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Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban   

2010.12.28.    

NépujságNépujságNépujságNépujság 

 

           Marosvásárhely testvérvárosában, Kecskeméten évente nagy tisztelettel emlékeznek 

városunk szülöttére, a híres matematikus Bolyai Jánosra, születésnapja alkalmából, a nevét viselı 

Bolyai János Gimnáziumban. Az idei rendezvénysorozatnak a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum néhány diákja is részese volt. A 21. alkalommal megszervezett ünnepség 

sportrendezvényein, a névadó marosvásárhelyi iskolát a Jakab Barna irányította kosárlabda 

lánycsapat képviselte, mely a háromnapos tornán a kilenccsapatos mezınyben a második helyet 

szerezte meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

 

 

 

Megtanultak ajándékozni   

 

2010.12.21. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

 Tegnap délben a marosbogáti Emmaus gyermekotthon 48 növendékét látta vendégül a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum. Ismét beigazolódott Böjte atya, az erdélyi árvák pártfogójának állítása: az 

embereket csak szeretve lehet jobbá tenni, csak a szeretet hatalmában bízva csöppenthetünk 

szemernyi örömet hányatottabb sorsú embertársaink életébe. A vendégek nemcsak szeretetben 

részesültek, hanem karácsonyi mősorral és cipısdoboznyi ajándékkal is kedveskedtek nekik.  

A díszteremben feldíszített karácsonyfa, sok-sok ajándék és annál több szeretet fogadta a 

gyerekeket. A bolyais diákok és tanáraik már régóta készülıdnek a meglepetésre. Ajándékot 

győjtöttek, szabadidejüket feláldozva tanulták az énekeket, színdarabokat. Rohanó, idıszőkétıl, anyagi és erkölcsi válságtól terhelt 

világunkban egyre ritkábbak az ilyen kezdeményezések.  

 – Rendezvényünk beillik a karácsonyi hangulatba, amit szeretet és béke leng be. Örülünk, hogy a Bolyai Farkas líceum adhat, segíthet és 

örömet szerezhet. Hajdu Zoltán tanár ötlete volt, elsısorban neki köszönhetjük, hogy ma a marosbogáti gyerekeket vendégül láthatjuk – 

mondta az ünnepség elején Bálint István igazgató.  

Színpadi jelenetek, népi táncok, kórusok követték egymást. A kisebbek kedvence a kilencgyermekes nincstelen cipész története volt, azé a 

cipészé, aki inkább a szegénységet választotta, mintsem hogy jó pénzért valamelyik gyermekétıl megváljon. A nagyobbak Dickens 

Karácsonyi éneke révén értették meg, milyen szánalmas a fösvény, vagyonos ember sorsa, aki nem enyhít embertársai nélkülözésén. A 
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néptáncosok derőt, vidámságot varázsoltak a színpadra, a XI. F osztály kórusa pedig a Csendes éj csodálatos dallamával teremtett igazi 

karácsonyi hangulatot.  

A csomagosztást követıen a vendég gyerekek vonultak színpadra, ık marosbogáti kántálással lepték meg a hallgatóságot.  

 – Nagy öröm számunkra, hogy meghívtak bennünket, hisz kevés ilyen lehetıségünk van. Olyan gyerekeket hoztunk el, akik az otthonban 

élnek. A szomszédos falvak árvái vagy nélkülözı gyerekei ık, akiket szüleik nem tudnak nevelni. Azért is nagy dolog számunkra, mert a 

gyerekotthon önfenntartó, az egyház mőködteti, a nıszövetségtıl, a szomszédos egyházközségektıl, külföldi alapítványoktól kapunk 

támogatást. Az állam levette a kezét az otthonról. Másfél éve nem finanszíroznak. A megyei tanács múlt karácsonyban juttatott támogatást, 

azóta semmit – mondta Molnár Eszter tiszteletes asszony, az árvaház képviselıje.  

Végül a vendég gyerekek, kísérıik, a mősor szervezıi közös szeretetvendégségen vettek részt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldség adakozásból   
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2010.11.23. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 

Az olvasó írja 

 

2010. november elsı felében, a Maros Megyei Tanfelügyelıség támogatásával a Nemzeti Szociális 

Stratégia Program keretében zöldséggyőjtı akció zajlott a megye tanintézményeiben.  

A diákok közadakozásából begyőlt csomagokat a gyermekotthonokban, öregek házában vagy más 

szociális létesítményben élı rászorulók számára juttatták el.  

A győjtı tevékenységbe a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanárai és diákjai is bekapcsolódtak. Az 

osztályfınökök ismertették az adakozás humanitárius lényegét, társadalmi fontosságát és arra 

késztették a diákokat, hogy lehetıségeikhez mérten felajánlott zöldségadományaikkal járuljanak a kezdeményezés sikeres kivitelezéséhez.  

Iskolaszinten 21 osztályból közel 170 gyerek kapcsolódott be a győjtésbe. Az adományokat a Bakó Béla (Pál atya) ferences szerzetes 

alapította Szent Erzsébet Társulás kapta, ahol elhagyott vagy árva gyerekeket nevelnek családias környezetben.  

A győjtés célja, a közvetlen segítségnyújtáson túl az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a hátrányos helyzetben élıkre, megmutassuk, hogy nem 

vagyunk közömbösek embertársaink sorsa iránt és képesek vagyunk valamilyen értékes dolog feladására mások javára.  

 

Jakab Tünde, tanár 

 

 

Miss és Mister helyett úri hölgy és úrfi  

2010.11.17. 
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Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

A huszadik század elsı felében virágzó magyar filmek világába utazhattak hétfı délután a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum gólyabáljának résztvevıi. A kor slágerei és filmjei köré szıtt 

történeteken keresztül mutatkozott be a nyolc „gólyapár”, akik közül a zsőri idén nem Miss és 

Mister Bolyait, hanem az iskola úri hölgyét és úrfiját választotta ki a Kultúrpalota nagytermében. 

 

Az idei gólyabál különlegességének számított az is, hogy interneten és sms-ben is lehetett 

szavazni a kilencedik osztályosokat képviselı 16 gólyára. A www.szféra.ro internetes portálon a 

tanulók már a rendezvény elıtt kiválaszthatták a legnépszerőbb versenyzıt, sms-ben pedig a 

bál ideje alatt is voksolhattak kedvencükre. A tehetségkutató mősorokból ihletıdve idén 

mentorokat is választhattak a fellépık, akik a felkészülésben és a bemutatkozó történetük alatt 

segédkeztek.  

 

Amikor még magázták egymást  

A gólyák közös táncával nyitották meg a három és fél órás rendezvényt, amellyel Kabos Gyula, Latabár Kálmán és Tolnay Klári világát idézték 

fel, amikor még magázták egymást a szerelmesek és minden csók halálos volt. A közönség bemutatkozó kisfilmeken keresztül ismerte meg a 

gólyákat, akik nem csak azt osztották meg a jelenlévıkkel, hogy melyik iskolából érkeztek a Bolyaiba, hanem ki-ki saját tehetségét is 

megcsillogtatta. Volt, aki tánctudásával, hangjával vagy éppen rappelı tehetségével igyekezett elnyerni a közönség és a zsőri szavazatát. 

Akadt olyan is, aki kétkerekő hajtány-mutatványait, hegedőjátékát vagy dobtechnikáját vette filmre. Legtöbbjük ismerkedés és 

tapasztalatszerzés céljából jelentkezett a megmérettetésre – derült ki a vetítésbıl. A zsőri kíváncsi volt a nyolc pár általános mőveltségére is. 

Mikor volt a mohácsi vész? Ki volt az elsı magyar Nobel-díjas? Milyen számrendszert használ a számítógép? Többek között ilyen és ehhez 

hasonló kérdésekre kellett válaszolniuk, de festmény, épület illetve zeneszám felismerı képességüket is próbára tették.  
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A Bolyai-szobrokra és a pszeudoszférára esküdtek  

A rendezvény egyik fı mozzanata a gólyák eskütétele volt, amelyet a tanintézet tizenkettedikes tanulói állítottak össze számukra. Az összes 

Bolyai-szoborra és a pszeudoszférára esküdtek, hogy iskolájukat hőségesen szolgálják, elfogadják annak szabályzatát, tisztelik tanárjaikat, 

nevetnek a vicceiken, naponta legalább egyszer vásárolnak Doina néni büféjében, és mindennap lelkiismeretesen ki is fizetik a kávét, amit a 

végzıs diákoknak vesznek, illetve ígérik, hogy a jogosítvány megszerzése után nem foglalják el a tanárok parkolóhelyét, nem nevetnek a 

tablóképeiken és minden félévben teljesítik a 9,5-ös átlagot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hármas díjazás a TOK-ban  
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Az elmúlt hét végén a szovátai Teleki Oktatási Közp ontban díjazták az elmúlt tanév legeredményesebb di ákjait és pedagógusait, 

kiosztották a Mákvirág-, a Bolyai Farkas- és az Apá czai-díjakat. A rendezvényen jelen volt Horváth Gab riella, a RMPSZ megyei 

elnöke, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatój a, aki beszámolt a díjazásról.  

 

A díjazási ünnepséget Lászlófi Pál, az RMPSZ országos elnöke nyitotta meg, jelen volt Balogh György, a Magyar Köztársaság csíkszeredai 

konzulja, Szıcs Domokos, az Oktatási Minisztérium nemzeti kisebbségek oktatásáért felelıs vezérigazgatója, Ferencz Salamon Alpár, 

Hargita megye fıtanfelügyelıje és dr. Szijártó István, a Balaton Akadémia elnöke. A legjobb tanulóknak Mákvirág-Díj  

 – Az RMPSZ Országos Információs Irodája minden évben pályázatot hirdet A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója címmel. 

