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„Mai fiatalok, mai pedagógusok”   

2008.11.25. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Bodolai Gyöngyi 

 

Eredményhirdetés a TUDEK-en  

Szinte egyetlen üres hely sem maradt szombaton délu tán a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

dísztermében, ahol a Tudományos Diákkörök VII. Erdé lyi Konferenciájának díjkiosztó ünnepségét 

tartották. A középiskolai tudományos élet dönt ı megmérettetésére 300 vendég érkezett, diákok és 

kísérı tanáraik, Erdély számos jelent ıs közép- és ipari iskoláját képviselve. Hét szekció ban 

bemutatott tízperces kisel ıadásaikat a gondolatok frissessége, a témák változa tossága és 

idıszerősége jellemezte – hangzott el az értékelés során. A  mősorfüzet is err ıl tanúskodik, a 

dolgozatok pedig azt a kitartó és következetes, néh a hónapokig tartó munkát tükrözték, amelyet a 

mindennapi tanulás mellett a kutató kedv ő diákok végeztek. Méltán lehetünk büszkék ezekre a mai fiatalokra és remek tanáraikra, 

akik a diákok érdeklodését felkeltették, felkészülé süket irányították.  

Az ünnepi hangulatot a vendéglátó iskola Kájoni János furulyaegyüttese teremtette meg, majd a Haller Béla tanár vezette „gála” 

bevezetıjeként egy volt bolyais diák, Horváth Emıke-Ágnes tartott elıadást Testközelben a fekete lyukak címmel. A kémia-fizika mellett 

forgatókönyvíró szakot is végzett, s jelenleg a számítógépes fizika szakon mesterizı volt TUDOK-gyıztes érdekes, színes és szellemes 

bemutatója a Svájc és Franciaország határán levı föld alatti kutatóközpontban folyó LHC-projekt céljáról és belátható következményeirıl 

szólt, megcáfolva az esemény körül keltett sajtóhisztériát. Dr. Pokorny László zsőrielnök szerint a legnehezebb dolguk a biológia és 

orvostudomány szekció bírálóinak volt, akik nem tudták az összes jó dolgozatot díjazni, holott azok akár nemzetközi kongresszusokon is 
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„megállták volna a helyüket”. A zsőrit végül az a fı szempont vezérelte, hogy a középiskolai szintnek megfelelı és valóban a diákok munkáját 

tükrözı dolgozatok szerzıi kerüljenek az elsı helyekre. A tematika gazdagságát, a jó ötleteket emelte ki dr. Pletl Rita, az irodalom zsőri 

elnöke, aki az alapos, jól kidolgozott, pontos munka fontosságát is hangsúlyozta. A módszertani ismeretek hiányosságát pótolni lehet – 

vélekedett dr. Dombay István, a földrajz, csillagászat és környezetvédelem szekció munkáit bíráló zsőri elnöke, dr. Szabó Miklós történész 

szerint a sok pozitív példa mellett van még tennivaló a helyes magyar írás és beszéd terén.  

A jó tudományos dolgozat ismérveit sorolta fel dr. Dávid László egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora, a rendezvény fıvédnöke, aki a két 

nagydíjas csapat nevét jelentette be. A Tudományos Diákkörök VII. Erdélyi Konferenciájának kiemelt díját Bakos Katinka és Újvári Szeréna 

(Bolyai Farkas Elméleti Líceum) Lángoló por címő dolgozata nyerte, irányító tanáruk Szász Ágota, aki egyben a TUDEK szervezését is 

átfogta. A másik nagydíjat két kézdivásárhelyi diák, Sentes Zsombor István és Laczkó-Dávid Zsófia kapta (Nagy Mózes Elméleti Líceum), 

dolgozatuk címe Dalszöveg, irodalom meg minden, avagy… embert zenehallgatási stílusáról. A bolyais lányok a szálló port elemezték az 

iskola területén, amit lángban, 2700 fokon atomizálva vizsgáltak. Bár a levegı portartalma hatvan százalékban meghaladja a megengedett 

