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Tudnivalók az elõkészítõ osztályról
„A nevelés  kétféle lehet: az egyik a tényeket pusztán csak terjesztve
segíti az embereket, hogy ezeket a tényeket emlékezetébe rögzítsék,

míg a másik arra törekszik, hogy az embereket megtanítsa helyesen
gondolkodni ezeket a tényeket illetõen.” (P. Brunton)

Mint minden általános iskola, a székelyudvarhelyi Bethlen
Gábor iskola is készül arra, hogy befogadja az újonnan induló
elõkészítõ osztályokat.

A korábban 0. osztálynak is emlegetett új, elemi iskolai év-
folyamot kezdettõl fogva gyanakvással és bizalmatlansággal fo-
gadta a szülõk közössége. A negatív hozzáállás oka fõleg a tá-
jékozatlanság volt. A szülõi értekezleteken csak annyi informá-
ciót adhattak át a tanintézmények, amennyivel rendelkeztek.

Az egyik legfontosabb kérdéskör, az induló osztályok tan-
terve ma is ismeretlen. Ugyanakkor az iratkozás idõpontja és
a beiratkozás módja már közismert információk.

A Bethlen Gábor Általános Iskola minden szükséges és le-
hetséges lépést megtett azért, hogy szeptemberben a két új
osztály megfelelõ körülmények közt indulhasson útjára.

A közelmúltban zárult az a folyamat, amelynek során az is-
kolánk beiratkozási körzetében lakó 6 és 7 éves gyermekeket
vettük számba. A felmérés bizakodásra okot adó.

Mint mindenütt Hargita megyében, a mi iskolánkban is
március 5-én startol az iratkozás. Azokat a gyermekeket, akik
a mellékletben (2. oldal) megnevezett utcák valamelyikében
laknak, szüleik március 16-ig írathatják be az iskola titkársá-
gán. 

Az iratkozáskor a szülõk be kell mutassák a személyazonos-
sági iratukat és a gyermekük születési bizonyítványát. A titkár-
ságra a szülõket egyenként fogják behívni; a beiskolázásra vo-
natkozó kérést a szülõ jelenlétében, on-line kell majd kitölte-
ni, a kitöltött lapot kinyomtatni, ellenõriztetni, majd aláíratni.

Sajnos, a más iskolák körzetébe lakó gyermekek csak már-
cius 20. és 27-e között iratkozhatnak iskolánkba, az üresen ma-
radt helyekre.

Az üresen maradt helyek számát március 19-én fogjuk ki-
függeszteni. A második iratkozási szakasz elõtt intézményünk
elõnyt biztosító sajátos feltételeit is nyilvánossá tesszük (így
például: azok az óvodások, akiknek a testvére már az iskolá-
ban tanul, elõnyt élvez a beiratkozáskor).

Azok a gyermekek, akik az iskola körzetében laknak, de
még nem iratkoztak be, újra lehetõséget kapnak erre április
23. és 25. között abban az esetben, ha addig az idõszakig ma-
radnak még szabad helyek. Az iratkozás utolsó idõszaka május
2-9, amikor még el lehet foglalni a betöltetlen helyeket. 

Kulcskérdés azoknak a pedagógusoknak a személye, akik
szeptemberben szárnyaik alá veszik majd a napközi melegéhez
szokott növendékeinket.

Ma már ismerjük azoknak a felsõfokú végzettséggel rendel-
kezõ, tapasztalt tanító néniknek a nevét, akik nagy valószínû-
séggel március folyamán kinevezést kapnak az elõkészítõ osz-

tályaink élére. Pályázati iratcsomóik és személyes bemutat-
kozásuk alapján minden okunk megvan rá, hogy teljes biza-
lommal fogadjuk õket.

Nem kevésbé fontos kérdések, hogy milyen körülmények
közt fog zajlani osztályaink mindennapi tevékenysége, és
hogyan lesz megszervezve napi programjuk.

Az optimális nevelési körülmények kialakítása iskolánk
elsõdleges érdeke. A két osztályterem szabaddá tétele bel-
sõ átszervezést igényelt: a munkálatok már folyamatban
vannak és terveink szerint május elejére befejezõdnek. En-
nek eredményeként könyvtárunk a nyári vakáció idején új
helyre költözik, így lehetõséget teremtünk arra, hogy az elõ-
készítõ osztályok két szomszédos teremben kapjanak he-
lyet.

Az osztálytermek fontosabb jellemzõi: mûanyag „ter-
mopán” ablakok, megfelelõ világítótestek és padlóburkolat,
tiszta falfelületek és jó fûtés.

A tantermek berendezése igazi kihívást jelent az iskola
számára, de ez a feladat is teljesíthetõ. Az elõkészítõ osztá-
lyosok életkorbeli sajátosságaik és feltételezhetõen sajátos
programjuk miatt Hargita Megye Tanfelügyelõsége azt ja-
vasolja a tanintézményeknek, hogy a tantermek rendelkez-
zenek a hagyományos iskolai bútorzaton kívül a játékos fog-
lalkozásokhoz és a csoportos, valamint szabadidõs tevé-
kenységekhez szükséges berendezési tárgyakkal is (kerek
asztal, kényelmes ülõbútor stb.). 

Az elõkészítõ osztályban a kommunikációs készség fej-
lesztése, a harmonikus testi fejlõdés, a számok és a betûk
megismerése, a környezet feltérképezése, a felfedezésen
alapuló foglalkozások, a rajz és a zene megannyi fontos ré-
szét képezik majd a napi tevékenységeknek.

A Bethlen Gábor iskola a délelõtti programot követõen
lehetõséget biztosít a délutáni (napközis) program megszer-
vezésére. Ennek a tevékenységi formának iskolánkban ko-
moly hagyománya van. A déli étkeztetést a szülõi igények
szerint lehet majd megszervezni. A délutáni foglalkozásra
az osztályban tanító pedagógusaink közremûködésével lesz
lehetõség. 

Iskolánk céljainak megfelelõen az elõkészítõ osztályt in-
dító tanítónõ végigkíséri majd az osztályát az elemi oktatás
egész idõszakán, IV. osztály végéig.

