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Bronzérmes a bolyais lánycsapat  

 

 2009.12.03. 

       

  A hét végén hatodik alkalommal szervezték meg Nagybányán a romániai magyar középiskolás kosárlabda-bajnokság döntıjét. A fináléban 

Maros megyét a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapatai képviselték mind a fiúk, mind a lányok mezınyében, a Jakab Barna 

testnevelı tanár irányította lánycsapat, a bronzérmet megszerezve, a 3. helyen végzett.  

A dobogós csapat tagjai: Bordi Tímea, Keresztes Kriszta, Bartha Tímea, Lokodi Kincsı, Ábrán Csilla, Bartha Borbála, Klósz Zsuzsanna és 

Sebestyen Éva, aki különdíjat is kapott, illetve a torna álomcsapatába is beválogatták.  

 

 

A Sancta Bolyai fedélzetén, avagy a 2009-es bolyais  gólyabál  

2009.11.21 .          

Tenger, hajók, vitorlák, kalózok, papagáj, rumoshordó, faláb, dél-amerikai tüzes táncok, lelkes közönség. Összefoglalva: „Élet a tengeren”. Ez 

volt a témája a Bolyai Farkas Elméleti Líceum gólyabáljának, melyre november 19-én, csütörtökön került sor a Nemzeti Színház 

nagytermében.  

A rendezvényen a kilencedikes gólyák mellett a táncé volt a fıszerep. Láthattunk bécsi keringıt, salsát, tangót. A sok gyakorlásnak 

köszönhetıen mindenik pár nagyon jól teljesített, igaz, hogy többen közülük magasabb szinten is őzik ezt a mővészi sportot. A színes egyéni 

próbák magukba foglaltak táncos motívumokat is, zenés produkciót (ének és zongora) és kisjeleneteket.  

A meglepetés-próba helyzet-improvizációs gyakorlat formájában okozott fejtörést a kis gólyáknak. Elıbb a fiúknak kellett „megmenteniük” 
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párjukat, aki húslevest fızött a kapitány papagájából, és emiatt a tengerbe vetés veszélye fenyegette. A kalózkáknak a kivetített, változó 

hangnemek szerint kellett érvelniük a foglárnak. Következett a csere: a legények a hajóskapitány falábát cserélték fogselyemre, ezért 

tömlöcbe zárták ıket, így aztán a lányoknak kellett bizonyítaniuk meggyızıkészségüket. Ez a próba remek ötlet volt, de sajnos, a versenyzık 

az izgalom hevében nehezen találták el a kijelölt beszédstílust.  

Mivel egy vérbeli kalóznak találékonyságra is szüksége van a mindennapokban, a gólyáknak kreativitásukat és „szak-mabeli” tudásukat is 

bizonyítaniuk kellett: kérdésekre adott válaszok alapján ítélhettük ezt meg.  

Mivel a gólyabál nem csak a versenyzıkrıl szól, minden kilencedikes az esemény részévé válhatott az ünnepélyes (és humoros) eskütétel 

révén. Többek között azt is megígérték, hogy szót fogadnak idısebb diáktársaiknak, és élvezni fogják bolyais éveiket. Amíg a zsőri meghozta 

döntését, a közönség egy rövidfilmnek köszönhetıen bepillantást nyerhetett a gólyabál elıkészületeibe. Végül a döntés is megszületett: a 

2009-es Miss és Mister Bolyai: Imreh Emese és Dabóczi Dávid.  

Az elıadás után nem maradhatott el a fergeteges buli sem, melyre a Jazz&Blues Clubban került sor. A nagy érdeklıdés következtében a 

táncparkett meglehetısen kicsinek bizonyult, azonban a hatalmas tömegnek ez sem szegte kedvét, éjfélig együtt ünnepelhettünk.  

 

Finna Eszter , Horváth Tünde, Kiss Csilla-Renáta , Nyulas Dorottya Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XI. A osztály  

Gólyabálra készülnek a bolyaisok  

 

2009.11. 18. 

KözpontKözpontKözpontKözpont    

Balogh Erzsébet 

Bemutatkoznak a gólyák... és a szervez ı tizenkettedik  

 

Személyes emlékeimb ıl merítve, a gólyabál egyike a legjobban várt licis  eseményeknek. Ahogy elkezd ıdik az új tanév, mindenki 
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izgatottan várja a híreket és fejleményeket, hogy m ikor mutatkoznak be a nagyközönség el ıtt a frissen érkezettek. Idén erre már 

csak két hetet kell várni, november 19-én, a Nemzet i Színházban megismerhetjük az újoncokat. Bár a gól yabál minden kilencedikest 

megmozgat, leginkább azok számára jelent nagy lehet ıséget, akik a színpadon képviselik az évfolyamot. K ívülállóként ugyan nehéz 

megítélni, de talán még a f ıszerepl ık izgalmát is túlszárnyalja a szervez ık igyekezete, hogy egy igazán színvonalas és élvezh etı 

rendezvénnyel fényesítsék az iskola hírnevét.  

 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban hagyománnyá vált, hogy a végzıs évfolyam hónapokon 

keresztül készül a gólyák nagy bemutatkozójára, hogy végül méltán élvezhessék a kitartó és 

fárasztó munka gyümölcsét. De mennyi energiát és odaadást igényel egy ilyen rendezvény? 

Beszéljenek maguk a számok. Az idei gólyabált két fıszervezı koordinálja, Ferencz Annamária és 

Konnert Raimund Andreas, mindketten a matematika-informatika–angol intenzív osztály tanulói. 

Munkájukat még körülbelül ötven végzıs diák segíti. A meghirdetett elıválogatásra több mint száz 

kilencedikes jelentkezett, közülük végül a legügyesebb és legrátermettebb 12 mutathatja meg 

magát a közönségnek.  

Nem kis feladat hárult a népes szervezıcsapatra, hiszen az újoncok igencsak nagy lelkesedéssel jelentek meg az elıválogatón. A kinevezett 

zsőri két fı kritérium alapján választotta ki a legjobb tizenkét benevezettet: a beszédkészség és a mozgáskészség volt az elbíráló bizottság 

alapszempontja. A preszelekció eredményeképpen hat fiú és hat lány veti össze tudását és rátermettségét a Miss és Mister címért, melynek 

egy évig lehet büszke viselıje. 

