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Kedves Ünnepeltek és tisztelt Ünneplők!
Kiemelt figyelemmel köszöntöm végzőseinket és a ballagást megtisztelő vendégeinket tanévünk legnagyobb ünnepén!
A ballagás olyan összetett esemény minden érintett életében, melyben szoros hármas fonatban kapcsolódik össze a múlt, jelen és jövő,
az emlékezés, a búcsúintés és a majdani célba érés reménye.
,,A kő marad”, üzeni nekünk Wass Albert majd száz évvel ezelőttről.
Tisztelt szülők!
A betű fontos szerepet játszott valamennyiünk életében. A kezdet betűje, melyet egyetlen ábécét felmondó gyermek sem téveszt el. A
kezdeté, mely szoros szülői kézfogással kezdődött az óvodába vezető úton, a dackorszak közepén. A kezdeté, melyről azt hitték, ennél nehezebb
már nem lesz, hiszen nő a gyermek. S a gyermek tényleg nő, de az oly édes terhek is, hiszen óvoda után iskola, gondtalan játék után a
kiejthetetlen román és angol szavak házi feladatban megnyilvánuló sokasága következett. A törvények, szabályok és elméletek kusza lézerhálói
jelentek meg a kezdetben bátortalan vonalvezetésű, de rendezett füzetekben, melyek később a bátor vonalvezetésű káosz felé vették az irányt,
sőt, középiskola végére egyes szám első személlyé váltak egy vonalas és egy kockás változatban.
A dackorszak utáni vihar előtti csend az általános iskola első 5 – 6 évét jellemezte. Majd beköszöntött a rettegett kamaszkor, a
kamaszok kőtömbnyi szabadsággá dermedt ellenállásával.
Kedves maturandusok!
Már a Kisballagás előtt nagyok szerettetek volna lenni. Talán egyenesen felnőttek. Mostmár azok vagytok... Fizikai értelemben
legalábbis. Az iskolatársaitok felnéznek rátok, mert most „ti vagytok a dal”. Vágytátok ezt a státust, mely jogokkal, önállósággal,
függetlenséggel, autonómiával jár. De ugyanakkor felelősséget, önmagadról és másról való gondoskodást is jelent.
Az időtálló épületek kőből épültek. A kő az állandóságot és biztonságot jelentette a sokváltozós világban. Sok kő egymásra helyezve
otthont, templomot és iskolát eredményez, egy olyan újabb hármas fonást, mely életünket körülöleli. A kő cipelése sokszor egy embernek teher.
Találjatok magatokhoz illő társat, akivel már pehelykönnyűnek tűnik minden, és ne feledjétek, hogy az állandóság mellett az egyenletben a
változóra is szükség van, melynek kovászát motiváció formájában hordozzátok magatokban.
Isten csak akkora terhet, követ fog valamennyiünk vállára helyezni, amekkorát fel tudunk vállalni.
Kedves ünneplők!
Iskolánk, mi magunk és lelkünk is díszbe van öltözve. Iskolai díszítésünk idei fő motívuma a fa, mely folyosóinkon és
osztálytermeinkben is köszöntötte az ünnepelteket. A fa az élet csodája, mely helyben maradásával, évenkénti megújulásával, zöldülésével és
virágzásával minden évben többször is ámulatba ejt. A fán életciklusig maradó, árnyékot adó levelet a valamikori kicsiny mag helyén erősen
kapaszkodó, helyben maradó gyökér biztosítja. Mert ebben a helyben maradó gyökérben van az élet záloga.
Népmeséinkben a hármas szám bűvös szám. Háromosztálynyi nagy gyermeket, kisfelnőttet indítunk el, tarisznyájukban 3 hármassal:
Múlt, jelen, jövő/ Otthon, templom, iskola/ A kő marad.
Búcsúzó gondolatként: e rohanó világban mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled, s a legértékesebb idő a pillanat, melyben
élsz.
Sikeres célbaérést XII. A ! Jó szelet XII. B! Jó utazást XII. C!
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV OSZTÁLYOK
Testben és lélekben az ünnepre készülődve
Húsvétra készülődik a Horváth János
Elméleti Líceum apraja és nagyja. Szorgos-dolgos
kezek, fürge apró ujjak alatt készülnek az
asztaldíszek, ajtókopogtatók.
Kíváncsi, apró tekintetek szegeződnek az
ablakra: vajon tényleg megleste a bársonyfülű
Tapsifüles a szorgalmas gyermekeket? Nemcsak
megleste, el is látogatott hozzájuk, mert kíváncsi volt
a szép locsolóversekre.
Figyelmesen hallgatta, és jutalomképpen
engedte, hogy megsimogassák a bundáját. Közben
készültek a gyönyörű hímestojások, melyeket elrejtett az iskola udvarán. Néhány perc múlva boldog
zsivaj töltötte be a teret, kosarakba kerültek a tojások. A
lányok sem hervadnak el, mert a fiúk kölnivízzel és verssel
lepték meg őket.
Az
iskola
ebédlőjéből
zeneszó
hívogatja
bábszínházba a mosolygós gyermekeket. A debreceni Sétáló
Bábszínház bemutatásában nézhetik meg „A kisnyúl és a
húsvéti menedék” című interaktív mesejátékot. A figyelmes,
az előadásba boldogan bekapcsolódó gyermekeket a
szervezők foglalkoztató füzettel, CD-vel és édességgel
ajándékozták meg.
S hogy ne csak a lelkünk épüljön, hanem a környezetünk is, virágokat ültettünk az iskolánk előtti
ládákba.
Így telt el a húsvét előtti hét a mi iskolánkban, óvodánkban, testben és lélekben megerősödve
vártuk a feltámadás ünnepét!
Deák Andrea aligazgató, Balázsi Emma tanítónő
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Köszönöm Istenem az édesanyámat!
„Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal
anyaöllé leszel az ember számára, aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki
első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján,
ahová mindig visszatérhet.” (II. János Pál pápa: Levél a nőknek)
Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, a legdrágább nőket, s egyben az élet
ünnepét is. Minden édesanya szerepet játszik Isten teremtő, alkotó, életet adó művében.
A Horváth János Elméleti Líceum előkészítő A osztálya megható műsor keretében adott
hálát Istennek az édesanyákért. Amikor felhangzott A. Vivaldi: Négy évszak-Tavasz- 1. tétel – az
osztályvezető tanítónő, Fügedy Anikó Erzsébet egyik kedvenc versét szavalta nem kis
fájdalommal a lelkében:
„S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,/ Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,/ Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,/Amikor kimondom: anyám, édesanyám.”
(Nagy Ferenc: Édesanyám)
A gyermekek csodálatosan szavaltak, furulyáztak, énekeltek a meghatódott édesanyáknak.
A legmeghatóbb pillanata a
műsornak az volt, amikor a
gyermekek édesanyjuk ölébe
ültek, és az édesanyák
énekeltek gyermekeiknek:
„Itt vagy velem, mint egy új
remény,/ Az éjszakát felváltja
a fény,
..........................................
Boldog leszel, édes kisfiam!”
Az édesapák együtt énekelték
az édesanyákkal a dalt, így
piros
pontokat
szereztek
gyermekeik számára.
A Nagymami című dallal
könnyeket
csaltak
a
nagymamák szemébe is. A
dél-dunántúli népzenére ezek a kicsi gyermekek tanították a lépéseket édesanyjuknak. Mindenki
jól érezte magát.
Mindezek után átadták ajándékaikat: egy kincses kosarat, amelybe belerejtették a
fényképeiket, s egy szál virágot, mindezeket ők készítették. Közben énekelték:
„Ez az egy szál virág, mit átadhatok én...”
Szeretettel köszöntjük iskolánk minden édesanyját és nagymamáját, kibontjuk szívünk
legszebb ajándékát: a szeretetünket feléjük. Fontos, hogy ne csak anyák napján tegyük meg ezt,
hanem életünk minden napján, hisz megérdemlik, hogy feltétel nélküli szeretetünk által még
boldogabbak legyenek. Isten éltesse őket!
Az életünkből eltávozott édesanyákat is köszöntjük:
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sohasem
leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fügedy Anikó Erzsébet tancimbora
és az előkészítő A osztály kis cimborái
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Az én álmom
A III. Step by step osztály tanulói két héten át régi és új mesterségekkel ismerkedtek. A munkáról, a testi erőről, az
ügyesség, ész és gyakorlat fontosságáról is szót ejtettünk. D. Major Klára: Hétköznapok és ünnepek, Fejjel és kézzel; Illyés
Gyula: Kerékabroncsozás illetve Kányádi Sándor: Jó szerszám-fél erő című műveivel is ismerkedtek a tanulók. Adva volt a
lehetőség, hogy fogalmazás órán folytassuk a témát, de már más megközelítésből. ,,Az én álmom” címmel a gyerekek
fogalmazást írtak arról, hogy felnőtt korukban mivel szeretnének szívesen foglalkozni. Íme néhány gondolat:
Ha megnövök...
...focista szeretnék lenni. Majd nagy stadionokban fogok játszani. Nagy lesz a fizetésem is. Sokan fognak szurkolni a
csapatomnak, én pedig bizonyítani fogok. Sok gólt fogok szerezni, és sok gólpasszt adok majd a csapattársaimnak. Én ezért
nagyon sokat fogok gyakorolni és küzdeni. (Antal Árpád)
...óvónéni szeretnék lenni. Én szeretem a kisgyerekeket, és szeretek vigyázni a kis unokatesómra. Jól kijövök a kicsikkel.
Meg szeretném őket tanítani vágni és illedelmesen viselkedni. Sok mindent meg fogok tenni, hogy óvónéni lehessek. (Ádány
Odett)
...óvónéni szeretnék lenni. Azért akarok óvónéni lenni, mert szeretem a gyerekeket. Megtanítom őket rajzolni, ezért kapok
fizetést. Szeretném, ha sok gyerek lenne az ovimban. Lesznek ágyak, vízfestékek és színes ceruzák. Én bármit megtennék,
hogy ez az álmom megvalósuljon. (Balla Vanessa)
...rendőr leszek. A rendőri munkához tudni kell: futást, matematikát, célzást, vezetést, stb. A futást azért, hogy gyors legyek.
A matematikát azért, hogy a bírságot ki tudjam számolni. A célzást azért, ha ki kell lőni a kocsi gumiját. A vezetést pedig
azért, hogy a rendőrautót tudjam vezetni. Remélem rendőr leszek, mikor majd nagy leszek. (Barnucz Félix)
...állatorvos szeretnék lenni. Nagyon szeretem az állatokat, de nem szeretem, ha betegek. Orvosként sokat kell tanuljak, de
sok pénzt lehet szerezni. Én mindent el fogok követni, hogy állatorvos legyek. (Covaciu Cornelia)
...állatorvos akarok lenni. Szeretem az állatokat. Azért is jó az állatorvosi munka, mert nap mint nap életeket menthetek.
Elég jó pénzt kapok majd, és többet lehetek a gyerekeimmel is. Majd fogok műteni, menteni, és sajnos altatni. Remélem, hogy
beteljesedik az álmom. (Farkas Bence)
...rendőr szeretnék lenni. Elfogom a rosszakat, és nem engedem őket ki, míg meg nem javulnak. Megvédem a várost a
betörőktől és a rosszaktól. De jó lenne, ha ez az álmom valóra válna! (Fazekas Dominik)
...pingpong világbajnok szeretnék lenni. Azért szeretnék az lenni, mert én már megvertem az erdélyi negyedik legjobb
pingpongost, és még azért, mert a mozgás egészséges. Híres ember is szeretnék lenni. Ez az én álmom. Remélem, hogy a sors
kedvezni fog nekem. (Halász Mátyás)
...fodrász szeretnék lenni. Azért szeretnék az lenni, hogy szépítsem, fessem, és vágjam az emberek haját. Anyukám mindig
mondja nekem, hogy varrónő legyek, de nem akarok az lenni. Felnőtt koromban fodrász leszek! (Lakatos Eunika)
...szakács szeretnék lenni. Szeretek sütni és főzni, segíteni anyukámnak. A családom is szeret enni, és ők is szeretnek sütni.
Én szeretnék magamnak egy saját éttermet. Ez az én nagy álmom. (Makkai Szász Erik)
...kőműves szeretnék lenni. Azért szeretnék az lenni, mert sok jó dolog van benne. Ebben a munkában nem kell sokat
dolgozni, csak glettelni, csiszolni, festeni és építeni. Nekem nagyon tetszik ez a munka. Nagyon örülnék, ha kőműves lehetnék.
(Miklós Erik)
...manikűrös szeretnék lenni. Én azért szeretnék manikűrös lenni, mert az unokatestvérem, Brigi is az, és tőle tudok tanulni.
A youtubon is szoktam videókat nézni. Nekem nagyon tetszik ez a munka, tetszik a szalon is, és jól érzem ott magam.
Tetszenek a műkörmök, és azok a dolgok, amivel ott kell dolgozni. Remélem, valóra válik az álmom. (Pál Viktória)
...rendőr szeretnék lenni. Ehhez a munkához sokat kell tanulnom. Azért akarok rendőr lenni, mert lehet lőni, gyorsan
vezetni, és letartóztatni a rosszakat. A tévébe kerülnék, és jó fizetést kapnék. Nekem tetszenek a rendőrök. De jó lenne, ha
rendőr lennék! (Pető Patrik)
...kőműves akarok lenni. Az apukám is az, és nagyon sok pénzt kapnék érte, ha jól dolgozom. Azért is szeretnék ez lenni,
mert segíteni tudnék másokon. Remélem, kőműves leszek. (Réti Péter)
...programozó szeretnék lenni, mert jól értek a gépekhez, hamar hazamehetek, és jó fizetést kapnék. Apa is azt mondta, hogy
ő nagyon örülne, ha én az lennék. Ahhoz, hogy programozó legyek, mateket, románt és angolt kell tudjak. Remélem, hogy
valóra válik az álmom. (Szabó Krisztofer)
...autószerelő szeretnék lenni. Minden autót meg fogok szerelni. Ezért mindig oda kell figyeljek az iskolában. Figyelnem
kell a tanító nénikre. Nagyon szeretnék az lenni, csak anya nem akarja. (Szabó Máté)
...fodrász akarnék lenni, mert szeretem a Barbie babák haját vágni. A babáim haját már sokszor levágtam. Mikor farsang
volt, egyik osztálytársam haját én csináltam meg. Az anyukám is azt akarja, hogy fodrász legyek. Én szeretnék hajat festeni,
göndöríteni, vasalni. Remélem, ez meg fog történni. (Szász Cintia)
...cukrász szeretnék lenni, mégpedig azért, mert a klienseimet boldoggá tenném illatos, finom sütijeimmel. Majd egyszer
meg szeretném tanulni anya munkáját is. A cukrászat elég sok tanulással jár, de én majd megtanulom. Sok tévéműsort néztem
a süti sütésről. Nagyon szeretném, ha az álmom valóra válna. Szerintem ez egy nagyon jó munka. (Tamás Jázmina)
...fodrász szeretnék lenni, mert anyukám is az. Én minden nap anyánál begöndöríteném a hajam. Azért szeretnék még
fodrász lenni, mert a vendégek elégedetten távoznának. Nekem nagyon tetszik a fodrászat. Nemcsak csinálni kell, hanem
szeretni is, amit csinálok, mert úgy leszek jó fodrász. (Toader Bianca)
Összeállította:
Krisztik Kornélia tanítónő
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XII. Örökségem mesemodó verseny
A Horváth János Elméleti Líceum falai között zajlott május tizenkettedikén az immár hagyománnyá vált
Örökségem mesemondó verseny, mely a hosszú évek során megyei versennyé nőtte ki magát.
Nagy öröm számunkra, hogy az idén tizenkettedik alkalommal újra összegyűltek a mesekedvelők iskolánkban.
Szívet melengető érzés látni ennyi meseszerető kisgyermeket, kik bátran jelentkeztek erre a nagy megmérettetésre.
Nemcsak Margitta, hanem Érbogyoszló, Albis, Magyarkécz, Érszőlős, Érmihályfalva, Tóti, Bályok kisiskolásai is,
valamint idén első alkalommal testvériskolánkból, a debreceni Epreskerti Általános Iskolából is érkeztek kis
versenyzők.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Nagy Gabriella, iskolánk igazgatónője, aki sok sikert és mosolyt kívánt a
versenyre, valamint felhívta a figyelmet a hagyományőrzés fontosságára, mert a mese egy-egy nép szellemi
kincsestára, valamint Kovács Katalin, Ezüstgyopár-díjas nyugalmazott tanítónő, az Örökségem mesemondó
verseny ,,szülőanyja”, aki a továbbiakban zsűrizést is vállalt.
Ezt követően a résztvevők öt korcsoportra osztva külön termekben mondták el választott meséjüket. Minden
teremben két-két szakavatott zsűritag hallgatta meg és pontozta a gyerekeket, a meseválasztást, művészi beszédet és
művészi teljesítményt figyelembe véve.
A díjak sem maradtak el. A fődíjak mellett minden korosztály különdíjban is részesült. Ezeket a MOST (Margittai
Oskoláért Társaság), az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) és Almási István tanácsos ajánlották
fel. Külön köszönet jár a Megyei Tanácsnak és a Margittai Oskoláért Társaságnak, mert nekik köszönhetően a
gyerekek csodás könyvjutalmakban részesültek, majd a versenyt követően a felkészítő tanáraikkal együtt
elfogyaszthattak egy finom ebédet iskolánk étkezdéjében.
Külön köszönjük Nagy Gabriella igazgatónőnek a verseny megszervezésében tanúsított lelkes hozzáállását,
segítségét, hasznos tanácsait.
Elismeréssel adózunk kedves kollégáinknak, akik az igényes zsűrizés feladatát magas szinten látták el.
Gratulálunk a felkészítő pedagógusoknak, a gyermekeknek, a szülőknek a hagyomány megőrzése és
továbbvitele érdekében kifejtett értékes munkájukért!
Jövőre is várjuk sok szeretettel a kis mesemondókat, hogy megajándékozzanak minket a csodák átélésének
gyönyörűségével.
Galambos Edina és Pop Mónika szervező tanítónők
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ELŐKÉSZÍTŐ és I-IV OSZTÁLYOK: SBS és AFTER SCHOOL
A 300. iskolai nap az I. Step by Step osztályban
Április 12- én elérkezett a várva várt 300. iskolai nap. Csodás munkák születtek, melyek bemutatásához a gyerekek verset írtak
szüleik segítségével. Íme egy kis ízelítő:
Elballagott Erik, Gábor
Elérkezett ím a nap,
Iskolába háromszázszor.
a gyerekek vidámak.
300 nap oly remek
Fiúk, lányok készültek,
Krémesből is rengeteg.
most jönnek a remekművek.
Azt mondta a tancsinéni:
Pálcikából házat,
- Ebből verset kéne írni!
ragasztóból mázat.
Anyánál az ész megáll,
Husinak így lett kertje,
Összes haja égnek áll.
háza és medencéje.
Kérlelgettem: - Segíts mami!
Tiritarka házikó,
Fiam, nem vagyok én Ady!
kert végében kutyaól.
Eltelt tehát 300,
Medencében nincsen víz,
Előttünk áll még vagy 100.
hiába lett trambulin.
Aztán jön a vakáció,
Erdei Henrietta - I. SBS
Az lesz ám a szenzáció.
Szűcs Erik – I. SBS
Mennyi sok szép halacska,
S
lábát egy sem lógatja.
z
Napraforgó,
napraforgó
Úszkálnak jobbra-balra,
ű
oly csodásan ragyogó.
ki-kitekintenek a szabadba.
c
Pompázol te, mint a nap,
A nagy horgásztól ők nem félnek,
s
középen a 300 mag.
az akváriumban vígan élnek.
Árpási Dóra – I. SBS
Tóth Kristóf – I. SBS
E
r
i
ÓVODA
k
–

