg. 

 

 Dar tu... te ocupi cu... știi tu... tot anul? Domnul K. simte că îl mustră conștiința.  

 

    -Nuu! Blonda își scutură capul râzând. E un job de vară, dar anul trecut am avut un client în 

timpul școlii, pe profesorul de istorie, numai așa am obținut media zece la istorie. Ooo, da` profu` m-

a liniștit, mi-a confirmat că meseria mea se practică din Antichitate. După o pauză, în care bărbatul 

își adunase gândurile și puterea, îi adresează fetei întrebarea care îl măcina: 

 -Și câți ani ziceai că ai? 

 -Șaișpe`, îi spuse fata privindu-l cu mare calm. 

  Domnul K. se uită la masă. Nu doar vocea, ci și trupul îi tremura. Șaisprezece... încă e minoră! 

Bărbatul își ridică privirea, simte parcă fiecare ceașcă, linguriță, scaun... știe la ce să se aștepte, un 

fapt dezgustător în ochii societății, iar fata cea gingașă va fi victima colaterală pe care a folosit-o. Pe 

geam vede niște bărbați care se grăbesc, ținând în brațe saci grei, un alt tânăr se plimbă citind, un 

bătrân stă pe o bancă fumând. „Oare și ei îi sunt clienți?”, în capul domnului K. e o furtună.  

  -Dar de ce sunteți speriat? Mi-ați povestit despre soția dumneavoastră, ea e cea de-a doua, am 

crezut că ați mai făcut ceva de genu`. Blonda râde în hohote. Bărbatul în schimb nu-i răspunde nimic, 

îi aruncă un plic pe masă.  

 - Aa, avansul! – se întinde după plic, apoi îl aplaudă. Pe plic e lipită și o bucată de hârtie. 

Cerneala deja e măzgălită de transpirație, dar încă se vede conținutul: localitatea, numărul de telefon, 

numele și câteva informații ale soției. 

 - Putem pleca? – bărbatul vorbește cu glas răgușit când fata dă afirmativ din cap - Te duc acasă 

cu mașina. Când a închis ușa după el a simțit că rușinea rămâne în cafenea, iar afară din nou este 

medicul renumit, spoit în poleială, impecabil. Deodată fata se oprește, fuge înapoi în cafenea, 

deschizând ușa în grabă. Domnul K. e lovit din nou de sentimentul de rușine, tot ce rămăsese închis 

înăuntru e eliberat pe stradă.  Tânăra zâmbește ca un înger, ținând în mână un obiect. 

 - Uitasem pistolul. Viața unei asasine nu e deloc ușoară! – răsuflă adânc –, noroc că e numai un 

job de vară... 

 

                                                                                                           Noti Arianna, clasa a IX-a C  
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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 minden diáknak, aki csatlakozott az iskola magyartanárai által meghirdetett Ady-

emlékünnephez.                                                                                                         

Kun Tünde magyartanár  

 
HA minden kész 

     

Ha majd megtanulod, 

Hisz most még nem tudod: 

Mi az idő, 

Lelkesen, görcsösen akarod, 

S ezt abbahagyod: 

Akkor jön el Ő. 

 

Nem várva, nem kérve, 

Csak elvisz a békességbe: 

A jövő 

Úgy tárul eléd, mint kapu, 

S mondja majd, hogy anyu... 

Az igazi (ny)erő. 

Ő átölel és betakar, 

Szemhéjad mindent takar, 

Elfed-lefed. 

A múlt elillan hirtelen, 

És tovasuhan nesztelen 

Elég-e még? 

 

A választ még nem tudom, 

De magamon hordozom 

Búját-baját. 

Egy reggelen majd felkelek, 

S mindent megismerek: 

Nem fáj a why!? 

 

A gyermekem reám nevet, 

Felolvaszt minden követ, 

Szívem melege, 

s én akkor nyelek egy nagyot, 

A könnyemtől szemem ragyog, 

Gyermekem szeretete. 

 

Átölel és betakar, 

Minden fájdalmat lemar, 

Felhőtlen álom tán, 

Elmúlik a bú, a baj, 

Nincs több jaj és nincs több zaj.... 

 

Csak szeretetben mérjük az életet Veled!! 

 

               Bende Orsolya  magyartanár 

 

Apa, ígérd meg! 

 

Apa, mondd el nekem, 

Ilyenkor miért nem vagy velem, 

S óvó kezeddel miért nem fogod két kezem? 

 

Apa, ígérd meg nekem, 

Hogy itt maradsz velem, 

S továbbra is fogod két kezem... 

 

Emlékszem, mikor régen 

Ott voltál velem, 

Mikor játszottál velem.... 

Ezeket a pillanatokat sosem feledem.... 
 

                           Király Petra, VII. C 

 

 

tabu 

én toxikus részecskeáramlás 

te pislogó fénycsóva 

lassan levetkőzhetnéd szegmenseid 

válhatnál kongó szoba sötétségévé 

ringatva a bizonytalanságban 

s lehetnék teredben rádiusz 

nem módosulsz 

maradsz továbbra is fotonok raja 

távolról tekintve át rajtam 

párhuzamban ússzuk az űrt 

közben rezignáltan tapogatózok 

vakító komponenseid között 

 

remélem egyszer majd 

ugyanarra a pontra világítunk 

ahol két lélek 

összeütközött 
 

                  Bodza Gilla, XII. 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. 

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 x
2
-re és 

a k’ab (kocka) nevet az x
3
-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, x
3
-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 x
3
+ax=c alakú egyenlet megoldása például egy kör és egy parabola metszeteként nyerhető. 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. 

Jakab Ottó tanár 

Betuker János matematikai emlékverseny 

 

Május 10- én került megrendezésre iskolánkban a Betuker János matematikai emlékverseny a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Margittai Oskoláért Társaság támogatásával. 

A közel 60 résztvevő diák iskolánkat, a micskei Általános Iskolát, a berettyószéplaki Ipari Líceumot és a 

margittai Octavian Goga Főgimnáziumot képviselte. A versenyző V-XII osztályos diákokat érdekes 

feladatsorok várták, amelyekre szép megoldásokat adtak. Május 13-án díjaztuk a legjobb eredményeket elért 

diákokat. Iskolánkból díjazottak lettek: 

V. o.      Timár Dóra Andrea és Halász Mátyás – dicséret, 

VIII. o.  Adorian Johanna - I. díj, 

IX. o.     Sima Attila Tamás- I. díj, Bajdik Márton – II. díj, Sarkadi Nándor – III. díj, 

X. o.      Balogh Edina- I. díj, Zétényi Zsuzsa Erika – III. díj, 

XII. o.   Erdei Csongor – I. díj. 

Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek. 