Pályázhatnak a megyék tanulásban kiváló eredményt felmutató, tantárgyversenyeken, kulturális és sportrendezvényeken díjazott, példás 

magatartású tanulói, olyan középiskolások, akiknek évi tanulmányi általánosa legalább 9,20, magaviseleti jegyük 10-es. A pályázat 

elbírálásánál döntı szempont a hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken elért eredmények, az országos és megyei, sport-, kulturális és 

tudományos diákköri rendezvényeken elért eredmények. A pályázatokat a megyei RMPSZ-elnökségek bírálják el.  

Az idei Mákvirág Díjat elızı évi teljesítményükre a következı Maros megyei tanulók kapták: Kiss Anna, IX. osztály– bronz fokozat –, Gyéresi 

Hunor András, X. osztály– ezüst fokozat –, Borsos Zalán, XI. osztály – arany fokozat –, mindhárman a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai. 

Továbbá Nagy-Kórodi Enikı, XII. osztály – gyémánt fokozat – Segesvár, Mircea Eliade Fıgimnázium. Megjegyezném, hogy a fokozatok azt 

jelölik, hogy a tanuló hányadszor részesül a kitüntetésben. A Maros megyei diákok eddig minden évben megkapták az évfolyamuknak 

megfelelı díjat – mondta Horváth Gabriella-  

A Mákvirág-Díjak kiosztásának ünnepsége hagyományosan a díjazottak mősorával zárult. Egy Mákvirág-indulót írtak és énekeltek el közösen, 

amelyben többször ismételték: „a lényeg, a lényeg, hogy együtt legyünk”. Ebben az együttlétben volt részük a „mákvirágoknak” a díjkiosztást 

megelızı három napon, amikor Szovátán együtt táboroztak, ami nyáron újból megismétlıdik. Bolyai Farkas díjak a matematika jeleseinek  

Az Amerikai Egyesült Államokban élı magyar tanárok egyesülete és az RMPSZ közösen hozták létre a Bolyai Farkas-díjat a matematikában 

elért eredményekért és a Kós Károly-díjat az anyanyelvápolásért, amelyeket évente, váltakozva osztanak ki. Az idén a Bolyai-díj kiosztásán 

volt a sor. Négy nagyon rangos hazai és nemzetközi matematikaversenyen – erdélyi magyar matematikaverseny, nemzetközi magyar 

matematikaverseny, Gordiusz matematikaverseny és országos matematikaolimpia – elért eredményekért. A díjjal együtt járó jelentıs 
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pénzösszeget a már említett amerikai egyesület biztosítja.  

Idei nyertesek: a székelyudvarhelyi kilencedik osztályos Kajántó Sándor, a brassói tizedik osztályos Komán Zsombor, a szatmárnémeti 

tizenegyedik osztályos Dombici László és a kolozsvári tizenkettedikes Sebestyén Balázs. Borsos Zalán bolyais diák eredményével szorosan a 

XI. osztályos díjazott mögött áll. Tudományos elismerésért Apáczai-díj  

 – A Romániai Magyar Pedagógusszövetség országos elnöksége által alapított Tudományos Tanács célja a közoktatásban dolgozó magyar 

pedagógusok tudományos tevékenységének felmérése, segítése, serkentése. Kétévente olyan pedagógusokat díjaznak, akik valamely 

területen tudományos értékő munkát végeznek és népszerősítik azokat, illetve közös projekteket valósítanak meg. Idén 15 pályamunka 

érkezett a Tudományos Tanácshoz. Idén Apáczai-díjban részesült: Brassai László – Válasz a kockázati társadalomra, valamint Lakatos István 

– Csíkszentmiklós, a megtartó falu címő munkáikért. Három ezüst fokozatú Apáczai-díjat osztottak ki azoknak, akik másodszor jelentkeztek 

olyan munkákkal, amelyek az elsı díjazásuk folytatásai – számolt be a pedagógusszövetség elnöke.  

Az ünnepségen a TOK mellet itt mőködı Kodály Zoltán Gyermekkórus lépett fel, amelynek tagjai szovátai, valamint a hét Felsı-Nyárád menti 

tanulók, karvezetı két magyarországi, missziós munkát végzı apáca.  

 

 

 

 

 

 

 

AZ OLVASÓ ÍRJA  

2010.10.12. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

MEZEY SAROLTA 
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Bolyais diákok a Kutatók Éjszakáján  

Mi, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum XI. E osztálya a tanév elején kirándulást szerveztünk Budapestre, a Kutatók Éjszakájára, amelyet minden 

évben megrendeznek az uniós fıvárosok. Az interneten már elıre kikerestük elıre azokat az elıadásokat, kiállításokat és játékokat, amelyek 

leginkább érdekeltek. Alig tudtunk választani, hiszen a kínálat óriási volt, hangzatosabbnál hangzatosabb programokat hirdettek reál és 

humán egyetemi szakok egyaránt. Osztályfınökünk, Murvai Éva Imola és tanáraink, Máthé Márta, Forgó Erika kíséretében utaztunk. A 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal biztosította az autóbuszt, ennek köszönhetıen jelképes árat kellett fizessünk az egész kirándulásért.  

A Bolyai János Szakközépiskola igazgatója fogadott nagy vendégszeretettel. Az iskola kollégiumában szállásolt el bennünket. Még akkor 

reggel nyakunkba vettük a várost. Az elsı állomásunk a Corvinus Egyetem volt, ahol színmegkülönböztetı és szaglásképességeinket 

mérhettük fel. Mindenki kapott tíz kémcsövet, amelyekben árnyalatnyi különbségő folyadék volt, ezeket a kémcsöveket kellett sorba tennünk 

úgy, hogy egy tökéletes színskálát állítsunk fel. A második teszt abból állt, hogy azonosítanunk kellett különféle főszerek, gyümölcsök, 

vegyszerek illatát. Mindkét teszthez kaptunk megoldókulcsot. Az eredmény rávilágított, hogy a többség nem ismerte fel azokat azokat az 

illatokat sem, amelyekkel naponta találkozunk. Miután megcsodáltuk a Corvinus Egyetem parkját, és felgyalogoltunk a Citadellára, a 

Budapesti Mőszaki Egyetemet látogattuk meg, ahol látványos kémiai kísérleteknek lehettünk szemtanúi. Délután az Ericsson Parkba 

mentünk, ahol egyetemista kutatók mutatták be rendkívül érdekes találmányaikat, ugyanitt részt vettünk egy elıadáson, ahol elmagyarázták a 

3D-s képek, filmek keletkezését. A Kutatók Éjszakájának csúcspontját a Csodák palotája jelentette. Interaktív kísérletek, logikai játékok, 

„elvarázsolt szobák” szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. Legtöbben az egykerekő biciklit kedvelték a legjobban, amellyel egy kötélen kellett 

végigkarikázni. Késın és élményekkel tele érkeztünk vissza a kollégiumba.  

Másnap reggel a Láthatatlan Kiállításon vehettünk részt. Kirándulásunknak ez volt legeslegjobb része. A Láthatatlan kiállítás Magyarországon 

több helyen látogatható már állandó jelleggel, melynek az az érdekessége, hogy világtalan emberek vezetnek végig egy teljesen sötét 

házban, melynek hét helyisége van, minden szobában különbözı hangeffektusok és tárgyak. A lényeg az, hogy a látásunk igénybevétele 

nélkül kell tájékozódnunk. Vezetınk születése óta nem lát és elmesélte, hogyan befolyásolja ez az életét. Megtudtuk, hogy sok használati 

tárgy áll a rendelkezésükre, amelyek megkönnyítik a munkájukat. Beszélı programot használnak számítógép-kezeléskor, ezt be is mutatták. 

Lányai sokat segítenek neki, de a házimunka nagy részét ı végzi el. Azt is elmondta, hogy a színek csak fogalmak számára, ezért például 

nem képekben álmodik. Rendkívül optimista és életvidám hölgy. Az egyórás kiállítás mindannyiunkat feldobott, és örültünk, hogy mi is jó 
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benyomást keltettünk bennük. Egy kisebb látható kiállítás is rendelkezésünkre állt, itt nézhettük meg a könyveiket, játékaikat, 

számítógépeiket. Igazi élményt jelentett ott lenni.  

Délután Buda várába mentünk, utána a Váci utcán és a Margitszigeten sétálgattunk. Este hajókáztunk, gyönyörő látványban volt részünk, 

nem érdekelt a cudar idı, az esı ellenére is élveztük a csodálatos utat. Másnap reggel a Nemzeti Múzeumba látogattunk, kicsit sietısre 

vettük a tempót, hogy a Parlamentbe is bejuthassunk. Szinte egy órát vártunk az esıben, de a lenyőgözı látvány elfeledtette a rossz idıt. 

Kutatók éjszakája – tanulmányi hétvége, ami felér egy félévnyi kemény tanulással.  

                             Szucher Ágnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A végzısök egynegyedét elvágták az érettségin Maros megyéb en 

2010.07.05. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 
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Az óvásbenyújtások elıtt 74,03 százalékos eredményességi arányról számolt be Maros megye fıtanfelügyelı-helyettese, Illés Ildikó. Ez 10 

százalékkal kevesebb sikeres érettségi vizsgát jelent, mint az elmúlt évben. 

