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Korunk és Bethlen Gábor
„Mára a mûholdak hideg tekintete megvizsgálta és lefényképezte a legkisebb földterületeket is (…)
Ha még maradt titok, az a lélek belsejében lakozik, a vágyak, a
legendák és énekek hosszú sorában, amely az idõvel elvegyülve
nyári záporként fut végig a bõrünkön.”
(J.M. Gustave Le Clézio:
Raga. A láthatatlan kontinens megismerése)
Az említett, franciául író szerzõ az idézett mûvében azt a
távoli világot tárja az olvasó elé, amelyet földrajz órán Óceánia névvel illetünk. A szigetvilág lakói békés természetû emberek, akik idõtlen idõk óta háborítatlan összhangban éltek a
kegyes természettel. Ez a harmónia csak akkor szûnt meg,
amikor az európai kalózok és gyarmatosító hajóhadak fosztogatni kezdték a védekezésre fel sem készült szigeteket. Az
õslakók életének felforgatása, életterük elpusztítása a végsõkig kitartott. Ma egy identitását vesztett, a gyarmati sorból
felszabadult, de veszteségeibõl eszmélni nem tudó közösséget találunk a Csendes-óceán tájain.
Közösségünk számára a globalizáció jelenthet olyan fenyegetést, amely végzetes lehet. Hogy elkerüljük az említett
polinéz és melanéz népcsoportok sorsát, fel kell készülnünk
a kihívásokra. Felkészülni úgy tudunk, ha õseink tapasztalatait hasznosítva, de megfelelõ nyitottsággal és higgadtsággal
teszünk eleget hétköznapi feladatainknak.
Az iskola szerepe ebben a felkészülésben tagadhatatlan.
Intézményünk tevékenységeinek fõ irányát az iskola küldetésében megfogalmazott célok határozzák meg. Ezek a következõk: tanulóink személyiségének fejlesztése, a munkavégzéshez és a tanuláshoz szükséges, ösztönzõ környezet kialakítása, a diákjaink felkészítése az iskola- és a pályaválasztásra,
biztonságos iskolai környezet kialakítása, az egészséges életmódra nevelés. Legfontosabb célkitûzésünk, hogy végzõs tanulóink rendelkezzenek azzal a tudással és azokkal a jártasságokkal, amelyek a késõbbi érvényesüléshez, a társadalmi
beilleszkedéshez szükségesek.
Az imént felvázolt küldetés bõven ad feladatot az itt tevékenykedõ pedagógusoknak. Tanév kezdetén a tervezés,
ilyenkor, a nyári vakáció közeledtével az elvégzett feladatok
értékelése köti le figyelmünket.
A most végéhez közeledõ tanév is a fentiek jegyében telt.
Mivel az új oktatási törvény még alig érezteti hatását, iskolánk élete a megszokott mederben folyt.
Fõ feladatunk a tanulás volt. A VIII. osztályosok eredményeit említhetjük, akik az országos felmérés próbatesztjén a
megyei átlag fölött teljesítettek mindhárom tantárgyból. Az
órán- és iskolán kívüli programok jelentik közösségi életünk
sava-borsát. A legfontosabb területek az egészséges életmód,
a hagyományõrzés, a tudományos témák, a környezetvédelem

és a kommunikáció; a rendezvények zöme ezek köré csoportosult.
A pályázatok mindennapi életünk szerves részévé váltak.
A Szemtõl-szemben Udvarhellyel elnevezésû program, a fotózás eszközével élve, diákjaink figyelmét volt hivatott felhívni lakóhelyünk értékeire. Az eredmény egy színes kiállítás,
amely az iskola folyosóit díszíti.
Partnerségi kapcsolataink közül a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskolával ápolt gyümölcsözõ együttmûködést
emelem ki. A hozzánk látogató törökbálinti gyermekekkel és
kollégákkal tartalmas napokat töltünk együtt május 29 és június
2-a között. A Comenius program keretében kibontakozó lehetõségeink nagy mértékben köszönhetõek testvériskolánknak.
Sikeres tanévet zár diáktanácsunk, amely különbözõ iskolai programok szervezését és lebonyolítását vállalta fel. A diáktanács nevéhez fûzõdik a Stella Scholae elnevezésû újság
szerkesztésének elõsegítése. Az említett kiadvány négy lapszáma jelent meg ebben a tanévben. Az újság aprólékosan tájékoztat az intézmény mindennapjairól, eredményeinkrõl*.
Említésre méltó az a külsõ ellenõrzés, amely során az itt
zajló tevékenységeket egy négytagú bizottság vizsgálta. Büszkén mondhatjuk el, hogy a 40 témakörben folytatott ellenõrzés eredményként 37 „nagyon jó” és 3 „jó” minõsítést kapott
az intézményünk.
A szülõi közösséggel kialakított kapcsolat partnerségi viszonnyá alakult. Erre szükség is van, mert közös feladatainkat csak együttmûködve tudjuk megoldani.
A szülõi és a pedagógusi példamutatás döntõ fontosságú
lehet a nevelés során. Péceliné Hoffmann Erzsébet Gyermekkultusz címû írásában hangsúlyozza, hogy „a követendõ
példa alapvetõen szükséges a jellem alakulásához.”
Szerb Antal, a Magyar irodalomtörténet címû munkájában
arról ír, hogy a középkori legendák János püspök országáról
beszéltek, amely valahol keleten található. Veszély esetén, ha
a kereszténységet veszély fenyegette, János püspökhöz küldtek
követeket, akitõl segítséget reméltek. „A XVII. században Erdély lesz a protestantizmus számára János püspök birodalma.”, írja Szerb Antal. Ez pedig a bölcs fejedelmeknek, fõképp
Bethlen Gábornak és I. Rákóczi Györgynek köszönhetõ.
Bethlen Gábort, aki fontosnak tartotta iskolát alapítani, az
oktatás, a tudomány és a kultúra ügyét felkarolni, a Bibliát
olvasni, méltán tekinthetjük Erdély nagy jótevõjének, aki
tudta, mit kell tenni országa boldogulásáért. Példája napjainkban is figyelmet érdemel.
A nyolcadikosoknak sok sikert kívánok! Mindenkinek jó
vakációt és jó nyaralást!
Lukács Barna
*A Stella Scholae régebbi számai is megtalálhatóak a
http://www.bethlen-gabor.ro/html/iskola_ujsag.html címen.

2.2. Stella
StellaScholae
Scholae
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Tanáraink
Tanáraink emberközelbõl
emberközelbõl
AAtanítóképzõt
tanítóképzõt1976-ban
1976-banvégeztem
végeztem
Székelyudvarhelyen.
Székelyudvarhelyen.
Elõször
Elõször Csíkkarcfalván
Csíkkarcfalván tanítottam,
tanítottam,
majd
majdOklándon
OklándonésésSzentpálon.
Szentpálon.19811981ben
benversenyvizsgával
versenyvizsgávalkerültem
kerültemaaBethBethlen
lenGábor
GáborÁltalános
ÁltalánosIskolába.
Iskolába.
3.3.Miért
Miérttetszett
tetszettaapedagógusi
pedagógusipályát
pályátváválasztani?
lasztani?
Úgy
Úgygondolom,
gondolom,hogy
hogyfõleg
fõlegpéldaképéldaképeimnek
peimnekköszönhetem
köszönhetemaatanítói
tanítóipályát.
pályát.
Egy
Egypercig
percigsem
semgondoltam
gondoltamsoha,
soha,hogy
hogy
egyebet
egyebetisiscsinálhatnék.
csinálhatnék.Az
Azegykori
egykorivivirágok,
rágok,bokrok
bokrokhelyét
helyét(akikkel
(akikkelbeszélbeszélgettem,
gettem,akiket
akikettanítottam)
tanítottam)átvettek
átvettekaa
gyerekek,
gyerekek,ésésez
ezígy
ígyvolt
voltrendjén.
rendjén.
4.4.Több
Többéve
évemár,
már,hogy
hogyaaKis
Kistermészetvétermészetvédõk
dõkprogramot
programotvezetni
vezetnitetszik?
tetszik?Miért
Miértezt
ezt
aaprogramot
programottetszik
tetszikfontosnak
fontosnaktartani?
tartani?