értéket, a por ólomtartalma és radioaktivitása a megengedett értékek között mozog – derült ki munkájukból sok egyéb eredmény mellett. A 

kézdivásárhelyi diákok társaik zenehallgatási szokásait kutatva jutottak sok érdekes következtetésre, Gyergyai Réka és Nagy Tamás tanárok 

irányításával. A nagydíj mellett a bolyais diákok szinte minden kategóriában jól szerepeltek. A biológia és orvostudomány szekció elsı díját 

Beretki Tímea kapta A színlátás színtévesztés címő dolgozatáért, a humán és társadalomtudományok kategóriában Györffy Zsolt végzett az 

elsı helyen (Nyelvfilozófiai megjegyzések a közösségi tudat fogalmáról). A többi elsı helyezett: Nagy Zsolt – Ady Endre Elméleti Líceum (reál 

tudományok), Markaly Aranka – Salamon Ernı Gimnázium (néprajz és nyelvészet), Aczél Timea, Datcu Andrea-Amália – Áprily Lajos 

Fıgimnázium (irodalom), Csorja Adél – Mikes Kelemen Fıgimnázium (történelem), Kubán Elemér, Bartók Béla Elméleti Líceum (földrajz, 

csillagászat és környezetvédelem szekció).  

Erdélyt a Kárpát-medencei döntın, amelynek helyszíne a tavasszal Pannonhalma lesz, 27 diák képviseli. Erdély Loránd, a Kutató Diákok 

Országos Szövetségének elnöke szerint, aki az ünnepség végén szólalt fel, valamennyien esélyesek, hogy díjat nyerjenek, a káptalanfüredi 

táborban pedig alkalmuk lesz arra, hogy neves magyar kutatókkal, tudósokkal ismerkedjenek meg. A szombati döntı nyertesei felvételi nélkül 

juthatnak be a Babeş-Bolyai és a Sapientia egyetemre. A rendezvény végén Bálint István igazgató mondott köszönetet a szervezésben rész 

vállalt 50 tanárkollégának és 70 bolyais diáknak. Akiket pedig a buli helyett az fizikaterembe vonzott a kíváncsiság, az esti órákban rövid 
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betekintést nyerhettek a Sapientia egyetemen folyó  kutatómunkába. Dr. Forgó Zoltán és Papp Sándor a hallgatók és tanárok közös munkáját 

tükrözı automatákat és robotokat mutattak be.  

 

Egy „Mákvirág” édes anyanyelvéért  

2008.10.28. 

Fodor Gyöngyi magyartanár 

 

Az olvasó írja  

 

Mottó: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” Kazincz y Ferenc (1759. okt. 27- 1831)  

 

A költı, nyelvújító Kazinczy Ferenc igényességéhez méltóan teljesítettek megyénk középiskolás diákjai az Édes Anyanyelvünk 

nyelvhasználati verseny országos döntıjén, Sátoraljaújhelyen, 2008. okt. 17-18-án. Kell ennél ösztönzıbb bizonyíték arra, hogy „a nyelv csak 

élve tündököl”? A 36. alkalommal megszervezett anyanyelvi verseny döntıjén a határon túli középiskolások csoportjában kárpátaljai és 

vajdasági fiatalokkal vetélkedett a kilenc romániai döntıs, akik közül hárman Maros megyeiek: Furu Emma – Mircea Eliade Fıgimnázium, 

Segesvár; Kakucs Barna – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely; Nagy-Kóródi Enikı – M. Eliade Fıgimnázium, Segesvár.  

A rendezvény szervezıi – a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlése, a Kazinczy-díj Alapítvány és az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium – élménydús mősorokat biztosítottak a versenyzık és kísérı tanáraik számára. Széphalomban Kazinczyné gróf Török 

Zsófia szobrának avatására került sor okt. 17-én, pénteken, a verseny írásbeli fordulója után, másnap pedig a Magyar Nyelv Múzeumában 

állandó kiállítást nyitottak meg A magyar szó világa címmel. Ünnepi beszédet mondott dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor, a kiállítás nyelvi 

anyagának szerkesztıje. Ekkorra már lezajlott a verseny szóbeli fordulója.  

