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Bolyais reklámszünet – üt ıs ötletekkel  

2012.06.21. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

A reklámok édes-keserő, fülbe mászó szlogenektıl hangos világába kalauzolta a nézıt az a hét bolyais csapat, amely szerdán lépett 

színpadra a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében szervezett Kreatív Kommunikációs Verseny (KKV) keretében. A kilencedikes és 

tizedikes diákok reklámparódiákat adtak elı, a legjobbakat pedig a Vásárhelyi Hírlap is díjazta. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum társadalomtudományi katedrájának és a Vásárhelyi Hírlapnak a közös 

szervezésében került sor arra a Kreatív Kommunikációs Versenyre (KKV), amelyen hét kilencedikes és 

tizedikes bolyais diákcsapat mérte össze kreativitását és humorát. Dr. Borsos Szabolcs, logika és 

filozófia tanár öt évvel ezelıtt kezdeményezte a három fıs csapatok vetélkedıjét, és legfıbb célja, hogy 

érthetı és elfogadható módszertan kidolgozásával más középiskolákra is kiterjesszék. A logikai 

képesség mellett azonban kreativitásra, humorra és jó beszédkészségre is szükségük volt a színpadra 

lépı csapatoknak. A paródia mőfajára nem mindenki tapintott rá, de hangzatos reklámszlogenekbıl és 

poénokból nem volt hiány. 

 

Hét csapat, hét ötlet  

A Há pont mi vagyunk névre „keresztelt” csapat az éppen aktuális tanévzárás köré építette fel rövid 

jelenetét, ıket követte a BTX nevő csapat, akik egy közismert energiaital reklámjától „kaptak 

szárnyra.” Az Öblíts velünk pont bések nevő csapat egy saját szerzeményő, ötletes dalt is „bevetett” a 

siker érdekében. A Necc Company-s lányoktól pedig egy igazi reklámparódiát láthattunk, amellyel a 
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reklámipar pénz költésre, fogyasztásra és még több pénz költésre ösztönzı világát figurázták ki. A Gyömbérszörp nevő csapat hangzatos 

szóviccekkel próbálta megfogni a nézıket, a Gé Forsz csapat csodaszert bemutató foltkiszedıi jól megnevettették a bolyais diáksereget. A 

Lantletevık csapata pedig humorosan egybekapcsolt reklámszlogenekbıl felépített történettel állt a közönség elé. A vetélkedı második 

részében a diákok improvizációs készségeit mérték fel: egy-egy perc állt a csapatok rendelkezésére ahhoz, hogy a kalapból húzott 

reklámszlogenek köré rövid történetet építsenek fel. 

 

Nyert a Necc Company  

Ebben az évben a Vásárhelyi Hírlap is bekapcsolódott a vetélkedıbe, és a Kulcslyuk könyvesbolt 

felajánlásával tizenegy könyvet vittünk ajándékba a legjobb csapatoknak, sıt segítettünk is kiválasztani a 

legkreatívabbakat, legügyesebbeket. A két bolyais diák mellett ugyanis Szász Cs. Emese újságíró és e 

sorok írója is helyet kapott a zsőriben. Nem okozott fejtörést a legjobb csapat kiválasztása: elsı helyen 

végeztek a Necc Company-s lányok, második díjat érdemelt a Lantletevık csapata, harmadik helyezett lett a Gé Forsz csapat. Különdíjban 

részesítettük az Öblíts velünk pont bések csapatát a power pointos bemutatójukért illetve a humoros dalukért. Valójában az összes csapat és 

felkészítıik dicséretet érdemelnek, mert volt bátorságuk színpadra állni, és megmutatni kreativitásukat diáktársaiknak. 
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Kreatív diákok kreatív versenye  

2012.06.18. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum társadalomtudományi katedrájának és a Vásárhelyi Hírlapnak a közös 

szervezésében kerül sor arra a Kreatív Kommunikációs Versenyre (KKV), amelyet idén már ötödik alkalommal 

szerveznek a Bolyaiban. 

Ebben az évben hét kilencedikes és tizedikes bolyais diákcsapat méri össze kreativitását és humorát azon a 

Kreatív Kommunikációs Versenyen (KKV), amelyet idén ötödik alkalommal szerveznek a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceumban. A reklámok világába kalauzoló vetélkedıre szerdán 13 órától kerül sor a Bolyai dísztermében. A három 

fıs csapatok vetélkedıjének legfıbb célja, hogy érthetı és elfogadható módszertan kidolgozásával más középiskolákra is kiterjesszék. 
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Infóka a Bolyaiban  

2012.06.12 

NépujságNépujságNépujságNépujság        

Vajda György  

Június 9-én, szombaton a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban szervezték meg az Infóka kétfordulós informatikaverseny második fordulóját, 

amelyen három korcsoportban – 3-4, 5-6, 7-8 osztályosok – összesen 44 diák vett részt. A vetékedı célja a diákok algoritmizáló 

képességének fejlesztése, a logikus gondolkodásmód ösztönzése, kialakítása, a programozás iránti érdeklıdés serkentése, illetve a 

kreativitás fejlesztése. A verseny elsı fordulójában az iskolásoknak egyénileg kellett megoldaniuk a kitőzött feladatokat. A 3-4. osztályosok 

közül 75-en, az 5-6.-osok korcsoportjában 44-en, a valamint 11 7-8. osztályos küldte be a megoldást. A második forduló nyertesei: 3-4. 

osztály: 1. Balázs-Fülöp Mátyás, Dacia Gimnázium, 2. Borsos Blanka, Bolyai Farkas líceum, 2. Ördögh Kriszta, Bolyai Farkas líceum, 3. 

Fazakas Gy. Pálma, Bolyai Farkas líceum, 3. Jakab Etele, Bolyai Farkas líceum. Az 5-6. osztályosoknál: 1. Ferencz Dániel, Bolyai, 2. Pávai-

Marossy Zsófia-Réka, Bolyai, 3. Birtalan Bence, Domokos Kázmér Iskolaközpont. 7-8. osztályosok: 1. Osztián Pálma, Mővészeti Líceum, 2. 

Cseh Noémi, Elektromaros Iskolaközpont, 3. Osváth Egon, Elektromaros Iskolaközpont. 
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Eredetiség és humor  

2012.06.08   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Megszokott helyén, a szovátai Teleki Oktatási Központban már nincs mód megszervezni, s nem sikerült szokásos idıpontjára, április 11-re, a 

költészet napjára idızíteni sem. A május 18-20-ra kitolt idıpont ellenére mégis akadtak olyan vállalkozó szellemő diákok, akik a helybeliek 

mellett Erdély minden sarkából eljöttek Marosvásárhelyre, hogy alkotó, eredeti gondolkodásukat megcsillantsák. A Romániai Magyar 

Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) valamint a Fiatal Erık Vásárhelyért és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Diákszövetsége 17. 

alkalommal szervezte meg az Irodalmi Kreativitás Verseny országos szakaszát a marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központban. A 

versenyt az RMDSZ, a Communitas Alapítvány és az Etnikumközi Kapcsolatok Szakosztálya támogatta. 

A szabad versenyen az eredetiséget, az alkotó gondolkodást, a sajátos egyéni írásmódot és a humort értékelik. Erre ösztönöznek a tételek is, 

amelyek az iskolai anyagtól eltérıen „szabad kezet” adnak a résztvevıknek, hogy kreativitásukat bizonyítsák. És minden nehézség ellenére, 

évrıl évre szinte ugyanannyi számú tehetséges diák sereglik össze a vetélkedıre, amelynek eredményét sajnos nem számítják be az 

egyetemi felvételibe, bár a magyar szakon igencsak megérdemelnének néhány pontot a verseny gyıztesei. 

Az idén is több mőfajban kipróbálhatták íráskészségüket a résztvevık. A legtöbben egy kétszakaszos vers kiegészítésével próbálkoztak, és 

sokan humorérzékükkel nyerték el a zsőri tetszését a „Kérje ki szagavatott szagértıink szagvéleményét” szlogent használó céghez írt 

levélben. Kevesen vállalkoztak az Eurovíziós sláger folytatására, Zidár Keli balladájának megírása sem ösztönzött túl sok versenyzıt, s 

Mircea Dinescu nem könnyő versszövegének magyarra fordításával is alig próbálkoztak. A falfirka-szövegek írására ösztönzı feladatot 

választók dolgozatából a szellemes szókapcsolatok megfogalmazása maradt el. Nagy sikere volt viszont a padlizsánsütéssel kezdıdı 

kriminek, az elbeszélésnek és a XIX. századi stílusban írt regényrészlettel is egy-két versenyzı próbálkozott. 

A zsőri tagjai (Kovács András Ferenc költı, a Látó szépirodalmi lap fıszerkesztıje, Bodolai Gyöngyi, a Népújság munkatársa) és elnöke 

(Haller Béla, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára) nevében Kovács András Ferenc értékelte a résztvevık teljesítményét, elsısorban a 

nyelvi képzelıerıt, a játékosságot, a behatóan szép kifejezési formákat. A díjakat Haller Béla adta át, aki elnézést kért, hogy az 
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ajándékkönyvek egy része nem érkezett meg, ezért használt, de tartalmában értékes szépirodalmi könyveket is kénytelen volt kiosztani a 

zsőri. Simon György, a versenyek atyja, egy másik vetélkedın való részvétel miatt nem lehetett jelen.  

A helyezések:  

IX–X. o. 

1. Králik Eszter, Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad, 

2. Fodor Vanessza, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 

3. Kajántó Beáta, Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad, 

Különdíj: Iszlai Gáspár, Mővészeti Líceum, Marosvásárhely. 

X-XII. o. 

1. Salló Krisztina, Nagy István Mővészeti Líceum, Csíkszereda, 

2. Márton András, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 

3. Munzlinger Noémi, Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós, 

Különdíj: Veress Szabolcs, Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest, Bagaméri Noémi és Tıkés Emma, Kolozsvár (sajnos dolgozatukon nem 

tüntették fel az iskolát). 

A Népújság különdíját Márton András, a Transindex díját Králik Eszter és Salló Krisztina kapta. 

A verseny fıdíját, a fiatalon elhunyt, tehetséges Mikó András nevét viselı díjat az idén Komán Zsombor, a brassói Áprily Lajos Fıgimnázium 

diákja nyerte. 

 

 

 

 

Zárult a Médiasuli  
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2012.05.23. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 Vajda György  

 

Szerdán délután a Bolyai Farkas Líceum amfiteátrumá ban zárult a Magyar Újságírók Romániai 

Egyesülete és az oktatási intézmény által közösen s zervezett Médiasuli, amelynek során mintegy 60 

diák betekintést nyerhetett a sajtó kulisszatitkaib a.  

