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Gyalogosan az egészségért

Híreink
Szeptember 15-én indult iskolánk V-VIII.
osztályos diákjainak a Polgármesteri
hivatal támogatásával a Gyalogosan
az egészségért elnevezésû program.
A program keretében heti rendsze-
rességgel fogyasztottunk gyümölcsö-
ket, zöldségeket. Hétvégeken évfo-
lyam túrákra került sor. V. osztályok
Szejkére, VI. osztályok Reztetõre, VII.

osztályok Szarkakõre, VIII. osztályok
Budvárra gyalogoltak. A programot
okt. 15-én, a Gyaloglás Világnapján
fejeztük be.

Szeptember 30-án a II. A/B osztályok ta-
nítóik vezetésével õszi tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt Csíkszereda-
Tusnádfürdõ- Kisbacon- Szent Anna-
tó- Mohos tõzegláp- Székelyudvar-
hely útvonalon.

Október 15-én került sor a már hagyo-

mánnyá vált Jutalomkirándulásra,
melynek útvonala az idén Székely-
udvarhely - Nyergestetõ - Gelence -
Zabola - Csomakõrös - Zágon, Prázs-
már - Kaca - Székelyudvarhely volt. 

Október 18-án iskolánk VII-VIII osztá-
lyos diákjai részt vettek az
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztetõ Ta-
nács szervezésében egy dorgpreven-
ciós elõadáson.

(Folytatás a 8.oldalon)

A Gyaloglás világnapján, október 15-én kirándu-
lással zártuk a Bethlen Gábor Általános Iskolában
azt az egészségvédelmi programot, mely az iskola
V-VIII osztályos diákjait szólította meg. Székely-
udvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tá-
mogatta a programot, Partnernek a Vulticulus
Egyesületet kértük
fel. A Gyalogosan az
egészségért elneve-
zésû program célki-
tûzése az egészséges
életmódra való neve-
lés rendszeres moz-
gásra történõ ösztön-
zéssel, gyaloglással,
kirándulásokkal.

Egy másik fontos
célkitûzésünk volt
gyümölcsök, zöldsé-
gek rendszeres fo-
gyasztása az iskolai
élet mindennapjai-
ban.

A tanév kezdetétõl
minden hétvégén diákok és tanárok együtt gyalo-
goltak, kirándultak azzal a tudattal, hogy néhány
kilométer gyaloglás után tettek valamit az egészsé-
gükért. A gyalogtúrákon Udvarhely környékét:
Szejke, Reztetõ, Szarkakõ, Budvár, Csicser domb-
jait jártuk be bõvítve földrajzi, történelmi, biológi-
ai, irodalmi ismereteinket. 
A kirándulásoknak közösségfejlesztõ szerepe is

volt, hiszen helye volt a vidám együttlétnek, jó be-
szélgetéseknek, labdázásnak, játéknak.

Heti rendszerességgel szerveztük meg az osztály-
fõnökök irányításával a gyümölcs-, illetve zöldség-
napot. Változatos receptek szerint készítették el a
tanulók a gyümölcs-, zöldségsalátákat, amit aztán

közösen elfogyasz-
tottak. Több osz-
tályban már reggel
gyümölcsös asztal
csalogatta a diáko-
kat vitaminok fo-
gyasztására.

A záróünnepsé-
gen kiértékeltük a
programot, össze-
geztük az eredmé-
nyeket, kiállítottuk
az osztályokban ké-
szült plakátokat,
szemet-szájat inger-
lõ gyümölcsasztalo-
kat készítettünk, dí-
jaztuk a legügye-

sebb munkákat, majd gyümölcsbállal fejeztük be az
ünnepséget.

A programban a diákok lelkesen vettek részt.  El-
mondásaik szerint igény van a továbbiakban is a
rendszeres testmozgásra, az egészségtudatos ma-
gatartás hangsúlyozására, a gyaloglásra, a közös ki-
rándulásokra, ami azt jelzi, hogy a programunk
szükséges és idõszerû.

László Krisztina, programfelelõs



Tanáraink emberközelbõl

Név: Bartis Elemér
Születési hely: Csíkszereda

Születési dátum:  1981. február 21.,
szombat du. 14.00 óra

1. Miért választotta a tanári pályát? Gye-
rekként tudta-e már, hogy mi szeretne
lenni?

Már gyerekként ehhez éreztem ked-
vet. Ez a szimpátia, késõbb, hivatássá
érett bennem. Elsõs voltam, amikor a
tanító néni egyik alkalommal minden-
kit megkérdezett, hogy ki mi szeretne
lenni, ha felnõ. Ekkor fogalmaztam
meg elõször, hogy én román szakos ta-
nár akarok lenni. Talán el tudjátok
képzelni, hogy osztálytársaim nem iga-
zán díjazták az ötletemet. Mindenre
számítottak, de erre az egyre nem. Ké-
sõbb a '89-es vált(oz)ás után, amikor a
mai modernnek nevezett idegen nyel-
vek megjelentek, és egyre nagyobb
hangsúlyt kaptak az iskolákban,
metaforikusan fogalmazva, „szerelem-
be estem” a német nyelvvel. Ekkor kb.
5. vagy 6. osztályos tanuló lehettem.
Ezek után már nem nehéz kitalálni,
hogy miért esett választásom erre a
nyelvre. Nagy kedvelõje vagyok a nyel-
vek világának. Akiket tanítok, megta-
pasztalhatják ezt. Mégsem vagyok egé-
szen elfogult, a német mellett még
mindig kedvelem a románt, az angolt,
az olaszt, és persze legjobban a ma-
gyart, mert ezt édesanyámtól tanultam.

2. Miért éppen a vallást választotta a né-
met mellé, nem pedig egy másik nyelvet?

Nem titok, hogy nemcsak német
szakos tanári képesítésem van, hanem
vallás szakos tanár is vagyok. 

