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Kedves Maturandusok!
Tisztelt egyházi, világi és oktatásügyi vezetők!
Dragi absolvenţi! Stimaţi invitaţi!
Minden tanévnek vannak kiemelt, piros betűs ünnepei. Minden bizonnyal a XII. osztályban ez a legkitüntetettebb ünnep a ballagás
napja. Ez az a nap, melyet IX-es gólyaként félszegen néztünk végig, irigyelve az ünneplőbe öltözött, csupa nagybetűs NAGYOT. Akkor azt
hittük, ha valakinek nem, akkor nekünk biztos nem érkezik el az a bizonyos utolsó csengőszó. S most itt, a margittai református
műemléktemplom lélekkel átitatott falai között úgy érezzük, nem is mi ülünk a padokban, ez nem a mi ballagásunk, mi az idén csak
búcsúztatunk.
De a deja-vu érzésnek vége. A szappanbuborékokhoz hasonlóan, mely ballagásotokat kísérte ez az álom is szertefoszlik, s itt állunk a
mában, és ennek a napnak ti vagytok a főszereplői, ez a nap rólatok, értetek szól. Hiszen az idő titokzatos, és ami tegnap jelen volt, ma már
múlttá vált.
A majd 12 évvel ezelőtti szoros szülői kézfogást a tanítók biztos kézfogása követte. Már a középiskolába való beiratkozáskor
megkezdődtek a visszavonhatatlan döntések sorozatai, valamint a kamaszos lázadások allűrjei. S ma az egyre lazuló kézfogás kienged, s a
himnusz eléneklése után már elhagyjátok a középiskola sokszor óvó, de szerintetek még többször ölelésben fojtogató szorítását.
„Iskola? Csatamező? Vagy Játszótér? Az élet az, amit kihozol belőle.”
Kezdjük az Iskolával. Az iskolaévek olyanok, mint egy edzés. Ezt lehet komolyan végigcsinálni vagy ellébecolni. De ezen múlik,
hogy fel tudsz-e készülni mindenre, de leginkább arra, hogy bármi bekövetkezhet. Pedagógusként mi arra törekedünk, hogy mindenki érje el a
saját minimumának maximumát, s elkeserít bennünket, ha valakiben ott a lehetőség, de a lustaság energiája felülkerekedve legyőzi őt. Legyen
a kudarc a tanítónk, s életünk félrecsúszott része kerülőút és nem zsákutca.
A Csatamező mindig a veszteséget juttatja eszembe. Ez a generáció nem lehet egy vesztes csata része. Tegyétek hozzá a saját
hozzáadott értéketeket, elkerülve ezzel a veszteségeket. Lehet, hogy egy csatát többször is meg kell vívnunk, hogy győztesen kerüljünk ki
belőle. Fogjuk fel úgy az esetleges buktatókat, mint egy lehetőséget a még okosabb újrakezdéshez.
Játszótér… Már kinőttünk belőle, de ha eljön az ideje, családot alapítva mindenki otthonosan fog ismét mozogni a hinták, libikókák
és játéklabirintusok forgatagában Ez az élet sava-borsa, az életünk értelme.
S itt következett el az, hogy helyettetek is megköszönjem mindazoknak, akik elvezettek benneteket ezen az úton, akik jobbról és
balról támogatva e gömbölyű Földön is egyenes úton tartottak benneteket, megmutatva mindannyiszor, hogy ami végnek látszik, egy új kezdet
is lehet. Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak.
„Kérdezd a madarat merre száll? /Azt feleli: a világ vár! /Kérdezd a zergét: merre megy? /Amerre csak visz a hegy! /Kérdezd a
halakat /A folyó merre halad? /Te is tudod legbelül, /A földgolyót veszi körül, /Nincs kérdés, hisz nincs határ /Mert téged a világ vár.”
Jó utazást! Isten óvó szeretete kísérjen az élet tengerén 2013-as generáció: XII. A, XII. B és XII. C.
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I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS
Nyelvészkedő Fürkészező margittai diákok
A Fürkész helyesírási verseny országos döntőjét Nagyváradon, az
Ady Endre Elméleti Líceumban tartották meg április 19-20-án.
Iskolánkat hat diák képviselte: Balogh Edina (IV. A), Balogh
Johanna (IV. A), Zétényi Zsuzsa (IV. A), Fazekas Nikolett (V. A),
Jakab Kincső (VI. A) és Budai Anita (VII. B). Az ország 14
megyéjének 190 versenyzője mérte össze tudását.
A szervezők változatos programokat biztosítottak, így a
résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerni Nagyvárad
nevezetességeit, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, és
megtekinthették Figura Ede pécsi előadóművész interaktív
gyermekprogramját. A díjkiosztó ünnepségen kiemelt dicsérettel
méltatták iskolánkat, hiszen diákjaink kimagaslóan teljesítettek.
Eredményeink: Zétényi Zsuzsa (I. díj), Jakab Kincső (I. díj),
Balogh Edina (III. díj), Budai Anita (dicséret), Fazekas Nikolett
(10. helyezett), Balogh Johanna (14. helyezett).
Almási Judit tanítónő
Beszámoló a Brenyó Mihály Matematikaverseny országos fordulóján elért eredményekről
Március 22-24-én immár ötödik alkalommal rendezték meg
Marosvásárhelyen a Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny
országos döntőjét. Bihar megyét négy margittai kisdiák képviselte: Sima
Attila-Tamás és Sima Petra-Enikő III. osztályos, valamint Balogh Edina és
Zétényi Zsuzsa– Erika IV. osztályos tanulók. Őket felkészítő pedagógusaik
kísérték el: Almási Judit és Deák Erika-Andrea.
A szervezők érdekes és változatos programokkal kedveskedtek a kis
“matematikusoknak”, ugyanis a verseny után városnézés következett.
Ellátogattak a Kultúrpalotába, a Teleki-Bolyai Könyvtárba, közismert
nevén a Teleki Tékába és az állatkertbe is.
Virágvasárnap került sor a díjkiosztó ünnepségre. A zsűri összesen 6 dobogós helyezést és 11 dicséretet ítélt oda a
harmadikos, illetve negyedikes versenyzőknek. A negyedikesek közül a legnagyobb pontszámot a margittai Zétényi
Zsuzsa Erika kapta (I. díj), Balogh Edina dicséretben részesült, Sima Attila –Tamás pedig elhozta az Erdélyi Magyar
Televízió különdíját.
Almási Judit tanítónő
A tavasz feléledése
A tél és a tavasz közötti időszakban kimentem az
erdőbe. Ott mintha a tavasz hangját hallottam volna.
Nem is csak hallottam, hanem láttam is. A csicsergő
madarak énekének dallama, az apró, tátogó fiókák, a
rügyekkel pompázó fák, a zsenge fűszálak, a csörgedező
patak, melynek csillogtak cseppjei, a faleveleken
átszűrődő napsugár és a mézédes pollen is mind mind a

tavasz hangján szóltak. Öröm volt nézni az állatok
örvendezését: a pöttyös hátú, ugrándozó őzikéket, a
szaporán, de szorgosan kopácsoló harkályokat, a libbenő
lepkéket. Még a méhraj is zümmögte a tavasz érkezését,
mely elűzte a hideg telet, hogy három hónapig
pompázzon nekünk.
Erdő - mező örül, hogy itt a tavasz.
Pálfi Imre Dániel, IV. A

A természet ébredezése
A hosszú, hideg tél után megérkezett a várva-várt tavasz.
A zsenge fűszálak egyre csak növekednek a rügyekkel pompázó fák között. A faleveleken átszűrődő játékos napsugár
olyan hatást kelt, mintha a fák lombjai tele lennének apró, csillogó gyöngyszemekkel. A lombok között megpillantottam a
csicsergő madarakat, amint fürgén hordták az élelmet apró, tátogó fiókáiknak.
A zümmögő méhecskék benépesítik az egész erdőt, s a libbenő pillangókkal együtt mézédes pollen után kutatnak. A
szaporán kopácsoló harkály ügyesen megmenti a fákat a kártevő kukacoktól. A pöttyös hátú őzgidák boldogan ugrándoznak,
játszanak a tisztáson. A mező felől a kolomp hangja hallatszik, mely jó hangulatot kelt az emberek szívében. Estefelé már csak
a békák kuruttyolása, tücskök ciripelése hallatszik a távolból, így köszöntve méltóképpen az érkező tavaszt.
Úgy látom, hogy az egész természet felkészült Jézus feltámadásának ünnepére.
Zétényi Zsuzsa-Erika, IV. A
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I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS
Az én édesanyám a legjobb az egész világon. (Biró Helga)
Anya, bocsánatot szeretnék kérni, ha rossz voltam, de
szeretném jóvá tenni! (Tóth Evelyne)
Szorgalmas leszek. (Veres Márk) Kedves vagy, nagyon jó vagy
és nagyon szép, szeretlek. (Barella Norbert)
Édesanyám úgy szeretlek,
Mint egy fényes csillagot.
Bezárlak a szívembe,
És a csillag ott ragyog. (Erdei Attila)
Anya szeret főzni. Néha a kedvenc ételemet készíti.
(Sőrés István) Anyukám szeret engem, tisztán járat, főz
rám, mos rám, és mindig vasalt ruhát ad rám. (Nagy
Mónika) Anya mindig ápolgat, vigyáz rám, megóv
minden bajtól. (Vida Vivien)
Drága anyukám, köszöntelek téged.
Sok-sok boldogságot kívánok ma néked:
Szeretetet, nyugalmat,
Békét, egészséget. (Borsi Fanni)

Tudom, hogy vérben és könnyben szenvedve hoztál a világra.
(Ionescu Dávid) Minden nap rád gondolok. (Tóth-Sűrű Szilárd)
Anya, ne félj, mert mindig veled leszek! (Ozsváth Dávid)
Mami tanít engem és nagyon kedves. (Bartók Anita) De jó,
hogy velem vagy! (Illyés Anna)
Szeretlek téged, mert Te neveltél fel.
Te nyugtattál meg, mikor oly nagyon féltem.
Isten legyen veled, minden áldott nap,
Őrizzen meg téged, bármerre tartasz!
(Adorján Johanna)
Soha nem foglak elfelejteni, mindig
melletted leszek, szeretlek, és a szívemben
foglak tartani. (Balogh Gabriella)
A II. A osztályos tanulók anyák napi
gondolatait – fogalmazásaikból –
összeállította tanítójuk
Kovács Katalin

Otthonunk a Föld
1970. április 22-én tartották meg először a Föld napját, Denis Hayes
amerikai egyetemista kezdeményezésére mozgalmat indítottak el a Föld
védelmében.
Az I. B, II. A, B, C és III. B osztályos diákok egy négy napos projekt
keretében készültek erre a napra. A témával kapcsolatosan volt szelektív
szemétgyűjtéssel egybekötött kirándulás a Nagy Dombon, csoportos Föld
napi vetélkedő, környezetvédelmi filmnézés, éneklés, rajzolás, poszter és
plakátkészítés, kiállítás. A diákokban megfogalmazódott a következő mottó:
„Otthonunk, a Föld sorsa a mi kezünkben van!!!”
Balázsi Emma-Gyöngyi tanítónő

Értékes könyveket kapott iskolánk
A tavaszi vakációban Kecskés Zsolt és 17 éves lánya, Kecskés Zselyke volt a vendégünk a margittai Horváth János Elméleti Líceumban.
Első utunk az iskola könyvtárába vezetett, mert Zsolt es édesanyja, Kecskés Judit 200 kötetből álló értékes könyvadományt adott át iskolánk
MOST (Margittai Oskoláért Társaság) civil szervezetén keresztül a könyvtárnak. A könyvek között találhatunk mesét, szépirodalmat, ifjúsági és
szórakoztató irodalmat, de vannak benne ifjúsági ismeretterjesztő kiadványok és az oktatást segítő kézikönyvek is.
Zsolt Margittán született, és 1985-ben érettségizett a Margittai Ipari Líceumban. Jelenleg családjával együtt a Finnországi Espoo-ban
élnek, ahol rendszergazdaként dolgozik egy telekommunikációs cégnél. Amikor először meséltem az Iskolánkról, nagyon lelkes volt. Most, hogy
itthon volt, és saját szemével láthatta a fejlődést, így nyilatkozott az iskolalátogatásról: „Nagyon jó volt, örülök, hogy van. Nagyon sokat jelent,
hogy van magyar iskola. Finnországban is külön svéd iskolába járnak a svéd gyerekek, mindenkinek jobb, ha megőrzik a kultúrájukat,
anyanyelvüket.”
Ha bárki hasonló vagy anyagi felajánlással tudna és szeretne élni, szeretettel várjuk az Iskolánkban.
Perl Emese tanítónő