Írásunk a teljeskörû tájékoztatás igényével született, de a
felmerülõ kérdésekkel kapcsolatosan folyamatosan lehet
érdeklõdni az iskola székhelyén személyesen, telefonon

(0266.218 099 vagy 0751.069 279),
e-mailben (bgiskola@yahoo.com),

vagy  weboldalunkra látogatva: www.bethlen-gabor.ro
Lukács Barna, igazgató



2.  Stella Scholae

2. melléklet
Strada Gábor Áron/Gábor Áron utca
Intrarea Cãlugãreni/Remete bejárat
Intrarea Cãrãmidãriei/Téglavetõ bejárat
Intrarea Însoritã/Verõfény bejárat
Intrarea Florilor/Virágok bejárat
Intrarea Morum/Morum bejárat
Bulevardul  Independenþei

(pânã la cartierul Taberei)
Függetlenség sugárút(a Tábor negyedig)
Strada Pietroasa/ Kisköved utca
Strada Bethlen Gábor/Bethlen Gábor utca
Intrarea Ghipeº/Gyepes bejárat
Intrarea Tineretului/Ifjúság bejárat
Strada Fierarilor/Kovácsok bejárat
Intrarea Tihadar/Tihadar bejárat
Strada Târgului/Vásártér utca

Strada Uzinei/Villanytelep utca
Cartierul„Szuper”/„Szuper” negyed
Strada Kornis Ferenc/ Kornis Ferenc utca
Strada Strâmbã/Görbe utca
Strada Eötvös József/Eötvös József utca
Strada Attila/Attila utca
Strada Lacului/Tó utca
Strada Sportului/Sport utca
Intrarea Calonda/Kalonda bejárat
Intrarea Carpaþi/Kárpátok bejárat
Intrarea Þechend/Cekend bejárat
Curtea Mihail/Mihály udvar
Curtea Cojocarilor/Szûcs udvar
Strada Solymossy/Solymossy utca
Strada Victoriei 1-15/Gyõzelem utca 1-15.

Bethlen Gábor Általános Iskola beirtakozási körzete Gábos Erzsébet és Biró G. Albert szakos
tanárok irányításával. A III. díjat Fekete
Dániel, (VI.A) hozta el. Márton Emõke,
(VI.A) és Lukács Róbert-Sándor, (VIII.B)
dicséretben részesült. A IV. A osztály-
ban Cseke Tamás István, Török Andrea
III. díjat nyert, dicséretben részesült
Kiss Andrea, Nagy Henrietta, László Zsolt.
A IV. B osztályból dicséretben része-
sült Szõcs Réka, Szász Katalin, Szõcs Ág-
nes, Bencze Elõd.
10. Jan. 20-21-22-én cserkész téli tá-
borra került sor Máréfalván. Melynek
témája a farsangi lakodalom volt. Is-
kolánk csapatát az V-VIII osztályos
cserkészek képviselték.
11. Február 2-án került sor a sakk-ver-
seny iskolai szakaszára. Nyertes tanu-
lók: Lányok: I. hely Szász Katalin, IV. B,
II. hely Vajda Krisztina, V.B, III. hely
Gagiu Krisztina, V.A. Fiúk: I. hely
Szigyártó Zoltán, VI.B, Tódor-Hajdó Nor-
bert VII. B, II. hely Orbán István, VII. A,
Kovács Hunor, V.A, III. Geréb Attila, II. A
12. Február 2-án a matematika tan-
tárgyverseny körzeti szakaszán dicsé-
retben részesültek a következõ tanu-
lók: Vajda Krisztina, V.B, Fekete Dániel,
VI. A, Imre Orsolya, VII. B, Lukács
Róbert, VIII. B.
13. Február 3 -án került sor iskolánk-
ban a cserkészek farsangi báljára. Az
õrsök kis jelenetekkel készültek. A
kiscserkészek, a Vuk és Méhecske
õrs egyéni bemutatkozással lépett
fel, a Farkas õrs egy aktualizált mesét
mutatott be A három kismalac cím-
mel, a lányok, a Liliom  õrs pedig több
kis jelenetet adott elõ.

14. Február 4-5-én a VII. A-B osztályok
a Hargita fürdõre kirándultak.
15. Február 15-én, a Magyar Kultúra
Napján szervezték meg a Hajnalcsil-
lag népdalvetélkedõt. Díjazott tanuló-
ink: Jenei Petra VIII. A, Tóti Éva, VI.A.
Szigyártó Noémi, V.B, Hajdó Árpád és
Ilyés Attila, I. B.
16. Február 8-án került sor az asztali te-
nisz helyi szakaszára. Szigyártó Zoltán
tovább jutott a városi szakaszra, me-
lyet február 10-én szerveztek meg.
17. Ferb. 17-én volt a matematika Ken-
guru verseny I-II osztályosoknak. 31
tanuló vett részt. I. A: Gagiu Henriett,
Farkas András, Kis Katalin, Nagy Norbert,
Péter Zsanett, Varga Márton, I.B: Bencze
Arnold, Csíki Zsófia, Gedõ Hunor-Botond,
Ilyés Attila, Kocs Csaba, Kovács Apolló-
nia, Kerekes Márton, Lukács Adél, Nagy
Huba, II.A Demény Roland, Kész Krisztián
Attila, Pataki Tamás István, II. B Szakács
Szilárd, Szász Bencze-Brigitta, Dálya Or-
solya, Tódor- Hajdó Klaudia, Gál Krisztián,
Lõrincz Emil, Lõrinc Huba, Tófalvi Patrik,
Sebõk Róbert Márk, Kertész Zsuzsa, Luk-
ácsi Norbert, Bucur Zsanett, Sándor
Zsolt.

(Folytatás a 3.oldalon)

Híreink
1. Dec. 14-én a fizika tantárgyverseny
kerületi szakaszán Jakab Eszter, VII. B
osztályos tanuló képviselte az iskolát.
A nyolcadik helyezést érte el. 

2. Dec. 15-én szervezték meg isko-
lánkban az angol Kangoroo versenyt
IV-VIII osztályos diákoknak. Kiemelke-
dõ eredmények: IV. A: Cseke Tamás
István (175 pont), V.A: Jánosi Borbála
(119.25 pont), VI.A: Fekete Dániel
(133.5 pont), VII. B: Német Ágota
(96.25 pont), VIII. B: Lukács Róbert
(113.5 pont).

3. Dec. 16-án az udvarhelyi cserkészek
rövid mûsorral köszöntötték a betle-
hemi lángot, melyet a polgármester
úrnak a Karácsonyi vásár megnyitóján
adtak át a szövetség cserkészvezetõi.