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra okt. 19-én, szombaton került sor a széphalmi Múzeumkertben. A határon túli iskolák tanulóinak 

csoportjából négy erdélyi és egy vajdasági versenyzıt jutalmaztak meg kimagasló teljesítményéért az értékes Édes Anyanyelvünk Díjjal, 
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Sátoraljaújhely város plakettjével. A díjazottak névsora:  

          – Kakucs Barna, XII.o. Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítı tanár: Soós Katalin;  

          – Kovács Zsolt, XII.o. Mikes Kelemen Fıgimnázium, Sepsiszentgyörgy, felkészítı tanár: Erdély Judit;  

          – Nagy-Kóródi Enikı, XI. o. Mircea Eliade Fıgimnázium, Segesvár, felkészítı tanár: Fodor Gyöngyi;  

           – Nichita Margit, XI.o. Kölcsey Ferenc Fıgimnázium, Szatmárnémeti, felkészítı tanár: Babos Ilona.  

          Különdíjban részesültek : Nagy-Kóródi Enikı (Segesvár); Váncza Csilla (Kolozsvár) és Vincze Renáta (Szilágysomlyó).  

          Noha az eredményhirdetés névsor szerint történt, említésre méltónak tartom a pontszámát is kiemelni az elsı helyezettnek, hiszen 

Maros megye és Segesvár jó hírnevét szolgálja. Nagy-Kóródi Enikı összes pontszáma 199,3 p., ami a legmagasabb az összes versenyzıé 

közül, az írásbelin elért pontszáma 61,5 p., amit csak még egy magyarországi tanuló teljesített a gimnáziumiak csoportjában.  

Ez a szerény „Mákvirág”, az RMPSZ díjazottja, Maros megye egyik legügyesebb, sokoldalú mőveltséggel rendelkezı diákja tesz valamit édes 

anyanyelvéért, ami rólunk és értünk is szól, hiszen: „A nyelv (…) a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hiv fenntartója s ébresztıje.” 

(Kazinczy Ferenc)  
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Szép gondolatok ırzıi  

2008.10.22. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(mezey) 

 

- Nagy fába vágták a fejszéjüket a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum magyartanárai 

és diákjai, amikor Radnóti Miklóst választották a versmondómozgalom ıszi versenyére. Ugyanis 

Radnótit zsenge korban még nehéz értelmezni, és szavalni különösképpen. Ennek ellenére sok jól 

értelmezett és jól mondott verset hallottunk. Voltak kiforrott elıadások, amelyek tökéletesen 

közvetítették a költı gondolatait, érzéseit, és voltak olyanok, amelyeken még érezni lehetett, hogy a 

versnek érnie kellett volna. Mindent egybevetve, öröm volt a szavalatokat hallani, hiszen 

valamennyi versmondó szépen, ízesen és tisztán beszéli a magyar nyelvet, ami számomra is 

meglepetés. Meglepetés azért, mert a fiatalokat rengeteg nyelvi hatás éri a tévébıl, a rádióból, az 

idegen nyelvi környezetbıl. A nyelv olyan kincs, amit ırizni kell. Ugyanígy azokat a szép 

gondolatokat, amelyeket a verssel tolmácsoltatok - mondta Kilyén Ilka színmővésznı a múlt héten megtartott szavalóverseny után.  

Az ısz kincseivel, megszámlálhatatlan színben pompázó falevelekkel, csipkebogyóval díszített amfiteátrumban harminchárom szavaló állt a 

közönség és Kilyén Ilka színmővésznı, Haller Béla és Marx Ágnes tanárok alkotta zsőri elé. A diákok felét díjazták, de a legjobbnak a XI. 

osztályos Magos Orsolya, a X. osztályos Finna Eszter, Molnár Zsófia és Nyulas Dorottya, valamint a IX. osztályos Losonczi Hannelore 

bizonyult.  
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„Iskolába ment a jöv ı”  

 

2008.09.16. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(bodolai) 

 

Az idei tanévnyitó jelentıségét emeli, hogy pontosan száz évvel ezelıtt a városépítı dr. Bernády 

György polgármestersége idején rakták le az iskola fıépületének alapjait - hangzott el Bálint István 

igazgató beszédében tegnap délelıtt a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 

becsengetési ünnepségén. Mivel a szabadtéri ünnepélyes megnyitót elmosta az esı, az iskola 

dísztermének színpadán zsúfolódtak össze mindazok a politikusok, megyei és városi képviselık, a 

tanfelügyelıség küldötte, a református és katolikus esperes, akik szót kértek és kaptak az 

ünnepségen.  