A keresztény katolikus hitem elsõ
sorban ajándék és központi helyet fog-
lal el életemben már gyerekkoromtól
fogva. Késõbb tinédzserként még fon-
tosabbá vált számomra az élõ Istennel
való kapcsolatom. Ezért úgy döntöt-
tem, hogy érettségi után hittudományt
is fogok tanulni. Sikeres felvételi vizs-
gák után teológiai és filozófiai tanul-
mányaim lehetõvé tették számomra,
hogy Istenrõl és Isten dolgairól, az em-
berrõl és az ember dolgairól tanuljak,
ismereteket és tapasztalatokat szerez-
hessek az egyetemi évek alatt. Ezen
idõszak alatt meggyõzõdéssé érett ben-
nem a felismerés, hogy minden korban
döntõ szerepe volt illetve van a megélt
és tevékeny hitnek, amely nélkül az
ember annyira elszegényedik, hogy sok
esetben elveszíti életének az értelmét.
Erre pedig bõven látunk példákat nap-
jainkban is. Visszatekintve hálás va-
gyok, hogy álmom és kitûzött célom va-
lóra vált Kolozsváron, a Babeº-Bolyai
Tudományegyetemen.

3. Hol kezdte a tanári tevékenységét?
Hogy érzi magát a középiskola után a mi
iskolánkban? Milyen itt a környezet, mi-
lyenek a gyerekek?

Az államvizsga után több hónapos
tapasztalatcserén vettem részt Német-
országban. Utána kezdõ tanárként
Gyergyószentmiklóson tanítottam fõ-
ként fiatal felnõtteket és középiskolá-
sokat. Utána családalapítás és munka-
helyváltás következett. Pár évig a
Korondi Általános és Középiskolában
dolgoztam. Itt már általános iskolás ta-
nulókat is tanítottam. Idén, õsztõl pe-
dig hazatértem dolgozni városomba.
Már nagyon vártam a lehetõséget és
nagy örömmel vállaltam, hogy a Beth-
len Gábor Általános Iskola pedagógu-
saként kezdjem az új tanévet. Két és fél
hónap után elmondhatom, hogy itthon
érzem magam ebben az iskolában is.
Tavalyi végzõs osztályom után egy hí-
res osztálynak, a VIII. B-nek lehetek
az oszija, akik „formában tartanak” és,
akik körül pörög az élet. Ezúton feje-
zem ki köszönetemet az iskola tisztelt
Vezetõségének, kedves Kollégáimnak

és nektek, kedves Diákok, hogy szere-
tettel fogadtatok be. Remélem, sok
szép és jó élményben lesz részünk a jö-
võben, és együtt növekedhetünk és
gazdagodhatunk szellemiekben-lelki-
ekben egyaránt.

4. Tartja-e „a német szokásokat”? Szo-
kott-e német ételeket enni?

A német emberek híresek a pontos-
ságukról és a precizitásukról. Errõl volt
alkalmam személyesen is meggyõzõd-
ni. Ebben a tekintetben valóban vonzó
példaként állnak elõttem.  Ami a né-
met étkezési szokásokból átragadt rám
is, az a zöldségek iránti „ragaszkodás”,
fõként a különféle saláta-kombinációk
szerepelnek étrendemben, melyeket
köztük élve ismertem, és szerettem
meg. Azért megjegyzem, nem vagyok
vegetáriánus!

5. Mit üzen a diákoknak?

Üzenetemet, amely egyben szemé-
lyes hitvallásom is, két pontban foglal-
nám össze. 

Az elsõ részét a Biblia ihlette:
K(Sz)eresd az Istent és élni fog a szí-
ved, k(sz)eresd az Embert, továbbá az
igazi értékeket, az Igazat, a Jót és a
Szépet és akkor teljessé válik az életed.

A második rész a német kultúrkör-
bõl merít: „Edel sei der Mensch, hilfre-
ich und gut!” 

Vagyis: „Az ember legyen nemeslelkû,
segítõkész és jó!” - fogalmazta meg egy-
kor az ember hivatását J. W. von Goe-
the, a németek egyetemes lángelméje.

Egy másik gondolata szintén magá-
val ragadó: „Szeretem azt az embert, aki
a Lehetetlenrõl álmodik.” (és persze tö-
rekszik a megvalósítására is.) Mindig a
többrõl van szó! Ma törekedjek több
lenni, mint tegnap voltam. Miért ér-
nénk be a jóval, ha elérhetõ a jobb vagy
talán a legjobb is? Ezen dolgozzunk
együttes erõvel, kitartóan. Köszönöm a
kérdéseiteket és a bemutatkozásra ka-
pott lehetõséget.

A kérdéseket feltette:
Fülöp Ágnes, VIII. A

2.  Stella Scholae Az iskola csillaga  3.

Beszélgetés a gólyakirállyal és
gólyakirálynõvel

A novemberi gólyaverseny eredmé-
nyeként az V. A osztályból Gagiu Bar-
bara lett a gólyakirálynõ és Balázs Bar-
na a gólyakirály.  A próbákkal kapcso-
latosan õket kérdeztük.

1. Hogy éreztétek, mennyire voltak nehe-
zek a feladatok?

Barbi: Az elsõ feladat nem volt ne-
héz, elõre begyakoroltuk a bemutatko-
zást. A második feladat nagyon köny-
nyû volt, mert jól tudtunk citromot fa-
csarni. A törpképek keresése során jó
sokat összegyûjtöttünk. Itt az volt a lé-
nyeg, hogy figyelmesek és gyorsak le-
gyünk.

Barni: A jelenet rögtönzése eléggé
nehéz volt, mert csak egyikünk nézte
meg a filmet. A Quiz kérdésekbõl
egyet tudtunk, a másikra már nem em-
lékeztünk.

Barbi: A táncolás szerintünk jó mó-
ka volt, mi viszonylag jól táncoltunk.

Barni: A versírás volt a legnehezebb
feladat, de azt is sikeresen végrehajtot-
tuk.

