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Reményik Sándor:
Mi mindíg búcsuzunk
Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,

A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden
könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.
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„Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha tudod, hogyan szemléld, s hogyan tanulj belőle,
a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.”
Szeretett, ünnepelt ballagóink!
A változás az élet elengedhetetlen része, és általában kis lépésekben történik, lehetőséget adva az
alkalmazkodásra.
Mi ma azon ritka pillanatoknak lehetünk részesei, amikor a változás ugrásszerű, így gyökeres
fordulatot eredményez életünkben, s már nem lesz elég elviselni a gyermek- és felnőttkor küszöbén érzett
bizonytalanságot, de meg kell élni a már nem diák, de még nem felnőtt léttel járó bizonytalanságot is.
Ballagásotok a gyermeki élet utolsó szertartása, a jövőbe lépést jelképező kapu.
Itt vagytok előttünk 66-an ti, drága végzőseink, akik együtt formálódtatok szerető szüleitek,
gondoskodó nagyszüleitek, keresztszüleitek és a benneteket tanító, oktató, nevelő pedagógusaitok
szimbiózisos, testet és lelket építő munkájának eredményeképpen.
Olyanok vagytok, mint egy fa, közös gyökerekből táplálkoztatok itt az iskolában. Adjon ez a
gyökér olyan alapot, melyre mindig építhettek, melyhez visszatérhettek, ha szükségét érzitek. A földben
jól megkapaszkodott gyökér erős törzset nevel. Ez az erős törzs tartást ad a lombozatnak. Legyen a te
tartásod, a te hatalmad a tudás!
„A tudni vágyás legbensőbb igényünk. Minden út jó, ami hozzá vezet.” A tudás egy mágia, amivel
varázsolni tudsz, felfedezve a körülötted lévő világ ok-okozati összefüggéseit. De a tudás mellett ne feledd
a 3 T–t: Tiszteld magad!, Tisztelj másokat! és Tetteidért vállalj felelősséget!
Az erős törzs ég felé nyúló életerős ágakat nevel. A ti életpályáitok is szerteágaznak, mint a
végtelen kékség felé törő ágak:
„Azért vagy itt, hogy mindent láss, / Hogy értsd a szót, olvasd az írást, /
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, / Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj!”
A kék ég felé törve kérdések fogalmazódnak meg: Mit? Mikor? Miért? Én azt mondom, miért ne! Légy te
a változás, amit a világban látni szeretnél! Mert most még nincs, ami ne lehetnél, nincs, amit ne tehetnél,
nincs semmi, ami ne lehetne a tiéd.
A kulcs immár a kezedben. Keresd meg, hol találod meg a kulcshoz tartozó zárat magánéleti és
szakmai vonalon egyaránt. Majd fordítsd el a kulcsot! Feltárul egy új, ismeretlen, felfedezésre váró,
csodálatos világ, s most eredj, élj, mert a világ a tied!
„De azt akarom tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyban járók, kezetekben egy nagy
aranyérem, s hódítsátok meg az egész világot!”
XII. A – Hódíts! XII. B – Járj bársonyban! XII. C – Akarj!
Nagy Gabriella
igazgató

A Horváth János Elméleti Líceum
szülői közössége
MOST Alapítvány
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Rákóczi Szövetség
Margittai RMDSz
Margittai Református
Egyházközség

Cseke Attila - miniszter
Bradács Aliz - kórházmenedzser
S.C. Tip-Top S.R.L.
Mike Pál és a Kécenlét Alapítvány
RMPSZ- Pedagógus Szövetség
Communitas Alapítvány
Magic Gym
Margittai Erdészet
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Nemes Antal
Hossu Katalin
Kocsis Csaba
Bálint Orsolya
Dajka Zoltán
Kovács Szilárd

Mozaik – 2022. június

Búcsúzik az évfolyamelső
(A 2022. május 27-én lezajlott ballagási ünnepségre írt beszéd)

Tisztelt vezetőség! Kedves tanárok és egybegyűltek!
Drága ballagó diáktársak!
Nehéz bármit is mondani most, sőt itt állni is elég nehéz, bizonyára
mindenkinek hatalmas gombóc van a torkában. Szívbemarkoló ez a
pillanat, hiszen a mai nappal pont került életünk eddigi egyik legszebb
fejezetének a végére.
12 évvel ezelőtt kisgyermekként léptük át az iskola kapuit szüleink
kezét szorongatva, és ma egymásba karolva búcsút vettünk az iskolától.
Nem állítom, hogy könnyű volt ez a hosszú utazás, de számtalan
felejthetetlen élményt tartogatott. Sok volt benne a buktató, melyekben
egyszer-egyszer meg is botlottunk, de tanítóink, tanáraink és egymás
segítségével mindig sikerült felállni.
Az iskolánk egyeseknek 4, másoknak 8, de legtöbbünknek 12 évig
második otthona volt. Minden falhoz, minden sarokhoz, minden
padhoz kötődik egy-egy emlék. Ez a hely a biztonságot jelentette, az
iskola volt a mi közös grundunk, melyet az itt tanító tanárok, és az ide
járó diákok tettek értékessé, töltöttek meg élettel.
Hálás vagyok, hogy én is tagja lehettem ennek a közösségnek. Hálás vagyok azért a rengeteg szeretetért,
amiben itt részesültem, a sok nevetésért, bátorításért, az elfogadásért, még a fejmosásokért is, mert ezek
mind-mind hozzátettek ahhoz, aki ma vagyok.
Szeretném megköszönni a ballagók nevében minden tanárunknak a gondviselést, a támogatást, és azt,
hogy bármiben számíthattunk Önökre. Nem volt mindig zökkenőmentes a közös munka, akadtak
félreértések és súrlódások, de sokkal több volt a boldog pillanat. Köszönjük a tanácsaikat, a
beszélgetéseket, azt, hogy igyekeztek minden tudásukat átadni, hogy biztattak a tanulásra és álmaink
megvalósítására. A tudás hatalom, aki tanul az egész világot meghódíthatja. De talán nem is ez a fontos,
nem kell miénk legyen az egész világ, nem kell feltalálóknak lennünk, tudósoknak vagy kutatóknak.
Sokkal lényegesebb az, hogy ki-ki a saját életében az oly kemény munkával megszerzett tudást
kamatoztatni tudhassa majd. Hiszen az érettségi vizsga után mindenkire egy teljesen új élet vár, egyedül
kell majd megálljuk helyünket a világban. De az elmúlt évek, a közösen átélt pillanatok, a sok kacaj és
sírás, tanáraink tanácsai, a gondosan összegyűjtött tapasztalatok és emlékek egy egész életen át elkísérnek.
Reméljük, minket sem felejtenek soha el azok, akik itt maradnak, hogy mindig szívesen fognak
visszagondolni ránk, s majd ha eszükbe jutunk, egy apró mosollyal az arcukon fognak visszaemlékezni a
legszebb pillanatainkra.
Viszlát szeretett iskolánk, köszönünk mindent!
Sima Petra-Enikő
XII. A osztály
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madarak és virágok
Barbu Edit biológia-tanárnő festményeit gyakran megcsodálhatjuk különböző kiállításokon.
Munkáival versenyeken is részt vesz, s nem ritka, hogy a zsűri elismerését is kivívja.
Legutóbb az Országos Madártani Egyesület által szervezett, A természet színei elnevezésű
országos versenyen vett részt, amelyen korosztályában I. díjat nyert. Tanítványa, Papp Leila nyolcadikos
diák szintén első díjas lett a saját korosztályában. Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk nekik!
Alább bemutatunk néhányat a tanárnő festményeiből.
Szerkesztőség
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FOGYASZTÓVÉDELMI PROJEKT
ECO – CSOMAGOLÁS
2022. március 16-án Nagyváradon, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban egy
különleges csapatverseny került megrendezésre, melyre 12 Bihar megyei iskola nevezett be. A verseny a
gyermekek takarékos gazdálkodással és természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítését tűzte ki
célul. Iskolánkat két csapat képviselte. A háromfős csapatokat a VIII. B osztály diákjai alkották, akiket
Juhász Zsuzsanna szociális nevelés tanárnő készített fel, és kísért el a versenyre. Munkájukat siker
koronázta, hiszen több kategóriában is díjazottak lettek, I. és II. díjjal valamint sok-sok élménnyel tértek
haza. Gratulálunk nekik!
Juhász Zsuzsanna tanárnő