A végzıs évfolyam minden évben a szervezési tehetség mellett egyúttal kreativitásból is vizsgázik, hiszen mindig a közönség elismerését 

váltja ki, ha képes megújulni, fantáziadús próbákkal, leleményes megoldásokkal próbál a hagyományos rendezvénybe új ötletet vinni. Ennek 

szellemében idén ismét újítottak a szervezık, a 12 kiválasztott, Sütı Eszter tizenkettedikes diák segítségével, olyan táncokat tanulnak be, 

amit eddig még nem láthatott a bolyais közönség. 
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Bár a gólyabál estjének programját titkok sőrő ködje borítja, hogy aztán még nagyobb erıvel hasson a meglepetés-sorozat, annyit 

megtudhattunk, hogy idén is a fı próbaszámok a tánc, az egyéni szám és egy meglepetés-próba lesznek, természetesen új köntösbe 

öltöztetve. Az ünnepi estet buli követi, ahol a fıszereplık mellett mindenki megvillogtathatja tánctudását és ismerkedési szokásait. 

Noha a gólyabál, ahogyan a neve is mutatja, fıként a gólyákról szól, egyúttal a végzıs évfolyam is megmérettetik szervezési képességbıl. 

Ahhoz, hogy fıszervezı váljon valakibıl, idejében meg kell pályáznia ezt a címet. Természetesen nem elég az akarat, fontos a képesség is, 

hogy azelıtt már bizonyítson. Hogy mit jelent szervezni? Ferencz Annamari szavaival: „Annyi energiát, idıt, amennyi csak belefér. Igyekszünk 

minél többet belefektetni, mert szerintünk nagyon ügyesek. Mi látjuk rajtuk, hogy nagyon jól fognak teljesíteni a színpadon, és úgy gondoljuk, 

hogy megéri. Elsısorban értük, másodsorban meg értünk is, hiszen nekünk sem csak munkát jelent, hanem örömöt is nyújt.” 

Mindehhez kívánunk minden szervezı diáknak kitartást a továbbiakban is, a gólyáknak pedig sikeres felkészülést a megmérettetésre! 

 

 
 
 

 

 

Tentamen  

2009. november 18 . 

KözpontKözpontKözpontKözpont    

Balogh Erzsébet 
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Nevéhez híven, a Tentamen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum független diáklapja, melyet már a ’60-as éve k végét ıl a tanintézet 

diákjai szerkesztenek, hol több, hol kevesebb lelke sedéssel és eredménnyel. Kissé félve érdekl ıdtem, vajon foglalkozik-e még 

valaki az egykori lappal és nem kis örömömre tapasz taltam, bizony sokkal inkább, mint egykori diákévei m alatt. Jelenleg egy 

viszonylag népes csapat, körülbelül 12 diák viseli lelkén a lap sorsát. A korrektúrát az iskola egyik magyartanára vállalta el.  

A szerkesztıség magját fıként tizenegyedikes diákok képezik, ık azok, akik segítik a többieket, koordinálják a munkát. A végzıs 

tizenkettedikesek helyét pedig máris a következı generáció ostromolja, a tentameneseknek sikerült bevonni a 

szerkesztıségi csapatba a kilencedikesek írásra fogékony részét. 

„Én azért jelentkeztem, mert volt egy olyan elképzelésem, ha nagy leszek, újságíró leszek, gondoltam ez jó 

bemelegítı edzés.” – osztotta meg lapunkkal motivációját Dabóczi Dávid, IX. H. osztályos tanuló, a Tentamen ifjú 

tollforgatója. 

A Tentament is próbálják rovatosítani, így egy része csak az iskolán belüli történésekre, hírekre fókuszál, a másik, 

ami ugyancsak az iskolához főzıdik, de nem konkrétan az épület falain belül, illetve teret adnak szabadon 

választott témáknak is, ahol minden olyan cikk megfér, ami a diákságot érdekli és szívesen olvassa. 

A középiskolás diákújság az egyetemi lapokkal szemben kis cenzúrát is elszenved, mert bár szabadon 

választhatnak témát, ami csak éppen megihleti ıket, a tanári felügyelet és kontroll érezteti hatását. Igaz, a témákat 

a fıszerkesztık adják meg, de volt már példa arra is, hogy egy-egy ötletet elvetettek mondván, hogy az nem fér meg az iskola keretei közt. És 

noha a lap finanszírozása is az iskola vezetıségétıl függ, az újság szerkesztıi próbálnak megfelelni mind a sajtóliberalizmus elveinek, mind a 

tanárok elvárásainak, és bizonyos keretek között szabadon gyakorolni a szólásszabadságot. 

A havonta megjelenı újság élete attól függ, van-e aki arra áldozza idejét, hogy a számítógép billentyőzetét nem csak játékokra és az internet nyújtotta 

csodákra használja, hanem minél színesebb, közérdeklıdésre számot tartó irományokat próbáljon komponálni. Mivel egy iskolaújság mindig új és új 

kezekbe kerül, fontos, hogy mindig legyenek, akik felvállalják saját véleményüket a nyilvánosság elıtt, és azt szabadidejükben papírra is vessék. Hogy az 

olvasókról most szót se ejtsünk. 
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Az aranymetszést kutatják a bolyaisok  

2009.11.13.  

Soós Eszter 

 

Románia és még négy ország egy-egy iskolája pályázo tt a Comeniusnál még tavaly februárban. A napokban jött a válasz: az elbíráló 

bizottság pozitívan értékelte a benyújtott dokument ációkat, az öt oktatási intézmény közösen az aranym etszést kutatja az 

elkövetkez ı két évben. 

Bulgária, Lengyelország, Törökország és Magyarország mellett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

pályázott.  A két éves kifutású projektben a tanulóknak jut nagy szerep: tanárok felügyeletével az aranymetszést 

matematika, biológia és mővészetek szempontjából figyelik meg, dolgozzák fel. Arra keresik a választ, hogy hol és 

hogyan lelhetı fel az aranymetszés. 

2011-ig a programban szereplı országokban lesz egy-egy találkozó, ahol a gyerekek közösen, angol nyelven kutatnak, 

dolgoznak a téma kapcsán. Összesen 24 tanulónak biztosít részvételi lehetıséget a pályázat, de költségtérítéssel több 

tanulót is elvihetnek a megbeszélésekre, mőhelymunkára. Az elsı találkozó éppen Romániában lesz november végén, 

a Bolyaiban a matematika témakört dolgozzák ki az öt ország tanulói, kísérı tanárai. A következı állomások sorrendje: 

áprilisban Bulgária, Májusban Törökország, Októberben Lengyelország, végül 2011-ben Magyarország, ahol megszületik a végtermék: a két 

év alatt alkotott, győjtött munkák rendszerezése, összedolgozása. 

