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Kedves Ballagó Diákok!
Néhány nap múlva elbúcsúztok az iskolától, új út-
ra indultok. Útravalóul vigyétek magatokkal a kö-
vetkezõ idézeteket:

„A világon semmiféle tehetség el nem vész. Nem
olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen
erõket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát
vegye.”(Petõfi Sándor)

Bízzatok önmagatokban. Hiszen minden ember-
nek dolga van ezen a világon. Keressétek, kutassá-
tok azt a pályát, amely nektek való, ahol kibonta-
kozhattok.

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az
emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami
emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérhe-
ted.” (Marcus Aurelius)

Eljött az idõ, rajtatok a sor, hogy a lehetõségeite-
ket a legmegfelelõbben kihasználjátok, és valóra
váltsátok az álmaitokat. Bízom abban, hogy lesz
elég kitartásotok, hogy elérjétek céljaitokat.

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:

szép dolgokért élsz- és érdemes élned.” (Váci Mi-
hály)

Emeljétek fel a fejeteket, nézzetek bátran mások
szemébe! Ne szégyelljetek a jó mellett kiállni, és
segítsetek másoknak, ahol szükség van, ahol segí-
teni tudtok! És találjatok segítõ, támogató társakat
az elkövetkezõkben!

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézz meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza… aztán ismét elõre,
S indulj tovább az alkotó jövõbe.” (Kiss Jenõ)

Kívánom nektek, hogy az általános iskola minden
emléke szép legyen! Hiszen az elválás közeledtével
megszépül az idõ. Ne feledjétek el, amire szüleitek,
tanítóitok, tanáraitok neveltek, oktattak! Sokféle
tudást elsajátítottatok, kívánom, hogy ismerjétek
meg azt a világot is, ami ennek az iskolának a fala-
in kívül vár rátok! És kívánom, hogy az útelágazás-
okon helyesen döntsetek! Kerüljetek bárhová is,
ne feledjétek, hol születtetek! 
Jó utat, nyolcadikosok!

László Krisztina, aligazgató

Útravaló

Híreink
Márc. 6-án megyei német nyelvû

olimpiászra került sor Csíkszeredában.
Az olimpiászon Barabás Emõke, VII. a
osztályos tanuló a III. díjat nyerte.

Márc. 20-án Székelykeresztúron a
Petõfi Sándor Kupa elnevezésû mini
futball tornán I. helyezést ért el isko-
lánk focicsapata.

Márc. 20-án Székelykeresztúron
szervezték meg a református vallás
tantárgy olimpiászt. Iskolánkból az or-
szágos szakaszra Jakab Eszter (V. b),
és Balázs Judith (VI. a) jutottak tovább.

Márc. 20/ 27- The Language Your
Best Friend/ Die Sprache Dein Bester
Freund angol/ német nyelvverseny

városi szakasza zajlott sikeresen.
Márc. 22- én Az üveghegyen túl címû

mesemondó versenyen a következõ
diákok értek el jó eredményeket: I. díj
Elekes Adrienn I.A, II. díj: Jánosi Borbá-
la III.A, III. díj: Tõzsér Beáta I.A, Kiss Pé-
ter I.B, Szfárli  Hunor I.B .Szervezõ:
Biró-Ambrus Lenke tanító néni.

Ápr. 13-án Szász Margit tanító néni
szervezésében szavalóversenyre került
sor, melyen iskolánk I-IV osztályos diák-
jai vettek részt. I. díjat nyertek: Elekes
Adrienn (I.A), Széll Botond (II.A), Feleki
Viola (III.A), Patakfalvi Anita (IV.B). II. díj:
Cseke Tamás (II.A), Simó Petra (III.A).
III. díj: Lajos Krisztina (IV.B), Sándor Be-
áta (III.B), Székely Kincsõ (II.B)

Ápr. 15-én az I-IV osztályosok a Ska-
tulyácska c. színházi elõadást tekin-

tették meg.
Ápr. 16-án iskolánk utolsó búcsút vett

Farkas Gréta, V.A osztályos tanulótól. 
Ápr. 19-én az iskolai szavalóverseny

díjazottjai a Móra Ferenc Általános Is-
kolában versenyeztek. Elekes Adri-
enn (I.A) II. díj, Széll Botond (II.A) III.
díj, Feleki Viola (III.A) dicséret, Patak-
falvi Anita (IV.B) dicséret, Német Ágo-
ta (V.B) III. díj, Fülöp Ágnes

Ápr. 21-én a két nyolcadik osztály
osztályfõnökeik kíséretében részt
vett a Sulibörzén. Hasznos tudással
tértek haza a 2010-es tanévben indu-
ló osztályokról.

Ápr. 23-án került sor iskolánkban a
Föld napi rendezvényekre. Az elsõ
osztályosok rajzokkal készültek.

(folytatás a 9. oldalon)



Tanáraink emberközelbõl
vakkal hazatértek, s e tekintetben
azóta sem sok változott.

Azért csak változott valami …

Az élet folytonos változások sora
… gyakorló alkotóember vagyok, var-
rottasok, vert csipke, bútorfestés …
s fõleg ezen népi mesterségek fejlõ-
dése, alakulása, a mai ember viszo-
nyulása az igényes munkához, egy
lakható környezethez…amit úgy néz
ki nekünk sikerült megteremtenünk.

Tanítóként melyik a legkedvesebb élmé-
nye?

Az ilyen legkedvesebb, legszomo-
rúbb dolgok úgy érzem hangulatfüg-
gõek… de nagyon jó érzés, hogy
évek elteltével munkatársam lett egy
„pici lány” a már említett elsõ igazi
osztályomból. És nagy élmény, ami-
kor tanítványaim gyermekeit
láthatom…az õ életüket egy más di-
menzióban, mint hajdanán.

Tanítóként mit tartott fontosnak?

Nem magamat, a munkámat. Azt
mindig fontosnak tartottam, mert
éreztem, hogy a rám bízott gyerme-
kekért, hogy a „jó alap” meglegyen,
azért bizony a szülõknek felelõsség-
gel tartozom… s a gyermek? Õ négy
év alatt se vegye észre, hogy ki volt a
kedvenc tanítvány abból az osztály-
ból. S ez nem is kevés!

S ez így megy, évrõl évre és még-
is mindig másként, mert két egyfor-
ma gyermek nincs, két egyforma nap
sincs, sõt, kétszer nem lehet ugyan-
úgy megtartani egy tanítási órát,
mert mi a világ legdrágább „anyagá-
val”, gyermekanyaggal dolgozunk. 

Most végeznek a negyedikeseim
és õsszel kezdõdik egy új tanév, egy
új, tudásra, szeretetre szomjas társa-
sággal, akiket már nagyon várok.

Nagy élmény eljuttatni õket a fecs-
kevonaltól a mondatelemzésig, a szá-
molás alapjaitól a típusfeladatok
megoldásáig… s ez így megy negy-
ven percenként ki és becsengetnek,
jön a téli vakáció, a félévzárás és a
rengeteg diploma, a díjak, az értéke-
lések.

Hát ez az én munkám.
Kérdezett: Hajas László VIII.A.

Név: Szász Margit
Születési dátum: 1956. augusztus 28.

Kérek szépen egy bemutatkozást!
Székelykeresztúron születtem 1956-ban

(sokan mondják az egy jó évjárat…)
Az általános iskolát Fiatfalván vé-

geztem, aztán a tanítóképzõ követke-
zett Székelyudvarhelyen.

Húsz éves koromban már diplomás
kenyérkeresõ voltam.

Voltam óvónõ szülõfalumban, az-
tán egy csere következtében Vágás-
ban is.

Egy évet Kadicsfalván tanítottam
részben osztott iskolában, érdekes,
tanulságos esztendõ volt Szabó Dé-
nes tanító bácsi mellett dolgozni. És
egy szép napon, nyolc év után meg-
érkeztem egy olyan állomáshoz amire
már kiskoromban készültem … saját
osztályom volt, 36 kíváncsi, tanulni és
játszani vágyó kisgyermekkel. Õk vol-
tak az én elsõ igazi-valódi tanítvá-
nyaim.
Az óvoda nemigen tetszett ezek szerint
Önnek?

