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„Az ember életét az határozza meg, hogy milyen 
álmai vannak” 

(Hamvas Béla: Tabula Smaragdina) 
A 2003-ban aláírt testvériskolai meg-

állapodás tízéves évfordulóját ünnepeltük 
június 2-án, a törökbálinti Zimándy Ignác 
Általános Iskola küldöttségével együtt.

A közösen eltervezett és együtt átélt 
programok összekovácsolták az évek fo-
lyamán a két iskola közösségeit. A vezetés 
szintjén megvalósuló teljes összhang a kap-
csolat egészére rányomta a bélyegét. Így 
terveink akadálytalanul valóra válhattak.

Elsősorban a nevelés terén tekinthetjük eredményesnek 
a testvériskolai kapcsolatot. Diákjaink magyarországi bará-
tokra tettek szert, megismerték a törökbálinti iskola életét. 
Családi barátságok szövődtek. Az udvarhelyi gyermekek az 
anyaország, a törökbálintiak Erdély földrajzával, történel-
mével, néprajzával ismerkedhettek meg testközelből.

Fő célunk azáltal valósult meg, hogy életre szóló 
élményekben részesülhettek tanulóink. A családok, a 
szülők szívvel-lélekkel támogatták a programokat, így 
ők is magukénak érezhetik az eredményeket.

A két iskola tantestülete közti együttműködés baráti-
nak nevezhető. Az egymás kölcsönös és rendszeres meg-
látogatása, a tanulmányi kirándulásokon és a szakmai 
programokon való részvétel időtállóvá tette ezt a kap-
csolatot: mindig számíthatunk egymásra, tudjuk, hogy 

a soron következő találkozás újra szellemi feltöltődést, 
kikapcsolódást, a hétköznapi nehézségek legyűréséhez 
hozzásegítő felüdülést tudja biztosítani.

Testvériskolánk a szakmaiság szempontjából is so-
kat jelent számunkra. Kollégáink újszerű módszerek-
kel ismertettek meg; egy másfajta, hatékony pedagógiai 
szemlélet bontakozott ki szemeink előtt Törökbálinton. 
Egy olyan, lelkesedéstől hajtott és sikerre törő közössé-
get ismerhettünk meg a Zimándy Ignác Általános Is-
kolában, amely a Bethlen Gábor tantestülete és szülői 
társadalma számára is követendő példaként szolgálhat.

Kapcsolatunk tartalmas és eredményes programok 
láncolata, mely élményt nyújt és értéket teremt, ezért 
érdemes továbbgondolni.  

Lukács Barna

Évfordulót
ünnepeltünk

Híreink
Márc. 12-én a városi általános iskolák 
tetratlon versenyén III. helyezést ért el Pál 
Norbert, (VI. B), Fekete Dániel, Pál Dénes, 
(VII. A), Biró-Ambrus Roland (VII. B).

A megyei matematika tantárgyversenyen 
Fekete Dániel, VII. A osztályos tanuló a 
III. díjat hozta el. 

Márc. 15-én a szabadságharc hőseire  em-
lékeztünk. VI. A, B osztályok Nagy Ilona 
magyar szakos tanárnő szervezésében isko-
lánk tanulóinak és pedagógusainak színvo-
nalas ünnepélyes műsort mutattak be.

 Márc. 22-én a matematika Kenguru ver-
seny I. fordulóján a következő tanulók ver-
senyeztek: Kiss Andrea, Gál Bernát, Gáspár 
Barnabás, Török Andrea, László Zsolt, Jenei 
Bence, Csíki Botond, Cseke Tamás István, 
Nagy Henrietta, Bencze Előd, Szőcs Réka, 
Szőcs Ágnes,(V. A,B) Klein István, Bodor 
Norbert, Fekete Dániel (VII. A,B). 

Márc. 26-án a Veszprémben megszerve-
zett Zrínyi matematika verseny nemzet-
közi szakaszán Cseke Tamás István, V. A 
és Fekete Dániel VII. A vett részt.Cseke 
Tamás 29. és Fekete Dániel a 40. helyezett 
lett

Márc. 28-án a mesemondó verseny iskolai 
szakaszán 13 tanuló mondott mesét. I. díja-
zott Kiss Péter (IV.B), II. díjazott Benedekfi 
Andrea (II.A),  III.díjazott  Szilágyi Mónika 
(Előkészítő A) osztályos tanuló lett.

Kányádi Csilla tanító néni szervezte meg a 
szavalóverseny iskolai szakaszát. 20 kisdiák 
vett részt a versenyen. Az I. díjazott tanulók 
jutottak tovább a városi szakaszra: Demeter 
Klementina (Előkészítő A), Lajos Attila (II. A),  
Bucur Stefánia Zsanett (III. B), Dusinszky Sa-
rolta (IV. B)

(folytatás a 8. oldalon)



2.  Stella Scholae

1981-2007-ig, 26 éven át volt az iskolánk igazgatója. Hogyan lát- –
ja most az iskola akkori életét? 

Mint minden kezdet, úgy egy új iskola elindítása, munkájának 
a megszervezése sok-sok munkát igényelt. Mindig történt valami, 
mindig voltak megoldásra váró feladatok.

Adott pillanatban Hargita megye legnagyobb iskolájává vál-
tunk, közel 2500 tanulóval, több mint 100 pedagógussal.

Rengeteg problémánk volt a háromváltásos tanítás megszerve-
zésével, a több mint 60 osztály elhelyezésével. Reggel 7 órától 11 
óráig tanult az első váltás, 11 órától 2-ig a második, és 2 órától este 
7-ig a harmadik váltás. 

A sok nehézség ellenére is tanulóink, pedagógusaink kiváló 
eredményeket értek el a tanulás, a kulturális, a művészeti tevé-
kenységek és a sport terén.

Milyen sikeres eseményekre, tevékenységekre, eredményekre emlé- –
kezik vissza szívesen?

Pedagógusaink a nehéz feltételek ellenére is kiváló eredménye-
ket értek el a tantárgyversenyeken, a sport és a kulturális tevé-
kenységek terén. A város és a megye élvonalában voltunk a sport 
terén: kézilabda, sakk, atlétika.

Hargita megye, sőt országos szinten is elismert rendezvénye-
ink voltak: Bethlen Kupa – kézilabda bajnokság; Orbán Balázs 
Nyomdokain elnevezésű kulturális, honismereti vetélkedőink; 
Népi bútorfestő táboraink; Bethlen Kupa sakkversenyeink; A 
népi mesterségek ünnepei.

10 éves a törökbálinti testvériskolával a kapcsolat. Hogy alakult ki  –
ez a partnerség?