Az iskola matematika szakos tanárai ezzel a versennyel állítanak emléket egykori tanáruknak, Betuker 

Jánosnak, aki több mint negyven éves munkássága alatt megszerettette velük és sok más akkori diákkal a 

matematikát. 

                                                                                                                                                        Betuker Enikő tanárnő 
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     MATEMATIKA-INFORMATIKA-TECHNOLÓGIA KATEDRA 

 

Gondolatok 
Úgy gondolom, a család, az iskola és az egyház összetartozik. A gyermekek és a jövő nemzedék nevelésében 

csakis közös összefogással lehet tenni valamit, hogy megismerjék az isteni rendet, amely szerint formálhatják az életüket. 
A szülők mellett, mint bábák ott kell állnunk tanárként, nevelőként és papként, hiszen ebben a felgyorsult és 
agyonhajszolt világunkban szükségünk van egymásra, hogy valamelyest egyensúlyban tartsuk az Isten adta harmóniát. 

Ennek érdekében az elmúlt egy évben a Margittai Római Katolikus Plébánia szervezésében meghívtuk Pécsi Rita 
neveléskutató szakembert, aki olyan témákat érintett, melyek lényeges mankókat adhatnak a szülők, a nevelők kezébe.  

A Horváth János Elméleti Líceum tanárai mindig szép számban részt vettek az előadásokon, hiszen felekezettől 
függetlenül érezzük, hogy fejlődnünk, megerősödnünk és összefognunk kell a cél érdekében. A legutóbbi alkalmon a 
bizalom pedagógiájáról volt szó, amely nagyban elősegíti a gyermekeink önbizalmának, önértékelésének helyes 
kialakulását. A szakember sok jó tanáccsal látott el bennünket, amelyek mint utak állnak előttünk. Iskolánk és Margitta 
népének jövője sokban rajtunk is áll vagy bukik. 

Tóth Attila-Levente plébános, tanár 
 

Siker négy keréken 

 

Mi, a Horváth János Elméleti Líceum négy diákja: Berke Dávid, Papp Norbert, Pálfi Emeric és Dorkó István, 

lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vehessünk a Bukarestben megrendezett Infomatrix nevű versenyen Moisa Livia 

tanárnő kíséretében. A versenyt az International School of  Bucharest szervezi minden évben, ahol az idén 36 ország 785 

jelentkezője 347 projekttel vett részt. 

 A Smart&Safe Traffic néven futó csapatunk projektje egy olyan önvezető autóról szólt, amely segít a balesetek 

megelőzésében azáltal, hogy elemzi az utak részleteit (táblákat, akadályokat) a beépített mesterséges intelligenciának 

köszönhetően. Az autó a biztonságos vezetéshez azzal is hozzájárul, hogy jogosítvány nélkül nem lehet beindítani, és a 

sebességhatár túllépésekor figyelmeztető értesítést küld a sofőrnek. 

 A versenyt megelőző napokon vegyes érzések kavarogtak bennünk: vártuk az indulást, de ugyanakkor féltünk is 

tőle. Fő célunk az volt, hogy a lehető legjobban teljesítsünk. A több hónapig tartó készülődés kimerítő volt, ám az indulás 

napján a kimerültséget az izgatottság váltotta fel. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy ne felejtsünk otthon semmit.  

 Hosszú utazás után, április 20-án szerencsésen megérkeztünk Bukarestbe. Ez nekünk, diákoknak újdonság volt, s 

nagyon élveztük a fővárosban töltött időt. Lejelentkeztünk, elfoglaltuk a szállásunkat, a verseny helyszínén pedig 

felállítottuk a standunkat.  

 Április 21-én eljött a pillanat, amelyre oly rég vártunk: a verseny kezdete. A helyszín tele volt különböző 

nemzetiségű diákokkal, akik szintén részt vettek a megmérettetésen. Az International School of Bucharest tornaterme, 

ahol a standunkat felállítottuk különböző zászlók színeitől pompázott. A versenynek négy szakasza volt, mi pedig az első 

szakaszba kerültünk be, ami azt jelentette, hogy elsők között voltunk, akik bemutatták a projektjüket a zsűri előtt. Az 

izgalmakat csak fokozta, hogy a zsűri négy egyetemi tanárból állt, akik az informatika különböző ágaira szakosodtak. 

Projektünk megvédése angol nyelven történt. Miután túlestünk a nehéz ponton, s bemutattuk a projektünket, a zsűri nagy 

érdeklődéssel tett fel nekünk kérdéseket, mi pedig lelkesen válaszoltunk. 

A harmadik napon, április 22-én a standunk körül töltöttük az időt. A kíváncsi érdeklődők lehetőséget kaptak 

arra, hogy közelebbről is megfigyelhessék a projektünket, amit nagy örömmel mutattunk be nekik. Az utolsó napon sor 

került a díjkiosztásra, amit már nagyon vártunk. Nagy meglepetésünkre, a nagyszámú résztvevő között harmadik díjasok 

lettünk. Moisa Livia tanárnő büszkeségei voltunk, akinek nagyon sokat köszönhetünk, mivel mindenben mellettünk állt. 

Boldogan indultunk haza a bronzéremmel és az élményekkel, melyekkel a verseny ajándékozott meg. 

Köszönettel tartozunk szponzorainknak, akik mindenben segítségünkre voltak és finanszíroztak: S.C. Bon-Trans 

S.R.L. Margitta, Rotary Club Margitta, Margittai Oskoláért Társaság, és külön köszönet az Ibis Bukarest Hotel 

menedzserének, Călin Ile úrnak. 