Név:
Név:.Király
.KirályIda
Ida
Születési
Születésidátum:
dátum:1956.
1956.május
május10.
10.
1.1.Hol
Holtetszett
tetszettszületni?
születni?Tetszik
Tetszikmesélni
mesélni
egy
egykicsit
kicsitaaszületési
születésihelyérõl?
helyérõl?
1956.
1956.május
május10-én
10-énszülettem
születtemVargyaVargyason.
son.Két
Kétéves
évesvoltam,
voltam,amikor
amikorHomoródHomoródszentmártonba
szentmártonbaköltöztünk,
költöztünk,aafalutól
falutól11
km-re
km-re fekvõ
fekvõ Nagymalomhoz,
Nagymalomhoz, mivel
mivel
édesapám
édesapámmolnár
molnárvolt.
volt.Azt
Azthiszem
hiszemekekkor
korkezdõdött
kezdõdöttaatermészet
természetiránti
irántiszereszeretetem.
tetem. Sokat
Sokat barangoltam
barangoltam egyedül
egyedül aa
közeli
közeli réteken,
réteken, dombokon,
dombokon, de
de sosem
sosem
éreztem
éreztemmagam
magammagányosnak.
magányosnak.IsmerIsmertem
tem minden
minden bokrot,
bokrot, fát,
fát, virágot.
virágot. BeBeszélgettem
szélgettemvelük,
velük,õk
õkvoltak
voltakaz
azén
énjátjátszótársaim.
szótársaim.
2.2.Hol
Holtetszett
tetszetttanulni,
tanulni,éséstanítani?
tanítani?
Az
Az elemi
elemi iskolát
iskolát HomoródszentHomoródszentmártonban
mártonban jártam.
jártam. Nagy
Nagy tisztelettel
tisztelettel
gondolok
gondoloktanítóimra,
tanítóimra,Ráduly
RádulyLászlóra
Lászlóra
ésésRáduly
RádulyEmmára.
Emmára.AAlegmélyebb
legmélyebbnyonyomokat
mokataz
azéletemben
életembenazonban
azonbanaz
azoszosztályfõnököm
tályfõnökömmunkája
munkájahagyta.
hagyta.Rácz
RáczJoJolánka
lánkanéni
nénimagyar
magyarnyelvet
nyelvetésésirodalmat
irodalmat
isistanított.
tanított.Talán
Talánõõvolt
voltaz,
az,aki
akitudatotudatosan
sanirányított
irányítottaatanítói
tanítóipálya
pályafelé.
felé.Azt
Azt
hiszem
hiszemegykori
egykoritanáraimnak
tanáraimnakisisköszönköszönhetem,
hetem,hogy
hogygyerekként
gyerekkéntésésfelnõttként
felnõttként
egyaránt
egyarántjól
jóléreztem
éreztemmagam
magamaz
aziskoláiskolában.
ban.
Évnyitókor
Évnyitókorésésévzárókor
évzárókorhálás
hálásszívszívvel
vel mondok
mondok köszönetet
köszönetet azért,
azért, hogy
hogy
részt
részt vállaltak
vállaltak aa nevelésemben,
nevelésemben, az
az
egyéniségem
egyéniségemformálásában.
formálásában.

Errõl
Errõlmár
mármeséltem,
meséltem,hogy
hogyaatermétermészetszeretetem
szetszeretetemgyermekkoromra
gyermekkoromranyúlik
nyúlik
vissza.
vissza. Érdekességként
Érdekességként mesélem
mesélem el,
el,
hogy
hogygyerekkoromban
gyerekkorombanvolt
voltegy
egy„nyári
„nyári
szállásom”
szállásom”egy
egyöregedõ,
öregedõ,terebélyes
terebélyesfûzfûzfa.
fa.Ezen
Ezenaafán
fántudtam
tudtamaalegjobban
legjobbantatanulni.
nulni. Itt
Itt minden
minden felszerelésnek
felszerelésnek (toll(tollnak,
nak,füzetnek,
füzetnek,könyvnek)
könyvnek)megvolt
megvoltaahehelye.
lye. AA megtanult
megtanult leckét
leckét nagy
nagy lelkeselelkesedéssel
désseltanítottam
tanítottammeg
megazazelõttem
elõttemmászmászkáló
kálóhangyáknak,
hangyáknak,bogaraknak
bogaraknakéséshajlahajladozó
dozófûzfaágaknak.
fûzfaágaknak.Mindig
Mindigvédeni,
védeni,óvóvniniakartam
akartamaakörülöttem
körülöttemlévõ
lévõvilágot.
világot.
Nagyon
Nagyonbánt
bántaanemtörõdömség,
nemtörõdömség,aavanvandalizmus,
dalizmus,aasok
sokszétdobált
szétdobálthulladék.
hulladék.Ez
Ez
ellen
ellentennék
tennékvalamit,
valamit,éséstanítványaimat
tanítványaimat
isisezezirányba
iránybaszeretném
szeretnémterelném.
terelném.AAKis
Kis
természetvédõk
természetvédõk versenyének
versenyének elindítáelindításában
sábansokat
sokatsegített
segítettmég
mégötletekkel
ötletekkelésés
lelkesítéssel
lelkesítéssel Fogarasi
Fogarasi Ida
Ida tanár
tanár néni.
néni.
Hálásan
Hálásanköszönöm
köszönömneki.
neki.

Régi
Régi tanítványaim
tanítványaim életútját
életútját követve,
követve,
elmondhatom,
elmondhatom,hogy
hogyderék
derékemberekké
emberekké
váltak,
váltak,akik
akikmegállják
megálljákaahelyüket.
helyüket.Van
Van
köztük
köztüktanár,
tanár,tanító,
tanító,orvos,
orvos,pap,
pap,polpolgármester,
gármester, reklámszakember,
reklámszakember, színész,
színész,
mesterszakács,
mesterszakács,rádióbemondó,
rádióbemondó,sportosportolólóéséssok
sokmás
másmesterember,
mesterember,jójószakemszakember.
ber.Ilyenkor
Ilyenkormegtelik
megtelikaaszívem
szívemmelegmelegséggel
séggelésésbüszkeséggel,
büszkeséggel,hiszen
hiszenaamunmunkámmal
kámmalén
énisisraktam
raktaméletük
életükalapzatáalapzatába
baegy-két
egy-kéttéglát.
téglát.
7.7.Mi
Miaavéleménye
véleményeaami
miiskolánkról?
iskolánkról?
Pályafutásom
Pályafutásom egy
egy része
része az
az iskola
iskola
alakulásával
alakulásávalösszenõtt.
összenõtt.Nagyon
Nagyonkemékeményen
nyendolgoztunk
dolgoztunkmeg
megazért,
azért,hogy
hogyaz
azisiskola
kolajójóiskola
iskolalegyen.
legyen.Megelégedéssel
Megelégedéssel
éltem
éltem meg
meg aa mindennapokat,
mindennapokat, látva,
látva,
hogy
hogy munkánk,
munkánk, az
az én
én munkám
munkám nem
nem
volt
volthiábavaló.
hiábavaló.
8.8.Mit
Mitüzen
üzeniskolánk
iskolánkdiákjainak
diákjainakígy
ígytantanévévvége
végefelé?
felé?
Elsõsorban
Elsõsorban még
még egy
egy kis
kis kitartást.
kitartást.
Ugyanakkor
Ugyanakkor kívánom
kívánom aa diákoknak,
diákoknak,
hogy
hogyaajól
jólvégzett
végzettmunka
munkaeredményeieredményeivel,
vel,megelégedetten
megelégedettenzárják
zárjákaatanévet.
tanévet.
AAvakációban
vakációbanisisjárják,
járják,ésésvédjék
védjékaatertermészetet.
mészetet.Bátran
Bátranvegyék
vegyékaz
azélet
életakadáakadályait.
lyait.