Azt hiszem, hogy az utolsó általános iskola voltunk Udvarhe-
lyen a testvériskolai kapcsolat kialakításában.

Nem emlékszek pontosan arra, hogy az akkori polgármester, 
vagy egy polgármesteri hivatalban dolgozó személy, de valaki 
megkérdezett, hogy nem akarunk-e testvériskolai kapcsolatot a 
Kadicsfalvával már testvérkapcsolatban levő törökbálinti iskolával.

Két alkalommal mentem el Törökbálintra. A törökbálintiak 
is meglátogatták iskolánkat, és elhatároztuk, hogy megkötjük a 
testvériskolai kapcsolatot.

És megkötöttük. Az biztos, hogy mi voltunk a kezdeményezők, 
de az is biztos, hogy a törökbálinti általános iskola igazgatónője 
Palkóné Szabó Gabriella a lelke ennek a kapcsolatnak. 

Milyennek látja most nyugdíjasként az iskola mindennapjait? –

Ha nem is lábatlankodtam nyugdíjasként sokat az iskolában, a fe-
leségem révén nyomon követtem, követem az iskola mindennapjait.

Nagy elégtétel számomra az, hogy végre egy normális, gyermek-
központú iskola lett a volt kombinátból (3 váltás 4 iskolaépület).

Örvendek, amikor volt tanítványokat látok a tanári szakmában.
Jó érzés látni a gondosan karban tartott iskolaépületet, az ud-

vart, a sportpályákat és a még dolgozó volt munkatársakat.

Mit üzen a diákoknak, tanároknak? –

A diákoknak azt üzenem, hogy érezzék második otthonuknak az 
iskolát, hogy legyenek büszkék a Bethlen Gábor Általános Iskolára.

A pedagógusoknak sok-sok türelmet, sikerélményekben gaz-
dag tevékenységet kívánok.

És ne felejtsék el, hogy gyermekeknek szeretetre, megértésre 
van szükségük.

Király Lászlót, iskolánk volt igazgatóját kérdezte meg a Diáktanács

Sportélet iskolánkban
A jelen tanév újból sikeres iskolánk 

sportéletében.  Csapataink sok vetélkedőn 
nagyon jól szerepeltek. A megyei bajnok-
ságokon az I-IV-es foci csapat megtartotta 
tavalyi  I. helyét, míg az V-VIII-asok egy-
egy helyet előreléptek kézilabdában is és  
kispályás labdarúgásban is, és  nagyon 
szépen szerepeltek elemista atlétáink is, 
az első alkalommal megszervezett megyei 
vetélkedőn. Ennek kezdeményezői és fő-
szervezői  is voltunk.

 De, lássuk:  először a „kézisek” (Kovács 
Levente és Kocsis Sándor (VIII.B),  Goró 
Tamás és Orbán István (VIII.A),  Fekete 
Dani, Hodgyai Róbert (VII.A), Káli Szi-
lárd, Geréb Roland, Dusinszki Krisztián, 
Csizmadia Hunor, Balázs Barna (VI.B) 
bizonyították tudásukat, megszerezve a 
városi, majd a megyei  II. helyezést.

Azután jött a nagyobbak vetélkedője - 
szintén Székelykeresztúron,  6 csapatból a  
III. helyezés, kispályás labdarúgásban.

A csapatot a következők képvisel-
ték: Kovács Levente (VIII.B), Orbán Ist-

ván  (VIII.A), Izsák Hunor, Káli Szilárd 
(VII.B),  Fekete Dániel és Orbán Róbert 
(VII.A), Csizmadia Hunor (VI.B) és 
Bencze Norbert - a kapuban - (VI.A).

Két nappal később a kisebbek is ver-
sengtek Csíkszeredában, sikerült a tavalyi 
bajnoki címet felújíttani/megtartani.

Szép teljesítmény, gratulálunk!
Szép volt „B.G.”-s fiúk! 
A Csapatot a következő tanulók alkot-

ják: Gedő Hunor-Botond (II.B), Lukács Dá-
niel (II.A), BíróTamás, Kis János, Szőcs Apor 
(III.A), Szakács Szilárd (III.B), Izsák Bo-
tond, Lukács Barna, Mihály-Hosszú Tamás  
(IV.B) és a két újonc, de nagyon ügyes,  az 
I.B-ből Birtalan Tamás és Szfárli Szabolcs-
Levente, valamint a II.A-ból VargaMárton.

Majd  - újból Marosvásárhely - most a 
IV. hellyel tértek haza a 6 megye csapatait 
felvonúltató vetélkedőről.

Május végén tartottuk a III-IV. osztá-
lyosok megyei atlétika bajnokságát a városi 
Stadionban.  

Csikszereda, Gyergyószentmiklós és 
Udvarhely környékéről jöttek a kisiskolás-

ok versenyezni, megméretkezni. 
Atlétáink eredményei/helyezései:  Szfárli 

Hunor (IV.B) I. hely – 600m síkfutásban, 
II. hely - 50m gyorsfutásban;  Máté Dé-
nes Norbert II. hely kislabda hajításban, 
Kis Rita (IV.A) III. hely – az 50 m gyors 
futásban, V. hely  a  600 m síkfutásban va-
lamint Szakács Szilárd (III.B) – V. helyezés 
az  50 m-es  gyorsfutásban.  

Még sorolhatnám az elért szép ered-
ményeket kupákon és más vetélkedőn, de 
csak „focislányaink”, részvételét emelem ki 
– előszőr a városi bajnokságon. Csak  így 
tovább !

Most a tavaszon szervezzük az újrain-
dított „Bethlen Gábor” Kupa kispályás 
labdarúgó vetélkedő 5. kiírását.

Évente külön versenyeznek az  V-VI.-
os, és külön a  VII-VIII.-os csapataink és 
évről-évre szép sikereket könyvelünk el. 

Ez, annak a hagyományos kupasorozat-
nak az egyik állomása – az évente szerve-
zett  6-8 közül -, melyet közel 25 éve mű-
ködtetünk – egy szűkebb baráti körben - a 
már hagyományos szponzoraink (Megyei 
SportIgazgatóság, Amigo&Intercost Kft, 
Viking Kft, Fortuna Kft. ) segítségével  és 
amelyet ezúton is köszönünk.
 Nagy József, testnevelő tanár



Az iskola csillaga  3.