Az iskolán kívüli tevékenységet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatta, partnerintézményként részt 

vett a programban a Népújság, a Marosvásárhely Rádió és az Erdély Tv. A Médiasuli Farczádi Attila 

kezdeményezésére ezelıtt három évvel indult a Bolyaiban, azzal a céllal, hogy azok a diákok, akik részt 

vesznek a képzésen, értıbb médiafogyasztók legyenek. Ugyanakkor a szervezık szándékai közé tartozik az is, hogy aki valamilyen média-, 

vagy kommunikációs szakon tanulna tovább, lehetısége legyen közelebb kerülni a szakmához. A diákok sajtóelmélettel, lapszerkesztéssel, 

sajtófotózással, médiaetikával, rádiózással és televíziózással ismerkedhettek meg szakemberek (Vajda György – sajtóelmélet, fotózás, 

Karácsonyi Zsigmond – lapszerkesztés, sajtóetika, Kádár Zoltán – rádiózás, Bodó Elıd Barna – televíziózás) irányításával. Az iskola részérıl 

a programot Jakab Irma Tünde informatika szakos tanárnı vezette. Az elméleti órákon kívül a diákoknak lehetıségük volt meglátogatni a 

Népújság, a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdély Tv szerkesztıségét, a múlt hét végén pedig Szovátán részt vehettek egy gyakorlaton, ahol 

anyagokat készíthettek többek között Péter Ferenc polgármesterrel, Hegyi Mihály alpolgármesterrel. A szovátai napokra látogató Lokodi Edit 

Emıke tanácselnök is rögtönzött sajtótájékoztatót tartott a médiasulisoknak. 

A zárórendezvényen az oktatásvezetı Vajda György, a MÚRE területi elnöke reményét fejezte ki, hogy a több mint három hónap alatt a 

diákok nemcsak a sajtóval ismerkedhettek meg, hanem a tanfolyamon megtanultak önállóan gondolkodni, véleményt formálni a világról, és 

ennek hangot is adnak. Kifejtette: az említett szerkesztıségek ajtaja nyitva áll a diákok elıtt, hiszen a Médiasuli zárultával nem fejezıdik be a 

tanfolyam azok számára, akiket továbbra is érdekel ez a szakterület. Karácsonyi Zsigmond, a MÚRE országos elnöke, a Népújság 

fıszerkesztıje, miután megköszönte azt, hogy immár három éve befogadta a líceum ezt a képzést, elmondta, örvendetes, hogy más iskolák 
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diákjai is bekapcsolódtak, hiszen az egyesület egyik célja az, hogy biztosítsa a szakmai utánpótlást, ugyanakkor erısíti a civil attitődöt azáltal, 

hogy a diákok értıbben szemlélik mindazt, ami körülöttük történik. 

Horváth Gabriella, az iskola aligazgatója hozzátette: a Bolyai líceum a város jelentıs szellemi központjaként minden diák számára biztosít 

tanulási lehetıséget, az ilyen jellegő tevékenységekben is. Ez a fajta képzés is kiegészíti a tanrendet, és lehetıséget biztosít a diákok 

számára az érvényesüléshez, annál is inkább, mivel az iskolának van rádiója, saját lapja, online újságja és televízióstúdiója is, ahol továbbra 

is gyakorolhatják a tanfolyamon elsajátítottakat. 

A legjobban teljesítı diákok külön elismerésben részesültek. Barabás Szidónia és Böjthe Emıke újságírói munkájukért, Gidófalvi Attila 

fotózásért, Hankó Renáta a Médiasuli lógójának megszerkesztéséért ajándékokat kaptak a szervezıktıl, a többiek részvételi okleveleket 

vehettek át. A képzést jövıben is megszervezik a kezdeményezık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idıutazás a Nemzetiben  
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2012.05.18 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 Vajda György  

 

Különleges este volt csütörtökön a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház elıcsarnokában, ahol 

a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai immár az ötödik alkalommal szervezték meg a 

tavaszi bált. Ruhakölteményekbe öltözött, kisminkelt lányok elegáns fiatal urak karján 

libbentek le és fel az elıcsarnok lépcsıin. A felsı szint a letőnt kor szalonjára hasonlított, 

amely hajdanában a társadalmi élet fontos színtere volt. Életszagú színjáték volt ez, ahol 

kopott farmerhez, bırdzsekihez és emós ábrázathoz szokott fiatalok tettek különleges 

idıutazást gondolatban és hangulatban. S még ha alig néhány órára is, de egy kicsit 

belekóstoltak abba a polgári magatartásba, amely erısítette akár a városépítı Bernády korának társadalmát is. Ja, hogy a keringı mellé egy 

kis rock, szving és egyéb is keveredett – ez csak természetes, ettıl élı, mának szóló e koridézés. S ha már bál, akkor elmaradhatatlan volt a 

bálkirály- és bálkirálynı-választás, a meglepetés és egyéb szórakoztató mősorok, amelyek főszerezték a rendezvényt. Az is igaz, hogy a 

líceumból nem mindenki engedhette meg magának ezt a flancolást… de hát ez a bál arról szólt, hogy aki tehette… kiöltözött és mulatott. 

Végül is néhány évszázaddal ezelıtt is a kiváltságosok mulatsága volt az ilyen jellegő bál. Volt, van s lesz, aki ezt a hagyományt is 

továbbvigye ilyenkor, tavasz vége felé. 

 

 

 

 

Az ország legjobb diákjai „izgulhattak” a Bolyaiban  
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2012.05.06. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Hetedik alkalommal győltek össze Marosvásárhelyen az ország legjobb magyar iskoláinak tanulói, 

hogy összemérjék tudásukat a magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyvetélkedıjén. A 

tanügyminisztérium elismerését is élvezı versenyt ezúttal 218 tanuló izgulta végig május 4-6. 

között a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Öt tantárgyból mérték fel a diákok tudását azon a 

népszerő országos vetélkedın, amelyet Marosvásárhely egyetlen magyar nyelvő középiskolája 

szervezett. A Bolyai hatvanhét pedagógusának és csaknem ötven tanulójának szervezésében 

zajlott megmérettetésen Brassótól Temesvárig, Baróttól Margittáig összesen huszonegy város és 

tizenegy megye magyar tanintézetei képviseltették magukat.  

 

Jövıre a kisebbeket is bevonják  

Évente átlagosan 20-30 iskola, 150-180 diák vesz részt az oktatási minisztérium által is elismert versenyen. Idén azonban „rekordot” döntött, 

ugyanis 218 tanuló iratkozott be a megmérettetésre. „Eddig csak a középiskolásoknak szólt a vetélkedı, jövıre úgy tervezzük, hogy a VI-VII. 

osztályosokat is bevonjuk a versenybe” – mondta el portálunknak Bálint István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója. A megmérettetés 

fıvédnöke Markó Béla, elnöke pedig Dávid László, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora volt.  

 

 

 

Kézdivásárhelyen a vándorkupa 

A magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyversenyén immár hetedik éve olyan tantárgyakból bizonyíthatnak a diákok, amelyekbıl 

nincsenek felmérhetı eredmények a nemzeti olimpiászokon. Informatika, földrajz, kémia, történelem és társadalomtudományok területén 
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mérik fel a diákok tudását. 2006-ban tíz tantárgyból álló interdiszciplináris jellegő versenyt indított a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, amelyen 

egy diák két tantárgyból versenyzett. Az évek során a vetélkedı formája módosult. Elıbb négy, majd öt tantárgyból álló versennyé alakult a 

hiánypótló megmérettetés, amely mára már hagyománnyá vált az erdélyi magyar oktatásban. 

Az egyetemi tanárok vezette szakbizottságok döntése alapján ebben az évben a verseny vándorkupáját a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 

Elméleti Líceum vihette haza. Második helyezett lett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, harmadik a székelykeresztúri Orbán 

Balázs Elméleti Líceum, negyedik a baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, az ötödik helyen a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum végzett. A 

legjobb diákok nem csak oklevelet nyertek, hanem egyetemekre való bejutást is, többek között a Sapientia – EMTE karaira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos regemondó verseny  

2012.05.06  

NépujságNépujságNépujságNépujság    
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K.N.B.  

 

Míg szombat reggel a magyar nyelven tanuló középiskolások tantárgyversenyének 

országos szakasza kezdıdött a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, aznap délután a  

regemondó verseny országos döntıjének záróünnepségére került sor a Pedagógiai 

Líceum dísztermében. 

Számos gyerek és szülı töltötte meg az intézmény aprócska dísztermét, az ünnepélyes 

díjátadás elıtt többek között Bárdosi Ilona tanító néni, a verseny egykori elindítója és 

mostani védnöke szólt hozzájuk. Mint mondta, a vetélkedı célja az, hogy a gyerekek 

minél szebben beszéljék anyanyelvüket. – Volt néhány gyerek, aki szinte vigyázzba vágta 

magát. És ez kell a regéhez: tartás. A hangnak színe van. Jó ezt a színt hasznosítani, volt, aki érezte és hangja által éreztette is a mondandót. 

A gyerekek indíttatásának egy kiindulópontja ez. Azok a tanítók, akik szervezték és szervezik a versenyt, a semmibıl teremtettek új világot, 

hogy a gyerekek úgy érezzék: jó itt lenni Marosvásárhelyen. Az idén huszonhárman voltak. Zsigmond Emese, a Napsugár gyereklap 

fıszerkesztıje elsıként a Szász Réka (a szervezı iskola tanítónıje) által összeállított Kerek esztendı címő Napsugár-könyvet mutatta be, 

majd a részt vevı gyerekekhez szólt. – Akik rosszat akarnak nekünk, azt mondják, ne nézzünk a múltba. A gıgös és Istentıl elszakadt ember 

gondolkodása ez. A mi gyökerünk a múltunk. Ha ezt számon tartjuk, akkor lesz jövınk is. A verseny az egyik legtisztább üzenetet ragadja 

meg. A rege azt is üzeni, hogy az idısek nélkül nem lehet élı a mi közösségünk. De talán legfıbb üzenete, hogy Isten teremtése örök. Ne 

féljetek – gyıztetek. És legyetek büszkék: nem vagyunk mi senkinek a kisebbsége! Hatalmas a kultúránk, és ha ezt magunkba építjük, 

elpusztíthatatlanok leszünk. Itt mind a huszonhárman gyıztetek. 

Fejes Réka szaktanfelügyelı hozzátette, öröm, hogy az idén is tizenhárom megye kisdiákjai vettek részt a versenyen, a regemondás több egy 

vetélkedınél: színesebb, érdekesebb, a közös játékról, tanulásról, együttlétrıl szól. A rege a mesemondás folytatása és a történelem 

tanulásának megalapozása: ezért ragaszkodunk hozzá. 
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Mint megtudtuk, a versenyt a tanügyminisztérium egyáltalán nem támogatta, ennek ellenére mindenki kapott részvételi díjat és emléklapot is. 

Dicséretben részesült Cernean Kriszta (Magyardécse), Balázs Bence Adorján (Gergyóditró), Jákób Kata (Nyárádszereda), Fekete Tamás 

(Nyárádgálfalva), Molnár Tímea Noémi (Zsibó), Sorbán Boglárka (Sepsiszentgyörgy), Keresztesi Péter (Magyarlapád), Volosin Csenge 

(Szatmárnémeti) és Révész Balázs (Nagyvárad). Harmadik díjat nyert Székely Tímea (Aranyosgyéres), második díjat Baconi Botond 

(Sepsiszentgyörgy), míg az országos döntı elsı díját a gyulakuti Gál Benedeknek ítélte a bírálóbizottság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyverseny a Bolyaiban  

2012.05.06 

NépujságNépujságNépujságNépujság    
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K.N.B.  

 

Szombat reggel fél kilenckor zsúfolásig telt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

díszterme. Tanárok és diákok a nézıtéren, meghívott vendégek és házigazdák a színpadon: ekkor 

kezdıdött a magyar nyelven tanuló középiskolások tantárgyversenye országos döntıjének 

megnyitóünnepsége. 

