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A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei  

2011.12.13.  

NépujságNépujságNépujságNépujság        

 

A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny 

végleges eredményei a múlt héten váltak nyilvánossá. A középiskolásoknak és egyetemistáknak szervezett oktatási programra összesen 

húsz csapat nevezett be tíz marosvásárhelyi középiskolából, illetve egyetemrıl. A csapatok középiskolás diákjai az Unirea Nemzeti Kollégium, 

a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, az Elektromaros Iskolaközpont, a Gheorghe Şincai Iskolaközpont, az 

Emil A. Dandea Iskolaközpont és a Mővészeti Líceum tanulói. Az egyetemista versenyzık a Sapientia EMTE, a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem diákjai közül szervezıdtek kincsvadászó csapatokba. 

A benevezett fiataloknak minden héten egy-egy próbával kellett megbirkózniuk, hat teljes nap állt a rendelkezésükre megoldásaik 

összeállítására. A heti megoldásaikat ık maguk kellett feltöltsék az erre a célra kialakított webes felületre. 

A Kincsvadászatnak kettıs célja volt: a feledésbe merült, régi marosvásárhelyi kincsek felkutatása és népszerősítése a fiatalok körében, 

valamint a versenyzık bevezetése az internetes tartalomgyártás világába. 

A zsőri összetétele városunk fontosabb kulturális intézményeinek képviselıi, szakemberei: Györfi Zalán muzeológus, a Maros Megyei 

Múzeum munkatársa, Kolozsvári Szilárd, az Unirea Nemzeti Kollégium és a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum történelemtanára, Lázok 

Klára, a Teleki Téka vezetıje, valamint Nagy J. Attila építész, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ ügyvezetı igazgatója. 

A benevezett csapatoknak hétrıl hétre egyre kreatívabbaknak kellett lenniük, ugyanis az elsı heti városi szobortérkép elkészítése után egy 

olyan helyszínt, épületet vagy közteret kellett felkutatniuk, ami ma is létezik, de igazolni lehetett több évtizedes mivoltát régi fotók 

segítségével. A harmadik héten egy videót kellett készíteniük, ami idıkapszulaként szolgálhatna a 3011-es év marosvásárhelyi lakosainak. Az 
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utolsó két héten pedig összevont feladatot kaptak, egy feledésbe merült kincs bemutatása után a weboldalra feltöltött bejegyzéseiket kellett 

népszerősíteniük, kihasználva minden internetes kommunikációs eszközt.  

A vetélkedı végkicsengése egy, az 1990 elıtti Marosvásárhelyt felidézı fotóalbum elkészítése volt. A 165 feltöltött régi fotó végigvezeti az 

olvasót az egész 20. századi Marosvásárhelyen, kezdve az 1930-as évektıl. 

A Kincsvadászat weboldalnak a meghirdetés óta összesen 7.000 egyéni látogatója volt. A csapatok által feltöltött 60 bejegyzésre 33.775 

közönségszavazat érkezett, egy hét alatt (ötödik heti próba) 4.100 Facebook-like-ot sikerült szerezniük a vasarhely.ro oldal Heti Kincs 

rovatában közzétett megoldásaikra, és több mint 1.000 hozzászólást generáltak azok a kritikák, biztatások, tartalmas viták, amelyek folytonos 

pezsgést biztosítottak a versenynek. 

A szők körő, baráti beszélgetéssé alakult díjkiosztón a nyertes csapatok tagjai töredelmesen bevallották, hogy öt héten keresztül állandóan a 

heti próbák által kiváltott versenylázra, kihívásra és városunkra tudtak összpontosítani. A bennük levı folyamatos késztetés az volt, hogy 

hogyan lehet jobban játszani és népszerősíteni ezt a versenyt. Utólagos bevallásuk szerint a közzétett heti eredmények után mindig nagyon 

figyelmesen végigböngészték az éppen legtöbb pontot szerzı csapatok bejegyzéseit, megpróbálván ellesni, hogy milyen elvek alapján 

minısít 

„legjobbnak” a zsőri. 

A vetélkedı fıdíját elnyerı csapat a Szippancsok, a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum diákjai, akiknek összesen 400 pontot sikerült 

összegyőjteniük, az Á La Cool fogorvostan-hallgatókból verbuvált csapat alig 5 ponttal maradt le tılük. A harmadik csapat, a Lecsó igazi 

kitartásról és küzdelemrıl tett tanúbizonyságot, hiszen az elsı heti értékelés után a 8. helyrıl kellett a 3. helyre feltornázniuk magukat. 

A Kincsvadászat fıdíja egy-egy Samsung i9001 Galaxy S Plus okostelefon volt, a második illetve harmadik helyezettjei a Tompa Miklós 

Társulat nagytermi és kistermi, egy évre szóló színházbérleteit tudhatták magukénak. 

Gyárfás Zsuzsa  
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Haikus délután a Bolyaiban  

2011.11.28.   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 

Egyedi ötlettel kívánta próbára tenni a diákok kreativitását a Bolyai Farkas Elméleti Líceum irodalmi köre, így Simon György magyar szakos 

tanár kezdeményezésére haikuíró versenyt hirdetett meg. 

Az egyéni költeményeket péntek délig kellett a szervezıkhöz eljuttatni, akik gondoskodtak arról, hogy ne csak az alkotók, hanem az 

irodalomkedvelık is tevékenyen vegyenek részt az eseményen. Így november 18-án 14 órától tea és jó hangulat közepette került sor a 

haikuk, a japán költészet igen kedvelt versformájában írt alkotások felolvasására és díjazására. A három legjobb költeményt szavazással 

választották ki a jelenlevık, költıik könyvjutalomban részesültek, az elsı helyezett pedig egy haikunaptárt is nyert. A díjazott alkotások: I. hely 

– Kántor Zsolt: Illúzió, II. hely – György Szidónia: Szerelem, III. hely – Bakó Eszter: Napfelkelte. 

Az izgalmak elcsitulása után érdekes és színvonalas beszélgetésre került sor Markó Béla költıvel, aki megosztotta a kötött formák 

kedvelésével kapcsolatos és az alkotási folyamatról szóló gondolatait, valamint tanácsokat adott egy irodalmi kör életben tartásához. 

A résztvevık új élményekkel gazdagodva, s a meghallgatott verseken reflektálva hagyták el a termet, a szervezık pedig máris ötletezgetni 

kezdtek arról, hogy mi legyen az irodalmi kör következı rendhagyó tevékenysége. 

Codău Annamária, XII. E osztályos tanuló  
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Bolyais diákok a legjobb üzleti tanácsadók  

2011.11.22.  

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 Mezey Sarolta  

 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum XII . osztályos diákjai 

nyerték a középiskolásoknak kiírt közgazdasági eset tanulmányi versenyt, 

amelyet a csíkszeredai Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok 

Kara a hét végén szervezett. A bolyais diákoknak na gyon er ıs mezınyben 

kellett vállalni a megmérettetést, ahol a legfelkés zültebb erdélyi 

középiskolásokkal versenyeztek. A diákokat  Láday Z oltán tanár készítette fel.  

Farm fellendítése volt a tét  

A versenyre pályázat révén lehetett jelentkezni. A szervezık adott témára 

esettanulmányt vártak, amelyet a diákoknak kellett kidolgozni. A selejtezıben egy 

étteremláncot kellett felfuttatni a kemény konkurencia körülményei között. Az országos szakaszra 16 csapatot választott be a zsőri, ebbıl 15 

jelent meg erdélyi városok neves középiskoláiból. Maros megyét a Bolyai csapata képviselte: Fogarasi Orsolya, Szabó Melinda, Székely Rita, 

Szucher Ágnes, akik a társadalomtudomány – intenzív angol szakos XII. F osztály tanulói. 

– A versenyt szombat-vasárnap bonyolították. A diákoknak tízórás versenyidıt szabtak, ami azt jelenti, hogy az egyetem egy-egy termében 

elkülönítve dolgoztak a megadott témán, éspedig: egy farmot, egy családi vállalkozást kellett fellendíteni, komoly üzleti tanácsokkal ellátni. A 

csapat tehát üzleti tanácsadói szerepet látott el. Fel kellett tárni a problémákat, valósághő megoldásokat kellett javasolni, amelyeket a 

vállalkozó kivitelezhet. Marketingmixet kellett összeállítani, amelybıl a csapat a legszínesebb skálát alkalmazta, jól alátámasztva. A 10 perces 
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dolgozatot – ami se több, se kevesebb nem lehetett – kétszer kellett megvédeni, és válaszolni a zsőri kérdéseire. Egyszer a csoportban, ahol 

öt csapatból válogatták ki a legjobbat, majd a döntıben, ahol neves szak- és üzletemberek bírálták ıket. A négy lányból álló csapat annyira 

profi módon állította össze az esettanulmányt, olyan jó volt a power pointos bemutató, annyira ügyesen védték meg a dolgozatot, hogy ezzel 

magasan vezették a mezınyt. Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere külön megdicsérte ıket és bevallotta, hogy még ık sem gondoltak 

volna ilyen jó megoldásokra – mondta Láday Zoltán felkészítı tanár. 

 

Maximalizált profit  

– Szórakoztató jellegő mezıgazdasági farmot kellett fellendítenünk. Észre kellett venni a problémákat, figyelembe kellett venni a gazdasági 

helyzetet, a külsı, a belsı tényezıket, a farm erısségét és gyengeségét, a lehetıségeket és a veszélyeket. Tanácsokkal kellett ellátni a 

vállalkozót és üzleti tervet kellett készíteni. Gazdasági ismereteink segítségével számos javaslatot tettünk a programváltoztatásra, a turisták 

belépésére, a fagyiüzem kapacitásának kiteljesítésére, újabb tıkebefektetés nélkül és a profit maximalizálásra vonatkozóan – mondták a 

csapat tagjai. 

A díjat és a jutalmakat vasárnap adták át a gyıztes csapatnak. A bolyais diákokat felkérték, hogy vegyenek részt az egyetemistáknak kiírt, 

márciusra tervezett esettanulmányi verseny megszervezésében. 
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Fergeteges gólyabál 

2011.10.30. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Mezey Sarolta  

 

Jó hangulatú, perg ı, színes és színvonalas gólyabáli el ıadásnak lehettek résztvev ıi a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, tanárai és a  gólyák meghívottjai pénteken estébe 

nyúlóan a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Azok a d iákok és szül ık, akik a terem 

befogadóképessége miatti korlátozásért nem vehettek  részt, igazi élményr ıl maradtak le, 

akiknek megadatott, hogy ott lehettek, jól szórakoz tak.  

Színpadon a XX. század  

A szervezık eredeti ötletét kivitelezte a nyolc gólyapár, akiknek az elmúlt évszázad hangulatát 

kellett a színpadra varázsolniuk. A század évtizedeihez rendelt divatot, zenei irányzatokat, 

tudományos felfedezéseket, irodalmi és filmsztárokat „vonultatták fel” találó és jól szerkesztett felvezetı szöveggel. De lássuk, kik is 

elevenítették meg az elmúlt – a 15 éves gólyák számára már régmúlt – zőrzavaros századot. A húszas évekbıl egy világhírő komikus, 

Charles Chaplin és az akkori párizsi divatdiktátor, Coco Chanel lépett elénk. A harmincas éveket Karády Katalin és a számítógép atyja, 

Neumann János idézte fel. A negyvenes évekbe Peggy Lee amerikai dzsesszénekesnı és színésznı valamint Frank Sinatra vezetett vissza. 