2. Mit gondoltok, érdekesek voltak a fel-
adatok?

Barni: A feladatok nagyon érdeke-
sek voltak, kellett a megoldásukhoz
törpismeret, figyelem, gyorsaság és jó
gondolkozás.

3. Milyen érzés gólyakirálynõnek illetve
gólyakirálynak lenni?

Barbi: Nagyon jó érzés, az elején
még el sem hittük, de végül nagyon ör-
vendtünk neki. 

4. Szerintetek milyen volt a gólyabál té-
mába, a „Hupikék törpikék” mesevilág-
ba csöppenni?

Barni: Nagyon jó, találó téma volt.
Barbi:  A filmet is szeretem, nagyon

szórakoztató.
Farkas Zsolt, VIII. B

Fülöp Ágnes, VIII. A  osztályos tanu-
lót a gólyabál egyik fõszervezõjét:
1. Hogyan fogadtátok a hírt a gólyabál
szervezésével kapcsolatosan?

Nagyon örültünk a feladatnak, meg-
tisztelõ volt a felkérés. Igaz az utolsó
napon nagyon tornyosultak a felada-
tok.
2. Milyen volt az osztályban a hangulat,
miután elkezdõdött a szervezés?

Sokat gondolkodtunk a témán, a
fellépõkön, a résztvevõkön. Az osz-
tályban mindenki errõl beszélt szüne-
tekben.
3. Miért épp a Hupikék- törpikék témát
választottátok?

Egy olyan témát kerestünk, amelyet
mindenki ismer. A Csipike vagy a tör-
pök téma közel áll hozzájuk, hiszen
ötödikben sokat foglalkoznak a me-
sékkel irodalomórákon. Aztán úgy
gondoltuk, hogy a törpök világába
könnyen bele tudnak helyezkedni, a
törpök bõrébe könnyen belebújnak.
4. Hogyan találtátok ki a feladatokat?

Összeültünk, gondolkodtunk, sze-
rettünk volna több területet bevonni a
megmérettetésbe. Azon kívül segítet-
tek az iskolákban eddig megszervezett
gólyabálok, meg a városi gólyabálok.
5. Akadtak-e problémák a szervezésben?

Persze, hiszen ilyen nagyobb prog-
ramok megszervezése nem megy zök-
kenõmentesen. Nem ment könnyen a
versenyzõ párok kiválasztása, a gólya-
tánc megtanítása, és a feladatok össze-
állítása.
6. Szerintetek hogy sikerült az elõadás és
a buli?

Szerintem nagyon jól teljesítettek az
ötödikesek mindkét osztályból. A fel-
lépõ zenekar, a furulyamuzsika és a
tánc is jól sikerült.

A buli is jó volt. Mindenki jól érezte
magát. Mi is jól buliztunk. Azt gondo-
lom, remélem, hogy az iskolatársak is
így látják.

Kérdezett: Német Ágota, VII. B

Megkérdeztük

A körtemuzsika
A versenyre haton jelentkeztek az

osztályból. A tanító néni négyünket vá-
lasztott. Nagy Henrietta, Török Andrea,
Gál Bernát, Cseke Tamás-István. Izga-
tottan vártuk az indulás percét. Mikor
megérkeztünk a Móra Ferenc Általá-
nos Iskolába, még nézelõdni is volt egy
kis idõnk. Megismerkedtünk a többi

csapattal. Két csapat a Móra Ferenc
Általános Iskolából volt, az egyik a Pal-
ló Imre Mûvészeti Szakközépiskolából. 

A mi csapatunk neve: Bethlen bajno-
kai. A többi csapat neve: Meseerdõ, Igaz-
látók, Kincskeresõk.

Én voltam az aki a feleleteket írta.
Sok írásbeli gyakorlat volt: keresztrejt-
vény, a mondások kiegészítése és még
mások is. Aztán jöttek a villámkérdések.

Ezután a mutogatós rajzolás, az Activity
jött. A képeket is értékelték. Végül nyer-
tünk. Nagy volt az öröm, emléklapot is
kaptunk külön-külön és egy csapat. Ka-
pott minden résztvevõ egy ehetõ körte-
muzsikát (pogácsát). Még teával és süte-
ménnyel is megkínálták a versenyzõket.
Izgalmas verseny volt, az biztos!

Török Andrea IV. A.

Nyugdíjas
búcsúztató

November 18-án öt kedves személy
búcsúzott iskolánktól, a szorgalmas
munkával eltöltött évektõl:
Dávid Katalin, magyar szakos tanárnõ,
Fancsali Zsuzsánna, asszisztens néni,
Fogarasi Ida, biológia szakos tanár néni,
Nagy-Imecs Zsuzsánna, könyvtáros és 
Pál Katalin, a tornatanár néni.

„Furcsa, hogy az idõ az ember felett
tovaszáll…” 

Ezzel a gondolattal indítottuk ünne-
pi köszöntõnket, amelyre több héten
át lázasan készültünk öt-nyolc osztá-
lyos diáktársainkkal. Nagyon boldogak
voltunk, hogy a búcsúünnepségen
részt vehettünk, hiszen mindannyian
kedves emlékekre, órákra, együttlétre
tekintünk vissza a tanár nénikkel, asz-
szisztens nénivel, könyvtáros nénivel.

Eszembe jutnak a szereplésekre,
mûsorokra való készülések, erdei tá-
borok vidám hangulata, a tanórák iz-
galma. Annyi szépet, jót tanultunk tõ-
lük, talán sose tudunk eléggé hálásak
lenni a tudásért, amit tõlük kaptunk, a
példáért, amelyet követni szeretnénk.

Szívet melengetõ volt, látva, hogy
tanáraink szemében is néhány könny-
csepp jelent meg. Talán a jól sikerült
mûsorért, talán az együtt töltött ked-
ves emlékekért, talán az elválás nehéz
pillanatáért. De talán ez nem is olyan
lényeges. Azt hiszem, a lényeg az, hogy
örültünk, örülünk az együtt eltöltött
idõnek.