Búcsú az I- IV. osztálytól
„Az iskola, melyben tanulok

virágzó gyümölcsfa,
annak aranyágán

tudásom gyümölcse.”
Emlékmorzsák IV. A

– Nekem az első nagy élményem az volt, hogy át kellett, lép-
jünk a virággal díszített nagy nyomtatott A betűn. Felmentük a 
tanító nénivel az osztályba. Az osztály ajtójára az volt kiírva: I.A. 
Beléptünk és a padon sok könyv várakozott ránk. Mindenki he-
lyet foglalt. Ekkor a tanító néni bemutatkozott és arra kért, hogy 
mi is mutatkozzunk be. Megismerkedve a tanító nénivel már nem 
izgultam annyira. (Tőzsér Beáta)

– Amikor napközis voltam, vártam az első osztályt. Ahogy 
elsős lettem, vissza akartam menni a napközibe. Néhány nap 
elteltével megszoktam, hogy a napközi kapuja helyett az iskola 
kapuján kell bemenjek. Amikor megszoktam az iskolát, már jól 
tanultam. (Péter Szabolcs)

– Az első nap egyik pillanatában, amikor lent játszottunk az 
udvaron, megkérdeztem egy, akkor még teljesen idegen lánytól, 
hogy lesz-e barátnőm. A délutáni tanuláson megismerkedtem 
Mónikával és Adriennel. Azóta is barátnők vagyunk. Néha össze-
vesztünk, de nagyon jó volt a kibékülés. Az idő teltével az osztály-
társakkal is jó barátságba kerültünk. (Gazsi-Csapai Klaudia)

– Az első osztály hamar eltelt: megismertük a magyar Abc-t, 
megtanultunk olvasni, írni, számolni, összeadni és ismerkedtünk 
a román nyelvvel is. Második osztályban megismerkedtünk a ro-
mán Abc-vel. A harmadik osztály már nehezebb volt, szorozni és 
osztani tanultunk. (Szabó Dávid)

– Versenyekre jártunk, ahol nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöt-
tünk. (Tőzsér Beáta)

– Nekem a legjobban az tetszett, amikor születésnapoztunk. Ami-
kor megtarthattam a születésnapomat az osztályban. (Kis Rita)

– A legjobb az I-IV-ben az volt, hogy a tanító néni mindig 
mellettünk állt. (Bokor Andrea)

– Tetszettek a kirándulások: kijártunk a mezőre, voltunk Tö-
rökbálinton, Libánban és sok más helyen. (Timár Edina)

– A nyári vakáció elteltével negyedikes lettem és rádöbbentem, 
hogy ez az utolsó év a tanító nénivel, hogy jövő szeptemberben 
már V. osztályos leszek, és minden órára más tanár fog bejönni. 
Nem olyan lesz, mint I-IV-ben, más lesz az osztály, mások a szo-
kások, minden tanárnál más. Miként lehet ezt megszokni? Nem 
lesz olyan sok idő a játékra, a barbikra, a maci és a baba felkerül a 
legfelső polcra. (Lőrincz Gál Mónika-Andrea)

– Nagyon nehéz elválni a tanító nénitől, mert sok szép emlék 
köt össze bennünket: születésnapozások, gyermeknapok, kirán-
dulások, a szigora, de legfőképp a mosolya.

– Mindenkinek nagyon fog hiányozni a tanító néni, mert ne-
künk van a legjobb tanító nénink. (Elekes Adrienn)

Emlékmorzsák IV. B
– Az első osztály könnyű volt. A kirándulások nagyon tetszettek. 

Év végén mindig egy érdekes történetet adtunk elő. Minden színházi 
történet nagyon tetszett. Télen mindig kimentünk szánkózni, csak az 
volt a baj, hogy nem volt elég meredek a lejtő. A negyedik osztály volt 
a legjobb, mert többet szánkóztunk. Az I.,II.,III. osztályban mindig 
farsangi bulit szerveztünk. Nekem a farsangtemetés sokkal jobban 
tetszett, mint a farsangi bulik. Az ,,iskola másképp” hét is nagyon 
tetszett, csak több nap kellett volna. (Ferencz Réka)

– Nekem az egyik legfontosabb élményem az volt, amikor be-
léptem az osztályba. Amikor már elkezdtük a betűket tanulni, a 
tanító néni adott Süsü lapot, amit én nem szerettem. Az első iskolás 
farsang sem tetszett, mert a tornateremben tartottuk. Elkezdtük 
a román betűket, ami nem volt olyan nehéz. Akkor is tartottunk 
farsangot, de már az osztályban. A színházi előadások nagyon tet-
szettek. A kirándulások kellemesek voltak. Az év végi szereplésen a 
király kenyerét adtuk elő. Harmadikban már nagyon szép verseket 
tanultunk. A farsang nekem azért nem tetszett, mert bárónő vol-
tam. (Dusinszky Andrea)

– Sok emlékem van ezzel az osztállyal, szép is és jó is, amiket 
nem lehet elfelejteni, és talán nem is fogom. A kirándulások jók 
voltak mindig, mégha volt is egy kicsi galiba. Amikor a Szejkére 
voltunk, nagyon jó volt, csak kicsit keveset maradtunk. Idén is el-
mennék, mert ott friss a levegő és lehet játszani, és nem kell órákat a 
buszon ülni és unatkozni, mert abban semmi érdekes nincs. A tanci 
mindig jót akart nekünk, és elvitt minden jó helyre. Nem szeretnék 
megválni tőle, mert nagyon kedves tanító néni volt, még ha néha 
kiabált is, azt is jól tette, mert ránk fért, hogy kicsit megigazgasson. 
Mindig igyekezett jól kiválasztani a szerepeket. Mindenki nehezen 
fog megválni tőle, mert nagyon szeretjük őt. (Molnos Bettina)

– Nekem az egész négy év tetszett, de a legjobban az év vége, 
amikor előadtuk Janikoszky Éva, Kire ütött ez a gyerek? című 
színdarabot. Még a maszkabálok is tetszettek, főleg a farsangte-
metés. Jártunk a víztisztítóhoz is, nagyon jó volt. Az is nagyon jó 
volt, amikor télen feldíszítettük a fákat. (Gavrilă Szabó Eszter)

– Nekem az tetszett az I. osztályban, mikor ismerkedtünk és 
nem tetszett, amikor Izsák Zsófi fütyörészett. A II. osztályban 
az tetszett, amikor a pihenőkben fociztunk és játszottunk majd 
előadtuk a Király kenyerét. Az nem tetszett, amikor Eszter leárult 
ártatlanul, közben nem is én voltam a tettes. A III. osztály volt a 
legjobb évem. Akkor elmentünk a sepsiszentgyörgyi múzeumba 
és megnéztük Gábor Áron eredeti rézágyúját. De a legkedven-
cebb kirándulásom az volt, amikor Neamţi megyében hajóztunk. 
A IV. osztályban a farsangtemetésen elégettük Illyést, és még az 
tetszett, amikor táncoltunk. Már alig várom az V. osztályt, hogy 
új élményeket éljek át. (Antal Levente)

– Én nagyon szívesen gondolok vissza az elmúlt négy évre.  Kü-
lön megemlítem a Király kenyere és a Kire ütött ez a gyerek? című 
színdarabokat. A farsangtemetés is jó volt. Még sok jó és rossz emlé-
kem van, de itt csak a legfontosabbakat írtam le. (Kiss Péter)

Határtalanul program
A várva várt találkozó

Három héttel ezelőtt már be voltunk 
zsongva a hírtől, hogy jön az orosházi Vö-
rösmarty Mihály iskolából 57 diák, és mi, 
hetedikesek fogadjuk őket, mi fogunk ve-
lük közös programokon részt venni.