Az óvodai munkával, noha nem ar-
ra voltam kiképezve nem is volt sem-
mi bajom, csak azzal volt gond, hogy
a kézzel fogható-felmutatható ered-
ményt nem láttam munkám után. A
rendszertelen óvodalátogatás rá-
nyomta bélyegét a munkára. Ma már
valószínû másképp látnám ezt a prob-
lémát és az óvodai oktatás is sokat
változott azóta …

Miért választotta a pedagógusi pályát?
Valahol olvastam, s mily igaz, az

utat nem nem én választottam, az út
választott engem.
Mennyi ideje is, hogy tanít?

34 éve. Képzeld, hét éves korom
óta, minden szeptemberben iskola-
kezdés, negyvenöt percenként ki-
csengetés, három évharmad vagy
két félév közti vakációk, tanévzárók,
diplomaosztások… szóval ebbõl áll
az életünk.
Szeret-e nálunk tanítani?

Érdekes a kérdésfelvetés. Vissza
is kérdezhetnék: szerettél-e hozzám
járni iskolába?

A Bethlen Gábor Iskola az életem
egy nagy része: mindkét gyerme-
künk itt járt iskolába, férjemmel
együtt itt dolgoztuk le életünk javát
… és büszkék vagyunk az iskolára, az
itt folyó munkára.
Már nyolc évvel ezelõtt is tudtuk, hogy a
népmûvészet a hobbija. Mi változott e te-
kintetben azóta?

Változni nem változott semmi.
Egyre inkább meg vagyok arról gyõ-
zõdve, hogy szükség van egy élhe-
tõbb élet megismerésére, egy jól ki-
taposott útra való visszatalálásra,
ahol érték az adott szó, ahol méltósá-
gában tud megmaradni és fejlõdni,
nagyot merni és azt elérni az ember,
szóval a nagyapáink által kitaposott
útra kellene visszakanyarodnunk sok
mindenben … tévedés ne essék, le-
het közben számítógépet és mobil
telefont is használni, ami hasznos, az
mind vihetõ magunkkal, én nem a
fejlõdés ellen vagyok… én az élhetõ -
értékõrzõ életforma mellett vagyok.
Errõl könyvet is írt …nem is egyet!

Nem azt tartom fontosnak, hogy
megírtam, azt, hogy már két kiadás el
is fogyott belõle… sokaknak van igé-
nye arra, hogy megismerje az eleink
által megtett utat. Ne gondoljátok,
hogy az az út csak fájdalom, nélkülö-
zés és kínszenvedés volt, óh nem.
Minden út szélén van virág… tudtak
élni, és élvezték az életet. Ezt
bizonyítják az általuk létrehozott tár-
gyak, melyekkel „berendezték” élet-
terüket. Biztonságérzetük volt, is-
merték gyökereiket, tudták, hogy itt-
hon vannak s itthon lenni mindig jó.
Ha kitántorogtak is, a megszerzett ja-
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Az iskola csillaga  3.

Második osztályosok kirándulása Mi írtuk
Május 25-én kirándulni indultak a

II. A és B osztály tanulói.
Nagy volt az izgalom és a várakozás,

hiszen épp Orbán napja virradt ránk, s
kissé aggódtunk, vajon mit tartogathat
számunkra az utolsó fagyosszent.

Autóbuszunk csepergõ esõben in-
dult, de amint a néphit tartja „korai
vendég nem marad sokáig”, az esõ sem
volt tartós kísérõnk.

Szovátán túl már esõmentesen reg-
gelizhettünk, majd napsütésben foly-
tattuk utunkat Marosvásárhelyig.

Felszabadultan szórakozó, de figyel-
mes és érdeklõdõ gyermekcsoporttal
jártuk végig a Kultúrpalota tükörter-
mét és az állatkertet. Szovátán a Med-
ve-tóval ismerkedtek tanulóink, Far-
kaslakán pedig a Tamási emlékház va-
lamint a temetõkert szolgált érdekes
látnivalókkal.

Még vásárolni is maradt idõ és pénz,
s így tele tarisznyával és még kelleme-
sebb élményekkel térhettünk haza.

Péterffy Lenke, tanító

Tanulói élménybeszámolók

Nekem a kiránduláson a legjobban
tetszett a Kultúrpalota, mert nagyon
szépek a festett üvegablakok, amelyek
érdekes történeteket jelenítenek meg.
(László Zsolt)

Nekem a Kultúrpalota tetszett, mert
sok híres ember képét és szobrát lát-
tuk, és a tükörteremben is voltunk.

A Medve-tó is érdekes, mert a taní-
tó néni szerint fentrõl nézve medve

alakja van. (Gál Bernát)
Nekem a Medve-tó tetszett a legjob-

ban, mert medve alakja van, és a med-
ve a kedvenc állatom.

Különben az egész kirándulás cso-
daszép volt, mert a tanító néni sok új-
donságot és érdekességet mesélt ne-
künk. (Török Andrea)

Alig vártam a reggelt, hogy mehes-
sünk kirándulni!

Nekem minden nagyon tetszett,
szép és érdekes volt az egész kirándu-
lás. (Bányász Hunor)

Az állatkert tetszett nekem, mert az
állatokról sok érdekességet tudtam
meg.

A Tamási emlékházban sok kép és
könyv emlékeztetett az íróra. (Fekete
Anna)

Nekem a Tamási Áron emlékháza
tetszett a legjobban, mert sok írás volt
benne. Nagyon érdekes volt, ahogyan a
bácsi mesélt Tamási Áronról! (Széll
Botond)

Cseke Tamás és Nagy Henrietta
szintén az emlékházat tartotta legérde-
kesebbnek, ahol 11 gyermek született
és nevelkedett, míg Bodor Anita és Bo-
dor Beáta a Tamási sírt említi egyebek
mellett.

Kiss Andrea elragadtatással szól a
marosvásárhelyi tükörteremrõl, de
minden más is tetszett neki, Gál Zsolt
az állatkertet és a szovátai tavat tartot-
ta a legérdekesebbnek, Ozsváth Attilá-
nak pedig minden látnivaló egyformán
érdekes volt.

„A játék az az út, amely a gyermeket a
világ megismeréséhez vezeti, amelyben élni,
és  azt megváltoztatni hivatott” (Gorkij)

Mindannyian, akik naponta gyermek-
közösségekben, gyermekekkel dolgo-
zunk, érezzük, hogy versengõ világunk-
ba nem helyes védtelenül kibocsátani a

felnövekvõ generációkat, egyre inkább szükség van a versen-
gés tanítására.

Fontos szerep hárul az iskolára, hogy miközben az életre,
az állandó megmérettetésre készíti fel tanulóit, ugyanakkor
megmutassa nekik a becsületes versengés módozatait.

Versenyben nincs hiány, a versengést várja tõlünk szülõ,
gyerek, kolléga, az egész társadalom.

Hat évvel ezelõtt támadt az ötletünk, hogy az iskolai Beth-
len Napok Rendezvénysorozat keretében játékos történelmi
vetélkedõt szervezzünk IV. osztályosok számára. Kezdetben
városi vetélkedõnek indult, ám a nagy érdeklõdés eredmé-
nyeképpen körzetivé duzzasztottuk.

Komoly felkészülés, osztályonkénti vagy iskolai selejtezõ
elõzi meg a döntõt. Forrásanyagként az általunk szerkesztett
Kis történelem kis gyermekeknek címû könyvet használhat-
ják a nemzeti történelmet megismerni és versenyezni kívánó
negyedikesek.

A vetélkedõ didaktikai játékokra és játékos gyakorlatokra
épül. A versenyfeladatok érdekesek, rejtvényszerûek, a te-
matikának és életkornak megfelelõek, nemcsak az ismerete-
ket mérik, de gondolkodási mûveleteket is mozgósítanak,
kreativitást igényelnek, sikerélményt biztosítanak.