Pálfi Imre, Papp Norbert, Berke Dávid és Dorkó István, X. A 
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„Zúg Március” -  Kreatív történelmi-irodalmi vetélkedő 

 
Március 15-ére egy kissé rendhagyó módon szerettek volna emlékezni a margittai Horváth János Elméleti 

Líceumban, ezért Farkas Cecília, Szabó Melinda magyar nyelv és  irodalom- és Zatoschil-Ballai Zsuzsa történelem szakos 

tanárnők egy vetélkedőt hirdettek meg a nyolc-, kilenc- és tizedik osztályos tanulók számára, amely történelmi és irodalmi 

tudást egyaránt igényelt a diákoktól, akik szép számmal jelentkeztek is erre a megmérettetésre. 
A hét csapatot, melyek egyenként három főből álltak, Zatoschil tanárnő köszöntötte, majd átadta a szót Nagy 

Gabriella igazgatónőnek, aki arra biztatta a jelenlevőket, hogy legyenek ők is újító, reformáló fiatalok, amilyenek a 

márciusi ifjak voltak, és vegyenek részt azokon az ünnepeken, amelyek múltunkra emlékeznek. 
A vetélkedő első feladata a csapatok bemutatkozása volt. Megindokolták a csapatnév választást (Újítók, 

Forradalmárok, Márciusi ifjak 2019-ben, Az igaz magyarok...), és bemutatták a rajtuk levő népviseleteket, melyek között 

volt székely blúz, rábaközi-, szatmári-, marosszéki népviselet, kékfestő- és 19. századi paraszti ruha, de volt feltűzött fakard 

és csatakiáltás is. A bemutatkozó szövegekben igazi frappáns mondatok is elhangzottak: „Itt vagyunk, hogy megvívjuk a 

saját csatánkat.”, „Legalább annyira törekedtünk, mint ők annak idején.”, „Nem a ruha, nem a papír, hanem az ereinkben 

folyó vér számít”. 
A bemutatkozások után a tárgyi tudás felmérése következett. Tíz történelmi kérdésre kellett válaszoljanak a 

versenyzők, melyek között voltak könnyebbek és nehezebbek is. Rövid szünet után folytatódott a megemlékezés Petőfi 

Sándor Kemény szél fúj című versének előadásával. Minden csapatból egyvalaki adta elő a verset, s a legjobb szavaló, Opra 

Dóra jutalmat is kapott. 
Az utolsó próba volt talán a legnehezebb. Petőfitől idézett szókapcsolatokat (szent szabadság, békesség galambja, 

áldó imádság, elszánt ifjak, törvényes királyunk, népek tengere, szemtelen hízelgés, fényes csillagunk) felhasználva kellett 

a versenyzőknek verset írni. Néhányan a közönség soraiból is megpróbálkoztak ezzel a feladattal. Annyira jó alkotások 

születtek, hogy a költő biztosan büszke lenne rájuk.  
A zsűri tagjai, Bende Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Tóth Attila Levente plébános és Kiss 

Imre tizenkettedikes diák, rövid méltatások után kihirdették az eredményeket. Dicséretben részesült Az igaz 

magyarok csapata (Agócs Gábor, Kovács Roland, Molnár Patrik). Harmadik lett A szabadság hírnökei csapat (Adorján 

Johanna, Erdei Attila, Ionescu Dávid), második a Kávéház, mint kezdet csapat (Balogh Márta, Bereczki Mónika, Opra 

Dóra) és első helyezést ért el a Pesziré Pilvax csapat (Krisztik Réka, Sima Petra, Sima Szilvia). Gratulálunk minden 

versenyzőnek, köszönjük a szervezők és a zsűri munkáját, a vezetőség támogatását és a közönség közreműködését! 

 

Balogh Tünde tanárnő 
 

Szemelvények a hatodik és hetedik osztályosok kisebbség történelem és történelem felmérőiből: 

 
Aranybulla = a magyarok régebbi bálványa          A kurucok más néven a labancok voltak. 

                 Ki ellen harcoltak a magyarok a mohácsi csatában? – a mohácsiak ellen 

Keresztes hadjárat = így nevezzük a későn indított hadjáratokat 

  = egy hadjárat, ami sokáig tartott és voltak kihagyások közben 

Az örményeknek az volt a szerepük volt, hogy a magyarokat segítették gazdaságilag, mivel a Habsburgok őket     

(a magyarokat) fogták be jövedelmet hozó népcsoportnak.          

   Mi volt a Gubernium? – német költemény   Monda = pl. lehet egy könyv, ami tele van legendával 

A szatmári béke úgy jött létre, hogy a magyarok feladták a csatározást és beletörődtek... 

             Én szerintem úgy jött létre a szatmári béke, hogy a harc vagy a csata után békét kötöttek. 

Ki volt Mária Terézia? – szolgálólány         Mária Terézia bevezette az új oktatást (haladott a korral) 

Sorold fel II. József néhány rendeletét! – II. József újdonságokat készített 

A forradalom utáni időszakot nevezzük neoabszolutizmusnak. Jelentése új önkényuralom. Ennyi, bocsánat, hogy nem 

készültem, de az én bajom.          Neopszolotizmus jelentése: új önkényelem 

Ki volt a magyarok első királya? – Sajnos elfelejtettem, pedig ezt kéne tudnom. 

Írd le a magyar nép eredetéről szóló tudományos álláspontot! – A tudomány a magyaroknál az egy nagy csoda, mert ők 

nem úgy gondolkoztak, mint más népek. 

Az ősmagyarság hitvilága: - szellemekben is hittek, voltak jó szellemek, középső  (közepes)  szellemek és rossz 

szellemek. Volt az alvilág és a külvilág. 

    A magyarok nagyon jól tudtak nyilazni, a legjobban, hiszen gyakorlás teszi a mestert. 

Az ősmagyarok nagyon sokat vándoroltak, de a végén megtalálták a helyüket. 

         A magyar nép vándorútjának állomásai: Finnugor, Uráli, Ugor, Ungur, Ungária  

Régészet = az csontbányászás         A régészek azok olyanok, hogy eladnak régi dolgokat. 

      Vérszerződés = az, amikor egy ember a szívére vesz valamit 

A honfoglalást vezették: Luther Márton és Gergely           János Zsigmond fiát a királyra ültették. 

            A pápa kártyákat osztogatott... 

A négy bevett vallás mellett az ortodoxokat azért választották, hogy gyakoroljanak. 

    Mely nagy korszakokra oszlik a történelem? – őskor, ókor, jelenkor, múltkor 

Mikortól számítjuk az időt? – 12 órától    

Az első keresztes hadjáratot Kolumbusz Kristóf kezdte el. 

Balogh Tünde tanárnő 
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     FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA KATEDRA 

A tea kémiája és egyéb rejtelmei 

    „A tea folyékony bölcsesség”- tartja a mondás. 

 A tea, a víz után a világ legelterjedtebb szomjoltó itala, mely végigkíséri 

életünket, sokszor annak első napjától. Ha kell hűt, ha kell melegít, ha azt szeretnénk, 

nyugtat, máskor élénkít, de mindenkor egészséges, és fogyasztójának ízorgiát okoz.  

 Alapvetően kétféle teát ismerünk: az egyik, a klasszikus, a teacserje szárított 

leveleiből készül (különböző szárítási, erjesztési, ízesítési eljárások után), a másik 

szárított növények leveleiből, gyökereiből, terméseiből készülő gyógy- vagy élvezeti 

főzet. Ebben a cikkben az előbbiről olvashatsz. 