Eljött a várva várt nap, amikor az izga-
tottság miatt még a legjobb tanulók sem 
figyeltek oda a tanórákon. Mikor hármat 
ütött az óra, mindenki fogta a csomagját, 

és hazasietett. Sok időt nem tölthettünk 
otthon, mivel vissza kellett hogy jöjjünk az 
iskolába előkészíteni a terepet. Kis késéssel 
megérkeztek szeretett iskolánkhoz. Vidám 
hangulattal fogadtuk őket, ami látszott, 
hogy jól esett nekik egy ilyen hosszú út 
után. Mivel zeneszakos osztályos diákok 
is voltak köztük, egy meglepetéssel ké-
szültek, amire nem számítottunk. Népda-
lokat énekeltek nekünk úgy, hogy az egész 
iskola csengett a hangjuktól. Ezután az 
egész csapat összeállt egy szív alakba, amit 

meg is örökítettünk. Utána csapatokra 
oszlottunk, és elmentünk a városba, hogy 
bemutassuk a főbb látnivalókat. Sikerült 
bemutatnunk városunkat, de szomorúak 
voltunk, hogy milyen hamar elrepült az 
idő. Együtt mentünk a találkozóhelyhez, 
ahol szomorúan váltunk el egymástól, de 
mégis boldogan, hogy megismerhettük 
egymást. A kapcsolatot tartjuk egymás 
közt, és szívünkben megőrizzük ennek a 
napnak a boldog pillanatait.

Dósa Eszter és Fancsali Hanna, VII. B
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Osztálytanító: Király Ida (2005-2009)
Osztályfőnök: Fogarasi Ida (2009-2011), Péterfy Ágnes (2011-2013)

Még mindig emlékszünk az első nap-
ra, amikor először iskolába készültünk. 
A pillanatot, amikor először léptük át az 
iskola kapuját az őszi fénylő napsütésben, 
azt soha nem felejtjük el. Az izgalomban és 
az új dolgoktól való félelmünkben hevesen 
dobogott kicsi szívünk, így igyekeztünk az 
iskola udvarára. Szétnéztünk gyorsan. Csu-
pa idegenek vettek körül, de a tömegből 
egy kedves arc tűnt fel, és ránk mosolygott. 
Csak később derült ki, hogy ő nem más, 
mint a tanító nénink. Az igazgató bácsi 
beszéde alatt mindannyian arra vártunk, 
hogy felérjünk az osztályba. Ott elfoglaltuk 
helyeinket, és ismerkedni kezdtünk.

Teltek, múltak a napok, a négy év is 
hamar elröppent. Egy csapat kisgyerek-
ből jól összekovácsolt osztályközösség let-

tünk. Annyi móka, jókedv és kacagás kí-
sért minket, annyi felejthetetlen emlék… 
E négy év után első búcsúnkat a kedves 
tanító néninktől vettük, ami fájó volt, de 
szép emlék maradt. 

Ötödik osztály kezdetén mindenkiben 
ott volt a félelem, hogy a szerető tanító né-
nink szárnyai nem védnek már annyira. 
Szokatlan volt még, hogy új tanáraink van-
nak, és új osztálytermünk, szaktermeink. 
Ettől kezdve Fogarasi Ida tanár néni lett az 
osztályfőnökünk,  aki nemcsak mint tanár, 
hanem mint második édesanyánk kísérget-
te lépteinket. A versenyek, a környezetvé-
delem és a kirándulások felejthetetlen él-
ményekkel gazdagították életünket. 

Hetedik osztálytól Péterfy Ágnes ta-
nárnő lett az új osztályfőnökünk. Nagyon 

hamar megszerettük és jobbnál jobb osz-
tályfőnöki órákon vettünk részt. Az eny-
nyi türelmet és törődést igénylő osztály 
védője, a példaképünkké vált. Az évek egy 
röpke idő alatt repültek el, és ezt a nyolc 
évet szavakba önteni nem lehet, hiszen 
annyi emlék köt ide. Csak megköszönni 
tudjuk tanáraink szerető nevelését, kiknek 
kezei alatt céltudatos nyolcadikosokká let-
tünk és csak megköszönni, amit ettől az 
iskolától kaptunk. A törődést, amit Király 
Ida tanító nénitől, az osztályfőnökeinktől 
Fogarasi Ida és Péterfy Ágnes tanárnőktől 
és az összes tanártól, akik tudásukat átad-
ták, emberré faragtak, és végigkísértek a 
nyolc éves utunkon.

Feleki Krisztina és Fancsali Noémi

Albu Emőke
Andrási Izabella
Bartos Tamara
Bálint Krisztina
Bokor Szilárd

Botorok István
Fancsali Noémi

Feleki Krisztina
Goró Tamás
Iluţ Adrian

Kacsó László
László Szende-Katalin
Lőrincz Karsai Attila

Lőrincz Timea

Magyari Sarolta
Miklós Anita

Orbán István-Zsolt
Péter Szilárd

Salat Mónika
Székely Róbert

Zrinyi Zsolt
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Osztálytanító: Kovács Regina (2005-2009)
Osztályfőnök: Kovács Kinga (2009-2013)

Ambrus Bernadett
Balázs Zsuzsánna
Csóti Anita-Zsuzsa

Deák István
Dósa Zsófia

Fecső Attila- Levente
Ferencz Zsuzsa

Hajdu Barbara
Imre Orsolya
Jakab Eszter

Karácsony Szilvia
Katona Tamás

Kocsis Sándor-Elek
Kovács Kati

Kovács Levente
Lukács Orsolya

Német Ágota
Péter Hanna

Sebestyén Ábel
Sebestyén Zsuzsánna

Siklódi Zalán

Simó Andrea
Szász Adrienn
Szilágyi Dávid

Tankó Ervin
Tódor-Hajdó Norbert

Vaida Norbert

Lassan vége… Nemsokára a legna-
gyobbakból ismét legkisebbek lesznek. De 
most már senki sem fogja fogni a kezünk, 
magunkra lépkedünk a nagybetűs élet felé 
vezető úton. Olykor óvatosan, bátortala-
nul, máskor bátran, magasra törve. Nem 
lesz ott, mint első osztályban, a szeretett 
tanító néni. Kedves, nyájas hangon szólí-
totta a neveinket, és határozattan irányí-
tott, megmondta, mikor mit kell tenni. 