Elsıként Láday Zoltán üdvözölte a megjelenteket. Mint mondta, ez a magyar nyelven tanuló diákok 

hetedik országos tantárgyversenye, a Bolyai Farkas nevét viselı megmérettetés iránt egyre 

nagyobb az érdeklıdés: az idén Erdély tizenegy megyéjébıl, huszonegy váro-sából 

kettıszáztizennyolc diák vesz részt a biológiából, földrajzból, informatikából, 

társadalomtudományokból, kémiából és történelembıl szervezett versenyen. A minıség, a színvonal pedig évrıl évre emelkedik. Bálint 

István, az iskola igazgatója hozzátette, a hagyományos vándorkupa mellett további három kupával is megajándékozzák a díjazottakat, hogy 

mindegyik nyertes iskola egy-egy emlékkel térhessen haza. 

Markó Béla szenátor, a verseny fıvédnöke elmondta, a hét esztendı hagyományt jelent. 

– Mitıl függ az erdélyi magyarság jövıje? A politikai egységen innen és túl a közösség szellemi erejétıl. Hogy tudunk-e magunknak olyan 

szellemi építményt biztosítani, amellyel versenyben maradhatunk. Az önmagunkkal vívott verseny a legfontosabb, hiszen önmagunk 

gyarapításával nyerhetünk. A részt vevı iskolák és névadóik rangsora pedig kötelez. A felszólalók között volt Csegzi Sándor alpolgármester 

és Dávid László, a Sapientia EMTE rektora is. Utóbbi a megnyitón jelentette be: teljességében akkreditált egyetemmé vált a Sapientia. 

– Miközben az egyetemet építgettük, gyakran felmerült a kérdés: miért van értelme ennek? Mert van kinek és van amit tanítani. Nagyon 

örvendek, hogy itt vagytok, mert tanúsítja, hogy volt akinek tanítani. Az ilyen rendezvényeken gyakran szoros barátságok kötıdnek, és ez 

sokkal fontosabb, mint a helyezés. Ugyanakkor az igazi verseny a következı harminc, negyven, ötven évre szól. Kívánom, hogy számotokra 

itthon legyen a helyszíne. A zsőrielnökök – dr. Makkai Gergely, dr. Dienes Loránd, dr. Imecs Zoltán, dr. Kása Zoltán, dr. Szıcs Attila, dr. 

Kovács Barna és dr. Rüsz Fogarasi Enikı – bemutatása után Bálint István adott át oklevelet Markó Bélának, aki nagyon sokat tett azért, hogy 
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a verseny minisztériumi akkreditálást kaphasson. A megnyitóünnepség lejártával pedig elkezdıdött az országos döntı: a hat tantárgyban, 

témakörben zajló megmérettetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A környezetvédelem szolgálatában  

2012.05.01.   
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NépujságNépujságNépujságNépujság    

 

Április 20–22-én került sor Szolnokon, a Gróf Széchenyi István Kollégiumban a XVI. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos 

döntıjére, amelyen Marosvásárhelyt és környékét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a mezıpaniti Kádár Márton Általános Iskola 2-2 

csapata képviselte. Ezt megelızıen a döntıbe jutott tanulók egy NYOMOZÓIRODA keretén belül kellett megfigyeljék környezetük 

évszakonkénti változását. A megfigyeléseket feljegyzésekkel, fotókkal kellett dokumentálni. Emellett választani kellett az elıre megadott négy 

témakörbıl egyet (Hulladékgazdálkodás, Környezetvédelem a mezıgazdaságban, Energiagazdálkodás, Lételemeink a víz és a levegı), 

amely közvetlen környezetükben a legnagyobb problémát okozza és emiatt változtatásra szorul. A csapatok a tesztfeladatok megoldásán 

kívül egy ötperces kiselıadást is kellett tartsanak. 

Tanulóink ez alkalommal is méltóan teljesítettek. A VII–VIII. osztályos korcsoportban elsı helyezést értek el a dokumentációjukkal Deák Júlia 

tanárnı tanítványai: Barabási Ernesztina, Barta Károly és Nagy Imola VIII. B osztályos tanulók. A legjobb határon túli elıadásért különdíjban 

részesültek az V–VI. osztályos korcsoportban Nagy Katalin tanárnı tanítványai: Barabási Csaba, Bartha Róbert, Nagy Erzsébet 

Mezıpanitból, valamint Patek Enikı tanárnı tanítványai: Szilágyi Blanka, Fleischer Gellért és Makkai Zsófia X. osztályos tanulók a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceumból. 

Köszönet a szülıknek, a Timko Kft.-nek, Bartha Csaba és Barabási Csaba mezıpaniti, Sikó István marosszentkirályi vállalkozóknak az 

erkölcsi és anyagi támogatásért. 

 

 

 

 

Kreativitásverseny  

2012.04.24. 
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NépujságNépujságNépujságNépujság    

Vajda György  

 

Április 20–22-én rendezte meg az Erdélyi Római Katolikus Fıegyházmegye a IV. kreativitásvetélkedıt, a 

misszió éve tematikával. A vetélkedı ötletét 2009-ben az egyházmegye millenniumi alkalma adta, amikor 

a szervezık a hivatalos ünneplések aktív szereplıivé próbálták tenni a diákokat is. Az Erdély-szerte, 

elsısorban katolikus, de minden más vallású érdeklıdı diáknak meghirdetett versenyre mintegy 400 diák 

érkezett Maros, Kolozs, Hargita, Kovászna, Fehér megyébıl, a Hunyad megyeiek rajzaikat postán küldve 

el vettek részt a vetélkedın. A versenyzıknek nem csak a száma duplázódott a korábbi évhez képest, 

hanem jóval több versenykategóriában is indulhattak. A 12 versenykategória kialakításával szinte minden lehetséges kreatív képesség 

megnyilvánulására volt lehetıség. A jelentkezık színdarabot mutattak be, humoros monológot adtak elı, szavaltak, zenéltek, táncoltak, 

sportoltak, plakátjaikat, rajzaikat, körplasztikáikat, fotóikat, rövidfilmjeiket mutatták be, illetve megpróbálkoztak az alkotással az irodalmi 

kreativitás kategóriában. A versenykategóriák közös mozzanata volt, hogy minden alkotás, tevékenység a misszióhoz kötıdött, akár a múlt 

misszióihoz, akár napjaink küldetéséhez. A versenyzık teljesítményét szakértıkbıl álló zsőrik értékelték s díjazták. A részt vevı diákok 

minden kategóriában életkoruknak megfelelı korcsoportokban versenyeztek, s a díjazás is a kategóriákon belül korcsoportonként történt. A 

szervezık így hozzávetıleg 300 díjat adtak át vasárnap a díjkiosztó ünnepségen. A marosvásárhelyi Keresztelı Szent János-plébánia 

szervezésében dr. Tamási Zsolt koordinálásával a marosvásárhelyi és környékbeli hitoktatók, a katolikus osztályból a segítı diákok 

igyekeztek zökkenımentessé tenni a vetélkedıt. A más megyékbıl érkezık ismerkedtek városunkkal, a Maros Megyei Múzeum 

támogatásával interaktív múzeumi tevékenységen is részt vettek, megtekinthették ugyanakkor a Maros Mővészegyüttes bemutató elıadását 

is. A szervezés anyagi hátterét fıtámogatóként a Communitas Alapítvány biztosította, ugyanakkor jelentıs segítséget jelentett a 

fıegyházmegyei alapítvány, a Confessio támogatása mellett a Kolozs-dobokai Fıesperesi Kerület, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a 

marossszentgyörgyi Kolping Család, a Caritas, a Családpasztorációs Iroda, a Talentum Alapítvány, az Art & Hobby üzlet, a Verbum Kiadó, az 

ETV, a La Efendi étterem, a Fıegyházmegyei Pasztorációs Iroda, a TVR, a Népújság, illetve a szervezı intézmények és különbözı 

magánszemélyek (dr. Binder Zsolt egyháztanácsos, Baricz Lajos és Sebestyén Péter plébánosok) támogatása is. Az önzetlen támogatások 
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ellenére a vetélkedı anyagi kiadásai meghaladták a támogatások mértékét, a szervezık bíznak benne, hogy sikerül utótámogatással ezt 

megoldani, s a következı évben is megszervezni a kreativitásvetélkedıt, a hit éve tematikával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véget ért a kreativitási vetélkedı 
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2012.04.23.  

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Bakó Zoltán 

Április 20-22. között került megrendezésre az Erdélyi Római Katolikus Fıegyházmegyei IV. kreativitás 

vetélkedı, a Misszió Éve tematikával. Az Erdély-szerte, elsısorban katolikus, de minden más vallású 

érdeklıdı diáknak meghirdetett versenyre szinte 400 diák érkezett Maros, Kolozs, Hargita, Kovászna, Fehér 

megyébıl, a Hunyad megyeiek rajzaikat postán küldve el vettek részt a vetélkedın. A 12 versenykategória 

kialakításával szinte minden lehetséges kreatív képesség alkalmazására volt lehetıség. A résztvevık minden 

kategóriában életkoruknak megfelelı korcsoportokban versenyeztek, vasárnap pedig háromszáz díjat 

osztottak ki – tudtuk meg dr. Tamási Zsolt szervezıtıl. A szervezés anyagi hátterét fıtámogatóként a Communitas Alapítvány biztosította, 

ugyanakkor jelentıs segítséget jelentett a fıegyházmegyei alapítvány, a Confessio támogatása mellett a Kolozs-Dobokai fıesperesi kerület, a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a marosszentgyörgyi Kolping család, a Caritas, a Családpasztorációs Iroda, a Talentum Alapítvány, illetve a 

szervezı intézmények és különbözı magánszemélyek támogatása is.  

 

A verseny díjazottai közül ezúttal a legjobbak, elsı díjasok nevét közöljük. Az irodalom kategóriában Kelemen Katalin Borostyán 

(marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum) és Főzi Enikı (kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum), a szavalatok kategóriában Pop Márk 

(marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola) és Kelemen Attila Botond (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Ugron Beáta (Kézdivásárhely, 

Nagy Mózes Elméleti Líceum), Tankó Elıd (Gyulafehérvár, Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum), a rajzversenyben 

Fülöp Kincsı Réka (Marosvásárhely, George Coşbuc iskola), Darvay Botond (Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum), Ferencz Borbála 

(Marosvásárhely, Mővészeti Líceum), a dombormővek készítıi közül Fábián Enikı (Marosvásárhely, Mővészeti Líceum), a fotó kategóriában 

Szilágyi Csenge (Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Forró Kinga (Kézdivásárhely, Nagy Mózes Elméleti Líceum), Simon Aliz 

(Marosvásárhely, Mővészeti Líceum), a plakát kategóriában Barabás-Fazakas Alpár-Miklós (Marosvásárhely, Serafim Duicu Gimnázium), 

Szitai Eszter (Marosvásárhely, Mővészeti Líceum) Marton Kinga (Marosvásárhely, Unirea Fıgimnázium), a tánc kategóriában a 
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Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Csíkszeredai Petıfi Sándor Általános Iskola csoportjai, a dramatizálás kategóriában a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum csoportja, a rövidfilm kategóriában Kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum, valamint a csíkszeredai iskolák 

tanulóiból alkotott csoport, a sport kategóriában a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Marosvásárhelyi 2-es számú Általános 

Iskola és a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum tanulói kerültek az elsı helyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágzó mesefa  
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2012.04.17.   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

 

Harminchárom magyar népmese borította virágba a mezıpaniti Kádár Márton Általános Iskolában 

felállított mesefát a Nagyapó mesefája elnevezéső megyei mesemondó verseny alkalmával. Nagy 

szeretettel fogadtuk a megye hét körzetének nyerteseit, 33 második osztályos tanulót tanítóikkal, 

szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. A mesemondók, feledve a versenyhelyzet izgalmait, meséikkel 

nemcsak kivirágoztatták a mesefát, hanem elvarázsolták, a mesék csodálatos világába vezették a 

közönséget. A zsőri tagjai Deák Júlia, Fábián Katalin, Vaida Emese-Imola tanárnık és Bárdosi Ilona, Páll 

Irén tanítónık voltak. 