Örökségem
2013. január 26-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Örökségem mesemomdó verseny. A verseny történetében különleges nap,
hisz először osztályom tanulói számára szerveztem meg, aztán körzetiként működött, s mára már iskolánk első megyei szintű versenye lett. E
történetnek rengeteg lelkes szereplője volt: gyermekek, szülők, pedagógusok. A folytatáshoz szintén ők kellenek. Miért is?
Íme néhány vallomás:
„Minden verseny hasznos. Ez a verseny a címében is jelzi, hogy szélesebb hagyományőrzés jegyében fogant: nyelvünket, szokásainkat,
hagyományainkat ápoljuk vele és adjuk tovább, nemzeti öntudatunk erősítése érdekében.” - Mészáros Ilona magyartanár.
„Nagyon jó érzés volt hallgatni a mesélő gyermekeket.” - Perl Emese tanítónő
„Kellemes, barátságos hangulat, elégedett gyerekek..., itt mindenki csak nyer.” - Borbola Melinda történelemtanár.
„A verseny működtetése a hagyományőrzés egyik megoldása.” - Buzi Orsolya magyartanár.
„Kedves, meleg hangulatú verseny volt. Örömmel vettem részt.” - Barbu Edit biológiatanár.
„Színvonalas, szívemhez közel álló versenynek tartom az Örökségem-et. Örülök, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
zsűritagként is kivehettem a részem a munkából.” - Bagosi Éva tanítónő, Micske.
„A mesehallgató, majd később mesélővé váló gyermeket nem kell félteni az életben adódó problémáktól, mert a mesék hatása, útmutatása
rávezet a helyes útra, megoldásra.” - Forgács Enikő tanítónő.
„Csodálatos pillanatokkal ajándékoz meg minden évben ez a verseny. Találóbb, mélyebb tartalommal bíró címet talán nem is adhattál volna
neki. Ebben az egy szóban minden benne van, a múlt, mely értékes kincset hagyott ránk, a jelen, melynek szent feladata az őseinktől kapott
örökség ápolása és a jövendő, mely felé bizalommal tekintünk, hogy lesznek, akik tovább viszik őseink hagyományát.” - Bordás Mária
vallástanár. Úgy legyen!
Kovács Katalin tanítónő
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I-IV HAGYOMÁNYOS OKTATÁS - STEP BY STEP - AFTER SCHOOL
Opre roma!
Ez a nemzetközi cigányság jelmondata, vagyis „Fel, romák!”, amelyet az 1971. április 8-án, a London melletti Orpingtonban
megtartott, romák első világkongresszusán fogadtak el. Az Indiából és húsz másik országból érkezett küldöttek ezt a napot, vagyis
április 8-át nemzetközi roma napnak nyilvánították. Ugyanitt elfogadták még a cigány nép szimbólumát, zászlaját, mottóját,
himnuszát, és ekkor ismerték el hivatalosan a cigány nyelvet. E napot az ENSZ a roma kultúra
világnapjává nyilvánította.
Iskolánk roma tanulói minden évben megünneplik e napot, megemlékeznek a nácik által
elhurcolt és kivégzett őseikről. Nem volt ez másként az idén sem. Balázsi Emma és Juhos Márta
tanítónők rövid előadást tartottak a romák történetéről, majd meghallgatták a roma himnuszt. A
cigány himnusz szövegét 1969-ben Zarko Jovanovic Jagdino írta, címe Djelem Djelem (vagy
Gelem, gelem), amelynek eredetije egy több változatban élő balkáni roma népdal. Míg a zene
szólt, a gyerekek nekiláttak elkészíteni a roma zászlókat. A roma zászló kék és zöld színű,
közepén egy 16 küllős csakra, azaz piros kerék látható.
Közben megérkezett Olteanu Cornelia, a Polgármesteri hivatal roma képviselője és Botos Sándor RMDSZ tanácsos, akiknek
vezetésével a roma tanulók meglátogatták a Városházát, egy-egy roma zászlót ajándékoztak a polgármester és alpolgármester
uraknak. Látogatásukat a gyűlésteremben fejezték be, ahol édességgel és üdítővel lepték meg őket.
Ezek a megemlékezések mind azt a célt szolgálják, hogy a címbeli jelmondat beteljesítse jelentését, vagyis a roma nemzettudat
ébredését.
Juhos Márta tanítónő
Gondolatok az anyukáról a III. STEP BY STEP osztályban
Az anyukám a legjobb anyuka a világon. (A. G.)
Nincs a világon olyan anya, mint az én édesanyám. Mindig szeretni fogom az én anyukámat, és biztos vagyok benne, hogy ő is így
gondolja. (F. E.)
Az anyukám varrónő, és nagyon készül, hogy jó anyuka legyen. (N. V.)
Anya magát nagyon öregnek tartja, de ez nem igaz, mert dédimama nyolcvanhárom éves, és még mindig süt finom kalácsot.
Minden este imádkozom, hogy sokáig éljen. (SZ. P.)
A kedvenc virága az orgona, ha azt adok neki, akkor nagyon boldog. (SZ. E.)
Nagyon szeretem, ha otthon van, amikor hazamegyek. Kicsit ügyetlen, mert egyszer leverte a legómat. (SZ. R.)
Mikor rosszul tanulok, elkezd kiabálni, de tudom, hogy jót akar. (C. R.)
Mikor rossz vagyok, leszid, de akkor is szeret engem. (K. R.)
Az anyukám segít, amikor nem értem a leckét. Néha szigorú, de aztán kibékülünk egymással. Nagyon kedves, és el szokott
engedni játszani. (F. R.)
Ha valamit nem értek, elmagyarázza, igaz, néha kiabál miközben magyaráz, de megértem, hogy miért: mert nem figyelek.
Ha megnövök, remélem, olyan feleségem lesz, amilyen az anyukám. (A. G.) Az én anyukám kedves és nagyon felelősségteljes,
sokat figyel ránk, hogy egészségesek legyünk, s ha mégis megbetegszünk, akkor próbál minél többet lenni velünk. (M. A.)
Mikor elestem, lekezelte a sebemet, sürgött-forgott miattam, és neki is fájt. Nélküle az élet nem lenne olyan jó, mint vele. (D. T.)
Nagyon nagy a szíve az én anyukámnak! Mindenkivel megtalálja az összhangot, és mindenkivel kijön. Velem és a bátyámmal
csak akkor kiabál, ha nagyon engedetlenek vagyunk, vagy nem figyelünk rá. Felnézek rá, hogy mit meg nem tesz azért, hogy nekünk
jó legyen. (M. D.)
Sokat dolgozik, hogy mindenem meglegyen. Szeretném, hogy sokáig egészséges legyen, és sokáig maradjon velünk. (B. E.)
Szereti a rendet. Ha nem rakom el a dolgaimat, rám szakad az ég. Sokszor megbocsát nekem, pedig szó szerint ördög voltam, és
sokat dolgozik értem, amit feleseléssel hálálok meg. Mikor főz, gyakran szép dalt dúdol. Remélem, sokáig lesz mellettem ez az
angyali teremtés. (N. A.)
Mikor valami jót teszek, nem kapok tőle valami nagy dolgot, csak megdicsér, de ez nekem sokat jelent. Fáradtan jön haza, de még
van annyi ereje, hogy vacsorát főzzön és kimossa a ruháinkat. (Z. D.)
Nem szigorú, de ha nem eszek az iskolában, akkor magasra emelt hanggal azt kérdezi, hogy miért nem ettem? (S. N.)
Kedves, egyszer-egyszer felhúzza magát. Kedveli a főzést. Sokat takarít ránk, vagyis a testvéremre, de egy kicsit rám is. Segítek
neki takarítani, de ennél többet szeretnék segíteni. (SZ. N.)
Néha azt hiszem, hogy nem teszek annyit egy héten sem, mint ő egy nap alatt. Én szerintem ő a legszebb a világon. (S. L.)
Van, amikor elenged az unokatestvéremmel játszani, de van, amikor nem, mert ő szerinte túl kicsi vagyok. De tudom, hogy csak
azért nem enged, mert félt, hiszen minden anya félti a gyermekét. (P. E.)
Folyton azt emlegeti, hogy minket szeret a legjobban, de mi meg azt, hogy mi jobban szeretjük. Nem bírnám ki nélküle. (T. M.)
Nagyon érzékeny, nem szereti, ha megbántjuk. Olyan nagyon szeretem édesanyámat, hogy mikor nagy leszek, olyan szeretnék
lenni, mint ő. (V. J.)
Azt kívánom, hogy míg él, mindig szeressen engem. (B. M.)
Én, a testvérem és apa nem tudnánk nélküle élni, mert ő a legjobb anya a világon. (M. P.)
Nem is tudnám, mi lenne, ha nem lenne anyukám. (SZ. M.)
Összeállították: Coznici Gabriella és Forgács Enikő tanítónők
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”. (Kodály Zoltán)
Vallja ezt a Gyöngyvetők Néptánccsoport minden oszlopos tagja, akik immáron VII. alkalommal szervezték és vettek részt a
Bihari Tulipán nevet viselő turnén, ahol a Bihar megyei, a szegedi, apátfalvi és nem utolsó sorban zonguldaki (Törökország)
tehetséges néptáncosok mutatkoztak be. A hagyományápolás csíráját néhai Nagy Albert szegedi koreográfus lopta ezen táncosok
szívébe, s a kinőtt palántákat a képen látható oktatók, Tőtős Hortenzia, Juhos Márta és Deák Andrea nevelték, óvták és védték, hogy
ebben a rohanó, modern világban újraélesszék és a színpadra vigyék nemzetünk különböző vidékeinek hagyományát és csodálatos
táncait.
A rendezvény május 4-én vette kezdetét, amikor a Horváth János Elméleti Líceum igazgatónője, Nagy Gabriella, aligazgatónője,
Rend Erzsébet és tanárai, Juhos Márta, Fügedy Anikó és Deák Andrea a nagyváradi Kőrös-parton fogadta a török és magyarországi
delegációt, és a megyeházán, valamint a főtéren tett látogatás után Margittára kísérte a vendégeket. Az iskola előtt sok lelkes,
mosolygó gyermek és szülő várta őket, sok finom étellel csillapítva a messziről jött vendégek farkasétvágyát. Már a kapuban lehetett
érezni a friss fánk illatát, mely az itt dolgozó szorgos asszonyok keze munkáját dicséri. A pocakok megtöltése után spontán buli
alakult ki az iskolaudvaron, török zenére lejtett a magyar s a török gyermek. Este a családok egy-két török fővel gyarapodva tértek
haza. A felnőtteket Bradács Alíz, a Dr. Pop Mircea kórház menedzser igazgatója kísérte az általa biztosított szálláshelyekre.
Másnap délben a városházán Cseke Attila képviselő úr, Posztner Sarolta, Árkosi Antal és Nagy Gabriella köszöntötte a vendégeket,
ajándékot adva át a város és az iskola nevében. Két órától illatos ebéd csábította az étkezőbe azt a 240 résztvevőt, aki délután 5 órától
ropta a táncot a művelődési ház színpadán. A gálaműsort városunk legkisebbjei kezdték hatalmas sikert aratva. Bordás Anita táncossal
együtt bemutatták, és nagyon ügyesen színpadra vitték azokat a gyermekjátékokat, melyekkel egy
teljes éven keresztül foglalkoztak. Kíváncsi tekintettel keresték a szülőket, és büszkén lépdeltek a
pici viseleti ruhákban, elhitetve azt a tényt, hogy ők lesznek a jövő nemzedék nagy táncosai.
A rendezvényen fellépő minden táncos és oktató öntudatos munkájáról és a hagyományőrzés
iránti tiszteletéről tett tanúbizonyságot, melyet a közönség minden esetben kitartó tapssal jutalmazott.
Köszönet illeti Bondár Piroska, Chende Adrien tanárokat és Bertalan Kristófot a jó minőségű és
pontos hangosításért.
A rendezvény végén minden táncos és oktató köszönő oklevelet kapott az egész évi fáradságos
munkájáért. Külön köszönet illeti a Horváth János Elméleti Líceum vezetőségét, akik házigazdái
voltak e rendezvénynek, illetve a tanácsosokat, Pocsaly Zoltán polgármester urat, Cseke Attila
képviselő urat, a helyi és megyei RMDSZ szervezetét, Dajka
Zoltán vállalkozót, Kocsis Emese kórház menedzsert és nem
utolsó sorban a szülőket, akik támogatták a rendezvény
szervezését.
Este az ünnepi vacsora után az iskola igazgatónője, az RMDSZ, a PRO FOLK Egyesület, a
szegedi Táncművészeti Iskola, az apátfalvi Művelődési Ház, a margittai Művelődési Ház
képviselői, valamint a törökországi Hasad Néptáncegyüttes igazgatója, Orhan Yazici úr
aláírták a hivatalos partnerségi szerződést, mely lehetőséget ad arra, hogy együtt részt
vegyenek a bihari, magyarországi és törökországi rendezvényeken. Ez alkalommal Orhan
Yazici úr meg is hívta a margittai néptáncosokat a jövő év áprilisában Zonguldakban
megrendezésre kerülő Gyermekfesztiválra.
A három csodaszép, verőfényes nap hamar eltelt, a gyerekek nehezen váltak el egymástól. Az ilyen rendezvények mindig
lehetőséget adnak arra, hogy új barátságok kötődjenek, és, hogy gyermekeink nyithassanak a világ felé.
Deák Andrea és Juhos Márta tanítónők
Kedves Nagymama!
Ezen a héten tanultunk levelet írni, és azt gondoltam, hogy írok nektek egyet. Meg voltam fázva, most meg anya beteg. Réka meg Bence jól van,
Lili meg csak köhög egy kicsit. Apa még mindig megy a méhekhez.
Az osztállyal voltunk az állatkiállításon. Sok szárnyas volt, meg nagy nyuszik. Volt fehér, fekete, barna, foltos nyuszi. A madarakból is nagyon sok
fajta volt: borzos tollú a nyakánál meg a farkánál, dagadt csőrű és más-más fajták.
Puszilom Zsoltit, Sanyikát, Erzsikét és titeket is. Sok-sok szeretettel: az unokátok, Zsófi.
Bodor Zsófia - IV. SBS
Édesanyám
Én a legfontosabb személyt fogom bemutatni, hogy ti is lássátok, érezzétek, amit én érzek édesanyám iránt.
Ő a legcsodálatosabb személy e kerek földön. Mikor átölel, mintha más világban lennék, nem ebben a bűnös világban. Ezen a varázslatos földön pillangók
repkednek, és csokoládéfolyó folyik.
Édesanyám szíve tömör arany, és egy csepp sincs benne rosszaságból, gonoszságból. Mintha anyukám egy mennyből jövő angyal lenne, egy tiszta csillag, aki
fényével simogat. Mintha a tavaszi szellő lenne, ki könnyemet törli, ha valami bánt. Olyan jól esik, ha elhagyja az ajkát az a szó, hogy „szeretlek”. Minden
megváltozik, könnyem földre csöppen, szeretetem égig ér, és csak ölelem. Szeretem, mert ő a legjobb anya a világon.
Kocsis Alexandra - IV. SBS
Ezt mesélné rólam a kedvenc játékom
Az én kedvenc játékom egy kávézós készlet. Ez a kávézós készlet azt mesélné rólam, hogy engem nagyon-nagyon szeret, de ha rendetlen vagyok, akkor
megharagszik rám. A Mikulástól kaptam.
Egy nap történt, hogy olyan rendetlenül hagytam a szobát, hogy anyukám egyszer csak jött, és elvette a kávézós készletet, és én azt gondoltam magamban, hogy:
- Miért is vagyok ilyen rendetlen? Ezért vették el a kedvenc játékomat is!
Egy hét múlva anyukám visszaadta a játékom.
Azóta nem vagyok rendetlen, és anya nem vette el a játékom.
Borsi Blanka - IV. SBS
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Az ábécé betűtár,
a tudomány betűvár.
Betűtár, betűtár,
betűtáron csodazár.
Ki a kulcsát megleli,
a várat is beveszi.
Betűvár, betűvár,
betűvárban csoda vár.
Ősszel Betűvár kapuját átlépte 26 megszeppent elsős kisdiák. Megilletődötten ültek a széken, csendben, tágra nyílt nagy szemekkel figyeltek
bennünket. Megkezdődött a közös várépítés.
Hétről –hétre raktunk egy-egy téglasort, ezekre rávéstük, mi mindent tanultunk meg azon a héten olvasásból, írásból, matematikából, román
nyelvből, tudományokból. Péntekenként boldogan ismételtük át mindazt, amit tanultunk. Várunk két bástyája év végére felépült sok vidámsággal,
munkával, játékkal, nevetéssel.
„Ősz óta járok iskolába, ahol minden nap új titkokra találok. A sok titok a könyvemben van. Ránézek a sorokra. Olyan, mint a fehér mezőn a
fekete szántás. Katonás rendben betűk állnak. Egyik gömbölyű, mint a zsemlye, a másik hosszú, mint a liba nyaka. Van közöttük görbe, és van
egyenes. Még az ősszel csak bámultam. Azt hittem, hogy ákom - bákom. Ma már minden betű titkát kitalálom. A szememmel látom, a fejemmel
megértem, miként lesznek a betűkből szavak, a szavakból pedig mondatok. Ez a legnagyobb tudomány. A betűk titka. És ezt a titkot már ismerem.”
A betűvár útvesztőin nagyon nagy segítségünkre volt kedves kabalánk, Mickey egér, aki, ha megtorpantunk, segített nekünk, utat mutatott, de
énekelt és játszott is velünk.
Bódis Beáta, Bődi Boglárka tanító nénik és az I. SBS diákjai
Szeretem a természetet
Én akkor szeretem a természetet, amikor minden
kizöldül. Amikor nincs szemét az utcákon, az erdők
nincsenek kiírtva, a virágok a védett helyeken nincsenek
leszakítva, ha az üvegeknek, műanyag palackoknak,
papírnak megvan a saját helye, ahova tenni kell őket.
Szeretem, ha a folyókba nincs belehajigálva a szemét, ha
az udvarokon rend van.

