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Embert próbáló év, emberes hónap és az ezekkel járó sok munka után az év 

talán legvártabb ünnepe közeledik. 

Tárjuk ki szívünket, fogadjuk be a felénk sugárzó melegséget, örömöt és 

boldogságot, hogy megtöbbszörözve visszasugározzuk gyermekeinkre, családunkra, 

szűkebb és tágabb környezetünkre, közösségünkre, nem feledve, hogy JÓNAK 

LENNI JÓ! 

Legyen áldás azok életén és munkáján, akik segítettek, támogattak minket 

mindennapi küzdelmünkben. 

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, gyümölcsöző új esztendőt 

kívánok! 

 Nagy Gabriella, igazgató 
 

          A margittai ZF kormánygyár  
   

  A ZF világszerte az első három autóalkatrészgyártó cégek közé tartozik. Fejlesztője és gyártója az aktív és passzív 
biztonsági beállításoknak, amely a legnagyobb autógyártó cégeket szolgálja. Globális lenyomatát igazolja a több mint 20 
országban műküdő gyár. 
 Romániában jelen vagyunk a következő településeken: Temesvár, Margitta, Lupény, Oravicabánya, Románvásár 
– ahol több típusú kormányokat és légzsákokat gyártunk. 
 A ZF Margitta 2011- ben kezdte tevékenységét. A margittai gyár az Audi és Porche klienseknek termel. 
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Élménypedagógiai játékok előkészítő és első osztályban 

 

 

 

 

 

 

 

Játék közben a gyerek rengeteg ismeretet szerez a valóságról, gazdagítja érzelmi és értelmi életét, 

fejleszti képzeletét, akaratát, gazdagítja szókincsét, alakítja gondolkodását.  

Azokat a játékokat mutatom be, melyeket gyakran használunk előkészítő és első osztályban. 

Gyümölcssaláta halmazalkotás: A gyerekek körben ülnek, a tanító néni sorban kioszt egy–egy 

gyümölcskártyát: alma, körte, szilva, barack. Középen áll egy gyerek, akinek nem jutott szék. Az alma 

felszólításra az almák helyet cserélnek, aki középen állt, megpróbálja elfoglalni valamelyikük helyét, és 

megkapja annak a gyümölcskártyáját. A körte felszólításra a körték cserélnek helyet. Ha a középső 

gyerek gyümölcssalátát kiált, akkor mindenki helyet cserél. 

Igaz vagy hamis? Minden gyermek kap egy kétoldalú korongot. Kijelentéseket hallanak, például: 

„2 a 3 kisebbik szomszédja”, el kell dönteniük, hogy igaz–e. Ha igaz, zöldet mutatnak, ha hamis, akkor a 

korong piros oldalát mutatják fel. Egész évben használható, a műveletek begyakorlásánál is alkalmazható. 

Gombakirakó: A gyerekek gombákat kapnak, amelyeken számok szerepelnek, egy másik lapon 

pedig pöttyök vannak. Ki kell vágniuk a pöttyöket és annyit felragasztani a gomba kalapjára, amennyit a 

gomba törzse mutat. Különböző színek használata segít a páros–páratlan számok megkülönböztetésében. 

Szaladgáló számok: A gyerekek kézbe kapják a számkártyákat, és növekvő vagy csökkenő 

sorrendet alkotnak. Alkalmazható a nullától tízig való számolás esetén vagy kerek tízesek sorrendjének 

megállapítására. 

Légycsapó: Két gyermek párbajra hívja ki egymást. Egy–egy légycsapót kapnak kézbe. A táblára 

számok vannak írva. A tanító kimond egy számot, amelyik gyerek hamarabb csap a kért számra, pontot 

szerez. 

Memóriajáték: Olyan számkártyákat teszünk fel a táblára lefordítva, melyeknek párja van. 

Szerepelhet kétszer ugyanaz a szám vagy egy művelet és eredménye, egy szám és bontása. A gyerekek 

megmondják, hogy melyik két kártya legyen felfordítva. Ha párt találnak, akkor levesszük. 

Melyik számra gondoltam? A gyerekek egymás hátára írják ujjukkal valamelyik számjegyet, ezt 

kell kitalálniuk. 

                                   Coznici Gabriella tanítónő 
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Jelenben él a múlt 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 

 S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol,  

Sose feledd, példa vagy!” 

 

Az idézettel köszöntötte Balázsi Emma főszervező 2019. október 4–én Margittán a Horváth János 

Elméleti Líceum diákjait, igazgatóit, aktív és nyugdíjas pedagógusait, meghívott vendégeit. A szót Nagy 

Gabriella igazgató asszonynak adta át, aki köszöntésében kihangsúlyozta a pedagógus munkájának 

fontosságát, mint összekötő kapocs iskola és gyermekek családjai között. Megköszönte a mindennapi 

áldozatos munkát, és arra kért mindenkit, maradjanak hűek magukhoz, soha ne feledjék, hogy jó példával 

kell elől járjanak, ezért legyenek „fáklya” a hosszú, néha göröngyös úton. 

Deák Andrea igazgatóhelyettes is köszöntötte az egybegyűlteket. „A tanító olyan lámpás, mely 

minél jobban világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát”- mondta. Mi is ilyen „lámpások” 

vagyunk a tanítványaink előtt, akik legjobb tudásunk szerint neveljük és oktatjuk őket.  

Az ünnepi hangulatot fokozta a gyerekek meglepetés előadása, valamint az utána következő 

kötetlen beszélgetés, mely ráhangolta a jelenlévőket a régmúlt mindennapjait bemutató interaktív 

kiállításra. Hogy még hitelesebb legyen, meghívták köreikbe Kovács Katalin nyugdíjas tanítónőt, aki 

szívvel, lélekkel mesélt arról, milyen volt a múlt iskolája, bemutatta a régi tanszereket, és felidézte a 

petróleumlámpa fényénél elhalványult emlékeket. 

A nap során felváltva érkeztek a különböző évfolyamú, korosztályú diákok és érdeklődők, akik 

képzeletbeli utazást tehettek egy képzeletbeli tájházba Deák Andrea és Balázsi Emma tanítónők 

vezetésével, melynek a IV. A-sok osztályterme adott otthont. 

A berendezés hűen bemutatta, milyenek voltak régen egy érmelléki parasztház helységei az ott 

található berendezési tárgyaival egyetemben.  

A képzeletbeli utazás a tisztaszobába lépve kezdődött, ahol a látogatók kezükbe vehették a régi, 

helyenként több mint száz éves tálaló eszközöket, illetve a szekrényből elővehették, felpróbálhatták a 

hagyományos hétköznapi és ünneplő viseleteket. 

A konyhába lépve bekapcsolódhattak az itt folyó tevékenységekbe. Megismerkedve a régi tüzes 

vasalóval, dió-, mák- és fűszerdarálók használatával. A hangulatot fokozta az iskola diákjai által 

megszólaltatott autentikus népdalok dallamvilága, melynek hallgatása közben kipróbálhatták többek 

között a csigatészta készítő eszközök, a kerekes rokka és a ruhasulykoló használatát. 

Egy újabb állomáson megcsodálhatták a vászonból készült asztalterítőket, törölközőket, 

konyhakendőket, zsákokat, varrottasokat. A kíváncsi, érdeklődő gyermekek serényen szitálták a lisztet a 

még nem látott hatalmas fateknőbe. 

Az osztályterem egyik sarka magtárrá változott, ahol a kukoricamorzsolást, illetve a kasza, sarló 

fenését lehetett kipróbálni egy pattogó legényes zenéje mellett. 

Így találkozott egymással a jelen és a múlt, a fiatal és az idős egyetértve abban, hogy 

magyarságunk, megmaradásunk záloga a régi időkbe kapaszkodó, onnan erőt és ihletet merítő fiatal, 

tettre-kész generáció. 

Bízunk benne, hogy minden látogató maradandó élményeket vitt haza a tarisznyájában. 