Mondókaverseny Margittán
„Abból a sajátosan emberi megnyilatkozásból, amit nyelvnek nevezünk, a kisgyermek először a hangokat és ritmusokat
I
érzékeli.” (Vekerdy Tamás)
.
A harmadik megyei szintű mondókaversenynek a margittai Horváth János Elméleti Líceum adott otthont, 2017. május
S érkeztek a
20-án. Összesen 75 óvodás iratkozott a Csigabiga gyere ki! című mondókaversenyre. Igen sok településről
B
résztvevők és kísérőik: Nagyvárad, Bihar, Paptamási, Hegyközcsatár, Poklostelek, Micske, Érszőlős, Albis, Érmihályfalva,
S
Székelyhíd, Magyarkécz, Szalacs, Tóti.
A főszervező óvónők: Kiss Beáta, Nagy Réka, Puscas Gréta, Rimay Annamária Katalin, Sălăjan Emőke és Szabó
Ibolya sok szeretettel köszöntötték a jelenlévőket és a zsűritagokat: dr. Pető Csilla tanfelügyelő asszonyt, Farkas Cecília
magyar szakos tanárt és Poszert Mónika óvodapedagógust.
Az esemény megnyitása után a gyermekek temperamentumuk szerint mondhatták el a hosszabb-rövidebb
mondókákat, köztük tréfásakat, tanító tartalmúakat. A nagy munka után a versenyzők és pedagógusok szeretetvendégségben
részesültek. Ameddig a zsűri meghozta döntését, a nagyváradi Lilliput Társulat Az égig érő fa című bábelőadását tekinthették
meg. A nehezen meghozott döntések után a zsűri elnöke, dr. Pető Csilla örömét fejezte ki, hogy ez a mondókaverseny-terv
ilyen csodálatosan valósult meg, immár harmadik alkalommal. Mindenkit dicséret illet, a mondókák kiválasztása és előadása
egyaránt szakértelemről árulkodik. Díjazottak:
I. helyezés: Koszorús Petra - Bihar, Lakatos Panna - Margitta, Hóver Ádám - Albis, Balogh Zorka - Nagyvárad,
Fenesi Milán - Nagyvárad, Lunczer Anna – Érmihályfalva
II. helyezés: Horváth Hanna - Nagyvárad, Maga Dávid - Nagyvárad, Bánházi Bíborka - Érmihályfalva, Budai
Noémi – Micske, Herczeg Csenge - Szalacs, Belényesi Lilla – Érmihályfalva
III. helyezés: Vígh Szabolcs - Székelyhíd, Kuzsma Kitti - Nagyvárad, Debrenti Hunor - Hegyközcsatár, Berecki
Zselyke - Székelyhíd, Oros Mihaela - Margitta, Kovács Petra Tímea - Nagyvárad
Különdíjasok: Hendre Heni-Iasmina - Székelyhíd, Gönczi Veronika Napsugár - Nagyvárad, Vincze Kristóf Zsolt - Nagyvárad,
Tóth Zsolt - Érmihályfalva, Horváth Nikolett - Nagyvárad, Baikó Szabó Mátyás György - Albis, Orosz Richárd - Paptamási,
Ercsei Bence - Nagyvárad, Salánki Dávid - Poklostelek, Morar Cristian Daniel - Nagyvárad, Kósa Anna - Nagyvárad
MOST különdíjak: Major Richárd - Margitta, Dombi Bianka-Blanka - Érszőlős, Nagy Dóra-Alexandra - Bihar
Pocsaly Zoltán különdíjai: Lakatos István - Micske, Csokmai Petra Patrícia - Magyarkécz, Gáspár Dorka - Margitta
Bambibell különdíjak: Karácson Denisa - Hegyközcsatár, Pomor Vendel Noel - Érmihályfalva, Schmidt Lavinia - Paptamási
Nagy Réka különdíjai: Gondos Enikő - Paptamási, Budai Áron - Micske, Halas Júlia - Micske
Rimay Annamária Katalin különdíjai: Diós Henrietta - Tóti, Tóth Ádám - Margitta, Pálhegyi Csaba - Székelyhíd
Salajan Emőke különdíjai: Nagy Dalma Kinga - Érmihályfalva, Balogh Noémi Laura - Albis, Fazakas Krisztián - Margitta
Szabó Ibolya különdíjai: Karácsony Renáta - Margitta, Borbély Kincső - Nagyvárad, Szilágyi Vivien Ivett - Szalacs
Befejezésképpen Kiss Beáta köszönetet mondott a verseny támogatóinak, kiemelve két fő támogatóját: Bihar Megye
Tanácsát, valamint iskolája alapítványát, a MOST-ot, melynek elnökasszonya Nagy Gabriella, a Horváth János Elméleti
Líceum igazgatója. Dr. Pető Csilla tanfelügyelő asszony gratulált a szervezőknek, és a „jövőre találkozunk ugyanitt” mondattal
zárta a rendezvényt.
Kiss Beáta és Puscas Gréta óvónők
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ÓVODA
„A szeretet soha el nem múlik”
A szeretet jegyében ünnepeltek a margittai Eszterlánc
óvoda Falevelek csoport gyermekei és az édesanyák,
nagymamák.
Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat
ünnepeljük, köszöntjük. A gyermekek nagy izgalommal és
lelkesedéssel készültek az ünnepélyre. A felkészülés nagyon jó
hangulatban zajlott. Az óvodások köszöntő versek és énekek
mellett vidám színpadi jeleneteket is bemutattak. Kis
„színészekként” bűvölték el és nevettették meg a közönséget.
A gyermekek előadták A só meg a paprika, illetve Az
aranyszőrű bárány című jeleneteket. Mindemellett néhány
villámjelenet is szerepelt az ünnepi műsorban. Az előadás
felemelő hangulatú tánccal zárult. Óvodásaink az ünnep végén
saját készítésű ajándékkal lepték meg az édesanyákat,
nagymamákat.
Az édesanyák nagy örömmel fogadták gyermekeik
ajándékait. A kedves közönség és a gyermekek egyaránt jól
érezték magukat.
Mózes Katalin óvónő
„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében!”
(Herman Ottó)
Évek óta hagyomány óvodáinkban, hogy megünnepeljük a
jeles napokat. Így történt ez most is, amikor május 10- én
megemlékeztünk a Madarak és Fák Napjáról. Az
óvodapedagógusok célja ezáltal az volt, hogy már
kisgyermekkorban kialakítsák, elmélyítsék a természetvédelem
iránti elkötelezettséget.
Minden csoportban a gyerekek életkorának megfelelően beszélgettünk a fák és a madarak
hasznáról, képeskönyveket nézegettünk, mondókáztunk, énekeltünk, történeteket meséltünk a madarak
életmódjáról, illetve szokásairól. A nagyobb óvodásoknak képekről madarakat kellett felismerniük,
emellett számos játékos feladatot is szerveztünk számukra.
Gyönyörű munkák születtek a gyerekek keze által: lombos, virágos
fák, színes madarak. Madárhangokat hallgattunk, drámajátékokat
játszottunk a fák növekedéséről.
A természetben is szerezhettek tapasztalatokat e játékos, vidám
délelőttön, hiszen elsétáltunk az óvoda közelében lévő
gólyafészekhez, valamint ellátogattunk a parkba. A helyszínen az
önfeledt játék mellett különböző feladatokat is teljesítettek a
gyerekek: megkeresték a legvastagabb törzsű fát, különböző
mozgásos játékokat játszottak a füves részen, a pihenés ideje
alatt pedig találós kérdéseket válaszolhattak meg. Ez a délelőtt
igen eseménydús, programokban bővelkedő volt. Szép tavaszi
időben, kellemes környezetben és igen jó hangulatban
emlékeztünk meg a Madarak és Fák Napjáról. A
programsorozatnak
elsődlegesen
az
volt
a
célja,
hogy
óvodásaik megszeressék, s játékos formában
megismerjék az őket körülölelő természetet.
A szép környezet, a napsütés, a vidám hangulat és a sok játék hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek
maradandó élményekkel gazdagodva térjenek haza.
Gáspár Renáta óvónő
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MAGYARKÉCZ

"Időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása"
(Czeizel Endre)
Ez az idézet már két éve az iskolánk
mottójává vált. Nem véletlenül választottuk Czeizel
Endre sorait: a magyarkéczi diákok mások, mint a
többi diák. A másságukat néha hátrányként megélő
diákok is tudnak jó eredményeket elérni. Mások a
gyökereik,

neveltetésük,

szokásaik,

egy

más

kultúrához tartoznak, vagy szubkultúrához?
Ezeket a másságban sínylődő kisembereket
próbáljuk mi, pedagógusok megismertetni a saját
kultúrájukkal, hogy büszkén viseljék a nemzetiségüket, és ne kelljen letagadják azt, amik.
Alapjában véve másképp kell velük bánni, mint a többiekkel. Szeretetéhesek, és ha megérzik a
gondoskodást, szeretetükkel halmoznak el.
Éppen ezért az iskolai közösség légköre, szeretetgömbje, beleértve a pedagógusokat, fontos a
gyerekek kezelhetősége szempontjából. A tanári közösség nagy összefogással és egyéni kreativitással sok
szép dolgot ki tud hozni a gyerekekből. Mindenki jó valamiben! Mindenki tud valamit: vannak, akik
szépen énekelnek, belőlük verbuválta iskolánk kis kórusát Zeffer Tímea kolléganőm. Lelkes és
szeretetteljes

munkájával

megszerettette

a

gyerekekkel a közös éneklést.
Az iskolán kívüli tevékenységek nagyon
fontosak ezeknek a gyerekeknek. Éppen ezért a
magyarkéczi tantestület közösen tervezi meg
projektjeit, melyben mindenki részt vesz, kicsitől
nagyig, mert fontosnak tartjuk a közösségformálást és a családias légkör kialakítását a diákok körében.
Szép példát mutat erre a tanárközösség. Az éneklés mellett nagyon ügyesen rajzolnak, jó a
kézügyességük. Rajzkiállításon szerepel a munkájuk, emellett mesemondó, versmondó- és anyanyelvi
versenyeken veszünk részt diákjainkkal. Közülük dobogós helyen is
gyakran végeznek.
Kívülről nézve sokan a mi iskolánkat lebecsmérlik, de úgy érzem,
hogy nekünk, tanároknak megéri ebben az iskolában tanítani. Nekünk a kis
sikerekért is jobban meg kell dolgoznunk, mint az átlag tanár, aki nem
megkülönböztetett gyerekeket tanít. Mi is tanulunk a diákjainktól, valami
"mást", ezt büszkén vállaljuk is. A kavicsból felcsillanó gyémántnak
megvan az ára.
Könczey Erzsébet tanítónő
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ

Un buchet de poezii închinate Mamei…
Mama mea
de Hajas Dorottya-Zsófia, cls. a V-a A
Mama mă iubește
Cel mai mult pe mine
Și îmi dăruiește
Tot ce este bine.

Mama
de Dulli Patricia-Alexandra, cls. a V-a A
Mama mea e foarte bună,
Și deșteaptă, dar și blândă.
Mă ascultă, mă iubește,
Zi de zi îmi povestește.
O iubesc și-o prețuiesc
Și acum îi dăruiesc
O îmbrățișare mare
Într-o zi de sărbătoare.

Mama mea muncește
Zi de zi, tot anul.
Se scoală devreme
Și face și patul.
Mama mea, dragă,
Ca un înger de frumoasă!
Ești importantă pentru mine,
Nu știu ce m-aș face fără tine!