Gólyabál? Gólyabál. Gólyabál!!!
Két év kihagyás után május 13-án ismét megrendezésre került a Horváth János Elméleti Líceum
diáktanácsának szervezésében a várva várt gólyabál, ami a „Gólyák a vásznon” nevet viselte. Az idén a Filmek volt
a téma, ezért minden gólya egy filmes karakter bőrébe bújt, s különböző megmérettetéseken kellett átesniük
ahhoz, hogy kiderüljön, ki a legjobb páros.
Az egyik ilyen próba során egy szerelmes verset kellett írniuk, melyben kötelező módon használni kellett a
következő szavakat: smirgli, mohácsi csata, függvény, gáz és merőkanál. Ezekből a költeményekből olvashatunk itt
néhányat.
Balogh Tünde tanárnő

A kisasszony most a konyhában áll,
Kezében díszeleg a nagy merőkanál.
Beleremeg testem, lelkem, vérem,
Ahogy függvényeket oldva a kis kezét nézem.
Gáz, hogy minden csak az én fejemben megy végbe,
Ezért csak szomorúan tudok nézni az égre.
Ennél a mohácsi csata keményebb volt,
Sőt, ezért is engem okolt.
Az ő arcára gondolok, mikor dörzsölök a smirglivel,
Mert csakis vele lennék, nem akárkivel.
Dandé Anita és Búzás Dénes

A szerelmünknél könnyebb a függvény,
Ha meglátlak, szívem fellángol tüstént.
A szerelem durvább, mint a smirgli,
Csak ennyit mondok: bírd ki!
A kapcsolat ne legyen mérgező, mint a gáz,
Ha nem mellettem vagy, akkor kérlek, ne fázz!
A szavaid a lelkemben, mint kemény merőkanál,
Én gondolom, aki boldog, szerelmet
könnyebben talál.
Mert ez az élet olyan, mint a mohácsi csata,
Azért esedezem, hogy velem légy, baba!
Szarvadi Jácint és Vasas Adrienn
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Drága Rebeka!
Kezedben úgy áll a merőkanál, mint
a mohácsi csatában az emberek kezében a fegyver,
én mégsem félek tőled.
Bár néha gáz a szituáció, s bonyolult vagy,
mint egy függvény, lelked csodás és elkápráztat.
Mi ketten jó párt alkotunk, mint a smirgli és a rozsda,
s a függvény is megoldódik,
mikor a merőkanál a fejem felé vágódik.
Szeretettel: Bence!
Szabó Bence és Pap Rebeka

Mikor megláttalak, egy merőkanál volt a kezedben,
Melynek függvényében beléd szerettem.
Ebben az volt a gáz, hogy a mohácsi csatáról
álmodtam.
Amint ezeket kigondoltam,
egy smirglivel a falat csiszoltam.
Mire befejeztem a verset, eszembe jutott,
hogy mennyire szeretlek.
Gál Szabrina és Vizer Ákos
Figyelj hát, te lány!
A szeretetem a merőkanálba se fér bele.
Szerelmed a függvénynél is nehezebb,
A szereteted erősebben fűt, mint a gáz.
Ketten erősebbek vagyunk,
mint a törökök a mohácsi csatában.
A mérged jobban reszel, mint a smirgli,
De elvetted eszem, szóval légy az enyém!
Ghiulai Alexandra és Nagy Tamás

Nagyon gáz, mikor téged látlak.
Smirgli papírral dolgozom,
Mohácsi csatáról olvasok neked,
Merőkanállal esszük a levest,
És egy függvénnyel a szíved ritmusát oldom meg.
Horváth Krisztián és Antal Éva
Ó, te drága gólyalány, főzzél nekem vacsorát!
Tegyél bele merőkanalat, lakjon jól a párocskád!
Bonyolult vagy, mint a függvény,
de én megoldalak, ne félj!
Nincs gáz, mert versemmel megnyerlek,
mint anno régen a mohácsi csatát.
Kemény szíved smirglivel lecsiszolom,
mint otthon a fát a faterom.
Légy enyém, te drága gólya! Ha nem, menj a búsba!
Szabó Bea és Győri Botond

Igaz bár, hogy néha merőkanállal kergettél,
Aztán smirglivel akartad megsúrolni a fejem.
Olyankor a mohácsi csata közepén éreztem magam.
Néha függvények formájában válaszoltál,
És gáz dolgokat műveltél,
amivel kórházba is tehettél volna,
De mindenek ellenére szeretlek, egyetlen
gólyapárom.
Szabó Máté és Tóth Vivien

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KATEDRA

Mindennapjaim
Makaróni husikával,
Tálalva kis uborkával.
Tele vagyok, pihizek egyet,
Felkelek és eszem egyet.
Zsíros kenyér uborkával,
Tálalva kis káposztával.
Tele vagyok, futok egyet,
Hazaérek, eszem egyet.