Négy év alatt annyi mindent tanultunk 
tőle, amennyit éppen megbírtunk. Bölcs 
pásztorként terelgette csöppnyi kis kíván-
csi báránykáit a tudás földjén, és mindig 
tudta, mi a jó nekünk.

Akkoriban sokat morgolódtunk, mert 
bizony rövidre fogta a gyeplőt. Sok-sok 
kézimunka-, rajzóra telt matekezéssel, 

zeneórán románt gyakoroltunk, szüne-
tekben is gyakran a padot nyomtuk. De 
megérte! Minden tisztelet és köszönet a 
drága jó tanító néninknek. Sok versenyre 
felkészített, amelyekről jó eredménnyel, 
felemelt fejjel térhettünk haza. Tanácsait 
mint a tanulás, mint a magaviselet terén 
igyekeztünk megfogadni.

Az V. osztály nem bizonyult olyan 
nehéznek. Kovács Kinga tanárnő, aki az 
osztályfőnökünk lett, tovább építette az 
osztályközösséget. Sokat kirándultunk, 
voltunk biciklitúrázni, színházban, sze-
repeltünk, az iskolai programokon kívül 
is sok időt fordított ránk, amiért nagyon 
hálásak vagyunk. 

A sok munkának van eredménye, na-
gyon jó osztályközösségünk van, mienk 

a legjobb osztály, nagyon szeretjük egy-
mást.

Köszönettel tartozunk a szakos tanára-
inknak is, akik komolyan vettek minket. 

Elviselték és olykor századszorra is meg-
hallgatták  panaszainkat, félelmeinket, biz-
tattak és támogattak. Mindeközben nevel-
tek. Reméljük, hogy apró csínytevéseinkre, 
mint pl. szekrénybe bújás, mosolyogva em-
lékeznek, és megbocsájtottak nekünk.

Tudjuk, hogy most az utolsó pár mé-
teren magunknak kell bizonyítanunk, de 
reméljük, hogy eredményeinkre büszke 
lesz az iskola, és az osztályunkra úgy em-
lékeznek majd, mint akik komolyan vet-
ték a tanulást, akik megállják a helyüket 
az elkövetkezőkben is.

Német Ágota, Imre Orsolya
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I.A és az I.B tanulóit kérdeztük:

Milyen az iskola, milyen iskolába járni? –

– Az én iskolám nagy és szép. Az én iskolámban sok osztály-
terem van és egy nagy udvar. Én szeretek iskolába járni. Az én 
kedvenc óráim a matek, az olvasás és az írás. A tanító néninek 
sokat köszönhetek, amiért ennyi mindent megtanított nekem. 
Köszönöm. (Gergely Roland I.A)

– Szeretem a tanulást, mateket, írást, olvasást, vallást, tornát. 
A tancit szeretem. Az iskolát is szeretem. (Mózes Norbi I.A)

– Első nap még nem alkalmazkodtam az osztályhoz. Nem vol-
tak barátaim, de hamarosan lettek barátnőim. Szeretem a tancit, 
mert tanít írni, számolni, olvasni és rendre. Szeretem az iskolám 
és a kedvenc órám az anyanyelv. (Nagy Andrea, I. A)

– Szeretem az iskolát. Az iskolában jókat tanulunk. Írunk, ro-
mánt tanulunk és olvasunk. Szeretem a vallást. Torna órán sokat 
tornászunk. Délután megoldjuk a házikat. (Zrinyi Attila, I.A)

– Nagyon szeretem az iskolát, a tanulást, az osztálytársakat 
és a szolgálatosságot. Kedvenc tantárgyam a hagyomány, mert 
olyan jó és nagyon szeretem a tanító nénit. (Szabó Mónika I.A)

– Szeretem az olvasást, vallást, rajzot és még a tanító nénit. A 
barátnőim Andrea, Réka, Izabella, Mónika, Adrienn, Melánia, 
Andrea és Barbara. Szeretem a szünetet, de legfőképpen a tanu-
lást. (Gagyi Izabella I.A)

– A napközi után sok újdonság történt az iskolában. Lett saját 
iskolás táskám sok füzettel és könyvvel. Az osztályteremben új 
osztálytársak és tanító néni várt. Megismerkedtem az osztályte-
remmel és lett külön padom. Lassan megbarátkoztam a tanulás-
sal, iskolás szokásokkal. A tanító néni kedves és egyben szigorú is 
tud lenni. Sok jó dolgot tanulok, ezért nagyon szeretem az isko-
lában. (Pál Zalán I.A)

Szerettek iskolába járni? –

– Igen, mert szeretünk tanulni. Jók az osztálytársak, és szeret-
jük a tanító bácsit. (I.B)

Melyik tantárgyakból vannak jó eredmények? –

– Jók vagyunk matekből, írásból, románból, rajzból, vallásból. 
A legjobban szeretjük az írást. A mateket azért szeretjük, mert jól 
tudunk számolni. (I.B)

Milyen játékokat szerettek? –

– Szeretünk „ peonzázni”,  fogócskázni, rendőröst játszani. (I.B)

Tetszette-e az iskola másként hét? –

– Igen, nagyon tetszett. Sok érdekes dolgot csináltunk, na-
gyon tetszett, hogy csináltunk hajót. (I.B)

Kérdezett: 
Székely Kincső, Pap Anna Dóra, V. B

Első osztályosok
Szeptemberben négy új osztálynak – 

két előkészítőnek és két első osztálynak- 
nyitotta meg kapuit a Bethlen Gábor Ál-
talános Iskola.

A köszöntő beszédek és az üdvözlő 
műsor után, virágzuhatag közepette, több 
mint száz apró nebuló indult bizonytalan, 
olykor botladozó léptekkel egy új, isme-
retlen világ felé.

Az előkészítő osztályos aprók játékosan, 
eredménykényszer nélkül haladhattak a  szá-
munkra kijelölt úton, míg az első osztályosok-
nak egyre nagyobb és nagyobb akadályokkal, 
kihívásokkal kellett szembenézniük.

Hosszú és küzdelmes hónapok állnak 
mögöttünk, végtelen türelem, kitartás, 
apró bosszúságok, sok-sok sikerélmény, 
olykor bizony sikertelenségek is.

Először a szabályokat tanultuk, mert 
szabályok ismerete és betartása nélkül 
elképzelhetetlen az elviselhető és eredmé-
nyekhez vezető közösségi tevékenység.