4. Dec. 20-án a karácsonyfa díszítõ ver-
senyen iskolánk öt-nyolcas csapata
Kovács Katalin Zsuzsánna és Orbán Éva

tanár nénik vezetésével a II. helyezést
érte el. 

5. Az iskolaszintû karácsonyi vásárt
dec. 21-én szerveztük meg. 23 rászo-
ruló tanulónak sikerült karácsonyi
ajándékot vásárolni.

6. Az V-VIII osztályosok önkéntes csa-
pata az advent folyamán karácsonyi
díszeket készített, melyek karácsonyi
hangulatot hoztak az iskola hétköz-
napjaiba.

7. Dec. 23-án rövid mûsorral zártuk az
elsõ félévet. Énekelt a Gyöngyharmat
kórus, és az V-VIII osztályosok kórusa
négy nyelven köszöntötte a szeretet
ünnepét.

8. Dec. 24-én a városi karácsonyi vásá-
ron iskolánkat az I-IV osztályosokból
álló Gyöngyharmat kórus képviselte.
A karácsonyi énekeket Péterffy Lenke
Júlia és Szász Margit tanító nénik taní-
tották be.
9. A Lumina Math matematika verse-
nyen iskolánkból 36 tanuló vett részt

1. melléklet



Az iskola csillaga  3.
18. Arany János halálának 130. évfor-
dulója emlékére maratoni felolvasást
szerveztünk iskolánkban a Hargita
Megyei Hagyományõrzési Forrásköz-
pont és a Cimbora Gyermekek Klubja
segítségével. Diákjaink és pedagógu-
saink közül 178-an jelentkeztek be ol-
vasni. A kiválasztott szövegek között
felolvasták Arany János balladáit, a
Toldit, a Rózsa és Ibolya verses mesét
és más elõre kiválasztott verseket.

19. Február 10-én szervezte meg a  far-
sangi bulit  I.A osztály, III. B osztály. Di-
ákok, szülõk együtt ünnepeltek.

20. Február 10-én a Benedek Elek Pe-
dagógiai Líceumban szervezett  tech-
nológia olimpiász körzeti szakaszán
Gagiu Barbara, Kovács Dorottya, Sebes-
tyén Eszter, V. A, Szigyártó Noémi, Kiss
Anna-Gyöngyvér, V. B, Fekete Dániel,
Ilyés Tamás, VI. A. vett részt. Fekete Dá-
niel a III. helyezést érte el.

21. Február 11-én a körzeti matematika
tantárgyversenyen dicséretben része-
sült Vajda Krisztina, V. B, Fekete Dániel,
VI. A, Imre Orsolya VII. B, Lukács Róbert

VIII. B osztályos tanuló. Fekete Dániel,
tovább jutott a megyei szakaszra. 

22. Február 11-én a Romániai Magyar
Dalosszövetség által megszervezett
Magyar Népdaléneklési Találkozón,
melynek színhelye Farkaslaka volt is-
kolánkat az I. B osztály tanulói képvi-
selték: Ilyés Attila, Hajdó Árpád, Kovács
Tünde, Bencze Arnold, Laczkó Zsanett-
Henrietta, Csíki Zsófia, Kocs Csaba, Veres
Mónika, Dézsy Klára. 

23. Február. 23-án a Backamadarasi Kis
Gergely Református Gimnáziumban a
Z Sebes József  cserkészcsapat  cser-
készei vezették az Adj, király katonát!
vetélkedõt. Iskolánkból a következõ
tanulók versenyeztek: V. A: Lukács,
Andrea, Gagiu Barbara, Balázs Barna, V.
B: Balázs Katalin, Bándi Krisztina, Márton
Henrietta, VI. A: Fekete Dániel, Pál Dé-
nes, Laczkó Milán, VI. B: Ivan Claudiu
Robert, Farkas Tamás, Simó Márton, Szá-
va Katalin, VII. A: Miklós Anita, Lõrincz Tí-
mea, VII. B: Ambrus Bernadett, Tódor
Hajdó Norbert, Deák István, Dósa Zsófia,
VIII. A: Gagiu Krisztina, Balázs Judith, Fü-

löp Ágnes. Tovább jutott Száva Katalin,
VI. B osztályból. A következõ fordulót
március 31-én Kézdivásárhelyen szer-
vezik meg.

24. Február 23-án a városi kézilabda
bajnokságon a következõ tanulók kép-
viselték iskolánkat: Karda Attila, Szabó
Hunor, Molnár Endre, Szász Botond, VIII.
A, Szolga Károly, VIII. B, Goró Tamás,
VII. A, Fekete Dániel, VI. A, Káli Szilárd,
Dusinszki Krisztián, VI. B. A II. helyezést
érték el, és február 29-én részt vesz-
nek Székelykeresztúron a megyei for-
dulón.

25. Február 25-én a Mikes Kelemen
magyar nyelv és irodalom tantárgy-
versenyen iskolánkat Imre Orsolya, és
Simó Andrea, VII. B osztályos tanulók
képviselték. Imre Orsolya tovább jutott
a megyei szakaszra, Simó Andrea di-
cséretben részesült.

26. Ugyanezen a napon, a katolikus-
vallás olimpiászon Fülöp Ágnes, VIII. A
osztályos tanuló dicséretben része-
sült, a VI. helyezést érte el.

Az iskolaújság szerkesztésével kapcsolatosan megkérdeztük is-
kolánk tanulóit. Többen gondoltak arra, hogy diákokkal is készít-
hetnénk interjúkat. A választás Haidu Barbarára esett. 

A jó tanulók közé tartozol. Milyen tantárgyak érdekelnek? Mi-
lyen irányultságú vagy: reál vagy humán? Vannak-e mûvészi
hajlamaid?

Szeretem a földrajzot, bár ebben az évben rontottam a
médiámon, de igyekszem javítani. Szeretem a történelmet is,
amibõl egy héten három órám is van, mivel opcióból is a törit
választottam. Továbbá szeretem a vallást, ami nagyrészt a ta-
nárnõnek köszönhetõ. Sokszor voltam vele kirándulni, ami-
nek örülök. Szerintem õ az iskola egyik legjobb pedagógusa.
A kedvencem viszont a magyar. Az egyik kedvenc tanárnõm
tartja, aki magyarból is megállja a helyét, nemcsak németbõl.

Mi leszel, ha nagy leszel? Gondolkodtál-e már azon, hogy mi-
lyen munkakörben szeretnél dolgozni?