Efectele morfinei prezentate în romanul “Între zi și noapte”
Marijuana, Opium, Ecstasy, LSD, Metamfetamină, Cocaină, Heroină ... cu siguranță ai auzit de unul dintre
aceste droguri. Ele reprezintă substanțe care acționează prin grăbirea, încetinirea sau modificarea proceselor unui
anumit organ. Folosirea lor afectează atât sistemul nervos cât și gândirea, percepția sau starea de conștiință,
modificând imaginea asupra realității înconjurătoare.
Știai că vedete precum Whitney Houston, Amy Winehouse, Michael Jackson sau Heath Ledger au murit
din cauza supradozei de droguri? Efectele lor sunt devastatoare atât pentru consumatori, cât și pentru familiile,
prietenii sau apropiații acestora.
Un exemplu elocvent îl întâlnim în romanul Yvonne Henriettei Stahl numit Între zi și noapte. Romanul
abordează relația de prietenie dintre narcotica Zoe Mihalcea și inocenta Ana Stavri. Deși cele două au temperament
și caracter opus, ele ajung să se împrietenească.
Zoe devine treptat o epavă umană, nu își încheie cursul liceal, își abandonează familia cu care nu avea
relație bună și ajunge să locuiască la o rudă, iar mai apoi într-un chioșc. Tânăra a fost internată de către tatăl ei în
perioada adolescenței în sanatoriu fără să fi avut probleme mentale. Unei asistente i s-a făcut milă de suferința fetei
și îi dădea ocazional morfină. În perioada războiului mondial în spitalele românești se practica utilizarea morfinei
pentru a curma suferința bolnavilor sau pentru a-i anestezia. Eliberată mai târziu din sanatoriu, Zoe nu reușește să
renunțe la patima sa deși e conștientă de efectele negative pe care le au drogurile asupra sa și descrie starea pe care
ți-o dă morfina: ,, Dacă te-ai învățat o dată cu morfina, lipsa ei e atât de chinuitoare, încât nimeni n-ar putea răbda
moartea aceea lentă, abjectă. Fiecare minut își are chinul lui. Simți cum inima bate din ce în ce mai rar, cum aerul
pătrunde greu în plămâni, cum sângele se îngreuiază de o otravă pe care chiar el o face să se poată opri, ochii ți se
împăiănjenesc. O transpirație cleioasă, o urină deasă, o durere intolerabilă în tot corpul”.
Pentru a face rost de bani ca să își cumpere droguri, risipește averea pe care o moștenise după moartea
părinților, se mulțumește să cânte într-un bar pentru a avea unde să locuiască și în cele din urmă, fiind prea slăbită
să poată merge singură să își ia morfină, îi cere prietenei sale Ana să îi procure. Ana riscă să fie prinsă și
încarcerată de dragul Zoei, la care ținea enorm, dar fiind conștientă că Zoe suferea fizic dacă nu primea drogul cu
care organismul ei se obișnuise, își asumă acest pericol. Ana se îmbolnăvește și fiind căzută la pat, nu mai poate să
cumpere drogul care o ținea în viață pe Zoe, iar aceasta moare.
Finalul tragic al romanului evidențiază faptul că omul se naște cu liber arbitru, dar deciziile pe care le ia
pentru a-și croi soarta îi aparțin și de multe ori tinerii aleg să se refugieze prin a consuma droguri, crezând că astfel
problemele sau grijile lor vor dispărea. Poate ți-ai dori să încerci din curiozitate să consumi droguri, sau pentru că
ai prieteni care au încercat și ți-au descris sentimentul pe care îl ai fiind WoW, dar înainte gândește-te că au fost
cazuri în care o singură utilizare a dus la dependență sau moarte prin supradozaj și fiecare organism reacționează
diferit.
Înainte de a consuma droguri, pune-ți întrebarea, dacă merită să riști să fii marcat pe viață pentru câteva ore
de sevraj. Ai o singură viață, prețuiește-o și gândește-te la părinții care te așteaptă acasă după fiecare petrecere cu
sufletul la gură, gândește-te la prietenii cu care îți bei cafeaua și cu care povestești despre orice. Oare ce ar face ei
fără tine?
prof. Barna Bianca
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ÍGY ÍRTOK TI...

„A jó vers éppen attól jó, hogy minden olvasó számára befogadható-átélhető.”
(Kemény Lili)
Jelen lapszámunk oldalát azoknak a fiatal és tehetséges diákoknak szenteltük, akik akár hobbiból, akár
elhivatottságból olykor-olykor tollat ragadnak, és remek verseket alkotnak.
Sok-sok szeretettel olvassuk őket!
Kérelem
Felsőbbrendű patkány
A vég szele
Jakab Kincső, XII. A
Balogh Johanna, VIII. A
Nagy Tünde-Antónia, VIII. A
Érzem a szelet.
A vég szelét érzem.
Itt liheg a nyakunkba
Az a keserű, de gyönyörű
dallam.
Hív magához, sürget minket,
De közben a szövege
Sok próbatételt
Ígér, riogat minket.
De közben ez a szél
A kezdeté is,
Mert ahol egy út véget ér,
Ott kezdődik ezer másik.
Árnyék-virág
Czirják Angéla, XI. B

Büdös, korhos helyen fekve
omladozik poros teste.
Ezt mondja rá minden ember,
valóságban ez így nem fer.
Bár nem láttuk igaz szemmel,
bemutatom patkány fejjel...
„Orvul néz és lassan mozog,
rám mordul és ketrecbe fog,
fáj a testem, jaj de ég!
Gonosz ez a nemzedék.
Apró vagyok s nagyon félek,
bús hajnalon is remélek.
Lelkem vad, de szívem tiszta,
nem megyek én oda vissza.
Rosszak ott az emberek,
engem mindig megvetnek...
Ó, ha lelkük kedves volna,
testem, lelkem szabadulna...”

Gyújtottam egy gyertyát, s rájöttem:
A fénnyel együtt jár az árnyék,
De az árnyékban rejtve ott van a szín,
A tettek mögött megbújik a szándék.
Lobogott a gyertya pici lángja,
Igyekezett többet is mutatni,
De egy csöppnyi gyertya néha
kevés,
Hogy ne csak nézzünk, hanem
tudjunk látni!
Bódultan bámultam a kis táncoló
lángra,
Majd pedig a nagy árnyékra a falon,
Elrévedve gondoltam a múltra,
Beugrott egy emlék, majd egy
halom.
A kis fényem rádöbbentett arra,
Min
még
eddig
nem
is
gondolkodtam,
Vázámban a virág, árnyéka a falon
Megszólalt, beszélt s én csak
hallgattam!
A virágok mind-mind színesek és
szépek,
De néha hazugok vagy hallgatagok,
Csak akkor látsz tisztán, ha az
árnyékot is nézed,
Ám azok sokszor láthatatlanok!

Én vagyok itt
Czirják Angéla, XI. B
Dübörögnek a halk neszek,
Dübörögnek az élet ajtaján.
Igaz, hogy hiába tán,
Holnapra lehet, elveszek.
Ásít a félelem, örökre eltűnik,
Mosolyog a szomorúság,
Kedvvel éled a léhaság,
Hisz én vagyok itt!
Megszólal a csönd, nyílik az ajtó,
Belép rajta a holdsugár,
Ágy szélén ülve várva vár,
Nem elég ide egynéhány szó.
Dörren az ég, odakinn esik,
Oh, villámlás és földindulás,
Félelmetes, mégis csodás,
Tudnod kell, hogy én vagyok itt!
Káosz, sóvárgás, izzó vágy
Ezen az estén keveredik,
Szögekkel kivert szúrós ágy
Nem árthat, mert ma Én vagyok
itt!
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Félek.
Élek?
Nem kérek
rosszindulatot,
csak egy pillanatot
Pihenni,
Álmodni,
Játszani,
Szeretni.
Csak egy percre szűnjön meg a pörgés,
az elvárás, a számonkérés,
az egymásba való tőrdöfés,
a világból jövő lekicsinylés,
énemet szorító bilincselés.
Kérek szépen nyugalmat

Kérek valakit, valamit, mindent,
hogy álljon meg kicsit az élet,
hogy utolérjen már a lélek
és ne csak testszerű anyag,
cibálni való rongydarab
legyek.
Hibás vagyok, még akkor is, ha nem
Tompa Beatrix, IX. B
Remélem, boldog vagy, mert én is az leszek,
ejtek hibát, de emberré azok tesznek.
Hibás vagyok néha, még akkor is, ha nem,
s néha lehet, néha nem bírni velem.
Olykor suttogás vagyok a hangos zajban,
s néha egyedül hagynak minden bajban.
Néha senki sem akar rólam hallani,
s senki sem akar mellettem maradni.
Ne érezd, hogy félek
Tompa Beatrix, IX. B
Szilánkra tört lelkem darabja,
kívül álló ember haragja.
Darabra tört életek pora,
mi nem múlik el többet soha.
Csend van, már csak az óra ketyeg,
senki se hisz, senki se szeret.
S egyre hangosabban ketyeg,
senkinek sem számít, hogy pereg.
Minden perc egyre csak hosszabb lesz,
hiába, senki semmit sem tesz.
Üres órában emlékszem rád,
emlék vagy, mégha nem is várnád.
Emlék leszek én is, bár élek,
emlékezz, de ne érezd, hogy félek.
Emlék leszek csak, halovány kép,
mi üres percekben mégis szép.

IDEGEN NYELV - MŰVÉSZETEK KATEDRA
When I was a child
by Réka Krisztik (VII. B- teacher:
Dorotea Ianc)
I’m 28 years old. I’m an actress in
Budapest. I have a child, Maya, and
a husband. I took Maya to
kindergarten last Monday. I went
to work. I stopped at the traffic
lights and I thought about my
childhood. When I was a child, I
didn’t stress every day, I didn’t run
here and there, I didn’t have highstrung holidays.

When I was a child
by Máté Szarvadi (VII. B- teacher:
Dorotea Ianc)
When I was a child, I had a lot of games.
Then I loved dinosaurs very much. Toy
dinosaurs and also the real ones. When I
was 7 years old, I started swimming
with my classmate. We went to
Létavértes every Monday and Thursday.
After one year, my classmate finished
swimming- I’m still doing it. When I was
a child, I played a lot with my sister and
parents.
Bettina Borsi (III. B- participated
in the regional heat of the
contest Our school, our futureteacher: Ingrid Horváth)

Alexandra Balogh (III. B- participated
in the school heat of the contest Our
school, our future
teacher: Ingrid Horváth)
Vanda Cseh (III. B- participated in the school heat of the
contest Our school, our future- teacher: Ingrid Horváth)

About trust
by Patrik Antal (V. C- Honourable
mention at the county heat of the
“Speak out” contest- teacher:
Dorotea Ianc)
Trust is the base of friendship.
Human relationships are the
important companions of our lives.
We tend to forget about our loved
ones in our hectic lives. Here I
mean extended family and friends
who are far away. I mean friends
and I know very well that
friendship is accompanied by trust.
Many people don’t make friends or
they
have
only
superficial
friendships, because they are
afraid to trust anyone. People who
don’t trust anyone can’t be
deceived.