 

Versek az anyanyelvr ıl  
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2009.11.03 

 

Színes ıszi díszletek között órákon át szólt a vers a Bolyai középiskola amfiteátrumában, ahol 

hétközna-pokon a fizika az úr. Múlt csütörtökön délután az érzelmek díszmagyarjába öltözött az 

értelem, s az anyanyelv szépségérıl mondta el 45 diák mindazt, amit költıink révén fontosnak 

érzett megtanulni és továbbadni. Volt, aki halkan, kicsit még botladozva, mások magabiztosan 

szavaltak, s a közönség is lelkesen hangolódott rá az elıadásra. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

és a Református Kollégium magyar szakos tanárai 19. alkalommal szervezték meg a hagyományos 

ıszi szavalóversenyt, amelyet Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére az 

anyanyelvnek szenteltek. A Kilyén Ilka színmővésznıbıl, Marx Ágnes, Székely Emese és Haller 

Béla tanárokból álló zsőri sok tehetséges, szépen verset mondó diák teljesítményét értékelte. A 

kilencedik-tizedik osztályos diákok közül Bordi Eszter (X.E) végzett az elsı helyen. A második díjat 

Hamar Mátyás Ruben (IX.E), Kelemen Krisztina (X.A), a harmadik díjat Szucher Ágnes (X.E) és 

Sánta Katalin (X.E) nyerte. Zaharia Kézdi Emil (IX.A), Gáspárik Janka (IX.F), Szıcs Tímea (X.B) és Sándor Orsolya (X.C) dicséretet kapott.  

A nagyobbak között az elsı díjat Ábrán Csilla (XI.E), Finna Eszter (XI.A), a másodikat Molnár Zsófia (XI.A), Kiss Csilla Renáta (XI.A), a 

harmadikat Bartha Noémi Eszter (XI.E) és Magos Dorottya (XII.C) nyerte, Nyulas Dorottya (XI.A) dicséretben részesült. Jó volt, szép volt 

köztük lenni!  

 

 

 

Az aranymetszés  

2009.10.28 
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Ez a témája annak az életfogytiglani tanulást, az iskolák közötti partnerkapcsolatot támogató 

Comenius projektnek, amelyben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai négy 

különbözı országban élı társaikkal együtt vesznek részt – tájékoztatott Jakab Tünde informatika 

szakos tanár, a pályázat felelıse.  

Magyarországi, bolgár, török és lengyel társaikkal együtt a választott téma különbözı vetületeit 

fogják kidolgozni, megbeszélni a temészet-tudományok és a mővészettörténet terén. Az elsı 

találkozót októberben Kecskeméten tartották (képünkön), ahol a marosvásárhelyi líceum 

testvériskolája, a Bolyai János Gimnázium kezdeményezte a projektet, s amelyen Jakab Tünde 

mellett Láday Zoltán és Kálmán Attila vett részt.  

Az aranymetszés elıfordulását a matematikában a Bolyai középiskolában vitatják meg, ahol az aranymetszés matematika történeti 

elıfordulásáról és fejlıdésérıl, a Fibonacci-sorozatról és a Pascal-háromszögrıl hangzanak el többek között dolgozatok a november 23–28. 

közötti rendezvényen, ahol a pályázatban részt vevı külföldi társaikat látják vendégül. Az irányító tanárok mellett a 24 bolyais diák vesz részt 

a Comenius projektben, amelynek közös nyelve az angol.  

 

 

 

Zárult a Médiasuli – folytatása következik  

 

2009.09.30 

Farczádi Attila 

 

Nagy sikernek örvendett a Maros megyei MADISZ kezde ményezése a sajtómunka iránt 

érdekl ıdı marosvásárhelyi középiskolások körében. Húsznál is  többen kapcsolódtak be a 
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programba, olyanok, akik maguk is aktívan tevékenyk ednek valamelyik diáklapnál vagy -rádiónál.  

 

A programnak folytatása lesz, mert mindenki várja és elvárja ezt – mondták a szervezık a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 

(MÚRE) gyergyószárhegyi tábora után, amikor hivatalosan zárult a Médiasuli 1. A program címében szereplı szám is jelzi, hogy már 

indulásból többmodulos rendezvényben gondolkodtak a kezdeményezık. A résztvevık visszajelzéseibıl kiderült: van igény a folytatásra.  

A Médiasuli nevő program abból a felismerésbıl született, hogy a középiskolás fiatalság körében általános az érdeklıdés az újságírás iránt. A 

rengeteg diáklap, az újságírói és kommunikációs egyetemi képzés iránti óriási érdeklıdés egyaránt ezt igazolja. A Médiasuli ezeket a 

fiatalokat célozza meg: rövid mőfajelméleti elıadásokkal, szerkesztıséglátogatásokkal, képzéssel, mondták a szervezık. Az ötletet 

hasznosnak találta és a kezdeményezést felkarolta a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetıje. A program így Bálint István 

igazgató támogatásával, az iskola diákszervezetének közremőködésével, valamint a Communitas Alapítvány anyagi támogatásával 

valósulhatott meg.  

A Médiasuli 1. elsısorban a mőfajelméleti kérdések tisztázását tőzte ki céljául. A program elıadói a szakma elismert tekintélyei: Nagy Miklós 

Kund és Karácsonyi Zsigmond, a Népújság fıszerkesztıje és fıszerkesztı-helyettese, László Edit, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztıje, 

valamint Simonffy Katalin, a Román Televízió korábbi szerkesztıje. A Médiasuli hallgatói ugyanakkor betekintést kaptak az újság-, valamint 

rádiós és tévés mősorok készítésének mőhelytitkaiba is, amikor szerkesztıségi látogatáson vettek részt a Népújságnál, a Marosvásárhelyi 

Rádiónál, valamint a Realitatea hírtelevízió helyi stúdiójában.  

A program záróakkordjaként a diákok jelen lehettek a MÚRE szeptember végi, gyergyószárhegyi táborában, ahol a többi között az 

újságíróképzés múltjáról, jelenérıl és jövıjérıl hallgathattak elıadást. Amellett, hogy a szakma több jeles képviselıjével személyesen is 

találkozhattak, körvonalazódott egy lehetséges vajdasági tapasztalatcsere lehetısége is.  

A médiasulinak mindenképpen kell hogy legyen folytatása, jelezték a fiatalok. A médiaismeretnek mint fakultatív tantárgynak a bevezetésérıl 

a szerzett tapasztalatok alapján tárgyalnak a napokban a MÚRE képviselıi a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetıségével. Ugyanakkor az 

ıszire tervezett Médiasuli 2 programsorozatával a nyár és ısz eleji tapasztalatokat, az ekkor szerzett ismereteket kamatoztathatják majd a 

gyakorlatban.  
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A diákok több mint 84 százaléka ment át  

2009.07.07. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(menyhárt) 

 

Senki sem érte el a tízes átlagot az érettségin  
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Maros megyében a tizenkettedikes diákok viszonylag jól szerepeltek az érettségi vizsgán: az óvások ben yújtása el ıtt a tanulók 84,87 

százaléka érte el az átmeno jegyet. A kapott osztál yzatokat 626-an óvták meg.  