Az ötvenes évek sztárvilágát Elvis Presley és Elisabeth Taylor színezte, hogy a hatvanas évekre már Audrey Hepburn és Mick Jagger 

rocksztár rajongóinak képzeljük magunkat. A világszerte kedvelt angol krimire és humorra Agatha Christie és Benny Hill személye révén 

hangolódtunk rá. A korunkhoz közelebb álló nyolcvanas évek popénekesei közül Cyndi Lauper és Michael Jackson csillogatta meg 

tehetségét, a kilencvenes éveket Marcel Marceau és Agnus Young, az AC/DC énekese képviselte. Mind a nyolc pár saját elképzeléső és 
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kivitelezéső jelenetekkel szórakoztatta a közönséget. Táncból láthattunk twistet, rock and rollt, lambadát, csacsacsát, diszkót, slow foxot, 

aminek színpadi elıadásához nem keveset kellett izzadniuk a gólyáknak és oktatóiknak. 

Általános m őveltségi vetélked ı és „beugró”  

– A gólyáknak nem csak szépnek, ügyesnek, jó táncosnak kell lenni, hanem mővelteknek is! – hangzott el a bálon. Ennek szellemében és 

bizonyítására jól szerkesztett mőveltségi próbát is beiktattak. A gólyáknak egy-egy vászonra kivetített személyiséget kellett felismerniük, amit, 

valljunk be, csak ötvenszázalékos sikerrel teljesítettek. A „mai generáció” számára nem igazán ismert a szüleik korabeli John Lennon, Woody 

Allen, Nelson Mandela, Puskás Ferenc, Freddy Mercury vagy Walt Disney. Ami a feltalálókat illeti, ott jobb volt a helyzet, mert e témában 

jobban felkészültek. Például az inzulin vagy a mikrohullámú sütı feltalálójára egybıl rávágták a választ. 

A mőveltségi próba mellett nagy hangsúlyt kapott a kreativitás, a pároknak a közkedvelt Beugró mintájára kellett különbözı szituációkat 

alakítaniuk. Ebben igazán jó improvizációkat láthattunk. 

 

Fogadalom és díjazás  

Amíg a zsőri visszavonult, addig a teremben levı gólyák kezüket a szívükre téve esküdtek. Fogadalmat tettek arra, milyen szellemben élik 

meg a bolyais diákéveket, éspedig: mindig lesz nálam diákigazolvány, a könyvtárban nem, csak az ajtó elıtt kuncogok, helyretolom a 

székeket, vallom, hogy a biológia leíró típusú reál tantárgy, nem hápogok földrajzórán, a fılépcsın nem közlekedem, a tizenkettedikeseknek 

elsıbbséget adok, a kapus bácsira mosolygok… 

A dr. Puskás Attila által elnökölt zsőri döntése alapján az idei gólyabál királynıje Horváth Ilka lett, aki Karády Katalint alakította, a bálkirály 

pedig Weinraub Dániel, Michael Jackson személyében. Második és harmadik helyezettek: Orosz Bettina és Nemes Zsolt, illetve Szabó 

Johanna és Szabó Tamás. A közönség díját – az sms-ben elküldött legtöbb szavazat eredményeként – Szucher Eszter és Szabó Tamás 

kapták. 

A gólyavetélkedı az ifjúsági klubban éjszakába nyúló bulival zárult. 
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Szívet szállítottak a Bolyai udvarán  

2011.10.24. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Hat játékos szellemő diákcsapat – egy-egy tanárral kibıvülve – tevékenykedett 

Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarán és tornacsarnokában. Az Európai 

Unió által támogatott EyoUth Day elnevezéső projekt keretében élménypedagógia, tolerancia, 

fenntartható fejlıdés és médiatudatosság témakörökben tevékenykedhettek a tíz-tizenkét fıs 

bolyais csapatok. 

Az Outward Bound Romániával együttmőködve szervezték meg azt a játszónapot a Bolyai 

tornacsarnokában és udvarán, amelynek során négyfajta mőhelytevékenységet rendeztek a 

tanintézet V-XII. osztályos diákjai számára. A szervezı tanárok nem versenyt, hanem 

játszónapot hirdettek az iskolában, amely négy fı szempont mentén haladva kötötte le a diákok figyelmét. A projekt fı célja a fiatalok 

állampolgári kompetenciáinak fejlesztése volt. 

 

Szívszállítás Bolyai újraélesztéséért  

Az élménypedagógia „mőhelyének” segítségével igyekeztek kézzelfoghatóvá tenni a csapatokban rejlı közösség- és személyiségformáló 

lehetıségeket. Ottjártunkkor éppen Bolyai Farkas „szívét” próbálták néhány szivacsból készült rúd segítségével keresztülvinni az iskola 
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udvarán, úgy hogy kézzel ne érjenek a szívet jelképezı piros labdához, amelyet a világhírő matematikus mellszobrához azért „szállítottak” a 

diákok, hogy újraélesszék ıt. 

A tolerancia jegyében zajló tevékenységek legfontosabb üzenete a másság elfogadása volt. A fenntartható fejlıdés témakörben szervezett 

látványos feladatok között szerepelt a PET-palackszobrok illetve a zöld suli elnevezéső makettek elkészítése. Célja pedig az volt, hogy 

felhívja a figyelmet a természeti erıforrások hatékony és elıvigyázatos használatára, az újrahasznosítás jelentıségére, a 

környezetszennyezés következményeire – számolt be a tevékenységrıl Horváth Éva, a rendezvény egyik szervezıje. 

 

 

Bolyai szelleme a sportújságban  

Médiatudatosság címszó alatt a csapatoknak egy-egy újságcímlapot kellett szerkeszteniük úgy, hogy különbözı jellegő sajtótermékekbıl 

húztak címszavakat. Így sikerült összehozni például Bolyai szellemét egy sportújsággal. A feladatnak a tömegkommunikációs eszközök 

gyerekekre, fiatalokra kifejtett szocializációs hatásának tudatosítása volt a célja. 
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Kétnapos kaland a Föld körül 

2011.09.27. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Albert Teréz Lilla 

A Rotaract Téka Klub és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum szeptember 24-25-én elsı alkalommal rendezett gyerekfesztivált marosvásárhelyi 

magyar általános iskolásoknak. A Kétnapos kaland a Föld körül címő rendezvény helyszíne a Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvara volt. 

 

Több mint ötven lelkes fiatal dolgozott csaknem két hónapon át azon, hogy a gyerekeknek 

feledhetetlen élményben legyen részük. A fesztivál fıszervezıje, a Rotaract Téka Klub egykori elnöke, 

Gál Csilla elmondta: a rendezvényt, a Swimathon jótékonysági úszóversenyen, a Rotaract Téka 

csapata által nyert pénzbıl és a támogatók adományaiból sikerült megszervezni. 

A fesztivált célja, hogy a kisiskolás gyerekek szabadidejüket számítógépezés helyett hasznosabban 

töltsék. A húsz marosvásárhelyi tanintézetbıl érkezett csaknem 500 gyerek kreatív, mókás játékokon, 

sportvetélkedıkön, kézmőves-foglalkozásokon, erı- és bátorságpróbákon, készségfejlesztı játékokon 

vehetett részt. 

A kézmőves asztaloknál a kicsiknek lehetıségük volt fakanálbábot, gyöngyfát, cilindert készíteni, 

gyöngy ékszereket, makaróni nyakéket főzni, sógyurmából kígyót formázni, papír virágos kertet ültetni, 

origamizni, bogozni, fonni, magyar motívumokat festeni. Az arcfestés nem csak a lányok körében volt 
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népszerő, hiszen a virágok, pillangók mellett, sok pókember és kutyus készült a mosolygó arcokra. 

Több kreatív, ötletes játékot is szerveztek a kicsiknek. A Világutazó játék során bebarangolhatták a világ különbözı országait, megismerhették 

azok jellegzetességeit, találkozhattak a világ leghíresebb felfedezıivel, kalandoraival, és hogyha ezt elég gyorsan tették, díjakban részesültek. 

Az Olimpiai játékban többek között palacsinta-asztalteniszben, célbadobásban mérhették össze erejüket. A Hétpróbások kerestetnek nevő 

játék célja az ismerkedés volt, tréfás feladatok révén. 

A fesztiválon fellépett a Kendi Csillagok néptánccsoport, a Hármasfalui tánccsoport, a Dance Art Táncegyesület, a Habakuk bábszínház, 

valamint sport- és akrobata-bemutatókra is sor került. 

A szervezık ezt a hétvégét kizárólag a gyerekeknek szánták, minden értük, róluk és nekik szólt. 
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Becsengettek  

2011.09.12.   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Vajda György  

 

Tegnaptól benépesültek az iskolák. A megye 880 tani ntézetében 21.308 óvodás, 24.694 kis 

iskolás, 23.631 gimnazista, 21.424 középiskolás a n appali és 3835 az estiben – összesen 94.892 

diák – kezdte meg tanulmányait. A tanévnyitókon elk erülhetetlenül szó esett az új tanügyi 

törvényr ıl, amely új kihívásokat jelent mind a tanárok, mind  a diákok számára, ugyanakkor a 

középiskolákban szó esett az érettségi eredményekr ıl, amelyek némiképp tükrözik az oktatási 

helyzetet.  

Tegnap megyénk legrangosabb középiskolájának, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és a 

Református Kollégiumnak a kapuját összesen 1128 diák lépte át. Sajnos, mindössze egy elsı és egy 

ötödik osztály indult, ami tükrözi fogyatkozó létszámunkat. Ezzel szemben elég magas bejutási átlaggal az idén nyolc kilencedik osztályt 

sikerült megtölteniük a volt gimnazistáknak.  

Bálint István igazgató megnyitóbeszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy az érettségi átlag 9,96 volt, ami tükrözi az iskola 

színvonalát. Ezért az intézmény az országban a legjobb 100 középiskola közé került, ami a tanárok és a diákok közös munkájának 

köszönhetı. Ez továbbra is pluszfeladatokat, kötelezettségeket jelent. Székely Emese, a Református Kollégium igazgatója elmondta, a diákok 
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a jövı, a tanárok pedig a legjobb tudásuk szerint foglalkoznak majd velük, hiszen közösen kell megırizniük a hagyományt, amit az iskola 

jelent az itt tanulók és oktatók számára.  

Markó Béla szenátor, oktatásért felelı miniszterelnök-helyettes Vörösmarty Mihály idézetével – „Ment-é a könyvek által a világ elé?” – kezdte 

beszédét. A költıi kérdésre igennel válaszolt, hiszen – mint mondta – sikerült életbe léptetni az új oktatási törvényt, 60 magyar gimnáziumban 

tanulhatnak anyanyelvükön a diákok, mi több, az idéntıl két új magyar iskola kezdi meg tevékenységét Margitán és Szalontán, ugyanakkor 50 

év után újra magyar nyelven tanulhatják a nyolcadikosok és tizenkettedikesek a földrajzot és a történelmet. Kis lépések ugyan ezek, de 

pozitívak – mondta Markó Béla és hangsúlyozta, a Bolyai líceum és a református kollégium is igazolja, hogy a költıi kérdésre igen a válasz. A 

tanulmányi és az érettségi vizsga eredményei bizonyítják: jó bolyaisnak lenni.  

Illés Ildikó fıtanfelügyelı-helyettes az új oktatási törvény kihívásairól beszélt. A tanároktól, diákoktól függ, hogy ennek a szellemében milyen 

célokat fogalmaznak meg, miként felelnek meg az elvárásoknak. Az eredményekért, a tudásért meg kell küzdeni, de ez jelenti tulajdonképpen 

az oktatási folyamatot, amelynek gyümölcse a vizsgákban tükrözıdik. A fıtanfelügyelı az erkölcsi nevelés fontosságát is hangsúlyozta.  