Iskolánk lelkes tanítói közül Nagy Andrea és Szıcs Róbert a mesefa ápolói voltak, míg Balogh Ilona, Csiszér Anna, Mezei Ildikó, Bartha Ilona, 

Bognár Buja Melinda, Ionescu Emese, Laslo Enikı és Székely Emese igyekeztek közös énekléssel, népi gyermekjátékokkal és kézmőves-

tevékenységekkel szórakoztatni a szünetekben a kis mesemondókat, míg a szülık megtekintették az iskola néprajzi múzeumát és a tanulók 

munkáiból összeállított kézmőves-kiállítást. 

A díjazottak: I. Adorjáni Sára – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely (Szitai Tünde Klára tanító); II. Kalló Andrei Róbert – Bándi 

Iskolaközpont (Bartha Csilla tanító) és Polgár Barbara – Rigmányi Általános Iskola (Barabás Ibolya tanító); III. Varga Evelin – Gyulakutai 

Általános Iskola (Gáll Anna Rózsa tanítónı) és Szabó Emıke – A. Maior Gimnázium, Szászrégen (Géczi Melinda tanító). Minden tanuló 

emléklappal és ajándékcsomaggal távozott a Monográfia Alapítvány, Bartha Mihály polgármester, Bartha Csaba vállalkozó és a Kreatív 

Könyvkiadó jóvoltából. 

A rendezvény sikerét a Maros Megyei Tanfelügyelıség és a mezıpaniti Kádár Márton Általános Iskola együttmőködése biztosította. Ezúton 

mondunk köszönetet Fejes Réka tanfelügyelınek, Deák János igazgatónak, valamint a község tanítóinak és a szülıknek az önzetlen 

segítségért. 
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Mikszáth Kálmán szavaival vallom: „… a népmesékre kell (a gyermeket) fogni, s hogy mindjárt frissiben azokból szívja be a magyar nyelv 

titkos szépségeit, csodálatos meleg színeit, fönséges pompáját, szóval, hogy fölszívja nemzete lelkét és észjárását.” 

Egyre népszer őbb rendezvény  

2012.04.16. 

NépujságNépujságNépujságNépujság        

Vajda György  

 

Évrıl évre egyre népszer őbb a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a 

partnerszervezetek, oktatási intézmények által rend ezett Só útja napja. Mint ismeretes, a 

környezetvédelmi szervezet néhány éve kijelölte a ( hajdani) Só útját, amely megyénket a 

Nyárádmentén Marosszentgyörgy–Parajd irányában szel te át.  

Idén az Iskola másként program keretében került sor a Só útja nap megszervezésére, amikor több 

marosvásárhelyi és környékbeli oktatási intézmény, a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola, 

Marosvásárhelyrıl pedig a M. Viteazul, az Európa, a L. Rebreanu, a Dacia gimnáziumok, a M. 

Eminescu Tanítóképzı és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai két irányból járhatták be az 

útvonal egy-egy szakaszát. Az egyik csoport Mikházáról indult, ıket a Reneszánsz panzió látta el 

útravalóval, míg társaik a Székelybıért Egyesület vendégei voltak. Mindkét településen a helyi nevezetességeket, templomokat is 

megtekintették, majd ezt követıen a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgye vendégházhoz gyalogoltak, ahol a vendéglátó panzió tulajdonosai 

gulyással várták a diákokat. 

Miután kipihenték a fáradalmaikat, a pedagógiai líceum diákjai által szervezett természet- és környezetvédelmi vetélkedın, ügyességi 

játékokon, illetve a cserkésztáborokban megszokott próbákon vehettek részt a diákok, s nem maradt el a hagyományos focibajnokság sem. 
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Mint minden évben, az idén is eljött a rendezvényre Lokodi Edit Emıke, a megyei tanács elnöke, aki személyesen mindenkinek részvételi 

oklevelet (mintegy 450-et) osztott ki és megköszönte azt, hogy ezt a napot együtt a természetben tölthették. A környezetvédelmi szervezet 

tagjai és a nagy számban részt vevı pedagógusok mellett a rendezvényen jelen voltak a hegyimentı-szolgálat tagjai is, akik felvigyáztak a 

túrázók biztonságára – tájékoztatott Hajdu Erzsébet programkoordinátor. 

Szórakozva tanulnak a héten  

2012.04.02. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Iskolapad helyett a természetben, kirándulások, személyiségfejlesztı játékok, sporttevékenységek, tudományos és kulturális foglalkozások 

keretében tanulnak a héten a diákok országszerte. A vakáció elıtti Iskola másképp elnevezéső hét lényege, hogy a tanulók szórakoztató és 

nem formális módszerekkel, szinte észrevétlenül tanulnak. 

Csöveset játszanak a Bolyaiban A jobbágytelki Petres Kálmán Általános Iskolában – ahol jobbágytelki, 

iszlói, székelyhodosi és ehedi diákok tanulnak – a tanárok közösen foglalják le az öt-nyolc osztályosokat 

április 2–6. között. Hétfın társasjátékokkal, sakkversennyel, activityvel kötötték le a figyelmüket, de egy 

tehetségkutató versenyt is „eljátszottak”, amelyen egymást értékelték a diákok, fıdíj nélkül, hogy megértsék: 

szórakozni jutalom, díj nélkül is lehet. A játékokkal, versenyekkel párhuzamosan dokumentumfilmeket 

vetítenek az iskola laboratóriumában, így azok, akik megunják a tevékenységeket vagy szívesebben 

néznének filmet, megtehetik azt a hét folyamán.  

 

Szemétgy őjtéssel kezdik a napot  

Kedden szemétgyőjtéssel kezdik a napot, és a természetvédelemé lesz a fıszerep, amelynek keretében 
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különbözı megfigyeléseket végeznek az erdıben, a nagyobbaknak pedig biciklitúrát szerveznek – osztotta meg portálunkkal a részleteket a 

jobbágytelki iskola magyar irodalom és nyelvtan tanára, Szakács Mátyási Tímea, aki szerdán szavalóversenyre, csütörtökön pedig a 

nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpont nyílt napjaira viszi diákjait az      Iskola másképp hét keretében.  

 

„Szívátültetés” a Bolyaiban  

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvara játszótérré vált – legalábbis erre a hétre, ugyanis az osztályok felváltva játszanak 

„szívátültetésesdit” – azaz közösen szállítják a kicsi piros labdát – és „csöveset”, ahogy ık nevezik a habkönnyő rudak segítségével történı 

labdaszállítást. Marosvásárhely egyetlen magyar középiskolájának és Református Kollégiumának is e heti programja igen széles skálán 

mozog: többek között kirándulásokon, tanulmányi utakon, interaktív városnézésen, látványlaboratóriumi és sporttevékenységeken, film 

maratonon, kulturális foglalkozásokon és gyalogtúrán vesznek részt a tanintézmények diákjai.  

 

A jelenlét mind a tanárok, mind a diákok számára kötelezı, ellenkezı esetben a diákok hiányzást kapnak a naplóba. Az elfogadott 

tevékenységek listája a tanárok jelenléti ívén is megjelenik, amelyet az iskola vezetısége és a tanfelügyelıségek is leellenıriznek. 
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Brüsszelben a diák-fordítóverseny marosvásárhelyi g yıztese  

2012.03.27. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap 

A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány által szervezett mozgótábornak is köszönetet mondott kedden Brüsszelben Kiss Anna marosvásárhelyi 

gimnazista, aki a Fiatal Fordítók (Juvenes Translatores) uniós diák-fordítóverseny idei romániai gyızteseként tett személyes hangú vallomást 

a díjátadó ünnepségen. 

„A mozgótáborban elıször ébredtem rá arra, mennyire fontos a nyelvek ismerete és a nemzetek közötti kapcsolattartás” – idézte fel 

táborélményeit a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja az Andrulla Vasziliu uniós biztos jelenlétében tartott díjátadó ünnepségen. Köszönetet 

mondott tanárainak és iskolájának is, ahol, mint hangsúlyozta, románul és magyarul egyaránt tanulhat.  

 

„Engem fıleg az nyőgöz le a nyelvekben, hogy önálló, komplex rendszert képvisel mindegyik. Ezt gépekkel megértetni szinte lehetetlenség, 

csak az emberi agy képes felfogni. Logikánk, gondolkodásmódunk annál fejlettebb, minél több nyelvbe, rendszerbe látunk bele” – hangoztatta 

a tehetséges ifjú fordító. Rajta kívül a ciprusi, a brit és az olasz nemzeti gyıztes is személyes hangú vallomást tett a nyelvekhez főzıdı 

kapcsolatáról. A brit Theodora Bradbury ékes német nyelven ostorozta saját honfitársait, mondván, legtöbbjük lusta a nyelvtanuláshoz, mert 

angolul csaknem mindenütt megérteti magát.  

 

Az évente megrendezett Juvenes Translatores versenyen az EU bármely hivatalos nyelvét választhatják a versenyzık forrásnyelvként és 

célnyelvként egyaránt. Kiss Anna románról magyarra, Magyarország nemzeti gyıztese, Simon Virág, az egri Neumann János Középiskola és 

Kollégium diákja pedig angolról magyarra fordított szöveggel érdemelte ki az elismerést. 
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Sulirádió a mikrofon mögül  

2012.03.27.   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

A Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójának (TVR Tîrgu-Mureş) egész heti magyar nyelvő adásából a szerkesztık ezúttal a 

szombatonként sugárzott Szamárfül címő ifjúsági magazinmősort ajánlják figyelmükbe. Ezen a hétvégén a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

sulirádiójáról, a Transz Bolyai Rádióról (TBR) láthatnak összeállítást. A tanintézmény berkeiben mőködı médiaorgánum igencsak nagy 

népszerőségnek örvend a diákság körében. Több mint 30 tanuló mőködik közre a TBR mősoraiban. Amint a mősorból kiderül, a diákok 

nemcsak jó tapasztalati lehetıséget látnak a rádiózásban, hanem kiváló kikapcsolódási formának is tartják. Többen közülük, szakmai 

szempontokat szem elıtt tartva, tudatosan aktiválnak a rádiónál, és hosszú távú terveik között is fontos helyet kap a médiában való 

tevékenykedés. Ezekhez a tervekhez igazodik az a pontos beosztás is, ami szerint dolgoznak. Két alapcsapat, a szerkesztık és a 

technikusok felelnek azért, hogy a Transz Bolyai Rádió minden szünetben megszólaljon. Az önkéntes rádiósok fıként zenét sugároznak az 

udvaron szünetelı diáktársaknak, de több alkalommal indítottak már ún. információs tömböket is, amelyekben az éppen aznapi aktualitásokra, 

évfordulókra, eseményekre vagy ünnepekre emlékeztetik kollegáikat. Emellett felhívások, az iskola életét érintı közlemények számítanak 

fontos témának. Mint elhangzott az interjúk során, a szerkesztık között van, aki a társaság és a jó hangulat kedvéért nyit be gyakrabban a 

rádióstúdióba. De olyan szerkesztı is akad, aki népszerőségét növelendı állt be rádiósnak, hiszen így jogos beleszólása van a zenei kínálat 

alakításába. Mint a mősorban elhangzik, diákszemmel az is a rádiózás mellett szól, hogy a szerkesztıség tagjainak megengedett a néhány 

perces késés az órákról. A TBR munkatársainak tevékenysége nem merül ki az iskola falain belüli rádiózásban. Számos más rendezvényen, 

illetve az intézmény nagyszabású évnyitó-évzáró, szalagavató ünnepségeinek hangosítását vállalják. Az ı munkájukból kaphatnak ízelítıt a 
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szombaton délelıtt 9.30-tól kezdıdı mősorban, amelyet vasárnap 12.30 órától láthatnak ismétlésben. Ezzel, vagy bármely más mősorral 

kapcsolatos véleményüket, témajavaslatukat a redactia.ms@tvr.ro villámpostacímre várják a magyar nyelvő mősorok szerkesztıi. 