 

A hét végén kifüggesztették a középiskolákban az elmúlt héten lezajlott írásbeli érettségi vizsgák eredményeit. Maros megyében 5018 diák 

vett részt a vizsgán, közülük 4259-en, vagyis 84,87 százalékuk érte el az átmenı jegyet, 759 tanuló megbukott. Idén egyetlen diák sem 

érettségizett 10-es átlaggal, 1023 tanulónak 9 és 9,99 között van az érettségi átlaga, 8 és 8,99 közötti osztályzatot 1519-en értek el. 1291-en 

kaptak hetes és nyolcas, 426-an pedig hatos és hetes közötti jegyet. Ötös és hatos között 32-en, ötösön alul pedig 727-en írtak. Akik minden 

tantárgyból megírták ugyan az ötöst, de az érettségi átlaguk nem érte el a hatos osztályzatot, azok nem mentek át az érettségin.  

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjainak 96,09 százaléka vizsgázott sikeresen, a tanulók közel fele 9 és 9,99 közötti 

osztályzatot szerzett. Az Egyesülés Kollégiumban is kiválóan szerepeltek a tanulók, itt 98,53 százalék az átmeneteli arány és 138-an értek el 

9-esnél magasabb átlagot. Az Elektromaros Iskolaközpont diákjainak 73,26 százaléka ment át a vizsgán, de csak 22-en kaptak kilencesnél 

nagyobb jegyet. Az Avram Iancu Iskolacsoportban az érettségizık alig több mint fele érte el az átmenı jegyet.  

Az eredményeket vasárnap függesztették ki és aznap délután lehetett az óvásokat benyújtani. Adina Chirilă, a tanfelügyelıség sajtószóvivıje 

elmondta, a megyében 626 diák óvta meg az elért osztályzatot, a diákok közel fele a román nyelv és irodalomból szerzett jegyével volt 

elégedetlen, 207-en pedig a matematikadolgozat újrajavítását kérték. A végleges eredmények július 9-re várhatók.  

 

Vásárhely: gyerekek kincse  

2009.05.19 

Nagy Székely Ildikó    

„Édes szülıim. Hogy vannak? Nekem nem megy jól a sorom. A latin nehéz, egész nap tanulás, tanulás, tanulás.” „Az iskola egy faház. Csak 

kettesével engednek ki az udvarra. Nyolckor zárják a kaput.” „Reggel 3-kor kelek, de az érdekes leckék ébren tartanak” - a hajdani Schola 

Particula diáksóhajait foglalták levélbe a Kincses Marosvásárhely iskolaközi vetélkedı csapatai. A Barokk év rendezvénysorozat elsı 

eseményén, a péntek délutáni helytörténeti erıpróbán hat tanintézet - a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a 2-es általános iskola, az Európa 

Gimnázium, az Unirea Nemzeti Kollégium, a Dacia Gimnázium és a 18-as iskola - ötödikesei és hatodikosai a Bolyai dísztermében 
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versenyeztek, ezzel egy idıben a kövesdombi unitárius termplom konferenciatermében a Tudor Vladimirescu Gimnázium, a Mihai Viteazul, a 

George Coşbuc, a Nicolae Bălcescu, a Serafim Duicu és az Elektromaros iskola diákjai mérték össze tudásukat. A vetélkedıt a 

Marosvásárhelyi Kulturális Központ, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Liviu Rebreanu Gimnázium és a Friedrich Schiller Állami Gimnázium 

szervezte, a Communitas Alapítvány támogatta. A Bolyaiban zajló versenyt Farkas Ernı magyar szakos tanár, Györfi Zalán, a Maros Megyei 

Múzeum régésze és Takáts Tímea X. osztályos diák értékelte. Az erıpróba menetét Soós Katalin tanárnı szervezte meg, a kérdéseket Lázok 

Klára történész szakértı állította össze. A diákok Bodor-kutat rajzoltak, megkeresték és megnevezték a vár bástyáit, mai utcanevekkel 

határolták körül azt a XI. századi kis falut, amelybıl a mai Vásárhely kinıtt. Idırendi sorrendben, „százados” léptekkel zajlott az erıpróba, 

melynek egyik legérdekesebb mozzanata a ’80-as évek felidézésére tett kísérlet volt. - A gyerekek meglepı otthonossággal mozogtak abban 

a múltbeli világban, amelyet mindössze szüleik elbeszéléseibıl ismernek.  

Nosztalgiáztak a somostetıi kisvonatról, a korszak árnyoldalaiként a sorban állást, az utazási korlátokat idézték fel - tudtuk meg Lázok 

Klárától.  

A Bolyaiban zajló vetélkedıt az Európa Gimnázium Súrlott Grádics csapata nyerte, második helyezést a 18-as iskola Betőrágcsálói értek el, a 

dobogó harmadik fokára a bolyais Rumford került. İk, a kövesdombi nyertesek - a Tudor Vladimirescu Gimnázium Zarándokok, a Liviu 

Rebreanu Agypörgetık és a George Coşbuc Gimnázium Tőzfelelısök csapata -, illetve a Friedrich Schiller Gimnázium május végén sorra 

kerülı írásos erıpróbájának gyıztesei a Bernády-napokon bizonyíthatják újra, hogy vérbeli vásárhelyiek.  

 

Jól szerepeltek a bolyais lányok  

 

2009.05.18. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

v.gy. 
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Április végén rendezték meg a középiskolás lányok regionális kosártornáját Nagyszebenben. A 

kétnapos sportrendezvényre hat megyébıl érkeztek csapatok. Városunkat a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum csapata képviselte. A megmérettetésen elért tisztes harmadik hely nagyon jó eredménynek 

számít, ha figyelembe vesszük, hogy kemény mezınyben kellett megküzdeniük a lányoknak. A 

döntıben a dési - kosárlabda szakkal is rendelkezı - az Al. Papiu Il. líceum és a sepsiszentgyörgyi 

Mikes Kelemen Sportlíceum csapatai kerültek szembe. A mérkızést követıen az elıbbiek 

szerezték meg a végsı gyızelmet.  