52 elemi, gimnáziumi és középiskolai évfolyamon 1090 diák kezdte el a tanévet a Bolyai Farkas 

Elméleti Líceumban. Az elmúlt év eredményei, a 8,79-es osztályátlag, valamint az országos és 

nemzetközi versenyeken elért 93 elsı díj és közel 200 díj, dicséret komoly, felelısségteljes munkára köteleznek diákot és tanárt egyaránt. 

Ebben a tanévben három országos és két nemzetközi verseny házigazdája lesz az iskola, ahol felújítják a kémia-, biológia- és kis fizikalabort, 

a sportpályát, s átadják a negyedik informatika-la-boratóriumot, amelynek bútorzatát a szülıi bizottság támogatásával vásárolták meg - 

hangzott el Bálint István igazgató beszédében. Székely Emese, a Református Kollégium igazgatója a szülıkkel való partnerkapcsolat, a 

közösségépítés fontosságát emelte ki. Borbély László miniszter a tornacsarnok felújításának befejezéséhez ígérte meg a szükséges 

pénzösszeget.  

Frunda György szerint nem azért folyik öt éve csak magyar nyelven az oktatás, hogy a bolyais diákok ne tanuljanak meg románul, s az ország 

nyelve mellett annak, aki érvényesülni akar, egy nemzetközi nyelvet, valamint a számítógép kezelését is jól kell ismernie. A szenátor szóvá 

tette, hogy a dísztermeket, az osztályokat, az egész iskolát fel kell újítani, Kelemen Atilla az épület jellegének megırzésére utalt.  
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Manapság túl sokat beszélünk a szeretetrıl és a békességrıl, de nem szeretjük eléggé egymást. Túl sok a látványosság és kevés a tett - 

jegyezte meg beszédében Ötvös József esperes, a Vártemplom református lelkésze. Az idei tanév mottójának megfelelıen meríteni kell a hit 

és tudás világosságából - hangsúlyozta Csintalan László fıesperes, akivel együtt mondta el a hallgatóság a miatyánkot. Végezetül az iskola 

vezetıségének nevében Láday Zoltán mősorvezetı mondott köszönetet a felújításban segítséget nyújtó Turbotrans, Lastercom és Constar 

cégeknek, majd a Bolyaiban is elkezdıdött a 2008/2009-es tanév.  

 

 

Megméretkezés és szórakozás  

2008.05.09. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Menyhárt Borbála 

 

Megkezdıdtek a Bolyai Napok  

 

Tegnap Marosvásárhelyen az iskola vezetısége, az Öregdiákok Baráti Köre, a megyei tanfelügyelıség, valamint a helyhatóság képviselıinek jelenlétében 

hivatalosan is megnyitották a Bolyai Napokat. A hagyományhoz híven idén is különbözı témakörökben szervezett tantárgyversenyekkel, dolgozat-

bemutatásokkal és sportvetélkedıkkel tarkított szórakoztató mősorral készültek a neves líceum diákjai és pedagógusai.  

A négynapos rendezvénysorozat valójában már szerdán megkezdıdött, a hivatalos megnyitóra azonban tegnap délelıtt került sor a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum udvarán, ahol elsıként Bálint István igazgató köszöntötte a meghívottakat, valamint a kecskeméti és bajai testvértelepülések képviselıit, majd dr. 

Dorin Florea polgármester üdvözölte a jelenlévıket. Illés Ildikó fıtanfelügyelı-helyettes elmondta: - Az iskolanapok az együvé tartozásra, a tartalmas 

szórakozásra, az építı cselekvésre nyújtanak lehetıséget.  