Norbert Sisz (III. B- participated
in the regional heat of the
contest Our school, our futureteacher: Ingrid Horváth)

Mozgalmas év a Mi-Kis Kórusunk életében
A 2016-2017-es tanév eseménydús volt a Puskás Miklós tanár úr
által vezetett Mi-Kis Kórusunk számára.
Az októberi Ki Mit Tud? verseny helyi szakaszától egészen a
májusban megtartott Anyák napjáig összesen tizenkilenc fellépés várt ránk.
A fellépések mögött ott volt a számtalan próba, amely a kórusunk tagjait
barátokká, sőt egy összetartó családdá kovácsolta.
A Ki Mit Tud? vetélkedő nagy kihívás elé állította kórusunkat,
melynek útja egészen a döntőig vezetett. Ott Közönségdíjat érdemelt ki,
amely azt jelentette, hogy egy rövid bemutatkozó filmet készítettek rólunk a
Duna TV munkatársai.
A kórus minden fellépéskor alkalomhoz illő énekekkel, műsorral
készült, és ahogy a közönség, úgy néha a helyszín is változott. Margittai
fellépéseken kívül felléptünk a monospetri kultúrházban a Ki Mit Tud? helyi fordulóján és a Magyar Költészet Napja alkalmával, az
érbogyoszlói kultúrotthonban egy adventi koncert alkalmával, illetve Nagyváradon, a Szakszervezetek Művelődési Házában és a
Szigligeti Színházban, a Ki Mit Tud? középdöntőjének és döntőjének eseményein.
Részünk volt különböző, az irodalmi élethez fűződő események alkalmával is az ének örömében részeltetni a közönséget
(Horváth Imre és Ady Endre – megemlékezések, a Magyar Kultúra valamint a Költészet Napja), ugyanakkor a keresztyén világ egyik
legnagyobb ünnepkörében, karácsonykor is, amely nemcsak a szentesti templomi fellépést jelentette, hanem előtte a sok – sok adventi
koncerten és karácsonyi vásáron való helytállást is magába foglalta. A nemzeti érzelmű megemlékezéseink sem maradtak el, amikor a
szabadságharc hősei emléke előtt adóztunk, de részt vettünk II. János Pál pápára való megemlékezésen is.
Az évad különleges fellépése volt az április 30-i, Ákom Lajos orgonista – zeneszerző, városunk szülötte emléktáblájának
avatása alkalmából szervezett ünnepségen, ahol a budapesti Kálvin-kórus és dr. Bódiss Tamás orgonaművész előtt énekelhettünk.
Fellépéseinket, éneklésünket minden alkalommal siker koronázta, melyben nagy része van a tanár úrnak és feleségének,
valamint a kórustagoknak, akik hűségesen jártak, járnak a próbákra.
Én úgy gondolom, ezért nagy hálával tartozunk nekik, és reméljük, hogy a jövőben is folytatják ezt az áldozatos munkát .
Kovács Gyula (VII. A osztály), a Mi-Kis Kórusunk tagja
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DIDAKTIKA
A kémia tanítás szerteágazó hatásairól
A modern pedagógia kompetenciák kialakítására és fejlesztésére alapszik.
A tantervek tematikájával fejlesztésre váró kompetenciák a következők:
1) anyanyelvi kommunikáció
2) idegen nyelvi kommunikáció
3) matematikai kompetencia
4) természettudományi kompetencia
5) digitális kompetencia
6) hatékony önálló tanulás
7) szociális és állampolgári kompetenciák
8) vállalkozói kompetencia
9) esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Ezek alapján a természettudományi tantárgyak és ezen belül a kémia tanítás fő célja, hogy az iskolai tanítás végére a
fiatalok rendelkezzenek természettudományos műveltséggel. Ehhez fontos e tantárgyakbeli témakörök és a szükséges
matematikai ismeretek összehangolása, egymásra építése, egymás kiegészítése.
Kérdés, hogy fejleszthető-e kémia órákon a többi kulcskompetencia?
Természetesen igen.
A helyes nyelvhasználat szóban és írásban fejleszti az anyanyelvi kompetenciákat.
A főbb fogalmak, szakkifejezések neve eredetének magyarázata, valamint e fogalmak román nyelvre fordítása
fejleszti az idegen nyelvi kompetenciákat.
A számítási feladatok a matematikai kompetenciákat egyaránt fejlesztik, de a jó problémafelvetés lehetőséget ad a
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére is (pld. a szükséges permetszer koncentrációja, stb.).
A házi feladatként feladott információgyűjtési feladatok vagy bemutatók készítése fejleszti a digitális kompetenciákat.
A csoportmunkában elkészülő feladatok, plakátok lehetőséget teremtenek úgy a szociális, mint az esztétikai –
művészeti kompetenciák fejlesztésére.
A természettudományos kompetenciák részét képzi a környezettudatosság fontosságának kiemelése, a víz, levegő és
talajszennyezés lehetséges kiváltó okainak ismertetése és e szennyezések méreteinek csökkentése.
Valamennyi adódó alkalommal hangsúlyozni kell, mi egyenként is mennyit tehetünk környezetünk megóvásáért
nyersanyagforrásaink takarékos felhasználásával és a hulladékok szelektív gyűjtésével.
A környezettudatosság mellett kiemelten kezelendő az egészségtudatosság elvének beépítése a rendhagyó kémia órák
szerkezetébe, kezdve az eltört higanyos hőmérő esetétől, a rovar és rágcsálóírtó szerek szigorú előírásszerű felhasználásáig,
folytatva a nikotin, alkohol és a drogok, vagy akár az allergének egészségünkre kifejtett hatásával.
El kell érni, hogy a kémiában a társadalom ne a mesékből ismert gonosz sárkányt, hanem a Csukás István meséjéből
ismert Süsüt lássa.
Új elemek a periódusos rendszerben
A világ kémia társaságainak csúcsszerve a I.U.P.A.C. – International Union of Pure and Applied Chemistry, vagyis a
Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémia Szövetség.
E szervezet nemrég (2016 novemberében) fogadta el a Z=113, Z=115, Z=117 és Z=118-as
rendszámú elemekre vonatkozó névjavaslatokat. Ezek a szupernehéz (Z>100) elemek csak mesterségesen,
más elemek atomjainak ütköztetésével állíthatók elő, közös jellemzőjük az instabilitás, keletkezésük után
azonnal radioaktív bomlásba kezdenek, ezért egyelőre gyakorlati alkalmazásuk nincs. Feltételezik, hogy
természetes úton szupernóvákban keletkeznek.
A Z=113-as rendszámú elemet 7 éven keresztül sikertelenül próbálták előállítani, mígnem 2012ben bizonyítottan is sikerült (igaz, csak töredékmásodpercekre). Japán felfedezői nikoniumnak (Nk)
keresztelték.
Az első ununpentiumot (Z=115) 2004-ben hozták létre először az Am és Ca atomok ütköztetésével. Ez az elem az
immár hivatalosan is a moscovium (Mc) nevet viseli.
A Ca és Bk atomok ütköztetésével született meg a Z=117-es rendszámú ununszeptum. Eddigi információk alapján 6
ilyen rendszámú atomot észleltek, melyeket Tennessee névre kereszteltek (Ts).
A Z=118-as elem felfedezése orosz-amerikai kutatócsoport érdeme. Az elem 3 atomját mintegy 1000 órai
kísérletezéssel sikerült előállítani a kalifornium és calcium atomok ütköztetésével. Ezt az elemet Jurij Oganesszján ma is élő
orosz fizikusról nevezték el. Ezzel vált teljessé a Periódusos Rendszer 7 periódusa.
Fakultatív feladatok (az első három helyes válaszadó Milka csokit kap ajándékba):
1. Milyen eredetű a Z=113, Z=115 és Z=117 elemek neve?
2. A Z=118-as elem felfedezésén kívül mi fűződik még Jurij Oganesszján
nevéhez?
3. Rajta kívül ki az az élő tudós, akiről elemet neveztek el?
4. Egy IPhone-ban kb. hány kémiai elem található?
5. Ismerve a H és O izotópjait, elméletileg hány különböző víz molekulaképlet
írható fel?
6. Hány elektronhéja van teljesen feltöltve a Z=118-as rendszámú elemnek?
7. Az Egyenlítő mentén minden centiméterre egy-egy arany atomot helyezünk. Hány gramm aranyra van szükségünk?

Nagy Gabriella tanár
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FIZIKA – KÉMIA – BIOLÓGIA KATEDRA

FIZIKALEIDOSZKÓP (2)
Edison gondolatai...

Thomas Alva Edison
(1847-1931)

 A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc
százalék verejték.

 Csak mert valami nem azt csinálja, amire tervezted, nem azt jelenti, hogy
haszontalan.

 Nem buktam el, csak találtam tízezer utat, ami nem járható.
 Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, saját magunkat is
elkápráztatnánk.
 Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.
 Amikor azt gondolod, hogy minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van
legalább egy.
 Az idő az egyetlen vagyon, amely minden ember sajátja, és az egyetlen
dolog, amit nem veszíthetünk el.
Összeállította: Rend Erzsébet fizikatanár