A Bolyai csapat tagjai: Ábrán Csilla, Bartha Borbála, Bartha Tímea, Echim Tímea, Jáni Dalma, 

Kántor Csilla, Klósz Zsuzsanna, Lokodi Kincsı, Sánta Kinga, Sebestyén Éva. Felkészítı tanár: 

Jakab Barna. Ha továbbra is megmarad ez a színvonal, a jövıben akár bajnokok is lehetnek a marosvásárhelyi lányok. Hajrá!...  

 

 

 

 

 

 

 

Az Öveges József – Vermes Miklós fizikaversenyek II . fordulójának eredményei   

2009.04.03 

     

Március 21-én került sor az Erdélyi Magyar Mőszaki Tudományos Társaság által évente megrendezett Öveges József – Vermes Miklós 

fizikaversenyek II. fordulójára (erdélyi döntıjére), amelyet idén a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceummal közösen szervezték, a helyi 

fizikatanárok közremőködésével.  

Az eredmények az alábbiak: az Öveges József fizikaversenyen a VIII. osztályosok csoportjában dicséretben részesült Borsos Tamás, a Bolyai 
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Farkas Elméleti Líceum diákja, tanára: Máthé Márta.  

A Vermes Miklós fizikaversenyen a IX. osztályosok vetélkedıjén Gyéresi Hunor András I. díjat, Szabó Zsolt II. díjat szerzett, mindketten a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulói, tanáruk Máthé Márta.  

A X. osztályosoknál Borsos Zalán I. díjat, Benedek Annabella III. díjat szerzett, Fehér Áron dicséretben részesült, mindhárman a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum diákjai, tanáruk László József.  

 

 

Új szerelés a kosaras lányoknak   

 

2009.03.30 

 

Rövid ünnepség keretében köszöntötték kedden a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében az 

iskola lány kosárlabda-csapatának tagjait a tanév során elért kiváló eredményeikért. Az iskola 

vezetısége és a szponzorok jóvoltából a lánycsapat az ünnepségen egy rend új felszerelést kapott. 

A Jakab Barna által felkészített csapat, mely nemrég a magyar középiskolák országos 

bajnokságának döntıjében Sepsiszentgyörgyön második lett a házigazdák mögött, itthon 

megnyerte a középiskolák városi és megyei bajnokságát, jelenleg pedig a nagyszebeni regionális 

döntıre készül. A csapat tagjai: Klósz Zsuzsanna, Lokodi Kincsı, Jáni Dalma, Bartha Tímea, Kántor Csilla, Sebestyén Éva, Tóth Noémi, 

Bartha Borbála, Echim Tímea, Sánta Kinga, Ábrán Csilla. 

 

 

Societas Humana – két rendhagyó verseny 
2009.03.06 

Nagy Botond 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

 

Vállalkozó kedv ő diákok figyelmébe!  

 

A Bolyai Farkas líceum szervezésében két igen érdekes versenyre kerül sor a közeljövıben tíz-, tizenegy és tizenkettedikes diákok, illetve 

romániai magyar iskolák számára. Societas Humana cím alatt szokatlan és különleges kezdeményezésrıl van szó, amelyet második, illetve 

elsı alkalommal szerveznek, és amely – minden valószínőség szerint – felkelti a témák iránt érdeklıdı fiatalok figyelmét. A második 

alkalommal megszervezendı vállalkozástani vetélkedı címe Üzleti tervek versenye, Hogyan vállalkozzunk a világválság alatt? mottóval. A 

szervezık immár második alkalommal azon fiatalokat kívánják megszólítani, akik elég bátrak ahhoz, hogy vállalják saját ötleteiket és 

bemutassák azokat egy interaktív verseny keretében. Ezért ennek a versenynek közép és hosszú távon az a célja, hogy a kreatív 

gondolkodás elterjedjen a középiskolai rendszerben. Egyelıre romániai magyar iskoláknak szól a felhívás, de tervezik, hogy jövıre 

meghívásos alapon kiterjesztik a román és magyarországi iskolákra is.  

A verseny módszertana: két fıbıl álló csapatok részvételére számítanak a X, XI, XII. évfolyamokról. Minden felkészítı tanár iskolánként egy 

csapatot képviselhet. A csoportos munka eredményeként egy üzleti tervet kell bemutatni 10 perces idıkeretben, amelyet rangos zsőri fog 

értékelni. A teljes nyitottság jegyében a versenyre a sajtó munkatársait is meghívják. Az egyetlen értékelési szempont a megvalósíthatóság, 

vagyis az a terv lesz a gyıztes, amely a világválság idején a legközelebb áll a valósághoz. A versenyre elızetesen be kell jelentkezni: jelezni 

kell a részt vevı iskola nevét, a versenyzı diákok nevét, elérhetıségét, a felkészítı tanár nevét és elérhetıségét, a kiválasztott témakört és 

ezen belül a bemutatásra kerülı projekt címét. A szervezık fenntartják az elıválogatás jogát. Jelentkezési határidı: 2009 március 31., 

jelentkezni az alábbi címeken lehet: ladayz@gmail.com és borsos@mail.com.  

A szervezık további, elsı alkalommal megszervezendı versenye a multimédia iránt érdeklıdık figyelmét igyekszik felkelteni, az elıbbihez 

hasonló okokból és céllal. A Multimédia-verseny 2009 olyan, Erdélyben elıször megszervezett vetélkedı, amely a diákoknak lehetıséget ad 

rövid multimédiás anyagok (kisfilmek) bemutatására. Mivel tantárgytól független, a résztvevıknek csupán kreativitásra és alapvetı technikai 

tudásra van szükségük. Minden iskola legfennebb öt kisfilmmel jelentkezhet a döntıre, 2009. április 22-ig. Helyi szinten minden iskola maga 

dönt arról, hogy milyen filmek juthatnak tovább. Szakmai zsőri értékeli a beküldött filmeket és a verseny napján tulajdonképpen 

eredményhirdetésre kerül sor. A legjobb filmeket a következı szempontok alapján választják ki: ötlet, kivitelezés, üzenetátadás, 
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képanyagminıség, értékközlés. Ezek 2009. május 9-én bemutatásra és értékelésre kerülnek a nagyközönség elıtt, ezt követıen feltöltik ıket 

a világhálóra, a www.bolyai.ro oldalra. Szakmai támogató a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem.  

 

A verseny szabályzata: 

 

          1. Eredeti, közszemlére még nem bocsátott rövidfilmes anyagot várnak.  

          2. Minden részt vevı iskolából legtöbb 5 film jelentkezhet.  

          3. A kisfilmek idıtartama legfennebb 3 perc.  

          4. A kisfilmek az alábbi 5 kategóriába legyenek besorolhatók:  

          I. Reklámparódia; II. Rajzfilm/Animáció; III. Jótékonysági és társadalmi célú hirdetés; IV. Természet és egészség; V. Szociofilm.  