A játékok érdekessé, könnyebbé, megoldhatóvá teszik a
feladatokat, lehetõséget biztosítanak a 10 éves tanulóknak,
hogy a látott, hallott, olvasott, tanult információkat szórakoz-
va alkalmazzák, bõvítsék, kamatoztassák. Ugyanakkor a ver-
senyzõ tanulók oly módon oldanak meg komoly történelmi
feladatokat, hogy azok nehézségi fokát észre sem veszik.

Idén, május 28-án került sor a megmérettetésre 8 városi és
körzeti csapat részvételével. Szoros küzdelem árán jutottunk
el az eredményhirdetésig.

I. díjjal a Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola csapata
valamint a zetelaki IV. B osztály büszkélkedhetett. Iskolánk
IV. A csapata, Szász Margit tanítónõ felkészítésével, II. he-
lyezést ért el , õket követte a III. helyezett IV. B csapat, aki-
ket Fülöp Etelka tanítónõ készített fel.

A többieknek sem kellett szomorkodniuk, mindannyian
ajándékkal és oklevéllel, na meg tapasztalatokkal gazdagod-
va térhettek haza.

Péterffy Lenke és Fekete Géza tanítók

IV. osztályosok történelmi vetélkedõje

Édesanyám, szeretlek!

Fenn röpül a kismadár,
Égen, földön messze jár.
S azt csicsergi énnekem,
Édesanyám szeretlek!

(Székely Kincsõ, II.B)

Szeretlek!

Fúj a szél, s röpül a gondolat,
Hónapokig telik el az a nap,
Amikor szívembõl kimondja a lelkem
Azt a szót, hogy szeretlek.

(Pál Réka, II.B)

A csillag

Látok egy szép csillagot,
Mely, csak érted ragyogott.
De a fénye kialudt.
A szíve még most is dobban
S arra gondol, hogy te, hogy vagy?

(Székely Kincsõ, II.B)

Az iskola

Az iskola nagyon jó.
Tanulni kell!
De a szünet is jó.
Nem olyan rossz, mint gondolják.
Jó az iskola, mondom ám. 

(Pál Réka, II.B)
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András Naomi
Apreotesei Andrea

Baczó Norbert
Ballai Árpad-Botond

Bencze Beatrix
Both Klaudia-Bernadett

Dénes Réka
Dobai Kinga-Cecilia

Fábian Kincsõ
Gál Noémi

Hajas László-Norbert
Kiss Csaba

László Zalán
Magyari Kincsõ
Mátyás Norbert
Molnár Andrea

Molnos Henrietta
Nagy Tamás

Neubauer Vivien
Ozsváth Arnold

Salat Angyalka-Réka
Sándor-Nagy Tímea

Szakács Eszter
Szélyes Emõke
Takács Róbert
Tókos Attila

Tóth Zsuzsanna

Osztálytanító:
Szász Margit (2002-2006)
Pokhé Ödön (2002-2006)

Osztályfõnök:
Kovács Katalin (2006-2010)

... Már azon a nyáron kíváncsiak voltunk mindenre, mi is történhet velünk az
elsõ osztályban. Az õsz megérkezett és mi nagy lelkesedéssel, örömmel lép-
tünk be az iskola kapuján. A tanító nénink már várt minket. Izgalmas érzés volt
elõször ülni az iskolapadban. (Hajas László)

... Mikor elkezdtük az elsõ osztályt nagy örömmel és lelkesedéssel vártuk,
hogy megismerjük az osztálytársainkat és a tanító bácsinkat. Amint teltek- múl-
tak a hetek egyre jobban összebarátkoztunk az osztálytársakkal, és megismer-
tük egymás valódi énjét.  A tanév elõrehaladtával egyre többet tudtunk a szá-
mok, betûk világáról. Sok tantárgyversenyen vettünk részt, és szép eredmé-
nyeket értünk el. (Sándor-Nagy Tímea)

... Aztán teltek- múltak a hónapok, birkóztunk a számokkal, betûkkel.
Majd eljött a tél, és a tanító néni kivitt a parkba, hogy megcsodáljuk a fehér

havat. Havat láttunk addig is, de ennek az órának különleges varázsa volt. Az
elsõ hó, azóta is, ezt az órát juttatja eszembe. (Hajas László)

... Emlékszem az elsõ kirándulásra a Kerekerdõn. Amikor indultunk az iskola
diákjai között mi voltunk a legkisebbek, és nem ismertük az iskolatársakat. A
négy év alatt sokat kirándultunk. A kirándulásoknak igazi csapatépítõ ereje volt. 

... A tanító nénitõl sokat tanultunk. Nemcsak a tananyagot tanultuk meg, hanem
izgalmas meséket, gyönyörû népdalokat sajátítottunk el, sokat szerepeltünk.

Nagy kihívást jelentett az elsõ focibajnokság. Végül nyertünk két osztállyal
szemben, de a harmadik ellenfelüktõl kikaptunk. Ez nagy csalódást okozott, de
megtanultuk, hogy nem lehet mindig nyerni, veszíteni is tudni kell. (Hajas László)

... Negyedikben aztán szomorúan váltunk el nemcsak a tanító bácsitól, de 10
osztálytársunktól is, akik a C osztályba kerültek. (Sándor-Nagy Tímea)

... Az elsõ négy év alatt osztályunk egy igazi közösséggé formálódott. Ötö-
dik osztálytól, mivel a B osztályt szétválasztották, új osztálytársakkal bõvült az
osztályunk. De nemcsak az új osztálytársakat kellett megszokni, hanem sok új
tanárt is. Mára már egy igazi közösséggé formálódtunk. (Hajas László)

... Ötödik osztály elsõ napján már kevésbé lelkesen, inkább szorongva, félve
ültünk be az iskolapadokba. Úgy éreztük, hogy egy ismeretlen világba csöppen-
tünk, ami tele lesz megpróbáltatásokkal. A tanító néni, tanító bácsi helyét az
osztályfõnökünk foglalta el. (Sándor-Nagy Tímea)
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... Az elsõ héten édesapám mindig
eljött értem, nagyon tetszett az iskola,
mert itt délben nem kellett aludni. Em-
lékszem, nem tudtuk felírni, hogy „Há-
zi feladat”- rajzoltunk egy házikót. Ké-
sõbb amikor már tudtuk milyen fontos
a székelyeknek a tulipán, minden új
lecke elé tulipánt rajzoltunk. Szeretem
a szüneteket is!

... Elsõben, úgy október eleje körül
már összeszokott az osztály. A betûk
eleinte nagyon furcsának tûntek, erre
kanyar, arra kanyar, és a sok cifra ív,
azok voltak a legnehezebbek … a szá-
mok sokkal egyszerûbbek és könnyeb-
bek voltak, mert szinte az egészhez volt
egy kicsi mese… a hattyú meséje, a
vendéglõben töltött káposztát „nyelõ”,
majd a kalapját feltéve távozó
öregúré… és év végére 14 színtízes ta-
nuló volt az osztályban.

... Másodikban minden nap volt egy
mese ajándékba.. Még olyant is játszot-
tunk, hogy mi mondtuk meg a mese-
szereplõket, a tancika pedig kitalálta a
szemünk láttára a mesét… akkor el-
képzelhetetlen volt számunkra, hogy
ezt meg lehet tanulni… most negyedik
végén ilyen feladatot is kapunk és min-
denki derekasan helytáll.

... Harmadikban minden nap valaki
készült egy kedvenc verssel. Volt ami-
kor két-három napot is kellett várni,
mert épp olyanra került a sor, aki min-
dent szeret „elfelejteni”, de amikor
végre megvolt a vers, annak mindenki
szívbõl örült. Megtanultunk örülni an-
nak, amit a társunk elért. Voltak kicsi
kocolódások is, de ez „gyermekdolog”
s igyekeztünk a tanító nénit ebbõl ki-
hagyni, mert nemigen szereti a hízelke-
dõket és az árulkodókat. 

... Nagyon érdekes volt, amikor azt
mondta, milyen szép ez a mûveletsor!
Én csak annyit tudtam, hogy rettenete-
sen nehéz. Hamarosan, már kértük a
szép mûveletsort házi feladatnak. És
már tudom, hogy csakugyan szép!

