
Első alkalommal ért el Hargita me-
gyei diák első helyezést a Zrínyi 
Ilona matematikaverseny nem-
zetközi döntőjében. Rancz Máté a 
harmadik olyan Magyarország ha-
tárain kívül élő és tanuló diák, aki a 
nemzetközivé vált verseny 17 éves 
történetében első díjat kapott. A 
Hargita megyei diákok a tantárgy-
versenyek országos döntőiről is 
hoztak díjakat, dicséreteket.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nagy sikernek számít a csík-
szeredai Nagy Imre Általá-
nos Iskola negyedik osztá-

lyos diákja, Rancz Máté első helye-
zése a Zrínyi Ilona matematikaverse-
nyen. Vild Emese tanítványa ezzel az 
eredményével a ráckeveiek egyhetes 
táborát is elnyerte a maga és tanító-
nője számára. Évek óta ugyanis a leg-
jobb eredményt elérő Hargita me-
gyei diáknak és felkészítő tanárának 
táborozási lehetőséget biztosítanak 
Ráckevén. Szintén a határontúliak 
közül legjobb eredménnyel végzett 
évfolyamán a Gordiusz matemati-
kaversenyen hatodik helyezést elért 
Vass Balázs, a székelyudvarhelyi Ta-
mási Áron Gimnázium 12. osztályos 
diákja, valamint a 19. helyen végzett 
Papp Orsolya, aki a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium hetedi-
kes tanulója. Említésre méltó még a 
székelyudvarhelyi Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Gimnázi-
um hatodikosának, Baja Zsoltnak 

a 17. helye is. A Gordiusz-verseny 
szakközépiskolák számára kiírt kate-
góriájában a székelyudvarhelyi Palló 
Imre Művészeti Szakközépiskola 
kilencedikese, Török Ádám a 14., 
a tizedik osztályos Fancsali Emőke 
pedig a 11. helyen végzett. A tizen-
egyedikesek között a csíkszeredai 
Segítő Mária Gimnázium diákja, 
Csúcs István, a tizenkettedikesek 
között a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola diákja, Bíró Enikő 
egyaránt a nyolcadik helyen végzett. 

Nem született jó eredmény a 
hazai matematika-tantárgyverseny 
országos döntőjén, ugyanis az esé-
lyesek inkább a Magyar Középisko-
lások Nemzetközi Matematikaver-
senyére jelentkeztek, amelyet a hazai 
tantárgyverseny megyei szakaszával 
egy időben rendeztek. A Tamási 
Áron Gimnázium tizedikesének, 
Kajántó Sándornak jó eredményt 
hozott ez a döntés, ugyanis Magyar-
országon első helyen végzett. Har-
madik helyezést ért el ugyanezen a 
versenyen iskolatársa, a kilencedikes 
Kolumbán Antal György, a Márton 
Áron Gimnázium tizenegyedikese, 
Sandi Endre Kristóf pedig második 
lett. Dicsérettel tért haza erről a ma-
tematikaversenyről Rétyi Dorottya, 
Lacz Eszter, Tamási Tímea (Márton 
Áron Gimnázium) és Ülkei Zsófia 
(Tamási Áron Gimnázium) – IX. 
osztály, Boros Bernadett, Mátyás 
Barta Kinga (MÁG) és Gothárd Sza-
bolcs (TÁG) – X. osztály, Nagy Ta-
más, Péter Emőke (MÁG), Kémenes 

Endre (gyergyószentmiklósi Sala-
mon Ernő Gimnázium) – XI. osz-
tály, valamint Vass Balázs, Tikosi 
Kinga (TÁG) és Csiszér Ágnes 
(MÁG) – XII. osztály. 

A magyar tantárgyverseny or-
szágos szakaszán a Hargita megyei 
csapat az összesített pontszámok 
alapján Maros és Kovászna megye 
után a harmadik helyen végzett. Ez 
az eredmény köszönhető a két első 
helyezettnek, a hetedikes Juhász 
Boylen Kincsőnek (csíkszeredai 
Nagy Imre Általános Iskola) és a 
tizenegyedikes Dobos Annamá-
riának (székelykeresztúri Orbán 
Balázs Gimnázium), a második he-
lyen végzett Császár Szabolcsnak 
(Márton Áron Gimnázium, X. osz-
tály) és a szentegyházi Mártonfy 
János Általános Iskola hatodiko-
sának, Tamás Cecíliának, aki har-
madik helyezést ért el, valamint a 
dicséretben részesült diákoknak. 
A német tantárgyversenyen Lux 
Róbert (Márton Áron Gimnázi-
um, X. osztály) II. helyen végzett, 
III. lett Csúcs Róbert Uwe (MÁG, 
XI. osztály), Kedves Krisztina 
(Octavian Goga Gimnázium, XI. 
osztály) dicséretet kapott. Angol-
ból Afilioaie Alois, a csíkszeredai 
Octavian Goga Gimnázium diákja 
kapott dicséretet. Egy dicsérettel 
tért haza az informatika tantárgy-
versenyről is csapatunk, a Tamási 
Áron Gimnázium kilencedikes 
diákja, Kolumbán Antal György 
érdemelte ki. 

A székely rovásírást népszerű-
sítették a Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom 

tagjai tegnap Csíkszeredában. A 
Szabadság téren elhelyezett aszta-
lon több Forrai-féle rovásábécé várt 
gazdára, a szervezők megmutatták, 
hogyan kell székely rovásírással írni, 
illetve az érdeklődők haza is vihet-
tek egy-egy példányt az ábécéből. A 
fiatalok szívesen segítettek azoknak 
is, akik megpróbáltak papírra vetni 

néhány régi betűt. Érdeklődésben 
nem volt hiány, többen megpróbál-
ták a „rovással” leírni nevüket. 