Kis
Kistermészetvédõk
természetvédõkversenyéversenyének
nekkiértékelése
kiértékelése
Június
Június 1-én
1-én kiértékeltük
kiértékeltük aa KTVKTVvetélkedõt.
vetélkedõt.15
15csapat
csapatvett
vettrészt
résztaaverversenyben.
senyben.AAII.
II.A.
A.osztályból
osztályból66csapat.
csapat.
Iskolánkból
Iskolánkból63
63kisiskolás,
kisiskolás,még
mégaaVáVárosfalvi
rosfalviiskolából
iskolából99kisiskolás
kisiskolástartotta
tartotta

5.5.Mi
Miaakedvenc
kedvencszíne?
színe?Melyik
Melyikévszakot
évszakot
tetszik
tetszikaalegjobban
legjobbanszeretni?
szeretni?

szívügyének
szívügyénekaakörnyezetünk
környezetünkmegtisztímegtisztí-

Kedvenc
Kedvencszínem
színemaazöld,
zöld,aatermészet
természet
ésésaareménység
reménységszíne.
színe.Kedvenc
Kedvencévszaévszakom
komnincs.
nincs.Ugyanúgy
Ugyanúgytudok
tudokörülni
örülniaz
az
elsõ
elsõ hóhullásnak,
hóhullásnak, mint
mint aa hóolvadáshóolvadásnak.
nak.Ugyanúgy
Ugyanúgytetszik
tetszikaatavasz
tavaszzsenge
zsenge
zöldje,
zöldje,mint
mintaz
azõsz
õszszínpompás
színpompásvarávarázsa.
zsa.Minden
Mindenévszak
évszakgyönyörû
gyönyörûaamaga
maga
nemében.
nemében. Az
Az élet
élet minden
minden percében
percében
igyekszem
igyekszemmeglátni
meglátniaaszépet
szépetésésaajót.
jót.
Örülni
Örülnitudok
tudokaaváltozásnak,
változásnak,aasokszísokszínûségnek.
nûségnek.

AAlegszorgalmasabb
legszorgalmasabbcsapatnak
csapatnakaaII.
II.

tását
tásátaz
azeldobált
eldobáltpillepalackoktól.
pillepalackoktól.
B.
B.osztályos
osztályosCápák
Cápákbizonyultak.
bizonyultak.EgyéEgyénenként
nenkéntisissok
soktanuló
tanulóbizonyult
bizonyultszorszorgalmasnak.
galmasnak.Õk
Õk(23
(23gyerek)
gyerek)Erdei
Erdeitátáborban
borbanvehetnek
vehetnekrészt
résztezen
ezenaahétvégén
hétvégén
Libánban.
Libánban. Ismét
Ismét bebizonyosodott,
bebizonyosodott,
hogy
hogy aa jól
jól végzett
végzett munka
munka meghozza
meghozza
gyümölcsét,
gyümölcsét,éséshogy
hogyaatermészet
természetvalavalamilyen
milyenformában
formábanmeghálálja
megháláljaaaráfigyeráfigye-

6.6.Melyek
Melyekaalegkedvesebb
legkedvesebbemlékei?
emlékei?Mire
Mire
tetszik
tetszikszívesen
szívesenvisszagondolni?
visszagondolni?

lést.
lést.Mindenkinek
Mindenkinekköszönöm
köszönömaamunkámunká-

Nagyon
Nagyonsok
sokszép
szépemlékem
emlékemvan,
van,ésés
csak
csak ezekre
ezekre érdemes
érdemes visszagondolni.
visszagondolni.

pihenést
pihenéstéséskörnyezetre
környezetrefigyelést.
figyelést.

ját
játéséskívánok
kívánokaavakációra
vakációrakitartást,
kitartást,jójó
Király
KirályIda,
Ida,aaverseny
versenyszervezõje
szervezõje

(Folytatás a 10 oldalról)
A Zöld program keretében a Víz Világnapjára készített plakátversenyen diákjaink jól szerepeltek. A nyertes
munkát egy magyarországi kirándulással jutalmazta a polgármesteri hivatal, melynek témája borvíz múzeumok látogatása. Június 16-19-én a VII.
A-B osztályokból a következõ tanulók
vesznek részt a kiránduláson: VII. A
Gagiu Krisztina, Balázs Judith, Jakab
Emese, Szakács Dóra, VII. B Dimén

Három nap a törökbálinti testvériskola diákjaival
Nagy öröm volt számunkra a
Zimándy Ignác Általános Iskola diákjainak fogadása. Vasárnap este nagy
izgalommal várta mindenki a találkozást, hiszen szinte mindannyian ismertük a vendégeinket.
Az elsõ nap Kisbaconba látogattunk, ahol Benedek Elek apó emlékházát néztük meg. A szobornál fényképet készítettünk. Szerettünk volna
felmászni a Bálványos várba, de a
medvék nagyon elszaporodtak, így
nem volt ajánlatos, hogy az erdõn át
kigyalogoljunk. Kárpótlásul a történelem tanár bácsink mesélt a várról, és a
környékrõl. Kézdivásárhelyen városnézés közben elmentünk fagyizni, és a
Gábor Áron szobornál átismételtük a
történelmi tudásunkat. Aztán megálltuk a Kányádi Sándor által versbe foglalt temetõnél a Nyergestetõn. Egy kis
koszorút, a hõsökre emlékezve, mi is
elhelyeztünk. Majd Csíkszeredát érintve érkeztünk haza.

Norbert, Lukács Róbert, Bálint Balázs,
Farkas Zsolt, Bálint Major Andrea.
Június 10-én a III. B osztály mutatott
be színvonalas osztálymûsort a szülõknek.
A II. B, III. A osztályok a 2010-2011-es
tanévben hûséges olvasói és feladatmegoldói voltak a Napsugárnak. Jutalmul ajándékfüzeteket kaptak, ingyenes belépõt a Kolozsvári Botanikus Kertbe és a legnagyobb jutalom,
hogy a Napsugár-Kör tagjai lehettek.
A második nap elõször a zetelaki
víztározónál álltunk meg. A kirándulás
fõ látnivalója azonban a Súgó-barlang
volt. Egy csodálatos cseppkõbarlangot
tekintettünk meg. A függõ- és állócseppkövek érdekes formái varázsolták el képzeletünket. Csíksomlyón
megtekintettük a kegytemplomot,
majd kisétáltunk a nyeregbe.
A harmadik nap a Sóvidékre kirándultunk. Parajdon bementünk a sóbá-

Iskolánk évzáró ünnepségét
június 17-én 9 órai kezdettel
tartjuk.
Kívánunk mindenkinek
tartalmas, jó vakációt!
nyába. Érdekes volt a hatalmas üreg a
bányában, maga a berendezés, a játszótér, és a sóbánya falainak az ízlelgetése. Szovátán sétáltunk a Medve-tó
körül. Még Korondon a vásárlásra jutott egy kis idõ. Farkaslakán tiszteletünket róttuk le a Tamási síremléknél.
Csütörtökön reggel szomorú szívvel
vettünk búcsút.
Reméljük, még fogunk találkozni.
Gagiu Krisztina, Szakács Dóra, VII. A

IV. osztályosok történelmi vetélkedõje
2011. május 27-én immár hetedik
alkalommal szerveztük meg iskolánkban a negyedikesek körzeti történelmi vetélkedõjét.
A „játékosnak” mondott vetélkedõ komoly melléállást, nemkülönben alapos felkészülést igényel a
résztvevõ gyerekek, illetve pedagógusaik részérõl.
A benevezett csapatok a megjelölt témakör és forrásanyag alapján
készülnek, nemcsak az adott történelmi ismereteket sajátítva el, de ismerkedve a témához kapcsolódó irodalmi és képzõmûvészeti munkákkal is.
Idén a Rákóczi-vezette szabadságharc és a köréje csoportosuló események szolgáltak a vetélkedõ témájául.
10 csapat (csapatonként 3 tanuló) mérte össze tudását az
idei játékos történelmi vetélkedõn. Városunk általános iskolái,

a Benedek Elek Középiskola, de Zetelaka, Farkaslaka és
Korond-Fenyõkút is elküldte negyedikes tanulóit a megmérettetésre.
A nyelvi-logikai játékokba bújtatott kérdések próbára tették a kis versenyzõket, akik alapos tudásról, felkészültségrõl,
hatalmas lelkesedésrõl tettek bizonyságot. A küzdelem szoros volt, az elért pontszámok kis különbségekkel követték
egymást.
Iskolánk negyedikesei remekeltek a versenyen! A IV. A
csapata I. helyezést ért el, míg a IV. B csapata dicséretben részesült.
Nem maradtak le a többi iskolák tanulói sem, hiszen az
Orbán Balázs Ált. Iskola II. helyezést, a Tompa László Ált.
Iskola pedig III. helyezést szerzett.
Köszönet a tanulóknak és felkészítõ pedagógusaiknak
nemzeti történelmünk iránti elkötelezettségükért! Reméljük,
jövõben ismét találkozhatunk és versenyezhetünk, megismertetve tanulóinkkal történelmi múltunk újabb fejezeteit!
Péterffy Lenke és Fekete Géza tanítók