Balázsi Emma tanítónő 
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A Keresztúri tó legendája 

 

     Réges–régen egy csodálatos kis falucskában élt két 

család. Az egyiknek egy fiú-, a másiknak egy lány- 

gyermeke született. 

     Nőttek – nőttek, cseperedtek, és egymásba szerettek. 

Titokban Kereszt Kálmán és Úri Kriszta összeházasodott. 

Kis idő múlva született egy gyermekük, akit Kereszt – 

Úri Mihálynak neveztek. Amikor ezt a két család 

megtudta, elrabolták a gyermeket, és a gonosz ördög 

színe elé akarták vinni. A pokol kapujába vezető úton, 

három domb között letelepedtek éjszakára. Éjszaka egy 

hatalmas fenyőfa kidőlt. A gyermek annyira megijedt 

tőle, hogy akárhogy nyugtatták, nem hagyta abba a sírást. 

Egyre nagyobb könnyek hullottak a szeméből. Reggelre, 

mire a szülei rátaláltak, már mind belefulladtak a 

könnyekbe. Kálmán és Kriszta Keresztúri tónak nevezte 

el a könnyáradatot. 

      Sokan úgy tartják, hogy, ha lebuksz a víz alá, még 

mindig hallod Mihály sírását.  

Kiss Balázs, V. B 

Egy titokzatos bányató története 

 

   A régmúlt időkben, amikor még Margittát hegyek, 

dombok vették körül, és még csak akkora volt, mint egy 

falu, élt egy lány. Ő volt a leggyönyörűbb a vidéken. 

Virágnak hívták.  

   A közelben, egy elhagyatott bánya szomszédságában élt 

egy ugyancsak szép lány, Ilona. Mindig sugárzott a 

boldogságtól és vidámságtól. Virág irigy volt rá, ezért 

ellenségének tekintette. Egy nap elhatározta, hogy nem 

viaskodik tovább Ilonával. Megtudta a faluból, hogy épp 

születésnapja volt. Vitt neki egy gyönyörű ajándékot, így 

barátok lettek. A hegyekben sétálgattak, amikor elkezdett 

esni az eső. Dörgött, villámlott, ezért behúzódtak a 

bányába.  

   Rideg, félelmetes helynek tűnt. Sötét üregek, csöpögő 

alakzatok és vijjogó hangok fogadták őket.  

   -Ugye mégis eljöttetek hozzám? – szólt egy dörmögő 

hang a barlang mélyéről. – Már régóta várom ezt a 

pillanatot. 

   -Ki vagy te? Gyere elő! – szóltak reszkető hangon a 

lányok. 

   -Ne féljetek, édesapátok vagyok! Ide láncolt ősidők óta 

egy félelmetes sasmadár. Fogva tartott, de nem bántott. 

Azt mondta, addig tart itt, amíg feleségül nem adom neki 

valamelyik lányomat.  

   Ekkor nagy szárnysuhogással megérkezett a sas. Abban 

a pillanatban egy óriásit dörgött az ég, a bánya falai 

beszakadtak, az üres meder pedig hirtelen megtelt vízzel. 

   Így alakult ki a város határán található Bánya-tó. Ha 

egyszer arra jársz, és belenézel a víz tükrébe, megláthatod 

a két összekulcsolt kezű lány ártatlan tükörképét. 

 Hasznosi Panna, V. B 

A tó, mely fenekén egy bánya található 

 

   Egyszer régen, amikor a tátongó barlang helyén egy sík 

terület volt, élt egy grófnő, Margit. Galamblelkű, kedves 

grófnő volt. Egyik napon férje, László gróf parancsot adott 

az embereinek, hogy keressék meg a vörös gyémántot, 

melyből felesége számára egy tündöklő és ragyogó 

nyakláncot akar készíttetni.  

   No, a férfiak csákányt ragadtak, a nők és gyerekek pedig 

szitát, és elindultak munkálkodni. Az erős férfiemberek a 

sík területre, a gyengébb asszonyok és gyerekek pedig a 

Berettyó vizében keresték a drágakövet. Ekkor a 

csákányok fejétől csattogó kövekre egy tündérlány szállt, 

de nem a kedvesség tündére, hanem a boszorkány egyik 

gonosz tündére volt az. A kövek közül egy forrást 

fakasztott, s ettől a Berettyó vize hétszer olyan gyors és 

duzzadt lett. Az emberek fejvesztve menekültek, persze a 

vörös gyémánt nélkül. Margit megparancsolta, hogy az 

emberek egy része máglyát gyújtson, a másik fogja el a 

boszorkányt, a harmadik égesse el, a negyedik pedig 

állítsa át a gonosz tündéreket a jó oldalra. 

   Ettől fogva a boszorkány zöldeskék hamvát egy 

üvegcsében tárolják, és még a Bánya-tó fenekén 

eszközöket is találhatunk, melyeket elsüllyesztett az akkor 

még gonosz tündér varázsa. 

  Gyenge Edwin – Márton, V. B 

 
A Berettyó folyó története 

     Egyszer volt, hol nem volt egy király, s annak egy 

lánya. A lány egy csodaszép és karcsú hercegnő volt. 

Okos volt és mindenkivel jól bánt, figyelmen kívül 

hagyva, hogy gazdag vagy szegény volt a személy. 

    A leánynak egyszer az járt a fejében, hogy el kéne 

menjen virágot szedni a mezőre. Az alacsony fűben 

lépkedve bárányok hangját hallotta. Elment szétnézni, 

hátha meglátja a nyájat. Egy rövid séta után megpillantott 

egy pásztort. Odament köszönni a fiatalemberhez. Egy 

kis beszélgetés után mindketten rájöttek, hogy Isten 

egymásnak teremtette őket. Ettől a naptól kezdve a lány 

minden nap elment a mezőre találkozni a szerelmével. 

    Abban az időben nagy vízhiány volt a királyi háznál. A 

király bármit megtett volna, hogy drága lányának 

ivóvizet szerezzen. Ezért elrendelte, hogy az a legény, aki 

folyót tud fakasztani a hegyből, az elnyeri a leánya kezét. 

Mentek több ezren próbálkozni ezüstfejszékkel, 

aranybaltákkal, de senkinek sem sikerült. Ahogy ezt a 

pásztorlegény meghallotta, azonnal szaladt a hegyhez. 

Tudva, hogy ezen múlik a hercegnő élete, a pásztorbotját 

teljes erejéből a hegybe döfte. Varázslatos módon a 

lyukból víz kezdett csordogálni. Megkönnyebbülten 

nyelte a vizet a hercegnő, majd párjához fordult, és 

megköszönte neki, hogy megmentette az életét. 

     Mivel a király betartotta ígéretét, a szerelmesek 

esküvőt tartottak a férj által fakasztott folyó partján. 

     A folyó később a Berettyó nevet kapta, a pásztor 

családnevéről, hisz a pásztort Berettyó Mihálynak hívták. 

    Bodor Lilla, V. B 
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Családi délután 

 

Egy ragyogó októberi délután útra kelt a II. SBS 

osztály minden tanulója szüleikkel, testvéreikkel és tanító 

nénijükkel egyetemben, hogy egy csodálatos délutánt 

töltsön el együtt. Ez sikerült is! Az időjárás kedvezett 

nekünk, hisz napfényben úszó délután volt. Így a vidám 

gyereksereg és szüleik kacagásától lett hangos a 

magyarkéczi református parókia udvara. De mi is történt 

ott? Lássuk! 

Megérkezésünkkor süteménnyel fogadták a népes 

kis seregünket. A tanító nénik nagy szeretettel kínálgatták a 

frissen sült fánkokat. A kíváncsi gyerekek jóízűen 

kóstolgatták azokat, és próbálgatták a játszótér játékait. Ezt követték a tanító nénik által ügyesen 

kigondolt és megszervezett játékok.  