Dr. Bakos Levente alpolgármester volt bolyaisként szólt a diákokhoz, és megígérte, hogy a helyi tanács továbbra is támogatni fogja a nagy múltú 

intézményt. Az Öregdiákok Baráti Köre részérıl Kirsch Attila, majd a Református Kollégium igazgatója, Székely Emese mondott beszédet. Az ünnepélyes 

megnyitót követıen a líceum diákjai megkoszorúzták a Hunyadi László szobrászmővész által készített hat rézdombormővet, amelyeket a líceum épületének 
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a falára helyeztek el és amelyekkel a Református Kollégium egykori igazgatóinak és pedagógusainak állítottak emléket. A plakettek által dr. Kozma Béla, 

Nemes Károly, Pálffy Antal, dr. Farcády Elek, Nagy Ödön és Nagy Endre emléke elıtt tisztelegnek.  

A koszorúzás után a líceum dísztermében díjazták azt a 221 bolyais diákot valamint az ıket felkészítı 61 pedagógust, akik nemzetközi és hazai 

vetélkedıkön kiváló eredményeket értek el.  

A Bolyai Napok alkalmából igen színes mősort állítottak össze a líceum diákjai és pedagógusai, a kulturális, sport- és nyelvi vetélkedık mellett fotókiállítás, 

tánc-, versfordító és drámaíró verseny, valamint vitafórum is lesz. Ugyanakkor a hagyományos Nagy Fizika Hőhót is megszervezik, a biológiakedvelık 

pedig a Legyen ön is billiomos elnevezéső vetélkedın mérhetik össze tudásukat. Szombaton a földrajz, biológia, informatika és társadalomtudományi 

katedrák tanárainak a szervezésében sor kerül a magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyvetélkedıjére, amelyet immár harmadik alkalommal 

tartanak. A Societas Humana nevő versenyen üzleti tervek készítésében mérik össze találékonyságukat a tanulók. A vetélkedı társszervezıje a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem, amely felajánlotta, hogy a gyıztes csapat tagjainak tandíjmentes helyeket biztosítanak az egyetem Csíkszeredában 

mőködı közigazgatási karán.  

 

 

Erıs mezıny a kémiaversenyeken 
2008.04.15. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

Az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság és a Mircea E liade Fıgimnázium közös 

szervezésében szombaton került sor a Hevesy György- Irinyi János kémiaversenyek erdélyi 

fordulójára. Megyénket hét diák képviselte, azonban  a magyarországi dönt ıbe egyikük sem 

jutott tovább.  
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- Idén nagyon erıs mezınyben versenyeztek a diákok, amit az is nehezített, hogy a tananyag nem egyezik a magyarországi diákokéval. Az 

erdélyi kilencedik osztályosok tananyagában például nem szerepel a szerves kémia, azonban a versenyben szerves kémiával kapcsolatos 

feladatok is vannak. A tanulók önszorgalomból, különórán kell felkészüljenek a versenyre, de így sem tudnak annyit elsajátítani, amennyi a 

magyarországi döntıbe juttatta volna ıket. Ettıl eltekintve sikeresnek mondható a verseny - nyilatkozta Simó Edit, a szervezı fıgimnázium 

tanára.  

Az erdélyi döntı versenyén megyénket a VII. osztályos Borsos Tamás és Zaharia Kézdi Emil, a VIII. osztályos Pisak-Lukáts Borbála és 

Farkas József (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Gyéresi Hunor András (marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Gimnázium) és a szintén 

marosvásárhelyi Hampel Boglárka (2-es Számú Általános Iskola) képviselte. A középiskolások közül a IX. osztályos bolyais Fehér Áron és a 

X. osztályos Nagy Korodi Enikı (Mircea Eliade) vett részt a versenyen.  

A VII. osztályosok versenyét Dudás Ádám nagyváradi, míg a VIII. osztályosokét Komán Zsombor brassói diák nyerte. Pisak-Lukáts Borbála 

III. helyezést ért el, Farkas József pedig IV. lett. Mindkettıjüket Nagy Judit tanárnı készítette fel.  

A középiskolások versenyét a margittai Papp Loránd-János nyerte, a Maros megyeiek X., illetve XII. helyre kerültek.  

 

Törd a fejed, kispajtás!  

2008.03.05. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(b.) 