 

Marosvásárhely magyar középiskolája méltó a nevére  

2012.03.21. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Oklevéllel is jutalmazzák majd május elején azt a több mint száz bolyais diákot, akik ebben a tanévben kiváló eredményeket értek el Maros 

megyei, országos és nemzetközi versenyeken, országos és európai szintő elismerést hozva ezzel a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak. 

Egyelıre a sajtó képviselıi elıtt mutatták be a díjazottakat és felkészítı tanáraikat. 

109 kiváló diák nevét sorolták fel és mutatták be legtöbbjüket személyesen is szerdán a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében tartott 

sajtótájékoztatón. Összesen 14 kategóriában hoztak haza elsı, második vagy harmadik díjat a megyei, országos és nemzetközi versenyekrıl. 

Rajtuk kívül megismerhettük az iskola futballcsapatát is, amely többek között a megyei bajnokság negyeddöntıjébe is bejutott, illetve a 

magyar középiskolák megyei szakaszán is kiválóan teljesített – felvéve a harcot többek között a sportiskola tanulóival is. A focicsapat 

legnagyobb lányrajongóiról is hallhattak a sajtó munkatársai: megalakult ugyanis az iskola válogatott pom-pom csapata. A tanintézet 

kosárlabdacsapatáról, sízıirıl, atlétáiról, asztaliteniszezıirıl is hallhattak a résztvevık, s a líceum sakkbajnokát – aki egyben a focicsapat 

kapitánya – is bemutatták Jakab Barna és Albertini Zoltán testnevelı tanárok. 

 

Nyelvırzık, feltalálók és matematikusok  

Helyhiány miatt nem soroljuk fel az összes díjazott nevét, de katedrákra lebontva számadatokkal érzékeltetjük, hogy Marosvásárhely egyetlen 

magyar nyelvő középiskolája méltó a Bolyai Farkas névre. Az iskola legkisebbjei, az I–IV. osztályosok közül 19 tanulót díjaztak anyanyelvi és 

különbözı matematika versenyek megyei és országos szakaszain – tudtuk meg Pop Ágnes tanítónıtıl. Biológiából 5 diák, történelembıl 3, 
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földrajzból 2, magyar nyelv és irodalomból 9 tanuló ért el elsı, második vagy harmadik helyezést a hagyományos tantárgyversenyek megyei, 

illetve országos szakaszain, valamint nemzetközi szintő megmérettetéseken. 

Mátéfi István, az iskola matematika szakos tanára 48 diákját emelte ki a versenyeken elért eredményeik miatt, Láday Zoltán 

társadalomtudományokat oktató tanártól pedig azt is megtudtuk, hogy a Csíkszeredában szervezett Országos Esettanulmány Versenyen elsı 

helyezett lett a Bolyai csapata, és az országos feltalálók és alkotók megmérettetésérıl is díjjal tértek haza a bolyais diákok.  

 

Iskolai premier született  

Összesen 10 diák ért el kiváló helyezést a megyei és országos informatika versenyeken, ıket Fejér Magdolna, Jakab Tünde és Ignát Anna 

informatika szakos tanárok készítették fel. Angol nyelv és irodalomból 13 diák ért el kiváló helyezést a tantárgyversenyek megyei és országos 

szakaszain. A Public Speaking elnevezéső nemzetközi versenyen is képviselik az iskolát Londonban – tudtuk meg Kádár Adrienn angol 

szakos tanárnıtıl. A német katedra három versenyen vett rész, összesen 4 diák hozott haza díjat ebben a tanévben. „A Bolyai Farkas 

Elméleti Líceumban a felsıfokú német nyelvvizsga is letehetı, ebben a tanévben már hat tanuló tette le sikeresen” – számolt be az 

eredményekrıl Gáll Enikı német szakos tanár. 

A kémia katedra képviselıje, Patek Enikı tanárnı 21 csapatban és egyénileg szerzett díjról számolt be, míg Máthé Márta fizika szakos 

tanárnı „iskolai premierrıl” adott hírt a sajtó képviselıinek: elıször fordult elı az iskola történetében, hogy a fizika tantárgyverseny megyei 

szakaszán elsı helyezést ért el mind a kilencedikesek, mind a tizedikesek, tizenegyedikesek és tizenkettedikesek képviselıje. Ebben a 

tanévben összesen 9 diák ért el kiváló helyezést fizikai versenyeken. 

Ugyanakkor bemutatták Kiss Annát is, aki Románia legjobb tizenhétéves fordítója lett az Európai Unió által meghirdetett Juvenes Translatores 

nevet viselı fordítói versenyen. 
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Városi szinten vetélkedtek a gólyák  

2012.03.12. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Szucher Ervin 

 

Taroltak a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai a Mai Generáció ifjúsági szervezet által rendezett Városi Gólyabálon. A 

Kultúrpalota nagytermében tartott izgalmas megmérettetésen Marosvásárhely valamennyi magyar líceumában gyızelmet arató gólya részt 

vehetett. 

A versenyzık tánctudásukat csillogtathatták meg, majd improvizációs készségükkel és 

általános mőveltségükkel nyerhették el a zsőri és a közönség tetszését. A gólyák jól 

felkészültek a témában, szinte mind hibátlanul válaszoltak az Egyesült Királysággal, 

illetve Londonnal kapcsolatos kérdésekre. A bálkirályi, illetve királynıi címet a Bolyai 

párosa, Székely Schnederek Tamás és Mánya Petra nyerte el, második Szucher Eszter 

és Barabás Attila (Bolyai Farkas), harmadik Takács Evelin és Simó Zsolt (Pedagógiai 

Líceum) lett. A zsőri különdíjban részesítette Csegedi Renátát, a Szász Adalbert 

Sportlíceum versenyzıjét. 

 

 

 

 

 



BolyaiBolyaiBolyaiBolyai    DiDiDiDiákvilágákvilágákvilágákvilág a m a m a m a médiábanédiábanédiábanédiában    

©szocsi©szocsi©szocsi©szocsi    
 

 

Bolyais diák lett az ország legszebben fordító tize nhétévese  

2012.02.08. 

Marosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi HirlapMarosvasarhelyi Hirlap    

Hajnal Csilla 

Románia legjobb tizenhétéves fordítója lett Kiss Anna, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

tizenegyedikes diákja, aki az Európai Unió által meghirdetett Juvenes Translatores nevet 

viselı fordítói verseny hazai gyıztese lett. A marosvásárhelyi tanintézet másik fiatal fordítója, 

Barabás Blanka pedig dicséretet érdemelt a nemzetközi megmérettetésen. 

A Juvenes Translatorest, azaz a „fiatal fordítók” versenyét az Európai Bizottság Fordítási 

Fıigazgatósága 2007 óta minden évben megszervezi. Az unió tagállamainak 17 éves 

középiskolásai vehetnek részt rajta, és a versenyt egész Európában ugyanabban az 

idıpontban rendezik meg minden kiválasztott tanintézetben. Az EU bármely nyelvérıl bármely 

másik nyelvére lehetett fordítani, és összesen 27 nyertese van a megmérettetésnek. 2011 az önkéntesség európai éve volt, ezért a verseny 

szövegeinek témáját az önkéntesség ihlette. 

 

A multikulturalitás légkörében  

„Égtem a vágytól, hogy megváltoztassam a világot, de fogalmam sem volt, hogyan kezdjem el” – olvasható a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

tanulójának, Kiss Annának a fordításában. A tizenhétéves diáklány, ha (még) nem is változtatta meg a világot, de nemzetközi elismerésre és 

ismertségre tett szert azzal, hogy ı lett Románia legszebben fordító tizenhétévese. A románból magyarra fordított szöveg egy személyes 

hangvételő levél volt, amelyben egy lány a bátyjának ír az önkéntességrıl. 
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Az igazi kihívást a jellegzetes szófordulatok, szólások és közmondások fordítása jelentette, ugyanis ezeket a legnehezebb hitelesen és 

pontosan átültetni a célnyelvbe – mondta Forgó Erika, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum román szakos tanára, a tanintézet fiatal 

fordítócsapatának felkészítıje. „Nehéz volt kiválasztani az iskola legjobbjait, összesen ugyanis 39 diák jelentkezett különbözı 

nyelvpárosításokkal, volt aki angolból magyarra, románból magyarra vagy spanyolból románra fordított. Én bíztattam ıket arra, hogy 

próbáljanak meg románból magyarra fordítani, azért, hogy lássák, másra is fel lehet használni a román nyelvtudást, nem csak az érettségire, 

és ezáltal tökéletesíthetik is tudásukat” – mondta portálunknak Forgó Erika, aki úgy véli: ma, a multikulturalitás légkörében jelzésértékő lehet a 

románból magyarra való fordítás. „A legnagyobb kihívást ma egy nyelvszakos tanár számára az érettségire való felkészítés jelenti, de ezen 

kívül fontos megmutatni a fiataloknak a járható utakat is a nyelvek területén, illetve fellendíteni a multikulturalitást, és tudatosítani ennek az 

elınyeit” – fejtette ki Forgó Erika. 

 

Hobbi szinten fordít  

November 24-én ugyanabban az idıpontban kellett lefordítani a szövegeket, majd a kéziratot e-mailben kellett elküldeni, a nyertesek névsorát 

pedig néhány napja közölték. Akkor tudta meg Kiss Anna is, hogy Románia legszebben és leghitelesebb fordító tizenhétévese lett. „Az 

iskolaszinten megrendezett elıválogatóra nem készültem, ám a három hétre rá megrendezett verseny elıtt a tanárnı az elızı évek 

anyagából készített fel bennünket, a versenyszöveget pedig helyben fordítottuk. Bármely nyelvbıl, bármely másik EU-s nyelvre fordíthattunk, 

csak a választott nyelv szövege volt adott” – részletezte a megmérettetés menetét a nyertes diáklány, aki azt is bevallotta, hogy ez a 

nyelvpárosítás tőnt számára a legegyértelmőbbnek, így utólag pedig úgy véli: jelzésérteke is van a döntésének. „A magyar nyelvet jobban 

tudom kezelni, és nagyobb a kihívás is benne, több a fordulat benne” – tette hozzá Kiss Anna. 