Elsőnek csoportépítő játékokba vonták be a kicsiket és nagyokat, amelyekben a testrészek 

megmozgatása volt a fő feladat. De e mellett a kacagásnak is jutott sok lehetőség. Majd csoportverseny 

következett, ahol a gyermekek együtt oldották meg szüleikkel az ügyességi feladatokat. A szülők együtt 

drukkoltak, hajráztak, ugráltak gyermekeikkel. Volt itt zsákban ugrálás, szívószál és spagetti illesztés, de 

még vizes lufi dobálás is. A jókedv mindenkit magával sodort, még a megfáradt apukák is hangos 

kacagásban törtek ki sokszor.  

A versenyt követően egy rövidke műsorral készültek a szorgalmas gyermekek, melyben 

elmondták és elénekelték az összes őszi témájú verset, éneket, melyeket az iskolában tanultak tanítóik  

segítségével. 

A napot hangulatos szalonnasütés zárta, ez alkalommal jobbnál jobb szalonna- és sonkasütési 

technikákat tudtak ellesni az ínyencek. 

A csodás délutánnak az alkony és a sötétség megérkezése vetett véget, amikor mindenki 

szeretettel búcsúzkodott. A szülők kérték a tanító néniket, hogy máskor is szervezzenek ilyen kellemes 

kikapcsolódást! 

         Bánya Emőke, szülő, II. Step by Step 

 

 

 

 

 

 

 

 
A macska és az egér 

 

          Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy macska. Ennek a macskának volt egy vödör teje. 
Nagyon szerette a tejet, és elkezdte inni. De véletlenül félrenyelt. Megkérte a tyúkot, hogy segítsen neki. 
A tyúk hátba vágta a macskát. Meglátta ezt a többi állat. Azt hitték, verekednek, és körbeállták őket. 
Mindenki szurkolt valakinek. Csak a kisegér nézte messziről. Egyszer csak odaszaladt, és hirtelen 
megharapta a macska farkát. Erre az ugrott egy nagyot, egyenesen fejjel a tejes vödörbe.  
          Azóta is az egész baromfiudvar kettőjükön nevet, a macska és az egér pedig így lettek örökre 
esküdt ellenségek. Itt van vége, ha nem hiszed, fuss el véle.                    
                                                                                                                             Dudás Nándor, III. SBS 

Mozaik, 2019. december 
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Az éneklő sárkány 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Sajnos nem tudott 

énekelni, mert hogyha kinyitotta a száját, akkor tüzet okádott. Ezért azt hitte, 

hogy nincs helye a világban, tehát világgá ment. Útközben találkozott egy 

másik sárkánnyal, és az megkérdezte tőle:  

- Miért búsulsz? 

-  Azért búsulok, mert nem tudok énekelni – mondta a sárkány. 

- Ne búsulj, majd én segítek!  

- Hogy tudnál te segíteni, hiszen egy rakás szerencsétlenség vagyok! 

- Tudok segíteni, mert régen velem is megtörtént, hogy nem találtam a 

helyem a világban. 

- Tényleg? Veled is megtörtént ez? 

- Igen, és tudom is rá a gyógyírt. El kell mennünk a nagy sámánhoz, ő majd biztosan tud segíteni. 

Hát akkor neki is vágtak. Mentek hegyen-völgyön keresztül, és végül megérkeztek. A nagy sámán már 

messziről látta őket.  

- Mondjátok, miben tudok segíteni? - kérdezte. 

A szegény sárkány így panaszkodott: 

- Nem tudok énekelni. Ha megpróbálom, mindig tüzet okádok. 

A nagy sámán gondolkodott, majd sokáig tett-vett a gyógynövényei között, s végül egy teli serleg forrázatot 

adott sárkányunknak. Tessék, ezt idd meg!- mondta.  

  A sárkány kicsit hitetlenkedve kortyolgatta a meleg varázsfőzetet. Néhány perc múlva kipróbálta a hangját, 

és csodák csodájára csodálatosan tudott énekelni. Boldogan élt volna, ha nem szeretett volna segíteni más 

sárkányokon is. (Mert ez a mi sárkányunk ilyen jószívű volt.) De sajnos, a nagy sámán nem volt hajlandó elárulni a 

varázsfőzet receptjét. Azon a véleményen volt, hogy egy sárkány ne énekeljen – főleg, mikor meghallotta a mi 

sárkányunk kappanhangját. 

Ha a nagy sámán elárulja a varázsfőzet receptjét, csupa éneklő sárkánnyal lenne tele a világ. De így... 

 

Farkas Bálint, III. SBS 

  

Gondolatok a karácsonyról gyerekszemmel 

 

- részletek a IV. Step by Step osztályos tanulók írásaiból -  
 

„A karácsony igazi értelme az együtt töltött idő, és Jézus születésének ünneplése templomba menéssel. 

Nem pedig a minél drágább ajándékok és kütyük. Az ünnepi vacsora szerintem gyertyafénynél, a családdal az 

igazi. Szeretném, ha ez az ünnep örökké fennmaradna, de nem a drága ajándékokért, hanem az ünnep igazi értéke 

miatt.”   

                                                                                                                                              (Kotlár Dominik) 
„Az lenne a csodálatos, ha az emberek annak is tudnának örülni, ha minél több emberrel tudnának jót 

cselekedni a Karácsony közeledtével. Nem elég úgy átadni a jóságot, hogy írunk egy karácsonyi képeslapot, vagy 

ajándékot veszünk. Legtöbbször azzal szerzünk örömöt embertársainknak, hogy kedvesek vagyunk velük, 

vigasztaljuk a körülöttünk lévő személyeket, ha rossz napjuk van. Vannak olyan csemeték, akiknek örömet okoz 

egy egyszerű dolog is: egy jó jegy, egy baráti ölelés, egy délután, amit a barátokkal töltöttek el, a játék élvezete a 

családdal.” (Erdei Henrietta) 

„A bölcsek ajándékot vittek, ám a legnagyobb ajándékot ők kapták: a Szabadító születésének hírével 

térhettek haza! Számunkra is ez a legnagyobb öröm! Ne felejtsétek el soha, hogy a Karácsony nem az 

ajándékokról, hanem a kis Jézus születéséről és a jó Isten nagy szeretetéről szól.” (Pop Zsófia) 

 „Képzeld el, ha Jézus nem született volna meg, akkor nem csak ennyi lenne a lopás, hazugság, önzőség, 

hanem még több. Ha én az egyik bölcs szerepébe lépnék, akkor a tömjén, mirha és arany mellett gyermeki tiszta 

szívet is adnék.” (Csuka Hanna) 

„Amikor kibontom az ajándékokat, akkor arra gondolok, hogy Máriának a legértékesebb ajándéka egy 

gyermek volt. Ágyba bújva azon tanakodom, ha Isten nem lenne a világon, vajon tudnánk-e, mi az az öröm, ami a 

legfontosabb nekünk?” (Takács Jázmin) 
„A karácsony Jézus születésnapja. Jézusé, aki megváltoztatta a világot. Az ő szemében minden ember 

értékes, nem számít, hogy gazdag vagy szegény, ő mindenkit egyformán szeret. A karácsony az együttlétről, nem a 

drága ajándékokról szól. Örüljünk, hogy vannak, akik szeretnek bennünket, és mindig segítenek nekünk. Azért 

teremtett Isten minket, hogy szeressük egymást. Nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján!”    

                                                                                                                                                                   (Veres Dóra)  
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Óvodába indulunk 

 

Az óvodai beszoktatás időszaka bizony nem kis türelmet kíván szülőtől, pedagógustól egyaránt. 

Ez idő alatt azokat a szokásokat, elvárásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, az óvónő fokozatosan 

ismerteti meg, fogadtatja el a gyermekkel. Szülő és pedagógus arra törekszik, hogy a gyermeket az 

óvodába lépéstől kezdve pozitív hatások érjék, mielőbb kialakulhassanak a felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek 

kötődések, baráti kapcsolatok. Ez a beilleszkedési folyamat gyermekenként igencsak eltérő. Van olyan, 

aki könnyedén teremt kapcsolatot: sokat kommunikál, szívesen vesz részt a közös tevékenységekben, 

vállal kisebb megbízásokat, feladatokat. Mások visszahúzódóbbak, ők inkább egyedül játszanak, kerülik a 

társaik vagy a felnőttek közelségét. Szülőként úgy segíthetjük a beilleszkedésüket, ha otthon beszéltetjük 

őket az óvodai eseményekről, s közben érzékeltetjük velük a közösséghez való tartozás nagyszerűségét. 