Remélem, megvalósul az egyik álmom, és óvónõ vagy ta-
nítónõ lehetek. Nagyon szeretem a kicsi gyerekeket és szere-
tek velük foglalkozni. Kisebb koromban gyakran játszottam
az unokatestvéreimmel, Én voltam a tanítónõ és õk a diákok.

Beszélj a hobbidról? Milyen szabadidõs tevékenységet kedvelsz
igazán?

Nagyon szeretek görkorcsolyázni és olvasni. Ezt a két
hobbimat még nem próbáltam ki együtt, de szeretném, ha er-
re is egyszer sor kerülne. 

Szeretsz-e zenét hallgatni? Milyen zenét hallgatsz szívesen?

Természetesen szeretek zenét hallgatni. Szerintem nem
létezik olyan ember, aki nem hallgat szívesen zenét. A zene
világa gazdagítja, azt aki hallgatja. A zenének több fajtája
van. Hogy ki mit szeret és miért ez jó kérdés.  A zene szem-
pontjából ,,mindenre vevõ vagyok”. De dubstep-et hallgatok
legszívesebben. Rengeteg elõadót szeretek: Skrillex, Linkin
Park, Simple Plan, Deadmen5 stb.

A mai világban kevés az idõ az olvasásra. Mi a véleményed az
olvasásról? Van-e kedvenc könyved? Milyen témák érdekelnek?

Fontosnak tartom az olvasást. Ha olvasunk, mûvelõdünk,
bõvül a szókincsünk. Van pár gyerek, aki nem szeret olvasni,
nem tartja fontosnak. Nem tudja, hogy mirõl marad le. Ren-
geteg érdekes könyv van, aminek ha nekikezdünk, nem tud-
juk lerakni. Kedvenc könyvem Móra Ferenctõl a
,,Kincskeresõ kisködmön”. Már nagyon rég olvastam. Több-
ször is kiolvasnám, és biztosan élvezném is. Engem az olyan
könyvek ragadnak magukkal, amelyben az író a gyerekkorá-
ról mesél. Leírja, hogy miken ment keresztül és milyen szo-
kások voltak az õ idejében.

Miért jó Udvarhelyen élni?

Békés, nyugodt város. Itt is történik néha olyan, amire
nem vagyunk büszkék, de ha egy ünnep vagy különleges ese-
mény van, sokan összegyûlnek és az eseményhez illõen visel-
kednek. Nem a legszebb, legmodernebb vagy leghíresebb vá-
ros, de én szeretek itt élni, mert iskolaváros, barátságos em-
berek lakják. Itt élnek a barátaim, rokonaim, és sok ismerõ-
söm van.

Szeretsz-e kirándulni?

Szívesen kirándulok. Szeretem az olyan kirándulásokat,
amikor elmegyünk egy házba, a közelben túrázunk, beszélge-
tünk, viccelõdünk. Én szeretem az olyan kirándulásokat is,
amikor várost nézünk, múzeumokba megyünk, legendákat,
mondákat hallgatunk az ottani tájakról. 

Mit jelent neked a barátság?

Számomra a barátság megértést, bizalmat, segítségnyúj-
tást, támaszt jelent. Mindenkinek szüksége van egy barátra,
akire támaszkodhat a ,,nehéz idõkben”. Akinek elmondhat-
ja, mi bántja, miért szomorú. Szerencsére nekem van egy iga-
zi barátnõm, akiben megbízhatok, és tudom, nyugodtan el-
mondhatok neki bármit.

Kérdezett: Német Ágota(VII.B), Farkas Zsolt(VIII.B)

Beszélgetés Haidu Barbara, VII. B. osztályos tanulóval



Tanáraink emberközelbõl

Név: Kányádi Csilla
Születési hely: Gidófalva

Születési dátum: 1960. december 12.

Kovászna megyében, az Olt partján
fekvõ Gidófalván születtem. Tanulmá-
nyaimat szülõfalumban kezdtem, majd
a tanítóképzõben folytattam Székely-
udvarhelyen.

Miért pont a pedagógus pályát választot-
ta?

Édesanyám óvónõ volt, aki imádott
gyermekekkel foglakozni, már gyer-
mekkoromban megismerhettem a pe-
dagógusi munka velejáróját. Ez vala-
hogy természetes volt, hogy ezen a pá-
lyán idulók, igaz nem óvónõként, ha-
nem mint tanító vagy matematika ta-
nár. Az elsõ mellett döntöttem és nem
bántam meg.

Voltak-e olyan tantárgyak amiket nem
szeretett?

Egyik tantárgyról sem mondhatnám,
hogy nem szerettem, a matematikát vi-
szont nagyon. Soha nem adtam fel
amíg meg nem tudtam oldani egy ne-
hezebb feladatot.

Emlékszik-e gyerekkori csínyekre?

Akad egy jó pár amiben benne vol-
tam, legtöbbször a kíváncsiságom miatt
kerültem bajba - egyet megemlítek - ki-
próbáltam a repülést.

Ön szerint melyik tantárgyat sajátítják el
legnehezebben a tanulók?

A matematikai ismeretek elsajátítá-
sa okoz sokszor gondot. 

A négy alapmûveletet minden gyer-
mek megtanulja, a nehézségek a mate-
matikai szinbólumok, az elvont fogal-
mak, a matematikai összefüggések
megértésénél kezdõdnek.

A legtöbb gondot mindig a szöveges
feladatok megoldása jelenti.

Mit üzen az iskola diákjainak?

Nagyon fontosnak tartom a - veszí-
teni - gyõzni tudás ismeretét, gyakorlá-
sát végül természetessõ váló alkalma-
zását. Próbálják ki, bármilyen verseny
végén, egy kézfogással kimondani:

- Gratulálok, gyõztes! 
- Köszönöm, gratulálok vesztes!
Pályám kezdetén a gyakorlatot ve-

zetõ tanárunktól útravalóul ezt a Váci
idézetet kaptam:

„... s ha arra vágytok
hogy hallatsszon hangotok,
ti ne úgy legyetek hallhatóvá, hogy
a lármán túlharsogjatok:
- hajoljatok közel az emberek arcához,
s közelrõl, halkan szóljatok.”
Több mint harmincéves tanítói

munkám során igazolódott, hogy szép
szóval, türelemmel, egymásra figyelés-
sel, szeretettel is el lehet érni azt amit
akarunk - próbálják ki õk is.