Szösszenetek....

Paradicsom paprikával,
Bundás kenyér teácskával.
Tele vagyok, fürdök egyet,
És azután alszok egyet.

„Szondi nem engedte, hogy vele együtt ők is haláli áldozatot tegyenek.”

Bogdan-Pop Iasmina, 5. A

„Az arany ember nevét a néptől kapta, miután az elsüllyedt hajón
megtalálta Csorba Dzsinn kincsét.”

„Értekezésem témája Katona Józseftől a Szigeti veszedelem, amely egy
történelmi ballada.”
„Margit betartotta a böjtöket meg a diétákat.”
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Bábjáték az óvodában
„Minden olyan játékot, amely valamilyen tárgy, eszköz megmozdításával életre
kel, szerepet játszik, megpróbál kifejezni valamit, bábjátéknak nevezünk.”
(Székely Andrea)

Óvodáskor elején az óvodapedagógus
alapvető feladata, hogy elősegítse a
gyermekek
új
környezetbe
történő
beilleszkedését. A gyermek számára ilyenkor
még minden és mindenki ismeretlen.
Félelmet érez amiatt, hogy szülei nem jönnek
érte. Szorong, mert a környezet teljesen új
számára, és nem ismer senkit. Ezt a félelmet,
szorongást és feszültséget képes oldani egy
kedves bábfigura, aki hasonló problémákkal
küszködik, mint a beilleszkedéssel küzdő
gyermek. Nemcsak a beszoktatáskor lehet
használni a bábot, hanem a környezeti, az irodalmi, a zenefoglalkozásokon is elő lehet venni. A
matematikafoglalkozásokon is könnyebben megértethető a feladat, ha például egy mókus csoportosítja és
számolja a diókat, az almákat, vagy egy mackó töltögeti a mézescsuprot, esetleg egy kisegér osztja szét a
sajtszeleteket. A bábu látványos színei és formái vizuális élményt keltenek a gyermekben, ezért a bábjáték
a vizuális nevelés egyik fontos eszköze. A bábokkal történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés
kiemelkedően fejleszti a gyermek beszédkészségét, de fantáziáját, gondolkodását is.
A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség
fejlesztésére. A bábjáték a gyermek számára elsősorban játék, tehát felhőtlen örömet jelent. Így játékos
módon sajátít el ismereteket, teremt kapcsolatot a világgal. Tehát nem pusztán gyermekszórakoztatási
lehetőség, hanem a nevelés egyik értékes módszere. Pedagógiai szerepét tekintve helyet kap a nevelés
valamennyi területén.
A bábelőadás játékos és varázslatos a gyermek számára. A jó bábjáték észrevétlenül képes erősíteni a
gyermek figyelemkoncentrációját, figyelmének tartósságát, megosztott figyelmét és emlékezetét. Minden
fajtáját fel lehet használni az óvodában: a kesztyűsbábot (zsákbáb), a síkbábot, a botbábot (fakanálbáb), a
rögtönzött bábokat, (amelyek készülhetnek dobozból, tollakból, termésből, gyümölcsből, zöldségfélékből,
levelekből, stb.)
A bábjátékok használata nagy sikert aratott a csoportunkban. A gyerekek minden percét élvezik, nagyon
megszerették, sőt a viselkedésükben is pozitív változást figyelhettünk meg: türelmesebbek egymással,
jobban ki tudják fejezni érzéseiket, csendesebbek.
Bárdi Gyöngyi és Buzás Ildikó óvónők
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Challenges in life take place so that we can prove ourselves as a better person. We asked our students to
write about challenges and how to overcome them.
We just have to face them
These days, everyone is working and running all day long. Slowly, the days are blending together, because
they are the same every week, every month, and we don’t even notice why we are so tired and unhappy.
Sometimes in order to break out of these gray weekdays, we just need something new, exciting. That
could be a challenge, too. By trying out something new, you will be more motivated, energetic and you
will feel that you have something else to live for.
(Dajka-Frank Dóra, X. A)
Could we live without challenges?
In my opinion, challenges are one of life’s fundamental pillars which are necessary for us to evolve.
Without them, our days would become empty and monotonous and life would lose its meaning. Firstly, we
need to run into obstacles so that we can grow and get to know ourselves better. Failing at something does
not mean that we aren’t good enough, we should just look at the problem from a different perspective.
(Hajas Dorottya-Zsófia, X. A)
My first national English competition – a big challenge
It was an honor to compete side by side with the best English speaking students in the country and try to
beat them. The whole trip and the competitors exceeded all my expectations. I had never thought that with
my skill set I would make it this far on a national level. Even though I did not achieve the goals that I had
set for myself, I still consider the competition a success.
(Perényi Márk, X. B)
Challenges in our daily lives
Facing challenges can be good if you are able to transform them into your daily motivation. People
overcome challenges every day, for example, they wake up early in the morning, go to work or do tiring
things. So remember, if you have a problem, just be calm and think of a solution. There is always an
escape from the difficulties and there is always a happy ending. Just take a break from everyday life and
you will find the best path to your success. It all depends on you!
(Rápóti Kristóf, X. A)
Andrea Gheorghiu, Nóra Péter English teachers
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Benzile desenate
Cu origini în Japonia secolului al XVIII-lea, benzile desenate au devenit populare începând cu anii
1930 în Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii. Dacă la început se folosesc de puterea
desenului pentru a construi povești și lumi și de a prezenta situații într-un stil comic, de acolo luându-și
denumirea de „comics”, astăzi benzile desenate sunt într-o mulțime de genuri, atât pentru copii, dar și
pentru adulți. Un subgen consacrat și apreciat este manga, cu o mare variație de conținut.
Benzile desenate au devenit atât de apreciate și cunoscute încât au inspirat și crearea unor filme.
De exemplu, Universul Marvel se bazează pe acestea și au ajutat la crearea unei adevărate culturi a
supereroilor. Nu este de mirare că mulți oameni sunt pasionați de colecționarea lor.
Informații
O bandă desenată, prescurtată BD, este o istorie povestită printr-o succesiune de desene în căsuțe și puțin
text (uneori deloc). Personajele vorbesc în general cu ajutorul bulelor, în mai multe feluri: își exprimă
cuvintele, gândurile, strigătele sau emoțiile. Cadrele includ bule și cartușe. În cartușe se scrie ceea ce are
de spus naratorul, aceste informații ne ajută să citim cursiv cartușele dintr-o planșă, mai ales atunci când
se trece de la o scenă la alta sau de la un cadru diferit complet de altul.
Mic dicționar
Bandă: șir constituit din una sau mai multe căsuțe.
Vinietă: fiecare desen delimitat de un cadru; se mai numește «căsuță». Mărimea lor are semnificație, cele
mari prezintă momente importante ale acțiunii, iar cele mici arată o accelerare a întâmplărilor sau fapte
mai puțin importante.
Bule: spații de diferite forme, în care se exprimă cuvintele sau gândurile personajelor. Când în bule există
doar semne de punctuație, acestea exprimă sentimentele unui personaj.
Cartuș: o bulă de formă dreptunghiulară, care conține elemente narative și descriptive aparținând
naratorului; se mai numește ”recitativ”.
Planșă: o pagină care conține mai multe benzi.
Onomatopee: cuvânt care imită un sunet; onomatopeele constituie efectele sonore ale BD. Literele
repetate sugerează sunete sau zgomote.
Elevii clasei a V-a A, B
Prof. Veteși Adina
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A Bolyai Tantárgyversenyen elért sikerek
2022. május közepén zajlott a Bolyai Országos Multidiszciplináris
Tantárgyverseny Marosvásárhelyen. A versenynek a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum ad otthont, már másfél évtizede. A versenyen
Erdély legjobb iskolái vetélkednek egymással. Két év karantén
után ismét részt vehettünk ezen a rangos megmérettetésen,
amelyet a Tanügyminisztérium is elismer. A verseny több
szekcióban zajlik: fizika, kémia, történelem, földrajz, angol nyelv,
biológia, üzleti tervek, stb. A történelem szekció különlegessége,
hogy a diákok nem az iskolai tananyagot kell alapul tudják, és azt
kiegészítsék, hiszen magyar történelemi témák váltakoznak
évente. Ezt a tananyagot a líceumi oktatásban meg sem
közelítjük, úgyhogy ez egy külön kihívás diákok és tanárok
számára egyaránt. Az idei történelem versenyről - nagy
örömünkre - két díjjal térhettünk haza: Ádám Tamás Dániel
országos II. és Szántó Bence országos IV. helyezést ért el.
Mindketten a X. A osztály tanulói. Ezúton is gratulálok nekik, szép
eredményükkel iskolánk jó hírét öregbítik az országban.
Zatoschil-Ballai Zsuzsa tanárnő