Nem jó Margittán fának lenni
Fájó szívvel látjuk, hogy évek óta hol itt, hol ott tűnik el, vágják ki az oxigént, az életet biztosító társainkat, a
fákat.
Egyesek útban voltak, mert útjavításkor könnyebb volt őket kivágni, mint kikerülni. Tízesével tűntek el a
gyalogosoknak is árnyékot adó fák. Mások valószínűleg azért kerültek kivágásra, mert hulló gyümölcseikkel évente
két hétig többletmunkát adtak az utcaseprőknek. A központban sorra tűntek el a széndioxidot feldolgozó fák, mint a
száz év körüli lepényfa, a gyönyörű platánfák, diófák. Az első jelentősebb áldozatok, öt fa, a kórház melletti
parkból úgy tíz éve tűnt el. Aztán több is követte őket a park felújításakor.
A zöldövezetek létrehozása nem azt jelenti, hogy a meglévő kifejlett faállományt más, fiatal csemetékkel
helyettesítsük, amelyek vagy megmaradnak, vagy sem (mellesleg nem kevés pénzbe is kerülnek), vagy a fák
helyett füvesítsünk. A fűnemű növények nem dolgoznak fel olyan nagy mennyiségű széndioxidot, és nem képesek
annyi oxigént termelni, mint a nagy lombbal rendelkező fák. Vannak esetek, amikor „csak” megcsonkították a
fákat, nem vágták ki őket. Majd kiszáradnak maguktól is – gondolhatják, és akkor gond nélkül ki lehet vágni őket.
A levegőt tisztán tartó fákat nem érdemes tujával, egyéb cserjével lecserélni, hiszen ezek, méretüknél fogva nem
képesek annyi széndioxidot feldolgozni, mint a fák.
Egyébként, az EU javaslatára kötelező minden tagországnak
csökkenteni a széndioxid kibocsájtást. A fák kivágása
megakadályozza a széndioxid csökkentést, az egészséges
környezet fenntartását. A légkörben levő, emelkedő
széndioxid mennyiség rossz irányba befolyásolja a
hőmérséklet változást – üvegházhatást vált ki.
Mint biológiatanár és, mint városunk szülötte, több
alkalommal is felhívtam a figyelmet a fák jelentőségére.
Nagyon sokan aláírásukkal támogattak is, így kérésünkre
megmaradtak a parkjaink. De újra és újra veszélybe kerülnek
a fák, és a számuk egyre csak fogy. Javasolnám, hogy
figyeljenek jobban a metszésükre is, hiszen egy drasztikusan
megcsonkított fa nem biztos, hogy életben marad, és látványnak is szörnyű.
Az iskolában a gyerekek tanulnak a fák jelentőségéről, faültetésre buzdítok, a fák ápolására. Ezzel szemben azt
látják, hogy egyes felnőttek nem becsülik a létünkhöz szükséges értékeinket. Sajnos a margittai lakosok egészsége
szenvedi meg mások gyenge szaktudását. A sok légúti betegség, asztma, stb. nem lenne ilyen nagyszámú
városunkban, ha kisebb lenne az autóforgalom, és ha meghagynák a szép, fejlett fáinkat. A forró nyarak miatt
amúgy is sok fa elpusztul, kiszárad. Egy élhető, egészséges környezetet szeretnénk városunkban.
Eltűnt platánfáink - búcsúzunk tőletek! Vigyázzunk a fáinkra!
Barbu Edit biológiatanár
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VALLÁS - TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KATEDRA
A szülők szerepe a nyolcadikos diákok
továbbtanulásában és pályaválasztásában
A jövőre vonatkozó döntések mindenkiben
félelmet, bizonytalanságot ébresztenek, annál inkább az
érzelmi viharokkal küszködő kamaszokban.
A
kamaszkorra
jellemző
az
absztrakt
gondolkodás, lázadás minden ellen, illetve az, hogy
mindenki másra szeretnének hasonlítani, csak a szüleikre
nem. Ebben az időszakban a barátok véleménye rendkívül
fontossá válik. A kamaszok arra törekednek, hogy önálló
megoldásokat találjanak a problémáikra.
De vajon milyen szereppel bírnak a szülők a
nyolcadikos
diákok
továbbtanulásában
és
pályaválasztásában? Számít-e a szülők véleménye az
iskola és a profil kiválasztásában? Megkérdeztem iskolánk
nyolcadikosait. A kérdőív nyolc kérdést tartalmazott.
Következtetések:
Annak ellenére, hogy a diákok ebben a korban
szeretnek egyedül dönteni, és lázadnak a szülői döntések
ellen, elsősorban a családban beszélik meg, és döntik el a
továbbtanulás kérdését, viszont a profil kiválasztásánál
mégis a saját döntés a legfontosabb.
A diákok túlnyomó része nem szeretné a szülők
foglalkozását
választani
annak
ellenére,
hogy
nagyrészüknek tetszik legalább az egyik szülő szakmája.
A megkérdezettek döntő többsége szellemi
munkát szeretne végezni. Kevés azon diákok száma, akik
fizikai munkából szeretnének megélni. Itt megjegyzem,
hogy a nyolcadik osztályosok nagy része egyelőre nincs
teljesen tisztában azzal, hogy milyen ismeretek
szükségesek ahhoz, hogy egyetemet végezzenek, és hogy a
munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni végzettségüknek
megfelelően. Ugyanakkor meglátásom szerint a fizikai
munkát sokan lealacsonyítónak tartják.
A munkával kapcsolatos értékeknél a diákok a jó
kereseti lehetőséget tartják a legfontosabbnak.
Természetesen a diákok karriertervei az
elkövetkező négy évben még sokat módosulhatnak. Fontos
az iskolai pályaválasztási tanácsadás, mely által a diákok
jobban megismerik önmagukat, képességeiket, a munkával
kapcsolatos értékeket, valamint információkat kapnak az
őket érdeklő foglalkozásokról.
Florea Katalin iskolapszichológus
Országos református vallásolimpián jártunk
Már nagyon izgatottan vártam a hétfő reggelt,
hogy végre, egy jó hosszú, tartalmas felkészülés után,
útnak induljunk a nagy múltú Nagyenyedre megmérettetni
tudásunkat az országos vallásolimpián. Kissé félve
szálltam fel a buszra, tele kérdésekkel, hogy vajon jól
tudok-e majd teljesíteni? Tetszeni fog-e vagy sem? A
buszon nagyon jó volt a hangulat, megtaláltuk a közös
hangot, és így jó barátságok alakultak. Amint
megérkeztünk, regisztráltunk, és elfoglaltuk a szállásunkat
a Bethlen Gábor Kollégiumban. Azután megnyitóra
mentünk, ahol többször is elhangzott, hogy itt nincsenek
vesztesek, mivel már győztünk azzal, hogy időt szántunk
Isten igéjének az olvasására, sőt megtanulására. Ez kicsit
nyugtatta a lelkünket, de azért nagy volt bennünk az
izgalom. Aznap este még koncerten is részt vehettünk, ami
egy kicsit feldobott bennünket, majd pedig mindent Isten
kezébe bízva hajtottuk álomra a fejünk.
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Kedd reggel a lehető legnagyobb félelemmel és
izgalommal indultunk reggelizni. A testi táplálék után
viszont lelki táplálékot is kaptunk, amire eléggé nagy
szükségünk volt. 10 órakor pedig eljött az a pillanat,
amikor mindenki elfoglalta helyét a megfelelő teremben,
és 3 óra munkaidőt kaptunk a tételek kidolgozására. Itt
megpróbáltuk a legjobb tudásunkat nyújtani, és hosszú
oldalak után beadtuk a vizsgalapot abban a reménységben,
hogy mindent jól oldottunk meg.
Délután - elfelejtve a fáradalmakat - egy jó
nagyot sétáltunk Enyeden. Megtekintettük a város
nevezetességeit, és megismerkedtünk történelmével. Sok
szép, nevezetes épületet, szobrot, templomot és múzeumot
látogattunk meg. Miután visszatértünk a sétából, jó
étvággyal fogyasztottuk el a vacsorát, és ismét zenéstáncos előadáson vettünk részt, ahol az iskola diákjai
kápráztattak el minket tehetségükkel. Szerdán reggelivel,
majd pedig áhítattal kezdtünk, aztán pedig fény derült az
eredményekre. Mindenki nagy kíváncsisággal és annál
nagyobb félelemmel rohant le megnézni, hogy hogyan
teljesített. Hála az Úrnak, mi, a Horváth János Elméleti
Líceum diákjai sem maradtunk díj nélkül: az ötödikes
Szabó Áron (V. C) második, Kovács Lídia (XI. B) első
díjban részesült, én (Gáspár Gréta) pedig harmadik díjjal
térhettem haza. Nagy volt az örömünk és rájöttünk, hogy
megérte a sok tanulás. Ezek után kvíz következett, majd
pedig díjkiosztóra került sor, ahol mindenki átvehette a
neki szánt ajándékot. Mikor mindennek vége volt, búcsút
vettünk az új barátainktól, azt mondván, hogy jövőre
találkozunk. Aztán buszra szálltunk, és útnak indultunk a
mi kis városunkba.
Én nagyon örülök, hogy eljuthattam erre a
versenyre, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodtam, új
barátokat szereztem, kikapcsolódtam. Sikerünknek a
forrása pedig a tanárnőnk volt. Szeretném megköszönni
Bordás Mária tanárnőnek a türelmét, a felkészítését, azt,
hogy időt szakított ránk, elkísért, és hitt bennünk.
Köszönjük, Tanárnő!
Gáspár Gréta, IX. B osztályos tanuló
Filmklub
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került a
Filmklub, amelynek keretén belül a diákoknak lehetőségük
nyílt vidám és családias környezetben fejleszteni magukat,
kommunikációs és vitakészségüket, és eközben
iskolatársaikkal ismerkedni, a közösségi szellemet építeni.
A vállalkozóbb szellemű diákok lehetőséget kaptak a
Filmklub reklámozási és megszervezési mozzanataiban is.
Az eddigi tapasztalataim és a diákok elmondása alapján
eddig minden kedves résztvevő pozitív élményekkel
távozott a vetítésekről.

Köszönöm mindenkinek, aki ott volt!
Szabó József tanár

TÖRTÉNELEM – FÖLDRJZ KATEDRA
A csend
A csend egy forrás. Forrás, melynek vizétől az ember nyugalomba merül. Ez a forrás segítség a tanulóknak, a
betegeknek és az ideges embereknek. Ha órán csend van, akkor a gyerekek jobban tudnak figyelni, mert jobban
hallják, mit mond a tanár. Nem hallatszik senki hülyéskedése, zajolása, így a tanárnak is jobb. Számomra a csend
nyugalom, amihez mindenkinek joga van. Sajnos nem mindig kapjuk ezt meg, pedig nagyon fontos. Legyünk hát
csendben, mert az mindenkinek jó! (Hajas Dorottya Zsófia)
A csend nyugalom, pihenés, koncentráció. Az érzések, az álmok átgondolása, és eltervezése. A meditáció, a
kikapcsolódás. Az imádkozás, az Úrral való beszélgetés. A hit és a bizalom. (Darabont Dóra)
A csend egy alap melynek nyomában ott van megbújva a nyugalom is. Úgy tűnik, hogy ma már nem igazán
foglalkozunk ilyen apróságokkal, hiszen sokkal fontosabb dolgok is vannak, sőt minden más fontosabb. Pedig
minden válasz a csendben lapul meg. Az iskola falain belül is, kívül is számtalanszor elhangzik a "maradj
csendben!" felszólítás. Ha még meg is történik, legbelül száz meg száz gondolat kavarog mindenkiben, és látszólag
csend van, de ez csak a felszín. Csendben lenni bátorság, hiszen akkor találkozhatunk csak saját magunkkal,
ismerhetjük meg saját magunkat címkék nélkül...
A megfogalmazódott gondolatainkat Franz Kafka szavaival erősítenénk meg. "Nem kell elhagynod a szobádat.
Maradj ülve az asztalodnál és hallgatózz! Még hallgatóznod sem kell, csak várnod. Még várnod sem kell, csak
megtanulni csendben maradni, nyugodtan/mozdulatlanul, magányban. A világ szabadon felkínálja magát a
leleplezésre. Nincs választási lehetősége."
Borbola Melinda tanárnő
„ZÚG MÁRCIUS”
Kreatív történelmi-irodalmi vetélkedő a IX-X. osztályok
számára
Idén március 15-én ismét megemlékeztünk az 1848as forradalom és szabadságharc jelentősebb eseményeiről.
Ebben a tanévben a vetélkedőre esett a szervező tanárok
választása. A vetélkedő az alábbi forgatókönyv szerint
zajlott:
1. Köszöntés, bevezetés – Szabó Melinda
2. Nagy Gabriella iskolaigazgató ünnepi gondolatai
3. Zatoschil-Ballai Zsuzsa történelmi összefoglalója
4. Csapatok bemutatkozása (csapatnév, választásuk
indoklása) - 6 csapat vett részt (Áprilisi törvényhozók, A Pilvax múzsái, Pilvaxi ifjak, Galambok, Márciusi ifjak,
Pilvaxi „piások”)
5. Történelmi kérdések (10-10 kérdés)
6. Egy kis divat (korhű ruhák bemutatása)
7. Versmondás – Petőfi Sándor: Európa csendes,
újra csendes
8. Rímfaragás (versírás megadott szavak alapján
– Petőfi-versekből 10 szó)
9. Értékelés, díjkiosztó
A díjazás sorrendje a következő volt:
1. Pilvaxi ifjak (Fehér Tünde, Haraga Bíborka,
Tompa Beatrix, Veres Antónia – IX. B)
2. Márciusi ifjak (Sós Barbara, Erdei Bianka,
Murvai Sándor, Üveges János – X. B)
3. Galambok (Ádám Viktória, Merk Dóra, Páll
Szilvia, Tarpai Barbara IX. A, B)
Különdíj: A Pilvax múzsái (Chis Anca, Sándor Emese, Tar Judit, Vas Tamás IX. C) és a Pilvaxi „piások” (Kiss
Imre, Popa Andreea, Szabó-Barta Péter X. A)
A résztvevők oklevelet, a díjazottak ezen kívül pizza utalványt illetve egyéb tárgyi nyereményeket vehettek át
(könyvek, írószerek).
A győztes csapatokat a MOST Alapítvány jutalmazta, a különdíjakat a Rákóczi Szövetség támogatta.
A zsűri tagjai Balogh Tünde, Rend Erzsébet és Vakon Orsolya voltak.
Szervezők: Szabó Melinda, Zatoschil Ballai Zsuzsa, Farkas Cecília tanárnők
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VERSENYEREDMÉNYEK
Vidám versek versmondó versenye
- körzeti szakasz