Tanuljanak meg sikeres és boldog
emberként élni. 

Tartsák szem elõtt ezt a mondást:
„Fontos akarni a sikert, de még fonto-
sabb, hogy akarj felkészülni.”

Mindig legyenek céljaink amiért ér-
demes küzdeni, de ne feledjék Móra
Ferenc szavait: „A szeretet az élet!”

4.  Stella Scholae

Régi magyar farsangi 
népszokások

A farsang a karácsonyi ünnepkör
végén, vízkeresztkor, január 6-án indul
és a húsvéti ünnepkör kezdetéig, ham-
vazószerdáig tart. A középkori Ma-
gyarországon a farsangot nemesi, pol-
gári és népi kultúrában egyaránt meg-
ünnepelték. A királyi udvarban karne-
válokat tartottak, a városban és a fal-
vakon ,,fásángot”. A párválasztás mel-
lett a farsang lényege a szabályok fel-
rúgása és kigúnyolása, amelyet jól pél-
dáz a következmény nélküli bolondo-
zás az álarc névtelensége mögött.

Farsangkor szokás fánkot készíteni.
Egy kipróbált, finom receptet ajánlok.

Kipróbálás után jelezzetek vissza!

Szalagos fánk

Hozzávalók:
1/2 kg liszt, 2,5 dkg élesztõ, 5 dkg

porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1
pohárka rum, késhegynyi só, 3,5 dl tej
és kb. 1 l olaj a sütéshez
Elkészítés:

Az a legjobb, ha konyhahõmérsékle-
tû alapanyagokból dolgozunk, ki kell
venni õket - még az eszközöket is - ide-
jében a hûtõbõl, kamrából. 

2 dl langyos tejben feloldunk 1 evõ-
kanál porcukrot, belemorzsoljuk az
élesztõt és 3 kanál lisztet hozzákavarva
kovászt készítünk. Hagyjuk 10-15 per-
cet állni. A többi porcukrot és a tojás-
sárgáját elkavarjuk, majd az érett ko-
vászhoz adjuk. Hozzáöntjük a felol-
vasztott, langyosra hûtött vajat, a lisz-
tet, beletesszük a sót és a többi langyos
tejet.

Fakanállal húsz percig verjük, eset-
leg géppel dagasztjuk. Lágy, kalácssze-
rû tésztát kell kapnunk. A tetejét liszt-
tel megszórjuk, konyharuhával letakar-
juk, és langyos helyen másfélszeresére
kelesztjük. Utána lisztezett deszkára
borítjuk, kezünkkel ujjnyi vastagra
szétnyomkodjuk és vizespohárral vagy
fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Ez után
még fél óráig kelesztjük úgy, hogy a ki-
szaggatott, liszttel enyhén meghintett
darabokat letakarjuk. Sütés elõtt a te-
tejét ujjunkkal benyomjuk - ide kerül a
lekvár - és lyukkal lefelé bõ, forró olaj-
ban kezdjük meg egyszerre 3-4 darab
sütését. Az olaj hõfokát próbafánk da-
rabbal teszteljük. Ha túl forró az olaj
hirtelen pirul és a belseje nyers marad,
nincs ideje a növekedésre, nem lesz
szalagos. A sütés kezdetén lehet fedõt
is tenni rá mindaddig, míg meg nem
fordítottuk. Az átfordítás után a fedõ
lekerülhet a lábasról. Szûrõkanállal
szedjük ki, az olajat lecsepegtetjük,
majd még forrón megszórjuk vaniliás-
cukorral vagy porcukorral. 

Langyosan tálaljuk. A lehullott da-
rabokat újragyúrjuk, újrakelesztve
szaggatjuk és utoljára sütjük.  Fahéjas
porcukorral is meglehet szórni. Jó ét-
vágyat!

Balázs Judith, VIII. A

Fontosabb jelmezek: ördög, koldus,
török, kereskedõ, cigányasszony.
Farsangi ételek: kiadós húsételek, ko-
csonya, disznóhús, cibereleves, ká-
poszta, farsangi fánk. 

(Dénes Anita, V.B)



Téli tábor

Január 20-án cserkész körzeti téli tá-
borba indultunk Máréfalvára. Amint
felszálltunk a buszra, a busz dalra fa-
kadt, addig énekeltünk, amíg kiértünk
Máréfalvára. Megérkeztünk, elfoglal-
tunk a szálláshelyeinket, és akkor kez-
dõdött az igazi móka. A tábor temati-
kája a lakodalmas volt. Igazi lagzira ké-
szültünk. Részt vettünk a tyúkvágáson,
kopasztáson, lakodalmi menü elkészí-
tésén.  140-en vettünk részt a táboron,
így nem mindenki ügyeskedhetett a
konyhán. Amíg a kiskukták fõztek, a
többi cserkész a tábortûzi mûsoron
vett részt. 
Szombaton reggel a csapat egyik része

túrázni ment a Kõlikhoz, a másik fele
pedig a mûvelõdési házat díszítette fel
az alkalomnak megfelelõen. Kettõkor
kezdõdött a leánykérés, majd a lakoda-
lom. A lakodalmi ebéd után jöhetett a
tánc. Amit megettünk, le is dolgoztuk.
Estig tartott a mulatozás, majd a tábor-
tûz következett. A tábortûznél lakodal-
mi szokásokat kellett elõadnunk. A tá-
bortûz után takarodó. Reggel szomo-
rúan keltünk fel, hisz a hazaindulás kö-
vetkezett. Búcsúzóul elénekeltük a La-
kodalom van a mi utcánkban címû
népdalt. Elbúcsúztunk a többi cser-
késztõl, felültünk a buszra. Igazi far-
sangi élménnyel tértünk haza.

(Jakab Emese VIII.A.)

Az iskola csillaga  5.

A bratz babák elsõ élõszereplõs
filmje. A lányok átkerülnek a gimibe,
ahol senki sem ismeri õket. A különle-
ges képességeiknek köszönhetõen itt is
hamar népszerûek lesznek. Ennek csak
az iskola elkényeztetett hercegnõje
nem örül, ezért mindent megtesz, hogy
a lányokat egymás ellen fordítsa. A be-
fejezést már neked kell megnézned!