A csíkos pizsamás fiú
Shmuel szemszögéből
Nemrég érkeztünk meg erre a nagyon furcsa helyre, rengeteget utaztunk egy sötét
vonatfülkében. Félek, hogy mi fog történni. Anya és apa próbált megnyugtatni azzal, hogy itt az
egész családom, és majd vigyáznak rám.
Már egy hete vagyunk itt. Tudtam, hogy nem is igazi tábor! Mit csináltam, amiért ide kellett
jönnöm? Anya szerint semmi rosszat nem tettem, de akkor nem értem, miért hoztak ide. Haza
akarok menni! Ahogy megérkeztünk, átkutattak, és elvették a ruháinkat, helyébe egy kopott
csíkos egyenruhát adtak. Folyton lökdösnek, meg rugdosnak, és szörnyű dolgokat mondanak
ránk, mert zsidók vagyunk, de fogalmam sincs, hogy miért utálják annyira, ha valaki az. Már az
első nap egy szelektáláson estünk át, ahol egy csomó gyereket meg öreget egy másik szállásra
vittek. Biztos jobb nekik ott, mint nekünk itt, mert állandóan dolgozni kell, kiabálnak, és félek, de
apa szerint örülnünk kell, hogy itt maradhattunk. Nem értem, hogy mondhatja ezt, főleg most,
mikor még a nagymamát és nagypapát is elvesztettük. Azt mondták, megviselte őket az út.
Sose tetszett semmi ebben a rettenetes helyben, de úgy érzem, hogy még azon kívül is vannak
rossz dolgok, amit nem tudok, előttem nem beszélnek róla. Olyan rettenetes bűz jön abból a
hatalmas kéményből, és mindig ugyanakkor. Anya azt mondja, régi ruhákat égetnek benne.
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Időközben új barakkokat kell építenünk, de a többiek ki nem állhatják, mikor velük dolgozom. Pár napja
inkább egy törmelékkupac mögé bújok, a kerítés mellé, amíg a katonák nem szólnak, hogy lejárt a
munkaidő. Azt szokták mondani, hogy undorító féreg vagyok, miattam fog elveszni az ország, mert
veszély vagyok a társadalomra. Hiába mondtam, hogy én nem akarok semmi rosszat tenni, nem hitték el.
Anya rám szólt, hogy ne szóljak egy szót sem a katonákhoz. Már lassan olyan sokat hallom, hogy
kezdem elhinni, tényleg rossz vagyok.
El se hiszem, hogy ma mi történt! Szokásosan a kerítésnél kuporogtam, és most ott volt egy fiú a
túloldalon. Nagyon elegánsan volt felöltözve, és azt mondta, hogy felfedező. Pont 8 éves, mint én.
Elmondta a nevét, mire én is, de ő nem akarta elhinni, hogy létezik a Shmuel név, pedig a Bruno sokkal
furcsább. Kíváncsi vagyok, vajon eljön-e még. Talán lehetnénk barátok, őt legalább nem zavarja, hogy
zsidó vagyok.
Bruno ma is eljött és egy csomó furcsa kérdést tett fel. Miért hordok pizsamát, milyen játék a szám
rajtam, miért nem szabad labdázni, miért nem megyek hozzájuk vacsorázni és ehhez hasonlók. Mintha
nem lenne teljesen nyilvánvaló. Fura fiú, de legalább kedves akar lenni. De ezek a kérdések mintha
egyre gyanúsabbak lennének. Miért nem mehetek ki? Hát nem tudja? El kell mondanom neki, hogy mi
vagyok, de akkor biztosan soha többet nem látom.
Mikor elmondtam neki, hogy zsidó vagyok, sietve elment. Tudtam! Hogy is lenne a barátja egy olyannak,
mint én?
Ma kiosztottak egy házhoz dolgozni. Olyan furcsa volt kimenni a kerítés másik oldalára. Persze végig
figyelt az az ijesztő katona, aki folyton azt mondja, “már a kamrában kéne legyen a helyed”, mikor
meglát. Fogalmam sincs mi a kamra, de a többi ember a táborban mindig megborzong, mikor megemlítik.
Elkezdtem poharakat törölgetni, de ekkor megnyílt az ajtó, és Bruno lépett be rajta. Hihetetlen, hogy pont
hozzájuk jöttem! Nagyon örültem neki, de még mindig nem nagyon értem, hogy akkor ő most jó vagy
nem. Megkínált kaláccsal, ami jól esett, mert két napja nem ettem még abból a szürkés levesből sem,
amit kapni szoktunk. Nagyon megrémültem, mikor a katonatiszt bejött, és azt állította, loptam az ételt.
És Bruno hazudott. Elárult. Tudtam, hogy utálni fog, nem kellett volna elmondanom neki, hogy zsidó
vagyok!
Alig bírok mozdulni, és a fejemen csúf seb virít. Még sose kaptam ilyen büntetést. Hiába kerestem ma
apát, sehol sem találtam, és nélküle kibírhatatlan ez az egész. Őszintén bevallom, Bruno is borzalmasan
hiányzik, szomorú vagyok, hogy többet nem jön.
Megint a szokásos helyemen ültem, mikor valaki lépteit hallottam a kerítés mögül. Te jó ég, hát Bruno
mégsem utál? Bocsánatot kért, én pedig természetesen megbocsájtottam, hiszen annyira hiányzott a
társasága. Ezután többször is játszottunk együtt, a kerítésen keresztül. Egy nap elmeséltem neki, hogy
apukám eltűnt, ő pedig azt mondta, hogy mivel ő felfedező, megkeresi. Bruno nagy felfedező lehet, mert
mindig az erdőn át jön, ahol könnyű lenne eltévedni. Elhatározta, hogy átás a kerítés alatt, ami szerintem
nagyon-nagyon veszélyes, viszont nem bírok elviselni még egy napot apa nélkül. Nagyon nehéz volt
egyenruhát lopjak neki, de sikerült.
Ma hatalmas izgalommal a szívemben indultam a kerítés felé a két egymásra húzott pizsamával. Ha
lebukunk, nagyon meg fognak büntetni. A barátom már az ásóval állt a kerítés mögött, és a terve
működött. Keresni kezdtük apát, de nem volt az alvóhelyiségben. Toloncolni kezdtek kifelé az összes
többi emberrel együtt. Szorosan egymás mellett maradtunk, láttam Brunon, hogy teljesen össze van
zavarodva. Miután szóltak, hogy csak zuhanyozni megyünk, már kevésbé rettegtem. Ha ezzel végzünk,
még simán megtalálhatjuk apát. Minden ember levetkezve nyomult be egy szűk szobába, ám amint
felnéztem, nem víz csöpögött ránk...