Megköszönjük a sok jót, tudást,
amit belénk palántáltak, és örökre úti-
társunk lesz a tõlük kapott szeretet.

A diáktársak nevében Fülöp Ágnes,
VIII. A



Eredmények, tervek az iskolai sportéletben

Ha drogokról hallunk még mindig hajlamosak vagyunk
idegenkedni a témától. Sok szülõ és pedagógus úgy gondol-
ja, hogy ez a téma számunkra még idegen, távoli problémát
vet fel, hogy a mi gyerekeink nem kerülnek a kábítószerrel
„testközelbe”.

Ma már környezetünkben is nagy a valószínûsége annak,
hogy a tizenévesek, puszta kíváncsiságból, vagy azért, hogy
társaik elfogadják, vagy éppen ki ne közösítsék, hogy függet-
lennek, „menõnek” tûnjenek, kipróbálják a különbözõ legá-
lis vagy illegális kábítószereket. Az alkohol, a kávé, a cigaret-
ta, az energiaitalok, esetleg a gyógyszerek itt is „kötelezõ”
kellékei a buliknak, partiknak.  Ezek is drogok, és egyre kes-
kenyebb határvonal választja el õket illegális társaiktól. Ma
már minden itt van „testközelben”, nem kell feltétlenül kétes
hírû helyeken járni, „rossz” társaságba keveredni, még az ut-
cára se kell kimenni elég, ha az interneten elérhetõ, csábító
ajánlatokra gondolunk

A kábítószer itt van testközelben! ill.  Nem lehet divat a ha-
lál! figyelmeztetett   Dr. Kurdics Mihály magyarországi nyu-
galmazott rendõr-alezredes elõadássorozata is, amelyen is-
kolánk diákjai is részt vettek október 17-én. A másfél órás,
interaktív elõadás érintette a témával kapcsolatos leggyako-
ribb kérdéseket, amelyeket érdemes továbbgondolni diák-
nak, szülõnek, pedagógusnak egyaránt, hisz a hazai statiszti-
kák adatai szerint a kábítószer fogyasztás vidékünkön is nö-
vekvõ tendenciát mutat, és minden komoly megelõzés alapja
a tájékozódás, a problémák felismerése és a következmények
tudatosítása lehet.

Az elõadó gyakorló rendõrként szerzett tapasztalatai, a
helyszínen készült sokkoló fotói erõsítették meg, tették élet-
szerûvé és hitelessé mondanivalóját, amikor bemutatta a kü-
lönbözõ drogok használatának súlyos következményeit.

Az elõadás során azonban nemcsak a kábítószerek fo-
gyasztásának rövid és hosszú távú következményeirõl esett
szó, hanem szerencsés módon az okokról is, a drogprobléma
mögötti problémákról is.

Hogy a tizenévesek különösen veszélyeztetett korcsoport-
nak számítanak, átfogó tanulmányok igazolják, hisz a drog
gyakran kínálkozik „megoldásként” a serdülõkori problé-
mákra. Ez az idõszak amúgy is sok küzdelemmel jár, hisz a
felnõtté válás, az önmagunkra találás együtt jár az eddig mû-
ködõ értékek, szabályok megkérdõjelezésével, az új, az isme-
retlen utak kipróbálásával, a szabadság, a függetlenség gya-
korlásával. Azonban tizenévesen, gyakran épp a tájékozat-
lanság miatt, nehéz mindig a jó döntést meghozni, kiválasz-
tani a helyes utat, a maradandó értékeket. Most válik fontos-
sá a megértõ, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó család, a
felnõttek példamutatása, a támogató, tájékozott iskola. A
rögtönzött kis közvélemény kutatás során arra a kérdésre
kellett válaszolni a diákoknak, hogy naponta kb. hány percet
beszélgetnek szüleikkel, beleértve az „Ettél-e?”, „Hogy volt
ma a suliban?„ típusú rutinkérdéseket is. Diákjaink válaszai
alapján az eredmény átlagban kevesebb mint 30 perc lett…

Ha más veszélyt még nem is látunk a felnõtté válás napi
próbáival küzdõ fiataljaink életében, érdemes odafigyelni a
kommunikáció hiány, az egymástól való elidegenedés, a ma-
gány vagy akár az unalom tüneteire is, mert könnyen elve-
szíthetjük a pillanatot, amikor ezekre a „természetes” jelen-
ségekre már idegen forrásból keresnek „gyógyszert”.

Nincs az a törvény, szülõi szigor, ami kivédhetné, vagy
megszüntethetné a drogfogyasztást, az egyetlen, akinek ez si-
kerülhet, az mi magunk vagyunk, ha ott és  akkor ki tudjuk
mondani azt a NEM-et.   

Orbán Éva, iskolapszichológus

A drogokról, és nem csak…

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is sikeresen szerepel-
nek az Országos Diák Sportnaptár keretében szervezett
sportvetélkedõkön.

Most õsszel szerveztünk iskolánkban egyéni atlétika ver-
senyt, hogy a legjobbakat kiválasszuk a következõ vetélke-
dõkre. Zajlanak az osztályok közötti bajnokságok a kispályás
labdarúgásban, a tél folyamán kosárlabdában is szervezünk,
majd tavasszal kézilabdából is, valamint sakkból, asztalite-
niszbõl és mezei futásból. Az iskolai atlétika versenyen ügye-
sen szerepeltek a következõk: Nagy Beáta (VIII. A), Dobai
Zsanett (VIII.B), Márton Emõke (VI.A) - a lányoknál,  Szolga
Károly és Györfi Norbert (VIII.B), Goró Tamás, Székely Róbert
és Orbán István (VII. A) - a fiúk között. 