Szeretem a nyári reggeleket, amikor a madarak csicseregnek, és
felébred a természet, minden gyermek indul az iskolába.
Szeretném, ha az emberek megőriznék ezt a rendet, mert ha
mindenki szemetelne, a világ szeméttel teli lenne. Tudom, hogy az
ember erre nem figyel, és mikor megtörténik a baj, csak akkor
döbben rá, hogy mit cselekedett.

Dombi Bernadett - IV. SBS
Anya
Az én anyukám nagyon szép. Ő az iskolában dolgozik. 42 éves. Nagyon jó velem, bár néha kiabál rám, de azért teszi, mert szeret. Sokat dolgozik,
de hatkor általában hazajön. Mikor kicsi voltam, általában magával vitt dolgozni. Mikor nem, akkor pedig sietett haza. Mikor beteg voltam, ott volt
sokszor mellettem. Én nagyon szeretem őt.
Nagy Ábel - IV. SBS
Ha én lennék a polgármester...
Ha én lennék Margitta polgármestere, mindent jobbá tennék.
Segítenék az állatmenhelynek, hogy el tudják tartani az állatokat. Megcsináltatnám a járdákat és az utakat. A játszótereken fákat ültetnék. A
rendőröket szolgálatba helyezném, és ezzel megakadályoznám a bűntetteket. Megbüntetném azokat az embereket, akik lopnak, akik elcsúfítják a
falakat, és azokat, akik szemetelnek. Az iskolákat is ellátnám tanszerekkel. Megtiltanám, hogy az emberek szennyezzék a vizet, és segítenék a
rászorulóknak. Az épületeket felújítanám.
Így nézne ki Margitta, ha én lennék a polgármester.
Bordás Péter - IV. SBS
Ha én lennék az újévi kéményseprő ...
Ha én lennék az újévi kéményseprő, nem csak a kormot seperném ki a kéményekből. Egy nap elindulnék a
városba, és minden házból kiseperném a rosszaságot, a gyűlöletet, az önzőséget, a félelmet, a butaságot, a
rosszkedvet, az embertelenséget és a csúnya beszédet. Utat engednék az önzetlenségnek, a barátságnak, a
jóságnak, a jókedvnek, a szép beszédnek és a játékosságnak. Bárcsak én volnék az újévi kéményseprő. (Coznici
Teodóra - IV. SBS) Ha én lennék az újévi kéményseprő, minden családot meglátogatnék. Minden rossz dolgot
eltüntetnék, és helyette a jó és szép dolgoknak adnék utat. Szeretetet a szívtelenség helyébe, megértést a
veszekedés helyett, és minden-minden rossz tulajdonságot eltüntetnék, hogy csak a jó tulajdonságoknak maradjon
hely az emberek szívében. Az nem jó, ha egy embernek nagyon sok a rossz tulajdonsága, mert így nem lehet
boldog sohasem. Nagyon sajnálom, hogy nem vagyok az újévi kéményseprő, aki minden rosszat eltüntetne.
(Puskás Bíborka - IV. SBS) Ha én lennék az újévi kéményseprő, akkor meglátogatnék minden családot.
Kitakarítanám a kormot, de nem csak a kormot, hanem a rosszat is. Kitakarítanám a boldogtalanságot, és helyette
boldogságot adnék, a gyűlölet helyett szeretetet. Én utat engednék minden jónak, de a rosszat nem engedném,
hogy betolakodjon. Azt szeretném, hogy minden család boldog legyen. Bárcsak én lehetnék az újévi
kéményseprő! (Marton Tekla - IV. SBS)
Az én drága édesanyám
Az én édesanyám mintha fehér galamb lenne, úgy szeretem, olyan kedves.
Szívében béke lakozik. Szeretem az én drága édesanyámat. Ő egy drága virág. Szeretem, de ő jobban szeret
engem, s lágy kezével simogat. Gondoskodik rólam, félt, hisz számára én vagyok az ő élete. Mikor nagyon félek,
anya csillogó szeme rám néz, és már nem félek, odamegyek hozzá, s két karjával ölelget, szájával meg csókot ad,
mert ő az én anyám, s szeretem, szeretem.
Te is csak szeresd az édesanyádat, mert anya csak egy van. Most lehet, hogy nem hiszed, de amikor nagyobb
leszel, megérted ezt: egy édesanya drágább mint száz gyémánt.
Szebeni Noémi - IV. SBS
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A tanulás öröme az előkészítő osztályban
Lehet-e öröm a tanulás? A Mókus- csapatom csordultig van energiával, derűvel és alig várják,
hogy elkezdődjön a tanítás.
A játékos tanítási módszerek, a gyakorlati tevékenységek nagymértékben hatással vannak a
gyermek kreativitásának fejlesztésére. Az előkészítő osztályban a készség- és képességfejlesztő
tevékenységek mellett Mókuskáim kalandként élik meg a tanulást. A sikerélményhez juttatás a fő
cél! A gyakorlatiasságot mindegyikük már kisgyermekként elsajátítja és örömét leli benne.
Látja, megtapintja, elkészíti. Felfedezi a környezetét, az évszakok változásának szépségét.

A közös munka öröme

Virágültetés

Tavasz a mókuslakban

Tavaszi gyurma virágok

Galambok megtekintése az ovisokkal

Szorgos kezek
Könczey Erzsébet tanítónő

Adj, király, katonát!
Az Adj, király, katonát! vetélkedő elsődleges célja, hogy az erdélyi magyarság körében felhívja a figyelmet a nagycsaládok értékeire.
Sajnos, nagyon időszerű erősíteni napjainkban a családszemléletet, hiszen egyre inkább apad közösségünk.
Ezért is döntöttek úgy 2007-ben a Magyar Ifjúsági Tanács tagjai, hogy elindítanak egy versenyt, amelyre azokat a 10-15 éveseket várják,
akiknek életszemlélete még alakítható, és akikkel nagyszerűen lehet felelősen és nevelően játszani.
Idén közel 3500 gyermek vesz részt Erdély-szerte a vetélkedőn, mintegy nyolcvanegy helyszínen.
Margittán február 25-én került sor a helyi fordulóra, a Horváth János Elméleti Líceum étkezdéjében. Az idén már harmadik alkalommal
csatlakoztunk e nagyszerű kezdeményezéshez. A vetélkedő d.u. fél kettőtől kezdődött, iskolánk igazgatónőjének, Nagy Gabriellának a
köszöntő szavaival. A Magyar Ifjúsági Tanács köszöntőlevelének felolvasása után következett a különböző korosztályokból álló csoportok,
ú.n. „családok” kialakítása. A háromtagú családokban a versenyzők egymás „testvéreivé” váltak és közösen küzdöttek a továbbiakban. A
versengés izgalmai közepette a gyermekek megtapasztalhatták, hogy milyen jó dolog, ha vannak testvéreink, akik segítenek a szorult
helyzetekben, és mennyivel könnyebb legyőzni velük az akadályokat, mint egyedül. A játékos feladatok sikeres megoldásához szükség volt a
résztvevők fantáziájára, kreativitására, ügyességére.
A verseny lebonyolításában besegítettek a Horváth János Elméleti Líceum Diáktanácsának tagjai is.
A verseny győztesei az Aranyharcosok nevet viselő család lett, melynek tagjai: Bordás Máté, Bodor Bence és Darabont Réka tanulók
voltak. Ők képviselték településünket március 9-én, a Székelyhídon megrendezésre került Partiumi elődöntőn, melyre még Börvelyről,
Élesdről, Érmihályfalváról, Kaplonyból, Koltóról, Magyargoroszlóról, Máramarosszigetről, Nagybányáról, Nagyszalontáról, Nagyváradról,
Simonyifalváról, Székelyhídról és Szilágypanitból érkeztek csapatok.
A verseny szabályzata szerint egyéni tudás alapján 11 versenyző juthatott tovább az április 19-20-án Kolozsváron megtartott országos
döntőre, valamint a csapatok (családok) versenyéből az első helyen végzett család.
Érmelléket két gyermek képviselte ezen a döntőn, mindketten a mi iskolánkból, Darabont Réka és Bordás Máté VII. B osztályos tanulók
személyében.
A jó hangulatú vetélkedőn minden továbbjutó elnyert egy nyári táborozási lehetőséget a Székelyföldön megtartandó Hun táborba, amire
már nagy izgalommal készülnek nyerteseink.
Bordás Mária tanárnő, szervező
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Tinereţe fără bătrâneţe
Copilăria ... Cu toții am avut parte de acest capitol al vieții. Deci știm cât de importantă este în viața unui om, e
perioada pe care se bazează și se construiește totul. E ca și prima picătură de lacrimă dintr-un ocean deosebit de lung.
Până la urmă, e primul capitol dintr-o carte care se numește viață. Se naște un copil, se aude prima zgârietură
produsă de condei pe foaia proaspătă, începe o nouă carte, un nou capitol, o nouă vietate, o nouă personalitate. În mod
logic, e perioada care ar trebui să fie cea mai frumoasă, la care pe parcursul vieții un individ trebuie să se poată gândi cu
atâta drag, încât lacrima amintirii să-i curgă din ochiul sufletului. Copilăria ar putea fi definită ca fiind ceea mai scumpă
bijuterie a oricărui suflet de om pe care acesta și-o păstrează în inimă.
Când suntem mici, întotdeuna vrem să fim mari, iar când ajungem la vârsta de mult visată, ne dăm seama că ne este
dor de anii copilăriei, vrem să fim tinerii vii din adolescență, dar rămânem doar cu amintirea. Ne dăm seama că perioada
copilăriei și a tinereții joacă un rol important în viața omului. Cartea are ca prim capitol copilăria, cu ea începe cartea. În
perioada copilăriei parcă ar fi deschise ferestrele sufletului oricărui copil, iar odată cu creșterea și maturizarea lui,
ferestrele par să se mai închidă. Parcă se mai estompează focul ce aducea lumină în viața individului.
Tinerețea rămâne, doar că noi îmbătrânim cu trecerea anilor, ne schimbăm și dintr-o dată, zgâriatul produs de
condei s-a oprit, am dat foaia cărții și am început un nou capitol.
Maturitatea ... Când ajungem la o anumită vârstă, ne dăm seama de importanța faptelor și a vorbelor noastre.
Începem să ne asumăm responsabilități, să suportăm consecințe și să învățăm din greșeli. Se spune că omul înțelept
învață din greșelile altuia, iar omul slab la minte învață din greșelile sale proprii. Însă nu există om care să nu greșească
pe parcursul vieții, măcar o dată, nu suntem perfecți, și e important să avem puterea de a ne recunoaște și apoi de a ne
îndrepta greșeala. Asta înseamnă să crești cu adevărat și să fii un om matur.
Oricât de bătrâni am fi cu o bogată experiență de viață în urma noastră, cu o personalitate bine construită, cu
maturitate, avem cu noi încă un lucru: sufletul de copil. El rămâne cu noi, indiferent de vârsta noastră, alături de
amintiri. Greutățile vieții modifică atitudinea, gândirea, comportamentul, dar sufletul rămâne mereu același.
Probabil pe parcursul vieții ne schimbăm aspectul fizic, dar niciodată nu ne vom schimba sentimentele, sufletul,
iubirea și afecțiunea primite în copilărie, aspecte care ne vor urmări toată viața.
Marhási Zsuzsanna Alexandra (cls. a IX-a B)
Profesor: Moțț Anca
Vizionare de filme româneşti în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Amintiri
din
copilărie