A jó szabály nemcsak korlátoz, hanem 
véd is! Együttműködésre, helyes visel-
kedésre, a másság elfogadására készteti a 
nehezebben irányítható, határaikat pró-
bálgató emberkéket.

Aztán következtek a nehéz, de érdekes 
dolgok: megismerkedni Betűország titok-
zatos világával, bejárni Számország rejtett 
zugait, bekukkantani a nyelvek ismeret-
len sűrűjébe, jártasságokat, képességeket 
fejleszteni, kompetenciákat alakítani, és 
közben a játék, az ének, a szórakozás se 
maradjon el…

Kimondani, felsorolni is sok! De a tu-
dásra, eredményekre vágyó elsősök sikere-
sen küzdöttek a nehézségekkel. Na, per-

sze, néha biztatni, noszogatni, bátorítani 
is kellett őket.

Hol van már az a szeptemberi nap, hol 
vannak a ceruzát fogni, nevüket leírni 
nem tudó, betűket és számokat nem isme-
rő kisgyermekek.

Most, tanév végéhez közeledve öröm-
mel jelenthetjük országnak-világnak: 56 
elsősünk eredményesen tette meg a kijelölt 
utat, ír, olvas és számol mindahány!

Gratulálunk eredményes munkájuk-
hoz! A vakáció küszöbén pedig a költő 
szavaival búcsúzunk nemcsak az elsősök-
től, de minden szabályismerő, tanulni- és 
tudni vágyó, kedves iskolástól.

„Kívánok kellemes, hosszú pihenést,
s ha a nyárnak vége lesz,
vidám évkezdést.”                            

Péterffy Lenke Júlia, tanító néni

A felelés
Jön a tornaóra. Ezt mindenki szereti. 

Nincs házi feladat, nem kell készülni. Ma 
azonban felelünk. Mindenki lazán kezeli 
a dolgot, mondván, hogy hamar túlesnek 
rajta, és semmi nehéz nincs benne. Én 
azonban nem így élem meg. Persze, én is 
szeretem a tornaórát, de ma felelünk.

Mindenki hamar elkészül, átöltözik, 
én azonban próbálom húzni az időt, hátha 
elkések, és büntetésből kiraknak óráról. 
Még egy igazolatlant is bevállalnék, csak 
ne kellene feleljek.

Már túl késő. A tanár sípja megszólal. 

Kénytelen vagyok sorba állni. Majd vala-
mi ködfelhőn át, hallom a súlyos monda-
tot: Ma felelünk. Az egész lényem görcsbe 
rándul. 

Először bemelegítünk. Ezalatt még egy-
szer, utoljára elgondolom a sorrendet: elő-
ször előre bukfenc, majd hátra terpezbe, 
majd vissza. Gyertya, híd és...

Ekkor hallom a nevem. Annyira izgu-
lok, hogy izzad a tenyerem, remegnek a lá-
baim. Még egyszer próbálkozom: „Tanár 
bácsi, nagyon fáj a fejem, nem lehetne jövő 
órán felelnem?” A tanár nem szól, de szik-
rákat szór a szeme, ezért elkezdem a gya-

korlatot. Összeszorított fogakkalkezdem a 
bukfenceket. Gyertya, híd és jönne a kéz-
állás, de túl nagy a lendület. Elesek.

A társaim hangos nevetésétől kísérve, 
most még zavarodottabban, idegesebben 
kezdem újra a kézállást. Remeg a kezem. 
De most sikerül. Olyan megkönnyebbü-
lést érzek, hogy ki sem tudom mondani. 
Várom a minősítést. A tanár szerint még 
vannak hibák, megkapom a nyolcasom. 
De már nem ez számít, fő hogy túl vagyok 
rajta.

Simó Andrea, VIII. B
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Miért ugrik magasra a bolha?
Egyszer egy távoli tisztáson élt egy szöcske, egy béka és egy bolha.
Az idők kezdete óta ellenségek voltak, s nem fértek meg soha egymás mellett. Mind-

hárman szerettek volna a tisztás urai lenni.
Egy kora őszi napon így szólt a bölcs bagoly: 
– Támadt egy ötletem. Aki a legeslegmagasabbra ugrik közületek, azé lesz az egész tisztás.
Mindenkinek tetszett az ötlet.
– Már alig várom, hogy megmutathassam ugrástechnikámat! - vigyorodott el a szöcske.
– Ohó! Lassan a testtel! - szólt közbe a béka – én már számtalan ugróversenyen nyer-

tem, a nyomomba se érhettek - mondta gőgösen.
A bolha csak hallgatott, és csendben gyakorolt .
Eljött a döntő napja. Mindhárman a rajtvonalhoz álltak, és egyszerre ugrottak. A 

szöcske alig ugrott fél métert, a békának se sikerült valami jól. A bolha azonban akkorát 
ugrott, hogy pár pillanatig nem is látszott a kéklő ég magasságában.

Miután földet ért, széles mosollyal a piciny kis száján, meghajolt.
Nem hencegett győzelmével, de nagyon örült a győzelmének, s az óta is csak ugrál, 

pattog nagyokat.
Simó Andrea, VIII. B

Mese „Lányomlányának”
Volt egyszer egy gyönyörű királylány, óriási ibolyavirág szemekkel, hosszú szőke haj-

jal. Édesapja, a király nagyon féltette lányát, mivel különösen szép, okos és jóravaló volt. 
Egy nap, amikor édesapja nem volt mellette, meglátta a lányt egy gonosz mostoha. Cso-

dálta és irigyelte a lány szépségét, ezért fogságba vitte. Egy magas toronyba zárta, amit sűrű, 
zöld kigyónövények vettek körül. A királylány megijedt a barátságtalan környezettől, de 
egy percig se félt, mivel tudta, hogy édesapja meg fogja keresni és meg fogja menteni.

A boszorka tartott attól, hogy a királylányt kiszabadítják, ezért levitte és bezárta a 
magas torony pincéjébe.

A királylány, amint magára maradott, elindult a terepet feltérképezni. Az egyik eldu-
gott zúgban talált egy kalitkát, amelyben egy átfázott, félig megfagyott szürke kis ga-
lambot talált. A kislány nagyon megsajnálta a kis galambot, a kezébe vette és melengetni 
kezdte. A galamb lassan életre kelt, majd így szólt:

– Köszönöm az életemet, te szépséges leány, és ne feledd, jótett helyébe jót várj! - Majd 
egy kis résen át, kirepült a nagyvilágba.

A galamb egyenesen a királyhoz repült, és elmondta, hogy hol találhatja meg a lányát.
Másnap a király a hadseregével megjelent a magas toronynál, és kiszabadította a lányát. 