– Az őseink pálcákra faragták 
a jeleket, balról jobbra írtak, ilyen 
módon kommunikáltak egymás-
sal. Sajnos, noha történelmünk, 
nemzeti örökségünk fontos része 
a rovásírás, egyre inkább feledésbe 
merül. Ezért igyekszünk népszerű-
síteni, átmenteni a jelenbe az ősi 
jeleket – emelték ki a szervezők.  

Autómodell-versenyt szervez a 
Csíkszeredai Tanulók Klubja szom-
baton délelőtt tíz órától a taplocai 
iskolaközpontnál. Az immár öt-
éves hagyománnyal rendelkező 
vetélkedőre a szervezők az ország 
számos településéről várják az 
elektromos terepautó-modellezés 
megszállottjait.

Hompoth Loránd
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Izgalmasnak ígérkező autómo-
dell-verseny futamait nézhetik 
meg azok, akik szombaton elláto-

gatnak a taplocai iskolaközponthoz. 
Több mint harminc, az ország külön-
böző részeiről érkező versenyző méri 
össze konstruktőri, illetve vezetői tu-
dását az elektromos terepautó-model-

lek ver senyén. – Nem egy, a tanügyi 
minisztérium által szervezett hivatalos 
versenyről van szó, hanem egy nyitott, 
mondhatni „házi” vetélkedőről. Ép-
pen azért találtuk ki évekkel ezelőtt, 
együtt egy Maros megyei modelle-
zést oktató kollégával a futamot, mert 
nagyon kevés versenyt szerveznek az 
autómodellező-vezető diákok számá-
ra. Így hamarosan nagyon népszerűvé 
vált a rendezvény, a résztvevők tábora 
egyre népesebb – nyilatkozta Kiss Já-
nos, a Csíkszeredai Tanulók Klub-
jának kereteiben működő Autómo-
dellezők Körének vezetője. Érdemes 
lesz betekinteni a szombati versenybe, 
meglepően sokat tudnak a kisautók, 
amelyek kezeléséhez nem mindenna-
pi ügyesség szükséges. A látványosság 
idén is garantált – ígérik a szervezők.

10. oldal |  2011. április 29., péntekhargitanépe

ElsőKénT nyERT HARgITA MEgyEI dIáK A ZRínyI-vERsEny nEMZETKöZI dönTőjébEn

Tantárgyversenyek eredményei

A rovásírást 
népszerűsítették

Grafikai Biennálé és pedagógusok tárlata

Autómodell-verseny

Körkép

HirdeTÉsek

Kemény János: Kutyakomédia. 
Kemény János Művei, 2.

Korunk sajátosságai közé tartozik, hogy 
a sorokon átütő politikum nagyobb kelen-
dőséget és figyelmet biztosít, mint a míve-
sebb, de halkabb hang. Amilyen a költői 
lelkületű Kemény Jánosé. Ezt kívánja ellen-
súlyozni életműsorozata kiadásával a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó. A tavaly megjelent 
sorozatindító kötetet, a Kákoc Kis Mihály 
regényt a sorozat újabb tagja követte, a Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon be-
mutatott Kutyakomédia.

A könyv terjedelme 176 oldal, ára: 20 lej.
A könyv megvásárolható a Pallas-

Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve 
megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 530210 Miercurea 
Ciuc, str. Petőfi nr. 4., jud. Harghita. Telefon/fax: 0266–371036. Mo-
bil: 0745–005544. E-mail: konyvkiado@pallasakademia.ro. Folyó-
számlaszám: BCR – RO46RNCB0152007505270001

Postai rendelésnél, kérjük, küldje el személyi számát (CNP) és tele-
fonszámát is.

A csíklázárfalvi 
Mohos 

Mezőgazdasági 
Társulás 

összehívja tagságát 
2011. május 8-ra, 
vasárnap 10 órára 
az évi közgyűlés 

megtartására 
a cég székhelyén.

Napirendi pontok:
– pénzügyi beszámoló;
– különfélék;
– a tagság jelenlétében 

köz vetlen alku útján a cég 
megvásárolható.

 fotó: csíki zsolt

Második alkalommal szer-
vezte meg a Grafirka 
Egyesület Csíkszeredá-

ban a Grafikai Biennálét. A be-
nevezők között a házigazdának 
számító Nagy István Képzőművé-
szeti Szakközépiskola mellett van 
a székelyudvarhelyi és marosvásár-
helyi művészeti iskola, két bajai, 
egy kecskeméti iskola, valamint a 

szabadkai Népkör. A sokszorosító 
eljárással készült munkák között 
találunk linómetszetet, hideg-
tű, aquaforte, aquatinta eljárással 
készült munkákat. A beérkezett 
mintegy száz munka túlnyomó 
részét kiállították, és készítőiket 
két korcsoportban, 15–17, vala-
mint 18–35 évesek csoportjában 
díjazták. A kiállított munkákat a 

művészeti iskolában lehet megte-
kinteni.

Tegnap délután nyitották meg 
a Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola képzőművész tanárainak 
tárlatát, amelyet a zene szakos pe-
dagógusok kortárs zeneművekből 
(közöttük négy zeneszerző kolléga 
szerzeményei) összeállított hang-
versenye követett.