Moromeţii

Baltagul
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MAGYAR NYELV KATEDRA
Hajnal
(egy Tóth Árpád-vers nyomán)
Hatalmasat ásított az ég. Kék szemét nyitogatta. Homályba burkolózott minden.
A nap nem szaladt tárt karokkal felém, csak tompa sugarai csillogtak, lassan keringőztek a félelmetesen nagy épületek ablakain.
Romhalmaz ez a világ. Szörnyű a nagyváros. Csak a hajnal, csak a napfelkelte visz még életet bele. Ilyenkor a fakósárga levelek is
aranyszínűek, a bolti kirakatban is táncra perdülhetnek a felruházott, sokszor megruházott bábuk.
Hajnali fuvolaszó hangzik, de azt csak az arra érdemesek hallhatják.
Örül a nap, de nem ennek a városi összevisszaságnak, amelyet mégis rendezettnek lát a nagyvilág. Örül, hogy lent hagyhatja a nagy
nyüzsgést, és felemelkedhet, megdicsőülhet. Aranyszínű koronáját viszont nem látja senki. Babérkoszorúja itt csak embernek lehet?
Miért csak saját világával foglalja el magát mindenki? Miért nem tud az égre is nézni, bár egy kicsikét is? Erőt gyűjthetne, reményt.
Felemelkedhetne. De az ember nem tud élni. Nem tud értékes életet élni addig, míg egymaga van. Barátok nélkül sivatag az élet.
Pedig olyan szép az élet! Olyan gyönyörű a hajnal …
Borsi Réka (VIII. B)
Seregszemle … IX. C módra
(harmadik padsor)
Első sorban Valkó Csaba,
Aki mindig nagyon laza.
Követi őt Dóczi Iza,
Kinek hódító a mosolya.
Mellette ül Beáta,
Ki egy nagyon okos lányka.
Követi őt a kis Sára,
Kinek pulcsija éppen sárga.
Padtársnője Adrienn,
Aki mosolyog mindenen.
Hátánál ül Henike,
Aki szép és rendeske,
Mellette ül Júlia,
Barna szeme és a haja,
Utána a két jóbarát,
Anna, Heni, ki mindent „lát”.
Ez volna a seregünk,
Órákon sokat nevetünk.
Összeállította:
Buzi Orsolya - tanár

Zúg Március – 2013
Drága gyöngy, óh, magyar nemzet,
Kit százezer szurony sebzett,
Most hős, székely katonáink,
Kiket néznek ősapáink,
A csillagos ösvényről hozzák a halált,
Dicső rézágyúnk szabadságért kiált.
S mi kard helyett fogjuk a tollat,
S utódainknak írjuk a véres igazat.
Kelj föl székely! Óvd a hazát!
Hőn imádkozz, s Atyád megáld.
Drága gyöngynél drágább honod
Azért óvd meg, hogy otthonod
Szabad legyen, s soká éljen!
Rézágyú ha dörög ma már,
Ne riasszon meg a halál!
Tollam üzen itt most neked:
Szabaddá tedd a NEMZETED!

Az albínó
Egy tavaszi nap volt. Kisétáltam az erdőbe leveleket
gyűjteni. Mikor még csak két levél kellett volna,
megreccsent mellettem egy vékony ág, és odakaptam a
fejem. Egy hófehér őzgida ugrott ki elém barna
pöttyökkel. Meghőköltem. Soha nem láttam még fehér
őzet, és ez nem volt még minden. Megszólalt:
- Szia, te ki vagy?
- Te…te…te… beszélsz?
- Persze, hát te is beszélsz, én is beszélek, mi ebben a
furcsa? Te különben most tanulsz beszélni, mert ahogy
hallom, elég nehezen megy….
- Ne-nem, de te egy állat vagy, hogy tudsz beszélni?
- Róka, farkas, borz és nyuszi is tud beszélni… pont én
ne tudnék?
- Elképesztő! Te mit keresel itt, és miért vagy fehér?
- Elveszítettem az anyukámat! Fehér? Hát az meg mi?
-A fehér az egy szín…
- Szín? ...Persze, nem tudom miért vagyok fehér…
valami albió vagy albinó, mindegy, azt mondják,
különleges vagyok.
-S hogy veszítetted el az anyukádat?
- Vadászat volt…
- És meghalt az anyukád?
- Nem, elfutott, és elvesztettük egymást. Segítesz
hazajutni?
- Hát nem is tudom, haza kell vinnem a leveleket…
- ’Légyszi’!- meresztette rám albínóhoz illő égszínkék
szemét.
- Legyen… de hol laksz?
- Hát,… a nagy bükkfa melletti bokorban.
- De hol van a nagy bükkfa?
- A kis száraz fenyőfa mellett. A pici dombon.
- És hol a pici domb?
- A kis tisztásról már látszik. Jaj, te egyáltalán nem
ismered az erdőt!
- Nem nagyon …
- Akkor menjünk fel a dombra, hátha onnan már

látszik a kis tisztás!
Felmentünk, és elkezdtem ágaskodni, hogy merre lehet
a kis tisztás. Ekkor a szemembe sütött a nap,
legurultam a meredek domboldalon.
- Au, ez fájt!- kiáltottam fel.
- Ne nyafogj, gyere, emlékszel, haza kell juttatnod.
Megígérted!
Feltápászkodtam, és elkezdtem mászni újra. Mire
felértem, elfáradtam, és leültem pihenni.
- Gyere már!- kiáltotta nekem az őzgida.
- Ne kiabálj! Itt vagyok melletted, de már nagyon
elfáradtam. Te nem?
- Dehogy, tele vagyok energiával!
- Akkor légy szíves hozd fel nekem azokat a leveleket,
a domb aljáról, te hamarabb fel tudod hozni, neked
csak két ugrás az egész.
- Rendben.
Kicsivel később, amikor visszaért…
- Hol vannak a levelek?
- Hát, ami azt illeti...megettem.
- Megetted?
- Igen, éhes voltam, a levelek meg finomak.
- Jaj, ne, akkor most gyűjthetek újakat!
- Sajnálom, de útközben sok levelet fogunk még
találni.
- Rendben, menjünk tovább!
- Nézd, ott a kis tisztás!
Miután leértünk a kis tisztásra:
- Nézd, ott van a pici domb is!
Miután feljutottunk a pici dombra:
- Ott van a kis száraz fenyőfa. Mindjárt hazaérünk.
- Hazaérsz.
- Igen, én is ezt mondtam, nem?
- De – hagytam rá az őzikére.
Ahogy elértük a kis száraz fenyőfát, nagyot kiáltott:
- Ott a nagy bükkfa és ott a bokrom is, biztosan ott lesz
anyukám is!
De nem volt ott.
- Vajon hol lehet?

- Nem tudom, de mindjárt besötétedik, gyere haza
hozzám, holnap pedig kijövünk még, és folytatjuk a
keresést.
Hazamentünk.
Édesapám vadőr volt.
Mikor beléptünk a kapun, épp akkor vették le a
kocsiról az őzgida anyukáját.
Odaszaladtam, és megkérdeztem, mi történt.
- Orvvadászok lelőtték, hazahoztuk, hátha tudunk rajta
segíteni. De már túl késő… pedig még gidája is volt…
Szegény pára!
- Apa, itt a gidája!
- Itt?
- Igen, az erdőben találtam, és hazahoztam.
- Jó, vidd az istállóba!
Bevittem az istállóba.
-A mamád nem jön vissza többé.
- Miért?
- Mert nem lehet, itt kell maradnod velünk.
-A mamám meghalt?- kérdezte tőlem könnyes
szemmel.
- Igen- feleltem.
Ekkor lépett be az anyukám, és ránk nézett.
- Miért beszélsz magadban?- kérdezte.
- Hozzá beszéltem.
- Értem, de ugye tudod, hogy ez egy albínó őz?
- Igen, tudom.
- Ebből mindössze csak öt példány él az egész világon.
És az egyik a tied.
- Az enyém?
- Igen.
- Akkor megtarthatom?
- Persze.
Senki sem hallotta a beszédét, csak én. Furcsa volt,
de lett egy jó barátom, bár nagyon nagy áron.
Elneveztük Dézinek, és sokáig velünk volt. Élete során
három gidát ellett, de egyik sem lett albinó.
Buze Vivien (V. B)
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IDEGEN NYELV – MŰVÉSZETEK KATEDRA (BESZÁMOLÓK)
Zene a magasban
Alig kezdődött el ez a tanév, iskolánk kórusa és Puskás Miklós énektanárunk máris „a lovak közé csapott”. A zeneórák azzal teltek, hogy a VII. A,
VII. B, VIII. A osztályból a kórustagok, valamint egy negyedikes kislány, Puskás Bíborka lázasan készültek az október hatodikai ünnepségre, a
mártírokra való megemlékezésre. A vértanúk dalát a református templom kertjében adtuk elő, amit aztán egy fáklyás felvonulás követett, majd
előadtuk az iskolánk udvarán is a diákoknak. Amint vége lett az egyik fellépésnek, máris készültünk a következőre, ugyanis jött november
negyedike, amikor Horváth Imrére emlékeztünk. Templomozás után a költő szülőháza előtt gyülekeztünk, és a hatodikosokkal együtt verseket,
aforizmákat mondtunk s énekeltünk a néhai költő emlékére.
Teltek a napok, s azon kaptuk magunkat, hogy közeledett november huszonkettedike, amikor Ady
Endrére emlékezünk. Papírt és tollat ragadtunk a kezünkbe, és válogatni kezdtük a szebbnél-szebb
Ady-verseket, hogy majd azokat elénekeljük. A dalokat előadtuk a templomkertben, az Adyszobornál.
Eljött a december, s vele együtt a szeretet ünnepe is. A próbák sokszor családias hangulatban
teltek: kint hullott a hó, s mi bent a meleg épületben gyönyörű karácsonyi dalokat énekeltünk.
Ezekkel a dalokkal felléptünk a polgármesteri hivatalban, az iskolában a tanárok karácsonyi
ünnepségén, a kórházban, majd fogyatékkal élő gyerekeknek is előadtuk műsorunkat és végül
karácsony estéjén a református templomban.
Vakációban épphogy kipihentük magunkat, már jött is március nyolcadika, amikor az iskola összes
tanárnőjének énekeltünk boldogan. Voltak, akiknek annyira tetszett az előadásunk, és annyira
meghatódtak, hogy még pityeregtek is rajta. Műsorunkkal felköszöntöttük a margittai kórház
doktornőit és ápolónőit is.
Március tizenötödikére rengeteg dallal készültünk. Sajnos nem tudtuk kint, a Petőfi-szobornál előadni, mert óriási hózápor volt, ám bent a
templomban is ugyanúgy gondoltunk a hős költőre, miközben énekeltünk. A dalokat elénekeltük az iskola étkezdéjében is a diákoknak és a budapesti
vendégeknek.
A próbák folytatódtak, hiszen április másodikán Belényesbe kellett mennünk énekversenyre, s mindegyikünk szeme előtt ott lebegott az első díj.
Nem voltunk nagyravágyók, de szívünk mélyén reméltük, hogy mi hozzuk el az első díjat. Az egyik dalunk arról szólt, hogy milyen szép is a világ,
míg a másik arról, hogy mikkel küzd meg egy diák az iskolában: feleltetésekkel, leckékkel és dolgozatokkal. Gyakoroltunk és gyakoroltunk, ám
nem bántuk meg, hisz elsők lettünk.
Bár voltak olyan pillanatok, amikor már fáradtak voltunk, mikor a hanganyagot vettük fel, és este hétig, fél nyolcig ott ültünk és énekeltünk, de
tiszta szívünkből tettük. Ebben a kórusban mindenki szereti, amit csinál, s egy percig sem bánjuk, hogy ötödikben belekezdtünk ebbe. Nem bánjuk
azokat az órákat, amelyeket együtt töltöttünk dalokat gyakorolgatva, hogy mindig elnyerjük a közönség tetszését. Ez a kórus nem működne Puskás
Miklós zenetanár úr, Puskás Enikő matematika tanárnő, egyben kiváló osztályfőnöknő és Varga Edith magyartanárnő nélkül, akik segítségével
kiválasztjuk és megtanuljuk a szebbnél-szebb dalokat és dallamokat.
Reméljük, hogy ez a kórus még azután is fog működni, miután elválnak útjaink és kilencedikesek leszünk.
Beke Viktória Kincső,
VII. A osztály
Történelmi séta a régi pesti zsidónegyedben
Budapest, 2013. április 7.
Diákjaimmal jelentkeztünk egy rajzpályázatra, amit a Nemzetközi Holokauszt Emléknap (január 27.) alkalmából rendeztek meg. Ezt a pályázatot
a Zachor Alapítvány az USC Soá Alapítvánnyal együtt szervezte meg. Több mint 90 pályamű érkezett be. A felhívás az általános és középiskolás
diákoknak szólt, akik a holokauszt túlélőkkel és szemtanúkkal készített videók alapján kellett rajzot vagy képregényt készítsenek. Iskolánkból Makai
Mária, Gergely Jessica és Király Kristóf vettek részt.
A szakmai zsűri úgy döntött, hogy nem rangsorolja a pályaműveket, hanem másképp ajándékozza meg a csoportokat. Minden egyes csoport
meghívást kapott egy átfogó és ismeretekben gazdag történelmi és kulturális ismereteket felsorakoztató budapesti sétára.
Már alig vártuk az utazást Budapestre. A találkozás célpontja a Dohány utcai zsinagóga volt. Ott találkoztunk az önkéntesekkel, akik
körbevezettek bennünket a zsinagógában. Számos életképpel, történelmi hátterű holokauszt történetettel ismerkedtünk meg, melyek nagy
hatással voltak ránk. Körbejártuk a zsidó negyedet, ahol meglátogattunk másik két zsinagógát is. A körút folyamán számos épületet tekinthettünk
meg, melyeknek fontos történelmi szerepük volt, és felidézték a régi korok gazdasági fejlődését és kulturális életét. A séta után visszatértünk a
Dohány utcai zsinagóga elé, ahol az alapítványok képviselői kiosztották a Zachor Alapítvány által kiadott könyvcsomagokat és emléklapokat.
Délelőtt befejeződött a séta első része, de délután folytatódott a program.
Egy rövid szünet után megkezdődött a séta második része: elmentünk a Zsidó Múzeumba. Ott megtekinthettünk egy némafilmet, amely
bemutatta az 1930-as évek embereinek életritmusát és mindennapjait. A filmnézés után megnéztük a kiállított tárgyakat, melyek néhai zsidó
embereké voltak. A teremben található két érintőképernyő segítségével megismerhettük a pesti zsidóság történelmét az 1850-es évektől egészen
napjainkig.
Nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért az alapítványoknak. Köszönjük, hogy elvittek minket ezekre a helyszínekre, ahol számos
történelmi eseménnyel ismerkedhettünk meg. A Budapesten eltöltött napok egy életre szóló emlékként maradnak meg a szívünkben.
A beküldött rajzokból virtuális kiállítás nyílt az alapítványok honlapján, mely a következő linkre kattintva tekinthető meg:
http://emlekezem.hu/hirek_informaciok/rajzverseny.html
Marián Noémi rajztanárnő