 

 Felfedezésének legendája az i.e. 2700-as évekbe repít minket Sen-nung kínai császár udvarába. Ő egészségügyi 

megfontolásból elrendelte az ivóvíz forralását, melyet kertjében hatalmas üstökben végeztek. Az üst fölötti fáról belehulló 

cserjelevelek által ízesített ital megtetszett a császárnak, így megszületett egy új élvezeti cikk, a tea. 

 A keletről származó teát Európába dokumentáltan 1550-ben fogyasztották először, de magas ára miatt a gazdagok 

kiváltsága volt. Három fő kategóriája, a fekete, az oolong és a zöld tea ugyanabból a növényfajból származik, de eltérő 

ideig erjesztik őket. 

 A tea kémiai szempontból illékony és nem illékony komponenseket tartalmaz. Aromáját az illékony 

összetevőknek, színét és ízét azonban a nem illékony alkotóinak köszönheti.  

A teaital mintegy 180 nem illékony vegyület nagyon finomra hangolt keveréke. Ezek közül kiemelkednek a 

polifenolok és az enzimek, melyek a levegő oxigéntartalmának és a talaj kémiájának függvényében komplex aromákat 

eredményeznek. Tartalmazza még a metilxaninok mindhárom tagját, de gazdag teaolajokban, aminosavakban, illékony 

vegyületekben, ásványi anyagokban és vitaminokban is.  

Ezek a kémiai összetevők nagymértékben hasonlítanak a kávé kémiai összetételére. Sokáig az a tévhit járta, hogy 

a tea „koffeinszerű vegyületei” különböznek a kávéban találhatóktól. Ezt teinnek nevezték el. Az alapos kutatómunka 

bebizonyította, hogy a két ital ugyanazt a koffein nevű vegyületet tartalmazza, de a tea kisebb mennyiségben. Ezekről a 

kémiai komponensekről a kávéról szóló cikkben olvashatsz. 

Koffeintartalma élénkít, frissít, megemeli a pulzusszámot, tágítja az ereket és légutakat. Ezen kívül teofillint és 

teobromint is tartalmaz. Hatásmechanizmusa, lassúbb felszívódása annak köszönhető, hogy a koffein csersavanyaghoz 

kötődik. Ez a gyomorsav sósavjának hatására kicsapódik, így csak lassabban szívódik fel, mint a kávéban levő koffein. 

 Élettani szempontból a benne található antioxidánsok gátolják a szervezetben keletkező szabad gyökök 

sejtkárosító hatását, ugyanakkor vírus- és baktériumölő sajátságainak köszönhetően gátolják a zsírok és a koleszterin 

felszívódását. Egyes kutatások biztatóak abban, hogy fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 

betegségek kialakulását is. 

 Az ásványi anyagok közül a K (100 g teában 1790 mg), valamint a Mg, P, Ca, Fe, F, Mn, Zn, Cr, Co, Ni, I és Se 

tartalma kimutatható.  

Aromakomponensei közül eddig mintegy 300 illó vegyületet azonosítottak. Ezek jórésze illóolaj, illetve a 

szénhidrátok, alkoholok, aldehidek, ketonok, savak, észterek, laktonok, N illetve S vegyületek csoportjába tartoznak. 

 

Érdekességek: 

 
- fogyasztjuk önmagában, tejjel, vajjal, cukorral, mézzel, citrommal, hidegen, melegen, tűzforrón, főzve, forrázva, 

áztatva, habosítva 

- évente 3,6 billió csésze teát fogyasztanak a világban: a dobogósok a törökök, majd őket követik az írek és az 

angolok. 

 

Végezetül arra buzdítalak benneteket, hogy energiaital helyett fedezzétek fel a teában rejlő, lassan felszívódó 

koffein jótékony hatását. 

 

                                                                                                                                                 Nagy Gabriella 

                                                                                                                                                       tanárnő 

 

- világnapját december 15-én ünneplik 

- a teacserje örökzöld 

- gátolja a fogszuvasodást 

- a filteres teát 1904-ben találták fel, hogy a gyengébb 

minőségű teafüveket is eladják, felhasználják 

- a divatos rooibos tea Dél-Afrikából származik, a 

maté tea pedig Dél-Amerikai eredetű 

- a teáskannát csak 1901-ben szabadalmaztatták 

- Kínában él egy 32 m magas, mintegy 2000 éves teafa 
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Inhuman encounter 
 

 A loud crash. That's what Valentine Williams - and probably all of his neighbours - got woken up by. Val wasn't 

very happy about that, who would be? Angrily, he got up to take a look outside. Looking out of the window was 

quite a shocking experience; there was a large, smoking object in his backyard. It looked like a... small ship? An 

escape pod? It was hard to tell. But next to the... thing... there was a person, walking around the object. Val was 

frightened by this. Who was this man? Or was it a woman? Why was he there? And what was he doing? Putting 

a jacket on, he went to investigate, he did take a baseball bat, just in case. As he carefully made his way to the 

backyard, the person and the object he was circling, became clearer. The man was tall, very tall. Taller than 

anyone he'd ever seen. His hair was messy and his clothing looked odd. Somehow out of this world. The object 

was mostly ruined, so it was still difficult to figure out what exactly it was. Val tightened his grip on the bat as he 

was getting closer and closer.   
 

Once Val got behind the strange man's back, he gripped his shoulder. 

"Who are you?!" - He yelled. The man spun around, pointing a weapon-like device at Val, who in return, 

pointed the bat at him. 

The man's hand was shaking. A device on the left side of his chest, which looked like a heart and breathing 

monitor, was going erratic. It was either damaged or he was just panicking. 

He spoke, but it was not humanly understandable. It sounded like some weird alien language. 

"W-What?" - Val asked. This was all too strange for him. ”Is this guy kidding? He must be.” 

"Who?! What?! Where?!" - The man asked frantically, finally in English. A small device on his neck 

jumped to life. "Answer me!" - Shouted Val. The person suddenly stood straight. 

"Augus Lenz of planet Hutrov, sir." - He said with discomforting calmness. 

 "Stop joking, who are you? And where do you come from?" 

"Augus Lenz. I come from Hutrov. I crash-landed here and I doubt 

I can go back."- "Is this some weird roleplay? Are you delusional?" 
 

Augus went back to examine the still smoking thing behind him. 

"Hey, what are you doing?" - Val pushed him slightly. 

"Examining my escape pod. My... ruined escape pod."    

A brief moment of silence ensued. But then, Val spoke up. 

"Do you want to come inside?"  

"Inside where?" - Augus replied, turning to face Val. 