Hajas Zsófia (X. A)
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Csalódni kell, hogy újra szeressünk,
Gyűlölni kell, hogy boldogok lehessünk.

Sír a Föld!
Sír a Föld!
Ügyelj, nehogy megöld!
Miattad is ássa sírját a Föld,
Ha eltünteted róla mindazt, ami zöld.

Meg kell tanulni nevetni, sírni,
Valakit elküldeni, valakit visszahívni.
Csalódni kell százszor, ezerszer,
Hogy boldogok lehessünk egyetlen egyszer!

A zöld az élet színe.
Ne feledd, a Földnek is van szíve!
Ha bántod a Földet, az azt jelenti,
hogy benned nincs szeretet... semmi.

Csokmai Monica-Viktoria, 8. B

Tudom

Ne feledd,
Hogy sír a Föld!
Ám tudom, hogy te kedveled őt.

Tudom, hogy néha nehéz az élet!
Sokszor érzed azt, hogy itt a vége,
Hogy nincsen senki melletted,
S az egész világ ellened.
Az élet osztja a pofonokat,
S te csak sétálsz komótosan.

Vigyázz, nehogy megöld!
Inkább mentsd azt a „nőt”,
Kinek ölében minden ember nyugszik,
Kinek tányérjából mindenki eszik!

De nem vagy ezzel egyedül!
Veled együtt sok mindenki menekül.
Menekülnek a rossz elől,
Szabadulnak a gonosz mellől.
Néha viszont a jót is kihagyják,
S a jó barátokat is mind elhagyják.

Vigyázz, nehogy megöld!
Mert emiatt sír a Föld!
Kotlár Dominik István, 6. A

Bár tudom, erőd néha elhagy,
S a szíved oly sokszor megfagy,
Én mégis azt mondom, hogy tarts ki!
A rosszakat mindig zárd ki!
Csak bízz mindig magadban,
S tekinteted emeld a magasba!

Az élet rendje…
Ha majd az életben fáj valami nagyon,
Ne mondd el senkinek, hogy kacagjon azon!
Borulj a párnádra egy csendes éjszakán,
S ott sírd ki magad szívből igazán!
Mert ha az életben boldog akarsz lenni,
Meg kell tanulnod tűrni és szenvedni.

Szabó Henriett, 8. B

A legfontosabb nő
Számomra a legfontosabb nő az édesanyám. Nem tudom szavakban kifejezni azt az értéket és csodát, amit ő képvisel. Ő a legnagyobb lelki
támaszom és segítségem, habár már a mennyei országból követi a lépteim immár 11 éve, mégis ő a legélőbb és legcsodálatosabb nő az
életemben.
Kilenc hónapig hordta a szíve alatt a lelkem, s védte, óvta. Az emberek azt hiszik, ha már nincs a földön, akkor már nem is létezik, mint
bárki. Nap mint nap hozzá fordulok, ha gond van, hozzá fordulok, ha fáj a lelkem vagy a szívem. Ő az a nő életemben, aki értelmet ad annak,
hogy minden nap felkeljek és harcoljak az élet fájdalmaival, nehézségeivel. Ő az, akiért van értelme küzdeni a céljaimért, ő az egyetlen, akinek
valaha is bizonyítani szeretnék. Szeretném, ha látná, nem volt mindhiába az ő harca értem. Olyan kitartó, csodálatos, egyedi, erős nő szeretnék
lenni, akárcsak ő. Sosem fogom tudni eléggé meghálálni azt, amit értem tett, a harcait, amelyeket ő vívott nap mint nap értem.
Habár halványak az emlékeim vele és róla, de emlékszem a gyengéd érintéseire, a szél fújta aranyszőke hajára, a szeretettel teli, meleg
tekintetére. Emlékszem, ahogyan az apró kezemet fogva vezetett óvodába elmondva minden hideg hajnalon, hogy délután, mire a nap ragyogni
fog, értem jön. Egy délután mégsem jött, a nap sem ragyogott, az ég be volt borulva: ő akkor a mennyei ország lépcsőin haladt felfele.
Édesanyám, egyetlen ragyogó angyalom… Köszönöm neked, hogy a felhők mögül lemosolyogsz rám, csillogó szemeiddel figyelsz, óvó
öleléseiddel bátorítasz, a két drága kezeddel védelmezel! Tudod, anya, a lelkemben háború van, s tudom, ez fáj neked, de ígérem, jól leszek,
hiszen te vagy a támaszom.
Tiszteljétek, szeressétek, s még ha a legapróbb gesztussal is, de köszönjétek meg nekik a fáradalmat, szeretetet, törődést, mert egy nap elillan
már a lehetőség, és túl késő lesz már!
Pal Vikoria-Cristina, 8. B