Papp Attila szavalóverseny
- körzeti szakasz

Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Tölcsér Dávid (III. A) I. díj
Szűcs Lilla (III. A) II. díj
Hüse Alexandra (IV. A) II. díj
Kun Abigél (II. B) III. díj
Tamás Jázmina (III. SBS) III. díj
Borsi Betina (III. A) különdíj
Haraga Henrietta (II. B) dicséret
Seres Flóra (II. B) dicséret

Erdei Henrietta (I. SBS) I. díj
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Tölcsér Dávid (III. A) I. díj
Bodor Réka (V. A) I. díj
Illyés Teodóra (E. o.) II. díj
Pop Zsófia (I. SBS) II. díj
Bodor Lilla (II. B) II. díj
Borsi Bettina (III. A) II. díj
Dandé Anita (IV. A) II. díj
Hüse Alexandra (IV. A) II. díj
Poszert Krisztián (E. SBS) III. díj
Kotlár Dominik (I. SBS) III. díj
Hasznosi Panna (II. B) III. díj
Szűcs Lilla (III. A) III. díj
Fehér Anett Jázmin (V. C) III. díj
Farkas Bálint (E. SBS) különdíj
Seres Flóra (II. B) különdíj
Farkas Bence (III. SBS) különdíj
Szabó Henriett (III. SBS) különdíj
Tamás Jázmina (III. SBS) különdíj
Sisz Norbert (III. A) különdíj
Lukács Botond (III. A) különdíj
Lukács Hunor (III. A) különdíj
Kiss Dávid (IV. A) különdíj
Lippai Henrietta (V. D) különdíj
Gál Sophie (I. SBS) dicséret
Gerály Péter (I. SBS) dicséret
Veres Dóra (I. SBS) dicséret
Szabó Áron (V. C) dicséret
Brenyó Mihály pontszerző
matematikaverseny
– megyei szakasz
Szőcs Milán (III. A) I. díj
Timár Dóra- Andrea (III. A) II. díj
Borsi Bettina (III. A) dicséret
Sisz Norbert (III. A) dicséret
- országos szakasz :
Timár Dóra- Andrea (III. A) III. díj

- megyei szakasz
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
-országos szakasz
Szabó Dorottya (II. B) III. díj
Kányádi Sándor szavalóverseny
- körzeti szakasz
Tölcsér Dávid (III. A) I. díj
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Takács Krisztián (II. B) II. díj
Hüse Alexandra (IV. A) II. díj
Kun Abigél (II. B) dicséret
Haraga Henrietta (II. B) dicséret
-megyei szakasz
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Tölcsér Dávid (III. A) I. díj
Istenes versek szavalóverseny
- körzeti szakasz
Gál Sophie (I. SBS) I. díj
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Halász Mátyás (III. SBS) I. díj
Fehér Anett Jázmin (V. C) I. díj
Kocsis Alexa (VIII. B) I. díj
Kotlár Dominik (I. SBS) II. díj
Pop Zsófia (I. SBS) III. díj
Haraga Henrietta (II. B) III. díj
Tóth Kevin Benjámin (E. o.)
különdíj
Tímár Botond Zoltán (E. o.)
különdíj
Kis Viktor Csaba (E. o.) különdíj
Borsi Erik Attila (E. o.) különdíj
Számadó Ernő Szavalóverseny
Hüse Alex Benjamin (E. SBS) I. díj
Boros Blanka (II. A) I. díj
Szűcs Lilla (III. A) I. díj
Kocsis Alexa (VIII. B) I. díj
Poszert Krisztián (E. SBS) II. díj
Szebeni Noémi (VIII. B) II. díj
Fehér Anett-Jázmin (V. C) III. díj
Farkas Bence (III. SBS) különdíj
Lukács Botond (III. A) különdíj
Tamás Jázmina (III. SBS) különdíj
Szűcs Evelyn (II. A) dicséret
Hüse Alexandra (IV. A) dicséret

Sport olimpiász - Sakk
-körzeti szakasz
Jakab Kincső (X. A) I. díj
Sport olimpiász - Kézilabda
-megyei szakasz
Középiskolások lánycsapata III. díj
Középiskolások fiúcsapata IV. díj
Biharia futball kupa
Középiskolások fiúcsapata –
I. díj
ONSS futball bajnokság
XI-XII. osztály - II. díj
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Betuker János Matematikai
Emlékverseny
- körzeti szakasz
Sima Attila Tamás (VII. A) I. díj
Erdei Csongor (X. A) I. díj
Agócs Henrietta (XI. A) I. díj
Jakab Emőke (XII. A) I. díj
Forgács Péter (XI. A) II. díj
Naghi Mirtill (XII. A) II. díj
Agócs Gábor (VII. B) III. díj
Puskás Bíborka (VIII. B) III. díj
Winkler Máté (V. C) dicséret
Bajdik Márton (VII. B) dicséret
Bodor Zsófia (VIII. B) dicséret
Iuhász Katalin (XI. B) dicséret
Székely Hajnalka (XII. A)
dicséret

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
- megyei szakasz - egyéni
Hajnal Patrick ( II. B) 6. hely
Winkler Dóra (II. A) 8. hely
Kiss Balázs (II. B) 10. hely
Antal Árpád (III. SBS) 9. hely
Bodor Réka (V. A) 6. hely
Winkler Máté (V. C) 8. hely
Hajas Dorottya Zsófia (V. A)
9. hely
Veres Napsugár (V. B) 10. hely
Sima Attila Tamás (VII. A) 6. hely
Agócs Gábor (VII. B) 7. hely
Balla Bence (VII. A) 9. hely
Sima Petra (VII. A) 10. hely
Balogh Edina (VIII. A) 3. hely
Zétényi Zsuzsa (VIII. A) 5. hely
Puskás Bíborka (VIII. B) 7. hely
Erdei Csongor (X. A) 7. hely
Agócs Henrietta (XI. A) 2. hely
Szegi Márk (XII. A) 5. hely

-megyei szakasz - csapatban
2. osztály – 2. hely
3. osztály – 3. hely
4. osztály – 8. hely
5. osztály – 2. hely
6. osztály – 7. hely
7. osztály – 3. hely
8. osztály – 2. hely
9. osztály – 3. hely
10. osztály – 2. hely
11. osztály – 2. hely
12. osztály – 2. hely

VERSENYEREDMÉNYEK
Református vallásolimpiász
- megyei szakasz
Szabó Áron (V. C) I. díj
Gáspár Gréta (IX. B) I. díj
Kovács Lídia (XI. B) I. díj
Illyés Tamás (IX. A) III. díj
- országos szakasz
Szabó Áron (V. C) II. díj
Gáspár Gréta (IX. B) III. díj
Kovács Lídia (XI. B) I. díj
Római katolikus vallás
tantárgyverseny
- megyei szakasz
Hajas Dorottya Zsófia (V. A) I. díj
Ádám Tamás-Dániel (V. C) II. díj
Tanchi Edina-Ágota (IX. A) II. díj
Ádám Éva-Viktória (V. A) III. díj
Krisztik Réka (VII. B) III. díj
Bodnár Annamára (VIII. A) III. díj
Fechete Alexandra (VII. A) dicséret
Miklós Patrícia (VII. A) dicséret
Dunai Antónia (VIII. B) dicséret
Heczi Klaudia-Valentina (IX. C) dicséret
Lakatos Richárd (X. C) dicséret

A természetet védve tiszteljük az
életet – ökológiai verseny
Balogh Edina (VIII. A) I. díj
Ozsváth Alexandra (VIII. A) III. díj
Napi egy alma az egeszség oltalma
- megyei verseny
Balogh Edina (VIII. A) I. díj
Dana Bianca -Renata (VIII. A) I. díj
II. forduló:
Dana Bianca (VIII. A) II. díj
Dombi Bernadett (VIII. B) II. díj
A Vizes Élőhelyek Világnapja
- megyei verseny
Ozsváth Alexandra (VIII. A) I. díj
Stretea Alexandra (VI. B) III. díj
Erdélyi Magyar Matematikaverseny
- megyei szakasz
Agócs Henrietta (XI. A) I. díj
Forgács Péter (XI. A) I. díj
Erdei Csongor (X. A) II. díj
Puskás Bíborka (VIII. B) II. díj
Sima Attila Tamás (VII. A) III. díj
Agócs Gábor Péter (VII. B) dicséret
Jakab Emőke (XII. A) 4. hely
Székely Hajnalka (XII. A) 5. hely
Erdélyi Magyar Matematikaverseny
-országos szakasz
Agócs Henrietta (XI. A) dicséret és
továbbjutó a nemzetközi szakaszra
Erdei Csongor (X. A)
továbbjutó a nemzetközi szakaszra
Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny
Agócs Henrietta (XI. A) dicséret