Városunkban már 90 éve annak, hogy megszervezték az
elsõ labdarúgó mérkõzést. Ennek tiszteletére emléktornát
rendeztek a város iskoláinak kispályás csapatai számára, me-
lyen tisztességes szerepléssel részt vettek a III.- IV. osztályos
illetve a VII.-VIII. osztályos csapataink is, sõt a nagyok a II.
helyért járó oklevelet és egy szép kupát hoztak az iskola vit-
rines szekrényébe.

Mivel iskolánk - fiú és lány atlétáink - csapata júniusban a
városi bajnokságon I. helyet nyert, azzal kezdõdött idén õsz-
szel az újabb vetélkedõ, hogy átadták a tavaly tanévi díjakat,

melyet a tavalyi - és reméljük az idéni is - legtöbb pontot
gyûjtõ sportolónk, Karda Attila vett át. Ezt a csapatot egyéb-
ként október elején Csíkszeredában is díjazták a Megyei Ta-
nács és a Tanfelügyelõség közös ünnepségén a megyei III.
helyet - egyaránt - elért fiúk kézilabda csapatával, valamint
Szász Katalin sakkozónkkal együtt. A mostani vetélkedõre,
melynek fõszervezõje most is a helyi Iskolás Sport Klub volt,
11 iskola csapata nevezett - a városból és a közelebbi falvak-
ból. A versenyek 4 kategóriában (V-VI. osztályos, valamint
VII-VIII. osztályos lányok és fiúk) és 4 próbában (gyorsfu-
tás, távol-ugrás és kislabda hajítás lendülettel valamint ellen-
álló futás) zajlanak, minden próbán belül a tíz legjobb ered-
mény helyezési pontjainak összege adja a végsõ sorrendet.
Iskolánk diákjai most is szépen helytálltak, összesítve a II.
helyen vagyunk, de még hátra van a tavaszi szakasz, ami az
erõsségünk. 

Elsõ helyen végeztek: Karda Attila (60 m, 800 m) a VII-
VIII. osztályos, illetve Fekete Dániel (kislabda hajítás) az V-
VI. osztályos korcsoportban.

Másodikok lettek: Szolga Károly (távolugrás) a VII-VIII.
osztályos, illetve Pál Dénes (600 m) az V-VI. osztályos kor-
osztályban.

Harmadikként szereztek fontos pontokat csapatunknak a
távugrásban - Karda Attila, 800 m-en Szolga Károly, valamint
Gál Boglárka - kislabda hajításban és Izsák Hunor (600 m) az
V-VI. osztályosok között. Csak a hely szûkõssége miatt nem
sorolom tovább, de a lányoknál is, a fiúknál is még sok szép,
dicséretes eredménnyel gazdagodott összpontszámunk. 

Ügyesek voltatok, gratulálunk! Hajrá B.G.-s sportolók !
Nagy József - testnevelõ tanár

4.  Stella Scholae

Éljen a grund!

Emlékeztek még a Pál utcai fiúk ol-
vasmányélményre?

Nekünk nemcsak olvasmányélmény
maradt, hanem át is éltük. Egy idõben
vált „grunddá” és „fûvészkertté” július
végén a  Libántetõ az udvarhely körzet
152 cserkésze számára, akik egy hetet
töltöttünk ott - megélve a tábor elõtt
elolvasott ifjúsági regény sok-sok apró
mozzanatát. A választott õrsnevek, az
õrsi zászlók, a jelszavak, a napiparancs-
ok, a tábortûzi programok a Pál utcai
fiúk-témát dolgozták fel. 

Úgy zajlott minden, mint a grun-
don. A versengésben a vörösingesek és
a zöldek zsákmánya a karra kötött és
onnan levett nyakkendõ volt. A zászlót
megszerezni verseny közben senki nem
vette észre, hogy eleredt az esõ! Ha le-
ázott arcunkról a festék, azt újrakenet-
tük. Az esti tábortûznél  minden tanult
dalt elénekeltünk. 

Az idõjárás nem befolyásolta a
programokat, sõt az utolsó elõtti na-
pon esett, ezért a kedvelt „sáros aka-
dálypályát” nem a cserkészeknek kellett
kialakítaniuk. Ott zajlott a Harc a grun-
don játék: kúsztunk, kapaszkodtunk, ví-
zen való átkelést és sok más, ügyességet
igénylõ gyakorlatot végeztünk.

Bútorfestés, zsákanyagból terítõké-
szítés, makramébogozás, gyöngyfûzés,
nyakkendõgyûrû készítése, csomózás
szerepelt a kézmûves foglalkozások
palettáján. Közkedvelt volt a „játék a
grundon” ügyességi vetélkedõ, az õr-
angyalos játék, a csillagvizsgálás (hul-
lócsillagokat láttunk), a gyalogtúra az
Ördögtó nevû tõzeglápnál. 

A krónikát minden csapat írta, hogy
az itthon maradt cserkészeknek elmesél-
hessük a tábori élményeket, melyeket
képes beszámolóval támasztottunk alá.

Jenei Petra, Jakab Emese VIII. A, Far-
kas Zsolt, Lukács Róbert,

Dimén Norbert, Venczel Hunor, VIII. B

Filmajánló

Nemrég láttam a Vizet az elefán-
toknak* címû, nagyon jó filmet.

A fõszerepben Robert Pattinson,
egy olyan egyetemistát alakít, akinek a
szülei egy autóbalesetben elhunytak.
Mindent elveszt, és munkát keres ma-
gának. Egy vándorcirkusznál kap mun-
kát, ahol a nézettség kedvéért egy ele-

fántot vásárolt a cirkuszigazgató. Az
elefántot neki kell rendeznie. 

A cirkuszigazgatónak van egy szép
felesége, akibe a fõszereplõ hamar be-
leszeret. 

Ezen érzelmeket a nõ is viszonozza.
A cirkuszigazgató nagyon agresszív, és
meg akar szabadulni a feleségétõl, mi-
után rájön az igazságra. A dolgok for-
dítva sülnek el…

Nekem nagyon tetszett a film, ha a
történet befejezését meg szeretnétek
tudni, nézzétek meg a filmet!