A hivatalos megnyitó végén Hajlák Attila István katolikus segédlelkész és Gál József református iskolalelkész szólt a diákokhoz, arra 

ösztönözve ıket, hogy hasznosan töltsék idejüket az oktatási intézmény falai között. Végül rövid imával zárták a beszédek sorát.  

Az új tanév beosztása szerint az elsı félév december 23-ig tart, az óvodások és az I – IV. osztályosok október 22–30-a között röviden 

vakációznak. A többieknek a téli vakáció december 24-étıl 2012. január 15-ig tart. A második félév idıtartama: január 16 – június 22. A 

tavaszi vakáció ideje: április 7–22. A nyári vakáció rövidebb lesz, június 23-ától szeptember 9-éig tart. 
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Marosvásárhelyi diákok a Magyar Kálvárián  

2011.07.17. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Gáspár Botond 

 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 13 diákja volt jelen a Rákóczi Szövetség által 

Sátoraljaújhelyen július 8–14. között szervezett XII. Magyar Tanárok és Diákok Találkozója a Magyar Kálvárián 

elnevezéső diáktáborban, Benedek Zsolt történelemtanár vezetésével. Megkoszorúzták Kazinczy Ferenc sírját, 

a Nagykaposi Magyar Ház szervezésében Felvidéki Napon vehettek részt, amikor ellátogattak Borsiba, 

Dobóruszkára, Nagyszelmencre és Nagykaposra, sportversenyeken szerepeltek, meghallgatték prof. dr. Raffay 

Ernı Trianon címő elıadását, megtekintették Dézsy Zoltán Ügynökök a paradicsomban címő 

dokumentumfilmjét, Sárospatakon meglátogatták a Nagykönyvtárat és a Rákóczi-várat, részt vettek Mihályi 

Molnár László Felvidék ma címő, Kiss Dénes A magyar ısnyelv törvényei és titkai címő, Csomor Lajos Szent 

Korona kutató İfelsége a Magyar Szent Korona címő elıadásán. 
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Nyolcadikosok – elosztás után  

2011.07.14. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

A legnagyobb utolsó bejutási átlagot tekintve Maros megyében a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

az elsı helyen áll, ahol 8,51-es átlaga volt annak a diáknak, aki utolsóként jutott be a tanintézet 

társadalomtudományok osztályába. Vannak azonban olyan iskolák is ahol a négyest sem érte el 

az utolsó bejutó átlaga.  

A keddi, elsı számítógépes elosztás alkalmával a líceumi felvételire beiratkozott 

nyolcadikosokat besorolták a középiskolákba, a diákoknak pedig július 15. és 25. között kell 

beiratkozniuk a választott tanintézetekbe. Aki július 25-ig nem nyújtja be a hely elfoglalásához 

szükséges iratcsomóját, annak líceumi helyét betöltetlenként könyvelik el. 

Nagyobb, mint a tavaly  

Maros megyében a legkisebb bejutási átlagot a Constantin Brâncuşi Építıipari Szakközépiskolában jegyezték, itt ugyanis a legutolsó bejutó 

3,54-es átlagot ért el a záróvizsgán. Ezzel szemben a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban volt a legnagyobb az utolsó bejutási átlag, ezt 

társadalomtudományok szakon jegyezték, ahol két osztályt indítottak, és a hatvanadik bejutó átlaga 8,51 lett – tudtuk meg Horváth 

Gabriellától, a tanintézet igazgatóhelyettesétıl. „Nagyobb az idei átlag az elmúlt évhez képest, ugyanis akkor az utolsó 7,98-cal jutott be” – 

közölte az iskola vezetıje. 
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Matematika-informatika szakon ebben az évben 8,60 volt a legalacsonyabb bejutási átlag, míg tavaly 8,05-tel is bejutottak. 

Természettudományok osztályba idén 8,83-as átlaggal jutottak be utolsóként, tavaly pedig 8,68-cal. Ebben az évben három 

természettudományok, két matematika-informatika, két társadalomtudományok, illetve egy katolikus osztály indult a Bolyaiban, ahol az összes 

osztályban felteltek a helyek. A legnagyobb felvételi átlag pedig 9,60 volt Marosvásárhely egyetlen magyar tannyelvő középiskolájában. 

„Vélhetıen túljelentkezés is volt, ám nem került hozzánk az összes jelentkezı diák iratcsomója, csupán azoké, akik bejutottak” – mondta 

Horváth Gabriella.  

 

Nem teltek fel a helyek  

A Református Kollégiumban ezzel szemben meglepı helyzet állt elı: ebben az évben ugyanis nem teltek fel a helyek a filológia osztályban, 

ahol a bejutáshoz egy nyelvvizsgára is szükség volt, amelyet megyeszinten szerveztek meg – ám a vizsga nehézsége miatt számos diák 

elbukott ezen. A következı két központi elosztás azonban lehetıséget teremthet arra, hogy felteljenek a helyek itt is.  

 

Az Unirea F ıgimnázium is az els ık közt van  

Az Unirea Fıgimnázium idei utolsó bejutási átlaga 7,73 volt, amely kevesebb, mint az elmúlt évben, amikor 7,92-vel jutottak be utoljára a 

tanintézet valamely kilencedik osztályába. A legkisebb bejutási átlagot a magyar tagozat társadalomtudományok – angol kétnyelvő szakán 

jegyezték, ezt követte szintén a magyar tagozat természettudományok osztálya, ahol 8,52-vel jutottak be utolsóként. A román tagozat angol 

kétnyelvő osztályába 8,76-tal, a társadalomtudományok osztályba 8,97-tel, a természettudományok osztályába 9,20-szal, a 

természettudományok-angol kétnyelvő osztályba 9,42-vel, míg a matematika-informatika osztályba 9,62-vel jutottak be utolsóként a diákok.  

 

A legjobbak  

A legkisebb bejutási átlagot tekintve a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 8,51-gyel az elsı helyen áll, ezt követi a Mihai Eminescu Pedagógiai 

Líceum 7,92-vel, majd az Unirea Fıgimnázium 7,73-mal, a Transilvania Gazdasági Kollégium 7,68-cal, ötödik helyen pedig az Al. Papiu 

Ilarian Fıgimnázium áll 7,21-gyel. 
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Az érettségiz ık több mint fele megbukott  

2011.07.05. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Menyhárt Borbála  

Az elmúlt húsz év legrosszabb eredményeivel zárult az idei érettségi vizsga: országszerte a diákok 44, 47 százaléka vizsgázott 

sikeresen, míg Maros megyében az óvások benyújtását  megelızıen az érettségiz ık valamivel több mint 45 százaléka érte el a 

szükséges 6-os átlagot.  

Míg 2009-ben az érettségizık 79 százaléka, 2010-ben pedig 67,4 százaléka érte el az sikeres érettségihez szükséges hatos átlagot, az idei 

eredményeket az elmúlt húsz év során a legrosszabbaknak ítélik meg: a vizsgázók több mint a fele bukott el a vizsgán. Arad, Temes, Hunyad, 

Argeş megyékben a 40 százalékot sem érte el az átmenı jegyet szerzı diákok aránya, Maros, Kolozs, Bihar, Brassó megyékben 40-60 

százalék között mozog az átmeneteli arány. Maros megyében az 5270 érettségizıbıl 2863-an buktak meg. A Bolyai Farkas, Mővészeti, 

Egyesülés elméleti líceumok végzısei az átlaggal ellentétben ezúttal is jól teljesítettek, ezekben a tanintézetekben a vizsgázók több mint 95 

százaléka tette le sikerrel az érettségit.  

A másik végletet a szakiskolák képezik, akadnak oktatási egységek, ahol a diákok több mint 90 százaléka bukott meg. A feketelistán 

szereplık között van a mezıbándi középiskola, ahol az összes diák megbukott, a szászrégeni Eugen Nicoară magániskola, ahol a vizsgázók 

2,11 százaléka érte el az átmenı átlagot, a marosvásárhelyi Ion Vlasiu Iskolaközpont, ahol 136 tanulóból 5-en (3,52 százalék) tették le 

sikeresen az érettségit, a Traian Vuia, ahol 134-bıl 9 diák (6,29 százalék) ment át. Az Aurel Perşu szakiskolában 137-bıl 10 diáknak, az Emil 

Dandea Iskolaközpontban (volt kémiai líceum) 118-ból 11 végzısnek sikerült a vizsgája. A nyárádszeredai Bocskai István középiskola 65 

diákjából 7-en érték el az átmenı átlagot, míg a sáromberki mezıgazdasági szakközépiskola 46 végzıse közül 5-nek sikerült a záróvizsgája. 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

A tízszázalékos átmeneteli arány alatt teljesítık között van még a Segesvári Könnyőipari Iskolaközpont, valamint a Mezıgazdasági 

Iskolaközpont – tájékoztatta lapunkat Illés Ildikó fıtanfelügyelı-helyettes.  

 

 

Idén sem „bukik meg” senki a szóbeliken  

2011.06.06. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Mircea Eliade naplójából vagy a Facebook közösségi oldalról szóló írásból is kaptak egy-egy 

szövegrészletet a végzısök a hétfın kezdıdött román nyelvi kompetenciákat felmérı vizsgáján. 

A szóbeliken minısítéseket kapnak, éppen ezért mindenki „átmegy” a héten zajló nyelvi illetve 

digitális képességeket felmérı vizsgákon. 

Míg az elmúlt évben már februárban elkezdıdtek a tanulók kommunikációs képességeit felmérı 

vizsgák, addig idén csak ballagás után, közvetlenül az írásbelik elıtt mérik fel nyelvi és digitális 

kompetenciáikat. 2010-hez hasonlóan ebben az évben is nehéz lenne megbukni a szóbeliken, 

ugyanis az értékelési rendszer alapján minden diáknak sikerülnek a szóbeli vizsgái, amennyiben 

részt vesznek a megmérettetéseken. A leggyengébb értékelés a közepes minısítés, ezt követi a haladó és a tapasztalt szint. Magyar nyelvre 

alap-, haladó- és emelt szinteknek fordították.  

 

Reálisabb képet kap az érettségiz ırıl 

Újdonságnak számít, hogy a vizsgázók nem közvetlenül a megmérettetés után kapják meg minısítéseiket, hanem csupán másnap függesztik 

ki azokat. Az elıírások szerint a vizsgáztató szakos tanár mellett a diák saját tanárának is bent kell lennie. „Sokkal jobb ez a rendszer, ugyanis 
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a tanárok jobban ismerik saját diákjaik négy évi munkáját, mint egy idegen pedagógus, és reálisabb képet kap az érettségizırıl” – osztotta 

meg velünk Horváth Gabriella, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgató-helyettese, akitıl azt is megtudtuk, ebben az évben a líceumban 

összesen 212 diák érettségizik, míg a Református Kollégiumban 87 diák iratkozott be a szakaszzáró vizsgákra.  

 

Lehetett rá készülni  

Az érettségizık nagy része nem találta nehéznek a román kommunikációs kompetenciákat felmérı vizsgát, noha a vizsgadrukk idén sem 

kerülte el az érettségi-központok folyosóin ácsorgó diákokat. Megadott írások alapján kellett válaszolniuk néhány szövegértéssel, mőfajjal 

kapcsolatos kérdésekre. „Nekem úgy tőnt, hogy az enyém kissé nehezebb volt az átlagnál, de megoldottam” – vallotta be Kozma István, a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzıse. Marosi Mónika, aki szintén az ebben az évben végez Marosvásárhely magyar tannyelvő 

középiskolájában úgy véli, nem volt nehéz a román szóbeli: „Lehetett rá készülni a megadott modellek alapján, és a tanárok közül is az egyik 

elnézıbb volt, míg a másik szigorúbb” – mondta a diáklány.  