"You landed in my backyard. You could spend the night in my  

house maybe. It's pretty cold out here." 

"I am not phased by weather conditions." - This was true, he didn't even feel all that chilly. 

"You should still come inside. People would think, you are a lunatic. Or a homeless person." 

Augus looked around cautiously, as if he didn't want to - or wasn't allowed to - say yes. He soon realized 

that he didn't really have a choice if he wanted to survive on this unknown planet. 

"I... um... Of... course. I shall." 
 

"Well, come on then." - Val waved his hand, signaling his newfound companion to come along. They went 

back to the house. Augus' look became more distinguishable in the light. He had sharp facial features with 

messy blonde hair, accompanied by slight stubble on his chin. His clothing reflected some sort of bluish 

military uniform, with long, black gloves and boots. Some odd-looking gadgets were on his chest and neck.  

He was absolutely astounded by the decoration, technology, everything. It was all so ancient and 

fascinating to him, and as any normal person would do under similar circumstances, he went around 

touching everything in Val's house. 
 

"Listen, I'm going back to bed. Just don't ruin anything, okay? You can sleep on the couch if you want." - 

the owner of the house said, taking off his jacket and putting the baseball bat back in its place. He went 

back to his room, bidding goodbye to this stranger he had just met and let inside his house. He locked the 

door for good measure. 
 

Augus didn't need to daily sleep to survive, but he decided that some rest would do him good, especially 

after that horrible crash landing of his. After some more messing around with Val's belongings, he lied 

down on the couch he was prompted to sleep on, and relaxed. He thought over everything that happened 

during the day. Losing his crew, crashing on an alien planet, meeting one of the earthlings... Eventually, he 

dozed off.                                                                                                               

                                                                                                                                                                                Pál Evelin-Olivia, VII. A 
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Mikes Kelemen Magyar nyelv és 

irodalom tantárgyverseny 

-megyei szakasz: 

Balogh Zsuzsanna (XII. B) megyei I. díj és 

minisztériumi II. díj, továbbjutó az  

országos szakaszra 

Burca Írisz (X. B) II. díj 

Orosz Anna (XI. C) III. díj 

Gódza Csilla (XII. C) III. díj 

Makkai-Szász Erik (V. B) dicséret 

Varga-Nagy Larissza (V. B) dicséret 

Hajas Dorottya-Zsófia (VII. A) dicséret 

Adorian Johanna (VIII. A) dicséret 

 

Román nyelv tantárgyverseny 

- megyei szakasz: 

Hüse Alexandra (VI. A) I. díj, továbbjutó 

az országos szakaszra 

Dulli Patricia Alexandra (VII. A)  I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra 

Adorian Johanna (VIII. A) dicséret 

 

Matematika Olimpia 

-körzeti szakasz: 

Timár Dóra-Andrea (V. A) I. díj 

Winkler Máté (VII. C) I. díj 

Agócs Gábor-Péter (IX. A) I. díj 

Sima Petra Enikő (IX. A) I. díj 

Puskás Bíborka (X. A) I. díj 

Erdei Csongor (XII. A) I. díj 

Sima Attila Tamás (IX. A) II. díj 

Balogh Edina (X. A) II. díj 

Szöci Milán-Csaba (V. A) III. díj 

Bajdik Márton-Csongor (IX. A) III. díj 

Bodor Zsófia (X. A) III. díj 

Crişan Daniel (VII. C) IV. díj 

-megyei szakasz: 

Timár Dóra-Andrea (V. A) dicséret 

 

Országos Magyar Matematika Olimpia 

-megyei szakasz: 

 Crişan Daniel (VII. C) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

 Erdei Csongor (XII. A) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

 Szöci Milán-Csaba (V. A) II díj, továbbjutó 

az országos szakaszra 

 Winkler Máté (VII. C) II. díj 

 Puskás Bíborka (X. A) II. díj 

 Halász Mátyás (V. B) III. díj 

 Balogh Edina (X. A) III. díj 

 Kiss Imola (XII. A) III. díj 

 

Fizika Olimpiász  -megyei szakasz: 

 Crişan Daniel (VII. C) III. díj 

 Winkler Máté (VII. C) III. díj 

 

A romániai magyar kisebbség   

történeleme és hagyományai olimpiász 

- megyei szakasz 

Ádám Tamás Dániel (VII. C) és  

Szántó Bence (VII. B) II. díj 

 

Római Katolikus Hittanolimpia 

- megyei szakasz: 

Varga Loretta Viktória (VII. C) I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra 

  Ádám Tamás Dániel (VII. C) dicséret, 

továbbjutó az országos szakaszra 

    - országos szakasz: 

Varga Loretta Viktória (VII. C) dicséret 

Református vallásolimpiász 

-megyei szakasz: 

Illyés Anna (VIII. A) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

Borsi Edina (IX. A) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra  

Balogh Zsuzsanna (XII. B) I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra  

Juhász Júlia (X. B) II. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra  

- országos szakasz: 

Juhász Júlia (X. B) dicséret 

 

Bolyai Farkas Tantárgyverseny -

„Historia Nostra” magyarságtörténet 

szekció 

- országos szakasz: 

Bordás Péter (X. A) különdíj 

 

Angol tantárgyverseny 

- megyei szakasz: 

Pál Evelin Olivia (VII. A) II. díj 

 

Zrinyi Ilona matematikaverseny 

- megyei szakasz: 

Winkler Máté (VII. C) I. díj 

Erdei Csongor (XII. A) II. díj 

Agócs Gábor Péter (IX. A) III. díj 

Zétényi Zsuzsa (X. A) IV. díj 

Szabó András (II. A) V. hely 

Kiss Balázs (IV. B) V. hely  

Tímár Dóra Andrea (V. A) V. hely 

Titi Dóra (VII. B) V. hely 

Sima Attila Tamás (IX. A) V. hely 

Puskás Bíborka (X. A) V. hely 

Szilágyi Szilárd (XI. A) V. hely 

Bajdik Márton-Csongor  (IX. A) VI. hely 

Winkler Dóra (IV. A) VII. hely 

Szélesi Előd (VII. B) VIII. hely 

Szebeni Bálint (X. A) VIII. hely 

Balla Bence Obed (IX. A) IX. hely 

Fazekas Nikolett (XI. A) X. hely 

- Csapatverseny 

Farkas Mercédesz, Kiss Balázs, Winkler 

Dóra (IV. osztály) I. díj 

Bodor Réka, Titi Dóra, Winkler Máté (VII. 