A napokban javítják újra azokat az érettségi dolgozatokat, amelyeknek az eredményeit megóvták 

a diákok. A végleges jegyeket július 8-án, csütörtökön függesztik ki az iskolákban. Maros 

megyében összesen 1495 diák nyújtott be óvást a kapott vizsgajegyek miatt.  

 

Nem elég az átmen ı jegy  

Legtöbb végzıst román nyelv és irodalomból, matematikából és fizikából vágták el. „A fizika 

csupán egy éve került be az érettségi tantárgyak közé, ezért a diákok sok esetben nem vették 

komolyan a tanulást, és nem is készültek fel kellıképpen a tudásfelmérıre” – mondta Illés Ildikó, 

Maros megye fıtanfelügyelı-helyettese. Idén nem kaptak jegyeket a diákok a szóbeli vizsgákra – akárcsak 2003-ban, amikor a tesztrendszer 

bevezetésével próbálkozott a tanügyminisztérium – ez pedig sokat rontott az eredményeken. Volt olyan is, akinek bár minden tantárgyból 

megvolt az átmenıje, átlagjegye mégsem érte el a hatost, és ezért bukott el az érettségin.  

 

Fıleg a szakközépiskolásokat vágták el  

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, az Unirea Fıgimnázium illetve az Al. Papiu Ilarian Fıgimnázium diákjai 99 százalékos 

aránnyal zárták az idei érettségit. Fıleg a szakközépiskolás diákokat vágták el a vizsgákon, hiszen ott inkább a szaktantárgyak elsajátítására 

fektetik a hangsúlyt, nem pedig az elméleti tudásra – tette hozzá a fıtanfelügyelı-helyettes. Idén az interneten is elérhetıek az érettségi 

jegyek. Az oktatási minisztérium a www.bacalaureat.edu.ro honlapra töltötte fel az ország összes érettségizıjének a vizsgajegyeit. 

 

 

 

 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballag már a véndiák..., de hova?  

 

2010.06.10. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

-vagy- 
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Keddt ıl megyénk középiskoláiban megkezd ıdtek a ballagási ünnepségek. Összesen 5536 

diák – ebb ıl 1332 magyar – hagyja el az iskolapadot. Els ıként a Gheorghe Marinescu 

egészségügyi középiskola diákjai búcsúztak, tegnap az Emil Dandea, a Mihai Eminescu (136-

an, közülük 50 magyar) és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulói ballagtak. Az ısi alma 

materben az idén, Bálint István igazgató szerint, a  63. évfolyam lépett ki az iskolakapun. 209-

en a líceumban, 55-en a Református Kollégiumban vég ezték tanulmányaikat.  

 

A szokásos osztályfınöki órát követıen pontosan 10 órakor szólalt meg utoljára a végzısöknek a 

csengı. A két tanintézet zászlója mögött felsorakozott diákok a fıbejáraton léptek ki a várakozó 

ünneplı szülık, családtagok, ismerısök és az alsóbb évfolyamok alkotta sorfal között, majd megkerülték a két Bolyai szobrát és visszatértek 

az udvaron tartott ünnepség helyszínére. A végzıs diákokat a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatóján kívül Székely Emese, a Református 

Kollégium igazgatója, Szabó Árpád, a megyei tanács alelnöke, Csegzi Sándor, Claudiu Maior alpolgármesterek, Illés Ildikó fıtanfelügyelı-

helyettes, Szalkay József a Református Kollégium Alapítvány, Kirsch Attila a Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti 

Köre, Mátyás Zoltán pedig az 55 évvel ezelıtt végzett öregdiákok nevében búcsúztatta a diákokat. Az iskola diákjai nevében Bucşe Júlia és 

Nyulas Dorottya szóltak végzıs társaikhoz. Horváth Gabriellának, a Bolyai líceum aligazgatójának jutott a hálás feladat, hogy felolvassa azok 

nevét, akik évfolyamelsık voltak, illetve a különbözı tantárgyversenyeken az iskola hírnevét öregbítették, majd az iskola kulcsának 

szimbolikus átadásával-átvételével búcsúztak az idei végzettek. A sok bátorító szó, az iskola hírnevének öregbítése mellett érzékelhetı volt 

az is, hogy a gazdasági válság okozta nehézségek miatt rengeteg kihívás vár még rájuk, amelyekkel szembe kell nézniük, nem lesz könnyő a 

végzıs nemzedéknek elhelyezkedni az egyre inkább szőkülı munkaerıpiacon. Ma 9 órától az Al. Papiu Ilarian, az Avram Iancu, a Gheorghe 

Şincai, 10 órától a Constantin Brâncuşi, a Ion Vlasiu, az Elektromaros, a Traian Săvulescu, az Aurel Persu, 11 órától a Transilvania 

középiskola, 18 órától az Unirea Nemzeti Kollégium diákjai, pénteken 9 órától pedig a Mővészeti Líceum végzıs diákjai ballagnak.  

 

 

 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útnak indult a csíkos tarisznyás diák  

2010.06.09. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Fehér ingben, fekete szoknyában, illetve nadrágban, Bocskay nyakkendıben és csíkos 

tarisznyával a vállukon vettek búcsút a virágba borult alma matertıl a Bolyai Farkas Elméleti 
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Líceum és a Református Kollégium végzıs diákjai. Tanáraik ez idı alatt lila karszalagot viseltek – de nem azért, mert illett az ünnepi 

hangulathoz. 

A szinte félévezredes iskola udvarát és folyosóit az ünnepség kezdete elıtt egy órával ellepték a végzısök hozzátartozói, barátai. A ballagók 

számára azonban már reggel 8 órakor, a Vártemplomban tartott ökumenikus istentisztelettel elkezdıdött a kicsengetés, amelyet az utolsó 

osztályfınöki óra és a Bolyaiak szobrának megkerülése követett.  

 

Befejezetlen munka?  

Összesen 10 ballagó osztály foglalt helyet az udvaron, és hallgatta többek között az igazgatók, diáktársaik, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

és a Református Kollégium Öregdiákok Baráti Körének, és a Maros Megyei Tanács üzenetét. „Ilyenkor munkánk befejezetlensége és kételyek 

fogalmazódnak meg bennem azzal kapcsolatban, hogy vajon kaptak-e eleget a diákok az elmúlt négy évben” – fogalmazott Székely Emese, a 

Református Kollégium igazgatója. Kérdésére választ Bucşe Júliától, a matematika-informatika és angol intenzív osztály végzıs tanulójától 

kaptunk: „Nem csak tárgyi tudásra tettünk szert, hanem emberileg is többek lettünk az iskola által közvetített értékek és hagyományok által.” 

 

 

Lila karszalagos ünnep  

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumból 209, a Református Kollégiumból 55 diák ballagott el idén. A Bolyai történetében ez volt a 63. végzıs, és 

egyben az egyik legmagasabb tanulmányi átlagot – 9,01 – magáénak mondható évfolyam – tudtuk meg a líceum igazgatójától, Bálint 

Istvántól. „Büszkék vagyunk rájuk, reméljük, hogy az új típusú érettségi vizsgákon is megállják a helyüket” – tette hozzá az intézmény 

vezetıje. Az iskola pedagógusai lila karszalagot viseltek az ünnepség alatt. Annak ellenére, hogy a szín illett az ünnepséghez, a tanároknak 

ezzel más céljuk volt: így fejezték ki tiltakozásukat a tervezett bércsökkentések és egyéb megszorítás ellen.  

 

Legjobb sportolók, tanulók, rádiósok és diákélet-sz ervezık 

A ballagási ceremónia keretében díjazták az évfolyam legjobb tanulóit és sportolóit, de az iskola rádiójában – Transz Bolyai Rádióban – 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

tevékenykedı diákoknak is jutottak kitüntetések. A kicsengetési ünnepség a zászlók átadásával zárult: az iskola tizenegyedik osztályosai 

átvették az elballagott végzısöktıl tanintézetük zászlóit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Díjazták a legjobbakat   
2010.06.01. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Szekeres Erzsébet 

 

Megható, szép ünnepségen vettem részt mint az egyik díjazott nagymamája a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, ahol a tantárgyversenyek 

nyerteseit díjazták. A Bolyai Alapítvány célul tőzte ki, hogy támogatja a versenyeket és díjakban részesíti az éltanulókat.  

Idén ezen a versenyen 4 tantárgyból mérettettek meg a diákok: magyar nyelv és irodalom, a magyarság története, matematika, fizika és élen 

a tanulásban – élen a sportban.  

Filep Attila bolyais véndiák adta át a díjakat a Bolyai Elméleti Líceum és a Református Kollégium amfiteátrumában. Ezt megelızıen a 
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pályázati verseny kihívásáról, az olimpiai szellemrıl és a Bolyai-szellemiségrıl beszélt. Példaként hozta fel az 1963-ban végzett Oláh Anna 

fizikus Bolyai-kutatót, aki 2008-ban felhívta a magyar UNESCO-bizottság figyelmét és javaslatot tett, hogy Bolyai János Appendix címő kötetét 

vegyék fel az UNESCO Memory of World listájára.  

2009 januárjában a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának fıigazgatója, Nárai Szabó Gábor akadémikus bejelentette az Unesco 

hivatalos döntését, miszerint Bolyai János Appendix címő kötete felkerült az Unesco Memory of World listájára.  

Az ünnepségen jelen lévı Bálint István igazgató méltatta a kuratórium fáradságos munkáját.  

Máthé Márta fizika szakos tanárnınek, a program felelısének köszönet áldásos munkájáért.  