 

Kedden még zajlanak a román nyelvi képességeket felmérı szóbelik, szerdától pedig a diákok anyanyelvi kompetenciáit mérik fel. 
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Van humorérzékük a jöv ı tollforgatóinak  

2011.06.05. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Végre egy verseny, amely szabad, és még annál is szabadabb. Nem lehet rá tanulással felkészülni, és 

nem is a bemagolt tételekre kíváncsi a zsőri, hanem a diákok fantáziájára, kreativitására és 

fogalmazáskészségére. Ez a 16. Ikávé, azaz Irodalmi Kreativitás Verseny (IKV), amelynek idei országos 

döntıjét rendhagyó módon nem Szovátán, hanem Marosvásárhelyen szervezték meg a hétvégén 

Fıként anyagi okok miatt – ám a szervezık önhibáján kívül – az IKV idei döntıjét kis csúszással április 

helyett június 3–5. között rendezték meg Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A 

megmérettetésre Erdély minden szegletébıl jelentkeztek, és több mint harminc középiskolás jutott el az 

országos döntıig. A kezdıdı érettségi miatt azonban nem minden végzıs vehetett részt a tollforgatók 

kreativitását felmérı versenyen. „Ennek ellenére a megmérettetés  színvonala nem csökkent, idén is kiváló dolgozatok születtek” – osztotta 

meg velünk Simon György tanár, a verseny szervezıje és zsőritagja.  

Tarolt a humorérzék és az önirónia  

A megadott tételeket bármilyen formában, mőfajban ki lehetett dolgozni, sıt rajzokkal is illusztrálhatták 

azokat a kreatív diákok. Akadt olyan is, aki a két tétel mellett még egy harmadikat is kidolgozott – 
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mondta Simon György, aki bevallotta, a szervezık eleinte sokat gondolkodtak azon, hogy jók-e vagy sem a tételek, de a dolgozatok 

elolvasása után megnyugodtak: nem kell félteni a jövı generáció tollforgatóit. Jól bánnak a szavakkal, idén különösen sok vers született, és 

dominált a humorérzék – amelynek kiváltképp a zsőri örült nagyon – de az irónia és az önirónia sem hiányzott a verseny szellemi termékeibıl. 

Minden diák azonos tételeket kapott, ám külön bizottság bírálta el a IX-X., illetve a XI-XII. osztályosok dolgozatait. „Nincs nagy különbség a 

két csoport között, talán a kisebbek írásai között több a jobb dolgozat, de a nagyobbak között is született néhány kiváló, fantáziadús írás” – 

mondta Simon György, aki reméli jövıben a verseny anyagi részét is sikerül jobban megszervezni, és nem okoz majd fennakadást a 

pénzhiány. „Köszönettel tartozunk a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak, amiért megengedte 

nekünk, hogy itt tartsuk meg a vetélkedıt” – tette hozzá a tanár úr. 

 

Mikó András-díj  

A dolgozatokat a Haller Béla, Simon György (fotó fent), Vincze Hanna Orsolya, Vida Gábor, 

Balázsi-Pál Elıd és Bodolai Gyöngyi alkotta zsőri olvasta el, és döntött a díjak sorsáról. A 

családias hangulatban zajló szombat esti díjazáson mindenki kapott részvételi oklevelet – hisz 

már az is nagy teljesítmény, hogy részt vehettek a döntın. Számos különdíj is született. A IX-X. 

osztályosok csoportjában elsı helyezett lett Doloczki Lilla, a második díjat Balog Zsuzsa vitte el, 

harmadik helyen pedig Nagy Ágota végzett. A XI-XII. osztályosok „súlycsoportjában” elsı helyen végzett Szekeres Ugron Villı, második lett 

Besenyei Katalin, és harmadik helyezett lett Bartók Zsuzsa. A verseny fıdíját, az 500 lejjel járó Mikó András-díjat Horváth Tünde érdemelte ki. 
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Továbbviszik a Bolyaiak városának jó hírét  

2011.05.27. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szász Cs. Emese 

Mosolygós arcok és könnyes szemek – így búcsúztak a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református 

Kollégium végzısei pénteken délelıtt Marosvásárhelyen. İk azok, akik a Bolyaiak városának hírnevét 

viszik tovább. 

A hagyományhoz híven fekete-fehérben és Bocskay-nyakkendısen jelentek meg a szinte félévezredes 

iskola udvarán a két tanintézet végzısei. Idén 10 helyett 11 osztály végzett: a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum nyolc osztálya, a Református Kollégium két nappali tagozata és egy esti osztály. Összesen 213 

ünneplıbe öltözött fiatal. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, Bálint István felhívta a végzısök figyelmét, hogy az iskolapadot az egyetemi elıadótermek váltják 

fel életükben, s ami marad a Bolyaiból, az a tudás. „Soha ne fogyjon ki belıletek a tudásvágy, mindig legyen a közelben olyan barát, tanár, 

ismerıs, akitıl tanulhattok” – ezzel a jókívánsággal búcsúztatta végzıseit a Református Kollégium igazgatónıje, Székely Emese. 

A Maros Megyei Tanács elnöke, Lokodi Edit Emıke is részt vett a ballagáson „Sokkal többet mondtok el rólunk, mint hiszitek. Minden 

osztálynak nagy médiája van, s ez azt jelenti, hogy felkészült fiatalok vagytok. Személyes példátokkal vigyétek tovább jó hírünket” – mondta a 

megyei önkormányzat elnöke. 

„12 évvel ezelıtt más jelentısége volt a csengınek: becsengettek nektek. Azóta sok minden változott, reméljük 2061-ben, az 50 éves 

érettségi találkozóra is sokan eljöttök” – fogalmazott ünnepi beszédében Marosvásárhely alpolgármestere, Csegzi Sándor. 
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A Bolyai Farkas Elméleti Líceum ballagói részérıl Molnár Zsófia búcsúzott: „Régészek leszünk, és megtaláljuk Dariusz kincsét, orvosok 

leszünk és mindenkit meggyógyítunk majd, mérnökök leszünk és palotákat építünk, és igen, kacsalábon fognak majd forogni. És költık, és 

színészek leszünk” – ígérte a végzıs diáklány. A ballagási ceremónia keretében díjazták az évfolyam legjobbjait is. 

 „Visszatekintve, de elmegyünk”  

2011.05.27. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 Menyhárt Borbála  

 

Volt bolyaisként nem lehet nem átélni mindazt, amit  tegnap (május 27-én) érzett az a több mint 

kétszáz diák, akiknek utoljára szólalt meg az alma mater cseng ıje. Sok mindent 

elhomályosítanak az évek, ám azt talán soha, hogy m ilyen hátborzongató érzés az 

osztálytársaktól való búcsú után könnyekkel küszköd ve kivonulni a tapsoló tömeg elé, 

miközben kétes érzések járnak át. Egyrészt elégtéte l, büszkeség, hiszen ezt is megérték, 

másrészt pedig szoronganak, hiszen a neheze csak mo st kezd ıdik.  

A bolyaisok nagy családja, egykori és jelenlegi diákok győlnek össze évente, hogy elbúcsúztassák 

azokat, akik most lépnek ki a nagybetős életbe. Ilyenkor érezni igazán, hogy a sokat emlegetett Bolyai-szellem észrevétlenül ugyan, de 

belopja magát az itt tanulók létébe és egy közösséggé kovácsolja mindazokat, akik egykor a neves tanintézet padjait koptatták.  

Tegnap a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium közös ünnepségén a Bolyai kilencedik tiszta magyar végzıs évfolyamát 

indították útnak, több mint kétszáz fiatalnak csendült fel a Gaudeamus. Bálint István, a Bolyai igazgatója büszkén jelentette be, a végzıs 

évfolyam tanulmányi átlaga 8,98, az egyik legerısebb évfolyam hagyja el az iskolapadokat.  
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– Itt avattunk nagykorúvá, ezért mondhatjátok, hogy tiétek itt a tér. A négy év alatt volt, amikor örültetek, volt, amikor csalódottan azt 

mondtátok: nem jövünk iskolába. De az emlékeket magatokkal viszitek, és majd évek múlva, visszaemlékezve elmondhatjátok: Ilyenek 

voltunk, vadak és jók… Vannak dolgok, amelyek örök érvényőek, például az, hogy bolyaisok voltatok. Kívánom nektek, hogy sikeres, boldog 

felnıttekké váljatok és mindig a legjobbat adjátok a világnak – búcsúzott a végzısöktıl az igazgató.  

Székely Emese, a Református Kollégium igazgatója meghatódva szólt az elballagó fiatalokhoz, az Oscar-díjat nyert A király beszéde címő film 

alapján a mester-tanítvány viszony szolgált mondandója alapjául. – Az igazi tanulás ezután következik, feltétlen bizalommal kell elfogadnotok 

a tanítást azoktól, akik önbizalommal adják át ezt nektek. Egy dolog bizonyos: minden átadott tudás beépül, és valahol, valamikor majd 

megtérül. Kívánom, hogy soha ne fogyjon ki belıletek a tanulás iránti vágy – fogalmazott Székely Emese, majd Isten áldását kérte a 

végzısökre.  

Lokodi Edit Emıke megyei tanácselnök a minap Marosvásárhelyen járt Radu herceg elismerı szavait tolmácsolta. – A herceg azt mondta, 

azok a fiatalok, akik eljutnak Európa különbözı pontjaira és minket képviselnek, sokkal többet tesznek az országért, mint azt gondolnánk. De 

bárhová is visz az élet, tudjátok, hogy az egyetlen biztos pont a szülıhelyetek – hangsúlyozta az elnök asszony.  

Csegzi Sándor alpolgármester fizikatanárként a számok, valamint a múlt-jelen-jövı tükrében búcsúzott, majd Illés Ildikó fıtanfelügyelı-

helyettes köszöntötte a tizenkettedikeseket. Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti Körének elnöke egykori bolyaisként szólt „sorstársaihoz”. – A 

Bolyai-szellem észrevétlenül lopta be magát a szívünkbe. Ha csüggedsz, a füledbe súgja: fel a fejjel, ez is sikerülni fog. Az iskolától házi 

feladatként kapjátok, hogy életetekben különbséget tegyetek a lényeges és a lényegtelen között, hogy mindig felismerjétek az igazságot. Ne 

feledjétek: ami mögöttem van, azon nem változtathatok, de ami elıttem van, abba beleszólhatok – zárta beszédét Kirsch Attila.  

 

Orvosok…, színészek leszünk  

A bolyais végzısök nevében Molnár Zsófia XII. A osztályos diák búcsúzott, szavakba öntve, ami ilyenkor átsuhan a végzısök gondolatain. – 

Mi is érezzük azt, amit sokszor hallunk sóhajok közepette: de hát csak most születtél! Erıs maradt az elsı írásóra, az elsı dolgozat emléke. 

Majd a felvételi, a Ki mit tud, a gólyabál – csak tegnap-tegnapelıtt voltak. Maradnánk, de valahol mennénk is, és ez nem hőtlenség. 