... Nagy szerencsének tartom, hogy a
tancink szervezte az iskolai versmondó
és népdalversenyeket, így szerencsénk
volt látni a sok versenyzõt, és közben
szurkoltunk a mieinknek. Hogy azok-
nak a kislányoknak micsoda madárka
volt a torkában! De a legszebben
Klemi és Jakab Meli tud énekelni, meg
is mutatták, mert kétszer nyertek elsõt,
és a Szivárvány napján is õk énekeltek
szólót. Az a jó, hogy szép versek van-
nak a Napsugárban, lehet gyakorolni a
kifejezõ versmondást!

... A negyedik osztályt már az elsõ
naptól úgy töltöttük, hogy minden nap
fontos, mert ez az utolsó évünk a tan-
cikával.

Minden jól ment, de a tanci hiány-
zott egy hónapot… amikor visszajött
szerepeltünk, sokat mesélt, minden
nap kicsit búcsúztunk.

... Voltunk a tancinál Patakfalván,
minden pont olyan, ahogy a tanci me-
sélte. Még a cicái is olyan aranyosak!
Érdekesek voltak a kísérletek, sokáig
figyeltük a kicsapódó sót és a cukrot a
fonalon. A cukorból végül csak légyfo-
gó lett…

... Szép dolgokat tanultam az iskolá-
ban, de leginkább azt szerettem, hogy
a fiúk-lányok, mindenki megtanult
horgolni, szép puha fonalakból sálakat
készítettünk.

... Minden órán nevettünk, nem volt
egy olyan óránk a négy év alatt, hogy
ne nevettünk volna!

... Az én tanítóm nagyon jó ember,
én is az leszek!

... Legjobban annak örülök, hogy az
osztály nagyon jóban van. Nagyon tu-
dunk egymásnak örülni, ha nem iskolá-
ban vagyunk, akkor is együtt töltjük az
idõnket. S ha majd nem a tancihoz já-
runk, ez majd segít… azt hiszem.

... Felejthetetlenek voltak a temati-
kus napok. Olyankor csak egy témával
foglalkoztunk egész nap, sem román,
sem matek óránk nem volt, csak meg-
emlékezések, versek, énekek, vagy ép-
pen valamelyik nagy költõnkrõl vagy
érdekes állatról gyûjtöttünk anyagot...
hát nagyon izgalmas volt, amikor tudó-
soknak képzeltük magunkat, és elõ-
adásokat tartottunk egymásnak.

... Sokszor hallottuk a megmérette-
tett és könnyûnek találtatott szólást...
mindenki mindig csak olyan jegyet ka-
pott amit megérdemelt. A mi tanítónk-
tól a tisztességet, becsületet meg lehet
tanulni.

... Hallottam egy szólásmondást:
Lakva ismerszik meg az ember. Ez az
én tanítómra tökéletesen bevált.

Írták: Bodor Norbert, Fekete Dániel,
Gál Boglárka, Geléd Kitti-Kamilla,
Hajdó Katalin, Ilyés László-Tamás, Im-
re Krisztián, Jakab Melinda, Kacsó Ani-
ta, Kádár Júlia-Dalma, Laczkó Milán,
Márton Emõke, Márton Klementina,
Mihály Gyopár Henrietta, Orbán Péter,
Pál Dénes, Péter Amanda, Ráduly Nor-
bert, Szabó Vivien, Tõkés Noémi, Tóti
Éva, Vajda Norbert, Vass-Tófalvi Adri-
án-Mózes

IV. A - Emlékeink ...

Az elsõ hét az ismerkedésé volt,
de aztán lassan haladni kezdtünk a
tananyaggal. Sokkal nagyobb lecké-
ket tanultunk, feladatokat oldottunk
meg, amit érdekesnek találtunk.

Öt-nyolc osztályban is sokat kirán-
dultunk. Jó alkalmak voltak arra, hogy
összebarátkozzunk a tanárainkkal. Szá-
momra a legkedvesebb kirándulás a
libáni erdei tábor volt.  Minden túra, ta-
nulás, játék felhõtlen hangulatban telt.

Sokszor visszagondolunk a felmé-
rõkre, a különféle dolgozatírásokra,
amiket együtt írunk. Arra az izgalom-
ra, amikor a dolgozatok eredményei-
nek felolvasására került sor. Sokszor
együtt örültünk vagy bánkódtunk.

Elrepült a négy esztendõ. Olyan-
nak tûnik, mint egy álom, tele egy-
aránt jó és rossz pillanatokkal.

Szeretnénk köszönetet mondani a
tanító néninek, tanító bácsinak, osz-
tályfõnökünknek, tanárainknak, akik
tanítottak, neveltek, és akik segítsé-
gével fejlõdtünk, értünk. Köszönjük,
hogy annyi munkát, figyelmet és sze-
retet kaptunk tõlük, és hogy mindig a
legjobb meggyõzõdésük szerint ne-
veltek minket. (Sándor-Nagy Tímea)

... Jöttem édesanyámmal. Az iskola
udvarán sok gyerek és sok sok szülõ
volt.

... Amikor édesanyám beiratott az
iskolába és elsõ nap elhozott ide, még
senkit nem ismertem, de már elsõ nap
megvolt az örömöm, hogy a két leg-
jobb barátom is ebbe az osztályba fog
járni. Aztán alig aludtunk egyet, s már
a következõ nap tudtam, hogy én itt jó
helyen leszek, pontosan nem emlék-
szem mi okozta nekem ezt az érzést,
de máig tart. Már nagyon semmire
sem emlékszem az elsõ osztályból csak
arra, hogy minden nap kaptunk egy
népdalt ajándékba a tancitól… na ez
nagyon izgalmas volt, vártuk, hogy lám
mi tudjuk-e azt az éneket. Mára már
szinte mindeniket tudom. Még az is
eszembe jutott, hogy volt egy bará-
tunk, aki a tancikát mindig csak tegez-
ve szólította meg, õ az elején furcsáll-
ta, mire megszokta volna a barátom
megtanult helyesen beszélni.

... Emlékszem, hogy az ábécét na-
gyon viccesen tanította meg a tanító
néni.



Albert Tamás
Antonya Hunor

Bálint Eszter
Bartha Attila

Bartos Andrea
Béres Zsuzsánna

Búzás Bernadett-Jennifer
Buzogány Tamás

Ciabotar Edina-Kinga
Dénes Csenge

Dénes Szabolcs
Dobai Zsuzsa

Gergely Tímea-Katalin
Gergely Zsigmod-Szilveszter

Gyepesi Szilárd
Jakócs Timea

Káli Lajos
Kész Zsuzsanna-Krisztina
Kolumbán Edõmér-Félix

Kovács Zoltán
Magyarósi Botond
Márton Levente
Orbán Orsolya

Ozsváth Andrea
Pál Angella

Pál Fruzsina-Ágnes
Sebõk Mónika
Szabó Károly

Osztálytanító:
Fülöp Etelka (2002-2006)
Pokhé Ödön (2002-2006)

Osztályfõnök:
Péterfy Ágnes (2006-2009)
Nagy József (2009-2010)

... Nyolc évvel ezelõtt kezdõdött életünk azon szakasza, melyet iskolába já-
rásnak neveznek.  Izgatottan, kíváncsian vártuk az elsõ osztályt. Hamar megba-
rátkoztunk Fülöp Etelka tanító nénivel és az osztálytársakkal. Sok igyekezettel,
szorgalommal tanultunk írni, olvasni, és örültünk, amikor már folyékonyan tud-
tuk a meséket, verseket, történeteket olvasni. 

Jó baráti kapcsolatok alakultak ki az osztályban, amelyek azóta is tartanak.
Nem felejtjük el a kirándulásokat, a jó hangulatban együtt töltött perceket.