Íme a díjazottak: magyar nyelv és irodalom: Molnár Zsófia, Molnár Dalma és Pállfy Gyopár;  

Magyarságtörténet: Punka Gabriella Noémi, Bodor Claudia Tímea, Nyulas Dorottya;  

Matematika: Fehér Áron, Benedek Annabella, Borsos Zalán;  

Fizika: Gyéresi Hunor, Lırincz Kincsı, Mezei Zsolt.  Jó tanuló és jó sportoló kategóriában: Sebestyén Éva és Albert Gáspár.  

 

Tavaszi bál – az új hagyomány  

2010.05.18. 

 

Az olvasó írja  

 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház elıcsarnoka szerdán, május 12-én immár harmadszor volt hangos a bálozó fiatalok nyüzsgésétıl. A most 

már jogosan hagyományosnak mondható rendezvény fıszervezıje idén is a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Diákszövetsége (BDSZ), de sokat 

segítettek a szervezésben a fiErd (Fiatal Erdélyiek Szervezete) és MAG ifjúsági szervezetek is.  

A megközelítıleg 200 részt vevı fiatal (fıként bolyaisok és egyetemisták) idén is belebújtak legszebb ruháikba, s tetıtıl talpig kicicomázva 

érkeztek meg a Tavaszi bálra (a cicoma fıként a lányokra értendı, az ifjú legények megmaradtak a szolid elegancia mellett). A bált idén is a 

Bolyai szalagavatóján a 11.-esek által eltáncolt keringı nyitotta meg, ezután pedig a tavalyi bálkirály és bálkirálynı következett.  

Az esti programot a hölgyválaszon kívül Puskás Gyızı színmővész rövid elıadása és az idei bálkirály- és bálkirálynı-jelöltek színvonalas 
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tánca főszerezte. De a fıszerep nyilván a táncé volt, ehhez pedig a talpalávalót „félidıig” az Alex music együttes szolgáltatta, a továbbiakban 

a The Alternate Fun Project mozgatta meg az embereket.  

A bál hangulata idén is egy kicsit elvarázsolta a jelenlévıket. És igazából ez is volt az ok, amiért három évvel ezelıtt az elsı Tavaszi bál 

megszervezıdött: valójában a mai fiatalok számára – noha szórakozóhelyekben lehet válogatni ugyan – nem adatik meg máskor a lehetıség, 

hogy különlegesebben, mondhatni kulturáltabban szórakozzanak.  

Reméljük, jövıre még nagyobb lesz az érdeklıdés.  

 

Nyulas Dorottya 

 

 

Pszichológiai vetélked ı középiskolásoknak   

2010.05.12. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

 

Május 8-án a Harmónia KLM Egyesület immár hatodik alkalommal szervezte meg a marosvásárhelyi Neveléslélektani Központ és a Maros 

megyei Ifjúsági Igazgatóság közremőködésével az Elektromaros Iskolaközpont vendégszeretetét élvezve a Delphi – Ismerd meg önmagad és 

a világot címő pszichológiai vetélkedıt a Maros megyei magyar és román tagozatos középiskolások számára, amire 13 tanintézménybıl 

összesen 48 diák jelentkezett.  

A magyar osztályok versenyén részt vevı 8 csapat közül a legjobbnak a következı diákok bizonyultak:  

I. Hely: Lapohos Botond, Szer Andrea-Henrietta, Vajda Anna – Református Kollégium – felkészítı: Csibi Mónika iskolapszichológus  

II. Hely: Ercse Botond, Kali Gabriella, Nicoară Szibill – Bolyai Farkas Elméleti Líceum – felkészítı: Csiszér Zsuzsa iskolapszichológus  

III. Hely: Domahidi Beáta, Kovács István, Zsigmond Aliz – Elektromaros Iskolaközpont, felkészítı tanár: Dósa Zsolt  

Dicséretben részesült: Barabás Tímea, Baricz Tímea, Székely Iringó – Elektromaros Iskolaközpont, felkészítı tanár: Dósa Zsolt  

A román tagozat díjazott csapatai a következık voltak :  
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I. Hely: Cozma PetruŃa, Moldovan Alexandra, Toncean Irina – Unirea Nemzeti Kollégium – felkészítı tanár: Tăban Claudia iskolapszichológus  

II. Hely: Botoş Mara Cătălina, Martin Bianca, Uifălean Gabriel Sorin – Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium – felkészítı tanár: Daniela Ilioasa 

iskolapszichológus  

III. Hely: Matea Carmen Diana, Mateescu Alexandrina Maria, Rădulescu Valentin Eugen – Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium – felkészítı tanár: 

Daniela Ilioasa iskolapszichológus  

Dicséretben részesült: Belean Monica, Sugar Madalina, Vamos Paula – sármási Samuil Micu Iskolaközpont – felkészítı tanár: Adriana 

Popovici iskolapszichológus  

A szervezık ezúton köszönik meg minden csapatnak a részvételt, valamint az otthont adó iskolának a verseny lebonyolításához való 

hozzáállását és nem utolsósorban a szponzorok támogatását.  

 

Garantált 19. századi hangulat „mai fiataloktól”  

2010.05.11.   

Szász Cs. Emese 

 

Ismét suhannak a szoknyák, koppannak a cip ık – a marosvásárhelyi ifjúság számára ugyanis Tavas zi bált szerveznek május 12-én. 

Állítólag garantált a 19. századi hangulat, amit né hány „mai” fiatal szervez más „mai” fiataloknak. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum Diákszövetsége együttmőködve a fiErd és a MAG ifjúsági szervezetekkel, május 12-én 19 órai kezdettel 

tartja a rendezvényt. A helyszín ismét a Nemzeti Színház elıcsarnoka, amely hangulatában is illeszkedik a 19. századot felelevenítı 

eseményhez. 

 

Hagyományırzı jelleggel szervezték meg két évvel ezelıtt az elsı hasonló mulatságot. A rendezvény mozgatórugója az volt, hogy a mai 

fiatalok már nem tudják, mit jelent bálba járni és hosszú ruhában keringıt táncolni. Erre néhány „mai fiatal” jött rá, akik elhatározták, elintézik, 
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hogy a többi „mai fiatal” is egy éjszakára a 19. századi ember bırébe bújjon. Éppen ezért természetesen a báli öltözet kötelezı, a lányok 

csinos ruhában, a fiúk nyakkendıben kell ropják egész éjszaka. 

 

A hangulatról élı zenekar gondoskodik, és természetesen az idei év bálkirály és bálkirálynı választás sem marad el, úgy ahogy a 

Hölgyválasz sem. 

 

 

 

 

 

A magyar diákok legjava Marosvásárhelyen  

2010.05.09. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban V. alkalommal sz ervezték meg a hét végén a magyar 

tannyelv ő középiskolák országos tantárgyversenyét. Az erdély i középiskolák legjobb tanulói 

biológiából, földrajzból, informatikából, társadalo mtudományokból és történelemb ıl mérték 

össze tudásukat. Jelen volt Markó Béla minisztereln ök-helyettes, szövetségi elnök, a 

verseny f ıvédnöke, aki a megnyitón köszöntötte a diákokat.  

 

Bálint István iskolaigazgató elmondta, hogy valamely iskola eredményességét a diákok 

teljesítménye alapján lehet lemérni. Ehhez pedig olyan versenyek kellenek, amelyek lehetıséget 
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biztosítanak a megmérettetésre. Ezért választották ki azokat a tantárgyakat, amelyekben a magyar diákoknak országos viszonylatban 

nincsenek felmérhetı eredményeik. A verseny, amelyen évente 25-30 iskola képviselteti magát közel 200 diákkal, a tanügyminisztérium által 

elismert, oklevéllel megerısített és bejegyzett vetélkedı.  

 

A legtöbb els ı díjas bolyais diák  

De lássuk a nyerteseket. A Nyárádi Erasmus Gyula biológia tantárgyverseny – melynek zsőrijét dr. Nagy Örs, a MOGYE prorektora elnökölte 

– két tagozatban zajlott. Az elsıt, a növény- és állatbiológia vetélkedıt a X. osztályos György Szidónia bolyais diáklány nyerte (felvételünkön), 

aki a vegyi kombinát káros hatásairól írt dolgozatot mutatott be. Pontszáma jóval meghaladta az utána következı helyezettét. A második, az 

orvosi biológiai vetélkedın a székelyföldiek arattak, elsı helyezést Kész Blanka, a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja ért el.  

A Teleki Sámuel földrajzverseny természetföldrajz vetélkedıjét Berze Tamás, a Tamási Áron Elméleti Líceum diákja nyerte, Székely Andrea 

bolyais diáklány harmadik lett. A humánföldrajz vetélkedın Illés Tamás székelyudvarhelyi diák bizonyult a legjobbnak, Hunyadi Adrienn, a 

Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum diákja harmadik lett. A díjakat dr. Makkai Gergely, a zsőri elnöke nyújtotta át.  

A Kalkulusz informatikaverseny mindkét szekciójában a marosvásárhelyiek szerezték meg az elsı helyet. A programozói vetélkedın a X. 

osztályos Nagy Gellért érte el legnagyobb pontszámot, alkalmazott informatikából László Sándor lett a legjobb. Mindketten a Bolyai tanulói. 

Eredményeiket dr. Kása Zoltán, a Sapientia professzora méltatta.  