Visszanézve, de megyünk. Orvosok leszünk és mindenkin segítünk, színészek leszünk, az új Shakespeare-ek és Chaplinek – hangzottak a 

szívhez szóló szavak. A XI. osztályosok nevében Bordi Eszter szólt társaihoz, majd a Református Kollégium végzıseinek nevében Punka 
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Gabriella Noémi Hérakleitosz alkalomhoz illı gondolatával zárta az ünnepi beszédek sorát: Mindennap elmúlik valami, amiért az ember 

szomorkodik. De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. 

 

 

A legjobbakat díjazták  

Az ünnepség zárómozzanataként díjazták azokat a végzısöket, akik osztályszinten a legjobb tanulmányi eredményeket érték el, majd a 

különdíjak következtek. A hagyományhoz híven a külföldön élı magyar családok jóvoltából idén is kiosztották a Gyırffy Zoltán-, valamint a 

Szabó Jenı-díjakat, amelyeket dr. Weszely Tibor, a díjakat odaítélı kuratórium elnöke és Szász Erzsébet, a kuratórium titkára nyújtott át a 

Bolyai Líceum és Református Kollégium végzıseinek. A Gyırffy Zoltán-díj elsı helyezettje Borsos Zalán (900 lej), második Molnár Zsófia (600 

lej), harmadik Fekete Orsolya (300 lej). A Szabó Jenı-díjat kiérdemlı diákok: Benedek Annabella (600 lej), Fehér Áron (500 lej), Lırinczi 

István (400 lej). Ezt követıen a Bolyai Kollégium Alapítvány, az RMDSZ-szenátorok és képviselık, a Református Kollégium Egyesület, 

valamint a Csiha Kálmán Templom és Iskola Alapítvány képviselıi is átadták különdíjaikat.  
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Pénteken ballagnak a Bocskay nyakkend ısök  

2011.05.26. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szász Cs. Emese 

Pénteken délelıtt 10 órától ismét zsúfolt lesz a Bolyai utca és környéke, akkor kezdıdik 

ugyanis a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium közös kicsengetési 

ünnepsége. 291 diák hagyja el az iskolapadokat. 

Marosvásárhelyen mindig nagy esemény a magyar iskola ballagása, idén összesen 11 

osztály búcsúzik az alma matertıl: a Bolyai Farkas Elméleti Líceumtól 8, a Református 

Kollégiumtól 3 osztály, amelybıl egy az esti tagozat. 

Számukra 8-tól kezdıdik a kicsengetési ünnepség, akkor a marosvásárhelyi Vártemplomban 

ökumenikus istentisztelet tartanak, 9 és 10 óra között osztályfınöki óra vár rájuk, majd 10 

órakor már szülık, rokonok, barátok jelenlétében zajlik a ballagási ünnepség. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium végzıs diákjai fehér ingben, fekete szoknyában, illetve nadrágban, Bocskay 

nyakkendısen, csíkos tarisznyával a vállukon vesznek búcsút az iskolától, és hagyományosan a csaknem félévezredes tanintézet udvarán 

zajlik az ünnepség. 

Pénteken nem csak a Bolyaiban ünnepelnek, 9 órától búcsúztatják az Elektromaros Iskolaközpont tanulóit, majd ugyancsak 10 órától 

ballagnak a Mővészeti Líceum és a Szász Albert Sportlíceum végzısei is. 

 

Tablóképek a Székelyhon.ro-n   



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

Szabadon böngészhetı képtárba győjti össze a Székelyhon.ro hírportál a ballagó középiskolások portréit, tablóképeit. A Székelyhon.ro 

weboldalon a Galéria, valamint a Tablóképek 2011 menüpont alatt már megtekinthetıek néhány osztály végzıseinek fotói, a következı 

napokban pedig folyamatosan bıvítjük a galériát. A Székelyhon.ro a térség minden középiskolájának felajánlja a végzısök fotóinak 

bemutatását, és a tanintézmények többsége él is a lehetıséggel. A fotókat készítık együttmőködése által sikerül felölteni a portálra a ballagók 

fotóit, akik ily módon is bemutatkozhatnak a nyilvánosság elıtt. A kezdeményezés lényege, hogy egy helyen kapjon teret a székelyföldi 

végzıs diákok arcképcsarnoka. 
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Jövend ıbeli programozók és matematikusok versenye  

2011.05.15. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Mezey Sarolta  

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvás árhelyi M őszaki és 

Humántudományok Kara szombaton hatodszor szervezte meg a Sapientia-ECN 

nemzetközi programozó- és matematikaversenyt.  

Az idei verseny programozói szekciójában nyolc egyetem (az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Budapesti Mőszaki Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Debreceni 

Egyetem, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Mőszaki Egyetem, a 

marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem és a Sapientia EMTE Mőszaki és Humántudományok 

Kara) valamint nyolc középiskola (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, az 

Alexandru Papiu Ilarian és az Unirea Fıgimnázium, az Elektromaros Iskolacsoport, a 

csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a brassói Áprily Lajos Fıgimnázium, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum és a kolozsvári 

Báthory István Elméleti Líceum) vett részt, összesen 81 diák. 

A verseny közben érkeztünk a helyszínre, akkor, amikor a 100 eurós díj gazdára lelt, ez nem más, mint a budapesti ELTE csapata. Azért 

kapták a díjat, mert a leggyorsabban sikerült megoldaniuk a kitőzött feladatot. 

Az egyetem aulájában berendezett „versenypályán” a programozó csapatok nagy erıbedobással küzdöttek, ugyanis 5 óra alatt 11 feladatot 

kellett megoldaniuk. Verseny után dr. Kátai Zoltán fıszervezı lapunk kérdésére elmondta, azért tartják fontosnak e verseny megszervezését, 
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mert így szorosabb kapcsolatot ápolhatnak a többi egyetemi központtal és a középiskolákkal. Az ide érkezı egyetemistáknak, 

középiskolásoknak ilyen megvilágításban is szeretnék megmutatni az egyetemet. A verseny színvonalát, a diákok felkészültségét illetıen a 

professzor elmondta, hogy évrıl évre erısebb csapatok jelentkeznek, ez a megoldott feladatok számában mutatkozik meg. 

– A programozási szekcióban az egyetemi csoportok közül a budapesti ELTE bizonyult a legjobbnak, 11 feladatból 10-et oldottak meg. İket a 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem követi, harmadik helyezett a kolozsvári Mőszaki Egyetem csapata. Szintén a programozási szekcióban, de 

a középiskolások között, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum MinMax csapata bizonyult a legjobbnak. A csapat tagjai Borsos 

Zalán, Lırinczi István és Gyéresi Hunor. Felkészítı tanáruk Ignát Anna. Második lett a Papiu Ilarian Fıgimnázium, harmadik a kolozsvári 

Báthory. A matematikusok között az udvarhelyi Tamási Áron líceum diákjai gyıztek, második helyre a székelykeresztúri Berde Mózes líceum 

diákjai kerültek. Harmadik a Bolyai H(x) csapata: Benedek Annabella, Csorvási Arnold és Szabó Zsolt. Az elsı díjazottak fejenként 350, a 

másodikok 200, míg a harmadikok 100 lejes jutalomban részesültek. A nyertesek valamennyien tandíjmentes, ösztöndíjas helyekre 

iratkozhatnak be a Sapientiára – mondta dr. Kátai Zoltán. 
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A Kárpát-medence matematikusai és informatikusai kü zdenek  

2011.05.12. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szász Cs. Emese 

Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok vállvetve küzdenek – ez a legfıbb jellemzıje a Sapientia marosvásárhelyi karán zajló ECN 

Nemzetközi Programozó és Matematika Versenynek, amelyet szombaton immár hatodjára szerveznek meg. 

 

A Sapientia kampuszában zajlik majd a megmérettetés  

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen zajló ECN-verseny a Kárpát-medence több egyetemét és 

Erdély jó néhány iskoláját megmozgatja. Az ECN címszó a verseny fı támogatóinak nevét rejti (Evoline, 

Carocomp, Neogen), valamint a rendezvény hármas jelszavát: Efficiency, Challenge, Networked (hatékonyság, 

kihívás, hálózat). A megmérettetésre május 14-én, szombaton kerül sor délelıtt 10 órai kezdettel a Sapientia 

marosvásárhelyi kampuszában. 

Az idei verseny programozói szekciójában nyolc egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti 

Mőszaki Egyetem, Szegedi Egyetem, Debreceni Egyetem, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Mőszaki 

Egyetem, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem és a Sapientia EMTE Mőszaki és Humántudományok Kara) 

és nyolc középiskola (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Alexandru Papiu Ilarion Fıgimnázium, 

Unirea Fıgimnázium, Elektromaros Iskolacsoport, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a brassói Áprily Lajos Fıgimnázium, a 

székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum és a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum) képviselteti magát. 
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Öt órán keresztül feladatokat oldanak a versenyzık: az egyetemisták és középiskolások ugyanazt, de külön díjazzák ıket. A programozás 

hivatalos nyelvéhez hően a megmérettetés angolul zajlik. A matematikaverseny már csak a középiskolásoknak szól, 4 órás fejtörés áll majd 

elıttük. A matematika szekcióban hat középiskola képviselteti magát: a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium, a csíkszeredai 

Márton Áron Elméleti Líceum, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a 

gyergyószentmiklósi Salamon Ernı Elméleti Líceum és a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum. 

A verseny díjai mellett már megszokott, hogy a Sapientia Egyetem, mindkét szekcióban, az elsı három helyezett középiskolás csapat tagjait 

felveszi tandíjmentes, ösztöndíjas helyekre, bármelyik szakot választanák is. 
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A verseny, amely az erdélyi oktatás védjegyévé vált  

2011.05.08. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Biológia, földrajz, informatika, társadalomtudomány és történelem tantárgyakból mérték össze 

tudásukat az ország legjobb középiskolás diákjai a hétvégén Marosvásárhelyen a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceumban. Május 6–8. között hatodik alkalommal került sor a Bolyai Farkas 

nevét viselı magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyvetélkedıjére, amely mára már 

az erdélyi oktatás védjegyévé vált. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum ebben a tanévben is megszervezte a már hagyományossá 

vált Bolyai Farkas Országos Tantárgyversenyt. A vetélkedı legfıbb célja, hogy a magyarul 

tanuló középiskolás diákok összemérjék tudásukat országos szinten, több olyan tantárgyból, amelyekbıl a nemzeti olimpiászon nincsenek 

felmérhetı eredmények. Évente átlagosan 20–30 iskola, 150–180 diák vesz részt az oktatási minisztérium által is elismert versenyen. Az ideit 

a szervezık minıségileg az eddigi legjobbnak könyvelték el.  

 

Egyetemi felvételt is nyerhettek a legjobbak  

A vetélkedıt ebben az évben is 5 szakterület 9 tantárgyának ismeretanyagából szervezték meg, és a már jól bevált elnevezésekkel illették a 

szakterületeket: így idén is sor került a Nyárádi Erasmus Gyula biológia, Teleki Sámuel földrajz, Kalkulusz informatika és Societas Humana 

társadalomtudomány vetélkedıkre, valamint a Historia Nostra Magyarság Történelme Versenyre. Ez utóbbi fıdíjai közé tartozott az is, hogy 

az elsı három helyezett ösztöndíjas felvételt nyer a Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelem szakára. A földrajz verseny résztvevıinek 
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nem az enciklopédiai tudására volt kíváncsi a zsőri, hanem gondolkodást igénylı kérdésekre keresték a válaszokat – nem kevés sikerrel – 

mondta Dombai István tanár, mielıtt kiosztotta volna a díjakat. A Kalkulusz névre keresztelt informatika verseny ebben az évben sem volt 

könnyő, itt programozói, valamint számítógép alkalmazói ismereteiket mérték össze a IX–XII. osztályosok. Az üzleti tervek versenyén pedig 

annyira jól sikerült tervek születtek, hogy a zsőri már engedélyt is kért volna azok megvalósítására. „Ebben az évben voltak a legügyesebbek 

a diákok, nem csak sémákból dolgoztak, hanem valós, értékelhetı üzleti tervek is készültek” – mondta Szıcs Attila, a Sapientia – EMTE 

csíkszeredai karának tanára, a verseny egyik zsőritagja.  