osztály) I. díj 

Agócs Gábor-Péter, Bajdik Márton, Sima 

Attila-Tamás (IX. osztály) II. díj 

Puskás Bíborka, Szebeni Bálint, Zétényi 

Zsuzsa (X. osztály) II. díj 

Fazakas Nikolett, Merk Dóra, Szilágyi 

Szilárd (XI. osztály) II. díj 

Erdei Csongor, Jakab Kincső, Kiss Imre 

(XII. osztály) II. díj 

Timár Dóra, Szöci Milán, Makkai Szász 

Erik (V. osztály) IV. hely 

Adorian Johanna, Daróczi Barbara, Sőrés 

István (VIII. osztály) VII. hely 

 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

- megyei szakasz: 

Winkler Máté, Crişan Daniel, Ádám 

Tamás, Szabó Áron (VII. C) I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra  

Adorian Johanna, Borsi Fanni, Ionescu 

Dávid, Sőrés István (VIII. A) I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra  

Horgos Raymond, Kozák Andrea, Lakatos 

Rebeka, Kiss Alexandra (VII. A) VI. díj                                                                         

Csillagszerző matematika verseny 

- megyei szakasz: 

  Halász Mátyás (V. B) Csillagszerzői II. 

díj és Tanfelügyelőségi II. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra 

Timár Dóra-Andrea (V. A) 

Csillagszerzői II. díj és 

Tanfelügyelőségi III. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

- országos szakasz: 

Timár Dóra-Andrea (V. A) V. hely 

Halász Mátyás (V. B) VIII. hely 

 

Betuker János  matematikai 

emlékverseny 

-körzeti szakasz: 

Adorian Johanna (VIII. A) I. díj 

Sima Attila Tamás (IX. A) I. díj 

Balogh Edina (X. A) I. díj 

Erdei Csongor (XII. A) I. díj 

Bajdik Márton-Csongor (IX. A) II. díj 

Sarkadi Nándor (IX. A) III. díj 

Zétényi Zsuzsa (X. A) III. díj 

Timár Dóra-Andrea (V. A) dicséret 

Halász Mátyás (V. B) dicséret 

 

Alfa és Omega Országos  

Fizikaverseny 

- országos szakasz: 

Winkler Máté (VII. C) III. díj + 

különdíj + minisztériumi dicséret 

Crişan Daniel (VII. C) különdíj 

 

Öveges József - Vermes Miklós 

Fizikaverseny 

-megyei szakasz: 

  Winkler Máté (VII. C) I. díj, továbbjutó 

az országos szakaszra 

  Crişan Daniel (VII. C) II. díj,  

továbbjutó az országos szakaszra 

-országos szakasz: 

Winkler Máté (VII. C) dicséret  

 

Jedlik Ányos fizikaverseny  

- regionális szakasz: 

Timár Dóra Andrea (V. A) IV. díj 

Winkler Dóra (IV. A) V. díj 

Pintér Adrienn (IV. A) VI. díj 

Winkler Máté (VII. C) VI. díj 

 

Partiumi honismereti vetélkedő – 

csapatverseny 

 -megyeközi szakasz: 

Balaskó Eliza (XII. C), Cosma Anett 

(XII. C), Orosz Andrea (XII. C), Orosz 

Anna (XI. C) II. díj 

 

TUDEK- Történelem szekció 

- országos szakasz: 

Bordás Péter (X. A) dicséret 

 

Időutazók – történelmi vetélkedő 

- országos szakasz: 

Agócs Gábor-Péter (IX. A) II. díj 

 

Varadinum történelemi Vetélkedő -

csapatverseny 

- regionális szakasz: 

Burca Irisz (X. B), Dombi Bernadett 

(X. B), Drimbó Réka (X. C) II. díj 
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 Atlantisz harangoz - szavalóverseny 

      -országos szakasz: 

Kocsis Alexandra (X. A) különdíj 

 

Az én Pannóniám- szavalóverseny 

     -országos szakasz: 

Kocsis Alexandra (X. A) különdíj 

 

Ady Endre Szavalóverseny 

     -regionális szakasz: 

Krisztik Réka (IX. A) dicséret 

Kiss Imre (XII. A) különdíj 

 

Novella-vetélkedő, csapatverseny 

-megyei szakasz: 

Nóti Arianna  (IX. C), Fazekas-Antal 

Zsanett (X. A), Tarpai Barbara (XI. A), 

Gódza Csilla  (XII. C) III. díj 

 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

-megyei szakasz: 

Hajas Dorottya-Zsófia (VII. A) I. díj, 

továbbjutó az országos szakaszra 

Halász Mátyás (V. B) dicséret 

 

 Implom József helyesírási verseny 
-megyei szakasz: 

Orosz Anna (XI. C) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

Nóti Arianna (IX. C)  V. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra  

Burca Írisz (X. B) VIII. díj  

 

 Infomatrix – hardwar control kategória 

– csapatverseny 

    -nemzetközi szakasz: 

Berke Dávid, Dorkó István, Pálfi Imre, 

Papp Norbert (X. A) III. díj 

 

Bendegúz- nyelvész anyanyelvi 

vetélkedő 
-megyei szakasz: 

Gyenge Edwin (IV. B) I. hely, továbbjutó 

az országos szakaszra 

  Hajas Dorottya Zsófia (VII. A) I. hely, 

továbbjutó az országos szakaszra 

Hasznosi Panna (IV. B) II. hely 

Buzás Arnold (IV. B) V. hely  

  Orgován Timea (VII. C) V. hely 

 -országos szakasz:  

Gyenge Edwin (IV. B) I. hely 

 

Matematika olimpiász a IV. osztály 

számára 

-továbbjutók a megyei szakaszra: 

Boros Blanka (IV. A) 97 pont 

Pintér Adrienn (IV. A) 95 pont 

Winkler Dóra (IV. A) 95 pont 

Berke Ádám (IV. SbS) 95 pont 

Szűcs Evelin (IV. A) 93 pont 

Bodor Lilla (IV. B) 91 pont 

Vékony Gergő (IV. SbS) 91 pont 

 

Örökségem mesemondó verseny  

-megyei szakasz: 

Páll Zsófia (II. SbS) I. díj 

Hüse Benjámin (II. SbS) III. díj 

Saghi Iringó-Angyalka (E. B) különdíj 

 

Őszirózsa népdalvetélkedő 

    -országos szakasz: 

Gál Sophie (III. SbS) I. díj 

 

 Vidám Versek Versmondó Versenye 

-körzeti szakasz: 