Az üzleti tervek vetélkedıjét Demeter Zselyke és György Szilárd, a csíkszeredai Márton Áron Elméleti Líceum diákjai nyerték, míg a 

multimédia versenyt Csáka István és László Barna, a székelykeresztúri Orbán Balázs Elméleti Líceum diákjai. Halmen József és Barabás 

Szilárd másodikok lettek. Filozófiából Péter Attila, a Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola diákja vitte el az elsı díjat, Nyulas Dorottya 

vallás és kultúra szekcióban harmadik helyezést ért el. Munkájukat dr. Fülöp Árpád, a csíkszeredai Sapientia EMTE adjunktusa méltatta.  

Az Anonymus történelmi vetélkedın a nagykárolyi Komlódi Kinga bizonyult a legeredményesebbnek, a szovátai Domokos Kázmér 

Iskolaközpont diákja, Kovács Kinga második, Takács Kincsı Eszter, a marosvásárhelyi Pedagógiai Líceum diákja harmadik lett. Dr. Rüsz 

Fogasi Enikı, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem történelem tanszékének dékánja 10-es bejutó jegyet, ingyenes oktatást és félévi ösztöndíjat 

garantált a diákoknak.  

 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

A Bolyai-kupa helyben marad  

Díjazás után Bálint István iskolaigazgató bejelentette, a Bolyai-kupa a legeredményesebb középiskolát illeti, s az nem más, mint a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum, mely a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumot elızte meg.  

A vetélkedınek több támogatója volt, köztük a tanügyminisztérium, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a megyei tanács, a Bolyai 

Collegium, a Communitas, a Eurotransz alapítványok. A nagyszabású verseny szervezését és lebonyolítását egy hattagú bizottság vezette: 

József Éva biológia-, Molnár Zoltán földrajz-, Fejér Magdolna informatika-, Láday Zoltán társadalomtudomány-, dr. Borsos Szabolcs filozófia- 

és Józsa István történelemtanár.  

 

 

 

Mi a közös Teleki Sámuelben, Nyárádi Erasmus Gyuláb an és Anonymusban?  

2010.05.09.   

Hajnal Csilla 

 

A hétvégén került sor a már hagyományossá vált Boly ai Farkas nevét visel ı magyar tannyelv ő középiskolák V. országos 

tantárgyversenyére. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas  Elméleti Líceumban összesen 5 tantárgyból mérték ö ssze tudásukat az ország 

22 középiskolájának diákjai. 

Évente átlagosan 20–30 iskola, 150–180 diák vesz részt az oktatási minisztérium által is elismert 

versenyen. Idén Dévától Gyergyószentmiklósig, Nagykárolytól Brassóig összesen 22 iskola diákjai 

vettek részt a rangos vetélkedın, amely által az iskolák eredményességét is felmérték. A versenyt 

többek között a tanügyminisztérium, Marosvásárhely polgármesteri hivatala, a Maros Megyei 
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Tanács, a Bolyai Collegium Alapítvány, a Communitas Alapítvány, az Eurotrans Alapítvány is támogatta. Mentora már beindulástól kezdve 

Markó Béla, az RMDSZ országos elnöke volt.  

 

Olimpiászokról kimaradt tantárgyakból versengtek  

Az erdélyi magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyversenyén már ötödik éve olyan tantárgyakból bizonyíthatnak a diákok, 

amelyekbıl nincsenek felmérhetı eredmények a nemzeti olimpiászokon. 2006-ban tíz tantárgyból álló interdiszciplináris jellegő versenyt 

indított a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, amelyen egy diák két tantárgyból versenyzett. Az évek során a verseny formája módosult. Elıbb 

négy, majd öt tantárgyból álló versennyé alakult a megmérettetés, amely mára már hagyománnyá vált az erdélyi magyar oktatásban.  

 

 

Több tagozaton folyt a versengés  

A versenyt idén öt tantárgy ismeretanyagából szervezték meg. A Nyárádi Erasmus Gyula nevét viselı biológia vetélkedın belül a X. 

osztályosok növényi és állati biológia szekcióban mérték össze tudásukat, illetve a XI. osztályosok anatómia és élettan témákban vetélkedtek. 

A nagy utazó, felfedezı Teleki Sámuel nevéhez főzıdı földrajz verseny két tagozaton zajlott: általános természetföldrajz a IX-es és 

humánföldrajz a X-es és XI-es tanulók számára. 

 

A Kalkulusz – vagyis informatika vetélkedın programozói valamint számítógép alkalmazói ismereteiket mérték össze a IX–XII. osztályosok. A 

Societas Humana – azaz a társadalomtudományok versenyén az üzleti tervek- és multimédia vetélkedın kívül társadalomtudományi témájú 

szakdolgozatokat is bemutattak a diákok. Az Anonymus vetélkedın a diákoknak a magyarság történelmének 1301 és 1437 közötti 

idıszakából kellett bizonyítaniuk. 
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Aranymetszés a természettudományokban  

2010.05.04 

 

Az olvasó írja  

 

Az Európai Bizottság által támogatott Comenius – Egész életen át tartó tanulás program keretén belül a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum tanárai és diákjai tovább dolgoznak a választott téma, „Az aranymetszés” feldolgozásán.  

Az elsı közös munka után, amelyre novemberben Marosvásárhelyen került sor, most az aranyarány elıfordulását a 

természettudományokban és a biológiában kutatták a bolgár partneriskolában, Sopot városban, idén április 20-25. között.  

A találkozót elıkészítı munka idején a diákok keresték a harmóniát a növények felépítésében, az állatok, az emberi test méretarányaiban. A 

résztvevık megosztották egymással az elért eredményeket és sor került gyakorlati alkalmazásokra is, ahol a diákok megtapasztalták a 

Fibonacci- számok jelenlétét a növények sziromzatában, leellenırizték az arányosságot az emberi testen.  

A munkaüléseket kirándulások főszerezték, ahol a bolgár hegyek szépségében gyönyörködhettek a küldöttségek tagjai, ízelítıt kaptak 
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Bulgária történelmébıl, népszokásaiból, kultúrájából, új barátságok születtek. A használt kommunikációs nyelv az angol, így a találkozó jó 

alkalomnak bizonyult e nyelv gyakorlására is.  

A marosvásárhelyi iskolát 4 tanár és 10 diák képviselte a találkozón, Jakab Tünde projektkoordinátor és drd. Kálmán Attila tanár vezeté-sével. 

A szakmai felkészítést Kelemen Katalin és József Éva tanárok vezették.  

 

Jakab Tünde 

 

 

 

Latinul beszél Micimackó a Bolyai Napokon  

2010.05.04.   

Hajnal Csilla 

 

Kizárólag diákok szervezik a vetélked ıket, melyek egyre nagyobb népszer őségnek örvendenek a Bolyai Napokon, a tanárok csak 

irányítják a szervezést – mondta Horváth Gabriella,  a Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatója. Idén  még Micimackót is 

megszólaltatják latinul. 

Május 5-én, kedden 13 órától a 62-es teremben mutatják be azokat a díjnyertes pályázati 

dolgozatokat, amelyek a Reformáció és ellenreformáció Marosvásárhelyen témakörben 

íródtak. Szintén 13 órától vetélkednek az iskola V-VIII. osztályos diákjai a 63-as teremben. 17 

órától a Kultúrpalota ad otthont annak a jubileumi Szivárvány koncertnek, amelyen a második 

osztályosok vesznek részt. A hagyományossá vált Nagy Fizika Hőhóra is 17 órától kerül sor a 
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Bernády Teremben. A IX. osztályosok fizika vetélkedıjét 1997 óta szervezik a tanintézet diákjai.  

 

Népszerőek az iskola napok sportrendezvényei  

Május 6-án 13 órakor az iskola kicsi tornatermében kezdıdik a filmmaraton, amelyen magyar filmeket vetítenek a szervezık. Ugyanebben az 

idıpontban kezdıdik a hálózatban megrendezett stratégiai játékverseny is, ahol öt fıs csapatok mérik össze tudásukat az informatika 

laborokban. A 39-es teremben 13 órától A természetfeletti rossz jelenléte a világban címmel tartanak diákkonferenciát. Az iskola 

tornacsarnokában délután 1-kor elkezdıdnek a floorball, majd a minikosár, és a minikézilabda bemutatók. 19 órától a sportpályán a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum és a Sapientia EMTE tanárainak hagyományos futballmérkızésére kerül sor.  

 

 

Hétfıre marad a Micimackó és a zenedélután  

Május 7-én, pénteken már délelıtt elkezdıdnek a rendezvények: 10 órától kerül sor A két Bolyai nevet viselı rajzversenyre, melyet 11 órától 

Aki hisz, üdvözöl címmel szervezik meg az Országos Kreatívitás vetélkedı döntıjét egyház és papság témában. Délben párhuzamosan kerül 

sor a Bolyaiakról szóló Ki mit tud versenyre, és Marosvásárhely nevezetes könyvtárainak meglátogatására. 13 órától filmmaratonra, angol 

nyelvő Ki mit tud vetélkedıre és a Comenius program témáinak bemutatására is sor kerül. Jövı hétfıre marad a Micimackó jelenetek latin 

nyelvő elıadása, keddre pedig a hagyományossá vált zenedélután, melyen az iskola zenészei mutatkozhatnak be. 
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Megkezdıdtek a Bolyai-napok   

2010.05.04 

Antalfi Imola 

 

Bár már el ızetes rendezvények voltak, ma kerül sor a Bolyai-na pok ünnepélyes 

megnyitójára. Az egyhetes eseménysorozat alkalmat a d arra, hogy a diákok összemérjék 

tudásukat, sportoljanak és együtt szórakozzanak.  