4. Stella Scholae

Az iskola csillaga 5.
melyhez emlékek milliói kötnek. Most a nyolcadik osztály
végén ugyanaz az érzés fog el, mint amikor a negyedikkel végeztünk. Nem akarunk menni, maradni szeretnénk. Félelem
fog el, hisz nem tudjuk, hogy mi vár ránk, ha elhagyjuk az iskola falait, és kilépünk a kapuján.

Úgy

tartják az idõs emberek, hogy mindennek eljön a
maga ideje. Idáig nem gondoltam végig ezt a mondatot. Az
elmúlt pár hétben kezdtem csak igazán foglalkozni az idõ
múlásával. Március körül még nagyon vártam, hogy legyen
már vége az általános iskolás éveimnek. S most az utolsó napokban elbizonytalanodtam, ezerféle érzés kavarog bennem.
Négy évvel ezelõtt, mikor beléptem ebbe az épületbe tele
voltam félelemmel, bizonytalansággal. Féltem az új környezettõl, emberektõl, tanároktól. Mostanra második otthonommá és családommá vált a Bethlen Gábor Általános Iskola. Ez alatt a négy év alatt életre szóló élményeket szereztem
és életemet meghatározó barátságokat kötöttem. Nehéz, de
szép és felejthetetlen évek voltak ezek. Az ötödik osztály elején érdekes világba csöppentem, új tanárok és tantárgyak.
Aztán jöttek a szürke hétköznapok, amikor már nem éreztem izgalmasnak ezt a világot, mert tanulni kellett vagy kellett volna. Azt kívántam, bárcsak vége lenne. Szerencsére az
oszi és néhány tanár ünnepnapokat csempészett a szürkeségbe. Soha nem felejtem el a biológia versenyeket, kirándulásokat, a meghitt hangulatú karácsonyi vásárokat, vidám farsangokat, gólyabálokat és bulikat. Hálás vagyok tanáraimnak
a törõdésért, a türelemért és a szeretetért. Nem csak a tananyagot tanították meg nekünk négy év alatt, hanem életre
neveltek. Szemet hunytak csínytevéseink fölött, végighallgatták nyögdécselõ feleleteinket, olykor erõsen hiányos házi feladatainkat és felmérõinket is elnézték. Gyakran nem vettük
komolyan a tanulást, mert ebben az egyre táguló világban

nem jutott elég hely számára, túl sok volt az izgalmas titok,
ami eddig elkerülte figyelmünket. Köszönettel tartozunk
osztályfõnökünknek, aki közösséggé kovácsolt minket. Megtanultuk, hogy legyenek céljaink, vágyaink, s ezeket magunknak kell elérnünk. Valószínûleg valami varázslat lehetett,
hogy ez a négy hosszú év, számtalan hónap, rengeteg óra és
az a sok szünet egy szempillantás alatt véget ért. Az élmények egyetlen perccé sûrûsödtek, furcsa, mindenképpen érdekes, hosszú, de mégis rövid perccé, melyben annyi minden
van: a hétfõ reggelek álmos hangulatától a pénteki napokon
véget érni nem akaró hosszú órákig.

Az utolsó napokban rájöttem, hogy mennyire biztonságban vagyunk itt. Ki tudja mi vár ránk ezek után? Most már
emlékké válik mindez s örvendek, mert lesz mire emlékeznem évek múlva. Életünkben egy mérföldkõ a nyolcadik osztály vége. A félénk, csetlõ- botló gyerekekbõl középiskolás
lesz, s még nagyobb feladatok állnak elõttünk. Egy új, ismeretlen útra lépünk, ahol már nem fogják a kezünket tanáraink, de bármi jöjjön is, nem feledjük ezt az iskolát mely útnak indított. Búcsúzunk a tanároktól, iskolatársainktól, a padoktól, székektõl, tábláktól, ablakoktól. A Bethlen Gábor iskola örökre a szívûnkben marad. Hogy is lehetne másképp,
hisz neki köszönhetjük eddigi életünk talán legszebb éveit.
A VIII. A osztály nevében:
Gál- Joó Melánia, Barabás Emõke

IV. A - Emlékeink ...
Osztálytanító: Biró-Ambrus Lenke (2003-2007)

András Klaudia
Barabás Emõke
Biró Júlia
Boros Éva
Bota Adrien
Both Eszter
Csata Ágnes
Gál-Joó Melánia
Hadnagy Kincsõ
Kabai Sarolta

Osztályfõnök: Nagy Ilona (2007-2011)

Kálmán Anita
Kelemen Kitti
Kovács Sarolta
Kusztos Szilvia
Laczkó Alpár
Lázár Beáta
Lõrincz Adél
Márton Bettina
Márton Botond
Mircse Andrea-Katalin

Még ma is tisztán emlékszem az elsõ napra, amikor el-

kezdtük az iskolát.
Mindig élni fog bennem az a pillanat, amikor osztálytársaimmal kézen fogva léptem át a tudás kapuját, és amikor
elõször ültem be az iskolapadba. Ahogy telt az idõ összebarátkoztunk az osztálytársakkal, a tancival, majd összeszoktunk a betûkkel, a számokkal.
Az iskola mégis nem a tanulást jelentette számunkra, sok-

Nyisztor Csaba-Hunor
Réti Botond
Sami Kincsõ
Sebestyén Hunor
Sebestyén Noémi-Éva
Sebestyén Zoltán
Simon Milán-Szabolcs
Szász Bálint
Szélyes Botond
Szõts Noémi

kal inkább az önfeledt játszást. S még ma is könny szökik a
szemünkbe, ha visszagondolunk.

Ez a négy év sok emléket õriz: a megünnepelt szülinapokat, kirándulásokat, játékos pillanatokat. Életünk eseményekben gazdag idõszaka volt.
Bárcsak újra a tanci kisdiákjai lehetnénk, és újra átélhetnénk a szép pillanatokat. De nem lehet, és még az iskolából
is kifele áll a szekerünk rúdja. Itt kell hagynunk azt a helyet,

Van nekem egy tanítóm,
világért sem adhatom.
Õ tanított mindenre,
Különféle nyelvekre.
Mindenre megtanított,
Adott sok jó tanácsot.
Ha nem tudtam valamit,
Megkerestem a tancit.
Õ tudja, hogy mit tegyek,
Ha valamit elfelejtek.
Boldog éveket kívánok,
A tancimnak, kit imádok.
(Ülkei Szabolcs)
A négy év csodaszép,
de elszállt, mint az éj.
(Vajda Szidónia)
Elment ez a négy év,
már csak pár hét.
Mindjárt jön a nyár,
Elhagyjuk az iskolát.