 

A matematika-„kismesterek” vetélked ıje 

A harmadik és negyedik osztályos tanulók számára szervezett matematika pontszerzı verseny 

népszerőségét jelzi, hogy szombaton 117 diák vett részt a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 

megtartott döntın. Amint Pop Ágnes tanítónı, a szervezıbizottság elnöke elmondta, vidékrıl is szép 
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számban érkeztek kisiskolások, Mezıpanittól Szovátáig. A III. osztályosok közül nyolc tanuló ért el 24 pont fölötti eredményt. Az elsı három 

helyen Szabó Ágnes Krisztina és Palatka Kamilla a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, valamint Mátyus Zsolt (Európa Gimnázium) végzett. A 

negyedik osztályosok között a legjobb eredményt Máthé Orsolya (Bolyai F. E. L.), Osváth Egon Csaba (M. Viteazul Gimnázium) és Gálfi 

Ágota-Beáta (2-es Sz. Ált. Iskola) érte el, de rajtuk kívül még 11-en szerezték meg a 24 pontot. 

 

 

Bibliaismeretb ıl az élen   

2008.03.04 

    

Szombaton tartották a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a Marosi Egyházmegye Bibliaismereti vetélkedıjének körzeti szakaszát. A 

megmérettetésen 56 V.-es és 39 VI. osztályos diák vett részt a megye különbözı iskoláiból. Mindkét évfolyamról a legtöbb pontot szerzett öt 

diák jutott be a döntıbe, akik a március 19-én Kolozsváron megtartandó egyházkerületi szakaszon képviselik a megyét.  

A legjobb eredményt az ötödikes korosztályban Rémán Krisztina, Benkı Ágota (mindketten a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból), Pitó Beáta, 

Nagy Johanna és Lunka Tekla (a 2-es Számú Általános Iskola tanulói) szerezte. A hatodikosok közül Rezi Csenge Kata, Gáll Anna, (Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum) Bartha Alpár (Ákosfalvi Általános Iskola), Demeter Eszter (2-es Számú Általános Iskola) és Breier Andrea (Unirea 

Kollégium) képviseli megyénket Kolozsváron.  
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Irodalmunk örök ékessége a mese  

2008.03.04 

 

A Dr. Juhász András Gyülekezeti Központ nagytermében került sor Nagyapó mesefája címmel a másodikosok mesemondó versenyének 

megyei szakaszára. Harmincnégy mesemondó kisdiák érkezett a rendezvényre, hogy a mesék birodalmába kalauzolja a jelenlevıket. 

Habakuk-báb, Cseke Tünde tanítónı személyében, elvezette a gyerekeket Tavasztündér birodalmába. A versenyzı gyerekek örömmel 

segítettek Tavasztündérnek, akit Pázsint Györgyi tanítónı személyében ismertünk meg. Mire mindegyik mesemondó elıadta a maga meséjét, 

Tavasztündér kertje megtelt hóvirággal, ibolyával, tulipánnal és nárcisszal. A hangulatot még varázslatosabbá tette Bitai Júlia tanítónı és 

Szász Emese egyetemi hallgató furulyakísérete.  

Természetesen a meséket nemcsak Habakuk és Tavasztündér hallgatta figyelmesen, hanem a zsőri tagjai is: Bárdosi Ilona nyugdíjas tanító 

néni, László Edit, a marosvásárhelyi rádió gyermekmősorának szerkesztıje és riportere, Barta Anna magyar szakos tanárnı az Alexandru 

Ioan Cuza Gimnáziumból, Barabási Hajnalka óvónı-színésznı a 14-es óvodából, Rupics Zsuzsanna tanítónı az Unirea Gimnáziumból.  

Míg a zsőri elvonult, a mesemondókat a Habakuk bábcsoport ajándékozta meg két bábmesével. A bábcsoport vezetıje, Barta Julianna és 

állandó segítıtársa, Cseke Tünde tanítónı szívesen készítették fel a gyermekeket, és vettek részt ezen a rendezvényen. A zsőri elnöke, 

Bárdosi Ilona tanító néni pozitívan értékelte a gyerekek elıadásmódját. További meseolvasásra biztatta ıket, hogy az irodalom e 

gyöngyszeme még sokáig ékeskedjen. Majd Fejes Réka szaktanfelügyelı ismertette a nyertesek névsorát.  

A legszebb virágot az elsı díjas Tıkés Attila keltette életre, aki a Romulus Guga Gimnázium diákja és A kenyér íze címő mesét adta elı. 