 

Horváth Gabriella, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum aligazgatója elmondta, a Bolyai-napokra a 

diákok különbözı rendezvényekkel, Ki mit tud típusú versenyekkel készülnek, sportrendezvényeket 

szerveznek, ami egész héten zajlik, tanítási idı után, délben 1 órától. Április 21-én ugyan sor került 

már egy elızetes tevékenységre a biológia katedra és a X. C osztály szervezésében: az Öko Ki mit 

tud?, melynek témája az alternatív üzemanyagok volt. Tegnap 13 órától az iskola udvarán élı 

sakkjátszmát szervezett Tóth Andrea XI. B osztályos tanuló Haller Béla irányításával, ahol a sakkfigurákat diákok helyettesítették az elıre 

megrajzolt sakktáblán. Ha kissé döcögve is haladt a szervezés és kicsúsztak az idıbıl, de végül sikerült felállítani a csapatokat és 
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elkezdıdhetett az izgalmas játék. Ugyancsak tegnap alakult meg a bolyai.ro irodalmi kör (szervezık Antal Gyöngyvér, a IX. A, a IX. F és a XI. 

A osztályok tanulói) és zajlott le a kémia Ki mit tud? verseny, amelyen környezetvédelmi mikroprojekteket mutattak be. A Bolyai-napok 

megnyitója elıtt a Mindentudás iskolája keretében (szervezı Szász Ágota és a XII. H osztály) bemutatják a diákok dolgozatait. 13 órától a 

díszteremben tartják az ünnepélyes megnyitót, amelyen a 2009–2010-es tanévben a tantárgyversenyeken kiemelkedı eredményt elért 

mintegy 200 diákot és az ıket felkészítı tanárokat díjazzák. A nap további részében élı sakkjátszma, Kisokos matematikavetélkedı lesz, az 

irodalmi kör keretében pedig Román vers és próza címmel tartanak elıadásokat. Horváth Gabriella elmondta, a rendezvény a magyar 

tannyelvő iskolák részére 5 tantárgyból (biológia, földrajz, társadalomtudomány, történelem, informatika) szervezett országos versennyel zárul 

szombaton. Az V. alkalommal sorra kerülı versenyt a tanügyi minisztérium is elismeri és támogatja, a kapott oklevelek egyenértékőek az 

egyéb országos olimpiákon szerzett diplomákkal. „A Bolyai-napok során a szórakozás és szabadidıs programok mellett a diákoknak készülni 

is kell a versenyekre, szervezni, szponzorokat keresni, tehát közösség- és csapatépítı jellege van” – tette hozzá az aligazgató.  
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Diákkémikusok díjazása   

 

2010.04.28 
Nagy Székely Ildikó 

 

A múlt héten az Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium dísztermében díjazták az országos kémia tantárgyversenyen jól szerepelt Maros megyei 

diákokat. A marosvásárhelyi Gedeon Richter Románia által felajánlott jutalomcsomagokat nyolc tanuló vehette át, ık valamennyien dicsérettel 

tértek haza a Piteşti-en megszervezett erıpróbáról. A megye legjobb „diákkémikusai” közül ketten az Egyesülés, ketten az Al. Papiu Ilarian 

Nemzeti Kollégiumba, hárman a szászrégeni Petru Maior Iskolaközpontba járnak. A díjazottak között egy magyar diák van: Farkas József, a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum tizedikese.  

Az ünnepélyen Matei Dumitru tanfelügyelı köszöntötte az egybegyőlteket, majd Zayzon Zsuzsanna, a Gedeon Richter Románia PR-

menedzsere gratulált a tantárgyverseny résztvevıinek, és átadta a cég ajándékait. Ezt követıen a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánja, dr. Daniela Muntean röviden ismertette fakultását, melyhez dr. Vali Camel 

elıadótanár kivetített, félig vicces kedvcsinálót mellékelt. A rendezvény utolsó mozzanataként Kelemen László, a Gedeon Richter Románia 

eladási és marketingigazgatója a gyógyszerész hivatásról beszélt, és – a távolabbi jövıre szóló – meghívást intézett azokhoz a diákokhoz, 

akik erre a pályára készülnek.  
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A legtöbb végz ıs fels ıfokon kezeli a számítógépet  

2010.04.22.  
Hajnal Csilla  

 

A folyó héten lezajlott számítógép-kezel ıi ismereteket felmér ı vizsga nem okozott különösebb gondokat Maros megye  végzıseinek. 

Az 1360 feliratkozott diák közül 588-an szereztek f elsıfokú min ısítést. 440-en haladót, 320-an közép szint ő értékelést, és 69 diák 

kapott kezd ı minısítést. 

 

 

Két része volt a megmérettetésnek: a vizsga elsı félórájában internet-hozzáférést biztosítottak számukra, a feladatok megoldására pedig még 

egy órát kaptak a diákok. A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és a Református Kollégiumban összesen 209 érettségizı közül 181 tanuló 
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vizsgázott a héten, 28 diáknak elismerték az Európa szerte akkreditált ECDL vizsgáját. Négy diák kapott középszintő értékelést, a legtöbben 

felsıfokú minısítést szereztek, kezdı szintő minısítést senki nem kapott. A tegnapi sztrájk nem érintette a vizsga menetét Maros megyében. 

Augusztus 26–27-én bizonyíthatják számítógép-kezelıi ismereteiket mindazok, akik ezen a héten lemaradtak róla. 

 

 

 

Megkezdıdött az érettségi vizsga  

2010.04.20. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(b.gy.) 

 

A megye 38 középiskolájából 5235 végzıs diák iratkozott fel az idei érettségi vizsga elsı 

megmérettetésére, amelyen a számítógép-felhasználói ismereteikrıl kell számot adjanak. A 

tantárgyat heti egy illetve két órában a kilencedik osztálytól kezdve tanulják a középiskolás diákok.  

A másfél órát tartó vizsga két részbıl állt, az elsı tételt az internet segítségével kellett megoldani, a 

másodikon a szóbeli ismereteket mérték. A tételek idıben megérkeztek, s ezúttal az 

internetkapcsolatban sem volt fennakadás.  

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 209 végzıs diákjából 181-en vesznek részt a 

próbán, 28 tanulónak ugyanis elismerték az ECDL-vizsgáját. Az elsı nap három teremben 63-an 

vizsgáztak, a Református Kollégium 55 érettségizıjébıl 25-en. A 0-25 pont közötti eredményt elérı érettségizık kezdı felhasználói, a 26-50 

pont között teljesítık középszintő, az 51-75 pontot elérık haladó, a 75-100 pontot teljesítık gyakorlott számítógép-felhasználói minısítést 

kapnak – tájékoztatott Horváth Gabriella aligazgató, a vizsgáztató bizottság elnöke.  
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Mikes Kelemen követ ıi  

 

2010.04.15. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Nagy Székely Ildikó 

 

Maros és Kovászna megyei a legtöbb díjazott  

 

A megyei olimpiák gyızteseit csomagolás közben találta a húsvéti nyuszi, a legtöbb tantárgyból – többek között magyar nyelv és irodalomból, 

német, francia, olasz és portugál nyelvbıl, biológiából, földrajzból, társadalomtudományból – ugyanis a tavaszi szünidıben szervezték meg az 

országos erıpróbát. A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny döntıjére április 6-a és 10-e között került sor 

Sepsiszentgyörgyön.  

 – Maros megyébıl 24 diák vett részt ezen a versenyen, ık összesen 14 díjat hoztak haza. Az idei eredmények egy kicsit gyengébbek a 

tavalyiaknál, múlt évben ugyanis 4 elsı díjazottunk is volt, elégedetlenségre azonban semmi ok, hiszen megyénk Kovászna megyével együtt 

elsı helyezett lett, ami a díjak számát illeti – tudtuk meg Kiss Tünde szaktanfelügyelıtıl, aki a továbbiakban ismertette a kitüntetettek 

névsorát. A középiskolások közül a bolyaisok „arattak,” az öt-nyolcadikos versenyzık között a 2-es Számú Általános Iskola, a George Coşbuc 

Gimnázium, a Mővészeti Líceum, illetve az erdıszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont tanulói értek el szép eredményeket. Második díj: 
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Márton András (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, IX. osztály, felkészítı tanár: Soós Katalin), Molnár Zsófia (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XI. 

osztály, tanár: Sikó Olga), Brázdilik Zsuzsa (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XII. osztály, tanár: Murvai Éva); harmadik díj: Finna Eszter (Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum, XI. osztály, tanár: Sikó Olga); dicséret: Kiss Etelka, Csatlós Andrea (George Coşbuc Gimnázium, V., illetve VII. 

osztály, tanár Csizmadia Irma), Demeter Eszter, Dóczi Orsolya (2-es Számú Általános Iskola, VIII. osztály, tanár: Kádár Annamária), Simon 

Lilla (Mővészeti Líceum, VII. osztály, tanár: Barta Erzsébet), Nagy Hilda (erdıszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont, VIII. osztály, tanár: 

Tóth Domokos), Kiss Anna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, IX. osztály, tanár: Sikó Olga), Bordi Eszter, Codău Annamária (Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum, X. osztály, tanár: Murvai Éva), Dávid Panna (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XI. osztály, tanár: Murvai Éva).  