(Simó Petra)

Kirándultunk, szórakoztunk,
tudománynál unatkoztunk.
Ordítottunk, kiabáltunk,

Rosszak voltunk, búslakodtunk.
Román órán ásítoztunk,
Dráma órán kacarásztunk.
A rajz órán ügyeskedtünk,
Torna órán hülyéskedtünk.
(Feleki Viola)
Van, mi itt marad bennünk,
Van mi elszáll tõlünk,
De együtt reménykedünk,
Hogy egyszer ügyesek leszünk.
(Gagiu Barbara)
Mikor elõször suliba jöttem,
magamat nagyon jól éreztem.
Még most is nagyon jól vagyok,
És már nagyon bátor vagyok.
(Bencze Norbert)
Szemelvények az I-IV osztályos évekbõl
- Elsõ nap átvezettek az A betûn. Ekkor megváltozott a világ. Iskolások lettünk. Felmentünk az osztályba. Megismerkedtünk az osztálytársakkal és a
tancival, majd kaptunk „tudásfát”.
Balázs Andrea
- Az elmúlt négy év szeretetteljes és örömteli volt. Remélem a tanci is így érez.
Lukács Andrea

- Jókat nevettünk az osztállyal. Igazi
csapattá forrtunk össze. Sajnálom,
hogy vége a negyedik osztálynak, tudva, hogy el kell búcsúznunk a mi második anyukánktól.
Anton Lívia
- Rengeteg jó dolog történt ebben a tanévben. A nevetések, a kirándulások, a
barátságkötések.
Boros Anna
- Már elõre gondolkoztam, hogy milyen lehet a suli: móka, kacagás. Kiderült, hogy a tanulás egyre nehezebb.
Tõzsér Hunor
- Most kezdõdött, s már vége… Az idõ
szárnyal, de az emlék marad. Tanulni
senki sem akar, csak tudni. Szép és jó
volt a tancival tanulni.
Nagy Örs
- Eltelt a négy év. Leírhatatlan élmény
az, amit tapasztaltam, de megpróbálom: egy második családot kaptam. Ennél mi lehet jobb?
Kovács Dorottya
- Fociztunk, és megtörtént a baj, lerúgtuk a barátunk szemüvegét, jaj!
Kis Csaba

6. Stella Scholae
A negyedik végén nehéz volt a tanító nénitõl búcsút venni, aki számunkra a biztonságot jelentette.
Izgalmas volt a pillanat, amikor a tanító néni átadta osztályunkat az osztályfõnöknek. Ugyanúgy izgultunk, mint elsõ
osztály elején.

Aztán jött az ötödik osztály, ahol néhány akkor még ismeretlen osztálytárs, de már ismerõs tanár fogadott bennünket.
Segítségükkel bõvíthettük ismeretünk körét, viszont arról
sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem csak tanítottak, hanem neveltek is minket. Tudjuk, hogy az osztályunk közel
sem "angyalok"-ból áll, de reméljük, ennek ellenére tanáraink szeretettel emlékeznek vissza ránk. Sok pozitív élmény
van, amire szívesen emlékszünk. Többek közt az osztálykirándulások, amelyeket nagyrészt az osztályfõnökünknek köszönhetünk; a farsangi bálok, ahol mindenki viccesebbnél
viccesebb maszkokba mutatkozott meg; a gólyabálok, ahol
érdekesebbnél érdekesebb feladatokat kaptak a gólyák.
Megtisztelõ volt számunkra, hogy az idén a gólyabált mi
nyolcadik osztályosok szervezhettük meg.
Fontosak voltak számunkra a különbözõ versenyek (atlétika, mesemondó-, szavalóverseny, sakkverseny, foci stb.)
Örömmel gondolunk vissza a Törökbálinton eltöltött idõre, és most az udvarhelyi találkozásra, hisz mi láttuk most
õket itt vendégül.
Ezeken kívül örülünk, hogy a Diáktanács tagjai lehettünk,
és hogy az iskolai tevékenységek szervezésében részt vehetVégzõs diákjainktól búcsúzunk
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tünk, ugyanakkor az újságot szerkeszthettük.
Szívesen gondolunk vissza diáktársainkra, akik mindig segítségünkre voltak. Emlék lesz egy-egy helyes fiú/ lány, aki
egy pillanatra összezavarta a világot, és oly könnyen feledtette kötelességünket, a tanulást. Ezt a sok szép emléket magunkkal visszük.
Most pedig, búcsúzunk.
Búcsúzunk tanárainktól, a tanító nénitõl, diáktársainktól,
az iskolától, az osztálytól; és a titkokkal teleírt iskolapadoktól.
Hálás köszönet mondunk osztályfõnöknõnknek, aki mindig mellettünk állt, valamint tanárainknak, hogy tanítottak,
neveltek bennünket és elindítottak a "nagybetûs" élet felé.
Megígérjük, hogy igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes munkával meghálálni mindazt, amit értünk tettek.
Jó volt a BG iskolában tanulni, és biztos, hogy könnyes
szemmel fogunk majd elmenni. Még most is hihetetlennek
tartjuk, hogy ilyen gyorsan elröpült e nyolc esztendõ. Elhagyjuk az eddig biztonságot nyújtó iskolánkat, õsztõl egy új életszakasz vár ránk. Hogy hol fogunk tanulni, az még a jövõ titka. De egy biztos: nem lesz könnyû, ami vár ránk.
A VIII.B osztály nevében:
Magyari Tímea, Mózes Andrea, Veress Noémi

IV. B - Emlékeink ...
Nehéz a szívem,
Ezen tanév után,
Nagy változás vár ránk,
Vár az ötödik osztály.

Osztálytanító: Csegzi Mária-Judit (2003-2007)

András Beáta
Aradi Adalbert-Benjamin
Asztalos István-Levente
Barabás Endre
Bencze Norbert
Benedek Mónika
Boda Krisztián
Csergõ Csongor
Demeter Tibor-Dénes

Osztályfõnök: Péter Mónika-Zita (2007-2011)

György István
Jakab Ibolya
Károly Tamás
Kocsis Mihály
Koszta Kinga
László Róbert
Lázár Mónika
Magyari Tímea
Mózes Andrea

Elsõsként nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepül ez a

nyolc esztendõ. Most is látjuk lelki szemeink elõtt, amint
szeptemberben szüleink kezébe kapaszkodva félve, de
ugyanakkor kíváncsian léptünk be az iskola kapuin. Gondolatok özöne cikázott a fejünkben. Vajon milyen lesz a tanító
néni? Kik lesznek az osztálytársaink? A felsõ emeleten egy
csodaszép, ábécés képekkel díszített világ várt ránk. Hamar
összeszoktunk, és megszerettük az iskolát. Az egy -négy osztály eseményei diakockák sorozataként pörögtek. Igazi kihí-

Búcsúzunk a tanító nénitõl,
A padoktól, a teremtõl.
De elkísérnek a szép emlékek:
Tanulás, játék, kirándulás.
(Márton Henrietta)
Szemelvények a tanulók írásaiból)

Orbán-Bakk Richárd
Pap-Benczédi Szilárd

- Négy évvel ezelõtt virágcsokorral a
kezemben, kíváncsian, de egy kicsit
szorongva is, léptem be iskolám tárt
kapuin.

Rácz Henrietta
Sebestyén Andrea
Sebestyén István-Róbert
Szász Klaudia
Tót Andrea
Veress Noémi

vás volt a betûvetés megtanulása, és a számok labirintusában
való eligazodás. Kedvesek voltak az ének-, kézimunka-, a
rajz- és a tornaórák, a versenyekre való készülés. Még most
is körülleng a közös játék, a kirándulások jókedvû hangulata, az iskolai szereplések izgalma amelyeken mindig székelyruhában pompáztunk, a születésnapok, melyeket tortával és
üdítõvel ünnepeltünk, vagy a fiúk által elért eredmények a
fociban… mind-mind életre szóló élmények.