9

BESZÁMOLÓ

Margittától Szalontáig
Egy osztályfőnöki órán az osztályfőnökünk egy nem mindennapi bejelentést tett nekünk. A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum VII.
A osztályának osztályfőnöke egy ajánlatot tett osztályunk részére: testvérosztályok lehetünk, és ez a döntés csak rajtunk áll. Mi persze nagy
örömmel fogadtuk a hírt, hiszen örültünk, hogy egy új közösséget ismerhetünk meg, meglátogathatjuk Szalontát, és végre kizökkenhetünk a
szürke hétköznapokból. El is fogadtuk az ajánlatot, és alig vártuk, hogy találkozhassunk velük.
Interneten keresztül felvettük velük a kapcsolatot, megismertük egymást. Rövid idő alatt igazi barátságok alakultak ki, és napról-napra jobban
vártuk a találkozást, már számoltuk a napokat, hogy mennyi is maradt még hátra.
A „Tudj többet, légy jobb!” hét keretén belül került sor arra, hogy két napot együtt tölthessünk, bemutassuk egymásnak városunk
nevezetességeit, valamint iskoláinkat. Reggel, bár álmosan, de izgatottan szálltunk fel a buszra. Ahogy közeledtünk Szalontához, egyre
izgatottabbak lettünk, és egymásnak tettük fel a kérdéseket. Ki fogunk-e velük jönni? Fogunk-e még velük találkozni? Milliónyi kérdés cikázott
a fejünkben, amelyekre rövidesen választ is kaptunk. Mert egyszer csak begördült a busz az iskola udvarára, a házigazdák pedig vidáman,
integetve köszöntöttek bennünket, mintha már ezer éve ismernénk egymást.
Elvezettek minket az osztályteremig, ahol az osztályfőnöknőjük néhány
kedves szóval üdvözölt minket, majd bemutatkoztunk egymásnak.
Körbevezettek minket az iskolában, megmutatták a laboratóriumokat,
osztálytermeket, iskolaudvart, egyszóval mindent.
Egy kis beszélgetés és a hangulat feloldódása után meglátogattuk
Nagyszalonta híres szülöttjének, Arany Jánosnak gyermekkori lakhelyét, az
Aranyportát. Rengeteg régi tárgyat tekintettünk meg, mintha visszamentünk
volna az időben, és Arany János korában lettünk volna. A légkör, a
környezet mind visszaidézte a régi időket. Készítettünk egy csoportképet a
ház előtt, majd ezután a tornateremhez sétáltunk, ahol a fiúk egy
focibajnokságban mérték össze erejüket. A sok cselnek, a gyakorlottságnak
és a fürge lábaknak köszönhetően ezt a meccset a margittaiak csapata
nyerte meg fölényes gólszámmal, így rendkívül büszkék lehetünk rájuk.
Ezután elfogyaszthattuk a finom ebédet, majd visszamentünk az osztályba,
ahol egy rövid vetélkedőt rendeztünk. Volt abban fizikával és kémiával
kapcsolatos kérdés, valamint ügyességi játék, szóval nem volt egyhangú a
vetélkedő témaköre. A következő állomás a Csonka-torony volt, ahol
többek között Arany János kéziratait, köteteit, értéktárgyait és néhány
bútordarabját tekinthettük meg, a kilátóról pedig az egész várost megcsodálhattuk. Meglátogattuk a Szoborparkot, és készítettünk csoportképet.
Amikor visszamentünk az iskolába, az osztály zenével várt minket. A
hangulat feloldódott, összeszoktunk, és mindenki megbarátkozott mindenkivel.
Nagyon jót szórakoztunk, táncoltunk, majd a buli végén elbúcsúztunk
egymástól, és már alig vártuk, hogy holnap ők jöhessenek hozzánk, és újra
találkozhassunk velük.
Reggel minden kezdődött elölről, csak most mi vártuk őket Margittára.
Mikor megcsörrent a telefon, és megtudtuk, hogy már csak néhány kilométer és
ideérnek, az osztályunk kivonult az iskola elé. Türelmetlenül vártuk, hogy
mikor jön a busz. Mikor megláttuk őket, mosoly ült az arcunkra, boldogan
integettünk nekik, persze ők is nekünk.
Mikor leszálltak a buszról, bekísértük őket az osztályunkba, ahol a zenetanár
úr kíséretével a kórusunk egy kis dalcsokorral köszöntötte őket. Egy dalt meg
is tanítottunk nekik. Ezután uzsonnázhattak, kipihenhették az út fáradalmait, és
játszottunk egy játékot, amiből kiderült, ki ismeri legjobban a másikat és az
osztálytársakat. A nevetés és jókedv után körbevezettük őket iskolánk mindkét
épületében, miután a sportterem felé vettük az irányt. Ez alkalommal a lányok
mérték össze erejüket kosárlabdában, amit a margittaiak csapata sajnos
elveszített, de mindkét csapat ügyes volt, és a legjobbat nyújtotta. Majd körbevezettük őket városunkban, megmutattuk régi iskolánk épületét, a
parkot, amely akkor még újítások alatt állt, a Művelődési Házat, a szobrokat és Horváth Imre szülőházát.
Az osztályunkba visszatérve játszottunk egy kicsit, vicces történeteket
találtunk ki, majd átmentünk az étkezdébe, ahol elfogyasztottuk az ebédet. Majd
megmutattuk a református templomot, és meséltünk róla egy kicsit. Utána a
díszterembe vezettük őket, ahol karaokéztunk és buliztunk egy jót, a végén
pedig könyörögtünk az osziknak, hogy még maradhassanak, kértünk még öt
percet, még tíz percet, míg végül nagy nehezen elengedtük őket. Megöleltük
egymást, elbúcsúztunk, reménykedve, hogy hamarosan újra találkozunk majd.
Miután elment a busz, már öt perc múlva hiányoztak nekünk. Azóta is tartjuk a
kapcsolatot interneten és telefonon, és reméljük, nemsokára találkozunk.
Vannak még terveink a közeljövőben: nyáron Sonkolyosra látogatunk el,
nyolcadik osztályban pedig még lehet, többnapos programot is szervezünk.
Nagyon jól éreztem magam az alatt a két nap alatt az új közösségben, örülök,
hogy megismerhettem őket, és szerintem ezt mindenki így gondolja. Kellett egy
kis újdonság, egy kis szórakozás, de a legfontosabb az, hogy életre szóló
barátságok születtek, és sok-sok feledhetetlen élménnyel gazdagodhattunk.
Köszönjük az osztályfőnökeinknek és iskoláinknak.
Pop Nikolett, VII. A osztály
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TÖRTÉNELEM – FÖLDRAJZ - TESTNEVELÉS KATEDRA