Tanítónıje Harmath Erzsébet. A második díjat Az okos Zsuzsi címő mesével Vita Henrietta vitte el, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból 

érkezett, tanítónıje Szitay Tünde-Klára. A harmadik helyre a szászrégeni Portik Sándor Szilárd, a szászrégeni Petru Maior Iskolaközpont 

diákja került a Házasodik a daru címő mesével. Tanítónı Kiss-Miki Melinda. A rádió díját Jánosi Mária, a Bolyai Farkas líceum tanulója vihette 

haza A pösze királylány címő mese elıadásáért. Tanítónı Szitay Tünde Klára.  

Dicséretben részesültek: a nagyernyei Szıcs Dávid - tanítónı Jenei Szenner Emıke, a nyárádremetei Csiszár Bernadett Dr. Nyulas Ferenc 

Általános Iskola - tanítónıje Kakus Margit, Cseke Brigitta a Dacia Gimnáziumból - tanítónık Simon Kerekes Csilla és Molnár Hajnal, Dósa 
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Bea Boglárka a szovátai 2-es számú Általános Iskolából - tanító Ferenczy Károly, Péter Panna Dorottya a Dacia Gimnáziumból - tanítónı 

Szakács Judith, Marton Endre Csíkfalváról - tanítónıje Balogh Tünde, Kuri Dániel erdıszentgyörgyi iskolaközpontból - tanítónı Bakó 

Erzsébet, Nagy Eszter a dicsıszentmártoni Traian Gimnáziumból - tanítónıje Szász Irén.  

Köszönetet mondunk mindazoknak akik támogatták a rendezvényt, az Alexandru Ioan Cuza Gimnázium vezetıségének és a Hoppá, valamint 

a Kreatív kiadóknak, amelyek az ajándékkönyveket biztosították a díjazottak részére. Külön köszönet illeti a Szabadi úti református egyház 

lelkészét, Szász Zoltánt, aki mindig díjmentesen biztosítja a hasonló rendezvények helyszínét, és könyvvel ajándékozza meg a részt vevı 

tanulókat, tanítókat.  

 

A szervezı tanítónık nevében: Pázsint Györgyi 

 

 

 

Lezárult a magyar tantárgyverseny megyei szakasza  

2008.02.18. 

Berekméri Ildikó 

 

Szombaton délel ıtt Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceu mban tartották a 

magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei sza kaszát mintegy ötszáz diák 

részvételével. A hét végi eseményen azok a tanulók vettek részt, akik korábban a körzeti 

szakaszon elérték a minimális 90 pontot.  

 

A megmérettetés elıtt egy órával már benépesültek a magyar tannyelvő középiskola folyosói, a V-

XII. osztályos tanulók igyekeztek helyet foglalni a számukra kijelölt tantermekben.  

- Az itt megjelent diákok különbözı képességeikrıl, kompetenciájukról adnak számot. A feladatok 
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között szövegértés és -alkotás, problémalátás szerepel, a tantárgyverseny célja a különbözı mőfaji ismeretek, nyelvi kreativitás, helyesírási 

készség felmérése - fejtette ki lapunknak Kiss Tünde magyar szakos tanfelügyelı.  

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, Bálint István elmondta, immár hagyománynak számít, hogy a megyei, és gyakran a körzeti 

tantárgyverseny megszervezését felvállalják.  

- A Bolyainak ez a feladatvállalása nem csak a magyar nyelv és irodalom versenyre korlátozódik, hiszen ugyancsak az idén harmadik 

alkalommal szervezzük meg a magyar tannyelvő líceumok 3. országos tantárgyversenyét. Ezt most négy alaptantárgyból, biológiából, 

földrajzból, informatikából és társadalomtudományból indítjuk. Mindez elısegíti iskolánk alapvetı célkitőzését, hogy a magyar tannyelvő 

oktatásban maximálisan biztosítsa az összefogás keretét, tulajdonképpen a tanárok és diákok közötti kapcsolatok fejlesztését a minıségi 

oktatás szellemében - hangsúlyozta az igazgató.  

