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Sükei Katalin a népdaléneklő verseny nyertese
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SZERKESZTI: DÉZSI ILDIKÓ

Zilah volt a há-
zigazdája az elmúlt 
hétvégén a XXVI. Er-
délyi Magyar Mate-
matikaversenynek, 
amely 14 megye 124 
diákját gyűjtötte ösz-
sze. Versenyzők ér-
keztek Hargita, Ma-
ros, Kovászna, Bi-
har, Szatmár, Kolozs, 
Szilágy, Brassó, Arad, 
Máramaros, Temes, 
Fehér, Beszterce-
Naszód és Hunyad 
megyéből. A verseny 
kezdeményezője és a 
bukaresti Ady End-
re Líceum igazgatója, 
Bencze Mihály irá-
nyította a verseny-
bizottság tevékeny-
ségét Szenkovits Fe-
renc egyetemi oktató, verseny-
bizottsági elnökkel közösen. A 
verseny kétfordulós volt: az első 
fordulón a diákoknak négy fel-
adatot kellett megoldaniuk, a 
második fordulóban pedig hat 
feladat megoldása várt rájuk. A 
verseny a Silvania Főgimnázi-
umban zajlott, a szabadidős te-
vékenységeket pedig a Reformá-
tus Wesselényi Líceumban szer-
vezték. 

A megnyitó- és záróünnep-
séget a Zilahi Polgármesteri Hi-
vatalban szervezték. A verseny-
zők mellett a rendezvé nyen 
részt vettek a szervezők, kísérő-
tanárok és Szilágy megyei tan-
felügyelők. Az ünnepi esemé-
nyen részt vett Maria Pop fő-
tanfelügyelő, Kovács Irén fő-
tanfelügyelő-helyettes, Mioara 
Gudea tanár, Szilágy Róbert-Ist-
ván alprefektus, Csóka Tibor a 
Szilágy Megyei Tanács alelnö-
ke, valamint Fazakas Miklós al-
polgármester és Seres Dénes 
képviselő.  Emellett képvisel-
tette magát a verseny lebonyolí-
tásába bekapcsolódott tanintéz-
mények – Silvania Főgimnázi-
um, Református Wesselényi Lí-
ceum, Alesandru Papiu Ilarian 
és Gheorghe Şincai Pedagógiai 
Líceum – vezetősége. 

Az Erdélyi Magyar Matema-
tikaverseny versenyszabályzata 

Az unitárius ifjúság és más 
felekezetű, szabadelvűen vallá-
sos fiatalok szervezeteként mű-
ködő Országos Dávid Ferenc If-
júsági Egylet (ODFIE) 2016. feb-
ruár 12. és 14. között közel száz 
résztvevővel Kolozsváron szer-
vezte meg a XIX. ODFIE Vers-
mondó- és népdaléneklő ver-
senyt. A rendezvény helyszínéül 
a János Zsigmond Unitárius Kol-
légium szolgált. A péntek délutá-
ni beiratkozást követően beszél-
getős műsort szerveztek Meste-
rek társaságában címmel László 
Noémi költő, Kocsis Tünde ren-
dező és Bárdos Réka népdaléne-
kes részvételével. A beszélge-
tést Rácz Norbert Zsolt kolozs-
vári unitárius lelkész moderálta. 
Később a fiatalok műhelymun-
kán vehettek részt; a népdalosok 
Bárdos Rékával, a versmondók 
pedig Kocsis Tündével. Vacso-
ra után táncház kezdődött, amit 
Nagy Vanda és Császár Szabolcs, 
a Duruzsló Néptáncegyüttes ok-
tatói vezettek.

A tulajdonképpeni verseny 
szombat délelőtt kezdődött al-
kalmi áhítatot követően, ame-
lyet Benczédi Zsófia elsőéves te-
ológiai hallgató tartott. Az idei 
versenyre 35 fiatal jelentkezett 
Erdély különböző települései-
ről: Homoródszentpéterről, Ho  -
moródalmásról, Kisbacon ról, 
Olasztelekről, Gyergyószent-
miklósról, Szentháromságról,
Szé kelyszáldobosról, Var gyas-
ról, Oklándról, Kolozsvárról, 
Magyarandrásfalváról, Maros-
vásárhelyről, Nagyajtáról, Szé-
kelykeresztúrról, Szentábrahám -
ról, Kissolymosról, Ürmösről, 
Köpecről, Barótról, Korondról, 
Gagyról, Gyepesről és Székely-
szenterzsébetről.

A zsibói botanikus kert meglátogatása is a szabadidős program részét képezte 

XXVI. Erdélyi Magyar Matematika-
versenyt szerveztek Zilahon 

értelmében az Oktatási és Kuta-
tási Minisztérium 26 díjat és di-
cséretet, a szervezők pedig 60 dí-
jat és dicséretet biztosítottak.   

A kilencedik osztályosok kö-
zül első díjat nyert a Péter I. Ist-
ván a csíkszeredai Márton Árton 
Gimnáziumból és Fazakas Bor-
bála a kolozsvári Báthory istván 
Elméleti Líceumból. Második 
helyzett lett Garfield Adrienne a 
kolozsvári János Zsigmond Uni-
tárius Kollégiumból és Tamás 
Nándor a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumból. Harma-
dik díjat érdemelt Ferencz Dáni-
el a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumból és Portik 
Ábel a szovátai Domokos Káz-
mér Szakkolégiumból. 

A tizedik osztályos diákok 
közül első díjat kapott Petres 
Sára a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumból. Máso-
dik díjban részesült Bálint Hu-
nor a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Elméleti Líceumból, 
Dáni Eszter a kézdivásárhelyi 
Nagy Mózes Gimnáziumból és 
Máté Zsolt a sepsiszentgyör-
gyi Székely Mikó Elméleti Lí-
ceumból. Harmadik helyezett 
lett Bartis Zsolt a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnáziumból és 
Bănică-Solymosi Irisz a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó El-
méleti Líceumból. 