Diákjaink okosságai történelemórán
Kezdjük mindjárt egy közismert, örökzöld történelmi témával, a Római Birodalommal. Diákjaink emlékezete szerint a
„gladiátorok azok a harcosok, akik megküzdöttek a trónért vagy a királylányért”. Egy másik határozott kijelentés: „a romai
(???) zsoldos hadseregek azok, akik lopnak mindenkitől”. Nos, a nyelvtani hibáktól eltekintve is érdekes meglátás ...
Egy másik időszak, melyben diákjaink jeleskednek, a népvándorlások kora. Új földrajzi felfedezések is születtek,
melyeket szeretettel ajánlok földrajz szakos kollégám figyelmébe, hiszen nem is tudtuk, hogy a vándornépek nem kerülték el
sem a Szláv-, sem pedig a Kréta-félszigetet. Más meglátások szerint a „történelemben az avarok is megjelentek”, „a beduin szó
szép és ritkán fordul elő”, valamint az is világossá vált, hogy a „gótok a hunok barátai voltak.”
A továbbiakban előfordultak „béketámadások” (??) az első világháborút követően, és az is kiderült, hogy „valami
kocsmában elfogtak valami vezért” – ez a müncheni sörpuccs tudományos előadásban – és „Hitler valami versben foglalta
össze gondolatait” – nyilván a Mein Kampf megírásának körülményeit vázolta diákunk. Persze, ezek után egyáltalán nem
meglepő fordulat, hogy „a háború után Németországhoz csatlakoztak a jobbágyok”.
Összeállította: Zatoschil-Ballai Zsuzsa – tanár
“A felhők fölött három méterrel”
Az erdélyi magyar hópárduc legendája
A Kolozsváron töltött egyetemi éveim legkedvesebb emlékei között ott vannak Erőss Zsolt előadásai.
Amikor én és barátaim 1000-2000 méteres csúcsokat hódítottunk meg, szenzációs volt olyan erdélyi magyarról hallani, aki a “világ
tetejére“ lépett.
A Mount Everest meghódítása 2002-ben Zsolt második nyolcezres csúcsa volt a Nanga Parbat után. E kettőt újabb nyolc nyolcezres
megmászása követte. De nem lehet egyik napról a másikra nyolcezres csúcsokat mászni. Ehhez komoly szellemi és fizikai felkészülés kell.
Zsolt 1968. március 7- én született Csíkszeredában. A Gyilkos-tó környékén nőtt fel, és hamar a hegymászás szerelmese lett. Első
mászásai a Békás-szoros szikláin történtek 1981-ben. Ekkor mindössze 13 éves volt. 1983-tól szervezett keretek között mászott. 1988-ban
áttelepült Magyarországra, és két évvel később, 1990-ben sor került első expedíciójára az Elbruszon (5642 m). A következő években sikerült
meghódítania Oroszország öt legmagasabb csúcsát, mely mindegyike 7000 méter feletti. Ezzel megkapta a Hópárduc címet. 2003-ban Kollár
Lajossal és Mécs Lászlóval létrehozta a Magyar Himalája expedíciók sorozatot. Ennek keretében a következő években hat nyolcezrest mászott
meg. 2010-ben súlyos balesetet szenvedett a Tátrában, melynek során egyik lábát amputálni kellett. De ő a hegymászás szerelmese volt, és
karrierjét tovább folytatta. 2011-ben világszenzációnak számított, amikor műlábbal meghódította a Lhoce 8516 méteres csúcsát.
Egy év pihenő után, idén tavasszal elindult tízedik nyolcezresére, a Kancsendzöngára (8586 m). A sikeres akklimatizáció után Erőss
Zsolt és egyik legjobb barátja, a 27 éves Kiss Péter május 20- án úgy döntöttek, nekivágnak a csúcsnak. Ez nem a legmagasabb, de az egyik
legnehezebben megmászható csúcs, mivel nagyon sok időbe kerül a csúcstámadás. Erőss Zsoltnak és Kiss Péternek 24 órát vett igénybe. Május
21- re sikeresen felértek. A probléma az volt, hogy 8000 méter felett az oxigénhiány és a -30 Celsius- fokos hőmérséklet miatt a szervezet
nagyon kimerül. A helyzetet tovább súlyosbította az is, hogy Zsolték fél liter vízzel, néhány energiagéllel, hálózsák és sátor nélkül indultak el.
Sokan ezt felelőtlenségnek tekintenék, de ez nem így van, mert olyan magasságban minden egyes gramm óriási súlynak tűnik. Az utolsó
rádióbeszélgetésekből kiderült, hogy Zsolt nagyon kimerült. Valószínűleg Kiss Péter lejuthatott volna, de a feltételezések szerint visszafordult
barátjáért. Azt is mondhatjuk, hogy hősi halált halt. Egy nap várakozás után hivatalosan is eltűntnek nyilvánították őket, mert a körülményeket
valamint a felszerelésüket figyelembe véve biztosan nem élték túl. Hozzá kell tennünk azt is, hogy egyesek szerint még a második nap is volt
tíz százalék esély Zsolt visszatérésére, de csak azért, mert ő egy nagyon tapasztalt hegymászó volt és székely.
Itt hagyott minket a magyar Hópárduc, kinek előadásait oly sokszor és oly szívesen hallgattuk. Erőss Zsolt márciusban elfogadta
meghívásunkat, és idén nyáron iskolánkba is ellátogatott volna az évről évre megrendezendő iskolatalálkozó keretén belül, hogy beszámoljon
nyolcezres élményeiről, és hogy képekben valamint videófilmeken elénk tárja a magas hegyek világát. Hiányozni fog, de talán az vigasztalhat
mindenkit, hogy ő most ott van, és ott is fog örökre maradni, ahol mindig is szeretett lenni: az örök hó és jég birodalmában, “a felhők fölött
három méterrel”.
Erőss Zsolt fontosabb hegymászó sikerei:
A világon összesen 14 nyolcezer feletti csúcs van,
Öt hétezres csúcs, melyért a Hópárduc címet kapta.
ebből ő 10-et megmászott:
Név
Korábbi nevek
Hegység Magasság
•
1999 – Nanga Parbat (8126 m)
Sztálin-csúcs,
•
2002 – Csomolungma (8850 m)
Iszmoilí Szomoní-csúcs
Pamír
7495 m
Kommunizmus-csúcs
•
2003 – Gasherbrum II (8035 m)
Pobeda
Tien-san 7439 m
•
2006 – Dhaulagiri (8167 m)
•
2007 – Gasherbrum I (8068 m)
Ibn Sina-csúcs
Lenin-csúcs
Pamír
7134 m
•
2007 – Broad Peak (8047 m)
Korzsanyevszkaja
Pamír
7106 m
•
2008 – Makalu (8463 m)
Han-Tengri
Tien-san 6995 m
•
2009 – Manaszlu (8156 m)
•
2011 – Lhoce (8516 m) – műlábbal
•
2013 – Kancsendzönga (8586 m) – műlábbal

Nyugodj békében, Zsolt!
Összeállította: Antal Zsolt - tanár
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FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA KATEDRA
Kedves diákok!
Egy magyar ismeretterjesztő filmsorozatra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit a
következő címen találhattok meg: www.jedles.tk/index.php. Az Öveges 33 show
keretén belül számos érdekességet láthattok. Tudnotok kell, hogy Öveges József
kísérletein generációk nőttek fel. Diákok százai döntöttek úgy, hogy
természettudományos pályát választanak. Halálának 33. évfordulója alkalmából most
olyan fiatalok mutatnak be kísérleteket, akik a tudomány terén több elismerést és
innovációs díjat nyertek újításaikkal.
Az első kísérletet, amit Spohn Márton mutat be, mindenki elvégezheti akár otthon is.
Hogyan vonjunk ki DNS-t kiviből a konyhában?
A DNS minden életfolyamatot szabályoz, ettől függ az élőlények élete, működése. A DNS minden élő sejtben van,
a sejtmagba csomagolva. Az embernél három milliárd bázispár hosszúságú kód van, ami azt határozza meg, hogy a
sejt mit csináljon. A kísérletünk során a DNS-t konyhai eszközökkel is ki tudjuk vonni a kivi sejtmagjaiból.
Hozzávalók: 2 pohár (az egyikbe kerül a gyümölcspép, a másikba a kivonó oldat), kivi, ananász, mosogatószer, só,
meleg víz, körömlakklemosó, szűrő, szalvéta, kanál, villa.
Forraljunk vizet a vízfürdőhöz. Amíg ez melegszik, meghámozzuk, feldaraboljuk a kivit. Villával egyenletes
masszává nyomkodjuk szét az egyik pohárban.
A DNS-t kivonó oldat elkészítése: kisujjnyi mosogatószer kell és 7-8 x annyi víz. Hozzáadunk egy jó nagy kanál
sót, és az egészet elkeverjük úgy, hogy ne legyen habos. Majd a vízfürdőt készítjük el: a forró vizet egy edénybe
öntjük, és lehűtjük annyira, hogy a víz ne égesse meg az ujjunkat.
A kivihez fele annyi kivonó oldatot adjunk, mint amennyi kivink van, és ezt óvatosan keverjük össze. Ezt egy
negyedórára a meleg vízfürdőbe helyezzük. A magas hőmérséklet a sejtfalak lebontását segíti, és elbomlanak azok
az anyagok is, amelyek a kivi sejtek halálakor lebontanák a DNS-t. Majd a kivit lehűtjük a hűtőben és leszűrjük egy
szűrővel, amibe konyhai papírtörlőt is teszünk. Így nyertünk egy oldatot, amiben a kivi DNS van. Ahhoz, hogy
szabad szemmel látható DNS-t kapjunk, a DNS-t le kell tekerni a hiszton fehérjékről. Az ananász és a kivi is olyan
fehérjéket tartalmaznak, amelyek képesek lebontani a hiszton fehérjéket, amire a DNS fel van tekeredve. Friss
ananász levét csurgassunk a kivihez. Megkeverjük, és egy pár percig állni hagyjuk, hogy kifejthesse a hatását. Ezt
követően az oldatban levő letekeredett DNS-t ki kell csapni az oldatból körömlakklemosóval. Ez legyen jó hideg.
Egy kisebb, tiszta pohárba öntsük bele a kivi kivonatot. A körömlakklemosót öntsük nagyon óvatosan a kivi
kivonatra, hogy megmaradjon a két réteg. Végül a körömlakklemosóban kicsapódott DNS-t egy kanál segítségével
kiemelhetjük.
Jó kísérletezést kívánok mindenkinek!
Barbu Edit tanárnő

Scheck Dunai
Yvett – VI. A
Horgos Patrick – VI. A

Major Ottó – VI. A

Petvai Petra Vivien – VI. A
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VALLÁS – TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA
Önkéntesség, avagy - Hallgass a szívedre!
“Amikor igaz szeretetet adunk, nem törődünk a viselkedéssel sem a sajátunkkal, sem a másokéval. Természetes érzés tölt el, mert
felismerjük, hogy a szeretet az ember természetes állapota. Nem
érzékeljük a korlátokat. Nincs kétségünk a jóság felől, és nem
foglalkoztat az idő. Tudatában vagyunk a jelen pillanatnak és
mindennek, ami benne foglaltatik. Amikor szeretetet nyújtunk,
szabadságot és békességet élünk át.” (Gerald G. Jampolsky)
Az önkéntesség, más néven voluntarizmus azt jelenti, hogy külső
nyomás nélkül, saját belső indíttatásból vállalunk valamit. Az
önkéntesség tudatos választás, tudatosan melléállunk valamilyen
számunkra is fontos ügynek, észrevesszük, hogy másoknak segíthetünk
megbirkózni a problémákkal, enyhíthetjük mások fájdalmát, és örömet
okozhatunk nekik.
Miért is jó az önkéntesség? Egyesek azért vállalják, mert jó érzés
egy olyan közösséghez tartozni, amely hasznos és értelmes célokat
követ, mások azért, mert szociálisan érzékenyek, és jó érzéssel tölti el
őket, ha segíthetnek a bajba jutottaknak, fogyatékosoknak vagy
elesetteknek. Ezerféle indok létezik, mely önkéntességre ösztönöz.
A margittai Horváth János Elméleti Líceumban 2011 szeptembere
óta működik az önkéntes diákok csoportja. Ezek a gyerekek

rendszeresen látogatják a helyi öregek otthonát, a szociálisan hátrányos
helyzetű családokat, valamint a fogyatékos gyerekeket.
Legutóbb a XI. B osztály tanulóival sajátos nevelési igényű
óvodásokat látogattunk meg. Tartalmas időtöltés volt: játék, ének, rajz,
festés, színezés és sok-sok jókedv. Búcsúzáskor ígéretet tettünk, arra,
hogy hamarosan visszatérünk.
Örömmel töltött el a diákok lelkesedése, önzetlen szeretete,
nyíltsága, segítőkészsége, az, hogy hitük és meggyőződésük a
rászorultak segítése.
Visszatérve kérdésemre, hogy miért is jó önkéntesnek lenni, álljon
itt válaszul egyik diák gondolata:
“Az önkéntes munka azt a különleges élményt adja, hogy képes
vagyok segíteni úgy, hogy nem várok el érte semmit. Nem kapok érte
mást, csak szeretetet, vidám és boldog gyermekarcokat. Különlegessé
válhatok az által, hogy olyan erőket tudok megmozgatni magamban,
amelyre csak a kivételes emberek képesek… hisz Molnár Ferencet
idézve - Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért,
fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja
életünket.”
Florea Katalin
tanár

A humán oldal
Legutóbbi benyomásaim között a legmegnyugtatóbb, hogy a „H.J.E.L.” életében a 2012-2013-as tanév során
mérséklődött az iskolával szembeni távolságtartó, elvtelen kritikai„ attitűd. A gyerekek kezdték megérteni, hogy „lassú víz
partot mos”, lassan, de biztosan haladunk előre, és jobb ha a fontosabb (építő) dolgokra figyelünk. A vezetőség is megőrizte a
mindennapi alkotó-nevelő munka zavartalan menetét biztosító, higgadt, támogató magatartását.
Örvendetes, hogy a „Tudj többet, légy jobb!” – hét keretében nagy volt a tanulók érdeklődése a művészi játékfilmprogramok iránt. Az azonban elgondolkodtató, hogy csak kevesen voltak igazán fogékonyak a bemutatott filmek emberierkölcsi problematikájára. Ez, úgy érzem, összefüggésbe hozható általában a humán oktatás szerepének és módszereinek
kérdésével. Például, még mindig nem kap elég hangsúlyt a humán tantárgyak (irodalom, történelem, pszichológia, filozófia,
stb.) tanulmányozásában a vizualitás. Vagy ha igen, felszínes a kapcsolat az említett diszciplínák tematikájával. Ennek oka,
úgy vélem, egyrészt az, hogy nem igen akad megfelelő képzettségű (a vizuális kommunikációban jártas) tanár, másrészt meg
nincs is kellő tere a vizuális nevelésnek. Annak ellenére, hogy nagyon jól tudjuk, az ember információinak legnagyobb részét
látás útján szerzi. Ezt hivatott részben pótolni az ez év őszén (szeptemberben) beindítandó Filmklub terve, amelynek célja
lenne, többek között, megismertetni a tanulókat a művészi játékfilm kifejezőeszközeivel, fejleszteni interdiszciplináris
gondolkodásmódjukat, és ezzel együtt érzékennyé tenni őket az általános emberi problémák irányában.
Mert a matematika, fizika, kémia, földrajz ismerete még nem elég ahhoz, hogy valódi emberi életet éljünk...
Blága L. József - tanár
„Ne szóval szeressük egymást, hanem cselekedettel!”
( 1Jn. 3,18)
Ékes példát mutatnak a fenti ige cselekvésére azok a XI. osztályos tanulók, akik saját szabadidejüket nem sajnálva minden
héten hűségesen és kitartó türelemmel foglalkoznak azokkal a VII. osztályos tanulókkal, akik valamilyen ok miatt gyengébb
tanulmányi eredményeket értek el, vagy épp bukásra állnak egy-egy tantárgyból.
Számomra is meglepő volt, hogy ezek a fiatalok milyen nagy komolysággal, elszántsággal végzik ezt a nem kevés kitartást
igénylő feladatot, és szinte megható tapasztalni „tanítványaik” részéről is a hozzájuk való ragaszkodást. Ezek a VII. osztályos
gyermekek segítőtársat, nevelőt, barátot és példaképet nyertek ezeknek a fiataloknak a személyében.
Şerfezeu Krisztina, Pető Tamara, Kiss Andrea, Magyar Norbert és Forgács Ákos, nagyon büszke vagyok rátok!
Bordás Mária - tanár
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BESZÁMOLÓK