Sokat szórakoztunk, nevettük egymást, és amikor kellett segítettük egymást.
Sose felejtjük el a tanító néni türelmét, kedvességét.(Ciabotar Edina)

... Itt a tanév vége. Igaz most júniusban nemcsak a tanév ér véget, hanem a
Bethlen Gábor Általános Iskolában eltöltött évek is. Pontosan emlékszem,
mintha csak tegnap lett volna, ahogy elõször léptük át az iskola kapuját. Hihe-
tetlen, hogy azóta már nyolc év telt el.

Az elsõ évnyitón várakozásteljesen, és megszeppenve lestük az eseménye-
ket. Tudtuk, hogy valami más vár ránk, mint a napköziben. 

Az ábécét elég könnyen megtanultuk, és örültünk, hogy mi is olvashatunk
meséket. A tanító bácsi nagyon kedves volt, egyéniségével hozzájárult, hogy
szeressük a tanórákat. Hálatelt szívvel gondolunk vissza az I-IV osztályra.

A negyedik végén újra izgatottan vártuk a változást. Nem volt az annyira más. Az
új tanárokkal hamar megbarátkoztunk, és igyekeztünk megfelelni az új kihívásoknak.

Az utóbbi négy év nemcsak a tanulás szempontjából hozott újat, hanem az
órákon kívüli foglalkozások szempontjából is. Már ötödik osztály elején megszer-
veztük az elsõ jó hangulatú bulit. Az iskolanapokat is már sokkal nagyobb lelke-
sedéssel vártuk. Szívesen emlékszünk az egy vagy kétnapos kirándulásokra.

A hetedik osztályban sokat foglalkoztunk a továbbtanulással. Felmerült a hogyan
tovább kérdése. Aztán egységes tételû dolgozatokat írtunk. Most, nyolcadikban pe-
dig országos tesztet. Az eredményeink elég jók. Köszönet érte tanárainknak. (Kész
Zsuzsánna)

... Majd átléptünk az V. osztályba. Új osztálytársakkal bõvült az osztályunk,
akikkel hamar megbarátkoztunk. Sok új tanárunk lett. Óráról órára más tanár
jött be, ami elég nagy változás volt, hisz a tanító néni azelõtt minden órán ve-
lünk volt. (Ciabotar Edina)

6.  Stella Scholae
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... Kicsi voltam mikor megláttam az
iskola falait. Nagyon féltem, mert az
volt az elsõ nap az iskolában. Mikor
megismertem a tancit, már elmúlt a fé-
lelmem. Nagyon kedves volt, és most is
az. Megtanított írni, olvasni, számolni.
(Lõrincz Gabriella)

... Voltak pillanatok amikor alig vár-
tuk, hogy megszabaduljunk az iskolá-
tól de most fájó szívvel mondjuk, hogy
búcsúzni kell az I-IV osztálytól, és vele
együtt legeslegkedvesebb és legjobb ta-
nítótól Fülöp Etelkától. (Káli Szilárd)

... Számomra az I-IV osztály felejt-
hetetlen emlék marad. Ugyanis ebben
az idõszakban tanultam meg írni, olvas-
ni és számolni a tanító néni segítségével.

Örömmel emlékszem vissza elsõ
osztályos koromra, amikor a napközi-
nek búcsút intve jöttem iskolába. Ak-
kor még izgultam, mert nem tudtam
milyen lesz az iskola. De nagyon meg-
szerettem, mert a kedves tanító néni
segítségével játékosan megtanultam ír-
ni, olvasni és számolni. 

Évrõl-évre többet tanultam és ügye-
sebb lettem.

Most negyedikesen is örömmel gon-
dolok vissza az elmúlt évekre, amit
együtt töltöttem a tanító nénivel és az
osztálytársaimmal.

Nemsokára vége a IV. osztálynak és
jövõre már V.-es leszek.

Ezuton köszönöm a tanító néninek
minden türelmét és fáradozását. (Klein
István)

... Amikor visszagondolok az elmúlt
négy évre, sok szép és számomra ked-
ves dolog jut az eszembe.

Az egyik legszebb nap az életemben
az volt amikor beléptem az iskola ka-
puján. Abban a pillanatban éreztem,
hogy sok jó dolog fog itt velem történ-
ni, és igazam is volt. Elsõ osztályban
rengeteg új dolgot tanultunk, mint pél-
dául az írást, a számolást, az olvasást,
az ábécét. Nagy örömöt jelentett ne-
kem, amikor össze tudtam olvasni a
betûket, és letudtam írni életem elsõ
mondatát. 

Másodikban megtanultuk a román
abcét és a román olvasást. Már matek-
bõl is többet tudtunk, akárcsak anya-
nyelvbõl. Az osztálytársakkal is egyre
közelebb kerültünk..

Harmadikban már egy idegen nyel-
vet is felvettünk, a németet. Nagyon
könnyû volt megtanulni a leckét, mert
játékosan tanultuk. Majd év végén egy
nagy kirándulásra mentünk Borszékre.

Ott két csodás napot töltöttünk el. ...
Én nem várom, hogy vége legyen a ne-
gyedik osztálynak, én azt szeretném,
hogy a tanító néni ötödikben is tovább
tanítson minket! (Patakfalvi Anita)

... Amikor anyukámmal kézenfogva
megérkeztünk az iskolába sok új arccal
találkoztam. Köztük a biztató tekinte-
tû tanító nénivel is. A gyerekek közt
nem volt ismerõsöm. Egy idõ után ki-
alakult egy jól összetartó osztályközös-
ség, aminek kialakulásában sokat segí-
tett a tanító néni. (Száva Katalin)

... Közeledik a vakáció aztán az V.
osztály. Két érzés van bennem: az
egyik a nagy szomorúság, hogy meg
kell válnunk a tanító nénéitõl, nagyon
sajnálom ezt, de ugyanakkor örülök,
hogy már V-dikes „nagy lány” leszek.

Köszönöm tanító néni a türelmét,
jóságát, kedvességét, köszönöm, hogy
olyan sok újra, mindenre megtanított
engem. (Lajos Krisztina)

... Mikor I. osztályba mentünk, na-
gyon izgatottak voltunk. Mikor bemen-
tünk az osztályba egy nénit láttunk.
Tudtuk, hogy ez a tanító néni. Már a
jellemébõl lehetett látni, hogy kedves,
határozott és szép. Ezután jött az is-
merkedés. (Izsák Hunor)

... Én nem tudom, hogy is kezdjek
ehhez a fogalmazáshoz, de amint le-
pergett elõttem az egész négy év szám-
talan ötlet jutott eszembe. Amint végig
néztem a régi fényképeket, osztálytár-
saimról, tanítónénimrõl eszembe jut-
nak a szép emlékek, az együttlét, a kö-
zös programok, a kirándulások, a jó je-
gyek, a közös játékok.

Rá se akarok gondolni mikor bú-
csúzni kell majd a tancitól, a jól öltö-
zött, csínos, okos, problémamegoldó, jó
tanácsadó, aranyos Fülöp Etelkától. Ez
a négy év a tanci oldalán olyan volt,
mint egy álom. A tanító nénit, azt az
embert, aki megtanitotta „betût vetni”
senki nem felejti el, ha egyszer is, csak
egyszer, de úgy is eszébe jut mindenki-
nek. Na az már valami! De aki többször
visszaemlékszik a tancira az már derék
ember. S ha van rá lehetõség megláto-
gatja. Egy szál virág, és nem kellenek
szavak. Ez a négy év gyönyörû volt! En-
nél szebb négy év nem gyakran adódik.

Köszönöm hát tanító néni! (Stélik
Szidónia)

IV. B - Emlékeink ...

Az osztályfõnökünk Péterfy Ágnes
tanár néni lett, aki már az elsõ találko-
záskor szimpatikusnak tûnt. Sokat ki-
rándultunk. Voltunk közösen a VIII. a
osztállyal is, de külön is szerveztünk
kirándulásokat. Tetszettek az osztály-
bulik, az oszi mindig bekapcsolódott
a buliba.

Nagy élmény volt még az elsõ fél-
évi dolgozat megírása, mivel ez volt
az elsõ nagy félévet átfogó dolgozat. 