Az ország legjobb 1994-ben született fordítója egyébként csupán hobbi szinten „őzi” a fordítást, ugyanis intenzív informatika szakra jár, és 

bevallása szerint a jövıben is szakjának megfelelı téren helyezkedne el, mindezek ellenére nagyon élvezi a nyelveket és a fordítómunkát.  

 

 

Brüsszelben vehetik át a díjat  

A javítóbizottság a szöveghőséget, a pontos gondolatátvitelt, a gördülékenységet és a kreatív megoldásokat vette figyelembe – Anna 
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dolgozatában pedig mindezeket felfedezték. Anna fordítása Románia szinten 33 iskola 165 dolgozatával vetekedett, nem csak azokéval, akik 

románból magyarra fordítottak, hanem mindenkiével, aki benevezett a versenyre. 

A 27 tagállam gyıztesei közül hárman – Magyarország, Románia és Németország képviselıi – magyarra vagy magyarról fordítottak a fiatal 

fordítók megmérettetésén. Az Unió tagállamainak 27 gyıztese pedig március 27-én Brüsszelben veheti át a díjat a többnyelvőségért felelıs 

biztostól. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum másik nyertese, Barabás Blanka nem utazik ugyan Brüsszelbe, de teljesítményére büszke 

tanintézete és Marosvásárhely is. 
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Remekelnek a bolyaisok 

2012.03.21. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Menyhárt Borbála  

  

Kiemelked ı az idei tanév a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmé leti Líceum életében, ennyi díjat ugyanis a megyei,  országos és 

nemzetközi tantárgyversenyeken, valamint az egyéb v etélked ıkön régóta nem szereztek a bolyais diákok – számolt  be tanulóik 

eredményeir ıl tegnap a nagy múltú középiskola igazgatója, dr. B álint István, aki a sajtó képvisel ıinek jelenlétében nyilvánosan 

gratulált a diákoknak, valamint az ıket felkészít ı pedagógusoknak.  

Ebben a tanévben már eddig több mint száz bolyais diák ért el kiemelkedı eredményeket a különbözı tantárgyversenyeken, összesen 13 

szakterületen. Érdemeiket májusban, a Bolyai Napok rendezvénysorozat keretében oklevéllel is elismerik – mondotta Bálint István, aki szerint 

ık az élı bizonyítékai annak, hogy a Bolyaiban milyen minıségi munka zajlik. 

A legkisebbek is ügyeskednek  

A Bolyai jó hírét már a legkisebbek, az elemi osztályosok is viszik a világban. Pop Ágnes tanítónı negyedikesei az anyanyelvi vetélkedın 

elnyerték a legjobb dramatizálóknak járó díjat. A kisdiákok matematikából is remekül teljesítettek, három rangos versenyen értek el jó 

eredményeket. A Zrínyi matematikaverseny megyei szakaszán a 10 díjazottból 5-en a Bolyai diákjai, az elsı kettı pedig megy tovább az 

országos szakaszra. Emellett a Kobak versenyen mind az öt bolyais továbbjutott. 

Nagyobb társaik sem maradtak alul, a matematikaversenyeken részt vevı tanulók egyedi teljesítményt értek el, eddig 48 díjat és dicséretet 

hoztak iskolájuknak – számolt be Mátéfi István, a matematikakatedra fınöke. 

 

 

Közgazdaságban is jók a bolyaisok  
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A gazdaságtudományok terén is eredményesnek bizonyult a jelen tanév, Láday Zoltán tanár társadalomtudomány szakos diákjai ugyanis elsı 

díjjal tértek haza a Csíkszeredában tartott országos esettanulmány versenyrıl, második legjobbak lettek a Bukarestben szervezett országos 

kreativitásverseny diákvállalkozások vetélkedıjén. A megyei közgazdaságtan tantárgyverseny II. díját is bolyais tanuló nyerte el. Szintén 

Láday Zoltán irányításával jutott a számítógépes vállalat menedzsmentverseny Junior Achievement Európa-bajnokság negyeddöntıjébe a XI. 

informatikaosztály csapata. 

Fejér Magdolna, Ignát Anna és Jakab Tünde tanárnık informatika szakos diákjai közül négyen jutottak tovább az informatika tantárgyverseny 

országos szakaszára, az alkalmazott informatikavetélkedı országos szakaszán pedig egy tanuló képviseli a Bolyait. 

Az angolkatedra élén lévı Kádár Adrienne tanárnı elismeréssel számolt be, hogy egy diákja továbbjutott az angol tantárgyverseny országos 

szakaszára, valamint a Public Speaking nemzetközi verseny országos második helyezését is egy diákja érte el, aki Londonba utazik a 

nemzetközi szakaszra. A német vetélkedıkön az egyes kategóriákban I–III. helyezéseket értek el a tanulók, emellett a Bolyaiban lehetıség 

van a német felsıfokú nyelvvizsga letételére is, ezzel idén hat végzıs diák élt. 

 

A sportiskolák méltó ellenfelei  

Holott nem erre szakosodott a tanintézet, a bolyais diákok, fıként a líceum futballcsapata, Jakab Barna és Albertini Zoltán testnevelı tanárok 

vezetésével a sport terén is kiváló eredményeket értek el, a foci mellett asztaliteniszben, kosárlabdában, valamint atlétikában is. Jakab Barna 

kiemelte, amiért a leghálásabbak, az az, hogy ettıl a tanévtıl a szépen rendbe tett tornacsarnokban, jó körülmények között zajlanak a 

testnevelésórák meg az edzések. Mint mondta, annak ellenére, hogy kevesebb lehetıségük van a komoly edzésekre, az iskola futball-, 

valamint kosárcsapata egyenrangú félként áll ki a sport profilú tanintézetek csapataival szemben, és a bolyaisok gyakran aratnak gyızelmet 

ezek felett. 

 

 

 

 

Négy els ı helyezés fizikából 
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Ilyen még nem volt a Bolyai történetében, hogy a IX–XII. osztályosoknak szóló fizika tantárgyverseny megyei szakaszán mind a négy szinten 

bolyais diák nyerte el az elsı helyet – számolt be Máthé Márta fizika szakos tanárnı. Mindezt tetızi, hogy az erdélyi magyar fizikavetélkedı 

megyei szakaszán 12 bolyais jutott tovább. 

Patek Dályai Enikı kémiatanárnı beszámolójából megtudtuk, hogy a kémiaversenyeken 21 díjat szereztek a líceum tanulói, 7 esetben 

csapatversenyen, a többiben pedig egyéni vetélkedıkön remekeltek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négy csapat maradt versenyben  
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2012.03.18.   

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Csütörtökön a sportcsarnokban játszották le a Líceumok ligájának negyeddöntıit. Mint ismert, az elsı alkalommal kiírt versenyt a Joma 

sportszergyártó és az FCM Marosvásárhely labdarúgóklub kezdeményezésére a megyei tanfelügyelıség szervezi a polgármesteri hivatal és a 

helyi tanács támogatásával. 

A negyeddöntık eredményei: 

Transilvania Gazdasági Kollégium – Constantin Brâncuşi Iskolaközpont 1-4 (1-1) 

Traian Săvulescu Mezıgazdasági Kollégium – Ion Vlasiu Iskolaközpont 6-3 (4-1) 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Aurel Persu Iskolacsoport 5-6 (4-1) 

Gheorghe Şincai Iskolaközpont – Szász Adalbert Sportlíceum 6-3 (4-2) 

Az elıdöntıket pénteken játsszák, szintén a sportcsarnokban, a párosítások a következık: Constantin Brâncuşi Iskolaközpont – Aurel Persu 

Iskolaközpont. 

Traian Săvulescu Mezıgazdasági Kollégium – Gheorghe Şincai Iskolaközpont . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıkepiaci kihívás diákoknak  
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2012.03.14. 

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Benedek István  

Áprilistól egy virtuális tızsdézı vetélkedıt indít 16-24 év közti diákok számára a gazdasági, pénzügyi és vállalkozói nevelı programokat 

szervezı Junior Achievment Románia Egyesület. A Tıkepiac vetélkedıt a Bukaresti Értéktızsdével és a Tradeville Rt. brókercéggel közösen 

szervezik, ennek során a résztvevık virtuális pénzzel tızsdézhetnek, olyan online tızsdei platformon, mely a valódi pénzes értékpapír-

kereskedésben is használatos, a legjobbakat a szervezık értékes díjakkal jutalmazzák. A vetélkedıt országos szinten népszerősítı négy 

konferencia közül az elsıt tegnap tartották Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum amfiteátrumában, középiskolai és egyetemi 

diákok számára. 

A verseny elıtt díjátadóra is sor került, ugyanis a vendéglátó tanintézet csapata (Madaras Renáta X., Szabó Melinda és Fogarasi Orsolya XII. 

osztályosok, Láday Zoltán tanár irányításával) II. helyet nyert az ifjúsági hatóság és az e vetélkedıt is szervezı egyesület múlt novemberben, 

a Romexpo könyvvásárán közösen, fiatal kutatók számára rendezett találmányversenyének vállalkozási szakosztályán fonalgrafikás 

technikával kivitelezett ajándéktárgyak készítésére vonatkozó projektjével. 

A konferencián a Bukaresti Értéktızsde, az Országos Értékpapír- és Tızsdefelügyelet, valamint a partnercég szakértıi ismertették a 

diákokkal dióhéjban a tıkepiac, a különbözı értékpapírok és az azokkal való kereskedés rejtelmeit, valamint a majdani vetélkedıhöz 

használatos tızsdézıprogramot. Az online vetélkedırıl bıvebb részletek a www.piatadecapital.jaromania.org címen. 

 

 

 

 

Londoni hangulat a palotában  

2012.03.12.  
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NépujságNépujságNépujságNépujság        

 

 

 

Vasárnap délután a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartották a második városi gólyabált, ahol tizenöt kilencedikes diák 

csillogtathatta meg tehetségét. A közönséget nemcsa k a gólyák szórakoztatták, İsz Ferenc és Zsók Levente humoristák is felléptek.  

Hideg délután elébe néztünk, havazott. Ám a Kultúrpalota elıadótermében annál forróbb volt a hangulat. Az elıcsarnokban „díszruhás” ırök 

sorakoztak, akik ízelítıt adtak a szervezık által kiválasztott témából, London hangulatából. Mert a tematika az angol fıváros világa, 

ragyogása, illetve kultúrája köré épült, amint azt a versenyzıknek feltett kérdések is tükrözték. A líceumokat egy-egy pár képviselte: Mánya 

Petra, Székely Schnedarek Tamás, illetve Szucher Eszter Tímea és Barabás Attila a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, Takács Evelin és Simó 

Zsolt a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumot, Balogh Kinga és Péter István az Unirea Nemzeti Kollégiumot, Kristóf Brigitta és Madaras Attila 

a Református Kollégiumot, Somodi Orsolya és Nagy Lehel az Elektromaros Iskolaközpontot, Fekete Renáta és Huza Zsolt a Gheorghe Şincai 

Iskolaközpontot. Végül de nem utolsósorban Csegedi Renáta egyedül a Szász Adalbert Sportlíceumot, mivel párja beteg lett. 