Hajdu Barbara VII. B.

*Robert Pattinson, Christoph Waltz és Reese Witherspoon
a fõszereplõje a  Vizet az elefántnak (Water for elephants)
címû, Sara Gruen megjelent regényén alapulú drámának,
mely Richard LaGravenese  forgatókönyve alapján
Francis Lawrence rendezésében készül a Fox 2000 égisze
alatt.

Adventre hangoló 

November 19-én a Bethlen Gábor
cserkészcsapat megszervezte az Ad-
ventre hangoló programot, amelyen a
körzet csapatai is részt vettek. (Béta,
Zetelaka, Szentkirály, Máréfalva az
udvarhelyi Z. Sebess József  és a Beth-
len Gábor cserkészcsapat.)

Az advent szó jelentése úrjövet, és a
Karácsony elõtti négy hetet foglalja
magába. Arra szolgál, hogy felkészül-
jünk a karácsonyra, Jézus születésének
ünnepére.

Reggel tíz órakor kezdõdött a prog-
ram. Sor került sok játékra, vetélkedõ-
re és koszorúkészítésre. Tanultam ko-
szorút készíteni, majd segítettünk a ki-
sebbeknek, és a végén mindenkinek
lett egy szép koszorúja.

Szerintem ez egy nagyon szép nap
volt, jól érezte magát mindenki. 

Farkas Zsolt VIII.B.

Adventi üzenet

Felhõnyaláb havas ölén, 
fenyveseknek örökzöldjén 
jég-szürkére kopott világ 
megváltóért némán kiált. 
Gyenge, kába és erõtlen 
lelke méla merengõben, 
várja azt, ki megszabadít, 
kit hatalom el nem vakít! 

Könnyes arcú nehéz év ez... 
Fájó szívek összeérnek, 

ha majd együtt esünk térdre, 
várunk mind a születésre, 

a csodára, a varázsra: 
Isten egyszülött fiára, 

az imára, egy csöpp fényre, 
életünkben a reményre. 

Esti csendben, asztal körül, 
családos, ki másnak örül, 

ki gyertyát gyújt a sötétben, 
ki hálát ad a nagy égnek, 

ki mondja azt, hogy köszönöm, 
kit el nem érhet a közöny, 

ki szeretetét adja át, 
ajándék helyett önmagát!  

Szabadi Lívia
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Do the crossword in English!

Egészítsd ki a mondatokat 1-1 szóval, majd a zárójelben levõ
számnak megfelelõ betûjüket írd be a táblázatba!

„...2007-ben bombaként robbant a hír: ismét sikerült lefil-
mezni nessyt-s ezúttal egy videókamerával. Egy hobbitudós
videofelvételt készített az állítólagos Loch Ness-i szörnyrõl.
Gordon Holmes 55 éves technikus május végén kapta le
„Nessie-t” – vagy legalábbis valami hosszúkás izét, ami gyor-
san mozgott a felszínen. Ennek apropóján kicsit utánajártunk
a Nessie-legendának.”

(Virtus.hu - A Loch Ness-i szörny rejtélye)

Urale
Bucurie, veselie, urale,
Inima din loc îmi sare

Neliniºtea gãsirii cadoului perfect,
Cãldura cu care vreau s-o dãruiesc.

Se apropie Sãrbãtoarea mare
Naºterea Domnului iubit,
Când cãldura ne cuprinde

Dragostea se împrãºtie în familie.
Lumina bradului împodobit,

Mirosul cozonacului fript,
Dragostea care te-nconjoarã

La fel, ca odinioarã.
Sã ai parte de Crãciun

De bucurie, dragoste ºi Un
Crãciun fericit!

Karda Attila VIII. A

Oldjátok meg!

Moº Nicolae

În timpul Crãciunului copiii au
aºteptat cu nerãbdare Moº Nicolae.

A venit ziua aºteptatã, dar Moº
Nicolae n-a venit. 

Copiii au fost triºti pentru cã Moºul
n-a venit. 

A trecut timpul Moºului. El nu vine,
pentru cã sania ei s-a stricat. Pânã
când a reparat sania, a trecut timpul ºi
n-a putut sã vinã. Dar a trecut a doua
zi ºi Moºul a sosit în oraº. A mers într-
o casã ºi a pus cadourile jos. Aºa s-a
întâmplat la fiecare casã. Dupã asta
copiii nu erau triºti.

Lukács Andrea V.A.

De Crãciun ne
pregãtim ...

Iarna
Vine iarna friguroasã

Noi o vedem tare frumoasã.
Cu paltonul alb pe ea,

O aºteptãm cu mult drag. 

De Crãciun ne pregãtim,
Bradul verde îl împodobim.
Cadouri multe cumpãrãm,

ªi sub brad le aºezãm.
Szakács Dóra VIII.A.

A jutalomkirándulás

Október 15-én, szombaton vet-
tek részt iskolánk jutalmazott tanu-
lói az iskola által szervezett juta-
lomkiránduláson. A kirándulásról a
résztvevõk mondják el élményei-
ket.

1. Nagyon örültem annak, hogy a jó
tanulásért jutalmul egy hétvégi kirán-
dulást nyertem. Csütörtökön az igazga-
tó bácsi átadta nekünk a kirándulásról
szóló ismertetõ lapot, melyen hosszú-
nak és érdekesnek tûnt az útvonal. Az
osztályomból még Török Andrea jött a
kirándulásra. Az autóbuszon sokat be-
szélgettünk és kártyáztunk együtt. A
Nyergestetõn meglepõdve láttam, hogy
még csak október közepe van, és máris
lehullott az elsõ hó. 

Gelencén, Zabolán és Rétyen meg-
csodáltuk a régi templomok freskóit és
a festett mennyezet kazettáit.