A VII. osztály végén nagyon elszo-
morodtunk, mivel új osztályfõnököt
kaptunk. Nagy József tanár bácsi vi-
selte ezután gondunkat, akit nem is-
mertünk, hiszen akkor került a mi is-
kolánkba. Más volt, mint a megszo-
kott oszi, komolyabb, de a kirándulá-
sok alkalmával kedves, szórakoztató.

Az új oszival is voltunk kirándulni,
ami remek kikapcsolódás volt min-
denki számára.

Összességében jó volt ez az
együtt töltött négy év. Küzdelmes
volt, de élményekkel tele.  Nagyon
sajnáljuk, hogy elszakadunk egymás-
tól, és a tanárainktól, akiknek nagyon
sokat köszönhetünk.

Örülünk, hogy ebbe az iskolába jár-
hattunk, mely nyolc évig a második
otthonunk volt. (Ciabotar Edina)

... Amikor beléptem az iskola kapu-
ján nagyon ideges és kíváncsi voltam.
Elsõ nap bemutatkozott a tanító néni
és mindenki elmondta a nevét. (Nemes
Melinda)

... Eleinte nagyon érdekes volt a be-
tûkkel ismerkedni. Második osztályban
már több volt az elvárás, hisz egy évvel
nagyobbak lettünk. (Fancsali Hanna)

... Megismerkedtünk a román
nyelvvel, megtanultuk a betûket és
megtanultuk az olvasást is. (Lukáts
Krisztina)

... Azt szerettem ebben a négy év-
ben, hogy az osztálytársaim tiszteltek
és együtt játszodtunk. (Nagy Zsanett)

... Amikor megírtuk az elsõ felmé-
rõt, már nagynak éreztem magam.
Évrõl-évre egyre több tudást szerez-
tünk, mindig új ismeretekre tettünk
szert. A tanító néni nagy szeretettel és
türelemmel tanított minket. Mindig
sokat bátorított és biztatott. (Farkas
Tamás)

... Már nem féltünk hanem bátran
mondtuk a verset, a románt, a magyart
és más tantárgyakat. Negyedik osz-
tályban már kutattunk állatok, mada-
rak, élõlények után. (Gyepesi Árpád)



8.  Stella Scholae

2010. május 26- 30 között Törökbá-
lintra kirándult iskolánk huszonöt di-
ákja és négy pedagógusa. Élményeiket
a következõkben összegezzük.

... Az utazás Törökbálint felé jó han-
gulatban telt, este 7 órakor érkeztünk
meg, ahol a diákok, tanárok nagy uj-
jongással fogadtak. Majd az iskola dísz-
termében egy kis megvendégelés mel-
lett, felolvasták, hogy minket melyik
család fogad.

Az este a családnál vacsorával és is-
merkedéssel telt. (Farkas Zsolt, VI. B)

... Csütörtökön kezdõdött csodás él-
ményeink sorozata. Elõször a Csodák
Palotájában voltunk. Itt sok érdekes
dologgal találkoztunk, amivel még so-
ha. Sok „fizikai csodával” szembesül-
tünk. Ki gondolta volna, hogy szöges
ágyon feküdni fájdalommentes? Vagy
hogy egy óriásgolyó bárkit a fellegekbe

emelhet? Azt sem gondoltuk eddig,
hogy a levegõben vagy kötélen lehet bi-
ciklizni. Érdekes volt számunkra a ké-
miai kísérletek sorozata, amilyent addig
még csak a tévében láthattunk. Elkép-
zelhetetlen, de láttunk még egyenest is
görbén átmenni. (Both Eszter, Gál- Joó
Melánia, Mircse Andrea, VII. A)

... Ezután hajókáztunk a Dunán. Át-
hajóztunk a Lánchíd, Szabadság híd,
Erzsébet híd, Petõfi híd és Lágymá-
nyosi híd alatt. Hajókázás után felmen-
tünk a Budai várhoz, majd fagyizni in-
dultunk a Mátyás templom melletti
fagyizóba. A sok finom fagylalt után a
Citadellára indultunk, ahol be lehetett
látni Pest és Buda nagy részét. Gyönyö-
rû volt. (Német Ágota V.B)

... A következõ nap a Zimándy Ignác
Általános Iskolával ismerkedtünk. Az
igazgatónõ körbe vezetett minket az is-

kolában, és közben elmesélte az épület
történetét. Budapesten megnéztük a
Közlekedési Múzeumot, majd a Hõsök
terére látogattunk el. Délután a
Zimándy záróünnepségre került sor a
Mûvelõdési házban, ahol nagyon jó
volt a mûsor. (Mózes Andrea, Veress
Noémi, Magyari Tímea, Jakab Ibolya,
VII. B)

... A harmadik napot a fogadó csalá-
dokkal töltöttük, ami számunkra a leg-
nagyobb élményt nyújtotta. Ezt a szép
napot kalandparkban, vidámparkban,
uszodában töltöttük. (Both Eszter, Gál-
Joó Melánia, Mircse Andrea, VII. A)

... A hazaút alatt megosztottuk egy-
mással élményeinket, ami tartalmas
volt. Szomorúak voltunk, hogy el kel-
lett válnunk a magyarországi társaink-
tól. Jövõben sok-sok szeretettel várjuk
õket vissza. (Ferencz Zsuzsa, V. B)

A törökbálinti iskola vendégei voltunk ...

Gyakorlaton a Természetvédõk

Május 10-én reggel 9 órakor, (hosz-
szas tanakodás után az idõjárást illetõ-
en) iskolánk természetbarát versenyzõi
elindultak, jelvényekkel és zászlókkal
felszerelve a verseny gyakorlati szaka-
szának a megtartására. A végsõ cél a
Reztetõ volt. Az alábbiakban idézünk a
csapatok élménybeszámolóiból.

... Az elsõ megállónk a régi szülészet
volt. Megtudtuk, hogy ez régen nyári
laknak volt építve és neve
Haberstrumpf villa. Továbbmenve,
zászlónkkal tisztelegtünk
Székelybethlenfalva legrégibb háza
elõtt.

...Megálltunk egy bethlenfalvi régi

porta elõtt, és megcsodáltuk székelyka-
puját.

... Kadicsfalván a Nagy Küküllõ híd-
ja mellett telepedtünk le elõször, és
zsákokkal, kesztyûkkel felfegyverkezve
megkezdtük a szemétgyûjtést. Igy meg-
tisztítottuk a partot. Össze is gyûlt egy
kocsira való szemét.

... Kadicsfalva temploma csodás lát-
ványt nyújtott számunkra. Ezután meg-
állás nélkül mentünk a Reztetõre.

... Útközben sokan megszedték a va-
csorára való fû gombát is.

... A Reztetõn a csorgó mellett tele-
pedtünk le egy kedvenc helyre és kiosz-
tották a feladatlapokat. A mi kedvenc
helyünk neve: „a nyugalom helye” volt.

Sok szép rajz és festõpaletta készült.
Aztán kezdõdtek a játékok. Bemu-

tattuk képekben az Erdõsirató címû
verset.

... A szarka riasztás nagyon ötletes és
érdekes volt. Tobozokkal kellett el-
ijeszteni a szarkát, úgy, hogy a szarka
körüli ágat el kellett találni, mivel nem
bántjuk az állatokat.

...Nagyon tetszett ez a nap, mert egy
csodálatos barangolás volt a természet-
ben. Sok új dolgot tanultunk és jól szó-
rakoztunk.

A Zöld Iskola program 
kiértékelõjére június 5-én került sor.

Iskolánk a II. helyezést érte el.



(folytatás az 1 oldalom)
A II-VI osztályok hulladék anyagból

használható dolgokat, tárgyakat, játé-
kokat készítettek. A VII-VIII osztályo-
sok power pointos bemutatót tartottak
illetve fényképeket mutattak be váro-
sunkról két témában: 1. Városunk szé-
gyenfoltjai, 2. Amire büszkék vagyunk.