S elmédbe vésd jól e nehány szabályt.
A gondolatnak nyelve sose keljen
Nálad, se tettre ferde gondolat.
Légy nyájas ámbár, de ne köznapi;
Kémlelve rostáld meg barátidat,
Aztán szorítsd lelkedhez érckapoccsal;
(...)
Füled mindenki bírja, szód kevés;
Ítéletet hallj bárkitõl, ne mondj. (...)
... Mindenek fölött
Légy hû magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
W. Shakespeare

- Megismertem a tanító nénit, az osztálytársaimat. Az elsõ osztály játékos
volt, aztán egyre komolyabb lett minden.
- Sokan barátkoznak velem, itt megtaláltam a legjobb barátomat is.
- Sok szép emlék fûzõdik ehhez a négy
évhez. Emlék marad a játék, tanulás. A
tanító néni mosolygós arcú piros pontjai, melyeket akkor kaptunk
- Én örvendek, hogy itt tanulhattam,
mert nagyon sok jó dolog történt velem. Sok versenyben vettünk részt, legtöbbször jó eredménnyel. Meg is telt az

osztály fala az okleveleinkkel!
- Sok érdekes kiránduláson vettünk
részt. Olyankor, amirõl már tanultunk,
a helyszínen megláthattuk. Felejthetetlenek maradnak a különleges órák,
például amikor hot-dogot, szendvicseket, gyümölcssalátát készítettünk, vagy
pizzával kísérleteztünk.
- A négy év alatt sok kedvességet és
szeretetet kaptam a tanító nénitõl. Sajnálom, hogy többé nem tanít minket.
- Gyönyörû négy év volt! Túl gyorsan
elrepül az idõ. Szomorú szívvel búcsúzom a tanító nénitõl és sajnálom, hogy
többet nem tréfálkozhatunk vele.
- Örvendek annak, hogy befejezõdik a
negyedik osztály, és jön a vakáció, de
félek az ötödik osztálytól. Kíváncsi vagyok az osztályfõnöknõnkre és a tanáraimra. Sajnálom, hogy a tanci már
nem lesz velünk, mert megszerettem,
de sokszor meg fogom látogatni, amikor valami mesélnivalóm lesz, vagy jó
jegyet kapok.
- Most nagyon úgy izgulok, mint elsõ
osztályban, amikor átléptem a „háromszöget”. (A betût)
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8. Stella Scholae

Egy nap krónikája

Petõfi-Ady-Arany nyomában
Mikes Kelemen halálának 250.
évfordulója emlékére
„…Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz,
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet…”
(Reményik S.)
2011. június 3-5 között iskolánk hetedikes diákjai Gábos Erzsébet és Dávid
Katalin tanárnõvel együtt észak-erdélyi
kiránduláson vettek részt. Kultúrtörténetünk nagyjainak emlékeit keresték.
Június 3-án korán reggel találkoztunk, s hosszas búcsúzkodás után elindultunk a nagy útra. A reggelire
Régenben került sor, innen tovább indultunk Bethlen felé. A református
templomot , ahol az I. Apafi Mihály fejedelem utasítására 1674. december
13-án itt lefejeztetett Bánffy Dénes fõispán nyugszik, sajnos zárva találtuk.
Nagybányán hosszabb idõt töltöttünk. A Teleki Magyar Házban vártak
minket, ahol a Teleki-család számos
emlékét õrzik: nemcsak személyes tárgyaikat tekinthettük meg,de a cserkészek tárlóját és egy festett ólomkatona
kiállítást is, amely bemutatta a harcosokat az õskortól a jelenig. Ezután egy
nyolcadikos cserkész vezetett végig a
város nevezetés épületei: a régi pénzverde, az Erzsébet-ház, az István-torony elõtt, s a fõtéren. Sajnos az esõ beleszólt a programunkba, ezért nem
próbálhattuk ki a ligetben az élményparkot, az akadálypályát.
Az elsõ nap legfontosabb megállója
Koltó volt, ahol Petõfi Sándor és
Szendrey Júlia a mézesheteit töltötte.
A ház, amely ma Petõfi emlékház, a
Teleki családé volt. Teleki Sándor, a
„vad gróf” Petõfi barátja volt, és mivel
Petõfinek nem volt pénze Szendrey Júliát elvinni nászútra, barátját megkérte,
hogy egy kis idõre költözzön ki a házból, amíg õk a mézesheteket ott töltik.
S a szerelem „a koltói mézeshetek alatt
szenvedélyes lobogásból meleget árasztó
tûzzé” alakul át. Tanúsítják ezt itt keletkezett versei (talán 29), melyek közöl
a legismertebbek a SZEPTEMBER VÉGÉN
és a BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ÕSZI SZÉL
Koltón megnéztük az emlékházat,
ahol sok érdekességet láthattunk, többek között: Petõfi kéziratait, a verseihez készített illusztrációkat, Júlia jegygyûrûjének hologramját. A ház kertjében gyönyörû a Petõfirõl és Szendrey
Júliáról készült szobor. Teleki Gróf sírjának helyén (ma már nem ott van), az
újra kihajtott somfa árnyékában áll az
a kõasztal, amelyen valamikor Petõfi
verseit írhatta. Itt kis mûsorral tiszte-

legtünk: Molnár Endre a kastélyról beszélt, Fülöp Ágival ketten szavaltunk,
Balázs Brigitta és Gagiu Krisztina
gitároztak, mindannyian énekeltünk,
majd koszorúztunk .
Koltóról Szatmárnémetibe mentünk
Szállásunk a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont kollégiumában volt.
A második nap reggeli után folytattuk utunkat. Szatmáron. bejutottunk a
Püspöki Palota dísztermébe, ahol Pallay
Kristóf értékes magyarázata után a kápolnában láttuk azt az erdõdi oltárt,
amely elõtt Petõfi és Szendrey Júlia hûséget esküdött egymásnak. Ez volt ezen
a napon a legnagyobb élményem.
Ezután a szatmári béke megkötésének
színhelyén, a Vécsey-házban kuruc szabadságharc 300 éves évfordulója alkalmából készült kiállítást is megnéztük.
Utunk következõ állomása Nagykároly volt. Bejutottunk a most még renoválás alatt álló kastélyba, melyen
egyaránt megfigyelhetõ a barokk, reneszánsz és a román építészeti stílus hatása is. A Kossuth parkból ráláttunk a
Szarvas fogadóra, ahol Petõfi és
Szendrey Júlia legelõször találkoztak
egymással a nagykárolyi megyebálon.
Kaplonyban, a ferences barátok
temploma alatt Károlyi család kriptájában megnéztük a míves szarkofágokat.
Mikor megérkeztünk, épp a kaplonyi
diákok próbájának közepére csöppentünk, akik fellépésre készültek. Nagyon
ügyes csoport volt: furulyán játszottak
klasszikus és sváb dalokat.
Már jól elmúlt dél, amikor „hepehupás vén Szilágy” útjain Érmindszentre
értünk,az Ady Endre emlékházhoz.
Két épülete közül egyik a szülõi ház, a
másik meg Ady személyes dolgait tárolja, köztük leveleit, kéziratait, csészéit és halotti maszkját is. A szülõház
kellemes, otthonos és olyan gyönyörû
kis takaros ház. Miután elhelyeztük a

koszorúnkat, Szabó Andrea Ady FÖLFÖLDOBOTT KÕ címû versét szavalta.
Forrón sütött a nap, ezért Tasnádon is
megálltunk a termálfürdõn. Mindenkinek jól esett a lubickolás!
Este késõn érkeztünk meg Nagyváradra, az Ady Endre Líceum bentlakásába. Ezúttal nem sokat kellett ringatni.
Ránk virradt a harmadik reggel is.
Egy városnézõ séta után elsõ megállónk Nagyszalonta volt, a Csonka-torony, Arany János Emlékmúzeuma. A
tárlatvezetõ érdekes magyarázata nyomán megelevenedett elõttünk az egykori hajdúváros és nagy szülötte, Arany
János élete. Festmények, szobrok kéziratok, illusztrációk, a Kapcsos könyv, a
szülõház makettje, a pipatórium mellett más személyes dolgait is megtekinthettük. Itt érthettük meg igazán
Domokos Géza emlékkönyvbe bejegyzett szavait: „Arany János megbecsülésével az önmagunkban lévõ jót, szépet és
igazat becsüljük meg”.
Ezen a kiránduláson a Medve-barlang
volt az utolsó látnivalónk. Csodálatosan szép volt és a hûvös is jól esett. A
barlangban található függõ és álló
cseppkövek (sztalaktitok, sztalagmitok) és cseppkõoszlopok révén mesés
világba csöppentünk: a gyertyák terme,
a menekülõ medve,az öregek tanácsa,
Damoklész kardja és a rakéta csak néhány a csodaszép mészkõképzõdmények közül. Még egy barlangi medve
(Ursus Spelaeus) épen maradt csontváza is megtalálható. A barlangból kijõve beültünk egy vendéglõbe ebédelni. Késõ délután indultunk haza.
Ez alkalommal az Aranyos-völgyében
kanyargott az út. Tordán, Radnóton
Ákosfalván majd Szovátán jöttünk keresztül, de az utat ekkor már nem láttuk... Késõn éjjel érkeztünk haza.
A kirándulás nagyon tartalmas volt.
Balázs Judith VII.A.