Sas Zsombor (E. A) I. díj 

Illyés Teodóra (II.  A) I. díj  

Veres Dóra (III. SbS) I. díj 

Szabó Dorottya (IV. B) I. díj 

Szőcs Debóra (E. A) II. díj 

Bános Anna-Júlia (E. SbS) II. díj 

Rencsik Szabolcs (E. SbS) II. díj 

Páll Zsófia (II. SbS) II. díj 

Kun Abigél (IV. B) II. díj 

Seres Flóra (IV. B) II. díj 

Ádám Evelin (E. A) III. díj 

Tasnádi Gabriel (E. A) III. díj 

Gáspár Dorka (I. SbS) III. díj 

Kása Dávid (I. SbS) III. díj 

Hüse Benjámin (II. SbS) III. díj 

Gerály Péter (III. SbS) III. díj 

Sabau Daniel (E. A) dicséret 

Laslau Victoria (E. SbS) dicséret 

Lep Bence (E. SbS) dicséret 

Pongor Maya (E. SbS) dicséret 

Szilágyi Dominik (E. SbS) dicséret 

Borsi Erik (II. A) dicséret 

Tóth Ágnes (II. A) dicséret 

Barabás Zsófia (II. SbS) dicséret 

Rövid Nicolett (II. SbS) dicséret 

Kozák Mária (III. A) dicséret 

Kozák Sergiu (III. A) dicséret 

-megyei szakasz: 

Szabó Dorottya (IV. B) II. díj 

Sas Zsombor (E. A) különdíj 

       -országos szakasz: 

Szabó Dorottya (IV. B) dicséret 

 

Kányádi Sándor szavalóverseny  
    -körzeti szakasz: 

Balázs Nikolett (I. SbS) I. díj 

Pop Zsófia (III. SbS) I. díj 

Szabó Dorottya (IV. B) I. díj 

Mike Márton (E. A) II. díj 

Szilágyi Dominik (E. SbS) II. díj 

Hüse Benjamin (II. SbS) II. díj 

Oláh Barbara (E. A) III. díj 

Bános Anna (E. SbS) III. díj 

Gerály Dávid (I. SbS) III. díj 

Szabó András (II. A) III. díj 

Gál Sophie (III. SbS) III. díj 

Ádám Evelin (E. A) dicséret 

Sas Zsombor (E. A) dicséret 

Szőcs Debóra (E. A) dicséret 

Tasnádi Gabriel (E. A) dicséret 

Kotlár Bence (E. SbS) dicséret 

Major Richárd (I. SbS) dicséret 

Salánki Dávid (I. SbS) dicséret 

Tóth Ágnes (II. A)  dicséret 

Barabás Zsófia (II. SbS)  dicséret 

Pál Zsófia (II. SbS)  dicséret 

Rövid Nicolet (II. SbS)  dicséret 

Kotlár Dominik (III. SbS)  dicséret 

Bajdik Bence (IV. B) dicséret 

-megyei szakasz: 

Szabó Dorottya (IV. B) II. díj 

Pop Zsófia (III. SbS) III. díj 

Balázs Nikolett (I. SbS) dicséret+különdíj 

Mike Márton (E. A) különdíj 

Szilágyi Dominik (E. SbS) különdíj 

Szabó András (II. A) különdíj 

 -országos szakasz: 

Szabó Dorottya (IV. B) különdíj 

 

Számadó Ernő Szavalóverseny 

-körzeti szakasz: 

Bános Anna-Júlia (E. SbS) I. díj 

Toth Maria Agneta (II. A) I. díj 

Szilágyi Dominik (E. SbS) II. díj 

Sas Zsombor (E. A) III. díj 

Szabó András (II. A) III. díj 

Szőcs Debóra (E. A) dicséret 

 

Papp Attila szavalóverseny 

 -körzeti szakasz: 

Szilágyi Dominik (E. SbS) I. díj 

Vidui Richárd (II. A)  I. díj  

Szabó András (II. A) I. díj 

Kotlár Dominik (III. SbS) I. díj 

Szabó Dorottya (IV. B) I. díj 

Tölcsér Dávid (V. A) I. díj 

Bános Anna-Júlia (E. SbS) II. díj 

Illyés Teodóra (II.  A) II. díj  

Gál Sophie (III. SBS) II. díj 

Szűcs Lilla (V. A) II. díj 

Romocea Róbert (II. A) III. díj 

Veres Dóra (III. SBS) III. díj 

Borsi Bettina (V. A) III. díj 

Gerály Péter (III. SBS) dicséret 

Borsi Erik (II. A) különdíj 

Erdei Henrietta (III. SBS) különdíj 

Kun Abigél (IV. B) különdíj 

Lukács Botond (V. A)  különdíj 

Halász Mátyás (V. B)  különdíj 

Szabó Máté (V. B) különdíj 

Tamás Jázmina (V. B) különdíj  

 

Kriza János országos ballada és 

mesemondó verseny 

-megyei szakasz 

 Pop Zsófia (III. SbS) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

 Cseh Vanda (V. A) I. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

 Tölcsér Dávid (V. A) II. díj, továbbjutó az 

országos szakaszra 

 Gerály Péter (III. SbS) III. díj 

 Szűcs Lilla (V. A) dicséret 

-országos szakasz: 

  Cseh Vanda (V. A) dicséret 
 

Szent László, a lovagkirály- rajzpályázat 

-megyék közötti szakasz: 

Ozsváth Timea (VI. A) I. díj 

Hégető Lenke (VII. B) I. díj 

Varga Loretta-Viktória (VII. B) I. díj 

Dandé Anita Ágnes (VI. A) II. díj 

Ciutac Ionel Cristian (VI. B) II. díj 

Nagy Alexandra (VII. B) II. díj 

Kun Máté (VI. A) III. díj 

Szántó Bence (VII. B) III. díj 

Stretea Alexandra (VIII. B) III. díj 
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Kis Kenguru matematikaverseny 