A bemondók köszöntıjét a gólyák által bemutatott keringı követte. Szász Brigitta szervezı, aki a táncot tanította, elmondta, hogy sok idıt, 

energiát és munkát fektettek be, de megérte: egy-két apró hibától eltekintve a tánc gyönyörő volt, a nézıközönség tapsviharral díjazta. Ezután 

következtek az egyéni produkciók, majd a párok összecsapása. Szurkolótáborok alakultak ki, a leghangosabb és legnagyobb tábor a Mánya 

Petra–Székely Schnedarek Tamás párosé volt, akik megállás nélkül drukkoltak kedvenceiknek. Amíg a Lokodit Edit megyei tanácselnök és dr. 

Vass Levente által elnökölt zsőri meghozta döntését, İsz Ferenc és Zsók Attila humoristák nevettették a nézıket. Különdíjat kapott Csegedi 
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Renáta, közönségdíjat Takács Evelin. A harmadik helyezett Takács Evelin és Simó Zsolt, második a Szucher Eszter és Barabás Attila páros 

lett, míg az elsı díjat Mánya Petra és Székely Schnedarek Tamás vitte el. 

Nagy Botond fıszervezıtıl megtudtam, hogy 36 szervezınek, akik a MAG Ifjúsági Szervezet tagjai, két hónapi kemény munkájába került, 

hogy idén is megrendezzék a városi gólyabált, ahol a magyar gólyák összemérhették tudásukat, tehetségüket a nagyközönség elıtt, 

kipróbálhatták magukat a színpadon. A fıszervezı szavai szerint jobban sikerült, mint a tavalyi, elsı városi gólyabál, és elárulta, hogy ebbıl 

hagyományt szeretnének teremteni. A szakmai bakik felıl is kérdeztem, mivel a hangosítással meg a helyesírással is adódtak gondok a 

kivetítés során, erre csak annyit hozott fel mentségül, hogy fiatalok még és szakmai bakik minden rendezvényen elıfordulnak. Pozitívumként 

az egyéni produkciókat emlegették, mivel néhány belılük nagyon érdekes, szórakoztató és ötletes volt, megmutatkoztak tehetségek táncban, 

éneklésben valamint homok-rajzolásban. 

Gratulálunk a szervezıknek, szépen összehozták ezt az eseményt, úgy gondolom, a jövınek szüksége van ilyen talpraesett emberekre, 

illetve a gólyáknak is, akik szebbé tették ezt a vasárnapot. 

 

Géczi Renáta, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, XII. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny 2012  
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2012.03.11.  
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2012. március 9-én tartottuk a Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny megyei fordulójának 

eredményhirdetését a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében. A versenyen részt vevı, az 

egyéni eredmények alapján III.–VIII osztályos diákok legjobb tíz, valamint a IX.–XII. osztályosok 

legjobb három helyezését díjaztuk. Gratulálunk mind a diákoknak, mind az ıket lelkiismeretes 

munkával felkészítı tanároknak! 

Két vándorserleget is átadtunk, a megyének a versenyen legjobban teljesítı iskolájának: a megyei 

összesített lista alapján a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak, valamint a nem marosvásárhelyi iskolák 

közül a dicsıszentmártoni Traian általános iskolának. 

A megyei fordulón, 2012. február 17-én 3137 diák vett részt, 59 iskolából. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a verseny örvend a 

legnagyobb népszerőségnek egész Erdély-szerte. A nem hagyományos feladataival megmozgatja minden diák logikai gondolkodását, fejleszti 

gyorsaságát, számításbeli pontosságát, ugyanakkor a frappáns megfogalmazásaival/témaköreivel örömet hoz a gyerek arcára. 

A következı forduló a döntı lesz, amelynek helyszíne Kecskemét (Magyarország). Itt megyénket 21 diák képviseli, és biztosak vagyunk 

benne, hogy az elızı évekhez hasonlóan szép eredménnyel térnek majd haza. Kívánunk nekik további sok sikert! 

Köszönetet mondunk azon cégeknek/szervezeteknek, akik támogatásukkal szebbé tették díjkiosztásunk pillanatait: Mategye Alapítvány 

(Kecskemét), Timkó kenyérgyár (Marosvásárhely), Delicatesse cukrászlabor (Marosvásárhely), Outward Bound Románia, Napsugár Kiadó 

(Kolozsvár), Népújság (Maros-vásárhely), Keleti Könyvudvar, Mentor Könyvkiadó (Marosvásárhely), Csabay Árpád evangélikus lelkész 

(Nagyvárad), Matlap matema- 

tikai folyóirat szerkesztısége (Kolozsvár), Copy-shop szaküzlet (Marosvásárhely), a mezımadarasi lelkészi hivatal, Bernády Alapítvány 

(Marosvásárhely). 

Kialakult a negyeddönt ık mezınye  
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Lezárult a héten a 18 marosvásárhelyi középiskola csapataival zajló Líceumok ligájának 

csoportköre. A négy csoport elsı két-két csapata jutott tovább a negyeddöntıkbe, melyeket 

csütörtökön a sportcsarnokban játszanak le. Az elsı alkalommal kiírt versenyt a Joma 

sportszergyártó és az FCM Marosvásárhely labdarúgóklub kezdeményezésére a megyei 

tanfelügyelıség szervezi a polgármesteri hivatal és a helyi tanács támogatásával. 

A záró fordulók eredményei:  

A csoport: Avram Iancu Iskolacsoport – Ion Vlasiu Iskolacsoport 2-6, Transilvania Gazdasági 

Kollégium – Unirea Kollégium 6-0. 

A csoportból a Transilvania Gazdasági Kollégium, és a Ion Vlasiu Iskolacsoport jutott tovább. 

B csoport: Constantin Brâncuşi Iskolacsoport – Traian Săvulescu Mezıgazdasági Kollégium 2-6, Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum – 

Elektromaros Iskolacsoport 9-8. 

A csoportból a Traian Săvulescu Mezıgazdasági Kollégium, és a Constantin Brâncuşi Iskolacsoport csapatai jutottak tovább. 

C csoport: Szász Adalbert Sportlíceum – Bolyai Farkas Elméleti Líceum 2-5, Emil Dandea Iskolacsoport – Református Kollégium 4-4 

A csoportból a Szász Adalbert Sportlíceum, és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapatai jutottak tovább. 

D csoport: Traian Vuia Iskolacsoport – Aurel Persu Iskolacsoport 2-1, Mővészeti Líceum – Gheorghe Şincai Iskolacsoport 1-6. 

A csoportból a Gheorghe Şincai és az Aurel Persu iskolacsoportok csapatai jutottak tovább. 

 

A negyeddönt ık párosításai:  

Transilvania Gazdasági Kollégium – Constantin Brâncuşi Iskolacsoport 

Traian Săvulescu Mezıgazdasági Kollégium – Ion Vlasiu Iskolacsoport 
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Szász Adalbert Sportlíceum – Aurel Persu Iskolacsoport 

Gheorghe Şincai Iskolacsoport – Bolyai Farkas Elméleti Líceum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közel a továbbjutáshoz a bolyaisok  

2012.02.26.  

NépujságNépujságNépujságNépujság        
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Kedden indult a város 18 szakközépiskolájának csapatait tömörítı Líceumok Ligájának csoportköre. Az elsı alkalommal kiírt versenyt a Joma 

sportszergyártó és az FCM Marosvásárhely labdarúgóklub kezdeményezésére a megyei tanfelügyelıség szervezi a polgármesteri hivatal és a 

helyi tanács támogatásával. A négy csoport közül kettıben már a második fordulón is túljutottak a héten a csapatok, a csoportkörbıl az elsı 

továbbjutónak a Bolyai líceum csapata tőnik, mely mindkét eddigi mérkızését megnyerte a C jelő ötösben. 

Mint már említettük, az elsı játéknapon a sportlíceum termében a B csoport elsı fordulójával kezdıdött a liga, az elsı két mérkızésen a 

Traian Săvulescu Iskolaközpont 8-7-re bizonyult jobbnak a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumnál, illetve a Constantin Brâncuşi 

Iskolaközpont 4-1 arányban verte a Papiu Ilarian Kollégium csapatát. A csoport második fordulójában a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum 

csapata is megnyerte az elsı mérkızését, 7-3 arányban verték a Papiu Ilarian Kollégiumot, mely kettıbıl két vereséget győjtött be. A csoport 

másik találkozóján az elsı meccsét játszó Elektromaros 3-6 arányban maradt alul a Traian Săvulescu Iskolaközpont csapatával szemben. 

A Serafim Duicu Gimnázium termében a C csoport elsı fordulójában a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 5-1-re verte az Emil Dandea 

Iskolaközpont csapatát, a Szász Adalbert Sportlíceum 7-3 arányú gyızelmet aratott a Gheorghe Marinescu Egészségügyi Iskolaközpont 

felett. A csoport második körében a Bolyai Farkas Elméleti Líceum a házirangadón 14-2 arányú gyızelmet aratott a Református Kollégium 

felett, a Gheorghe Marinescu Egészségügyi Iskolacsoport pedig, elsı sikerét jegyezve, 5-1-re verte az Emil Dandea Iskolaközpont csapatát, 

utóbbi mindkét eddigi 

találkozóját elvesztette. 

A négy-négy csapatot számláló A és D csoportok mérkızéseit a Liviu Rebreanu Gimnázium termében játsszák, a kvartettek eddig egy 

fordulón vannak túl. Az A jelő négyes elsı körében a Transilvania Gazdasági Kollégium 8-0-ra verte az Avram Iancu Ipari Iskolaközpontot, az 

Unirea Kollégium pedig 1-1-es döntetlent ért el a Ion Vlasiu Iskolaközponttal. A D csoportban a Mővészeti Líceum 0-12 arányú vereséget 

szenvedett a Traian Vuia Iskolaközpont csapatától, míg a Gh. Şincai Iskolaközpont csapata 1-3 arányban kapott ki az Aurel Persu 

Iskolaközponttól.  
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Elkezdıdött a Líceumok Ligája  

2012 .02.22  

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Kedden megkezdték a csoportmérkızéseket a város 18 szakközépiskolájának csapatait tömörítı Líceumok Ligájában, melyet a Joma 

sportszergyártó és az FCM Marosvásárhely labdarúgóklub kezdeményezésére a megyei tanfelügyelıség szervez a polgármesteri hivatal és a 
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helyi tanács támogatásával. Az elsı mérkızések elıtt a városvezetés a Joma részérıl felszerelést ajánlott fel, és labdákat adott át a 

résztvevıknek, a nyitómeccsek kezdırúgását Claudiu Maior alpolgármester végezte el. 