(Jánosi Borbála, V. A)

Filmajánló:
Bratz, talpra csajok

Zeneajánló

Próbáltam olyan számokat összeírni,
amilyek nem szerepelnek a toplistá-
kon, de ettõl függetlenül még jók.
Szerintem egy szám nem attól jó, mert
híres vagy többen ,,lájkolják”, hanem
attól, hogy sajátos, úgy szövegben,
mint technikailag.
Az én kedvenc tíz zeneszámom:

1. Deachman5-Raise your weapon
2. James Morrisonft. Nelly Furtodo-

Broken Strings
3. Skrillex - Cinema
4. Paremore- That's what you get
5. Nickelback - Savin'me
6. Birdy- Skinny love
7. Michel Telo - Ai se eu te pego
8. Swedish house Mafia - Save the

world
9. Eminem- No love

10. Eminem- Beautiful
(Haidu Barbara VII. B.)

A Valentin-nap

A Valentin-napot, (febr. 14.) a sze-
relmesek világnapjának is szokták ne-
vezni. Nem csoda, hiszen ez az õ nap-
juk. Üdvözlõlappal, virágokkal, ajándé-
kokkal lepik meg egymást a boldog pá-
rok. De honnan is ered ez a hagyo-
mány?

Eredete egészen a 14. századra nyú-
lik vissza, Bálint püspök legendájára,
aki a jegyesek és jegyespárok védõ-
szentje. Az õ legendájával kezdõdött
minden. Mielõtt II. Claudius császár
kivégeztette volna a püspököt keresz-
ténysége miatt február 14-én, a börtön-
ben visszaadta egy vak lánynak a látá-
sát amellett, hogy sok katonát meges-
ketett rabságban töltött ideje alatt. 

A legenda szerint Bálint egy üze-
netet hagyott a lánynak, ezzel búcsúzva
tõle: ,,A te Bálintod!".

A pogány népnek is volt ezekben az
idõkben egy hagyománya. Február 14-
e környékén tartották az ókori rómaiak
a pásztorünnepeket, melyek napjain rí-
tusokat tartottak, ezzel kiûzve
Lupercalia gonosz istenséget az ember-
bõl. A férjek virágot ajándékoztak ne-
jüknek és templomba mentek. Ez egy-
ben a Római Birodalom fõistenek, Hé-
rának és Zeusznak az ünnepnapja volt.

Természetesen különbözõ országok
különbözõ szokásokat õriznek errõl a
napról:
Anglia: 

Angliában egy költõ versérõl szól-
nak mítoszok, melyek Triász, a termé-
szet istennõje naplójáról szól, amikor
minden ember párt talál magának. A
15. század végétõl a párok kisebb aján-
dékokkal lepik meg egymást ennek
örömére.
Németország:

Az angol kivándorlók terjesztették a
Valentin-napot, így hagyományaik
Amerikába is eljutottak. Németország-
ban február 14-én bált rendeztek. Az
országban a legfontosabb ajándék még
mindig a virág. Más német vidékeken
ez a madáresküvõ ünnepe, amelyrõl
népdalok is szólnak.
Japán -,,White Day"

Ezen a napon a feleségek férjeiket,
férfi ismerõseiket ajándékozzák meg
csokoládéval, egy hónappal késõbb, õk
is kapnak viszonzásként fehér csokolá-
dét. Ebbõl adódóan nevezték el 14-ét
Whit Day-nek, azaz Fehér napnak. A
másik szokásuk, hogy fiatal lányok ma-
guk készítenek csokit, és ezt annak a fi-
únak adják, akibe szerelmesek. Ezt
februán 14-én viszonozhatják.

Magyarország:
Szokásaink szerint, ha Bálint napja

száraz, akkor jó lesz a termés. Azt is tar-
tották, hogy ilyenkor választanak párt a
verebek, vagy ekkor térnek haza a vad-
galambok. Az országban etetni is szok-
ták a madarakat. A Valentin-nap itt is
kezd egyre népszerûbbé válni. A leg-
gyakrabban virágot küldenek, sokan
kedveskednek párjuknak egy-egy üd-
vözlõlappal, édességgel vagy vacsorával.

Más országban is ismert az ünnep,
Lengyelországban például található egy
Szent Bálint-ereklye, és a vértanú, vala-
mint a szerelmesek ünnepeként tiszte-
legnek a legenda elõtt. Az olasz fiatalok
pedig ráírják egy lakatra nevük kezdõbe-
tûjét, majd lezárják. A kulcsot a vízbe
dobják, és kívánnak valamit, azt azonban
soha nem árulják el, hogy mit kértek. 

VII. B. Német Ágota
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Oldjátok meg!

Completeazã rebusul ºi vei desco-
peri numele perioadei care precedã
postul paºtilor!

1. Obiect care serveºte la mãsu-
rarea timpului.
2. Reprezentarea plasticã a unor
fiinþe, lucruri etc. 
3. Maºinã de gãtit care foloseºte
ca combustibil gazul.
4. Floare care pluteºte pe supra-
faþa lacului.
5. Obiect care produce luminã.
6. Vehicul care poate zbura.
7. Instituþia unde învaþã elevii.
8. Apartament, casã.

Citeºte textul de mai jos despre obiceiuri legate de mãºti ºi completeazã-l,
folosind cuvintele din paranteze:

Când auzim cuvintele „mascã” sau „bal mascat”, ne ........... imediat la perioada
care precedã postul paºtilor, când au loc petreceri populare, .............. , dansuri,
jocuri .......... , focuri de artificii ºi care au loc în luna februarie. Însã în cultura
românã perioada tradiþionalã a mãºtilor este aceea de 25 decembrie - 7 ianuarie,
când pe .......... satelor este o atmosferã specialã de mare sãrbãtoare creºtineascã
(Naºterea Domnului) ºi înnoirea timpului calendaristic. Îmtâmpinarea noului ....
este însoþitã de ritualuri uneori moºtenite din pãgânism. În categoria celor din
urmã intrã ºi ........... cu cetele de mascaþi. În prezent, aceste jocuri cu mascaþi con-
stituie doar prilej de petrecere ..........., de bucurie în zile de sãrbãtoare specialã,
fãrã a se mai cunoaºte simbolistica acestor manifestãri ºi a mãºtilor.

(uliþele, deghizãri, an, gândim, carnavalul, distractive,popularã)

Állati hiány !