Bolyai matematika csapatverseny
Balla Bence Obed (VII. A) II. díj
Kovács József Olivér (VII. A) II. díj
Molnár Patrik (VII. B) II. díj
Sarkadi Nándor (VII. B) II. díj
Balogh Edina (VIII. A) II. díj
Bodor Zsófia (VIII. B) II. díj
Puskás Bíborka (VIII. B) II. díj
Zétényi Zsuzsa (VIII. A) II. díj
Hajas Dorottya (V. A) II. díj
Bodor Réka (V. A) II. díj
Crisan Daniel (V. C) II. díj
Borsan Evelyn (V. C) II. díj
Szabó Áron (V. C) IV. díj
Winkler Máté (V. C) IV. díj
Forgács Viktória (V. C) IV. díj
Fehér Anett Jázmin (V. C) IV. díj
Kiskenguru matematikaverseny- körzeti
szakasz - kiváló eredmények
György Ábel (E. o.)
Timár Botond (E. o.)
Poszert Krisztián (E. o.)
Tóth Kevin (E. o.)
Dudás Nándor (E. o.)
Szabó András (E. o.)
Bánya Patricia (E. o.)
Merk Dávid (E. o.)
Barabás Zsófia (E. o.)
Páll Zsófia (E. o.)
Illyés Teodóra (E. o.)
Farkas Bálint (E. o.)
Vidui Richárd (E. o.)
Gál Rebeka (E. o.)
Barabás Amanda (E. o.)
Sarkadi Márton (I. o.)
Erdei Henrietta (I. o.)
Szakács Akkerman Jennifer (I. o.)
Csuka Hanna (I. o.)
Salánki Tamás (I. o.)
Szűcs Erik (I. o.)
Molnár Henrietta (I. o)
Varga Magdolna Claudia (I. o.)
Veres Dóra (I. o.)
Rajna Nikolett (I. o.)
Gál Sophie (I. o.)
Pintér Adrienn (II. o.)
Boros Blanka (II. o.)
Farkas Mercédesz (II. o.)
Winkler Dóra (II. o)
Csillagszerző matematikaverseny
- megyei forduló
Winkler Máté (V. C) II. díj
Balogh Edina (VIII. A) II. díj
Bajdik Márton Csongor (VII. B) dicséret
Puskás Bíborka (VIII. B) dicséret
Bendegúz Nyelvész
Gyenge Edwin (II. B) I. díj
Hajas Dorottya Zsófia (V. A) I. díj
Sima Tamás (VII. A) II. díj
Puskás Bíborka, (VIII. B) II. díj
Sima Petra (VII. A) III. díj
Coznici Teodóra (VIII. B) III. díj
Bajdik Bence Lajos (II. B) dicséret
Fehér Anett Jázmin (V. C) dicséret
Winkler Máté (V. C) dicséret
Tomuța Mercédesz (VII. B) dicséret
Sarkadi Nándor (VII. B) dicséret
Bajdik Márton (VII. B) dicséret
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Mikes Kelemen Magyar nyelv
és irodalom tantárgyverseny
- megyei szakasz
Winkler Máté (V. C) II. díj
Fehér Anett Jázmin (V. C) III. díj

Szarvadi Zsuzsa (XI. B) II. díj
Pop Nikolett (XI. A) dicséret
Jakab Emőke (XII. A) dicséret
- országos szakasz
Winkler Máté (V. C) dicséret és
két különdíj
Dsida Jenő vers és prózaíró
verseny
Czirják Angéla (XI.B) II. díj
(vers kategória)
Tompa Beatrix (IX.B) II. díj
(vers kategória), dicséret (próza)
Jakab Emőke (XII. A) II. díj

XVI. erdélyi Kossuthszónokverseny
- országos szakasz:
Szegi Márk (XII. A) különdíj
Apáczai Csere János vers és
prózamondó verseny
Szabó Dorottya (II. B) I. díj
Tölcsér Dávid (III. A) III. díj
Regemondó verseny
Makkai Szász Erik (III. SBS)
III. díj
Tamás Jázmina (III. SBS) III. díj
Ki mit tud?- zenei produkció Döntő - Közönségdíj
Mi-Kis Kórusunk:
Bodor Réka (V. A)
Hajas Dorottya Zsófia (V. A)
Nagy Ildikó (VI. A)
Adorian Melitta-Enikő (VII. A)
Balla Bence –Obed (VII. A)
Fekete Stefánia-Natália (VII. A)
Kovács Botond (VII. A)
Kovács Éva-Mária (VII. A)
Kovács Gyula (VII. A)
Miklós Patricia (VII. A)
Orosz Henrietta Adrienn (VII. A)
Szőllősi Orsolya (VII. A)
Krisztik Réka (VII. B)
Nagy Veronika (VII. B)
Bodnár Annamária (VIII. A)
Fazekas-Antal Zsanett (VIII. A)
Gyenge Antónia (VIII. A)
Király Viktória (VIII. A)
Ozsváth Alexandra (VIII. A)
Zétényi Zsuzsa-Erika (VIII. A)
Bodor Zsófia (VIII. B)
Katona Sándor-Krisztián (VIII. B)
Marton-Kelemen Tekla (VIII. B)
Poszert Richárd (VIII. B)
Puskás Bíborka (VIII. B)
Nagy Anikó (XI. B)
Könnyűzene kategória – egyéni
Puskás Bíborka (VIII. B)
Közönségdíj

VERSENYEREDMÉNYEK
Örökségem mesemondó verseny
Páll Zsófia (E. SBS) I. díj
Hüse Alex Benjámin (E. SBS) III. díj
Farkas Bálint (E. SBS) MOST Különdíja
Poszert Krisztián (E. SBS) dicséret
Pop Zsófia (I. SBS) I. díj
Gerály Péter (I. SBS) I. díj
Kotlár Dominik (I. SBS) I. díj
Veres Dóra (I. SBS ) II. díj
Mátyás Mihály (I. A) III. díj
Varga Denisza (I. Kécz) MOST
Különdíja
Krizsán Jázmin (I. Kécz) Almási István
Különdíja
Salánki Hajnalka (II. A) II. díj

Chereches Zita (II. Kécz) IV. díj
Vékony Gergő (II. SBS) RMPSZ
Különdíja
Szűcs Evelyn (II. A) Almási István
Különdíja
Farkas Bence (III. SBS) I. díj
Lukács Botond (III. A) II. díj
Takács Jázmina (III. SBS) IV. díj
Makkai Szász Erik (III. SBS) MOST
Különdíja
Csokmai Viktória (III. Kécz) RMPSZ
Különdíja
Szűcs Lilla (III. A) Almási István
Különdíja
Hüse Alexandra (IV. A) II. díj
Borsi Emőke (IV. Kécz) IV. díj
Karácsonyi fogalmazásverseny
- országos szakasz
Nagy Tünde Antónia (VIII. A)
dicséret
Ady szavalóverseny
- körzeti szakasz
Fehér Anett-Jázmin ( V. C) I. díj
Coznici Teodóra (VIII. B) I. díj
Bodor Réka (V. A) II. díj
Kocsis Alexa (VIII. B) III. díj
Szebeni Noémi (VIII. B) III. díj
Högye Tamás (V. A) különdíj
Szűcs Benedek (V. B) különdíj

Időutazók Erdélyben
-70 éve történt
Zatoschil Ballai Andor (XI. B) III. díj
Szabó Máté (X. A) különdíj
Román olimpiász - megyei szakasz
Adorján Johanna (VI. A) dicséret
Coznici Teodóra (VIII. B) dicséret
Teleki Pál földrajzverseny- megyei
szakasz
Puskás Bíborka (VIII. B) III. díj

Székelykapuk – Zöldkapuk Betlehemezés
- aranyfokozatos csapat:
Murvai Sándor (X. B)
Dorkó István (VIII. A)
Gáspár Gréta (IX. B)
Nagy Bálint (IX. A)
Tarpai Barbara (IX. A)
Illés Tamás (IX. A)
Kiss Imre (X. A)
Vas Tamás (IX. C)
Nagy Ábel Vajk (VIII. B)
Varga Anita (XI. A)
Zelina Barbara (IX. B)
Sisz Nikolett (IX. B)
Veres Antónia (IX. B)
Merk Dóra (IX. B)
Bordás Mónika (XI. C)
Haraga Bíborka (IX .B)
Kollonics Andrea (XI. C)
Somogyi Izabella (X. B)
Balogh Elisa (IX. B)
Ádám Viktória (IX. B)
Tompa Beatrix (IX. B)
Pál Szilvia (IX. B)
Makkai-Szász Márk (XI. A)
Kriza János ballada és
mesemondó verseny
- megyei forduló
Tölcsér Dávid (III. A) II. díj
Borsi Betina (III. A) III. díj
Makkai Szász Erik (III. SBS)
Napsugár különdíj
Lukács Botond (III. A) különdíj
Our school our future
- megyei szakasz
Kocsis Alexandra (VIII. B) I. díj
Fehér Anett Jázmin (V. C) III. díj
Speak Out - megyei szakasz
Antal Patrik (V. C) dicséret
ESU- Public speaking
- megyei szakasz
Korh Márta (IX. A) II. díj
Fekete Stefánia (VII. A) III. díj
Darabont Tibor (VII. B) dicséret
"Susține, Implică-te, Dăruiește,
Acceptă" megyei csapatverseny
Duszkó Petra (XII. A) Pop Nikolett,
Makkai Szász Márk (XI. A) I. díj
és a legjobb plakát díja

Vermes Miklós Fizikaverseny
- megyei szakasz
Erdei Csongor (X. A) II. díj
Agócs Henrietta (XI. A) II. díj
Forgács Péter (XI. A) III. díj
Bodor Albert Bence (XI. A)
IV. díj

Fizika olimpiász
- megyei szakasz
Forgács Péter (XI. A) 4. hely
Agócs Henrietta (XI. A) 5. hely
Schwartz Fizika Emlékverseny

- nemzetközi szakasz
Agócs Henrietta (XI. A) III. díj
Erdei Csongor (X. A) dicséret
Irenaeus Fizika és Találmányi
regionális verseny
Forgács Péter (XI. A) II. díj
Erdei Csongor (X. A) III. díj
Bajdik Márton (VII. B) III. díj
Agócs Henrietta (XI. A) dicséret
Balla Bence (VII. A) dicséret
Ferenczi Roland (VII. B) dicséret
Sarkadi Nándor (VII. B) dicséret
Szarvadi Máté (VII. B) dicséret
Jedlik Ányos Fizikaverseny
- regionális forduló
Erdei Csongor (X. A) I. díj
Sima Tamás (VII. A) VI. hely
Agócs Gábor (VII. B) VI. hely
Sima Petra (VII. A) VII. hely
Timár Dóra Andrea (III. A) VII. hely

Szőcs Milán (III. A) VII. hely
- országos döntő
Erdei Csongor (X. A) IV. díj
Mindennapok fizikája
- regionális verseny
4. helyezésű csapat tagjai:
Agócs Henrietta (XI. A)
Bodor Albert Bence (XI. A)
Forgács Péter (XI. A)
Takács Dénes (XI. A)
Talentum Természettudományok
és Informatika verseny- regionális

Agócs Henrietta (XI. A) dicséret
Bolyai Multidiszciplináris
verseny – Fizika szekció
- országos szakasz
Erdei Csongor (X. A) Sapientia
Egyetem különdíja
- kísérleti szakasz:
Erdei Csongor (X. A) dicséret
Agócs Henrietta (XI. A) dicséret
Forgács Péter (XI. A) dicséret
Tudományok fesztiválja –
interdiszciplináris verseny
- Körzeti szakasz

Sima Petra (VII. A) I. díj
Zétényi Zsuzsa (VIII. A) I. díj
Sima Tamás (VII. A) II. díj
Agócs Gábor (VII. B) II. díj
Balogh Edina (VIII. A) II. díj
Puskás Bíborka (VIII. B) dicséret
és Különdíj a VII. osztályosok
csapatának a legjobb kísérletért

Ballagás
2013-2017-es generáció

A Horváth
János
Ösztöndíj
nyertesei:
Naghi Mirtill és
Czirják Márton