11

Mozaik – 2022. június

Tudomány és Művészet
- interdiszciplináris projekt iskolánkban-

,,Az anyanyelvre épülő tudás megteremtése iskolánk egyik célja, mert ez a nemzeti összetartozás
egyik alapköve.” – fogalmaztuk meg a Bethlen Gábor Alaphoz írt pályázatban, amely Nagy Gabriella
igazgatónő kezdeményezésére íródott Galambos Edina és Coznici Gabriella tanítónők közreműködésével.
Az igazgatónő már évek óta szorgalmazta a Magyar Tudomány Napjának megünneplését iskolánkban. Az
elképzelés találkozott azzal az ötlettel, hogy tudományos témájú rajzversenyt szervezzünk a diákoknak. A
terveket tettek követték. Így indult útjára a Horváth János Elméleti Líceumban a tanév kezdetén a
versenyt is magába foglaló megyei szintű projekt Tudomány és Művészet címmel, amely megírása Kiss
Beáta óvónő segítségével történt, akinek nagy tapasztalata van az iskolai projektek megszerkesztésében.
A projekt célja a világhírű magyar tudósok, feltalálók és találmányaik megismerése, kreatív
módon történő megjelenítése és a Magyar Tudomány Ünnepének népszerűsítése volt, valamint az, hogy a
9-19 éves diákok, akik részt vehettek a versenyen, a körülöttük lévő világot tudományos szemszögből
vizsgálják és a művészet eszközeivel mutassák meg. Ezáltal fejlődik megfigyelőképességük,
képzelőerejük és kreativitásuk. A versenyzők rajzok és kisfilmek által mutathatták be tudományos témájú
alkotásaikat.
A több hónapnyi közös munka szeptemberben kezdődött a partneriskolákban Nagyváradon,
Szalontán, Érmihályfalván, Érszőllősön, Szalacson, Tótiban és Margittán, melynek első fordulója
december közepéig zajlott le, ahonnan a kiválasztott alkotások a Horváth János Elméleti Líceumba
kerültek.
A beérkezett munkák legjobbjait az iskola aulájában állították ki a magyar kultúra napja
alkalmából. Ugyanekkor lettek kiállítva a pingponglabdákból és szívószálakból összeállított
óriásmolekula modellek, amelyeket a nyolcadikos diákok készítettek el Bátori-Angyal Olívia rajztanárnő
elképzelése alapján, a tanárnő irányításával. A modellek elkészítése és kiállítása szintén a projekt részét
képezték.
A háromtagú zsűri az iskola pedagógusaiból állt össze, Bátori-Angyal Olívia, Bondár Piroska és
Kiss Beáta választották ki a legsikeresebbnek bizonyult alkotásokat.
A díjkiosztóra 2022. április 12-én került sor, amikor a diákok két kategóriában (rajz és animáció)
és három korosztályban vehették át az értékes díjakat (különböző elektromos eszközök és számítógép
tartozékok). Köszönet ezért a Bethlen Gábor Alapnak és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(RMPSZ), melyek anyagi támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. A díjazottak és a résztvevők
igényesen kivitelezett oklevelet is kaptak, melyeknek készítője Bondár Piroska tanárnő volt.
Nem titkolt szándékunk, hogy a projektet a jövő évben is megszervezzük. Szeretnénk, ha
hagyománnyá válna, a verseny ismert és népszerű lenne a diákok körében iskolánkban és
partneriskoláinkban egyaránt, a projekt pedig további tevékenységekkel bővülne.
Rend Erzsébet tanárnő
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A feltétel nélküli szeretet tudatosítása - margittai diákok Csíksomlyón
Két év kényszerszünet után ismét zarándokvonat indult Csíksomlyóra, melynek a Horváth János Elméleti
Líceum diákjai, tanárai és dolgozói is utasai lehettek a Rákóczi Szövetség jóvoltából. Az egyesület támogatásának
köszönhetően egy „maroknyi embernek” lehetősége nyílt arra, hogy eljusson a csíksomlyói Mária–kegyhelyre, és
részt vehessen a pünkösdi szabadtéri szentmisén a Kissomlyó- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben.
A margittai kis lelkes csapat 2022. június 2-án indult autóbusszal Nagyváradra, ahol csatlakozott a
Boldogasszony Zarándokvonat utasaihoz, 27 diák és 7 kísérő személyében. A Misszió Tours utazási iroda által
indított zarándokvonat személyzete és önkéntesei odafigyelő munkájukkal végigkísértek utunkon.
Útvonalunk Nagyváradon, Kolozsváron és Marosvásárhelyen keresztül vitt Gyergyószentmiklósra, ahol
megszálltunk. A vonat ablakaiból zászlók tömkelege lobogott. Ehhez hasonlóan a peronon ünneplő embersereg is
zászlókat lengetett, és énekkel várta a zarándokokat. Útravalóként áldást kaptunk, ételt és vizet adtak be az
ablakokon. Utazásunk énekléssel és imádkozással telt, és közben gyönyörködtünk a táj szépségében, lassan
ráhangolódva a pünkösdi ünnepre. Este megérkeztünk Gyergyószentmiklósra, ahol szállásadónk meleg étellel és
szeretettel várt minket.
Másnap reggel kis csapatunk korán kelt, és kicsitől nagyig útra készen állt. Gyimesbükk fele vettük az
irányt, az 1000 éves magyar határhoz, a hegyoldalban megbúvó Kontumáci kápolnához, melynek helyén állt
egykoron a Gyimesek első római katolikus temploma. A templom körül még mindig látszanak az egykori
vámépületek és a karantén épületek romjai. A meredek hegyoldal kicsit próbára teszi az embert, de a látvány
minden fáradságot kárpótol. Felérvén a tetőre, elénk tárult a Gyimesek végeláthatatlan látványa. Szemközt áll egy
kis vasúti őrház, amely a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb őrháza volt. Az őrház mögött omladozó
lépcsősor hirdeti az egykoron itt állott Rákóczi-vár helyét. Bethlen Gábor építtette 1626-ban, a kereskedelmi út és
határvonal ellenőrzését szolgálta. Kicsit fáradtan, de tele új élménnyel tértünk vissza a szállásunkra.
Elérkezett a nap, amiért ilyen hosszú utat tettünk meg, a búcsú napja. Az idei zarándoklat vezérmondata, a
Ferences Rend jelmondata is – Pax et bonum, Béke és jóság. A béke megteremtésének fontosságáról beszélt a
csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjén Udvardi György veszprémi érsek. A zarándokok és egyházi
méltóságok ezúttal a békéért imádkoztak. Több százezer torokból csendült fel a magyar és székely himnusz a
csíksomlyói nyeregben, a búcsús szentmise végén. A becslés szerint mintegy 350 ezren vettek részt az idei ünnepi
szentmisén.
Útravalóként egy idézet, † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből “Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és
gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és
esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.”
Kalmár Ilona Gyöngyi
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Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
tantárgyverseny
- megyei szakasz
Orgován Timea (X. B) I. díj
Varga Nagy Larissza (VIII. B) III. díj
Hasznosi Panna (VII. B) dicséret
Bodor Lili (VII. B) dicséret