Az alábbi szólások, közmondások ki-
pontozott részeirõl hiányoznak bizo-
nyos állatok nevei.
Segítségül felsoroljuk a beírandó állat-
neveket, a te feladatod "csupán" az,
hogy kiválaszd a felsoroltak
közül a megfelelõt!
1. Iszik, mint a ................................... .
2. Alszik, mint a ................................ .
3. Sok ..................... ....................... gyõz.
4. A ............. is úr a maga szemétdombján.
5. Egy ...................... nem csinál nyarat.
6. Elõre iszik a .......................... bõrére.
7. Sovány, mint az ............................ .
8. Alamuszi .................. nagyot ugrik.
9. Éhes ................... makkal álmodik.
10. Mibõl lesz a tollas ....................?!
11. Buta, mint a ............................... .
12. Nagy a feje, búsuljon a ................
13. Fürge mint a .............................. .
14. Jobb ma egy .................... , mint
holnap  egy ..................................... .
15. Lusta, mint a ............................ .
16. Annyit ér, mint kilenc gémnek egy
................................
Betoldandó: kakas, keszeg, agár, egér,
gödény, medve, macska, szamár, ló,
lúd, disznó, fecske, túzok, veréb, gyík,
mormota, lajhár, disznó 

Névböngészõ

Az alábbi mondatokban egy vagy két
(esetleg három, két esetben négy!) ke-
resztnév rejtõzött el. Természetesen a
nevek a szavak közepén, elején, végén,
sõt mi több, szóhatárokon is elbújhat-
tak! A meglelésük a leleményességed-
tõl függ.
a) A déli szél kicsavarta a fákat a földbõl.

b) A fa ággal ad árnyékot.

c) A népmesékben a hajnal kakashang-
gal kel s még a kanna is szellemesen cse-
veghet.

d) Hová koslatsz, ellapátoltad már a ha-
vat?

e) A napsugarak ferdén esnek az üvegre.

f) A lusta másoló kivándorolt.

g) Nem meri közölni veled, pedig az ese-
tet látta más is.

h) Jogos volt a kérdése, de választ nem
kapott.

Játék szavakkal

Use these sentences to make questions. Begin with the
words in brackets.
Examples: I play basketball. (How often?)

How often do you play basketball?
I have breakfast at home (What time?/usually)
What time do you usually have breakfast at home?

1. I go dancing. (How often?)
2. I like food. (What?)
3. I like fizzy drinks. (Which?)
4. I hate cats. (Why?)
5. I have lunch at home. (What time?/usually)
6. I play basketball every Sunday. (Where?/usually)



2008. február 29-én jelent meg iskola-
újságunk elsõ száma. Azóta négy tanév
útját járta be. Hogy mit jelent nekünk az
újság? Mondják el diákjaink, pedagógu-
saink.
1. Alkotó lények vagyunk. Mi teremtjük
azt a mikrokozmoszt, ahol élünk, hétköz-
napjaink harcait vívjuk, ahol osztozunk
egymás sikerében, gondjaiban. Az újság
tudósít arról, hogy kik vagyunk, hogyan
alkotunk, milyen célokat igyekszünk elér-
ni. Sok-sok kreatív ötlet megszületik, nap-
világot lát. Újságunk azonban nem csak
informál, dokumentál, hanem felfedez
számos kis költõt, jó tollforgatót, grafi-
kust, viccmestert, aki a lap hasábjain pró-
bálgatja elsõ szárnycsapásait. "Iskolánk
csillaga", nevéhez híven, valóban ragyog,
visszatükrözi gondolatainkat, második
otthonunk életét. (K. K.)

2. Négy évvel ezelõtt nagy örömmel fo-
gadtam az iskolaújság elindításának ötle-
tét. Magam elõtt látom a lázas névkere-
sés eseményeit. Olyan nevet kellett talál-
nunk, amely tükrözi iskolánk szellemisé-
gét. Úgy gondolom, hogy a diákok, taná-
rok közös munkája nyomán megszületett
kis csillag beváltotta a hozzá fûzõdõ re-
ményeket: hû képet mutat iskolánk életé-
rõl, tájékoztat, megismertet, szórakoztat.
Kívánok kis csillagunknak további szünte-
len ragyogást. (P. Á.)

2. Iskolaújságunk dokumentál, összefog-
lalja az iskolában történõ eseményeket,
eredményeket. Ugyanakkor közösségfor-
máló szerepe is van. Egy-egy szám átol-
vasása, böngészése hasznos idõtöltés
gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt. Ha-
bár fehér-fekete kiadásban jelenik meg,
nagyon is sokszínû. Hiszen az egész isko-
laközösség munkáját átfogja. Én úgy ér-
zem, szükség van az újságra. Ha nem len-
ne, hiányozna. (P. M.)

3. Sok szempontból fontos az iskolaújság:
- Elismerés, visszaigazolás azoknak, akik
eredményeket értek el, különbözõ tevé-
kenységeken vettek részt. Minden gyerek
büszke arra, ha bekerül az újságba. - Rá-
neveljük gyerekeinket, hogy érdeklõdje-
nek a körülöttük lévõ dolgok, események
iránt, és felnõttként is rendszeres olvasók
legyenek. - Fontos szempont, hogy alkotá-
saikat közölhetik (vers, mese, fogalmazás,
beszámoló). - Ötleteiket kivitelezhetik. (K. Cs.)

Az iskola csillaga  7.

Ez a nap más mint a többi… 4. Már létezett az újság, amikor mi elsõ
osztályosként az iskolát elkezdtük. Min-
dig várjuk a következõ számot, elsõsor-
ban a szórakoztató feladatok miatt.
Ugyanakkor szeretjük lapozgatni az újsá-
got, megtudjuk melyik osztály milyen te-
vékenységeken vett részt, és hogy kik
nyertek díjakat a versenyeken. (III.A)

5. Elsõ osztályosak voltunk, amikor meg-
jelent az újság elsõ száma. Tetszett a sok
érdekes esemény, és hogy sok tanárt,
akiket megkérdeztek, megismertünk az
újságból. A folyosón tudtuk, hogy ki megy
el mellettünk. Most ötödikesek vagyunk,
és mi is társszerkesztõk lehetünk. Remél-
jük, és kívánjuk, hogy az újság sokáig él-
jen, megjelenjen. (V.B)

6. Amikor megjelent az újság, már jól tud-
tunk olvasni. Addig felnõtteket láttam új-
ságot olvasni. Az elsõ újságolvasásnál
nagynak éreztem magam, úgy olvastam,
mint egy felnõtt. (VI.B)