Ápr. 23-án a kis kenguru matematika
verseny megyei szakaszán Excelent
minõsítést értek el a II. osztályokból
Cseke Tamás István (II.A), Kiss And-
rea (II.A), Nagy Henrietta (II.A), Török
Andrea (II.A), Bányász Hunor (II.A),
Fekete Anna Dóra (II.A), Bencze Elõd
(II.B), F.B. minõsítést György Tamás
(II.A), Jenei Bence (II.A), László Zsolt
(II.A), Ézsiás Norbert (II.A), Balázs
Ádám (II.B), Lukács Réka (II.B), Szõcs
Ágnes (II.B), Szõcs Réka (II.B), Pál Ré-
ka (II.B) és Székely Kincsõ (II.B). Az el-
sõ osztályokból Kiss Péter I.B,
Ferencz Réka I.B Excelent, Izsák Bo-
tond I.b Bine minõsítést ért el.

Ápr. 24-én Bögözben is és Oroszhe-
gyen is népdalvetélkedõt tartottak. A
III. b osztályból részt vettek: Szigyártó
Tünde, Magyari Adrienn-Anna, Kele-
men Anett, Márton Henrietta,
Szigyártó Noémi, Sándor Beáta Réka.
A VII. B osztályból Károly Tamás. A
bögözi "Elindultam szép hazámból"
népdalvetélkedõn Sándor Beáta I. dí-
jat nyert, Szigyártó Noémi, Károly Ta-
más dicséretben részesült. Oroszhe-
gyen Sándor Beáta is és Károly Ta-
más is II. díjban részesült.

Ápr. 23-24- én az V. b osztály két na-
pos osztálykiránduláson vett részt
Homoródon.

Ápr. 26-án az V. -VI. osztályosok a
Skatulyácska színházi elõadást tekin-
tették meg.

Máj. 7-én Napsugár-Szivárvány ta-
lálkozóra kerül sor a székelyudvarhe-
lyi Sportcsarnokban. Iskolánkat az I-IV
osztályokból a Gyöngyharmat nevû
népdaléneklõ csapat képviselte. Szó-
lót énekeltek a IV. a osztályból Jakab
Melinda és Márton Klementina.

Máj. 8-án iskolánk két nyertes tanu-
lója Balázs Judith, VI. A és Jakab Esz-
ter V. B  Kolozsváron képviselték is-
kolánkat a református egyházkerületi
Bibliaismereti Vetélkedõn.

Máj. 10-én a Természetismereti és
Környezetvédelmi Vetélkedõ gyakor-
lati szakaszára kerül sor a Reztetõn. 

Máj. 15-16-án két napos tanulmányi
és egyben búcsú kiránduláson vett
részt a két nyolcadik osztály.

Máj. 25-én a IV.a osztály gyalogtú-
rán vett részt Patakfalva-Gárám völ-
gye-Véresmart-Kénos útvonalon.

Máj. 21-én a IV. b osztály Székely-
keresztúrral ismerkedett, május 27-
én osztálykiránduláson vettek részt
Szinaján, és jún. elején két napot töl-
töttek Homoródon. 

Máj. 21-22-én zajlott iskolánkban a
Bethlen Kupa.

Máj. 25-én a két II. osztály Marosvá-
sárhelyen kirándult.

Máj. 25-28 között Törökbálintra ki-
rándult iskolánk 25 diákja. Érdekes,
változatos programban volt részük a
gyerekeknek.

Máj. 28-án került sor a két környe-
zetvédelmi verseny kiértékelõjére. A
Kis természetvédõk vetélkedõjének
kiértékelõjét 11 órától tartották. Leg-
szorgalmasabb palackgyûjtõk Lõrincz
Mónika(I.a), Kiss Péter (I.b), Timár
Edina és Tõzsér Beáta(I.a) voltak. 

A Természetismereti és környezet-
védelmi vetélkedõ kiértékelõjére 13
órától került sor. Nyertesek: I. díj:
Vadmacskák: Feleki Krisztina, Fancsa-
li Noémi, László Szende, Magyari Sa-
rolta V.A, II. díj: Pitbullok: Fülöp Ág-
nes, Balázs Judith, Karda Attila, Ko-
vács Tamás VI.A, III: díj: Vadlovak:
Boncz Beáta, Szász Beáta, Flinta Ta-
más, Jakab Emese VI.A, IV. díj: Leo-
párdok: Balázs Bálint, Dimén Norbert,
Farkas Zsolt, Lukács Norbert VI.B, V.
helyezés Galambok csapata: Bartalis
Diána, Bedõ Norbert, Kercsó Soma,
Székely István VI. A. 

Ugyanezen a napon került sor isko-
lánkban a körzeti Kis történelem kis
gyerekeknek címû vetélkedõre, me-
lyet IV. osztályosoknak szerveztek. 

Szintén ezen a napon hirdettük ki a
Szemtõl- szemben Udvarhellyel címû
környezetvédelmi pályázatot iskolánk
I-VIII osztályos diákjainak.

A Múzeum és a Mária Rádió rajz-
pályázatán, melynek témája Mária,
Jézusnak Szent Anyja, iskolánk V.b
osztályos tanulója, Jakab Eszter az V-
XII osztályosok között az I. helyezést
érte el.

Jún. 1-én sor került a Móra Kupára.
Udvarhely környékérõl tíz csapat vett
részt. Az V-VI-os csapat II. díjat nyert,
míg a VII-VIII-as I. helyezett lett.

A Kenguru matematika verseny
megyei válogató szakaszán Fekete
Dániel IV.A osztályos tanuló az I. he-
lyezett lett 141, 25 ponttal, Klein Ist-
ván IV. b 112 pontot ért el. A III. a osz-
tályból Nagy Örs 106, 25, míg Ülkei
Szabolcs 89, 25 pontot szerzett.

Jún. 11-én tanévzáró.
27. Jún. 14- 17 között zajlik Libán-

ban az erdei tábor. Huszonnyolc ver-
senyzõ vesz részt a táborban.

Jún. 29-én kerül sor iskolánk azon
diákjainak a jutalomkirándulására,
akik a tanév során kiemelkedõen jó
eredményeket értek el (magatartás,
tanulás, versenyek). Az útvonal
S z é k e l y u d v a r h e l y - L i b á n - t e t õ -
Gyergyószárhegy- Ditró- Maros völ-
gye- Marosvécs-Szászrégen-Gernye-
szeg-Sáromberke-Nagyernye-Maros-
vásárhely- Szováta- Székelyudvarhely.

A német verseny

Milyen lehet egy játékos, szórakoz-
tató német nyelvû verseny? Erre talál-
tunk magyarázatot immár második al-
kalommal az iskolánkban.

Hét-nyolc, illetve öt-hatodikosok
versenyeztek egymással.

A bemutatkozás egy énekkel kezdõ-
dött, miután érdekes feladatok követ-
keztek: egy elméleti valamint egy ze-
nés feladat.

„Pihenésképpen” ez után - a szá-
momra legjobb része a versenynek -
következett. Pantomim, egy történet
megfejtése, futós diktálás, és mit lát-
tunk a kosárban feladatok követték
egymást.

Örvendek, hogy idén részt vehettem
ezen az élménydús versenyen, ahol
csapatunk, a Sonnenbrille elvihette a
harmadik helyet, valamint ahol sokat
tanultunk, és új barátokat szereztünk.

Remélem, hogy jövõben is megren-
dezésre kerül ez a német verseny. 

Köszönjük a tanároknak, akik meg-
rendezték idén is ezt a játékos ver-
senyt.

Fülöp Ágnes, VI.A

Az iskola csillaga  9.
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Sportesemények
Iskolánk tanulói/sportolói a márciusi

beszámoló óta eltelt idõszakban is sike-
resen vettek részt az Országos Sport-
naptár keretében szervezett sportvetél-
kedõkön és más versenyeken.

Március elsején szervezték az ud-
varhelyi Sportcsarnokban a megyei
kézilabda bajnokságot, melyen isko-
lánk fiú csapata a III. helyet szerezte
meg. A tíz fiú: csapatkapitány- Nyisztor
Hunor a (VII.A), valamint szintén abból
az osztályból Sebestyén Zoltán, Laczkó
Alpár és Simon Milán, a VII.B-bõl
Bencze Norbert, Boda Krisztián és
Orbán-Bakk Richárd, a VI.A -ból Karda
Attila és Szabó Hunor, a VIII.A -ból pe-
dig Káli Lajos.