A gonosz, irigy boszorkát pedig a saját börtönébe, a torony pincéjébe zárták egy életre.
A mese tanulsága, Lányomlánya, hogy a reményt sose szabad elveszíteni. Ha az ember 

lent van, nem szabad elfelejteni, hogy felfele kell nézni, hiszen alulról csak felfele vezet az 
út. És ha valaki mellettünk áll, a csillagos ég a határ...

Imre Orsolya, VIII. B 

Kiss Gyöngyvér-Annával (VI.B)
beszélgettünk

Honnan jött az ötlet, hogy könyvet ra- –
gassz, használhatóvá tedd?
Lementem a könyvtárba, és a könyvtáros 
néni mondta, hogy lesz egy ilyen verseny. 
A kezembe adott egy szórólapot, aminek 
én nagyon örültem.

Hány könyvet sikerült megszépíteni? –
72 könyvet ragasztottam meg.

Hogy kezdtél bele ebbe a munkába? Jó- –
kedvvel vagy úgy, hogy nyerni akarok?
Jókedvvel kezdtem neki a munkának, na 
valljuk be, hajtott a versenyszellem is.

Hogy érezted magad, mikor kihirdették,  –
hogy te nyertél?
Már tudtam, hogy én ragasztottam meg a 
legtöbb könyvet. De azért jól esett.

Mesélj egy kicsit a pizzázásról és a múze- –
umban látottakról!
A pizza nagyon finom volt. A táguló Gu-
tenberg galaxis elnevezésű kiállítást néz-
tük meg. Nagyon sok szép könyvet lát-
tunk. Azt is megtanultuk, hogy hogyan 
nyomtatták a könyveket.

Értékes díjban részesül az az osztály, amelynek tanulói
2012. október 29. és 2013. május 17. között a

legtöbb megrongálódott könyvet,
.

Amit tenned kell, hogy a te osztályod legyen a nyertes:
gyere a könyvtárba, vegyél ki egy megrongálódott könyvet,

ragaszd meg, tedd ismét olvashatóvá,
ha már ott van nálad, olvasd el (biztos nem bánod meg),

hozd vissza és vedd ki a következõt!

ismét használhatóvá varázsolja

Legyen a ti osztályotok a nyertes!!!

Légy te is a könyv jó barátja, olvasd, és segíts rajta, ha megsérült.

V
ER

SE
N
YF

EL
H
ÍV

Á
S Mi írtuk

Szeretem az iskolát
Szeretem az iskolát, mert érdekes.

Játék, mese, ének az élvezetes.
Mindenfélét mesél a tanító néni.
Móka, kacagás az iskola, s némi 

Szeretet az osztály iránt.
Dézsy Klára, II. B

Piros alma
Piros almája a fának,
Jól esik a számnak.

Édes, finom, zamatos,
Zöld levelű s harmatos.

Minden gyermek álma,
Hogy ott legyen a hasában.
Egyben vagy darabokban,
Mindegy, csak hamarosan. 

Pál Levente, II. B

Nyár felé
Nyilik az akác, 
érik a bodza.
Diák a táskát

Nehezen hordja.

Messze a szünidő,
Amit nagyon várunk.

Lassan telik az idő,
bár jókat túrázunk. 

Nagy Huba, II. B

Kedves nyolcadikosok! Néhány gondo-
latot vetettünk papírra, amit útravalónak 
szántunk.

Ami már rég feltünt nekünk, hogy ti, 
nyolcadikosok mint jóban mint rosszban 
egy igazán összetartó csapat voltatok. S ez 
az évek során csak erősödött. Mikor ötö-
dik osztályba kerültünk, akkor kezdtünk 
ismerkedni veletek, és idővel néhány tanu-
lóval, egészen jó lett a kapcsolatunk, szoros 
barátságok alakultak ki. Bár hallottunk 
rólatok néha-néha rosszat is, azért mindig 
felnéztünk rátok, és mint barátok, mint 
osztály nagyon fogtok hiányozni nekünk. 
Reméljük, hogy mi is fogunk hiányozni 
nektek egy kicsit. Kívánunk sok sikert a 
továbbiakban!

A hetedikesek

Útravaló nyolcadikosoknak
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(folytatás az 1. oldalról)

Ápr. 4-én a Szól a kakas már... elnevezé-
sű népdalvetélkedő iskolai szakaszát Szász 
Margit tanító néni szervezte meg. Eredmé-
nyek: az Előkészítő-II osztályokból: I. díj 
Bencze Arnold, (II. B), Pál János,(Előkészítő 
B), II. díj: Demeter Csenge (Előkészítő B), 
Szász Szilárd (I.A), III. díj: Lukácsi Orsolya 
(Előkészítő B), Dicséret: Biró Fanni (Előké-
szítő A), Lukácsi Csongor,( I.B), Kiss Noémi 
(II.A). III-IV osztályosok: I. díj: Elekes Ad-
rienn (IV.A), II. díj: Dálya Orsilya (III. B), 
III. díj: Vékony Dénes (IV.A), Bodor Boróka, 
(III. B), Dicséret: Szász Andrea, (III. B). 

Április 4-én Az üveghegyen túl... elnevezé-
sű mesemondó verseny körzeti szakaszán, 
melyet Biró-Ambrus Lenke tanító néni 
irányított, 14 általános iskolából 24 tanuló 
vett részt. Iskolánkból Benedekfi Andrea, II. A 
osztályos tanuló dicséretben részesült.

A matematika Kenguru verseny I-III. 
osztályosok kategóriájának eredményei: 
Excelent: Farkas András, (II. A), Foatre bine 
minősítés: Gál Imelda, Both Dániel, Varga 
Márton, Benedekfi Andrea, (II. A). A III. 
B osztályból: Excelent: Tódor-Hajdó Kla-
udia, Foarte bine: Kertész Zsuzsa, Szakács 
Szilárd, Lőrinc Emil, Szász Bencze Brigitta, 
Nagy Csaba, Dálya Orsolya, Gál Krisztián.

Ápr. 17-én az V-VIII. osztályos kispályás 
labdarúgó verseny városi szakaszán 7 csapat 
vett részt. Iskolánk csapata az I. helyezést 
érte el. (Kovács Levente, Kocsis Sándor, Vaida 
Norbert, Orbán István, Fekete Dániel, Orbán 
Róbert, Bencze Norbert, Csizmadia Hunor).

Ápr. 22-én az I-IV. osztályosok csapata 
(Szfárli Szabolcs Levente, Birtalan Tamás, 
Lukács Dániel, Gedő Hunor Botond, Varga 
Márton, Lukács Dániel, Szakács Szilárd,   
Kis János, Biró Balázs, Szőcs Apor, Izsák 
Botond, Mihály Hosszú Tamás, Lukács 
Barna,) a kispályás labdarúgás városi sza-
kaszán I. helyezett lett.