Június 2-án reggel kirándulásra indultak a III. A és B osztály tanulói tanítóik kíséretében.
Gyönyörû nap köszöntött ránk, s mi
várakozással tele izgalommal, jókedvûen indultunk kelet felé, a legendák
földjén, õseink nyomában.
Elsõ állomásunk Csíkszereda volt, ahol
a Mikó-várral, a Petõfi szoborral és a
megyeközpont fõterével szembesültek
tanulóink.
A Nyergestetõn, hõsök nyomában járva,
komoly meghatottsággal olvasgattuk a
közös sír kopjafa-feliratait, valamint az
emlékmû szívhez szóló, szép sorait.
A Kászonok medencéjét érintve, a
Kászon patak folyását követve közelítettük meg Kézdivásárhelyt, ahol a
céhmúzeum és a babakiállítás megtekintése után Gábor Áron szobránál
róttuk le tiszteletünket. Innen Bálványosfürdõ felé vettük utunkat. Útban a
Szent-Anna tó felé Bálványosvár történetével és legendájával ismerkedtek a

Kirándultunk ...
2011. május 7- 8. (szombat, vasárnap) két napos kirándulást szerveztek
osztályfõnökeink a VI. A és B osztályoknak. Jó idõre számítottunk, de az
idõjárás nem volt éppen a legkedvezõbb. Elõször a Kis-Cohárd felé vettük
utunkat. Nagyon erõsen havazott, de
meg tudtunk birkózni vele, 18-an közülünk felmásztak a csúcsra. Borszéken,
mely borvízforrásairól híres, szintén
megálltunk. Majd Gyergyóditróba érkeztünk. A kis falucska 75 méter magas
templomáról híres. (Romániában a
második legmagasabb templom). Ezt is
megtekintettük, számunkra nagyon érdekes volt. Utoljára a szárhegyi Lázár
kastélyhoz mentünk, iskolánk névadójának gyerekkori tájára.
Majd Gyergyószentmiklósra a szálláshoz vettük utunkat. Mikor megér-

Kirándulási élményeim
Mikor megtudtam, hogy Vajdahunyadra
megyünk kirándulni, örültem. Jún. 1-én
a nap nem indult zökkenõmentesen. Késett a busz. Mikor végre megjött, nagynehezen elindultuk.
Rengeteg szász falun haladtunk át, sok
vártemplomot láttunk. Elértünk Medgyesre. Nem álltunk meg, de így is rájöttünk, hogy ez bizony nem kisváros.
Tovább haladva elértünk a „fekete városba”, azaz Kiskapusra. A régi koromgyár óriási kiterjedésû volt. Egyegy épület cserepe vagy fala még min-

gyermekek, majd a Csomád hegység
kráterében csillogó tó látványában
gyönyörködhettek. Legenda és valóság
különválasztására is sor került az Anna- kápolna falai mellett.
Elek apó háza táján a mesék birodalmába repülhetett a gyermekképzelet.
A hatalmas fák, a Mari-ház, az íróasztal, a polcokon sorakozó régi könyvek
mind-mind a nagy mesemondó emlékét idézték.
A szépnek induló idõ egész nap végigkísért, csak Kisbaconban, utunk végén
váltott csepergõre, mintha velünk
együtt szomorkodna, mert véget ért
egy csodálatos nap.
Sikeresnek mondható kirándulásunk
pompás szórakozást jelentett minden
résztvevõ számára, ugyanakkor nemcsak a tudományos-, történelmi-, irodalmi ismeretek elmélyítésére biztosított nagyszerû lehetõséget, de új ismeretekkel is gazdagította a harmadikosok tudás-tarisznyáját.
Péterffy Lenke Júlia, tanító néni
keztünk, vártak az iskola étkezõjében,
ahol úgy érezhettük magunkat, mint a
„gimis filmekben”, ugyanis a tálcánkra
kellett kirakjuk az evõeszközt, ételt, kenyeret, majd elfoglalhattuk helyünket.
Miután belaktunk krumplipirébõl és
csirkemellbõl, kivettük csomagjainkat,
és nagy izgalommal mentünk a szállásra, ahol elfoglaltuk szobánkat. Itt különösen tetszett, sokat játszottunk és néhány kis csínyt is elkövettünk. Másnap
a Súgó-barlang volt uticélunk, amely
Gyergyó, Tekerõpatak és Vasláb között
fekszik. A barlang egy természetvédelmi területen van, és négy szintbõl áll.
Mi a negyedik szintet látogattuk meg,
ahol sok-sok érdekes sztalagmitot és
sztalagtitot néztünk meg. Három denevért is láthattunk. Nagyon érdekes, vidám, élménydús kirándulás volt.
Ambrus Bernadett, Jakab Eszter VI.B
dig fekete. Útközben láttuk egybefolyni a Kis- és a Nagyküküllõt.
Elérkeztünk Gyulafehérvárra, itt a
Batthyaneum könyvtár régi könyveit is
megcsodálhattuk. Mivel gyereknap
volt, ajándékképpen beengedtek. A
IX. századtól kezdve gyûjtötték ott a
könyveket. Aztán megnéztük a Szent István korabeli templomban több híres személy sírját: Hunyadi család, Bethlen Gábor, Márton Áron. Ezután elértünk
Vajdahunyadra. A vár csodás volt.
Ez a kirándulás mindig az emlékezetemben fog élni.
Jánosi Borbála, IV.A.

Bethlen Gábor Napi kirándulás
a Kerekerdõn
Május 26-án, egy gyönyörû szép csütörtöki napon hozták a fõszolgálatos
tanulók a jó hírt, miszerint pénteken
az iskola kirándulást szervez a Kerekerdõre. Elmondhatatlanul örültem, de
amikor meghallottam azt, hogy rossz
idõ esetén iskolába kell jönni, egy kicsit elszomorodtam. Egész nap abban
reménykedtem, hogy jó idõ lesz. És a
reménykedés nem volt hiábavaló, hiszen hét ágra sütött a nap. Az iskola
elõl indultunk. Menet közben elfáradtam, de vigasztaltam magam, hogy a
mozgás egészséges. Amikor megérkeztünk, mindenki elfoglalta a helyét. Egy
darabig gyönyörködtünk a tájban, aztán nekiláttunk a pityókatokány elkészítéséhez. Mindenki sürgött, forgott
az üst körül. Egy kicsi idõ múlva elkezdõdött a kötélhúzó verseny. Nagyon
tetszett ez a vetélkedõ, kedvet kaptunk
hozzá. Nagy volt a hajrá a párhuzamos
osztályok között. Talán az A osztályok
voltak az erõsebbek, de egy-egy B osztály is nyert. Késõbb volt zsákbafutó
verseny, és focibajnokság. Aztán elkészült a tokány, ami nagyon finom és ízletes volt, mégis csak harmadik díjat
nyertünk. Még egy darabig játszottunk, szórakoztunk, de hamar telt az
idõ, és vége lett a kirándulásnak, haza
kellett jöjjünk.
Nagyon jó volt ez a kirándulás és remélem, hogy így együtt az iskola, még
sokszor fogunk elmenni kirándulni.
Patakfalvi Anita V.B