Március 19-én iskolánk sportpályáin
szerveztük a kispályás labdarúgó baj-
nokság városi szakaszát az V.-VIII.
osztályosok részére, 9 csapat részt
vételével. A csapatokat egy 4, illetve
egy 5 csapatból álló csoportba sorsol-
tuk, ahol mindenki mindenkivel ját-
szott, majd a 2-2 legjobb keresztbe
egymással, így került a döntõbe csa-
patunk is, a Tamási csapatával
együtt. A fáradtság kiütközött fiain-
kon, akik már az ötödik mérkõzést ját-
szották a délután folyamán, s elvesz-
tették a mérkõzést, így a II. helyen
végezve. Azonban a megyeire a Ta-
mási-sok nem tudtak elmenni, helyet-
tük mi utaztunk újból Gyergyó-
szentmiklósra, március 26.-án, ahol a
megjelent 6 csapat közül a III. helyet
szereztük meg. Dicséretet érdemel-
nek a VIII. A-ból Baczó Norbert, Hajas
László, László Zalán, Ozsváth Arnold,
Kiss Csaba, a VIII.A-ból Albert Tamás, a
VII.B-bõl Bencze Norbert és Boda Krisz-
tián, valamint a VI.A-ból Szász  Botond.

Április 13.-án a városi sportpályán
szerveztük a csapattetratlon/ négy-
próba atlétika verseny megyei szaka-
szát. Minden csapattag indult a kö-
vetkezõ próbákon: 60 m gyorsfutás,
távugrás, kislabda hajítás és 800 m
síkfutás. Az elért eredményt táblázat
alapján pontokká alakítják, majd ösz-
szeadják. Csapatunkat  VII.-es és
VIII.-os tanulók alkották, ügyesen
szerepeltek, mindkettõ a IV. helyet
szerezte meg. A lányok: Rácz Henriet-
ta, Sebestyén Andrea a VII.B-bõl,
Molnos Henrietta a VIII.A-ból, Sebes-
tyén Noémi és Biró Júlia a VII.A-ból. A
fiúk: Bencze Norbert a VII.B-bõl, Se-
bestyén Hunor és Nyisztor Hunor a VII.
A-ból, Káli Lajos a VIII. B-bõl és Baczó
Norbert a VIII. A-ból.  

Április 16.-án, iskolánk sportpályáin,
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Bethlen Gábor Ált. Iskola Diáktanácsa
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szerveztük az  I.-IV. osztályosok kis-
pályás labdarúgó csapatainak városi
bajnokságát. Ezen 5 csapat jelent
meg, mindenki - mindenkivel játszott.
Csapatunk egyet nyert, kettõt döntet-
lenre hozott és egyet elvesztve a III.
helyet szerezte meg. A csapatot na-
gyon sok III. és IV. osztályos tanuló
alkotta, mindenkit felsorolni nagyon
hosszú lenne, ezért elnézést, de a di-
cséretet mind megérdemlik.

Ezeken kívül részt vettünk a követ-
kezõ kispályás labdarúgó kupákon:

- márc. 20 - Petõfi Sándor Kupa
Székelykeresztúron, csapatunk az I.
helynek járó kupával tért haza, 

- márc. 31 - Tamási Áron Kupa - az új
sportcsarnokban- IV. hely - a VII. osztá-
lyosok csapata képviselte iskolánkat, 

- május 21.-én, iskolánk sportpályá-
in, szerveztük a hagyományos Beth-
len Gábor kupával díjazott kispályás
labdarúgó tornánkat. Két korosztály-
ban 11 csapatnak adtunk lehetõséget
a versengéshez, 3 az V.-VI.-osoknál, 8
a VII.-VIII. osztályosoknál. Meghívott
csapatok: a Tamási Líceum., az Or-
bán Balázs és a Móra Ferenc Ált.
Iskolák Udvarhelyrõl, a Gaál Mózes
iskola Barótról, a Petõfi Sándor isk.
Székelykeresztúrról ,a zetelaki Dr. P.
Boros Fortunát Líceum., a siménfalvi
Marosi Gergely Ált. Isk. A kicsiknél
mindenki játszott mindenkivel, itt
csapatunk III. lett.

A nagyobbaknál elõször 2 négy-
négy csapatos csoportban küzdöttek
az elsõségért, majd a csoportgyõzte-
sek játszottak a nagy kupáért. A csa-
patunk újból szép játékkal rukkolt ki
és elnyerte a megérdemelt kupát.
Gratulálunk FIÚK. Szép volt.

- Márciusban kezdõdtek az osztá-
lyok közötti bajnokságok kispályás
labdarúgásban, kézilabdában - fiúk-
nak, lányoknak. 

A folytatásban még részt veszünk
Zetelakán a Fenyõ Kupán, a Mórában
a Június 1- Móra Kupán is - mind kis-
pályás labdarúgásban,  A hagyomá-
nyos diák-tanár mérkõzést is szeret-
nénk megrendezni június elején.

Szombat reggel 8 órakor indult el a
két nyolcadik osztály a Hét létra víz-
eséshez. A buszon végig uralkodott a
jó hangulat, mivel végig énekeltük az
egész utazást. Útközben nem igazán
álltunk meg, mert a fõ úti célunk a
vízesés megtekintése volt. Amikor
megérkeztünk egy kis gyalogtúra
várt ránk. Gyaloglás közben hatalmas
repülõ hangyákkal harcoltunk, mivel
nagyon sokan voltak, másztak raj-
tunk. Annyira szerencsénk volt, hogy
pont esett az esõ, így még többen
voltak. Kétórai túra után lent álltunk
az elsõ létra lábánál. Kis pihenõ után
Nagy József, tornatanár úr vezetésé-
vel nekivágtunk a vízesés meghódítá-
sának. Nagy odafigyeléssel és fegye-
lemmel haladtunk a létrákon vigyázva
önmagunk és egymás testi épségé-
re. A hét létra közül, így utólag úgy
érzem a harmadik volt e legveszélye-
sebb az egész közül. De Istennek há-
la senkinek még egy haja szála sem
görbült. Létrák között gyönyörköd-
tünk a vízesés szépségében és a táj-
ban. Amikor kiértünk sok idõt töltöt-
tünk kint, fényképeztünk, megízleltük
a víz ízét, és indultunk vissza. A létrá-
kon információink szerint életveszé-
lyes lett volna visszamenni, így hát
egy kerülõ úton tértünk vissza. Visz-
szaérve a buszhoz hulla fáradtan már
nem énekeltünk igazan, mindenki
csak pihenni szeretett volna. A követ-
kezõ úti célunk Kézdivásárhely volt,
ahol egy sportszállóban megszáll-
tunk. A két osztályfõnök elosztotta az
alvó helyeket, átöltöztünk, és utána
elmentünk várost nézni. Városnézés
közben sok érdekes dolgot láttunk,
pedig végig zuhogott az esõ, de a
kedvünket nem vehette el semmi.
Ezután vacsorázni mentünk. Vacsora
után visszatértünk szálláshelyünkre.
Este a két osztály összekovácsoló-
dott. Nagyon jó volt a hangulat,
együtt nevettünk, együtt sírtunk, és
szórakoztunk. Másnap reggel ismét
nekivágtunk az útnak a Nyergesetõ
fele. Utána Csíkszeredában volt egy
kis szabad programunk, és este fárad-
tan, de élményekkel tele értünk haza.

Ez a kirándulás nagyon jó volt,
mert kicsit mindenki érezte, hogy ez
az utolsó az osztálytársakkal, az elvá-
lás küszöbéhez értünk, ami szomorú-
sággal és reményteli várakozással is
eltölt egyszerre.

Búzás Bernadett Jennifer, VIII.B

Kirándulás a 
Hét létra vízesésnél