          5. Minden részt vevı, 2 fıbıl álló csapat kizárólag egy kisfilmmel jelentkezhet.  

          6. A kisfilmek ne tartalmazzanak vulgáris vagy sértı szavakat, illetve képanyagot.  

          7. A kisfilmeket legkésıbb 2009. április 22-ig kell elküldeni az alábbi címre: Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Multimédia-verseny 2009), 

Bolyai utca 3., Marosvásárhely.  

          8. A felhasznált forrásanyagot kérik feltüntetni egy csatolt Microsoft Word dokumentumban.  

          9. A versenyanyagok leadása történhet: CD-n vagy DVD-n a következı kiterjesztésekben: *.AVI , *.DIVX , DVD formátum.  

          Szervezık: Ferencz Annamária, Konnerth Raimund, Sütı Eszter, Szövérfi Balázs – a Bolyai Farkas  

 

Líceum XI.E osztályos tanulói. Irányító tanár: Dr. Borsos Szabolcs – borsos@mail.com, bolyaitv@yahoo.com.  

A szervezık mindkét versenye nagy valószínőség szerint sikerre ítéltetett, a szervezık várják a jelentkezıket, mi pedig visszatérünk a 

fejleményekre. 

 

 

Újabb bolyais siker   
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2009.03.04. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

Sándor Szabolcs, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum XI. E. osztályos diákja nyertesként tért vissza Szebenbıl, ahol a Public Speaking 

Competition elnevezéső nemzetközi angolverseny regionális szakaszát szervezték. A diákot, aki ezzel a teljesítménnyel megyénkbıl egyedül 

került az országos döntıbe, Kádár Adrienne angol szakos tanárnı készítette fel.  

 – Ez az elsı versenyem, amelyen tovább jutottam. Azért volt jó ez az erıpróba, mert nem olyan szokványos, mint a tantárgyversenyek, az 

olimpiák, hanem saját elképzelésem szerint, saját gondolataimat adhattam elı – mondta lapunknak Sándor Szabolcs.  

Kádár Adrienne tanárnı szerint ez nagyon jó eredménynek számít, hiszen a szebeni regionális szakaszon, amelyet február 27-én tartottak, 

megyénkbıl öt diák vett részt, ebbıl csak egy diák ment tovább az országos döntıre, amelyet március 6-án és 7-én Bukarestben szerveznek. 

A nemzetközi döntıre május 17–24. között Londonban kerül sor.  

A versenyt az Angol Nyelvet Beszélık Szövetsége és a Közoktatási Minisztérium közösen szervezi, immár XV. alkalommal.  

– Az idei téma a megújulás volt, a tanulók a téma kapcsán szabadon választhattak bizonyos területet. Öt percet kellett közönség elıtt 

beszélniük, majd a beszéd befejezése után kérdéseket tettek fel nekik. A zsőri a kreativitást, a beszédstílust, a tájékozottságot, az angol 

nyelvhelyességet pontozta – mondta a tanárnı.  

A nyertesnek további sikert kívánunk az országos döntın! 

 

 

 

Díjazták a „világ katonáit”  – A matematika világnyelv, és mi vagyunk a világ ka tonái.  

 

2009.02.28. 
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NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

Szeretem a matematikát, mert könny ő, de csak úgy lehet könny ő, ha szeretem – vallották kis matematikusok, akik r észt vettek az 

elemi osztályok tanulóinak meghirdetett matematikai  pontszerz ı verseny megyei szakaszán. A négyfordulós versenyt Pop Ágnes 

tanítón ı vezetésével bonyolították, a legügyesebb matematik usokat Fejes Réka tanfelügyel ı és Horváth Gabriella igazgatóhelyettes 

jelenlétében tegnap díjazták a Bolyai Farkas Elméle ti Líceum dísztermében.  

 

 – A verseny célja a tudás elmélyítése, a logikus gondolkodás fejlesztése, az iskolában tanultak kamatoztatása és a gyerekek önbizalmának a 

növelése. A gyerekek megszerették a versenyt, és a tanítónık, szülık biztatására 350-en neveztek be az idei megmérettetésre. A gyerekek 

60 százaléka kitartott a négy forduló végéig, ami jó aránynak számít. A vetélkedı lebonyolítása nem könnyő feladat, sok munkával jár. A 

tanítónık önkéntesen vállalják a javítást, amiért nyilvános köszönet jár nekik – mondta Pop Ágnes tanítónı, aki eredményesnek és 

hasznosnak minısítette a Brenyó Mihály kecskeméti matematikatanár által elindított versenyt.  

De kik bizonyultak a legjobbaknak? A harmadikosok között Puskás Dávid és Vita Henrietta érte el a legmagasabb pontszámot. Második, 

illetve harmadik helyen követte ıket Jakó Evelyn Ernesztina és Szász Tamás. Mind a négyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulói, 

tanítónıjük Szitai Tünde Klára. A Romghid Kiadó különdíját Nagy József Zsolt, a szászrégeni Augustin Maior Gimnázium tanulója kapta meg.  

A negyedikesek között is a bolyaisok jutottak az elsı helyekre. Legjobb pontszámmal Gurza Krisztina Beáta végzett, következı helyre Szitai 

Eszter került, harmadik helyezett Bancsikó Dávid lett. Mindhármuk tanítınıje Somlay Melinda.  

A negyedikesek négy különdíjat is kaptak. Kettıt a Népújság ajánlott fel, a kitüntetettek Razman Noémi Katalin és Ördög Tímea Stefánia, akik 

a szászrégeni Augustin Maior Gimnázium tanulói. Tanítónıjük Nisztor Enikı. Az OTP által felkínált két díjat Ferenczi Eszter, a szovátai Illyés 

Lajos Általános Iskola és Makkai Mátyás, a backamadarasi Kiss Gergely Általános Iskola tanulói kapták. Tanítóik: Király Katalin, illetve Marc 

Erzsébet.  

A verseny fıtámogatója immár harmadik éve az OTP, további támogatók a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Donáth Árpád volt tanfelügyelı-

helyettes, Fejes Réka tanfelügyelı és a Hoppá Kiadó.  
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Az országos döntıt egy hónap múlva a Bolyaiban szervezik meg. Hogy a megyei szakasz nyertesei közül ki kerül be az országos döntıbe, 

ezután közlik a gyerekekkel. 

 

 

A legjobb matekesek   

 

2009.02.09. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

A XIX. Erdélyi Magyar Matematikaverseny legjobb mat ematikusait díjazták tegnap a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum Bolyai János nevét visel ı dísztermében. A több mint 200 versenyz ı 

közül 60-an jutottak tovább a Nemzetközi Magyar Mat ematikaversenyre, amelyet egy hónap 

múlva Gyulán szerveznek meg.  