A tizenegyedikesek közül 
első helyezett lett Schefler Bar-
na a szatmári Hám János Római 
Katolikus Teológiai Iskolaköz-
pontból. Második díjat érdemelt 
Tötös György a zilahi Silvani Fő-
gimnáziumból. Harmadik díjat 
kapott Kádár Attila a Baróti Sza-
bó Dávid Elméleti Líceumból és 
Divin Péter a nagyváradi Ady 
Endre Elméleti Líceumból.  

A tizenkettedik osztályosok 
közül első díjat kapott Schefler 
Gergő a szatmári Hám János Ró-
mai Katolikus Teológiai Iskola-
központból. Második helyzett 
lett Sütő Ágoston a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumból és Kovács Patrik a szat-
mári Kölcsey Ferenc Főgimná-
ziumból. Harmadik díjat érde-
melt Füstös Ágnes a kolozsvá-
ri Báthory István Elméleti Líce-
umból. 

A díjazott hatvan diák részt 
vehet a verseny nemzetközi 
szakaszán, amelyet Budapesten 
szerveznek március 15–16-án. 
A díjátadó ünnepségen okleve-
leket, könyv- és folyóiratcsoma-
gokat vehettek át a diákok. A ju-
talomkönyveket a Szilágy Me-
gyei Kulturális és Művészeti 
Központ, a Communitas Alapít-
vány és a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem ajánlot-
ta fel. 

ODFIE Országos versmondó- 
és népdaléneklő verseny

A versenyen felváltva a nép-
dal és versmondó kategória ver-
senyzői léptek színpadra. A ver-
senyt színesítették korábbi do-
bogósok dalai és szavalatai: Dé-
nes Erzsébet énekelt, akit hege-
dűn kísért Palkó Zalán Koppány, 
szintén énekelt Ilkei Lóránd. A 
LángÓl zenekar megzenésített 
verseivel hangolódhattunk még 
inkább a rendezvényre. Ebéd 
után a Zurboló Néptáncegyüttes 
lépett színpadra, műsorukhoz a 
Harmadik Zenekar húzta a talp-
alávalót. Ezt követően a gálamű-
sor keretén belül Fekete Hunor 
népdalelőadását, majd a bírá-
lóbizottság tagjai közül Timaru 
Carina esti énekét hallgathattuk 
meg, amit a díjkiosztás követett. 
Vacsora után a Bemugri, azaz a 
székelykeresztúri Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium színjátszó 
csoportja adta elő a VÉR-TEST-
VÉR című előadását. Gitáresttel 
zárult a verseny napja.

A versmondó verseny első 
díját Sánta Orsolya érdemelte 
ki (Kolozsvár). A dobogó máso-
dik lépcsőfokára Isztojka Máté 
(Berde Mózes Unitárius Gim-
názium képviseletében) lépett, 
a harmadik díjat pedig Nagy 
Norbert (Marosvásárhely) érde-
melte ki. A népdaléneklő ver-
senyen a bírálóbizottság első 
díját Sükei Katalalin (Olaszte-
lek) nyerte. A második helye-
zést Ilkei Árpád (Vargyas) kap-
ta meg. A harmadik díjat Balázs 
Helga (Gyergyószentmiklós) vit-
te haza. 

Vasárnap a Kolozsvár-belvá-
rosi unitárius templomban Job-
bágy Júlia segédlelkész alkalmi 
szolgálatával zártuk a rendez-
vényt.

Az ODFIE elnöksége

Cincogó Felícián cinkos-
társai címmel kalandos játék- 
és tudásvetélkedőt szervez-
tek február 17-én, szerdán dél-
előtt a Heltai Alapítvány Gróf 
Mikó Imre Könyvtárában. Az 
eseményre az Octavian Goga 
 Iskola 4. osztályos diákjai láto-
gattak el Ábrahám Gizella ta-
nítónő kíséretében. A vetélke-
dőt Bajor Andor író, költő, hu-
morista emlékére szervezték, 
aki immár 25 éve csak művei-
ben és lelkekben lehet jelen.

A vetélkedőn a gyermekek 
cinkostársai és utazótársai le-
hettek Cincogó Felíciánnak, 

Cincogó Felícián cinkostársai
akivel együtt sodródhattak 
egyre újabb kalandok és vi-
szontagságok felé részesei lé-
vén a meseregény kalandos ese-
ményeinek. 

A kis „kalandorok” csapa-
tokban cinkoskodtak és a gon-
dolkodás, emlékezés „forgósze-
lén” haladtak végig a mesere-
gény mozzanatain, feladatla-
pok, rejtvények, intuitív ese-
ményzárás kihívásának is ele-
get téve. 

A gyermekcipőben járó ol-
vasók bebizonyították: annak 
ellenére, hogy ez a kisregény 
nem képezi az iskolai tanterv 

részét, ők szívesen foglalkoz-
tak vele és a szövegértést fel-
derítő feladatok megoldása azt 
igazolta, hogy meg is értették, 
sőt a számtalan eseményfűzér 
labirintusában sem kavarod-
tak el a kalandokban és viszon-
tagságok útvesztőjében, hanem 
tiszta emlékezettel tettek tanú-
ságot a Felíciánnal való cin-
koskodásról. Ezért is megérte 
velük együtt kalandozni. Kö-
szönet illeti a tanítónőjüket is, 
aki lelkesen, tanterven kívül is 
kísérgeti lépteiket az irodalom 
ösvényén. 

Miklós Erika 