Osztálykiránduláson a II.A és B
2011.05.25.-én kirándulni voltunk.
A kiránduláson részt vettek a II.A.
és a II. B. osztály tanulói. Az elsõ hely,
ahol megálltunk a Nyergestetõ, ott elszavaltuk a Kányádi Sándor versét,
utána a hõseinkre emlékeztünk.
A Nyergestetõ után elmentünk a
Kézdivásárhelyi múzeumba, ott székelybabákat csodálhattunk meg. Még
ezen kívül láthattunk mézespogácsát
mindenféle formában. A Rétyi Nyírnél
ebédeltünk és közben megcsodálhattuk a nagy tavat. A nap fénypontja az
volt, amikor Gidófalván elõnkbe lovagolt teljes díszben egy huszár, aki bemutatta a ruházatát és a fegyvereit.
Nagyszerû élményekkel tértünk haza.
Elekes Adrienn II.A
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Híreink
„És hazám volt a szó, s hazám volt
a nép, mely magyarul beszél…” (Szabó Lõrinc)
Temesváron szervezték meg május 5-6.
között a Kõrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedõ országos szakaszát.
A vetélkedõn a tanítónéni vezetésével
részt vettek: Sebestyén Eszter, Lukács Andrea és Ülkei Szabolcs IV.A
osztályos tanulók, és elhozták a verseny II. díját.
Május 8-án az V-VI. osztályok focicsapata a Barót-Kupa elnevezésû kispályás labdarúgó versenyen vett részt.
Szász Margit tanító néni május 5-én
szervezte meg iskolánk I-IV osztályos
diákjainak a „Szól a kakas már” népdalvetélkedõ iskolai szakaszát. Eredmények: III.- IV. osztályból I. díj: Sándor Beáta-Réka (IV.B), II. díj: Simó Petra, (IV. A), Szigyártó Noémi, (IV. B), III.
díj: Fekete Anna-Dóra (III. A), Pál Réka, (III.B), dicséret: Kiss Andrea, (III.A),
Nagy Henrietta, (III.A), Székely Kincsõ, (III. B). Az I-II osztályból I. díj:
Cseke Anita Kinga I.A,
Iskolánkat meghívták az Orbán Balázs
Általános Iskolába a Meseszer átadási ünnepségre, melyre május 26-án került sor. A stafétát a máréfalvi Nyirõ
József és a Fenyédi Általános Iskolának adták tovább.
Hétvégén (máj. 7-8) a VI. A, B osztályok osztályfõnökeikkel két napos autóbuszos kiránduláson vettek részt.
Útvonal: Székelyudvarhely-GyergyóGyilkostó-Szárhegy-Ditró-Maroshévíz
-Borszék-Gyergyó-Súgó barlang- Székelyudvarhely.
Május 10-én a Cimbora Házban szervezték meg a Népi mesterségek körzeti versenyét. A IV. B osztályból a következõ tanulók jeleskedtek. Tojásírás
terén Kiss György Anna II. díj, Bándi
Krisztina III.díj. A népi hímzés terén:
Szigyártó Noémi II. díj, Sándor Beáta III. díj.
Május 13-14-én a Tamási Áron Gimnáziumban tehetségnapokat szerveztek. Biró G. Albert tanár úr irányítása
alatt iskolánkból a következõ tanulók
vettek részt: VII. osztályokból Kelemen Katalin, Szakács Dóra, Lukács
Róbert, Farkas Zsolt. A VIII. osztályokból: Gál-Joó Melánia, Biró Júlia,
Magyari Tímea, Mircse Andrea. GálJoó Melánia matematikából az I. helyezést érte el.
Az V. A-B osztályok évfolyam kirándulását máj 14-15-n szervezték meg az

osztályfõnökök. A következõ útvonalat választották: Udvarhely-Csíkszereda-Tusnád-Szentgyörgy-CsernátonKézdivásárhely-Szent-Anna tó-Mohosláp-Csíkszereda-Udvarhely.
VII. A-B osztályok év végi kirándulását
június 3-5 között szervezték: Udvarhely-Szováta-Kolozsvár-Bonchida- DésKoltó-Nagybánya-Szatmárnémeti- Nagykároly-Kaplony-Szõdemeter-Érmindszent-Nagyvárad-Szalonta-Medve-barlang- Székelyudvarhely.
Május 13-án a Szivárvány havasán elnevezésû városi népdalvetélkedõn
Sándor Beáta-Réka (IV. B) a III. díjat
nyerte el. Szígyártó Noémi dicséretben részesült.
Május 13-án a virágkiállítást több osztály is megtekintette. Az elsõ osztályosok elültethették a saját virágukat,
és ajándékképpen el is hozhatták.
Május 25-én a II. A-B osztályok kirándultak. A Csíkszereda-NyergestetõKézdivásárhely-SepsiszentgyörgySzékelyudvarhely útvonalat járták be.
A Bethlen Gábor iskolanapot május 27én a Kerekerdõn szerveztük meg. Diákjaink különbözõ vetélkedõkön mérhették össze erejüket, képességeiket.
Benevezhettek fõzõversenyre, focibajnokságra, zsákbafutó versenyre,
kötélhúzásra és hullahopp versenyre.
Május 29-e és június 2-a között iskolánk
vendégei voltak a törökbálinti testvériskola diákjai és pedagógusai. A látogatás folyamán tartalmas kirándulásokon vettek részt.
Az oroszhegyi népdalvetélkedõn a IV.
B osztályból Csegzi Judit tanító néni
szervezésében a következõ tanulók
vettek részt: Balázs Katalin, Bándi
Krisztina, Kelemen Anett, Magyari
Adrienn-Anna, Márton Henrietta,
Szigyártó Tünde, Szigyártó Noémi,
Sándor Beáta-Réka. Sándor BeátaRéka a II. díjat hozta el.
Június 2-án a III.A-B osztályok tanulmányi kirándulása a következõ útvonalat követte: Udvarhely-CsíkszeredaNyergestetõ-Kézdivásárhely-BálványosSzent-Anna-tó-Kisbacon-Barót-Udvarhely.
Május 30-án Biró-Ambrus Lenke tanci
szervezésében búcsú kiránduláson
vett részt a IV. A osztály. Útvonal:
Székelyudvarhely-Medgyes-Gyulafehérvár-Hunyad és vissza.
Május 24-én a Cimbora házban szervezett népi mesterségek megyei versenyén Kiss Anna Gyöngyvér (IV.B) tojásírásból III. díjat nyert.

Május 25-én az V-VI osztályok Mint a
sót címû elõadást tekintették meg.
A városi általános iskolák atlétika bajnokságán iskolánk I. helyezést érte el.
Május 27-én az Orbán Balázs kispályás
labdarúgó kupán a VII- VIII. osztályosok csapata I. helyezést érte el.
A Lepketánc Helyesírási Verseny városi szakaszán, melyet a Tompa László Általános Iskolában szervezték
meg Cseke Tamás István (III. A) I. helyezést, Török Andrea (III. A) a III. helyezést érte el.
Május 28-án a bögözi Wass Albert Általános Iskolában a VI. Elindultam
szép hazámból elnevezésû népdalvetélkedõn a IV. B osztályból Szigyártó
Noémi, Szigyártó Tünde, Balázs Katalin, Bándi Krisztina, Márton Henrietta
és Magyari Adrienn-Anna, Sándor
Beáta-Réka vettek részt. Sándor Beáta-Réka a II. helyezést érte el.
Május 27-én a Kis történelem kis gyerekeknek vetélkedõn I. díjat nyert a
IV.A osztály csapata: Feleki Viola, Jánosi Borbála, Nagy Örs, II. az Orbán
Balázs Általános Iskola, III. a Tompa
László , dicséretben részesült a IV.B
osztály csapata Vajda Krisztina, Dénes Anita, Mátyás Krisztina.
Június 3-4-5-én az I. B osztály tanulói
Fülöp Etelka tanító néni irányításával
csapatépítõ közös hétvégét szervezett Lókodban.
Júniust 7-tõl zajlottak az évbúcsúztató
osztálymûsorok. Kicsik és nagyok
köszöntötték szüleiket.
Június 2-án a Móra Kupán a VII-VIII.
osztályosok csapata I. helyezést ért el.
Június 3-án került sor a Bethlen Gábor
Kupára. Iskolánk V-VI. osztályos csapata az I. helyet, a VII-VIII-os csapat a
II. helyet érdemelte ki.
Június 7-én a IV. B osztály búcsú kirándulása a következõ útvonalat követte: Nyergestetõ-KézdivásárhelySepsiszentgyörgy-Kökös-Rétyi nyíresDálnok-Vargyas.
(Folytatás a 3 oldalon)
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