Ápr. 20-án a VIII. Oroszhegyi Néptánc 
és Népdalvetélkedőn iskolánkat Pap Anna 
Dóra és László Anita (V. B) képviselte.

Ápr. 24-én Székelykeresztúron folytató-
dott a kispályás labdarúgás megyei szaka-
sza. Az iskola csapata a III. helyezett lett. 
(Kovács Levente, Orbán István, Fekete Dá-
niel, Orbán Róbert, Káli Szilárd, Izsák Hu-
nor, Bencze Norbert, Csizmadia Hunor), az 
I- IV osztályosok viszont az I. helyezettek 
lettek, így tovább jutottak a zóna szakasz-
ra, melyre Marosvásárhelyen kerül sor.

Ápr. 29-én kispályás labdarúgás városi 
szakaszán a iskolánk lánycsapata IV. he-
lyezett lett. (Szász-Bencze Brigitta, III.B, 
Ballai Zsófia, Szász Katalin, Fehér Szilvia, 
V.B, Fancsali Noémi, László Szende, Albu 
Emőke, VIII.A)

Ápr. 18-án a Móra Ferenc Általános Isko-
lában megszervezett városi szavalóverse-
nyen az Előkészítő B osztályból Demeter 
Klementina I. helyezett, Lajos Attila (II.A), 
Bucur Zsanett (III.B),  Dusinszky Sarolta, 
(IV.A) II. helyezett lett. 

Május 3-5 között Székely Kincső (V.B) a 
Virágok Vetélkedése elnevezésű népdalta-
lálkozón vett részt Budaörsön.

Május 8-án anyák napi műsorral kedveskedtek 
az Előkészítő B osztály diákjai anyukájaiknak. 
Elekes Ibolya tanító néni irányításával verses, 
énekes ünnepségre került sor.

Május 10-én verses-énekes összeállítással ünne-
pelte az Anyák napját az Előkészítő A osztály.

Iskolánk I-IV. osztályos futball csapata 
május 10-12. között Marosvásárhelyen 
futballozott a zónai szakaszon. 6 megye 
(Maros, Kolozs, Brassó, Kovászna, Szeben 
és Hargita) első helyezettjei mérték ösz-
sze a tudásukat. A csapat (Szfárli Szabolcs 
Levente, Birtalan Tamás, Lukács Dániel, 
Gedő Hunor Botond, Varga Márton, Sza-
kács Szilárd,  Izsák Botond, Mihály-Hosszú 
Tamás, Lukács Barna, Sándor Attila) a IV. 
helyet szerezte meg. 

A református vallás megyei tantárgyverse-
nyén, melyre Bögözben került sor május 
11-én iskolánkat Nagy Mária vallásta-
nárnő vezetésével két tanuló képviselte: 
Szigyártó Noémi (VI.B), Jenei Bence, (V.A) 
Jenei Bence a III. díjat hozta el.

Május 15-én az elemista diákoknak szer-
vezett városi atlétika bajnokságon 11 ta-
nuló képviselte iskolánkat. Eredmények: 
I. hely - Szfárli Hunor (IV.B), 50 m, 600 
m, II. hely - Izsák Botond, (IV.B) kislab-
da dobás, III. hely - Kis Rita (IV.A), 5o m 
gyorsfutás, Szakács Szilárd (III.B), 5o m 
gyorsfutás.

Május 16-án a III.B osztályból a Tompa 
László Általános Iskolában szervezett városi 
Lepke-dal helyesírási versenyen Fülöp Etel-
ka tanító néni vezetésével Bucur Zsanett, 
Kertész Zsuzsa és Dálya Orsolya vett részt. 
Kertész Zsuzsa I. díjat nyert, Bucur Zsanett 
és Dálya Orsolya dicséretben részesült. 

Május 17-én Dunkler Réka, iskolánk könyvtá-
rosa kiértékelte a Légy a könyv barátja elneve-
zésű programot. A díjazottak (Sebők Mónika, 
III.A, Kertész Zsuzsa, III.B, Elekes Adrienn, 
IV.A, Lőrincz-Gál Mónika Andrea IV.A, Tőzsér 
Beáta, IV.A, Feleki Viola, VI.A, Kiss Gyöngyvér, 
Szigyártó Noémi, Mátyás Krisztina, Kelemen 
Anett, György Csaba, VI.B, Geléd Kitti-Kamilla, 
VII.A)  pizza jutalmat kaptak. Két osztályt, 
amelyekből a legtöbben vettek részt a program-
ban, külön értékeltek: IV.A-t és VI.B-t. 

A Romániai Magyar Dalosszövetség má-

jus 11-én Szentléleken szervezett népdal-
éneklési találkozóján iskolánkat Pap Anna 
Dóra és Székely Kincső, V.B osztályos tanu-
lók képviselték.

Május 29-én Péterffy Lenke tanító néni 
szervezésében került sor a Kis történelem 
kis gyerekeknek IV. osztályosoknak szóló 
történelmi vetélkedőre.

Május 25-én a Cangurul Nemzetközi 
Matematika verseny második fordulójá-
ra (proba de baraj) az ötödik osztályból: 
Cseke Tamás István, Nagy Henrietta, Török 
Andrea, Gál Bernát, Gáspár Barna, Jenei 
Bence, Kiss Andrea, Csíki Botond, Bencze 
Előd, Szőcs Ágnes, jutott el, a hetedik osz-
tályból Fekete Dániel. A nyertes tanulók 
jutalma a Cangurul tábor lesz.

Május 17-én a Szivárvány havasán népdalvetél-
kedő városi szakaszán, melyet a Móra Ferenc 
Általános Iskolában szerveztek meg Demeter 
Csenge (Előkészítő B) I. díjat nyert és Pál Já-
nos (Előkészítő B), Bencze Arnold, (II.B,) Elekes 
Adrienn, (IV.A)  Dicséreteben részesült. 

10 éves a testvériskolai kapcsolatunk a 
törökbálinti Zimándy Ignác Általános 
Iskolával. Június 1-5 között iskolánkban 
köszönthettük a testvériskola diákjainak 
és pedagógusainak képviseletét. 

Június 4-én a Határtalanul program kereté-
ben 57 orosházi hetedikes diákkal vettünk 
részt közös programokon. Végül diákjaink 
megmutatták gyönyörű városunkat. A vá-
rosnézés ideje alatt sikerült megismerkedni, 
és barátságokat kötni.

Június 12-én került sor a Bethlen Kupára. 
Az V-VI. és VII-VIII.-os kategóriában a vá-
rosi iskolák 5-5 csapata mérkőzött össze.