Némely gyerek reggelente nehezen válik el szüleitől, vissza-visszaszaladnak egy pusziért, 

ölelésért. Nagyon fontos, hogy a „búcsúzkodási időt” a lehető legrövidebbre szabjuk! Azáltal, hogy 

tétovázunk, elbizonytalaníthatjuk gyermekünket. Meg kell tanítanunk a szabályok elfogadására, hiszen az 

állandóság - amely olykor a szabályokból fakad - adja meg számára a biztonságot, melyre egy 

kisgyermeknek nagyon nagy szüksége van. 

 Ne aggódjunk tehát, ha a kicsi sír az első hetekben az óvodában. Az óvodától való félelem által 

kiváltott viselkedés az első napokban, hetekben normális és természetes. Amint biztonságban érzi magát 

az óvodában, alkalmazkodni fog a csoport szabályaihoz. 

A szülők és az óvónők jó, együttműködő kapcsolata nagymértékben segítheti a gyermeket ebben 

az időszakban. Hiszen mindenkinek az a célja, hogy nyugodt, szeretetteljes légkörben derűs, 

kiegyensúlyozott gyermekek növekedjenek.   

„Úgy gyönyörködj a fiatalokban,/ mint akik téged folytatnak majd./ De ne a magad 

vágyait, emlékeit álmodd/ Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,/Inkább 

SZERESD s érdemük szerint BECSÜLD meg őket./ Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta 

meder,/ Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,/ Hogy önerejükkel törhessenek 

utat maguknak,/ S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok.” (Keresztury Dezső) 

 

 

 

Poszert Mónika óvónő 
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Sokszínű ősz Magyarkéczben 
 

  Ragyogó, kíváncsiságtól tágra nyílt szemű gyerekek fogadtak szeptemberben. 

Vajon milyen lesz az idei tanév? 

 Becsengetnek.... 

 Az idén is reményteljes tervekkel indultunk a természet 

szépségeinek felfedezésére. A gyerekek örültek ősztündér 

érkezésének. 

 Egy verőfényes őszi délelőtt, vállunkon tarisznyával 

elindultunk bebarangolni a helyi erdőt. Sétánk során megfigyeltük 

a fákat, beszéltünk az erdő lakóiról, közben terméseket 

gyűjtögettünk szorgalmas mókus módra. 

 Októberre kirándulást terveztünk a kisiskolásoknak. Utunk, 

mely a Királyhágón, Csucsán és a Dregán völgyén keresztül 

vezetett, gyönyörű látképet nyújtott. Ámulatba ejtett az ősz 

sokszínűsége, mintha valóban ősztündér ezer színű lepelként 

terítette volna be a tájat. Mindannyian rácsodáloztunk a 

Királyhágó nyújtotta körképre, a Csucsa-i kastély udvarának 

természeti csodáira, illetve Ady Endre költőnk 

emlékszobájának ereklyéire, ezerszínű hegyek 

vonulatára a Dregán völgyében, a gigantikus víztározó 

vadregényes látványára. 

 A nap végét egy közös étkezés koronázta meg egy 

étteremben, a természet ölén. A közös étkezések 

csapatépítő jellegűek, kötetlenek. 

 Fontosnak is tartjuk közösségünk építését, 

összetartását, épp ezért évről évre szervezünk közös tevékenységeket, 

mint például a „Márton nap” is. 

 A hagyományőrzés fontossága mellett a gyerekek jól érzik 

magukat, játékokkal, barkácsolással, énekekkel, mondókázással, a 

szabadban való mozgásos játékokkal tartjuk ezt a napot, mely meleg 

„libaságok” elfogyasztásával zárul. 

 Sokszínű ősz... kíváncsi gyerekek... sokrétű tevékenységek... 

fáradhatatlan, lelkes pedagógusok... ezerszínű világa... Ezek vagyunk 

mi... 

Könczey Erzsébet, Rohodi Helén, Zeffer Tímea tanítónők 
  

Mozaik, 2019. december 
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Prof. Zaharia Alina 

Mozaik, 2019. december 

                                                     Știați că...  

 „C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română? Dicţionarul explicativ 

al limbii române cuprinde 19.750 definiții ale cuvintelor care încep cu litera ”C”. 

 cel mai lung cuvânt alcătuit numai din note muzicale este SIMILARE? 

 CINCI este singurul număr format (dintr-o singură cifră) cu atâtea litere câte reprezintă? 

 ”Abces” este singurul cuvânt care conține grupul de litere ABC? 

 cea mai veche gramatică a limbii române este „Gramatica rumânească” a lui Dimitrie 

Eustatievici din anul 1757? Ea a fost editată de N. A. Ursu în anul 1969. 

 limba română este singura limbă europeană în care se poate realiza o propoziție completă, 

formată din cinci cuvinte ce conțin doar vocale? De exemplu: „Oaia aia e a ei.” 

 

 

Glume și perle ale elevilor 

La ora de geografie: 

-Ce capitală are Marea Britanie, întreabă profesorul. 

O voce din spatele clasei: 

-Dar ați spus că învățăm capitale de țări, nu de mări! 

 

La ora de matematică: 

-Să presupunem că locuieşti la etajul cinci şi că între 

fiecare două etaje sunt 15 trepte. Câte trepte va 

trebui să urci pentru a ajunge la apartamentul tău? 

 - Pe toate, domnule profesor. 

 

La ora de limba română: 

- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba 

română către elevul Ionescu. Când fac cu degetul 

aşa, înseamnă că vii la tablă.  

- Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor, eu 

când dau din cap, înseamnă că nu vin. 

 

Palindromuri (grupuri de 

cuvinte care se citesc la fel de la stânga 

la dreapta și de la dreapta la stânga) 

 Era să pozez o pasăre. 

 Ele fac cafele. 

 El a gătit agale. 

 Ele ne seduc cu 

desenele. 

 Ai rămas acasă, Maria? 

 El o să facă fasole. 

 

 

Scrisoare palindromică 
              

        Dragă Ileana, 

Aci m-a atacat Rada cu Luca, 

dar tac.  

                   A ta amică,  

                  Ana-Elia Gard 
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HORVÁTH IMRÉRE EMLÉKEZTÜNK MARGITTÁN 

2019. november 4-én iskolánk V-VIII. osztályos diákjai Margitta szülöttére, Horváth Imre költőre 

emlékeztek. Az irodalmi összeállítás mellett portrék is készültek. 

Íme néhány kép az eseményről:   

 

                           Portrék (Kiss Alexandra, Högye Tamás, Titi Dóra, Lakatos Rebeka) 

    

Bende Orsolya tanárnő 

 Gloria Victis 
 

Kétszázötven Bihar megyei diák vett részt néhány tanár kíséretében október 22-23-án a Rákóczi 

Szövetség által szervezett ötvenhatos megemlékezéseken. Iskolánk tizennégy diákja kapcsolódott be a majd 

3000 fiatal közös ünneplésébe. A rendezvény célja, hogy a diákok élményszerűen vegyenek részt a forradalmi 

megemlékezéseken. 

Diákjaink Budapestre érkezve az események közepébe csöppentek, hiszen néhány perc múlva már 

sétahajókáztak a Dunán. A pompás látvány és a szelfizés a fedélzet nyitott részén teljesen elterelte a figyelmüket 

az ebédről. A műszaki egyetem előtti mólónál kötöttünk ki, ahol részt vettünk az aulában zajló megemlékezésen, 

és innen indultunk a rendezvénysorozatot meghatározó, felemelő felvonulás tagjaiként a Bem-szoborhoz. A 

végállomásnál a Csík zenekar muzsikáját hallgattuk meg, majd óriási Bagossy Brothers koncerttel zárult a nap. 