 

Jövıtıl három kupa  

Ebben az évben Dicsıszentmárton, Brassó, Temesvár, Kolozsvár, Szováta, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Maroshévíz, Máramarossziget, 

Szászrégen, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Nagykároly, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Déva és természetesen 

Marosvásárhely néhány iskolája képviseltette magát a megmérettetésen. A vetélkedı kupáját a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vehette át, 

ugyanis a legtöbb díjat a házigazda iskola diákjai vitték el. Bálint István, a líceum igazgatója azonban megígérte: jövıre három kupa lesz, a 

második és harmadik helyezett meg is tarthatja azokat, az elsı helyezett viszont vándorkupát kap, amelyet a következı évben tovább ad a 

legjobbnak. 
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A világ közepe  

2011.05.08. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 Bodolai Gyöngyi  

 

A szervez ı Bolyai Farkas Elméleti Elméleti Líceum diákjai nye rték meg az idén is a magyar 

tannyelv ő középiskolák VI. országos tantárgyversenyének f ıdíját, a Bolyai-kupát, amely a 

legtöbb pontszámot elért iskolának jár. A második h elyen a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti 

Líceum, a harmadikon a gyergyószentmiklósi Salamon Ernı Elméleti Líceum diákjai végeztek.  

A színes és érdekes programokkal megtartott Bolyai Napok zárórendezvényeként zajlott szombaton a 

Nyárádi Erasmus Gyula biológia-, a Teleki Sámuel földrajz-, a Kalkulusz informatika-, a Historia Nostra 

történelem- és a Societas Humana társadalomtudomány-verseny a romániai magyar tannyelvő 

középiskolák számára. Ahogy Bálint István igazgató és Láday Zoltán moderátor elmondta, 28 

középiskola 174 diákja szállt versenybe az idén, bizonyítva, hogy a tehetségkutatás, a minıségi 

oktatásra való törekvés jó úton jár.  

A reggeli nyitóünnepségen Markó Béla kormányfıhelyettes örömmel nyugtázta, hogy „sikerült hagyománnyá tenni ezt a mi külön 

tantárgyversenyünket”, amelyen évrıl évre, ha lassan is, egyre több középiskolából vannak jelen versenyzık. Többségükben önálló magyar 

tannyelvő középiskolákból, amelyek nevébıl kikerekedik Erdély történelme, szellemisége, s arra kell törekednünk, hogy számuk tovább 

növekedjen. Az iskoláknak nevet adó elıdeink a világ peremérıl próbáltak meg versenybe szállni, sikerrel. Ma a világ közepe ott van, 

azokban az erdélyi helységekben, ahol versenybe szállunk, és ahol teljes tudásunkat, minden képességünket megmozdítjuk annak 
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érdekében, hogy felmutassunk valamit, amire más nem képes. Ez azonban csak kitartással, sok munkával lehetséges – biztatta a 

résztvevıket Markó Béla. Kelemen Hunor szövetségi elnök pedig arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy azok az erdélyi tudósok, mővészek, 

akik világszinten jegyzett teljesítményt tudtak elérni, soha nem felejtették el, hogy Erdélybıl indultak egy többletérték, a magyar nyelv és 

kultúra birtokában, amely bennünket erdélyi magyarokként meghatároz, s amelyet a tudás mellett tovább kell adni. 

A hozzászólók, Lokodi Edit, a megyei tanács elnöke, Illés Ildikó fıtanfelügyelı-helyettes, Szabó Csilla, a tanügyi tárca képviselıje és 

Jeszenszky Attila, a szervezı iskola szülıi bizottságának elnöke a versenyszellem, az önként vállalt többletmunka, a részvétel fontosságát 

hangsúlyozták. 

A délutáni eredményhirdetés során a javítóbizottságok vezetésével megbízott egyetemi tanárok elismeréssel szóltak a diákok 

teljesítményérıl, a kérdéseket összeállító és a versenyzıket felkészítı tanárok munkájáról. Többen elmondták, hogy nehéz volt dönteni, s kis 

különbségek vonnak a díjazottak között. Dr. Sipos Gábor egyetemi docens bejelentette, hogy az elsı három helyezettet felveszik a Babeş-

Bolyai Egyetem történele 

szakára, ösztöndíjasként. A támogatók jóvoltából a nyertesek 120, 90, 65 és 50 lejes pénzjutalomban részesültek. A Bolyai-kupát Láday 

Zoltán és József Éva felkészítı tanárok vették át. 

Az elsı helyen végzett tanulók: 

 

Nyárádi Erasmus Gyula országos biológiaverseny,  

növény- és állatbiológia: Szabó Hanna (X.o.), Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely,  

orvosi biológia: Gábor Hunor László (XI.), Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós. 

 

Teleki Sámuel országos földrajzverseny,  

általános természetföldrajz: Bögözi Réka (IX.), Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, 

humán földrajz: Molnár Attila (XI.), Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsıszentmárton. 

 

Kalkulusz országos informatikaverseny,  
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alkalmazói: Magyarosi Botond (X.), Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely. 

programozói: Borsos Zalán (XII.), Bolyai Farkas Elméleti Líceum. 

Historia Nostra országos történelemverseny,  

történelem: Nagy Emıke (X.), Bolyai Farkas Elméleti Líceum. 

 

Societas Humana országos társadalomtudomány-verseny ,  

társadalomtudományok: Nagy János (XI.) Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely, 

üzleti tervek: Hári Nóra (X.) és Kiss Alpár (XI.), Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr. 
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Vers és anyanyelv  

2011.04.20. 

NépujsáNépujsáNépujsáNépujságggg    

Bodolai Gyöngyi  

 

Lélekb ıl, szépen szavaltak tegnap a Mikes Kelemen magyar n yelv és 

irodalom tantárgyverseny országos szakaszának részt vevıi, akik vállalkoztak 

arra, hogy a kötelez ı dolgozatok megírása mellett versmondásból is 

összemérjék tudásukat. Az anyanyelvi vetélked ı 29 csapatának tagjai pedig 

fogalmazáskészségb ıl, ötletességb ıl, képzeletgazdagságból bizonyítottak. 

Tegnap az alternatív versenyek helyszíne volt a Bol yai Farkas középiskola. 

Délután a város megtekintése szerepelt a programban , este a Maros 

Mővészegyüttes K ımíves Kelemen cím ő elıadását tekintették meg az Erdély 

és az ország különböz ı megyéib ıl összesereglett résztvev ık. 

A középiskolások körében láthatóan megcsappant a versmondó kedv, hisz a hét jelentkezıbıl végül mindössze négyen vállalkoztak, hogy a 

125 éve született impresszionista költı, Tóth Árpád versét tolmácsolják. Akik mégis megpróbálkoztak, nívós teljesítményt nyújtottak – 

értékelte a „nagyok” versmondását Kilyén Ilka színmővésznı, a zsőri elnöke, aki Farkas Judit és Czimbalmos Edit magyar szakos tanárokkal 

osztályozta a verset mondó diákok teljesítményét. Elsı helyen Murvai Dávid, az aradi Csíki Gergely Iskolaközpont diákja végzett, a második 

Dobos Annamária (Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó), a harmadik Vadas Henriett (Áprily Lajos Fıgimnázium, Brassó) lett.  
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Nagyobb volt az érdeklıdés a versmondás iránt az V-VIII.-os diákok körében, akik két kategóriában vetélkedtek. Kozsik József színmővész, a 

Nagy Olga és e sorok írója alkotta zsőri elnöke arra biztatta a résztvevıket, hogy az érzelmi, gondolati világukhoz közel álló verset 

válasszanak.  

– A lélek mélyéig hatol a vers, ezért szeretem mondani – válaszolta kérdésünkre a gyergyó-szentmiklósi Gáll Anna. Schmidt Kriszta és 

Fazakas Réka pedig elárulta, hogy ık maguk is írnak verset, azért szavalnak szívesen. A zsőri véleménye szerint a VII-VIII. osztályosok 

között Kovács Boglárka (Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár), Dénes Anna (Gaál Mózes Általános Iskola, Barót) és a megosztott 

harmadik helyen végzett Marosi Bíborka (Áprily Lajos Fıgimnázium, Brassó) valamint Franka Noémi (Bartók Béla Elméleti Líceum, 

Temesvár) érdemelték ki az elsı három helyet és az ezzel járó szép könyvjutalmat, a Kreatív Könyvkiadó ajándékát. Az V-VI. osztályosok 

között Gáll Anna (Fogarassy Mihály Általános Iskola, Barót), Bodor Anita (2-es Számú Általános Iskola, Brassó) és Fazakas Réka (Mikes 

Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy) szavalt a legszebben, a három elsı helyet szerezve meg.  

Az anyanyelvi vetélkedı során a középiskolások tíz csapata az elvárások szintjén teljesített – értékelte a diákok teljesítményét Kovács Margit, 

a marosvásárhelyi tanítóképzı magyartanára, aki Xantus Piroskával, a Vegyipari Iskolaközpontban tanító kolléganıjével együtt állította össze 

a tételeket. A Vass Júlia, szovátai magyartanár vezette vetélkedın a Maros megyei diákokból álló csapat lett az elsı, a Bolyai középiskola 

triója pedig a második, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium csapata a harmadik helyen végzett. A szünetben a Mihai Eminescu 

Pedagógiai Líceum X.-es diákjai nyárádmenti népdalokkal és Maros menti táncokkal szórakoztatták a résztvevıket.  

A legnagyobb érdeklıdés az V-VIII. osztályosok anyanyelvi vetélkedıje iránt volt, amelyen 19 csapatot alkotó 80 diák vette könnyőszerrel az 

akadályokat – nyilatkozta Kádár Andrea magyartanár, aki a tételeket összeállította és a versenyt vezette Nagy Erzsébettel az élen. A zsőri a 

Bihar megyei csapatnak adta át az elsı helyért járó jutalmat, a második a Kovászna megyei, a harmadik a Maros megyei gimnazisták csapata 

lett.  

Ma a Maros völgyébe kirándulnak a résztvevık, délután pedig eredményt hirdetnek és kiértékelik a dolgozatokat. 
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Szabadon szárnyalni  

2011.04.22. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Bodolai Gyöngyi  

 

 Reneszánsz dalok, pezsgı vajda-szentiványi táncok, küküllımenti népdalok teremtették meg a 

hangulatot a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakasza 

záróünnepségén a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A Bolyai Farkas középiskola diákjainak 

fellépését követıen Markó Béla miniszterelnök-helyettes beszélt az anyanyelv és az anyanyelvi 

tantárgyverseny jelentıségérıl, amely számunkra elsı az egyenlık között. 