Beszámoló a „Tanulj többet, légy jobb!” hétről
Az idei „Tanulj többet, légy jobb!” héten a tevékenységek nagy része az iskola két épületében és a sportpályán zajlott. Az I-IV
és a felkészítő osztályosok a tanítónők által szervezett foglalkozásokon vettek részt. Húsvéti üdvözlőlapokat készítettek, tudományos és
gyerekfilmeket néztek, meséket olvastak, ellátogattak az iskola és a város könyvtárába, játékos matematikai gyakorlatokat oldottak meg,
kirándultak Micskére és a nagyváradi Posticumba, társasági táncokat tanultak, eljátszották az olvasott mesék jeleneteit, olvastak,
rajzoltak, kézimunkáztak, a húsvéti hagyományok ápolásáért pedig locsolóvers szavalóversenyen mérhették össze tudásukat.
Az V-XII osztályosok az egyéni érdeklődési körüknek megfelelően választhattak a különböző osztálytermekben zajló tevékenységek
közül, melyek többször is ismétlődtek, a résztvevők pedig folyamatosan cserélődtek. Voltak, akik rajztehetségüknek hódolva plakátokat
készítettek, mások művészfilmeket, tudományos, román illetve angol filmeket néztek, zenét hallgattak, olvastak, társasági táncot tanultak,
kézimunkáztak, társasjátékoztak. Sok diák ezeket a napokat a sportpályán töltötte, ahol az iskola tornatanárai felügyeletével sportolhatott.
Az iskola konyhájában egyik nap finom süteményeket sütöttek. A VII. A osztály a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum VII. A
osztályát látogatta meg, másnap pedig vendégül látta őket.
Az ismétlődő, rövidebb tevékenységeken kívül az iskola vezetősége és néhány tanára olyan tevékenységeket is szervezett, melyek
esetenként 100-300 résztvevő előtt zajlottak. Kolozsvárról, a Babeş Bolyai Tudományegyetemről érkező Dr. Markó Bálint, egyetemi
oktató, Török Edina egyetemi hallgató és Németh Enikő doktorandusz nagy sikerű biológiai témájú előadásokat tartottak.
Ugyancsak Kolozsvárról érkeztek Dr. András Szilárd és két tanítványa: Hadnagy Kinga és Gazsi Zsanett, akik kíváncsiságvezérelt
matematika órákkal kötötték le a matematikát kedvelő tanulók figyelmét négy interaktív előadáson.
Mike Pál kéci lelkész és az Élő kövek együttes közös előadása több órán keresztül felejthetetlen perceket hozott a résztvevőknek.
Keresztény keretekbe foglalva a szabályokról, az élet korlátainak hasznosságáról szólt az előadás, közös énekléssel tarkítva.
Krisztik Csaba budapesti színművész volt egy másik meghívott, aki Margitta szülötte, volt tanárainak büszkesége. Ő két délelőttön
keresztül a gyerekeket bevonva tanította a színpadi mozgást, az egymásra figyelést, azt, hogy hogyan lehet élettel, ritmussal betölteni a
teret.
A közel 300 gyereket mozgósító Fizibusz-előadás során Tóth Pál tanár úr látványos fizika kísérleteket mutatott be.
A Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársai, Horváth Mária szociális munkás és Bartha Éva pszichológus a drogfogyasztás
megelőzésének fontosságáról tartott előadást.
A Partiumi Keresztény Egyetem oktatói is nálunk jártak. Előadásokat tartottak a média szerepéről, a szépségről, a zenéről, alternatív
közgazdaságtan és angol órát tartottak.
A gyerekek visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy sok problémát érintő, többféle ízlést kielégítő, tartalmas hetet tudhatunk magunk
mögött. A címnek megfelelően reméljük, hogy diákjaink többet tanultak és jobbak lettek!
Bondár Piroska nevelési tanácsos
Margittán is járt a FIZIBUSZ
A Fizibusz egy speciális mikrobusz számos kísérleti eszközzel, technikai berendezéssel felszerelve, amelyek segítségével érdekes
fizikai kísérleteket lehet bemutatni. Vidám fizikaórákat visz az iskolákba, és játszva, szórakoztatva tanítja a gyerekeket
természetismeretre és környezettudatos energiafelhasználásra.
Vezető tanára Tóth Pál, aki már hat éve járja a magyarországi iskolákat, ahol eddig több mint ezer előadást tartott. Most jött először
Romániába, a Horváth János Elméleti Líceum meghívására. Margittára érkezve még aznap előkészítette a líceum dísztermét az
előadásokra az iskola fizikatanárainak (Bondár Piroska, Rend Erzsébet és Tóth Katalin) segítségével, akik nagy szeretettel fogadták az
anyaországi kollégát. Másnap a tanár úr háromszor ismételte meg a rendhagyó fizikaórát, de kísérleteit még így sem láthatta minden
érdeklődő, mert nagy volt a túljelentkezés. A legnagyobb sikert a mínusz 200 Celsius-fok hőmérsékletű folyékony nitrogénnel végzett
kísérletek aratták. Megfigyelhettük a nitrogénbe helyezett vagy az azzal megtöltött lufi viselkedését, a tenyéren lefolyó és a kalapon
átfolyó nitrogént, a „beszélő”, molekulák által „pofozgatott” lufit, a nitrogén segítségével létrehozott ködöt vagy a nitrogénbe merített
keskeny szájú üveglombikba becsúszó főtt tojást. Nem kevésbé volt érdekes a tűztornádó, a szívószálból és tölcsérből alkotott harsona,
melyen a tanár úr egy ismert dalt is eljátszott, a kibocsájtott hang megváltoztatása héliummal vagy a Van de Graaff generátorral
szemléltetett elektromos jelenségek sora.
A Fizibusz előadásai a „Tudj többet, legyél jobb!” hét legsikeresebb tevékenységei közé tartoztak. Az iskola diákjai és tanárai
tartalmas, izgalmas, igazi tudományos show nézői és résztvevői lehettek. Hisszük, hogy általa diákjaink közelebb kerültek a fizika
tudományához, és meggyőződhettek arról, hogy milyen érdekes és izgalmas ez a nehéznek tartott tantárgy: a FIZIKA.
Rend Erzsébet fizikatanár
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Mikes Kelemen magyar nyelv és
irodalom tantárgyverseny
-megyei szakasz:
1. Budai Anita ( VII. B) I. díj
2. Tyukodi Petra (XII. A) I. díj
3. Pop Nikolett (VII. A) III. díj
4. Bajnok Dóra (VIII. A) dicséret
5. Balogh Zsuzsanna (VI. A) dics.
6. Balogh Franciska (XI. A) dicséret
7. Bódiss Boglárka (X. B) dicséret
8. Fazekas Nikolett (V. A) dicséret
9. Horgos Patrick (VI. A) dicséret
10.Szabó Brigitta (XI. A) dicséret
11.Szarvadi Zsuzsa (VII. B) dicséret
-országos szakasz:
1. Budai Anita (VII. B) I. díj
2. Tyukodi Petra (XII. A) II. díj
- nemzetközi szakasz:
1. Tyukodi Petra (XII. A) III. díj
2. Budai Anita (VII. B) V. helyezés
Fizika olimpiász
1. Horgos Patrick (VI. A) III. díj
2. Forgács Ákos (XI. A) dicséret
Református vallás olimpiász:
1. Borsi Réka (VIII. B) I. díj
2. Adorján Debóra (V. B) III. díj
3. Darabont Réka (VII. B) dicséret
4. Horváth Renáta (VII. A) dicséret
Katolikus vallás olimpiász
1. Tánchi Edina (V. B) II. díj
2. Bányai Valentina (VI. B) II. díj
3. Marhási Zsuzsanna( IX. B) II. díj
4. Kocsis Szilvia (X. A) III. díj
5. Lukács Fügedy Tamás (VI. B)
III. díj
6. Vinkler Kincső (VII. A) III. díj
7. Barabás Ingrid ( VIII. A) dicséret
Történelem olimpiász
1. Szűcs Sándor (IX. C) dicséret
Bendegúz Nyelvész- megyei
szakasz
1. Hajas Dorottya (I. A) I. díj
2. Sima Tamás – Attila (III. A) I. díj
3. Szélesi Előd (I. SBS) II. díj
4. Horgos Patrick (VI. A) II. díj
5. Pop Nikolett (VII. A) II. díj
6. Balogh Edina (IV. A) III. díj
7. Blaskó Barbara (V. A) III. díj
8. Kiss Imola (VI. A) III. díj
9. Balogh Zsuzsa (VI. A) dicséret
10.Borsi Edina (III. SBS) dicséret
11.Beke Kincső (VII. A) dicséret

12.Dudás Emőke (VII. A) dicséret
13.Duszkó Petra (VIII. B) dicséret
14.Forgács Péter (VII. B) dicséret
15.Pápai Roland (VIII. B) dicséret
16.Sima Szilvia (III. A) dicséret
17.Zétényi Zsuzsa (IV. A) dicséret
Bendegúz levelező- országos verseny
Anyanyelv:
1. Beke Viktória Kincső (VII. A) III. díj
2. Pop Nikolett (VII. A) III. díj
3. Sima Szilvia (III. A) dicséret
4. Sima Petra (III. A) dicséret
Angol nyelv:
1. Pop Nikolett (VII. A) IV. díj
Implom József Helyesírási Verseny
1. Oláh Mátyás (XII. A) I. díj
2. Oláh Márta (X. A) IV. díj
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
1. Kovács Ákos (IX. A) I. díj
2. Budai Anita (VII. B) II. díj
3. Forgács Ákos (XI. A) II. díj
4. Oláh Mátyás (XII. A) II. díj
5. Némethy Attila (X. A) III. díj
6. Magyar Norbert (XI. A) III. díj
7. Pápai Roland (VIII. B) 4. helyezett
8. Szegi Máté (X. A) 4. helyezett
9. Nagy László (X. A) 5. helyezett
10. Sima Tamás (III. A) 5. helyezett
11. Borsi Babett (IV. A) 5. helyezett
12. Horgos Patrick (VI. A) 5. helyezett
13. Puskás Bíborka (IV. SBS) 6. helyezett
14. Bodor Bence (VII. B) 6. helyezett
15. Kocsis Bernadett (IX. A) 6. helyezett
16. Jakab Kincső (VI. A) 7. helyezett
17. Agócs Henrietta (VII. B) 7. helyezett
18. Oláh Márta (X. A) 7. helyezett

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
csapatban
1. III. oszt. – III. díj
2. IV. oszt. – II. díj
3. V. oszt. – VII. díj
4. VI. oszt. - II. díj
5. VII. oszt. – II. díj
6. VIII. oszt.- IV. díj
7. IX. oszt. – II. díj
8. X. oszt. – I. díj
9. XI. oszt.- II. díj
10. XII. oszt .- II. díj
Kis Kenguru- matematikaverseny:
1. Fehér Jázmin (I. B) dicséret
2. Ferenczi Roland (III. SBS) dicséret
3. Sarkadi Nándor (III. SBS) dicséret
4. Szabó Nikolett (III. SBS) dicséret