 

A verseny erdélyi szakasza a legjobb középiskolás matematikusokat sorakoztatta fel, 

következésképpen a diákoknak nagyon erıs mezınyben kellett megméretkezniük. A verseny a 

tanügyminisztérium által elismert vetélkedı, amelyet az erdélyi magyar tannyelvő líceumok 

versenyeként emlegetnek és amelyet Matekovits Mihály tanügyminisztériumi vezérigazgató 

jóvoltából anyagilag is támogatnak. Ugyanakkor a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem felvételi-kritériumai között az elismert 

regionális versenyek között szerepel – mondták a verseny szervezıi.  

A Maros megyei részvételt illetıen el kell mondani, hogy a diákok ez alkalommal is nagyon jól szerepeltek. Közülük ismét kiemelkedı 

teljesítményt ért el Borsos Zalán, X. osztályos bolyais diák, aki nemcsak korosztályában lett elsı, hanem a verseny legmagasabb pontszámát 

érte el. Pedig elsı nap – az országos fizikaversenyrıl visszatérve, ahol szintén jó eredményt ért el – magas lázzal ült a feladatlap mellé. A X. 
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osztályosok között alacsonyabb pontszámmal ugyan, de elsı díjat nyert még Bondici László a Kölcsey Ferenc Fıgimnáziumból és Vass 

Balázs a Tamási Áron Fıgimnáziumból.  

A X.-esek között második helyezést ért el Benedek Annabella bolyais diák, a többi marosvásárhelyi résztvevı dicséretben részesült. Ezek 

között megemlítjük a IX. osztályos Pisak-Lukáts Borbálát, Saszet Katát, Germán Salló Zsófiát, Vas Gergelyt, Szederjesi Arnoldot, a X. 

osztályos Fehér Áront, a XII. osztályos Bajnóczi Tamást, Károly Rékát és Izsák Istvánt.  

 Jól szerepeltek a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum diákjai, a kilencedikes Deák Norbert és a tizenegyedikes Kolumbán József, akik 

elsı elsı díjat vittek haza. A XII.-esek között a székelyföldiek „arattak”, Kovács Zsolt Péter, a Salamon Ernı líceum diákja, Illyés Ágota, a 

Márton Áron Gimnázium és Kisfaludi-Bak Zsombor, a Székely Mikó Kollégium diákja lettek az elsık.  

Megyénket nyolc diák képviseli majd a gyulai döntıben.  

A verseny szervezıi, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatósága és matematikakatedrája, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Mőszaki és Humán Tudományok Kara díjazta a zsőri elnökeit, dr. Weszely Tibor és Bencze Mihály tanárokat, valamint a 

zsőri alelnökeit, akik derekas munkát végeztek a dolgozatok értékelésekor. 

 

XIX. Erdélyi Magyar Matematikaverseny   

 

2009.02.07. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

Gyızzenek a legjobbak és nyerjünk mindannyian!  

 

Erdély legjobb 205 matematikus középiskolása seregl ett össze a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem koronkai campusában, hogy részt veg yen a legrangosabb magyar 
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matematikaverseny megnyitóján. A szervezést a Bolya i Farkas Elméleti Líceum igazgatósága és matematika  katedrája, valamint a 

Sapientia M őszaki és Humán Tudományok Kara vállalta magára. A t egnapi megnyitón részt vett dr. Hollanda Dénes, az EMTE 

dékánja, Matekovits Mihály tanügyminisztériumi vezé rigazgató, Bálint István, a Bolyai Farkas Líceum ig azgatója, Csegzi Sándor 

alpolgármester, dr. Weszely Tibor, Bencze Mihály, a  versenybizottság elnökei, Simon János szaktanfelüg yelı, Szász Róbert 

szervezı tanár, valamint Illés Ildikó f ıtanfelügyel ı-helyettes.  

 

Jó volna, ha lelket vinnének az oktatásba  

Marosvásárhely tizennégy évvel ezelıtt adott otthon e rangos matematikaversenynek, amit 1992-ben indítottak. A verseny a Gyulán sorra 

kerülı nemzetközi magyar matematikaverseny erdélyi válogató szakasza. A döntıben a legjobb eredményt elérı 60 diák vesz részt.  

 – Nagy öröm, hogy ennyi értelmes fiatal győlt össze ide. Fontos számunkra, hogy a hanyatló oktatási színvonal ellenére olyan fiatalokat 

neveljünk, akik magas színvonalat érnek el. Ezt a komoly oktatást az elemi iskolában kell elkezdeni, mert a diáknak az alapfogalmakkal kell 

tisztában lenni, s utána jöhet a komoly képzés. Tılünk, tanároktól függ, hogy mi lesz a fiatal nemzedékkel. Akarjunk, bízzunk abban, hogy 

lehet magas fokú oktatást végezni. Ez így is lett, akartuk és bíztunk benne, hogy meglesz. A fiatalok meg kell értsék, hogy az elemi és 

középiskolában, majd az egyetemen 15 év alatt tudást kell szerezni, minél többet, nem szabad elpocsékolni az idıt. Szórakozni is jut idı, ha 

jól beosztják. Ti, akik a legjobbak vagytok, próbáljátok mozgósítani diáktársaitokat, hogy ık is zárkózzanak fel mellétek. Mert megéri tanulni, a 

nyerteseknek tandíjmentes, ösztöndíjas helyet ajánlunk fel az egyetemen. Kívánom, hogy sokan találkozzanak itt az egyetemen! – mondta dr. 

Hollanda Dénes, az EMTE dékánja.  

 

A matematika a tudományok kulcsa  

Hogy a matematika mennyire nagyszerő tudomány, s hogy a matematikusok mennyire ízesen beszélhetnek nagyközönség elıtt, azt 

Matekovits Mihály tanügy-minisztériumi vezérigazgató támasztotta alá. – Deriválni a bolond is megtanul, de hogy miért is kell deriválni, azt 

nem tudja mindenki. A matematikához az emberek 70 százaléka nem ért, 29 százaléka ezzel kapcsolatos munkát végez, 

számítástechnikában, bankban, bérelszámolóként, de csak 1 százalék matematikaalkotó. A matematikához tisztelet és alázat kell. Amikor 

Pitagorasz tételét tanítottam a gyerekeknek, sötét öltönyt vettem magamra, hogy érezzék a tiszteletet a tétel alkotója elıtt. A matematika 
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olyan, mint a zene, a hangokat sokan ismerik, hangszeren játszani mégsem tudnak sokan. A számokat nem elég ismerni, a számok 

birodalmában is gyakorolni kell, mővelni, szeretni kell a matematikát. A tudományok kulcsa és kapuja a matematika – mondta a 

vezérigazgató.  