A tantárgyversenyen részt vett 240 diáknak az anyanyelv iránti érdeklıdését, szeretetét, 

megbecsülését hangsúlyozta dr. Murvai Olga, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának 

professzora, az értékelı bizottság elnöke. Hajdani tantárgyversenyek emlékét idézte dr. Váradi 

Izabella, a közoktatási minisztérium kisebbségi fıosztályának tanácsosa, aki azt ígérte, hogy jövıre a diákok véleményét figyelembe véve 

szervezik meg a tantárgyversenyt. Farkas Judit, a marosvásárhelyi pedagógiai líceum magyartanára vezette ünnepség a különdíjak 

átadásával folytatódott. A résztvevık a Látó folyóirat, a Mentor Könyvkiadó, a Helikon–Kemény János Alapítvány, a Bernády Közmővelıdési 

Egyesület, a Marosvásárhelyi Mővészeti Egyetem, a Marosvásárhelyi 

Rádióstúdió, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kara, a Közoktatás címő folyóirat, a Romániai Magyar 
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Pedagógusszövetség különdíját kapták. Az RMDSZ Communitas Alapítványa minden elsı helyezettnek és a szórványból érkezett 

legtehetségesebb diákoknak is adott különdíjat. 

A díjkiosztás során minden évfolyamról tíz diák kapott díjat és dicséretet, amelyek az oktatási minisztérium pénzjutalmával jártak. Megyénkbıl 

20 diák került a díjazottak közé, hárman elsı, négyen második és ketten harmadik helyezést értek el, 11-en dicséretet kaptak. A Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum az iskolák közötti versenyben az elsı helyen végzett. 

A marosvásárhelyi XII. osztályos Molnár Zsófia, aki éveken át az anyanyelvi tantárgyversenyek visszatérı résztvevıje volt, az idén a 

másodszorra megszerzett elsı hellyel és tízes dolgozattal búcsúzott a tantárgyversenyektıl. 

 

Az elsı díjasok megyénkbıl: 

V. osztály: Szabó Henrietta, Romulus Guga Általános Iskola (felkészítı tanár Lozsádi Klára), 

VIII. osztály: Buksa Emese, Al. I. Cuza Általános Iskola (Sabău Anna),XII. osztály: Molnár Zsófia, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Sikó Olga 

Anna). 

Második díj: 

VI. osztály: Szabó Ágnes Kriszta, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Soós Katalin), 

VII. osztály: Szilágyi Botond, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Soós Katalin), XI. osztály: Codău Annamária, Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

(Murvai Éva), XII. osztály: Finna Eszter, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Sikó Olga-Anna). 

 

Harmadik díj: 

 X. osztály – Páll Katinka Pálma, Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Soós Katalin), XI. osztály: Bordi Eszter, Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

(Murvai Éva), XII. osztály: Szekeres Ugron Villı, Mővészeti Líceum (Kozma Edit). 

„Az Idı s Tér bilincsei nem kötik meg a lelkeket” – ezt a Bolyai-idézetet választották a tantárgyverseny országos szakaszának mottójául a 

szervezık, s a részt vevı diákok dolgozatából, véleményébıl az derült ki, hogy a magyar olimpia ezt a szabadon szárnyalást valóban 

lehetıvé tette. A szervezı tanárok népes csapata megérdemelten kapott oklevelet, ahogy a felkészítı tanárok is, akiknek munkája ott van az 
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eredmények mögött. Jövıre Kolozsvár lesz a tantárgyverseny helyszíne, s a házigazdák nevében Fülöp Éva tanárnı vette át a szervezıknek 

járó zászlót. 

 

 

Marosvásárhelyen a legjobb „magyarosok”  

2011.04.19. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szász Cs. Emese 

Az ország legjobbjai Marosvásárhelyen mérik össze magukat anyanyelvbıl, ugyanis idén itt szervezik meg a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és 

Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszát. Összesen 242-en vesznek részt a megmérettetésen, csütörtökön pedig az is kiderül, kik 

voltak a legjobbak. 

 

Nyelvtani feladatokból és irodalomból is megmérette k a diákok  

Marosvásárhely harmadik alkalommal ad otthont a magyar nyelvő tantárgyverseny országos 

szakaszának, utoljára 1997-ben, azelıtt pedig 1976-ban rendezték meg itt a megmérettetést. 

Az április 17–21. között zajló versenyre 242 diák érkezett az ország minden részérıl. A 41. 

alkalommal sorra kerülı Országos Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom 

Tantárgyversenyre ötödik osztályosoktól kezdve egészen a tizenkettedikesekig olyanok 

érkeztek versenyezni, akik a megyei vagy helyi szakaszokból jutottak tovább. Maga az 

olimpiász hétfın zajlott a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a diákok verselemzéseket, fogalmazásokat, nyelvtani feladatokat kaptak. Az 

eredményhirdetésre szerdán kerül sor, a legjobbakat pedig csütörtökön reggel 10 órakor a Kultúrpalotában díjazzák majd nyilvános díjkiosztó 
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ünnepségen. 

A dolgozatírás mellett író-olvasó találkozókon, alternatív versenyeken vesznek részt diákok, pedagógusok, de marosvásárhelyi városnézésre 

és Gernyeszeg, Szászrégen, Marosvécs útvonalon kirándulásra is elviszik ıket, valamint táncházba és néptáncelıadásra viszik. 

 

 

Sok végz ıs még tanácstalan 

2011.04.11. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szász Cs. Emese 

Sok végzıs középiskolás még mindig nem tudja hol és milyen szakon akar majd továbbtanulni. Többek közt nekik szól az Országos Magyar 

Diákszövetség (OMDSZ) Felvételi Tájékoztató körútja, amely hétfın Marosvásárhelyen kezdıdött. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanári elıterében bukaresti, nagyváradi, brassói, temesvári, 

kolozsvári, nagyváradi és marosvásárhelyi egyetemisták várták az érdeklıdı 

középiskolásokat. Ki-ki a maga intézményérıl, városáról beszélt, és közben próbált segíteni 

a leendı fıiskolai hallgatóknak. 

 

Ha komolyan gondolják  

„Sok diák még mindig nem tudja hova szeretne menni, nekik próbálunk segíteni, válaszolni a 

kérdéseikre. Érdekli ıket a felvételi, de az egyetemi város sajátosságairól is érdeklıdnek, 

tudni szeretnék, mennyibe kerül az élet mondjuk Nagyváradon vagy Bukarestben, hogyan 

lehet oda eljutni, de bizonyos szakokról is kérdeznek” – mondta az OMDSZ oktatási referense, Constantinescu Krisztina. „Márpedig ha az 

ember komolyan gondolja a választott szakot, fel kell készülni rá. Azt szeretnénk tudatosítani a tanulókban, hogy gondolják meg a választást, 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

hiszen jó pár évet az életükbıl egyetemen töltenek, ami meghatározza a jövıbeni pályájukat” – tette hozzá Constantinescu Krisztina. 

 

 

Egyetemi Kalauz tájékoztat  

Az OMDSZ a körút során elsısorban az Egyetemi Kalauz 2011 kiadvánnyal segíti a továbbtanulni kívánókat. A kötetben 13 város 43 

egyetemének kínálatát összesítették. A kiadvány elsı részében a magyar tannyelvő szakokkal, vagy azokkal is rendelkezı egyetemek kaptak 

helyet, a második felében pedig a legfontosabb romániai egyetemi központok és intézmények. Míg Nagyvárad, Kolozsvár, Bukarest vagy 

Gyulafehérvár és Marosvásárhely népszerő az erdélyi fiatalok körében, vannak egyetemi központok, amelyek nem célvárosok a magyar 

fiataloknak, így a ploieşti-i vagy piteşti-i egyetemek például nem kerültek be a kiadványba. 

A marosvásárhelyi tájékoztatón a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karának és a Petru Maior Tudományegyetem 

képviselıi is jelen voltak. A Sapientia Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Pápai Kamilla elmondta: elég sok érdeklıdıjük volt a tegnap 

délelıtt folyamán. „Én saját tapasztalataimat mesélem el a diákoknak, akár azt is, hogy melyik tantárgyat, illetve tanárt szeretem, és melyiket 

nem. Aztán a diákok eldöntik, mit használnak fel belıle” – mondta a diáklány. 

Az OMDSZ karavánja délután már Segesváron volt, kedden pedig Székelyudvarhely és Székelykeresztúr az úti cél. 
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Kis matekesek sikerei  

 Az elızı évieknél sikeresebbnek bizonyult az idei Brenyó Mi hály Matematika Pontszerz ı Verseny, amelyet immár tizedik éve 

szerveznek meg harmadikos és negyedikes tanulók szá mára.  

 A hatfordulós pontszerzı versenyre közel négyszázan jelentkeztek, s oldották meg a fıképpen logikai gondolkodásra épülı feladatsorokat. 

Eredményeik alapján 130-an jutottak tovább, s bizonyíthatták tudásukat a február közepén megtartott megyei döntın. „A folyamatos önálló 

munka igényes gondolkodásra ösztönöz és fejleszti a kitartást, a küzdeni tudást, az akaraterıt. A matematika egyike azon tudományoknak, 

amelyben az átlag feletti teljesítményre való adottság viszonylag korán jelentkezik. Fontos, hogy ezt a gyerek és környezete minél hamarabb 

felismerje, és az adottság képességgé fejlıdését ösztönözze”, mutatott rá a verseny céljára Pop Ágnes tanítónı, a vetélkedı fıszervezıje és 

irányítója a díjazási ünnepségen. A harmadik osztályosok közül 11-en, a negyedikesek közül pedig 13-an képviselik Maros megyét a március 

26-án sorra kerülı országos döntın.  

 

Díjazottak:  

3. osztály:  Kelemen Attila (I. díj); Magdó Lehel (II.); Kiss Borbála (III.) – valamennyien a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, tanító Pop 

Ágnes.  

4. osztály:  Bányai Csaba Roland (I. díj, Csíkfalvi Általános Iskola, tanító Kilyén Éva); Zalányi Eszter Boróka (II. díj, Romulus Guga 

Gimnázium, tanító Bakos Jolán); Damó Ferenc (2-es Általános Iskola, tanító Szász Erika). Bakos Jolán tanítónı osztályából még ketten, 

Czimbalmos Szabolcs-Attila és Gál Noémi részesült dicséretben, s jutottak tovább az országos szakaszra (felvételünkön). 
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A matematika szeretete hoz össze bennünket  

2011.03.28. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

(mezey) 

A hét végén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmélet i Líceumban zajlott a Brenyó Mihály 

Pontszerz ı Matematikaverseny, amelyet III. és IV. osztályos t anulóknak hirdettek meg. A 

versenyre Erdély 14 megyéjéb ıl 72 kisdiák érkezett, akiket tanítóik kísértek el.  A verseny 

fıvédnöke Lokodi Edit Em ıke megyei tanácselnök volt. Brenyó Mihály kecskemét i tanár, aki 

20 évvel ezel ıtt indította el és sok éven át éltette a versenyt, tiszteletbeli elnökként vett részt. 

A többfordulós vetélked ı lebonyolítója Pop Ágnes tanítón ı, munkáját Fejes Réka 

tanfelügyel ı és egy lelkes tanítói csapat segítette.  

 

Figyelem, kitartás és fenekelés  

A tegnapi záróünnepségen többen is értékelték a verseny színvonalát. Brenyó Mihály elmondta, a matematika tisztelete és szeretete hozta 

össze a gyerekeket és szervezıket. Meghatotta, amit Marosvásárhelyen tapasztalt, örömmel viszi és mondja el ott, ahol megfordul, hogy ilyen 

lelkes tanítói közösséggel sehol sem találkozott, pedig már „kenyere javán” túl van.  

Köszönettel fogadta el, hogy ezután a versenyt az ı nevével fémjelezzék.  