Másnap reggel egy vetítéssel kedveskedtek nekünk a szervezők. A műegyetem egyik amfiteátrumában 

A néma forradalom című, igaz történet alapján készült német filmet nézhettük meg. A mozizás élményét tovább 

fokozta, hogy utána egy beszélgetés zajlott egy olyan meghívottal, aki annak idején a valóságban is átélte a 

történteket. A finom ebéd után hazafelé meditálhattunk a tartalmas eseménysorozaton. Köszönjük, Rákóczi 

Szövetség! 

      
    Farkas Cecilia tanárnő 
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Gondolatok egy találkozó kapcsán 
-Látogatás az újpesti testvériskolánkban- 

 

Néhány éve úgy alakult, hogy egymásra talált tanár és tanítvány, akik 

időközben intézmények igazgatói lettek. Pontosabban iskolánk, a Horváth János 

Elméleti Líceum igazgatója, Nagy Gabriella volt tanítványként és az újpesti 

Csokonai Vitéz Mihály iskola igazgatóhelyettese, Tatár Gabriella volt tanárként 

találtak egymásra. Természetes volt a következő lépés: a két iskola között 

hamarosan testvériskolai kapcsolat jött létre. Ilyenkor, ősz elején mindig 

küldöttség érkezik a másik iskolából a kilencedikesek számára rendezett 

Gólyabálokra. Ebben az évben a Budapestről érkező küldöttség egyik tagja, 

Szilágyi Ivett angol-magyar szakos tanárnő családunknál volt elszállásolva, 

akiben megismerhettem egy nagyon lelkes, tehetséges, pályakezdő kolléganőt. A 

margittai középiskolásokat pedig jómagam kísérhettem el a Csokonaiban 

rendezett Gólyabálra.  

Csodálatos négy napot tölthettünk Budapesten úgy, hogy még a margittai 

résztvevő középiskolás diákok sem voltak ismerősök valamennyien számomra. 

Én csak nyolcadik osztályig tanítom a gyerekeket, a csoportban viszont volt, aki csak kilencediktől jár a Horváth János 

Elméleti Líceumba. Így a diákok közül a csapatban ketten volt tanítványaim voltak, Nagy Ábel és Darabont Tibor, illetve 

Gavrilas Sabina és Tarpai Barbara, akiket csak most ismertem meg. Ennek ellenére úgy érzem, nagyon hamar 

megtaláltuk a közös hangot.  

Már első nap, megérkezésünk után, a közös ebéd elfogyasztása alatt kiderült, hogy a budapesti és a margittai 

gyerekek már jól ismerik egymást, sőt még a családok között is kialakultak baráti kapcsolatok az oda-vissza látogatások 

alkalmával. Első délután mozilátogatáson voltunk, ezután 

pedig megcsodálhattuk Budapest fényeit az óriáskerék 

tetejéről. Másnap délelőtt a Csodák Palotájában 

ismerkedhettünk technikával, tudománnyal, egyszóval 

csodákkal. Délután mindenki a Gólyabálon 

tevékenykedett: volt, aki zsűritag volt, vagy Gólyaként 

részt vett az osztálytársaival a számukra kijelölt feladatok 

teljesítésében. Látva a gyerekek felhőtlen szórakozását 

rájöttem, hogy nem is a feladatok teljesítése a fontos, 

hanem az érzések, a beszélgetések, egyszerűen az 

együttlét, ami közelebb visz egymáshoz bennünket. Ha a 

média vagy a sajtó segítségével akarjuk megismerni mi az anyaországbelieket, ők pedig minket, külhoniakat, akkor 

előfordulhat, hogy egy teljesen irreális kép alakul ki bennünk. A személyes tapasztalat sokkal nagyobb lehetőséget ad, 

hogy helyes képet alakítsunk ki egymásról, és mindenki a saját közösségének hasznos tagjává váljon. 

A következő napon, szombaton a Budapesti Állatkertben töltöttünk néhány órát, ahol egy fiatal tanárnő, Ambrus 

Antonietta örömmel tartott nekünk idegenvezetést, és felhívta a figyelmünket sok érdekes dologra a látottakkal 

kapcsolatban. Mire besötétedett és ismét csodálhattuk Budapest esti fényeit, megérkeztünk a Margitszigetre, ahol a 

Zenélő Szökőkút színes játékában gyönyörködhettünk és hallgathattuk a víz hangjátékát. 

Az utolsó napra maradt a Láthatatlan kiállítás megtekintése, ami számomra a legnagyobb élmény volt. Napokig 

a hatása alatt voltam, csak nagyon nehezen tudtam a 

helyükre rakni a kavargó érzéseket. A kiállításon 

betekintést nyerhettünk a világtalanok mindennapi 

életébe. Ha nem tudjuk kipróbálni az embertársunk 

világát, életét, vagy néhány percre akár nem tudunk 

az ő helyébe kerülni, nincs rá lehetőség, hogy 

megértsük őt. Talán még arra sem, hogy segítsünk 

neki.  

Gondolom, így van ez a tanár-diák 

viszonyban is. Nagyon nehéz egy tanárnak minden 

tanítványáról tudni, hogy éppen mi bántja, 

gondolatait mi köti le, mi gátolja abban, hogy jól 

teljesítsen. Szükség van ezekre a találkozásokra, 

közös élmények gyűjtésére, hogy aztán mindenki 

feltöltődve, lelkiekben gazdagodva tudja folytatni még nagyobb lendülettel azt, ami rábízatott. Nagyon köszönöm, és 

hálás vagyok, hogy mindezeknek részese lehettem. Az éjszakába nyúló beszélgetések volt középiskoláskori barátnőmmel 

hosszú ideig emlékezetesek maradnak. Köszönjük a kellemes utazást Balla Sándor tanár úrnak, iskolánk biológia szakos 

tanárának.                                                                                                                                          Horváth Éva                     

Bízunk a folytatásban!                                                                                                       technológia tanár                                                                                                             
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Together in Europe 

 

Together in Europe – it is a project which involves 32 students from Romania and Poland. The aim of this 

project is to enhance students’ communication skills and to engage them in various activities, using 

English as a common language. 4 students from our school (Dandé Anita-Ágnes, Hűse Alexandra-

Beatrix, Kiss Dávid-Norbert, Szakács János-András – VII. A) have the opportunity to make new friends, 

to get to know other cultures, to use and practice English, to be aware of cultural values, and to broaden 

their visions of a different country and people. From 7 to 13 October 16 students and 3 teachers from 

Poland spent a week in our town, and visited our school, too. They took part in cultural activities, enjoyed 

learning basic steps in Hungarian and Romanian folk dance, made their own tie dye scarves, went 

sightseeing in Oradea and admired the salt mine in Turda. 

Dandé Anita: Saturday was one of the most beautiful days, we had a traditional meal, cabbage rolls with 

sour cream and sang English and Polish songs beside the warmth of a huge bonfire, but it was also very 

sad, because we had to say goodbye to our Polish friends. 

Hűse Alexandra: The day of the trip to Turda was the best I think, because we could see one of the most 

beautiful places in Romania, together with the Polish team. 

Kiss Dávid: We visited Oradea with some students from our partner school from Poland. At first, we 

visited the city centre and the castle, then we played paintball. I enjoyed it a lot. 