 

Bolyai János nevét vegye fel a verseny  

Bálint István, a Bolyai Elméleti Líceum igazgatója arra tért ki, hogy a verseny megszervezésének két célja van: kapcsolatteremtés diákok, 

tanárok között és a tehetségkutatás. A közös szervezés célja pedig összekötni a középiskolai és az egyetemi oktatást. Jó, ha a 

középiskolások belekóstolnak az egyetem életébe. Az igazgató javasolta, hogy a verseny a jövıben vegye fel neves matematikusunk, Bolyai 

János nevét. A javaslatot Csegzi Sándor alpolgármester is támogatta.  

Dr. Weszely Tibor kifejtette, hogy a versenyt a magyar összetartozás jegyében egyik évben az anyaországban, másik évben a határon túl 

szervezik meg. Bencze Mihály, a versenybizottság elnöke kifejezte reményét, hogy a továbbjutó diákok jól szerepelnek majd Gyulán és a 

tantárgyversenyek megyei, illetve országos szakaszán. Simon János tanfelügyelı elmondta, hogy a versenynek múltja van, de ha a teremre 

néz, jövıt és jövıképet lát. – Gyızzenek a legjobbak és nyerjünk mindannyian! – összegzett a felszólaló.  

 

Ma a második forduló, holnap díjkiosztás  

A verseny második fordulója ma 9 órakor kezdıdik a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A díjkiosztó ünnepség vasárnap 9.30 órakor a Bolyai 

János Teremben lesz – közölték Mátéfi István és Szász Róbert, a szervezıbizottság irányítói. 

 

 

 

Hol volt, hol nem volt…  

2009.01.19. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(berekméri-menyhárt) 
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Mesemondó vetélked ı a Bolyaiban…  

Volt egyszer egy rátóti csikótojás, egy kolontos Palkó, egy szép királylány, egy királyfi, egy 

szemtelen légy..., és szombaton találkoztak a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, ahol kiderült, hogy 

a meghívás tulajdonképpen a Nagyapó mesefája elnevezéső mesemondó verseny körzeti 

szakaszára szól, amelyen a város öt tanintézetébıl fogadták a másodikos kisdiákokat. A házigazda 

iskolából, az Unirea Nemzeti Kollégiumból, a Szász Adalbert Sportlíceumból, a Mővészeti 

Líceumból és az Európa Gimnáziumból összesen 18 kis mesemondó vett részt az eseményen.  

Régi idık fonóinak hangulatára emlékeztetett a verseny helyszínéül szolgáló osztályterem, a 

szervezık - Pop Ágnes, Jánosi Szerén, Szitai Tünde és Somlay Melinda Bolyai-beli tanítónık - keze munkájának eredményeként. Szitai 

Tünde játékvezetıvel énekeket tanultak a mesemondók, majd népi játékokkal oldódott a hangulat a vetélkedı kezdete elıtt.  

A szervezık ezek után arra kérték a gyermekeket, hogy nagyon szép történetekkel örvendeztessék meg a közönséget, hisz minden meséért 

jár egy-egy aranyalma, amely felkerül majd - a papírból készített - nagyapó mesefájára. Az ötletes elképzelés nem maradt hatástalan, a 

szebbnél szebb népmesék nyomán egyre szaporodtak a fa gyümölcsei. Közben a tanítónıkbıl álló zsőrire nehéz feladat hárult, ugyanis 

döntenie kellett, hogy a legjobb mesemondók közül ki az a három, aki majd a megyei szakaszon újabb sikereket szerezhet. Pontozták többek 

között a tiszta, helyes beszédet, az elıadásmódot, a levegıvel való gazdálkodást. Ennek eredményeként harmadik lett a bolyais Popa Müller 

Viktor Dávid (felkészítı: Jánosi Szerén tanítónı), a második helyen szintén bolyais diák, Péntek Balázs Zsolt (felkészítı: Jánosi Sz.) végzett. 

A képzeletbeli dobogó felsı fokára pedig a Mővészeti Líceum másodikosa, Balog Anna Jáhel állhatott fel (felkészítı: Nagy Edith). Ugyanakkor 

további négy kisdiák érdekes elıadásmódja miatt dicséretben részesült.  

 A szervezık minden vállalkozó kedvő kis mesemondót részvételi oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmaztak.  

… és Ákosfalván  

Kis törpe óriási pocakkal, jóságos varázsló, mesefa és egy borzas bohóc… na meg huszonnégy aprócska, székely ruhába öltözött mesehıs - 

nemcsak a gyerekek, hanem a szülık, pedagógusok és a vendégek is Meseországban érezték magukat pár órára a hét végén Ákosfalván 

megszervezett mesemondó verseny körzeti szakaszán, ahol a környékbeli vidéki iskolák, valamint több marosvásárhelyi tanintézet 
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másodikosai vettek részt.  

A házigazda község tanítónıinek közös munkája meghozta gyümölcsét, sikerült belopniuk a mesét és vidámságot mind a gyerekek, mind a 

felnıttek szívébe, mindenki kíváncsian várta, mi kerül következınek a mesefára. A közönség együtt derült a három selyp leány történetén, és 

érdeklıdéssel hallgatta, miként járt pórul a mesebeli bugyuta legény. Habár a vetélkedırıl minden résztvevı nyertesen távozott, a zsőrinek 

mégis ki kellett választania három gyereket, akik a mesemondó verseny megyei szakaszán képviselik majd a körzetet. A legjobb 

mesemondónak Farkas Norbert, a székelyvajai általános iskola kisdiákja bizonyult, akinek talán a legjobban sikerült életet vinnie a történetbe, 

amit elıadott. A kisfiút Toós Emma tanítónı készítette fel. A második helyezett Stan Nicoleta, a harasztkeréki általános iskola tanulója, tanító 

nénije Kiss Kinga. A harmadik díjat a marosvásárhelyi Mihai Viteazul Gimnázium diákjának, Hincs Anitának ítélte oda a zsőri, akit Diosán 

Angela tanítónı készített fel.  

A dobogósok mellett két különdíjat is osztottak, Ferenczi Beátának és Nyulas Brigittának, mindketten a marosvásárhelyi George Coşbuc 

Gimnázium tanulói, tanítónıjük Pálfi Mária Ibolya. Az elsı három helyezést elérı kisdiák hamarosan a megyei mesemondó vetélkedın fog 

bizonyítani.  

 

 

 

 