Viorel Sadoveanu Megyei verseny-Fizika szekció
Winkler Dóra (VII. A) I. díj
Kiss Balázs (VII. B) II. díj
Kőrösi Márton (VII. A) III. díj
Bajdik Bence (VII. B) dicséret
Alfa és Omega Országos Fizikaverseny
-országos döntő
Winkler Dóra (VII. A) dicséret

Angol Nyelv Olimpia - megyei szakasz
Pal Evelin Olivia (X. C) II. díj

Partiumi honismereti vetélkedő
- regionális verseny
Balogh Gabriella (XI. AB) I. díj
Bíró Helga (XI. AB) I. díj
Nagy Mónika (XI. AB) I. díj

Országos Magyar Matematika Olimpia
- megyei szakasz
Timár Dóra- Andrea (VIII. A) III. díj
Illés Dávid Márk (VIII. B) dicséret
Sisz Norbert (VIII. A) dicséret
Szabó András (V. A) dicséret
Vidui Richárd (V. A) dicséret

Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny
- országos szakasz
Ádám Tamás Dániel (X. A) II. díj
Szántó Bence (X. A) dicséret

Matematika Olimpia- megyei szakasz
Kiss Virág (V. A) dicséret

Gavarin újabb kalandja, nemzetközi meseíró
pályázat a Jókai Klub szervezésében
Winkler Dóra (VII. A) II. díj

Fizika Olimpia – megyei szakasz
Winkler Máté (X. A) I. díj
Crișan Daniel (X. A) III. díj

Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny
- megyei szakasz
Oláh Barbara (III. A) I. díj
Sas Zsombor (III. A) II. díj
Ádám Evelin (III. A) dicséret
Bános Anna Júlia (III. A) dicséret
Hajas Dávid Alex (III. A) dicséret

Csillagszerző Matematikaverseny
- megyei szakasz
Timár Dóra Andrea (VIII. A) II. díj
Szabó András (V. A) III. díj
Vidui Richárd (V. A) dicséret
Vékony Gergő Levente (VII. C) dicséret
Halász Mátyás (VIII. B) dicséret
Szőci Milán Csaba (VIII. A) dicséret
-országos szakasz
Timár Dóra Andrea (VIII. A) dicséret

Bendegúz Matekász
- körzeti szakasz:
Selinga Nimród (II. A) I. díj
Kocsis László Balázs (II. A) I. díj
Beke Edvin (II. A) II. díj
Lázár Csanád (II. A) II. díj
Fazekas Babett (II. A) II. díj
- megyei szakasz:
Selinga Nimród (II. A) I. díj
Szabó András (V. A) I. díj
Kocsis László Balázs (II. A) dicséret
- országos szakasz:
Szabó András (V. A) dicséret

Kulin György Reáltudományok Diákkonferenciája
-országos szakasz
Sima Attila Tamás (XII. A) I. díj
Öveges-Vermes Fizikaverseny
- megyei szakasz
Winkler Dóra (VII. A) I. díj
Kiss Balázs (VII. B) I. díj
Búzás Arnold (VII. B) dicséret
Illés Dávid (VIII. B) II. díj
Crișan Daniel (X. A) I. díj
Winkler Máté (X. A) II. díj

Álmom a vállalkozásom- regionális verseny
Adorián Johanna (XI. A) III. díj
Borsi Fanni (XI. A) III. díj
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Bendegúz Nyelvész Anyanyelv Verseny
- körzeti szakasz:
Pop Nóra (II. A) I. díj
Pongor Amira (I. SBS) I. díj
Kovács Larissza (I. SBS) I. díj
Tóth Bence (I. SBS) II. díj
- megyei szakasz:
Pop Nóra (II. A) I díj
Tóth Bence (I. SBS) I. díj
Szabó András (V. A) I. díj
Berke Ádám (VII. C) I. díj
Kupás Márk (VII. C) I. díj
Pongor Amira (I. SBS) II. díj
Veres Dóra (VI. A) II. díj
Vidui Richárd (V. A) VI. hely
Bálint Csenge (II. A) VII. hely
Cseppentő Kamilla (II. A) VIII. hely
Kotlár Dominik (VI. A) V. hely
- országos szakasz:
Szabó András (V. A) I. díj
Pop Nóra (II. A) I. díj