Megyénkbıl a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszán az V-VI. osztályokból 3 diák vehet majd részt. Erre április 29 - 

május 1. között Déván kerül sor. A VII-VIII. osztályokból 6-an, a IX-XII.-esek közül 14-en képviselhetik megyénket az április 25-29-e között, 

Szatmáron megtartandó országos olimpián.  

A vasárnapra megszületett eredmények ismertetésekor Kiss Tünde elmondta, hogy meglátásaik szerint a diákok közepes nehézségő 

tételekkel kellett megbirkózzanak.  

A ötödikesek közül Fodor Vanessza, a Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola (felkészítı tanár Fülöp Ilona) és Benkı Beatrix, a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum (Soós Katalin) tanulója vehet részt az olimpia országos szakaszán. A hatodikosok közül Fülöp Diana Bernadett 

(Bolyai, Soós K.) jutott tovább. A hetedikeseket Pál Katalin Pálma - szovátai Ilyés Lajos Általános Iskola (Orbán Mária), Sebesi Renáta - 

Nyárádköszvényesi Általános Iskola (Bartalis Katalin) és Nagy Ágota - Nagyernyei Általános Iskola (Vitai Imola) fogja képviselni. A 

nyolcadikosok közül Codau Annamária - marosvásárhelyi Európa Gimnázium (Szia Ágnes), Lukács Réka - segesvári G. Coşbuc Gimnázium 

(Csizmadia Irma) és Saszet Kata - Romulus Guga Gimnázium (Klára József) jutott tovább.  

A kilencedikeseknél Molnár Zsófia - Bolyai (Sikó Olga), Szekeres Ugron Villı - Mővészeti Líceum (Kozma Edit), Dávid Panna - Bolyai (Murvai 

Éva), a tizedikeseknél Nagy Korodi Enikı - segesvári Mircea Eliade Fıgimnázium (Fodor Gyöngyi), Kovács Réka - szászrégeni Petru Maior 

Iskolaközpont (Antal Rozália) és Ferencz Annamária - Bolyai (Murvai É.), a tizenegyedikeseknél András Enikı - Bolyai (Soós K.), Dálnoki 

Réka - Bolyai (Soós K.) és Hóka Tímea - Unirea líceum (Murvai Béla) vehetnek részt a vetélkedı országos szakaszán.  
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A tizenkettedikeseknél az elsı három helyezést a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai érték el, nevezetesen Dénes Hunor (Sikó O.), Kovács 

Andrea (Murvai É.), Mihály Noémi (Farkas Márta).  

 

 

 

Sakk 

2008.01.31. 

F. M. 

 

A múlt hét végén az iskolai sportolimpia megyei szakaszát szervezték Marosvásárhelyen, melyen a lányok és a fiúk között valamennyi 

korosztályban a marosvásárhelyi ISK versenyzıi végeztek az elsı helyeken. Eredmények: I-VIII. osztályosok: Lányok: Moldovan PetruŃa, 7-es 

Általános Iskola (marosvásárhelyi ISK) - 1. hely; MoşneguŃu Alina, Bogácsi Általános Iskola 2. hely; Seiranian Meri, Unirea Kollégium - 3. hely 

Fiúk: Pop Alexandru, Papiu Ilarian Kollégium (marosvásárhelyi ISK) - 1. hely; Giobotă Gheorghe, dédai Vasile Natea Általános Iskola - 2. hely; 

Bălăcianu Alexandru, Európa Állami Gimnázium (marosvásárhelyi ISK) - 3. hely. IX-X. osztályosok: Lányok: Todoran Maria, szászrégeni Petru 

Maior Iskolaközpont (marosvásárhelyi ISK) - 1. hely; Nagy Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (marosvásárhelyi ISK) - 2. hely; Chibelean 

Diana, Unirea Kollégium (marosvásárhelyi ISK) - 3. hely Fiúk: Barátosi Dániel, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (marosvásárhelyi ISK) - 1. hely; 

Anton Teodor, szászrégeni Petru Maior Iskolaközpont (marosvásárhelyi ISK) - 2. hely; MoşneguŃu Emil Ioan, dicsıszentmártoni Andrei 

Bârseanu Elméleti Líceum - 3. hely. A marosvásárhelyi ISK versenyzıit Barátosi József és Fugulyán Gergely edzık készítették fel.  

 

 

 

 

 