A latin nyelvekbıl Kolozsváron, német nyelvbıl Gura Humoruluiban szervezték meg az országos tantárgyversenyt. Az eredményekrıl Radui 

Daniel szaktanfelügyelı tájékoztatott. Francia nyelvbıl egy dicséretet, németbıl 2 elsı díjat, egy harmadik díjat és 3 dicséretet hoztak haza a 

Maros megyei diákok. A díjazottak között két magyar nyelven tanuló diák szerepel: az elsı díjas Sparmüller Petra (Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum, X. osztály, felkészítı tanár: Péterfi Enikı) és a dicséretes Besa Viktória (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XII. osztály, tanár: Gál 

Enikı). A további tantárgyversenyek eredményeire visszatérünk.  
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A nagy kihívás  

2010.03.30. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

(bodolai) 

 

A múlt évinél is sikeresebbnek, élobbnek nevezte a Brenyó Mihály Matematika Pontszerz ı 

Verseny második országos dönt ıjét Pop Ágnes tanítón ı, a verseny f ıszervezıje és 

irányítója, aki a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium ból indult kezdeményezést nemcsak 

Marosvásárhelyen honosította meg, hanem országos sz intővé tudta tenni.  

 

Tíz megoldás egy feladatra  

A vetélkedı házigazdája ezúttal is a Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt, ahol az elmúlt hét végén az 

ország 14 megyéjébıl érkezett 68 második és harmadik osztályos kisdiák bizonyította szeretetét a 

matematika iránt, kreativitását, eredeti, önálló gondolkodásra való képességét. A verseny kihívást 

jelent mind a diákoknak, mind a tanítóknak. Ha a matematika örömforrás a tanító számára, elıbb-utóbb azzá változik tanítványai számára is. 

Pop Ágnes gondolataiból idéztünk, aki tanítókból álló lelkes csapatával együtt kilenc éve szervezi a „Brenyót”, ahogy a diákok a versenyt 

nevezik, amely „já-tékosságával, a feladatsorok felépítésével, az indoklásra való késztetéssel” újat hozott a kisiskolásoknak. A javítóbizottság 

tagjai pedig örömmel fedezték fel, hogy egy-egy feladatra akár tíz jó megoldás is született.  
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Megszelídíteni a matematikát  

A résztvevıknek tehát sikerült megszelídíteni a matematikát, amirıl ezentúl gondoskodniuk kell, utalt a kis herceg és a róka példájára a 

nyitóünnepségen Szıcs Domokos, a közoktatási szaktárca kisebbségi oktatásért felelıs államtitkárának kabinetigazgatója, aki Nagy Éva 

államtitkári tanácsossal együtt köszöntötte a rendezvényt. A biztatás szólalt meg Bálint István iskolaigazgató, Illés Ildikó fıtanfelügyelı-

helyettes, Fejes Réka szaktanfelügyelı, valamint Sebestyén Mária matematika szakos tanár nyitóbeszédében. A leghatásosabbnak azonban 

a felsı tagozatos Szilágyi Botond szavai bizonyultak, aki megköszönte a szervezıknek, hogy lehetıséget teremtenek arra, hogy bármelyik 

részt vevı kisgyerek olyan óriási kobak lehessen, akirıl majd iskolát neveznek el. A verseny résztvevıit meglátogatta Bajtai Erzsébet, 

Magyarország bukaresti nagykövetének felesége, aki jelképes csokoládétojást ajándékozott minden versenyzıknek.  

 

Kolozsváriak vitték el az els ı díjakat  

A pontszerzı elıdöntık és a döntı feladatsorát a Brenyó Mihály nyugalmazott igazgató és matematikatanár tevékenységét folytató 

kecskeméti Varga József állította össze, aki szerint az önálló gondolkodás „göröngyös útján” megszerzett ismereteket, gondolkodási 

módszereket a verseny résztvevıi más helyzetekben is alkalmazhatják. A kisdiákok teljesítményét a vasárnapi díjkiosztó ünnepségen 

Sebestyén Mária tanárnı értékelte, s a Bolyai iskola dísztermének színpadán valamennyien értékes ajándékot és részvételi emléklapot 

vehettek át.  

A harmadik osztályosok közül elsı díjat nyert versenyzı, a kolozsvári Garfield Adrienne (János Zsigmond Unitárius Líceum, tanítónı Pásztori 

Kupán Zita) maximális pontszámot ért el. Második díjat Zalányi Eszter Boróka (Romulus Guga Gimnázium, Marosvásárhely, tanítónı Bakos 

Jolán) és Péter Anna (szovátai S. Illyés Lajos Á. I., tanítónı Páll Ildikó) kapott. A harmadik díjas Portik Ábel és az Origó-díjas Zsigmond Gergı 

is a szovátai Páll Ildikó tanítványai. Harmadik helyezést ért el Nyulas Miklós (Liviu Rebreanu G. – Hajdú Ildikó) és a nagyváradi Salánki Miklós 

(George Coşbuc Á. I. – Antal Forizs Enikı). A Népújság-díjat Erdei Csongor (micskei Miskolczy Károly Á. I. – Hodgyai Edit) és Nagy Dávid 

Márk (Bolyai Farkas E. L – Jánosi Szerén) kapta, ketten dicséretben részesültek.            

A negyedik osztályosoknál a következı volt a sorrend: I. díj: Katona Bugner Attila (kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kulcsár 

Margit) és Iszlai Ferdinánd (Nyárádszeredai Á. I. – Kovács Márta), II. díj: Budai Anita (Margittai Á. I. – Conzici Gabriella, Forgács Enikı), 

Puskás Dávid (Bolyai Farkas E. L. – Szitai Tünde Klára), III. díj: Sólyom Botond szintén a Bolyaiból, Imre Zsolt a nyárádszeredai iskolából és 
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Ágocs Henrietta Viktória Margittáról. A negyedikesek között öt dicséretet és az ETV két díját osztották ki.  

A vendéglátók tartalmas programot állítottak össze a résztvevıknek, akik Balás Árpáddal megtekintették városunk nevezetességeit, 

klubtevékenység keretében beszélték meg a feladatokat Sebestyén Mária tanárnıvel, játszóházban szórakoztak Moldován Emesével és 

látogatást tettek a somostetıi állatkertben.  

A támogatóknak, akik szép számmal voltak, Pop Ágnes, a szervezıknek, akik éjt nappá téve dolgoztak a rendezvény sikeréért, Horváth 

Gabriella, a Bolyai középiskola igazgatóhelyettese mondott köszönetet.  
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Kis matekszelídít ık az ország minden pontjából  

2010.03.27.   

Szász Cs. Emese 

 

A matematikát nem lehet elég korán kezdeni, s ıt a versengést sem ebb ıl a tantárgyból – ezt bizonyítja a péntekt ıl vasárnapig zajló 

Brenyó Mihály Matematika Pontszerz ı Verseny országos dönt ıje. Marosvásárhelyre ez alkalomból 14 megye 68 kis matematikusa 

érkezett bizonyítani. 

Pop Ágnes (fotó) tanítónı kilenc éve szervezi ezt a 3-4. osztályosoknak szóló tantárgyversenyt. Országos méretővé 

azonban csak múlt évben nıtte ki magát, akkor sikerült elıször megszervezni a döntıt, most pedig a második 

országos döntı zajlik jelenleg is a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A vetélkedı nem hagyományos tantárgyverseny, 

ugyanis a feladatokat minden gyerek saját „észjárása” szerint kell hogy megoldja, a próbákkal pedig a diákok 

kreativitását és helyzetmegoldó készségét is tesztelik. 

A három napos rendezvénysorozat megnyitóját pénteken este tartották a Bolyai dísztermében. Az iskola igazgatója az 

ünnepségen elmondta, nem lehet elég korán kezdeni a matematikát sem. Majd arról biztosította az összegyőlt 

tehetségeket, hogy ezen a versenyen mindenki nyer. 

A verseny elnöke, Szıcs Domokos minisztériumi vezérigazgató az Antoine de Saint-Exupéry könyvébıl ismert 

kisherceghez hasonlította az összegyőlt kis matematikusokat. „Ahogy a kisherceg megszelídítette a rókát, ti is úgy 

szelídítitek most a matematikát. Azt tudom már, hogy szeretitek a számok tudományát, de vigyázzatok is rá” – biztatta 

kedves szavakkal a kisdiákokat. 

A megnyitón felszólalt még a verseny egykori résztvevıje, Szilágyi Botond, aki „nem is olyan rossz dolog a matek” jelmondattal biztatta a 
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versenyzıket. „Lehet közületek kerül ki valaki aki olyan óriási nagy kobak lesz, hogy majd iskolát is neveznek el róla” – biztatta kisebb társait 

mindenki derültségére az alig pár évvel idısebb Botond. 

 

Harmadszorra is megyei bajnokok a bolyais lányok   

 

2010.03.22 

 

Immár harmadszorra is sikerült a bolyais kosaras lányoknak bajnoki címet kiharcolniuk az elmúlt hét 

végén Régenben megrendezett középiskolás kosárlabdatorna megyei döntıjében. A középiskolák 

közötti bajnokság ezen szakasza fordulatos és izgalmas mérkızéseket eredményezett. A döntıbe a 

Marosvásárhelyt képviselı két csapat jutott be, ahol a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diáklányai 

kerekedtek felül az Unirea Nemzeti Kollégiumot képviselı kosaras lányokon. A gyıztes csapat 

tagjai: Ábrán Csilla XI. E, Bartha Borbála XI. A, Bartha Tímea X. H, Görbe Bernadett IX. B, 

Keresztes Kriszta IX. A, Klósz Zsuzsanna XI. A, Sebestyén Éva XII. A, irányító tanár Jakab Barna.  
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Irodalmi Kreativitás Verseny  

 2010.03.11 

„… ez a verseny szabad. Még annál is szabadabb!”  