Szakács János: I really enjoyed the days I could spend with the Polish team. There were a lot of fun and 

engaging activities, I enjoyed paintballing. On Saturday the lunch was really delicious, in my opinion it 

was the best day. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Péter Nóra and Gheorghiu Andrea  

                      English Teachers 
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A globális éghajlatváltozás következményei 

 

 Az elmúlt 10 évben körülbelül 1,5 ºC-ot emelkedett a Föld átlaghőmérséklete (IPCC2013). Arra vonatkozóan, hogy a 

következőkben milyen lesz ez a növekedési tendencia, számtalan prognózis született. Ezek közül egyik sem mondható 100 %-osan 

megbízhatónak, de ha a növekedés tovább fog folytatódni, számolnunk kell a következőkkel: 

- a sarki jégtakarók olvadása miatt emelkedni fog a világóceán szintje; 

- a sarki jégtakarók olvadásával változni fog (csökkeni) a térség albedója, ugyanis a jég és a hó fehér színű, az óceán viszont 

sötétebb árnyalatú; 

- az albedó csökkenése megváltoztatja a térség hőháztartását, ugyanis a felület több hőt fog elnyelni, minek következtében a 

folyamat hatványozódhat; 

- hatványozódik a folyamat abból a szempontból is, hogy a hideg óceánvíz több szén-dioxidot tud megkötni, mint a meleg 

óceánvíz; 

- ha az óceánok szintje emelkedni fog, számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy egyes területek víz alá fognak kerülni; 

- az előbbi következményhez még azt tenném hozzá, hogy a világ nagyvárosainak legnagyobb része tengerpartok mentén 

található, és ezekben a nagyvárosokban él a Föld lakosságának jelentős része; 

- amennyiben ezek a városok víz alá kerülnek, számolnunk kell egy óriási mértékű migrációval; 

- a migrációk komoly konfliktusokat fognak eredményezni; 

- habár a Föld össznépessége dinamikusan nő, a kedvezőtlen és főleg szélsőséges időjárások miatt csökkeni fog a 

termőföldek kiterjedése, és csökkeni fognak a várható terméshozamok; 

- megváltoznak a tengeri áramlatok. 

Ez csupán néhány következmény. Valószínűleg beindulnak majd olyan láncreakciók is, amelyekre most nem is gondolunk. 

A globális éghajlatváltozással együtt az is egyre több embernek szembetűnik, még a laikusoknak is, hogy egyre inkább 

sújtanak minket olyan klimatikus természeti katasztrófák, amelyek a globális éghajlatváltozásra vezethetők vissza. Ilyenek például az 

aszály és szárazság, a trópusi ciklonok, tornádók, jégeső, stb. Természetesen, a katasztrófák gyakoriságával együtt a katasztrófák 

által okozott anyagi károk is növekedtek.  

Szélsőségessé vált ezeknek a nemkívánatos természeti jelenségeknek a térbeni és időbeni eloszlása. Egyre több helyen 

jelennek meg olyan jellegű természeti csapások, amelyek addig azon a területen kevésbé voltak jellemzőek. 

A klimatikus katasztrófákkal szoros összefüggésban vannak az árvizek. Az elmúlt időszakban egyre több folyó kilépett a 

medréből, és jelentős károkat okozott. 

 Annak ellenére történt ez, hogy az 1960-as 1970-es években nagy erőfeszítéseket tettek az árvizek megfékezésére. Nagyon 

sok mederátalakítást végeztek, és tározókat építettek Romániában.  

                                                                Antal Zsolt tanár 

 

                                   Napóleon elv 

 

 Ó, forradalmam, drága létem, 

 Francia konzulként azt véltem:  

 Kell valaki, aki dicső arra, 

 Hogy az ország hírét fenntartsa, 

 Kell egy császár, kell ide egy isten,  

 Akiben semmilyen hiba nincsen.  

 Aki tudja a törvények rendjét, 

 S látja saját fényességét. 

 Így lám puccsom eredménye lészen,  

 Franciaország felemelkedett egészen.  

 Sorra hajolt meg minden ország,  

 Gondosan figyeltem rokonaim sorsát.  

 

 

 

S győztes vagyok én még attól,  

Hogy katonáim lehet, 

de én nem haltam a fagytól, 

Híveim elhagyták ezért nemes lelkem,  

Pedig mindent értük teremtettem.  

Szent Ilona Szigete tart engem most fogva,  

S így itten gyászolom magam zokogva, 

De nem búsúlok, ismerem a vigaszt,  

Félik majd a nevem, visszasírják még azt.  

Mert tartottam őket a csodálatos hitben,  

Visszasírják még, mikor én voltam az isten.  

 

  Kovács Éva Mária (X. B) 
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Újra nyertes – a margittai Horváth János Elméleti Líceum  

az Országos  Környezetvédelmi vetélkedőn 

 

Az Elektronikus és elektromos hulladékok gyűjtése nevű országos versenyen (“Colectarea 

deşeurilor electrice şi electronice – Patrula de Reciclare”- concurs naţional) újra első helyezést értek el 

iskolánk tanulói Barbu Edit biológiatanár vezetésével. A verseny 2018 októberétől 2019 májusáig tartott. 

Iskolánk diákjai a legtöbb elektronikus és elektromos hulladékot gyűjtötték össze a megyében az 

elmúlt iskolai évben is. Ezzel a tevékenységükkel nagymértékben védik a környezetünket. Ebből az 

alkalomból jutalomban részesült az iskola biológia laboratóriuma és ezen keresztül az itt tanuló diákok is. 

A jutalmat a környezetvédelmi program szervezője, a RoRec (Asociaţia Română pentru Reciclare) 

ajánlotta fel. A díj mellett a legnagyobb nyereség az, hogy városunk lakossága odafigyel a környezet 

tisztaságának védelmére, ami az egészségünk záloga. A verseny az idén is folytatódik, és így mi is folytatjuk 

a környezetvédő tevékenységünket. 

 

Barbu Edit biológiatanár 

Akiknek nincs ki a négy kereke! 
- azok megoldják kettővel - 

 
A kötelező érvényű Nemzeti Alaptanterv által előírt 
iskolai tevékenységek „várt” eredményeit minden 
időben pozitívan erősítik az olyan iskolán kívüli 
tevékenységek, mint egy jó kis kiruccanás.  
Ilyen, akár közhelynek is tetsző gondolatokban 
gyökereznek azok az ötletek, melyek iskolánk (a 
HJ) diákjaival délutánonkénti kisebb kerékpártúrák 
megszervezésében öltöttek testet. Igaz, a többes 
szám használata csak akkor jogos, amennyiben 
minitúráink valóban szokássá, jó esetben divattá  
„kövülnek” majd. Október második felében, egy 
szép csendes őszi napon – minimális előzetes 
szervezési előkészületeket követően került sor első 
kerékpáros túránkra, iskolánk 14 diákja és Balla 
Sándor biológia szakos tanár részvételével. Az 
útvonal egy középkategóriás teljesítményfokozatú 
útnak felelt meg. Az iskola parkolójából indultunk, 
majd Monospetri, Vedresábrány és Apátkeresztúr 
érintésével zártuk körünket egy körülbelül 2,5 órás 
időtartamú és 25 km hosszúságú útvonal 
teljesítése után. Kis akciónk biztosra vehetően nem 
kerülte el a város egyes lakosainak figyelmét, mely 
közvetett célunk is volt. Azon túl ugyanis, hogy a 
mozgás fontosságát és a természetjárás ezen 
formáját gyakoroltuk és népszerűsítettük utunkkal, 
felhívtuk a figyelmet arra is, hogy városunkban az 
elviselhetetlennel határos autós közlekedés okozta 
zsúfoltságot mennyire emberien helyettesíthetné a 
kerékpáros és gyalogos közlekedési kultúra 
fejlődése és használata. 
    Balla Sándor tanár 
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Vallásórán, az ötödik parancsolat kapcsán 

beszélgettünk a hatodikosokkal a szülők 

tiszteletéről. Önálló feladatként született meg az 

alábbi szép fogalmazás: 

 

              Tisztelet 
 

Számomra nagyon fontos, hogy tiszteljem a 

szüleim. Apukám egyedül nevel engem közel nyolc éve. 

Átment mindenféle nehézségeken, műtéteken. Olyankor is 

arra törekedett, hogy nekem a legjobb legyen, amíg nem 

tudja őrizni a lépteim. Mindent megtesz azért, hogy ne 

érezzem édesanyám hiányát. A megfelelő nevelést kapom, 

és minden nap tudatja velem, hogy a szemefénye vagyok.  