Kovásznán finom borvizet kóstol-
tam, és buborékolni láttam a Pokolsár
nevezetû régi iszapfürdõt. Számomra
érdekességnek számított a csomakõ-
rösi emlékszobában elhelyezett föld,
ami a nagy utazó, Kõrösi Csoma Sán-
dor tibeti sírjáról való. Prázsmáron a
hatalmas erõdtemplom tetszett a leg-

jobban, a zágoni Mikes- kúriában a ro-
vargyûjtemény és a Kiss Manyi színész-
nõ fekete-fehér fényképei, valamint a
kertben Mikes Kelemen mellszobra. 

Annak ellenére, hogy hûvös idõ volt,
szép élményekkel gazdagodva tértem
haza a jutalomkirándulásról. (Cseke
Tamás-István IV.A.)

2. Alig vártam, hogy elinduljunk.
Olyan izgatott voltam, hogy nem tud-
tam helyet találni. De aztán jobb felõl a
negyedik helyen leültünk Klaudiával,
az osztálytársammal, akivel nagyon jól
éreztük magunkat az egész kirándulás
alatt. Jó érzés volt, hogy én is részt ve-
hettem ezen a csodálatos kiránduláson,
ahová csak a legjobbak mehettek.
Büszke voltam arra, hogy én is közöt-
tük lehettem. Énekeltünk és megtanul-
tam egy új dalt. Nagyon jól szórakoz-
tunk és közben sokat tanultunk. Na-
gyon jó kirándulás volt. Köszönöm szé-
pen! (Kertész Zsuzsa II.B.)

3. A Nyergestetõn megálltunk, és
két társunk elszavalta Kányádi Sándor
Nyergestetõ címû versét. Kézdivásár-
helyen keresztül mentünk, Gelencén a
templomot néztük meg. Aztán Zabola
tetszett, ahol a Mikes kastélyt látogat-
tuk meg. További utunk Csomakõrösre
vezetett, ahol a Kõrösi Csoma Sándor

múzeuma áll, ami nekem tetszett.  (Se-
bõk Szidónia III.A.)

4. Nekem minden nagyon tetszett,
fõleg az a három templom, nagyon szé-
pek voltak. De a legjobban mégis a
Nyergestetõn tetszett, mert ott hó volt,
Ferencz Réka és Kiss Péter elmondott
egy nagyon szép verset. (Timár Edina III.A)

5. Nekem jól telt a kirándulás. Ki-
emelem a Nyerges-tetõ, a gelencei
templom, és a zágoni múzeum nyújtot-
ta élményeket. Remélem, hogy még
sok kiránduláson részt vehetek. (Pa-
takfalvi Anita, VI. B)

6. Nekem az egész kirándulás tet-
szett. Úgy minden egybe. (Száva Kata-
lin, VI. B)

7. Utolsó megállónk Szentmárton
volt, ahol énekeltünk iskolánk volt
igazgatójának, Király László bácsinak.
Este fáradtan, de élményekkel gazda-
gon tértünk haza.

8. Kovásznán a borvízforrás tetszett
nagyon, habár a víz íze eléggé sós volt.
A templomok közül a zabolai templom
tetszett a legjobban. (Jánosi Borbála, V.A)

9. Talán a közös utazás tetszett a
legjobban, a buszon a hangulat, és a
közös éneklés. (Farkas Zsolt, VIII. B)

Összeállította: Márton Emõke, VI. A

Osztálykirándulás a Balu Parkba

Október 1-én reggel találkoztunk a
Lidl parkolójában, miután mindenki
megérkezett, felszálltunk a buszra, és
indultunk is a Hargitára. 

Még nyitás elõtt érkeztünk, vagyis mi-
elõtt már lehetett volna mászkálni. Így
csak befizettünk, volt akinek ingyen je-
gye volt, melyet a Zöldiskolától kapott,
majd felvettük a biztonságos ruhát, a si-
sakot és azt a pelenka féle hámot. Majd
képet készítettünk, aztán bemutatták,
hogy mit hogyan kell használni. A pró-
bapálya után kezdõdött az igazi kaland.
Kezdésként a Zöld pályán indultunk,
mely nem volt nehéz. Majd a kék pálya
következett, ami már eléggé nehéz volt,
mivel volt egy pár olyan elem, ami nagy
erõfeszítést igényelt. A Lila pályán, a
tirolin teljesen szabadnak éreztük ma-
gunkat, sokat csúszkáltunk. 

Délután három csoportra szakad-
tunk: voltak akik focizni mentek, voltak
akik sétáltak, és mi, a harmadik csapat
játszottunk ezt-azt. A kedvencünk a
macskázás volt. Öt órakor indultunk
haza. 

Emlékezetes maradt ez a kirándu-
lás. Nekem nagyon tetszett, habár ki-
csit izomlázunk is volt másnap.

Balázs Judith VIII. A  

A Zöldiskolával Hajdúdorogra
utaztunk

A tavalyi Zöldiskola keretén belül a
polgármester úr, Bunta Levente, a víz
világnapján lévõ rajzverseny résztvevõ-
inek megígért egy Magyarországi ki-
rándulást. Elõbb még kaptunk egy-egy
órás Septimia belépõt. Majd megtud-
tuk, hogy a kirándulásra június 16-19
között került sor. 

Hát igen, így mi nem voltunk az
utolsó hét utolsó napján suliba. Június
16-án reggel útnak indultunk
Hajdúdorogra, Magyarország egyik
szép kis városába. A buszba sok kis
környezetvédõ volt. Az iskolánkból ki-
lencen mentünk: Fülöp Ágnes, Bartalis
Diánna, Szakács Dóra, Bálint Andrea,
Farkas Zsolt, Bálint Balázs, Lukács
Róbert, Dimén Norbert és végül jóma-
gam, Balázs Judith. 

Az út során jókat nevettünk, ismer-
kedtünk. Miután megérkeztünk, kipa-
koltunk, majd elindultunk enni. A kaja
mindig finom volt.