 

Hagyományosan, immár 15. éve szervezi meg az MMKD (Maros Megyei Magyar Középiskolások Diákszervezete) és a Makosz (Romániai 

Magyar Középiskolások Szövetsége) az Irodalmi Kreativitás Verseny megyei szakaszát.  

Az Irodalmi Kreativitás Verseny (IKV), amint a mottója is mutatja, nem a szabályokról szól, nem az irodalomtudást szándékszik felmérni, 

hanem – mint egy tehetségkutató vetélkedı – az írói vénával megáldottakat próbálja elıásni az ifjúság népes csoportjából. Itt tehát lehetıség 

nyílik minden középiskolás számára a kibontakozásra: mindenki egy 9-10 tételbıl álló feladatlapot kap, amelyek közül azonban csak kettıt 

kell kidolgoznia a rendelkezésre álló 3 óra alatt. Ezek a tételek mind mőfajilag, mind tematikailag is széles sávon mozognak, éppen annak 

érdekében, hogy mindenki találjon neki megfelelı kihívást, és senkinek se kelljen kényszerbıl írnia. Ezenkívül nem kötelezı a teremben 

maradni, bárhova el lehet bújni, haza lehet vinni a tételt, be lehet ülni egy kávézóba, vagy kinek mi esik éppen jól. A hangsúly csak és 

kizárólag a kreativitáson van.  

Idén január végén – február elején került sor a Maros megyei iskolákban a helyi szakaszra, majd február 24-én a megyeire is, melynek a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont. Több mint 50 diák érkezett a megmérettetésre, és büszkén mondhatjuk, hogy igencsak 

színvonalas írások születtek. Az elsı három helyezett, illetve a dicséretben részesülık továbbjutnak az országos szakaszra, melyre április 

23–25. között kerül sor Szovátán, a Teleki Oktatási Központban.  

A továbbjutók a IX–X. osztályos kategóriában: Nagy Ágota Gabriella (Református Kollégium), Nagy Kinga (Mircea Eliade Fıgim., Segesvár), 

Germán-Salló Zsófia (Bolyai Farkas Elm. Líc.), Ábrám Endre (Mővészeti Líc.) és Bordi Eszter (Bolyai Farkas Elm. Líc.). A XI-XII. osztályosok 

közül pedig a legjobban teljesítettek: Molnár Zsófia (Bolyai Farkas Elm. Líc.), Kovács Beáta (Bolyai Farkas Elm. Líc.), Kilyén Attila (Bocskai 

István Iskolaközpont, Nyárádszereda), Láng Dániel (Mővészeti Líc.) és Pálffy Gyopár (Bolyai Farkas Elm. Líc.).  
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Sok sikert nekik a továbbiakban!  

                   Nyulas Dorottya 

Környezetvéd ık vetélked ıje 

 

2010.03.01. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Mezey Sarolta 

 

 A mezıpaniti Kádár Márton Általános Iskolában pénteken ta rtották meg a Curie 

Környezetvédelmi Emlékverseny területi dönt ıjét. A vetélked ıt nagy érdeklodés övezte, 

rekordszámú csapat nevezett be, ami a környezetvéde lem iránti fokozott érdeklodést jelzi. 

A nagyobb korosztályok els ı helyzettei részt vesznek a szolnoki dönt ın. A vetélked ıt 

Deák János, az iskola fizika-kémia szakos igazgatój ának irányításával szervezték meg.  

 

Rekordszámú résztvev ı  

 – A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 15 éves múltra tekint vissza, Mezıpanit immár 10 

éve területi központ. A verseny célja, hogy a jelentkezı diákok irányítottan ismerkedjenek meg 

természeti értékeinkkel, közelebbi és távolabbi környezetünkkel, a globalizáció problémáival, környezettudatos szemléletük és 

magatartásuk alakuljon ki. A döntıt négy levelezı forduló elızte meg, melyen a tanulók írásbeli feladatsorokat oldottak meg. A 2009-2010-

es tanévben a Curie-versenyre 52 csapat nevezett be, 28 csapat Mezıpanit községbıl, 3 csapat Maroskeresztúrról, 21 csapat a Bolyai 

Farkas Elméleti Liceumból. Ez rekordnak számít, és 156 tanulót, illetve 12 felkészítı tanárt jelent. A négy levelezıi forduló eredményei 

alapján az 52 csapatból 49 csapat jutott a döntıbe. A döntı tétje, hogy az elsı díjban részesülı nagyobb korosztályú csapatok (a VII-VIII., 

a IX-X. és a XI-XII. osztályosok) meghívást kapnak a szolnoki országos döntıre, melyre április 23-25. között kerül sor – mondta Deák 
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János iskolaigazgató.  

 

 A legjobb csapatok  

Íme az elsı helyezettek: a III-IV. osztályosok közül a mezıbergenyei csapat: Nagy Erzsébet, Borbély Arnold és Málnási Gábor, 

felkészítıjük Gálfi Gizella és Ionescu Emese.  

Az V–VI. osztályosok közül a mezıpaniti Kádár Márton Általános Iskola csapata – Barabási Ernesztina, Czirjék Anita és Kovács Evelin – 

érte el a legjobb helyezést, felkészítı tanáraik Marosán Réka és Deák Júlia.  

A VII-VIII. osztályosok között szintén a mezıpanitiakat illette az elsı helyezés – Gál Klaudiát, Barabási Klárát, Bodó Helgát és Birtalan 

Antóniát – felkészítı tanáraik Nagy Katalin és Adorjáni Beáta.  

A IX-X. osztályos korosztályban a Bolyai Farkas Elméleti Líceum IX. H. osztálya lett az elsı – Borsos Tamás, György Borbála és Kiss 

Anna –, felkészítı tanáruk Patek Enikı.  

A XI-XII. osztályosok kategóriájában a XII. E osztály jeleskedett, Székely Barna, Varga Barna és Szövérfi Balázs érte el a legjobb 

helyezést. Tanáruk Kajcsa Juliánna.  

 

Ismerkedés örökségünkkel 

 

A dolgozatok javítása alatt a tanulók különbözı tevékenységeken vehettek részt. A középiskolásoknak a budapesti Romhányi András 

tartott elıadást Mit adott a magyarság Európának és a nagyvilágnak? címmel.  

Akiko Kimura japán képzımővész az origami rejtelmeibe vezette be az elemi iskolásokat, míg az V-VI. osztályosoknak Bálint Zsigmond 

fotómővész tartott elıadást. Mezıpanit mővészeti értékeit Molnár Dénes grafikus és Czirjék Lajos festımővész ismertette a vetélkedı 

résztvevıivel.  

A rendezvényt támogatta a Monográfia Alapítvány, a helyi tanács és Bartha Csaba vállalkozó.  
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A sikerhez vezet ı úton  
2010.01.07. 

KözpontKözpontKözpontKözpont    

Balogh Erzsébet 

 
 

Adottság vagy tanulás?  

 

Munka, szakképzettség és nevelés – a három legfonto sabb tényez ı az életben való sikeres boldoguláshoz, vélik az ér ettségi el ıtt 

álló fiataljaink. A Politikatudományi és Közigazgat ási Nemzeti Iskola (SNSPA) az Agerpres által múlt h éten közzétett felmérése 

alapján, a kérd ıívet kitölt ı tizenkettedikes diákok 95 százaléka a munkát jelöl te meg a sikeres élet alapjául.  

 

A szaktudást 94, az iskolát 89, valamint a tisztességet és becsületességet 83 százalékuk tartotta 

fontosnak. A válaszadók 79 százaléka a szerencsét, míg 64 százalék a protekció és kapcsolatok 

szerepét emelte ki a siker tényezıjeként. 

A kutatás rámutat arra is, hogy lányoknak és fiúknak különbözı életcéljaik vannak, míg az elıbbiek 

egy harmonikus családra és sikeres karrierre vágynak, addig a másik nem képviselıi úgy vélik, 

pénzzel érnének el sikereket. 

 

A szakmai siker nem minden   

Domahidi Tímeával , a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tizenkettedik osztályos tanulójával beszélgettünk jövıbeni terveirıl, pályaválasztási 

preferenciájáról. İ a sikeres érettségi után mindenképp folytatni szeretné tanulmányait, egyelıre úgy tervezi, az orvosi egyetemre felvételizik. 
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Kérdésünkre, hogy mi szükséges a sikeres karrierhez, a tanulást és az érdeklıdést emelte ki. „Ahhoz, hogy valóban eredményes lehessek a 

szakmámban, a legfontosabb, hogy érdekeljen mindaz, amivel foglalkozom, szeressem azt a szakmát. Ha már az egyetemen jó eredményeim 

vannak, jó úton haladok a siker felé.” 

Ahogyan a felmérés is mutatta, Tímea azon lányok közé tartozik, akik úgy vélik, csupán a karrier nem boldogít. – Ahhoz, hogy azt mondjam, 

sikeres az életem, fontos, hogy szakmai téren jó eredményeket érjek el, de persze nem csak az számít. Elıször is megtalálni a „nagy İ-t” és 

ugyanúgy az is, hogy igazi barátaim legyenek, olyanok, akikre mindig számíthatok, nem csak egy-egy buli alkalmával.  

A pályaválasztás elıtt álló lány úgy látja, mind a tanulás, mind a velünk született adottság a siker felé vezetı út, mintegy kiegészítik egymást, 

hiszen tehetség nélkül nem nyújt eredményt a tanulás, viszont tanulás nélkül a tehetség nem boldogít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