Mike Márton (E. A) kitűnő 

Szilágyi Dominik (E. A) kitűnő 

Sabau Daniel (E. A) kitűnő 

Laslau Victoria-Antonia (E. A) kitűnő  

Laslau Eduard-Florin (E. A) kitűnő  

Lep Bence-Botond (E. A) kitűnő 

Farkas Krisztina (E. SbS) kitűnő             

Pongor Maya-Anita (E. SbS) kitűnő             

Ambrus Kristóf (E. SbS) kitűnő             

Bános Anna-Júlia (E. SbS) kitűnő             

Novák Richárd-Róbert (E. SbS) kitűnő             

Adam Evelin (E. SbS) kitűnő             

Kotlár Bence-Kristóf (E. SbS) kitűnő             

Sas Zsombor (E. SbS) kitűnő             

Rencsik Szabolcs (E. SbS) kitűnő             

Hajas Dávid (E. SbS) kitűnő             

Tasnadi Gabriel (E. SbS) kitűnő             

Laslau Stefania-Veronica (E. SbS) kitűnő             

Vingert Bence (E. SbS) kitűnő             

Kiss Patrik-Dávid (E. SbS) kitűnő    

Gerály Dávid (I. SbS) kitűnő             

Gáspár Dorka (I. SbS) jeles           

Tímár Botond Zoltán (II. A) jeles  

György Ádám-Ábel (II. A) kitűnő 

Vidui Richard (II. A) jeles 

Szabó András (II. A) kitűnő 

Poszert Krisztián (II. SbS) kitűnő     

Farkas Bálint (II. SbS) kitűnő               

Borsi Erik Attila (II. SbS ) kitűnő  

Hüse Benjámin  (II. SbS) kitűnő  

Gáll Vivien (II. SbS) kitűnő   

Dudás Nándor (II. SbS) kitűnő  

Páll Zsófia (II. SbS) kitűnő    

Lesák Krisztofer (II. SbS)  kitűnő  

Kupás Tamás (II. SbS) kitűnő   

Putlinka Vivien (II. SbS)  kitűnő 

Gerály Péter (III. SbS) kitűnő   

  - továbbjutók a regionális szakaszra: 

Debreceni Rebeka (IV. A)  

Farkas Mercédesz Anna (IV. A)  

Pintér Adrienn (IV. A) 

Boros Blanka (IV. A) 

Szűcs Evelin (IV. A) 

Winkler Dóra (IV. A) - továbbjutó az 

országos szakaszra 

Berke Ádám (IV. A) - továbbjutó az 

országos szakaszra 

 

 

 

 Bogățiile toamnei 
- megyei verseny 

 Farkas Krisztina (köz. csoport) II. díj 

 Kovács Bianka (köz. csoport) II. díj 

 Bálint Tibor (nagy csoport) III. díj 

 Szöci Debora (nagy csoport) III. díj 

 

 Se plimbă toamna prin grădini 

-megyei verseny 

  György Ervin (kis csoport) II. díj 

Kovács Olivér (kis csoport II. díj 

Saghi Iringó (nagy csoport) II. díj 

 

Hétmérföldes csizmával a magyar 

kultúra napján 

-helyi mesevetélkedő 

Sas Zsombor (E. A) I. díj 

Kiss Virág (II. A) I. díj 

Molnár Henrietta (III. SbS) I. díj 

Takács Krisztián (IV. A) I. díj 

Szilágyi Dominik (E. SbS) II. díj 

Kása Dávid (I. SbS) II. díj 

Szabó András (II. A) II. díj 

Vidui Richárd (II. A) II. díj 

Kozák Viktória (III. A) II. díj 

Boros Blanka (IV. A) II. díj 

Salánki Hajnalka (IV. A) II. díj 

Fincicki Flóra (IV. SbS) II. díj 

Mosoni Virág (I. SbS) III. díj 

Páll Zsófia (II. SbS) III. díj 

Jónás Patrik (III. SbS) III. díj 

Szűcs Evelin (IV. A) III. díj 

Pongor Maya (E. SbS) dicséret 

Zelina Leticia (I. SbS) dicséret 

Dudás Nándor (II. SbS) dicséret 

Szakács-Akkerman Jennifer (III. A) dicséret  

Veres Gergő (III. A) dicséret  

Szabó Maya (III. SbS) dicséret  

Szabó Dorottya (IV. B) dicséret  

Szeleczki Blanka (IV. B) dicséret 

 

Télapó-kupa 2018 (csapatverseny) 
Manó csapat (I. SbS) I. díj 

Bolygócskák csapat (III. SbS) I. díj 

Csipike csapata (IV. B) I. díj 

Süni csapat (I. A) II. díj 

Borzacskák csapat (II. A) II. díj 

Meteorok (IV. SbS) II. díj 

Kíváncsi Fáncsi csapat (0. B) III. díj 

Micimackó csapata (III. A) III. díj 

Nyúlfi-Náci (IV. A) III. díj 

Misi Mókus csapata (0. A) dicséret 

Micimackó csapata (0. SbS) dicséret 

Mickey csapat (II. SbS) dicséret 

Manó-Team (IV. C) dicséret 

                                                                

Szeressük és óvjuk az állatokat! 

-rajzverseny 

Bános Júlia (E. SbS) I. díj 

Lakatos Panna (I. SbS) I. díj 

Kovács Botond István (II. A) I. díj  

Stretea Krisztián (II. A) I. díj 

Bernáth Hanna (II. SbS) I. díj 

Szakács-Akkerman Jennifer (III. A) I. díj 

Veres Gergő-Krisztián (III. A) I. díj 

Görbe Evelin (III. SbS) I. díj 

Berke Ádám (IV. A) I. díj 

Kőrösi Márton (IV. A) I. díj 

Winkler Dóra (IV. A) I. díj 

Boldis Diána (IV. C) I. díj 

Kupás Dávid (IV. SbS) I. díj 

Timár Dóra (V. A) I. díj 

Dandé Anita (VI. A) I. díj 

Bereczki Jázmin-Lara (E. A) II. díj 

Laslau Stefania (E. SbS) II. díj 

Vass Vivien (I. SbS) II. díj 

Kiss Virág (II. A) II. díj 

Vidui Richárd (II. A) II. díj 

Barabás Zsófia (II. SbS) II. díj 

Kozák Viktória (III. A) II. díj 

Molnár Henrietta (III. SbS) II. díj 

Boros Blanka (IV. A) II. díj 

Salánki Hajnalka (IV. A) II. díj 

Máté Petra (IV. C) II. díj 

Fincicki Flóra (IV. SbS) II. díj 

Szilágyi Dominik (E. SbS) III. díj 

Balázs Nikolett (I. SbS) III. díj 

Bánya Zoltán (I. SbS) III. díj 

Timár Botond (II.A) III. díj 

Szabó András (II. A) III. díj 

Páll Zsófia (II. SbS) III. díj 

Farkas Bálint (II. SbS) III. díj 

Varga Magdolna (III. A) III. díj 

Ploscariu Evelin (IV. SbS) III. díj 

Kozák Mária (III. A) III. díj 

Szűcs Erik (III. SbS) III. díj 

Szabó Maya (III. SbS) III. díj 

Szűcs Evelin (IV. A) III. díj 

Farkas Mercédesz (IV. A) III. díj 

Vékony Gergő (IV. SbS) III. díj 
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