Minden napunk jól meg volt tervezve.
Voltunk Esztergomban és megnéztük
Hajdúdorog látnivalóit is. A délutánokat
bulizással, játékkal töltöttük el. Volt egy
jó nap, amikor fürdés volt a program, ez
volt a világ legjobb programja. 

Balázs Judith VIII. A
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Itt van a szép karácsony
Dsida Jenõ

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:

mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhítat
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép. 
Tiszta öröm tüze átég

a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:

Kis Jézuska született! 
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Rejtvény

A kiemelt sorokat kell 
beküldeni!

Beküldési határidõ:
2011. december 19.

Feladatok I-IV osztályosoknak

1) Egy nagy mérlegre ráteszünk egy
kicsi mérleget, a kicsi mérlegbe pedig
egy zacskó almát. A nagy mérleg 15 kg-
ot mutat, a kicsi pedig 5kg-ot. Hány kg-
os a kicsi mérleg?

2) 5 méterenként leszúrunk a földbe
5 botot. Hány m távolság van az elsõ és
az utolsó bot között?

3) János szánkózik. Fele annyi idõ
alatt ereszkedik le a domboldalon,
mint amennyi idõ alatt felmegy. Egy
ereszkedés és egy kapaszkodás össze-
sen 9 percig tart. Mennyi ideig tart egy
kapaszkodás?

(Folytatás a 1.oldalon)

Október 19-én a VIII. B osztály a
Caritas által szervezett Esély az
esélytelenség program keretében ta-
nulmányi kiránduláson vett részt Ma-
rosvásárhelyen.

November 4-én szerveztük meg az V.
osztályosoknak a gólyabált. A gólya-
király címet az V. A osztályból Balázs
Barna nyerte, a gólyakirálynõét Gagiu
Barbara. 

A Móra Ferenc Általános Iskolában
szervezett Móra mesék versenyen a
IV. A osztály csapata az elsõ díjat hoz-
ta el.

November 3-án a táncmûhely elõadá-
sában több osztály megtekintette a
János vitéz címû elõadást.

November 4-én az V. -VI. osztályos ta-
nulók a Maros mûvészegyüttes elõ-
adásában a János Vitéz címû mesejá-
tékot tekintették meg. 

November 10-én a Backamadarasi Kis
Gergely Református Gimnáziumban
megszervezett általános iskolák ko-
sárlabda bajnokságán iskolánk kosár-
labda csapata a IV. helyezést érte el.

November. 19-én iskolánkban szer-
vezték meg az Udvarhely körzet cser-
kész programját, melynek témája az
adventi idõszak volt.

November 6-án a LuminaMath mate-
matika versenyen diákjaink iskolán-
kat nagy számban képviselték. Várjuk
az eredményeket.

December 6-án iskolánkba várjuk a
Mikulást.

A városi karácsonyfa-díszítõ pályázat-
ra iskolánkból két csapat nevezett
be: a kadicsfalvi kihelyezett osztály,
és iskolánk önkéntes csapata.
December 16-án fogják a városháza
elõtti téren a fenyõfákat feldíszíteni.

A városi karácsonyi ünnepségen az
iskola I-IV osztályos kórusa, a
Gyöngyharmat kórus fog énekelni.

Vízszintes:
1. Tihadár nevû falu elmenekült
lakói itt találták meg az udvarhe-
lyi nõket, kik a tatárok által rab-
ságba vonszolt, és legyilkolt férje-
iket siratták. 8. Cink vegyjele. 9.
Görögország egyik szigete a
Jón-tengerben. 10. Középen le-
gel! 12. Összesen. 13. Fiúnév.
15. Félig bivaly! 16. Gyilkosság.
18.  Orbán Áron. 19. Földet
forgat. 21. Szappanmárka. 23.
Középre szab! 25. A VII. osztá-
lyosok ide gyalogoltak. 27. Párt!
28. Zetelakához tartozó telepü-
lés. 30. Római kettõ. 33. Mehet
párosan! 35. Tekintene. 38.
L.L.R. 41. … González Blanco,
spanyol labdarúgó. 42  … és a
detektívek. 44. T.G.E. 45.
Fényforrás, amely indukált
emissziót használ egybefüggõ
fénysugár létrehozására. 47.
Román év. 
Függõleges:
1. Az V osztályosok ide gyalogol-
tak. 2. A sejtet vagy a szerveze-
tet ért külsõ vagy belsõ hatás. 3.
Indíték. 4. Székesegyház. 5.
Vissza: itélethozó. 6. Finomve-
gyes! 7. A VIII. osztályosok ide
gyalogoltak. 11. Nem egészen relytélyes
(idegen szóval)! 14. Õ.M. 17. Szamár-
hang! 20. Voks. 21. A távolabbit. 22.
Francia arany. 24. Hordómérték. 26.
Kérdõszó. 29. Orbán Balázs máig érvé-
nyes üzenete, melyet búcsúzásképpen ha-
gyott hátra annak a két diáknak, akik
Budapesten, halálos ágyánál meglátogat-
ták: "Menjetek a kamrába és gyûjtsetek
össze minden kenyérdarabkát, és ne feled-
jétek, hogy erdélyinek lenni több munkát

és nagyobb … (folytatás a függõleges
32.)" 31. Lábikra. 32. A függõleges 29
folytatása. 34. Okos. 36. Patakocska. 37.
Édesség.
40. Alapvetõ élelmiszer. 43. Majdnem
leég! 46. Guinea autójele. 

A körrel jelzett kockák betûit összeolva-
sod, akkor megkapod, hogy a VI. osztá-
lyok hová gyalogoltak.

Találós kérdések

1. Miben hasonlít a hegyi pásztor és a
sziklamászó?

2. Mi az a speciális berendezés, amivel
átlátsz a falon?

3.Mit csinál a kaméleon a sütõben?

4. Mi az? Fekete-fehér. Fekete-fehér. Kék.
Zöld.

5. Mi a különbség a víz és egy ikerpár
között?