Édesanyám eltávozott az élők sorából 2012-ben. 

Annak ellenére, hogy nem ismertem, tisztelem, és hálával 

tartozom neki. Köszönöm, hogy 40 évesen mindent 

megtett azért, hogy gyermeke születhessen, és kilenc 

hónapon keresztül óvott a pocakjában. Köszönöm, hogy 

óvta minden léptem, mozdulatom, hogy minden este 

olvasott nekem, jóéjt-puszit adott, és korlátlanul szeretett. 

Minden gyermek tisztelje a szüleit addig, amíg 

teheti, amíg nem késő. A szüleink az egyetlenek, akik 

mindig mellettünk voltak és lesznek. Ők azok, akik soha 

nem kételkednek abban, hogy szeretnek. A jóra nevelnek, 

megtanítanak értékelni és szeretni. Fontosabbak vagyunk 

számukra, mint bárki. Köszönjünk meg mindent nekik 

amíg nem késő, és szeressük őket. 

 

    Pál Viktória, VI. B 

 

A KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK 

ELFOGADÁSA 
 

 

Mozaik, 2019. december 

      Ha külföldön szeretnél élni, boldogulni, vagy 

turistaként szeretnél több időt eltölteni külföldön, 

akkor nem árt, ha tisztában vagy a kulturális 

különbségekkel, hogy elkerüld annak esetleges 

durvább változatát, amit úgy hívunk, hogy 

„kultúrsokk”. 

      Ne gondold, hogy az egyes országokban minden 

ugyanúgy működik, mint nálunk, vagy mindenki 

ugyanúgy gondolkodik, mint mi, magyarok, mert 

nagyon sok kellemetlen csalódás érhet! (Persze 

hozzátenném, hogy nagyon sok kellemes is! ) 

      Mert ez – ha te is utazol a nagyvilágban, láthatod – 

egyáltalán nem így van. Ha külföldre utazol, NEKED 

kell alkalmazkodnod az új kultúrához és nem 

fordítva! Érdemes tehát utazás előtt utánajárni, 

utánaolvasni a kulturális különbségeknek: 
 

1. Mi jellemzi az adott népet? 
 

      Hiszen mások az angolok, az írek, a skótok, a 

welsziek, az ausztrálok, és megint mások az 

amerikaiak vagy a kanadaiak! Amíg az amerikaiak 

jóval lazábbak, nyitottak, addig egy valódi angol nem 

fedi fel a kártyáit olyan gyorsan, és csak lassabban 

nyílik meg.  

Persze tudom, ezek most csak általánosítások, de 

hangsúlyozom, hogy nemzetiségek szintjéről van 

szó és nem az egyéni személyiségbeli különbségekről, 

mert az mindenkinél más és más! 

2. Milyen szokások vannak az 

adott országban? 

 

     Ott vannak például az angolok, akik imádják a 

„traditional afternoon tea”-t, ami nem csak a teázásból 

áll, hanem egy kisebb rituálé mellett sütit, édes 

pogácsát (scone) fogyasztanak eperlekvárral 

(strawberry jam) és egy krémszerű valamivel 

(clotted cream), valamint kisebb szendvicseket 

(sandwiches), miközben jókat beszélgetnek baráti 

körben. Vagy az írek vérig sértődnének, ha „English 

breakfast”-öt rendelnél az „Irish breakfast” 

helyett (pedig amúgy szinte ugyanaz a kettő!). Vagy az 

amerikaiaknál nem szabad kihagyni a november 

negyedik csütörtökén tartott Hálaadást családi vagy 

baráti körben (Thanksgiving Day). De hosszasan 

folytathatnám a sort az ünnepekkel, a helyi 

szokásokkal, amelyeket érdemes megismerned, és 

amelyekbe érdemes bekapcsolódnod! 

      Egy a lényeg! Ha hosszabb időt akarsz eltölteni egy 

adott országban, esetleg véglegesen ott szeretnél élni, 

nem csak a helyi nyelvet kell elsajátítanod, hanem a 

kulturális szokásokba is érdemes bekapcsolódni. 

      Ne helyettesítsd a saját kultúrád gazdag szokás-

rendszerét egy idegennel, az anyanyelvedet egy idegen 

nyelvvel, de fogadd el, tanuld meg más népek nyelvét 

és szokásait is. Ahelyett, hogy egy „csak magyarok 

vesznek körül” miliőbe zárnád be magad, légy nyitott, 

hogy fejlődjön a nyelvtudásod, és hogy be tudj 

illeszkedni. 

      Ha pedig csak utazgatsz, akkor sem árt ismerni és 

elfogadni a különböző népek közti kulturális 

különbségeket!  

 

                                           Juhász Zsuzsanna tanárnő 

https://angolrahangolva.com/wp-content/uploads/2016/03/1-4-1.jpg
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KIS HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

 

Mozaik, 2019. december 

Október 31-én, a megtakarítás világnapján pénzügyi nyílt 

órát tartottak iskolánkban. Az órát Futaki Renáta tanárnő 

szervezésében a Román Kereskedelmi Bank (BCR) 

képviselője tartotta a X-XI. osztályos diákoknak. 

Idén is részt vettünk a 72 óra kompromisszumok nélkül 

című önkéntességi akcióban. 

Október 10-12 között szorgos kezek takarították ki a 

temetőket, raktak fát, tették tisztábbá a környezetünket. 

Ezek a középiskolás gyermekek erejüket és idejüket 

odaáldozva szolgálták a közösséget. Köszönet érte! 

Kiemelten a C osztályoknak, ahonnan a legtöbben jöttek 

el, és vettek részt a tevékenységekben! 

 

Harmadik éve veszünk részt az EcoBihor cég által 

meghirdetett Én szelektíven gyűjtök. És Te? elnevezésű 

papírgyűjtési versenyen. Idén ősszel több mint 4000 kg 

papírt sikerült összegyűjtenünk, ezáltal is erősítve 

tanulóinkban a környezettudatosságot. 

 

Adni, adakozni jó. Vannak olyanok, akik  évről-évre adakoznak. 

Sajnos, erre egyre inkább szükség van, mert elhagyott gyerek, 

idős ember és állat is egyre több van körülöttünk. Szerencsések 

azok, akik boldog családban élhetnek. Az adomány lehet több 

vagy éppen kevesebb. A szív, a lélek szava az, ami számít. De ha 

valaki úgy ad, hogy annak a családban is lenne ezer meg ezer 

helye, az önzetlen lélekre vall. Olyan is van, aki a két keze 

munkáját és idejét ajánlja fel, ami szintén nagy dolog.  

Önzetlenségükről tettek  tanúbizonyságot iskolánk, a Horváth 

János Elméleti Líceum diákjai, akiknek alulírott és Bordás Mária 

tanárnők szervezésében október folyamán ismét volt lehetőségük 

segíteni a margittai menhely állatain. A jótékonysági akcióban a 

következő osztályok vettek részt adományokkal: VIII. C, IX. AB, 

XII. A, XI. A, Előkészítő A, IV. SBS, V. A, XI. C, II. SBS, V. B, 

I. SBS, II. A, Előkészítő SBS, VII. A. Az alsósok jószívűségét a 

szervezők egy-egy, a menhelytől korábban kapott pólóval 

jutalmazták.  

Hála és köszönet minden segítségért, segítő kézért és segítő 

gondolatért!  

Borbola Melinda tanárnő, szervező 

Összeállította: 

Bordás Mária 

tanárnő 
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FEJEZD KI MAGAD SZÍNEKKEL! - ART TERÁPIÁS MŰHELY 
 

Mindannyiunkat érzelmeink vezetnek. Minden nap, minden pillanatban érzelmek sokaságát éljük át. 

Hozhatnak egyensúlyt, vagy éppen felboríthatják azt. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy megismerjük és 

megértsük érzelmeinket.  