Sebestyén Mária, az Európa Gimnázium matematikatanára kiemelte, hogy ügyes, okoskodó megoldásokat javítottak. Biztató és köszönı 

szavak hangzottak el Bálint István igazgató, Varga József matematikatanár valamint Fejes Réka tanfelügyelı részérıl, majd gyerekek 

vallomásai következtek, akik ıszintén elmondták, azért szeretik ezt a versenyt, mert arra készteti ıket, hogy fordulóról fordulóra „letegyék a 
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feneküket”, figyeljenek és sohase adják fel.  

 

A nyertesek, a Népújság különdíjasai  

Sokan ellenzik a nevek felsorolását, mégis úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek életre szóló élményt jelent, ha teljesítményüket nyilvánosan is 

elismerik és megemlítik. Ezért tehát az elsı három helyezettet és a különdíjasokat ez alkalommal is felsoroljuk. A III. osztályosok között elsı 

helyezett Ambarus Egyed Ágnes, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja. Második Pallai Hunor, a szatmárnémeti Hám 

János Római Katolikus Iskolaközpont diákja, harmadik Magdó Lehel, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja, tanítója Pop 

Ágnes.  

 A IV. osztályosok közül a szovátai Portik Ábel érte el a legmagasabb pontszámot, ı a szovátai S. Illyés Lajos Általános Iskola tanulója, 

tanítója Páll Ildikó. Második helyezett Fazakas Borbála, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum diákja, harmadik Garfield Adrienne, a 

kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja.  

 A Népújság különdíját az eredeti megoldásokért a nagyváradi Kovács Sándor és a sepsiszentgyörgyi Domokos Beatrix kapta.  

 Az Erdély Tv egyik különdíja a varsolci Szeredai Beátához, a másik a marosvásárhelyi Damó Ferenchez, a 2-es iskola tanulójához, a 

harmadik pedig Marton Andreához, a Tudor Vladimirescu Gimnázium diákjához került.  
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Díjazták a matekverseny továbbjutóit  

2011.03.12. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

 

Az elızı évekhez hasonlóan az idén is nagy érdeklıdésnek örvendett a diákok körében a Zrínyi 

Ilona/Gordiusz Matematikaverseny. Február 18-án tartották meg a verseny megyei fordulóját, 

melyet Maros megyéhez hasonlóan Magyarországon és minden magyarlakta vidéken 

megszerveztek. Maros megyében 2464 III-VIII. osztályos, illetve 519 IX-XII. osztályos diák vett 

részt, tegnap tartották a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a megyei forduló eredményhirdetését, 

melyen az évfolyam nyertes diákjai és felkészítı tanárai/tanítói vettek részt. Közel 85 diákot és 40 

tanárt díjaztak. A kitőnı eredmények alapján 17 diák jutott tovább a verseny döntıjébe, melyet április 20-22-en tartanak Kecskeméten.  

 A szervezıbizottság gratulál a tanulóknak és tanárkollégáknak az elért eredményhez. Kívánják, hogy a jövı tanévben is legalább ilyen 

sikeresek legyenek.  

 Köszönik a támogatóknak, hogy hozzájárultak a tanulók díjazásához: Népújság napilap, Mentor Könyvkiadó, Bernády Közmővelıdési 

Alapítvány, Botanica keresztyén könyvesbolt, Nagyvárad (Csabay Árpád ev. lelkész), Koinónia Könyvkiadó (Kolozsvár), Stúdium Könyvkiadó 

(Kolozsvár), Bookart Könyvkiadó (Csíkszereda), Matlap matematikai folyóirat (Kolozsvár), Copy Shop szaküzlet, TIMKO kenyérgyár.  
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Beindult a médiasuli 
2011.03.10.    

NépujságNépujságNépujságNépujság    

-vagy- 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tegnap délután a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban megkezdıdött a médiasuli, amelyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 

az oktatási intézménnyel közösen szervez. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásával indított program célja a médiaoktatás 

bevezetése a középiskolában. A diákok 26 órán át elméleti és gyakorlati foglalkozásokon betekinthetnek az írott és az audiovizuális média 

kulisszatitkaiba. A MÚRE mellett a program partnere több megyei médiaintézmény, az ott dolgozó munkatársak vállalták az oktatást. A diákok 

ellátogatnak majd szerkesztıségekbe és lesz egy szovátai terepmunka is. A tanfolyamon résztvevık sajtóanyagokat is készítenek majd az 

oktatók irányításával.  
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Curie környezetvédelmi emlékverseny  

 

2011.03.08. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

 

Az olvasó írja  

Az idei Curie környezetvédelmi emlékverseny az utóbbi tíz év legrangosabb rendezvénye volt. A 

négyfordulós vetélkedıre 92 csapat (276 tanuló) nevezett be Marosvásárhelyrıl és a Mezıpanit 

környéki falvak iskoláiból. A biodiverzitás témakörben a tanulóknak tesztlapokat kellett kitölteniük. A 

február 18-án Mezıpanitban a Kádár Márton Általános Iskolában megszervezett területi döntıt a 

Curie-év szellemében tartottuk, ugyanis 100 éve annak, hogy Marie Sklodowska Curie lengyel 

származású tudós asszony kémiai Nobel-díjat kapott a rádium és polónium felfedezésért, a rádium 

elszigeteléséért és az elem további tanulmányozásáért.  

 Versenyünk mottója: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk (Eve Curie: 

Madame Curie)  

 A területi döntıbe 74 csapat jutott be, melybıl 22 a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, 13 csapat a 2-es iskolából, 29 Mezıpanitból, 3 

Csittszentivánról, 5 csapat Maroskeresztúrról, valamint egy csapat Mezıbergenyébıl. A döntı tétje a szolnoki országos döntın való részvétel.  

 A feladatlapok kitöltése után a tanulók szabadidıs programokból választhattak: vetítéssel egybekötött elıadások: Marie Curie élete (Deák 

Júlia tanárnı), Gombák és védett növények Mezıpanit területén (dr. Kovács Enikı orvos), Élménybeszámoló a Mont Blanc meghódításáról 

(Graur Gábor tanár, hegymászó), Gyalogtúra a helyi Oltványerdıben (Nagy Béla gombaszakértı), játszóház (Mezei Ildikó tanítónı), 

sporttevékenység vagy a néprajzi múzeum megtekintése.  
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 A következı csapatok jutottak tovább:  

 A III-IV. osztályból: Bodor Mercedesz, Csutak Norbert, Szilágyi Szabolcs Csittszentivánról, felkészítı tanítójuk Bognár Buja Melinda.  

Az V-VI. osztályból: Madaras Hunor, Bányai Attila, Magyari Mátyás a 2-es Számú Általános Iskolából, felkészítı tanáruk Makkai Szabó Márta.  

A VII-VIII. osztályból: Bartha Izabella, Bartha Panna, Selyem Edmond (VIII. A) Mezıpanitból, felkészítı tanárok: Deák Júlia és Deák János.  

A IX-X. osztályból: Koncz Krisztina, Kiss Tekla, Karabinos Kinga (X.A, Bolyai Farkas Elméleti Líceum), felkészítı tanáruk Patek Enikı.  

A XI-XII. osztályból Molnár Zsuzsanna, Tóth Tamás, György Szidónia (XI.E, Bolyai Farkas Elméleti Líceum), felkészítı tanáruk Patek Enikı.  

Sok sikert a nyerteseknek a szolnoki döntın, melyre 2011. április 16-án kerül sor.  

Köszönet a Kádár Márton Általános Iskola munkaközösségének, a felkészítı tanároknak, tanítóknak a verseny lebonyolításában nyújtott 

odaadó és lelkes segítségért, valamint a Monográfia Alapítványnak, a TIMKO Kft.-nek és Bartha Csaba helyi vállalkozónak az anyagi 

támogatásért.  

 

Deák János igazgató, területi vezetı 
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Hétvége a számtan jegyében   
2011.02.23. 

NépujságNépujságNépujságNépujság 

Nagy Székely Ildikó 

 

 „Zrínyizel” vagy „brenyózol”? – múlt héten ez lehetett az egyik leggyakoribb kérdés a számtant 

kedvelı Maros megyei kisdiákok körében. A válasz pedig nemegyszer: „is-is.” Számos harmadikos 

és negyedikes a péntek délutánt a Zrínyi Ilona-matematikaverseny, a szombat délelıttöt a Brenyó 

Mihály pontszerzı matematikaverseny megyei szakaszán töltötte. A pénteki erıpróba a megye 16 

tanintézetében zajlott, 83 iskola 3200 diákjának részvételével. A kecskeméti Matematikában 

Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által kezdeményezett Zrínyi Ilona-matematikaverseny a III.-

VIII. osztályos diákoknak szól, Gordiusz matematika tesztverseny néven pedig a középiskolásoknak 

is megszervezik. A dolgozatokat Kecskeméten javítják, az eredményeket a www.mategye.hu 

honlapon hétfın tették közzé, de a versenyzık csak saját pontszámaikat tekinthették meg, a verseny állásáról a március 11-i díjkiosztáson 

szereznek tudomást. A magyarországi, erdélyi, kárpátaljai legjobbak döntıjére április 20-22-én Kecskeméten kerül sor.  

A harmadikos és negyedikes kisdiákoknak szóló Brenyó Mihály pontszerzı matematikaverseny megyei szakaszán az elızı négy levelezıi 

forduló 377 résztvevıjébıl 129 bizonyíthatta számtantudását. A Zrínyi Ilona-matematikaversenytıl eltérıen ezen a – szintén Kecskemétrıl 

származó – versenyen, melyet egykor a Bányai Júlia Gimnázium ma már nyugalmazott tanára, Brenyó Mihály indított, jelenleg Varga József 

tanár szervezett, nem tesztkérdésekkel kellett megbirkózni, az öt feladat megválaszolásában fontos szerepet kapott az indoklás is.  

– A korábbi években a megyei forduló feladatai jobban ráépültek az elızı négy feladatsorra, mint az idén. Fıleg a harmadikos diákok 

teljesítményén érezhetı, hogy másra számítottak, sokan félre is értelmezték a feladatokat – mondta Pop Ágnes, a Bolyai líceum 

harmadikosainak tanítónıje, aki tíz évvel ezelıtt hozta el Erdélybe a kecskeméti erıpróbát.  

– Ez az egyetlen magyar diákoknak szóló matematikaverseny, amelyet a minisztérium támogat. Igaz, egy új rendelet szerint erre a 
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támogatásra ezután csak háromévente számíthatunk, de az iskola vezetısége biztosított arról, hogy a Brenyó Mihály pontszerzı jövıben és 

az azt követı évben sem marad el – tette hozzá Pop Ágnes.  

A legtöbb pontot szerzı harmadikos diákok: Kelemen Atilla Botond, Magdó Lehel, Kiss Borbála (valamennyien a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceumból). Negyedikesek: Bányai Csaba Roland (Csíkfalvi Általános Iskola), Zalányi Eszter Boróka (Romulus Guga Gimnázium, 

Marosvásárhely), Damó Ferenc (2-es Számú Általános Iskola, Marosvásárhely). A „dobogósok” mellett körülbelül 20 diák dicséretben 

részesült. A dolgozatok megírása után a diákoknak klubfoglalkozást szerveztek a líceum dísztermében Sebestyén Mária matematika szakos 

tanárnı irányításával, aki elmagyarázta a verseny feladatait. Ezt követıen a tanárnı egyik diákja bemutatta a Rubik-kocka kirakásait.  

Az országos döntıre március 25-27-én kerül sor a Bolyai líceumban.  
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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.  

 

 

 

 

 