Az elsı játéknapon a sportlíceum termében a B csoport két mérkızését játszották le, ezeken a Traian Săvulescu Iskolaközpont 8-7-re 

bizonyult jobbnak a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumnál, illetve a Constantin Brâncuşi Iskolaközpont 4-1 arányban verte a Papiu Ilarian 

Kollégium csapatát. A Serafim Duicu gimnázium termében a C csoport elsı fordulója zajlott, ennek keretében a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

5-1-re verte az Emil Dandea Iskolaközpont csapatát, illetve a Szász Adalbert Sportlíceum 7-3 arányú gyızelmet aratott a Gheorghe 

Marinescu Egészségügyi Iskolaközpont felett. Tegnap az A és D csoportok elsı fordulóját játszották a Liviu Rebreanu Gimnázium termében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyesírásból a legjobbak  

2012.02.19.  
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Az általános iskolák V–VIII.-os tanulói számára szervezzük meg a Simonyi Zsigmond helyesírási 

versenyt, melynek célja anyanyelvünk ápolása, szeretetének erısítése, az anyanyelv iránt érzett 

felelısségtudat mélyítése. 
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A verseny iskolai fordulóját november 10–december 5-e közötti idıszakban bonyolították le a magyartanárok az általános iskolákban. A 

megyei fordulóra február 18-án Marosvásárhelyen került sor a Megyei Tanfelügyelıség és a Tudor Vladimirescu Gimnázium szervezésében. 

228 diák vett részt a megmérettetésen Marosvásárhely, Szászrégen, Segesvár, Szováta, Erdıszentgyörgy, Dicsıszentmárton és Marosludas 

körzeteibıl. 

A versenyzık helyesírási képességeikrıl adtak számot: évfolyamonként más-más tollbamondást írtak és feladatlapot töltöttek ki. A tantervben 

szereplı helyesírási ismeretekbıl készültek fel magyartanáraik irányításával egy elızetesen ismertetett versenymódszertan alapján. Az elért 

eredmények igazolják, hogy a kitartó, jól megtervezett munka, a szorgalom meghozza gyümölcsét. A diákok jól felkészülve érkeztek és újra 

bizonyították, hogy fontos számukra az anyanyelv, annak igényes, választékos használata. 

Megyénket hat tanuló képviseli a 2012. május 26-i országos döntın, amelynek Kolozsvár lesz a helyszíne: az ötödikes Marton Andrea (Tudor 

Vladimirescu Gimnázium, tanár Barabás Anna) és Antal Andrea (Mővészeti Líceum, tanár Dézsi Eleonóra), a hatodikos Cherecheş Anna és 

Giliga Dóra (mindketten a Mővészeti Líceum diákjai, tanáruk Dézsi Eleonóra), a hetedikes Gurza Kriszta Beáta (Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum, tanár Soós Katalin) és a nyolcadikos Fülöp Dorottya (Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy, tanár Jakab Éva). 

Kiss Tünde, magyar szaktanfelügyel ı  

Kiss Anna fordított a legszebben  

2012.02.03. 

NépujságNépujságNépujságNépujság        

Bodolai Gyöngyi  

 

Országos elsı díjat nyert a Brüsszelben javított és értékelt fordításával Kiss Anna, a 

marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tizenegyedik osztályos diákja. A fiatal fordítók 

Juvenes translatores vetélkedıjét öt éve szervezik meg az Európai Unió 27 tagállamában 
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ugyanabban az idıpontban. A versenyen az unióban hivatalos nyelvek bármelyikérıl bármelyikére lehet fordítani, s Románia EU-parlamenti 

képviselıinek a száma alapján 33 iskola diákjai vehettek részt. 

Megyénket a Bolyai középiskola képviselte öt tanulóval. A 165 fordítás közül a brüsszeli bírálóbizottság Kiss Anna versenydolgozatát találta a 

legjobbnak, s a díjat március 26–28. között Európa fıvárosában adják át. 

A Bolyai csapatát Forgó Erika román-magyar szakos tanárnı készítette fel. A november 24-én 11-13 óra között lefordított szövegeket azonnal 

kellett villámpostázni Brüsszelbe. A javítók Kiss Anna románból magyarra fordított szövegében a nyelvhelyességet, a gördülékenységet és a 

kreativitást jutalmazták, s a szép értékelést elküldték az iskolának is. 

Az elıversenyen a Bolyaiból 39-en pályáztak, s Forgó Erika tanárnı szerint a sok jó dolgozat közül nehéz volt kiválasztani a legsikerültebb 

fordításokat. A felkészülésre az elızı évek forrásanyagát használhatták, s a versenyzıknek el kellett sajátítani az EU-ban használatos 

közigazgatási megnevezéseket. Bár Kiss Annának ez sikerült, a szöveg, amit magyar nyelvre kellett átültetnie, egy személyes hangú levél volt 

az önkéntességrıl. 

– Arra kellett figyelnünk, hogy ne szó szerinti átültetés legyen, s a fordítás nyelvén használatos szófordulatokkal, közmondásokkal adjuk 

vissza az eredeti szöveg jelentését – mondja Anna, aki az országos helyesírási és nyelvhelyességi versenyeken is az élen végzett, s a 

Marosvásárhelyen tartott magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny lapját szerkesztette. De nemcsak anyanyelvbıl, a választott szakokból, 

informatikából és fizikából is országos helyezést ért el. 

Bevallása szerint színes, érdekes tevékenységet jelentett számára a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány munkájában való részvétel, amihez 

hozzátartozott a 2010-es, Magyarországot bemutató mozgótábor szervezéséhez való hozzájárulás, s a Brüsszelben tett korábbi látogatás a 

Rákóczi Alapítvány révén, amely 2008-ban elnyerte az EP Károly-díját. 

Hogy miként jut ideje ilyen változatos és szerteágazó tevékenységre, hogyan tudja összeegyeztetni a reál tárgyak és az anyanyelv és 

irodalom szeretetét? Nos, kérdésemre elmondta, hogy a melléktevékenységek sem hiányoznak a mindennapjaiból, az iskolai lap, a Tentamen 

korrektora, dolgozik az iskolarádiónál, s délutánonként autót vezetni tanul, angolórára jár, s játszik az iskola Kájoni János furulyacsoportjában. 

Az említett tevékenységek után napi két-három órát szán a tanulásra. Amint elmondja, angolból is fordíthatott volna, de úgy gondolta, hogy 

románból magyarra átültetni a szöveget jelzésértékő lehet. 
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EyoUth Day – Ifjúsági nap az iskolákban  

2012.01.31.  

NépujságNépujságNépujságNépujság    

Vajda György  

 

Az Európa Unió által támogatott egyéves programját zárta le nemrég a marosvásárhelyi 

Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért, amely nek célja az volt, hogy az iskolákban – 

a nemzetközi gyermeknaphoz hasonlóan – bevezessék a z ún. EyoUth Dayt, azaz európai 

ifjúsági napot, amelyen az oktatás, a fiatalokkal v aló foglalkozás egy kicsit másabb legyen a 
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megszokottnál. A programban megyénkbeli oktatókon k ívül bulgáriai, magyarországi és észtországi képz ık és iskolák is részt 

vettek. Err ıl tartottak tegnap sajtótájékoztatót a szervez ık.  

Az Európai Unió Fiatalok lendületben programja által támogatott projekt fı célkitőzése egy új nemzetközi nap létrehozása az iskolákban. Ezen 

a napon a fiatalok négy témakörben (tolerancia és emberi jogok, fenntartható fejlıdés, médiatudatosság, csapatépítés) végeztek olyan 

gyakorlati foglalkozásokat, amelyekkel szórakozva gazdagíthatták ismereteiket. 

A program ötlete 2010-ben fogant meg a magyarországi Ec-Pec Alapítvány tagjaiban, akik elsısorban hátrányos helyzető és speciális 

szükséglető gyerekek integrálásának elısegítésével foglalkoznak. Amint említettük, négy ország is részt vett a képzésben. Romániából az 

Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért felelt a projektért, amelynek a fı szakterülete a tapasztalat általi tanulás, 

személyiségfejlesztés, személyes határok kitágítása, képességek tapasztalása és az élménypedagógiai módszerek elsajátítása volt. 

Bulgáriából a Center for Creative Training (CCT) képviselıi vettek részt a programban, ık a környezetvédelmi, a fenntartható fejlıdés 

kérdéseire összpontosítottak, míg az észtországi Eesti People to People szervezet a média hatásával foglalkozik a tréningjei során. 

A program 2011 januárjában indult Budapesten, ahol az együttmőködı partnerek az Ec-Pec Alapítvány székhelyén megismerkedtek, 

részletes tájékoztatást kaptak a projekt menetérıl és ízelítıt egymás tréningmódszereibıl. Áprilisban az OB szovátai nemzetközi ifjúsági 

központjában a négy szervezet képviselıi elméleti és gyakorlati tapasztalatcserét tartottak az oktatási módszereikrıl. Júniusban minden részt 

vevı országból 10 iskola két tanára vehetett részt a továbbképzın, ahol a fent említett négy módszert sajátíthatta el, kipróbálhatta a 

képességeit mint csoportvezetı, gazdagíthatta módszertani tudását. Nálunk június végén (23-26. között) volt a képzés, amelyre Maros, 

Kolozs, Bihar, Hargita, Brassó, Szilágy megyei magyar, illetve magyar és román tagozatokon oktató tanárok jelentkeztek. 

A nemzetközi játéknapot, az EyoUth Dayt 2011 októberében minden ország területén 10 iskolában szervezték meg. Romániában 12 iskola (a 

Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Friedrich Schiller Gimnázium, az Elektromaros 

Iskolaközpont, a 2-es Számú Általános Iskola és a Nicolae Bălcescu Gimnázium, az erdıszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont, a 

Kolozsvári Református Kollégium, a székelyhídi Petıfi Sándor Elméleti Líceum, a brassói Áprily Lajos Fıgimnázium, a székelyudvarhelyi 

Benedek Elek Tanítóképzı, a krasznai Cserey-Goga Iskolaközpont) kapcsolódott be a programba. 
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A társult iskolák az említett témakörben mőhelygyakorlatokat végeztek. A csapatépítı játékok mellett hulladékok újrahasznosításáról 

beszélgettek és volt olyan iskola, ahol hulladékruha-divatbemutatót is tartottak, elkészítették az iskola zöld makettjét, ugyanakkor újságot is 

kellett szerkesszenek. 

– Tekintettel arra, hogy az EyoUth Day játéknapon iskolánként 200 diák vett részt a rendezvényeken, összesen mintegy 8000 diákot 

„mozgattak meg”. Résztvevıkként, szervezıkként pedig közel 600 tanárt is foglalkoztatott a program, ezenkívül több ezer ember értesült a 

résztvevıktıl az eseményrıl, az ott megszerzett tudásról. Méltán nevezhetjük európai rangú rendezvénynek – mondták a szervezık. 

A program felhívta a diákok és tanárok figyelmét a tolerancia és egymás elfogadásának a fontosságára, tudatosítja a környezetvédelem 

fontosságát, megvitatásra került a média társadalomra gyakorolt hatása, valamint csoportmunkára, összehangolódásra sarkallta a részt vevı 

fiatalokat. Az élménypedagógiai módszerek, a játék és jó hangulat mellett lehetıséget teremtett az interaktív tanulásra is. 

A zárótalálkozó január 28-án volt, amikor a tanárok beszámoltak az elért eredményekrıl. Ezen többek között elhangzott az is, hogy egy 

internetes levelezılistát mőködtetnek, amelyen továbbra is megosztják tapasztalataikat. Kiadtak egy módszertani könyvet is, ezenkívül az is 

felmerült, hogy a képzést akkreditálják és ezáltal lehetıséget teremtsenek más tanárok számára, hogy elsajátítsák ezt a különleges módszert. 

A tanárok elmondták, ezt a programot akár az új tantervben szereplı szabad foglalkozások hetében is alkalmazhatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