Erő a természetben- megyei projekt
Az elemi osztályosok csapata VI. helyezést ért el.
Kis Kenguru Matematikaverseny
- nemzetközi verseny
Pitman Annabella (E. SBS) I. díj
Pantea Benjamin (E. A) I. díj
Scheck Patrik (E. A) I. díj
Seres Panni (E. SBS) I. díj
Bihari Rebeka (E. SBS) I. díj
Borsi Zoltán (E. SBS) I. díj
Lakatos Debóra (E. SBS) I. díj
Daróczi Krisztofer (E. SBS) I. díj
Kiss Botond (E. A) I. díj
Ozsváth Kevin (E. SBS) I. díj
Vidui Brtnadett (E. A) I. díj
Juhász Etele (E. A) I. díj
Modoc Hanna (E. A) I. díj
Kovács Máté (E. A) I. díj
Dudás Csenge (E. SBS) I. díj
Zsisku Anna (E. SBS) I. díj
Szűcs Yvett (E. A) I. díj
Horváth Richárd (E. SBS) I. díj
Szabó Anna (E. SBS) I. díj
Sicolya Milán (E. SBS) I. díj
Ploscaru Erik (E. SBS) I. díj
Bánya Fanni (E. SBS) I. díj
Mintas Ania (E. A) I. díj
Tóth Lara (I. A) I. díj
Fazekas Áron (I. A) I. díj
Szelecki Seth (I. A) II. díj
Varga Jázmin (I. A) II. díj
Balogh Renáta (I. A) II. díj
Tóth Bence (I. SBS) I. díj
Felföldi Joel (I. SBS) I. díj
Mosoni Ármin (I. SBS) II. díj
Kovács Szilárd Dominik (I. SBS) II. díj
Pongor Amira (I. SBS) II. díj
Mosoni Alexandra (I. SBS) II. díj
Kovács Olivér (I. SBS) II. díj
Galambos Alex (I. SBS) III. díj
Sicolya Karina- Natália (I. SBS) III. díj
Kovács Bianka (II. SBS) II. díj
Szilágyi Dominik (III. SBS) I. díj
Máthé Tímea Mária (III. SBS) II. díj
Pongor Maya (III. SBS) III. díj
Ungureanu Annamária (IV. A) II. díj
Gerály Dávid (IV. SBS) II. díj
Juhász Péter (IV. SBS) II. díj
Musuly Kevin (IV. SBS) II. díj
Csokmai Balázs Ákos (IV. A) III. díj

Spring Alive: „A természet színei”
- országos rajzverseny
Papp Leila (VIII. A) I. díj
Természetbarát iskolák
- megyei szakasz
Birinyi Máté (VII. A) I. díj
Salánki Hajnalka (VII. A) I. díj
Papp Leila (VIII. A) I. díj
Magyar Ádám (VIII. B) I. díj
- regionális szakasz:
Papp Leila (VIII. A) I díj
Tudomány és művészet- megyei alkotóverseny
Szilágyi Dominik (III. SBS) I. díj
Laslău Ștefánia (III. SBS) II. díj
Máthé Tímea Mária (III. SBS) III. díj
Lukács Botond (VIII. A) III. díj
Pap Rebeka (IX. B) II. díj
Adorián Johanna (XI. A) III. díj
Balla Iringó (X. A) I. díj
Pál Evelin (X. C) II. díj
Gáspár Babett (X. A) III. díj
Szabó Áron (X. A) dicséret
Kabos Endre kézilabda kupa- megyei szint
Az általános iskolás lányok kézilabdacsapata IV.
helyezést ért el.
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Gáspár Dorka (IV. SBS) III. díj
Bánya Zoltán (IV. SBS) III. díj

Pongor Maya (III. SBS) I. díj
Kiss Virág (III. SBS) II. díj
Tasnádi Gabriel (III. A) III. díj
Modoc Hanna (E. A) III. díj
Farkas Bendegúz (II. A) dicséret
Kun Alexa (I. SBS) dicséret
Bános Anna Júlia (III. A) különdíj
-megyei szakasz:
Pop Nóra (II. A) II. díj
Szabó Anna (E. SBS) dicséret
Pongor Maya (III. SBS) dicséret

Istenes versek szavalóversenye
- körzeti verseny
Kiss Botond (E. A) I. díj
Szőcs Debóra Tamara (III. A) I díj
Takács Jázmin Hanna (VI. A) II. díj
Szabó Dorottya (VII. B) I. díj
Ciarnău Hanna (E. A) II. díj
Gáll Benjámin (I. A) III. díj
Tasnádi Gabriel (III. A) III. díj
Illyés Teodóra (V. A) III. díj
Kun Abigél (VII. B) különdíj
Balázs Nikolett (IV. SBS) különdíj
Kiss Virág (V. A) különdíj
Erdei Henrietta (VI. A) különdíj
Ádám Evelin (III. A) különdíj
Szabó Júlia Andrea (VIII. B) különdíj

Papp Attila szavalóverseny
- körzeti verseny
Kiss Botond (E. A) I. díj
Máthé Tímea (III. SBS) I. díj
Illyés Teodóra (V. A) I. díj
Tóth Mária Agneta (V. A) II. díj
Tasnádi Gabriel (III. A) II. díj
Bános Anna Júlia (III. A) III. díj
Modoc Hanna (E. A) III. díj
Vidui Bernadett (E. A) III. díj
Szűcs Yvett (E. A) különdíj
Ádám Evelin (III. A) különdíj

Petőfi Sándor szavalóverseny
- körzeti verseny
Modoc Hanna (E. A) I. díj
Máthé Tímea (III. SBS) I. díj
Takács Jázmin (VI. A) II. díj
Kun Abigél (VII. B) II. díj
Juhász Etele (E. A) III. díj
Illyés Teodóra (V. A) III. díj
Czier Izabella (III. SBS) III. díj
Illés Dávid Márk (VIII. B) III. díj
Szabó Júlia Andrea (VIII. B) különdíj
Kiss Botond (E. A) különdíj
Salánki Hajnalka (VII. A) különdíj

Az idei végzősök közül
Horváth János Ösztöndíjban részesültek a
következő tanulók:

Vidám versek szavalóversenye
- körzeti szakasz:
Modoc Hanna (E. A) I. díj
Bálint Csenge (II. A) I. díj
Szőcs Debóra (III. A) I. díj
Ádám Evelin (III. A) II. díj
Kovács Larissza (I. SBS) II. díj
- megyei szakasz:
Bálint Csenge (II. A) I. díj
Modoc Hanna (E. A) különdíj
Szőcs Debóra (III. A) különdíj

Sima Petra-Enikő (XII. A) évfolyamelső
Agócs Gábor-Péter (XII. A) a legjobb
versenyeredményekért
Sisz Norbert (VIII. A) évfolyamelső
Timár Dóra-Andrea (VIII. A) a legjobb
versenyeredményekért

Kányádi Sándor szavalóverseny
- körzeti szakasz
Szűcs Yvett (E. A) I. díj
Pop Nóra (II. A) I. díj
Szabó Anna (E. SBS) I. díj

Gratulálunk!
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