7. Diáktanácstagként együtt gondolko-
dom az újságszerkesztõkkel. I-IV osztá-
lyosként nem tudtam elképzelni, hogy
ennyire összetett, nehéz dolog megszer-
keszteni egy újságszámot, melyet nem-
csak az egész iskola olvas, hanem, akik
az iskola honlapját megnézik, azok is. Én
örülök, hogy van egy iskolaújságunk, ami
iskolaéletünk része. (M. E., VI. A)

8. Jónak tartom, hogy kéthavonta megje-
lenik az iskolaújság. Megtudjuk, hogy ki
milyen versenyen vett részt, milyen ered-
ményt ért el. Sok diák jár az iskolába, és
néha csak az újságból tudjuk meg külön-
bözõ osztályok tevékenységeit. Szeretem
a keresztrejtvényeket, és az idegen nyel-
vû feladatokat. A tanáraink emberközel-
bõl rovat sok érdekes dolgot közöl taná-
raink gondolkodásáról, életérõl, szemé-
lyérõl.  (I. O., VII. B)

9. Négy év alatt ez a 18. száma az iskola-
újságnak. Tetszenek a tanárainkról szóló
interjúk, a beszámolók a diákok tevé-
kenységeirõl, a feladatok, melyeket ha
megoldunk, sorsolás alapján jutalmaz-
nak.  Az újság hasznosságát én abban lá-
tom, hogy jobban, több szempontból
megismerjük iskolánkat. (S. A. VII. B)

10. Már VIII. osztályosok vagyunk. A négy
év alatt derekasan  kivettük a részünket
az  újságszerkesztésbõl. Örülünk, hogy a
fogalmazásaink, ötleteink bekerülnek az
újságba. Többletmunkát kíván tõlünk, né-
ha nem kis kreativitást. De szívesen dol-
gozunk, és nem hiába. (F. Á., SZ. D, -
VIII.A), (B.B, V. H., L. R., F. ZS., -VIII. B)

... boldog születésnapot! 
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen

szép napod!

Zöldiskola

Vigyázzunk a természetre! Óvjuk a
föld kincseit! Erre szólít fel az idén is a
,,Zöldiskola program”, amelyben isko-
lánk nyolcadikosai is bekapcsolódtak.
A tavaly (kezdtük) elõször kapcsolód-
tunk bele, ebbe a tanulságos, figyelem-
felkeltõ versenybe. Hónaponként min-
dig új és új feladatokat kapunk, amit
nagy lelkesedéssel várunk. Napközik-
be látogatunk, a természetet kell meg-
figyeljük, csoportos játékokban ve-
szünk részt.

Nem csak tanulunk e verseny során,
hanem azt figyeltük meg, hogy szerény
kis csapatunk minél jobban kezd ösz-
szerázódni a csoportos tevékenységek
során. 

A ,,Zöldiskola” néven indított kör-
nyezetvédelmi és tudatos hulladékke-
zelésre nevelõ hat hónapos program,
melynek mottója: ,,Te is felelõs vagy a
jövõdért!” A programban 54 iskola
vesz részt, 52 Hargita megyébõl és 2
Kovászna megyébõl. A zöldiskola a
szelektív hulladékgyûjtésre, az újra-
hasznosítás fontosságára nevel min-
ket. Ti is vigyázzatok a természetre!

Fülöp Ágnes VIII.A.

Kirándulás Hargitafürdõn

Február 4-én 8 órakor indult a két
hetedik osztály osztályfõnökök szerve-
zésében a Lidl parkolójából két napos
hargitai kirándulásra. A gyerekeket a
szüleik kísérték ki, és õk segítettek fel-
pakolni a csomagokat. Kb. egy óra
alatt értünk el a Hargitára. Amikor
megérkeztünk, mindenki kiválasztotta
a szobáját, majd elindultunk szánozni,
és korcsolyázni. Ugráltunk a 3 méter
magasra felhányt hóba. Körülbelül két
óra szabadprogram volt, majd elmen-
tünk ebédelni. Amíg az oszikat vártuk,
addig kimentünk a Balu-parkba. Jól
mulattunk, sokat kacagtunk, majd el-
mentünk sétálni. A séta alatt sokan fü-
rödtek, mert a fiúk megfürdették. Mi-
után visszamentünk a házba, egy kicsit
játszottunk, és utána megint sétálni
mentünk. Este jött a közös játék. A já-
ték alatt sok vicces dolog volt. Este,
amikor lefeküdtünk, még sokat beszél-
gettünk. Aztán mindenki szép lassan
elaludt. Másnap reggeli után egy kis
sétát tettünk, felfrissültünk. Amikor
visszamentünk a házhoz, pakoltunk és
fél 4-kor indultunk haza. A buszon ze-
nét hallgattunk, és sokat beszélgettünk. 

Feleki Krisztina VII. A



8.  Stella Scholae

Szerkesztõbizottság:
Bethlen Gábor Ált. Iskola Diáktanácsa

Irányító:
László Krisztina

Szász Ferenc (DTP)
Támogató:

Lukács Barna- Iskolaigazgató

e-mail: bgiskola@yahoo.com
Székelyudvarhely, Ifjúság bejárat 3.

A rejtvény megfejtésénél az elsõ szó utolsó betûje a következõ szó
elsõ betûje!

1. Szólít. Szélvész. Fogoly.
2. Keskeny deszka. A székelyek királya. Durva, festetlen posztó.
3. Alsó végtag. Téli viselet, … baba és a negyven rabló.
4. Elpakol. Rántást készít. Labdát lábbal továbbít.
5. Vágóeszköz.  Kisiparos. Idõmérõ.
6. Halotti lakoma. Ez nincs tövis nélkül! Török tiszti rang.
7. Nyílás. Értesített. Ablakot kinyit.
8. Befed. Becézett István. Járom.
9. Összekever. Halkan susog. Zselé.

10. Hím juh. Betakarítja. Férfiviselet.
11. Fogoly. Vöröses szín. Fakaszt.
12. Kacat. A veréb is ez! Táncot jár.
13. Magyar város. A kukac is lehet! Verbum.
A rejtvény megoldása után, a karikával jelzett sorok betûit ha összera-
kod és a nyíllal jelzett sort összeolvasod megkapod, hogy mettõl med-
dig tart a farsang. Ezt kell beküldeni!

Rejtvény

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,

A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,

Dajkál, ápol,
És felnevel õ.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nõk,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

Feladatok kicsiknek
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