Iskolánkban szeptember- november hónapokban art terápiás műhely működik a Bihar megyei Fejlesztési 

és Projekt Végrehajtási Osztály (Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, D.D.I.P. Bihor) és a MOST 

alapítvány finanszírozásával. Projektünk legfontosabb célkitűzése az, hogy a gyerekek megismerjék érzelmeiket, 

hogy magabiztossá váljanak, hogy kommunikáljanak és kapcsolatokat építsenek, hogy spontán és eredeti módon 

fejezzék ki magukat. Tevékenységeink - rajz, festés, gyurmázás - segítségével aktiváljuk a gyermek kreatív 

potenciálját annak érdekében, hogy megérthesse saját érzéseit, hogy oldja a feszültséget és a negatív érzéseket. 

Célunk továbbá a kognitív fejlesztés, figyelem, koncentrálás, memória, az interperszonális kapcsolatteremtés 

optimizálása.  

Tekintettel a nagy érdeklődésre reméljük, hogy jövőre is színesen, színekkel fejezhetjük ki érzelmeinket! 

Műhelyvezető, 

Florea Katalin - iskolapszichológus  
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Most én döntök! 

 E mottó égisze alatt került megszervezésre a Staféta hete, melynek 

célja megismertetni iskolánk diákjait az őket érdeklő szakmákkal. A projekt 

november 18 - 22 között zajlott több mint száz diák részvételével a VIII. A, 

VIII. C, X. A, XI. B és XII. A osztályokból, Bordás Mária, Florea Katalin, Péter 

Nóra és Rend Erzsébet tanárok koordinálásával. Diákjaink több mint húsz 

szakma rejtélyeibe, szépségeibe és nehézségeibe kaptak betekintést: orvos, 

ápoló, fogorvos, állatorvos, pszichológus, pedagógus, óvodapedagógus, 

mérnök, üzletvezető, fodrász, manikűrös, villamossági mérnök, pincér, szakács, 

rendőr és mások. 

A projekt kezdeményezői a Terre de homes – Helping children world 

wide, aki iskolánkkal partnerszerződést írt alá ezen projekt lebonyolítására. 

 A projekt nagy sikernek örvendett a diákok körében, hiszen nem 

minden nap próbálhatják ki, hogy milyen is lenne álmaik szakmájában 

dolgozni.  

 A diákok egy teljes munkanapot tölthettek mentoraikkal -akiknek 

ezúton is köszönjük a segítséget-, megfigyelve munkájukat, és persze az őszinte 

beszélgetések sem maradtak el az adott szakma nehézségeiről, buktatóiról. 

 A tevékenységeket közös fotózások zárták.  

Reméljük, hogy a projekt jövőre is folytatódni fog több diák és tanár 

bevonásával, hiszen nagyon fontos, hogy a pályaválasztás  előtt álló diákok jó 

döntést hozzanak. A helyes döntéshez pedig információk kellenek. 

         Florea Katalin,  iskolapszichológus 

 



 
 

 
 

 
 

 

„Időutazók”–online országos verseny: 

  Bordás Péter (XI. A) dicséret 

  Agócs Gábor (X. A) dicséret 

Öveges-Vermes Fizikaverseny-megyei szakasz: 

  Winkler Máté (VIII. C) I. díj 
  Crișan Daniel (VIII. C) III. díj 

Alfa és Omega Országos Fizikaverseny 

  Winkler Máté (VIII. C) továbbjutó  
  Crișan Daniel (VIII. C) továbbjutó  

IV. Jancsó Benedek történelmi 

emlékverseny: országos döntős: 

  Ádám Tamás Dániel (VIII. C) 

   Barabás Dominik (VIII. C) 

   Szántó Bence (VIII. B) 

A fajok vetélkedője - regionális verseny: 

  Dandé Patrick (VI. A) országos döntős 

  Magyar Ádám (VI. B) országos döntős 

  Tamás Jázmina (VI. B) országos döntős 

Országos Magyar Matematika Olimpia 

-megyei forduló 

Timár Dóra Andrea (VI. A) 2. hely, továbbjutó 

Matematika Olimpia - körzeti forduló 

  Timár Dóra Andrea (VI. A) 3. hely, továbbjutó 

  Berke Ádám (V. C) 4. hely 

  Halász Mátyás (VI. B) 4. hely 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny - megyei forduló: 

  Iles Dávid Márk (VI. B) 3. hely 

  Halász Mátyás (VI. B) 4. hely 

  Timár Dóra Andrea (VI. A) 6. hely 

Csapatversenyben a hatodikosok megyei elsők. 

Csillagszerző Matematikaverseny 

– megyei szakasz: 

  Tímár Dóra Andrea (VI. A) II. díj, továbbjutó 

  Winkler Dóra (V. A) III. díj 

  Berke Ádám (V. C) dicséret 

  Kőrösi Márton (V. A) dicséret 

  Kupás Márk (V. C) dicséret 

  Vékony Gergő Levente (V. C) dicséret 

  Halász Mátyás (VI. B) dicséret 

  Sisz Norbert (VI. A) dicséret 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

- megyei szakasz: 

Dunai Máté Imre (VI. A), Szőci Milán (VI. A),     

Tímár Dóra (VI. A), Tölcsér Dávid (VI. A) III. hely 

Bodor Lilla (V. B), Dajka-Frank Botond (V. B), Kiss 

Balázs (V. B), Orgován Kristóf (V. B) V. hely 

Őszirózsa népdalvetélkedő - országos szakasz: 

  Gál Sophie (IV. SbS) különdíj 

Fürkész verseny - megyei forduló  

  Gáspár Dorka (II. SbS) 1. helyezett 

 

 

 

Örvendj, világ!- fogalmazásverseny 

- megyeközi verseny: 

  Aszalós Márk (VIII. D) I. díj 

Képek és szavak a fogyasztói társadalomról 

- megyei szakasz:  

  Dombi Kristóf (VIII. C) IV. díj 

  Fehér Anett Jázmin (VIII. C) IV. díj 

  Sas Zsanett (VIII. C) IV. díj 

  Szabó Áron (VIII. C) IV. díj 

Papp Attila szavaló és dalverseny 

 - körzeti szakasz: 

  Szabó András (III. A) I. díj 

  Kun Abigél (V. B) I. díj 

  Haraga Henrietta (V. B) II. díj 

  Fazakas Benett Dominik (Előkészítő A) III. díj 

  Cherekes Zita (V. A) III. díj 

  Tóth Ágnes (III. A) III. díj 

  Salánki Hajnalka (V. A) dicséret 

  Bajdik Bence (V. B) dicséret 

  Bálint Csenge-Nikolett (Előkészítő A) különdíj 

  Szilágyi Dominik (I. SbS) különdíj 

  Illyés Teodóra (III. A) különdíj 

  Kiss Virág (III. A) különdíj 

  Gal Rebeka (III. A) különdíj 

  Vidui Richard (III. A) különdíj  

  Kőrösi Márton (V. A) különdíj 

Istenes versek szavalóversenye – helyi verseny: 

  Szilágyi Dominik (I. SbS) I. díj 

  Szabó Dorottya (V. B) I. díj 

  Pál Viktória (VI. B) I. díj 

  Farkas Krisztina (I. SbS) II. díj 

  Hasznosi Panna (V. B) II. díj 

  Kun Abigél (V. B) II. díj 

  Szűcs Evelyn (V. A) III. díj 

  Szűcs Lilla (VI. A) III. díj 

  Szabó Henriett (VI. B) III. díj 

  Haraga Henrietta (V. B) különdíj 

  Szabó Júlia (VI. B) különdíj 

Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi verseny 

- körzeti szakasz: 

  Bajdik Bence (V. B) továbbjutó 

  Buzás Arnold (V. B) továbbjutó 

  Dajka-Frank Botond (V. B) továbbjutó 

  Gyenge Edwin (V. B) továbbjutó 

  Hasznosi Panna (V. B) továbbjutó 

  Kőrösi Márton (V. A) továbbjutó 
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