5. Ferenczi Evelin (III. SBS) dicséret
6. Sima Attila Tamás (III. A) dicséret
7. Bajdik Márton (III. SBS) dicséret
8. Kovács József Olivér ( III. A) dics.
9. Sima Petra Enikő (III. A) dicséret
10.Agócs Gábor (III. SBS) dicséret
11.Borsi Edina (III. SBS) dicséret
Tudásfelmérés fizikából
1. Kovács Ákos (IX. A) I. díj
2. Oláh Mátyás (XII. A) I. díj
3. Ecsedi Flóra (X. A) dicséret
Schwartz fizika-kémia
emlékverseny – általános műveltség
próba
1. Forgács Ákos (XI. A) I. díj
2. Magyar Norbert (XI. A) I. díj
3. Oláh Mátyás (XII. A) I. díj
Nemzetközi Magyar Matematika
Verseny
1. Oláh Mátyás (XII. A) dicséret
Erdélyi Magyar Matematika
Verseny
Megyei forduló:
1. Ecsedi Flóra (X. A) I. díj
2. Kocsis Bernadett (IX. A) II. díj
3. Oláh Mátyás (XII. A) II. díj
4. Dombi Kristóf (X. A) III. díj
5. Bodoni Adrienn (IX. A) IV. díj
6. Kovács Ákos (XI. A) V. díj
7. Kovács Róbert (X. A) IV. díj
8. Beke Kincső (VII. A) IV. díj
9. Agócs Henrietta (VII. B) V. díj
10. Nagy László (X. A) V. díj
11. Szegi Máté (X. A) VI. díj
Országos forduló:
1. Oláh Mátyás (XII. A) III. díj
Nemzetközi Magyar Matematika
Verseny
1. Oláh Mátyás (XII. A) dicséret
„Öveges-Vermes fizikaverseny
– megyei szakasz
1. Agócs Henrietta (VII. B) I. díj
2. Bodor Bence (VII. B) II. díj
3. Budai Anita (VII. B) III. díj
4. Forgács Péter (VII. B) dicséret
5. Ecsedi Flóra (X. A) dicséret
6. Forgács Ákos (XI. A) dicséret
- országos szakasz:
1. Agócs Henrietta (VII. B) dicséret
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Irenaeus találmányi és fizikaverseny
1. Forgács Ákos (XI. A) I. díj
2. Magyar Norbert (XI. A) III. díj
3. Kovács Péter Róbert (X. A) dicséret
4. Oláh Márta (X. A) dicséret
5. Nagy László (X. A) dicséret
Jedlik Ányos Fizikaverseny
1. Agócs Henrietta (VII. B) III. díj
2. Puskás Bíborka (IV. SBS) dicséret
3. Budai Anita (VII. B) dicséret
4. Bodor Bence (VII. B) dicséret
Brenyó Mihály Matematika Verseny
Megyei szakasz:
1. Sima Tamás (III. A) I. díj
2. Sima Petra (III. A) II. díj
3. Zétényi Zsuzsa (IV. A) II. díj
4. Borsi Edina (III. SBS) III. díj
5. Balogh Edina (IV. A) III. díj
6. Balogh Johanna (IV. A) dicséret
7. Borsi Babett (IV. A) dicséret
8. Nagy Tünde Antónia (IV. A) dicséret
9. Pálfi Imre (IV. A) dicséret
10. Puskás Bíborka (IV. SBS) dicséret
Országos szakasz:
1. Zétényi Zsuzsa Erika (IV. A) I. díj
2. Balogh Edina (IV. A) dicséret
3. Sima Tamás (III. A) dicséret
Csillagszerző Matematikaverseny
Megyei forduló:
1. Budai Anita (VII. B) I. díj
2. Agócs Henrietta (VII. B) II. díj
3. Beke Viktória Kincső (VII. A) III. díj
4. Pápai Roland (VIII. B) III. díj
5. Jakab Kincső (VI. A) IV. díj
6. Forgács Péter (VII. B) IV. díj
7. Veres Eleonóra (VIII. B) IV. díj
8. Bodor Bence (VII. B) V. díj
Országos forduló:
1. Agócs Henrietta (VII. B) I. díj
2. Budai Anita (VII. B) III. díj
3. Beke Viktória Kincső (VII. A) IV. díj
4. Bodor Bence (VII. B) VII. díj
5. Forgács Péter (VII. B) VIII. díj
6. Pápai Roland (VIII. B) dicséret
Benedek Elek mesemondó verseny
1. Krisztik Réka (III. SBS) I. díj
2. Adorján Johanna (II. A) II. díj
3. Balogh Márta (III. A) II. díj
4. Kocsis Alexandra (IV. SBS) II. díj
5. Balogh Zsuzsanna (VI. A) II. díj
6. Tomuţa Mercédesz (III. SBS) III. díj
7. Puskás Bíborka (IV. SBS) III. díj

8. Posszert Richárd (IV. SBS) különdíj
9. Balogh Johanna (IV. A) Napsugár- különdíj
10.Dragos Alexandra (IV. A) RMPSZ- különdíj
11.Horváth Vivien (IV. A) különdíj
Örökségem mesemondó verseny
1. Dombi Kristóf (I. B) I. díj
2. Adorján Johanna (II. A) I. díj
3. Krisztik Réka (III. SBS) I. díj
4. Puskás Bíborka (III. SBS) I. díj
5. Fehér Jázmin (I. B) II. díj
6. Ionescu Dávid (II. A) II. díj
7. Nagy Ábel (III. SBS) II. díj
8. Antal Patrik (I. B) III. díj
9. Balogh Márta (III. A) III. díj
10. Posszert Richárd (III. SBS) III. díj
11.Horgos Raymond (I. A) különdíj
12. Balogh Johanna (IV. A) különdíj
13. Dragos Alexandra (IV. A) különdíj
14. Fodor Márk (IV. B) különdíj
15. Horvath Vivien (IV. A) különdíj
16. Silaghi Ádám Vincze (IV. B) különdíj
17. Varga Anita Natália (IV. B) különdíj
Kányádi Sándor szavalóverseny
1. Krisztik Réka (III. SBS) I. díj
2. Nagy Ábel (IV. SBS) II. díj
3. Balogh Johanna (IV. A) különdíj
Fürkész anyanyelvi verseny
Megyei szakasz:
1. Balogh Johanna (IV. A.) I. díj
2. Budai Anita (VII. B) I. díj
3. Jakab Kincső (VI. A) II. díj
4. Balogh Edina (IV. A) II. díj
5. Zétényi Zsuzsa(IV. A) III. díj
6. Fazekas Nikolett (V. A) III. díj
7. Gyenge Antónia (IV. A) dicseret
8. Szélesi Előd (I. SBS) különdíj
Országos szakasz:
1. Zétényi Zsuzsa (IV. A) I. díj
2. Jakab Kincső (VI. A) I. díj
3. Balogh Edina (IV. A) III. díj
4. Budai Anita (VII. B) dicséret
Vidám versek szavalóversenye
Megyei szakasz
1. Kocsis Alexandra (IV.SBS) I. díj és
Napsugár különdíj
2. Szűcs Benedek (I. SBS) különdíj
3. Balogh Gabriella (II. A) különdíj
4. Dragos Alexandra (IV. A) különdíj
5. Mészáros Márk (IV. A) különdíj
Országos szakasz
1. Kocsis Alexandra (IV. SBS) dicséret
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Szivárvány versmondó verseny
1. Nagy Ábel (IV. SBS) II. díj
Papp Attila szavalóverseny
1. Fehér Jázmin (I. B ) I. díj
2. Krisztik Réka (III. SBS) I. díj
3. Szebeni Noémi (IV. SBS) I. díj
4. Szűcs József (V. C) I. díj
5. Balogh Márta (III. A) II. díj
6. Coznici Teodóra (IV. SBS) II. díj
7. Puskás Bíborka (IV. SBS) II. díj
8. Tomuţa Mercédesz (III. SBS) III. díj
9. Nagy Ábel Vajk (IV. SBS) III. díj
10. Ozsváth Alexandra (IV. A) III. díj
11. Adorján Johanna (II. A) különdíj
12. Fekete Stefánia (III. A) különdíj
13. Sima Petra (III. A) különdíj
14. Borsi Babett (IV. A) különdíj
15. Horváth Vivien (IV. A) különdíj
16. Kocsis Alexandra (IV. SBS) különdíj
17. Posszzert Richard (IV. SBS) különdíj
18. Rencsik Andrea (IV. A) különdíj
19. Szebeni Bálint (IV. SBS) különdíj
20. Balogh Elisa (V. A) különdíj
Weöres Sándor szavaló és rajzverseny
1. Nagy Ábel Vajk (IV. SBS) II. díj
József Attila Szavalóverseny
1. Kiss Bence (I. B) I. díj
2. Krisztik Noémi (VIII. A) I. díj
3. Nagy Ábel Vajk (IV. SBS) II. díj
4. Szűcs Hunor (IV. SBS) III. díj
5. Kiss Imre (VI. A) különdíj
Arany János szavalóverseny
- Krisztik Noémi (VIII. A) I. díj
Betlehemes Közép-Kelet Európai
Verseny
Ezüstfokozatot elért nyertes csapat:
1. Bordás Máté (VII. B)
2. Bodor Bence (VII. B)
3. Békési Richárd (VII.B)
4. Boldogh Attila (VII. C)
5. Blenche Andrea (VII. C)
6. Colonici Andrea (VII. C)
7. Dudás Emőke (VII. A)
8. Fekete Anita (VII. A)
9. Forgács Péter (VII. B)
10. Gáll Viktória (VII. B)
11. Horváth Renáta (VII. A)
12. Makkai- Szász Márk (VII. B)
13. Szőllősi Bernadett (VII. B)
14. Szűcs Zita (VII. A)
15. Tomuta Renátó (VII. B)
16. Vékony Edina (VII. A)
Asztalitenisz verseny
Körzeti szakasz:
Mészáros Arnol (VII. A) IV. hely

Számadó Ernő mesemondóverseny
1. Kocsis Alexandra (IV. SBS) I. díj
2. Puskás Bíborka (IV. SBS) I. díj
3. Balogh Márta (III. A) II. díj
4. Dragos Alexandra (IV. A) II díj
5. Balogh Johanna (IV. A) III. díj
6. Nagy Ábel Vajk (IV. SBS) III. díj
7. Horváth Vivien (IV. A) dicséret
Kutató Diákok Erdélyi
Konferenciája TUDEK – biológia
1. Somogyi Zsuzsa (XII. B) II. díj
2. Lubinszki Ágnes (XII. A) II. díj
3. Bódis Boglárka (X. B) III. díj
4. Mangel-Vai Krisztina (X. B) III. díj
“Adj, király, katonát!”
Országos döntő
- Darabont Réka (VII. B) dicséret
- Bordás Máté (VII. B) részvétel
Őszirózsa népdalvetélkedő
Körzeti szakasz:
1. Miklós Patricia (III. A) I. díj
2. Puskás Bíborka (IV. SBS) I. díj
3. Beke Viktória Kincső (VII. A) I. díj
4. Adorián Johanna (II. A) II. díj
5. Bodor Zsófia (IV. SBS) II. díj
6. Gyenge Antónia (IV. A) III. díj
7. Balogh Karolina (III. C) különdíj
8. Darabont Tibor (III. SBS) különdíj
9. Papp Edina (III. SBS) különdíj
10. Borsi Babett (IV. A) különdíj
11. Fazekas A. Zsanett (IV. A) különdíj
12. Nagy Antónia (IV. A) különdíj
13. Ozsváth Alexandra (IV. A) különdíj
Megyei szakasz:
1. Beke Viktória Kincső (VII. A) I. díj
2. Puskás Bíborka (IV. SBS) III. díj
Országos szakasz:
1. Beke Viktória Kincső (VII. A)
dicséret
Énekverseny
1. Beke Viktória Kincső (VII. A) I díj
és a verseny trófeája
2. Kórus – II. díj
- Puskás Bíborka (IV. SBS)
- Balla Tamara (VII. A)
- Beke Kincső(VII. A)
- Dudás Emőke (VII. A)
- Fekete Anita (VII. A)
- Forgács Péter (VII. B)
- Horváth Roland (VII. A)
- Nagy Anikó (VII. A)
- Oiegar Timea (VII. A)
- Pop Nikolett (VII. A)
- Serban Eszter (VII. A)
- Szentmiklósi Beáta (VII. A)
- Szűcs Zita (VII. A)

-

Bajnok Dóra (VIII. A)
Fazakas Mónika (VIII. A)
Kéri Szilvia (VIII. A)
Krisztik Noémi( VIII. A)

VARADINUM - Országos
történelmi verseny
1. Borzási Tábita (XII. C ) dicséret
2. Burca Mercédesz (XII. C) dicséret
3. Erdei Virág (IX. C) dicséret
4. Jakab Benjámin (X. A) dicséret
5. Szilágyi Orsolya (XII. C) dícséret
6. Szűcs Sándor (IX. C) dicséret
Alkalmazott informatika verseny
Marhási Zsuzsa (IX. B) dicséret
Apáczai Kiadó mesemondó versenye
1. Krisztik Réka (III. SBS) különdíj
Húsvét a gyerekek lelkébenrajzverseny
1. Erdei Paula (V. A) I. díj
2. Petvai Petra (VI. A) II. díj
3. Crişan Dávid (V. A) II. díj
Matematika Olimpiász- III. oszt.
1. Sima Attila Tamás (III. A) dicséret
2. Agócs Gábor (III. SBS) dicséret
3. Balogh Márta (III. A) dicséret
Kézilabda bajnokság – IX-XII. oszt.
Körzeti szakasz: I. hely
Megyei szakasz: IV. hely
Futball bajnokság – I-IV. oszt.
Körzeti szakasz: II. hely
Sakkverseny
Körzeti és megyei szakasz:
- Jakab Kincső (VI. A) I. díj
- Tyukodi Petra (XII. A) I. díj
Istenes versek - szavalóverseny
Veress Napsugár (I. SBS) – I. díj
Barta Patrik (I. B) II. díj
Szűcs Benedek (I. SBS) III. díj
Bartók Anita (II. A) különdíj
Mészáros Márk (IV. A) I. díj
Kocsis Alexandra (IV. SBS) II. díj
Nagy Ábel Vajk (IV. SBS) III. díj
Rencsik Andrea (IV. A) - különdíj
Trum Enikő (IV. A)- különdíj
Fechete Alexandra (III. A) vigaszdíj
Bányai Valentina (VI. B) I. díj
Colonici Mihaela (VII. C) II. díj
Ciarnău Elizabeth (VII. C) III. díj
Marhási Zsuzsanna (IX. B) I. díj
Bányai Krisztina (XI. B) II. díj
Oláh Rebeka (X. A) III. díj
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