
Híreink
Gábos Erzsébet matematika szakos ta-

nárnő diákjai részt vettek október 9-én a 
Bolyai matematika csapatversenyen. 

A következő eredmények születtek: II. 
helyezés a VIII.A osztályból: Fekete Dá-
niel, Márton Emőke, Pap Hajnalka, Péter 
Amanda; VIII. helyezés a VI.A osztály-
ból: Cseke Tamás István, Török Andrea, 
Nagy Henrietta, Gál Bernát; X. helyezés 
a VIII.B osztályból: Klein István, Farkas 
Tamás, Fancsali Hanna, Patakfalvi Anita; 
XXIII. helyezés a VI.B osztályból: Bencze 
Előd, Székely Kincső, Lukács Réka, Szőcs 
Ágnes. 

Október 14-én a városi iskolák közötti 
V-VIII. osztályosok egyéni atlétika baj-
nokság versenyén a III. helyezést szerezte 
meg iskolánk.

Október 11-20. között A ködmön kincsei 
elnevezésű Móra emlékhéten több terü-
leten is versenyeztek diákjaink: - okt. 15. 
Móra Kupa - kispályás labdarúgás, V-VI. 
osztályok - I. hely, VII-VIII. osztályok I. 
hely, - okt. 15. - fejtörő verseny I. hely: 
(VIII. B) Lőrincz Gabriella, Nagy Zsanett, 

(VI. A) Cseke Tamás, Török Andrea, - okt. 
15 - Mikszáth Kálmán - Szent Péter eser-
nyője irodalmi verseny: II. hely Jánosi Bor-
bála, Balázs Andrea, Sebestyén Eszter (VII. 
A), - okt. 16-án a IV. B osztály a Móra me-
sékből vetélkedett: I. hely - Tódor-Hajdó 
Klaudia, Szász Bencze Brigitta, Jakab Zsó-
�a, Ilyés Gyopár, II. hely  Bucur Zsanett, 
Kertész Zsuzsa, Dálya Orsolya, Lukácsi 
Norbert.

Október 25-én zártuk a Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal által �nanszírozott 
Bethlen Gábor Nyomdokain elnevezé-
sű pályázatot. A pályázat eredményeként 
iskolánkban egy állandó kiállítás tekint-
hető meg, melynek témája Bethlen Gábor 
életútja. 

Október 11-én benevezett iskolánk a Ro 
Rec hulladék-újrahasznosító programba. 
A program az egész tanévet átfogja.

Október 23-án rövid műsor keretében 
emlékeztünk meg az 56-os forradalom 
eseményeire.

Október 23-án Péter�y Lenke tanító néni 
irányításával a városi általános iskolák IV. 
osztályos csapatai iskolánk névadójának, 

Bethlen Gábor fejedelemmé választásá-
nak 400. évfordulója, és iskolánk 35 éves 
évfordulója alkalmából történelmi ver-
senyen vettek részt. Az I. helyet iskolánk 
IV.B osztályos csapata nyerte: (Kertész 
Zsuzsa, Dálya Orsolya, Sorbán Előd).

Október 18-19-én jutalomkiránduláson 
vettek részt iskolánk diákjai. Két nap 
alatt a Nagyenyed - Torockó - Kolozsvár - 
Bonchída - Válaszút útvonalat járták be.

Október 25-26-27-én Nagyenyedre a 
Bethlen Kollégium ünnepségére volt hiva-
talos iskolánk diákokból, tanárokból álló 
kis csapata.

Október 25-én iskolánk 35. születésnapja 
alkalmából a VII.A osztály iskolánk elé 
egy emlékfát ültetett, a III.A osztály és a 
Gyöngyharmat kórus ünnepséget tartott a 
fejedelem Bethlen negyedi szobránál.

Október 25-26-án a Tamási Áron Gimná-
ziumban megszervezett tehetségnapokon 
iskolánkból 15 tanuló vett részt. Az ösz-
szesített eredmények alapján Vajda Krisz-
tina, VII.B osztályos tanuló dicséretben 
részesült.

(folytatás a 8. oldalon)

Bethlen Gábor
Általános Iskola
Székelyudvarhely

2014. január 22.
23. szám

Olvasni jó! Próbáljuk meg együtt!
Több mint ötezer éve létezik egy csoda: a könyv. Szá-

mos kutatás eredménye, egyértelművé teszi: olvasni jó! 
Szinte észrevétlenül gyarapítja az olvasás-tudásunkat, 
műveltségünket, szókincsünket, fejleszti személyiségün-
ket, érzelmi és intellektuális gazdagsághoz juttat. Még 
matematikából is jobb leszel, ha sokat olvasol!

Hosszasan lehetne érvelni, bizonyítani, adatokkal is 
alátámasztani az olvasás fontosságát, de mindenkinek 
magának kell megtapasztalnia ezt a csodát.

Avassuk iskolánkban a 2014-es évet az olvasás évévé: 
olvasva!

Nem szeretsz olvasni, nehéznek érzed?! Bármikor 
tudsz ezen változtatni! Igen, olvasva tudsz csak jobb ol-
vasóvá válni, de érdemes elkezdened, soha nem késő.

A csoda, a könyv: olvasóira vár!
Dunkler Réka, könyvtáros

Benedek Marcell Az olvasás művészete című könyvét 
szívből ajánlom mindenkinek, aki értő-érző olvasóvá, az 
olvasás művészévé szeretne válni. Egy irodalmi mű még 
nem készült el azzal, hogy megírták és kinyomtatták.

Az irodalmi mű, csak akkor válik élővé, ha van, aki 
el tudja olvasni.

Hiszen a könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki 
írta, és az olvasó, aki olvassa. Az irodalomtanárnak, az a 
feladata, hogy megtanítsa növendékeit az értő olvasásra. 
Csak úgy lehetünk értő olvasók, ha kellő időt, �gyel-
met, energiát fordítunk az olvasásra. 

Érdemes megszívlelni Márai Sándor tanácsát: „Erő-
vel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen 
erővel az írás készült. Áhítattal, szenvedéllyel, �gyelem-
mel és kérlelhetetlenül olvasni. Próbáljuk meg együtt! 

Nagy Ilona, tanár



2.  Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Fosztó Szilamér
Születési hely: Székelyudvarhely

Születési dátum: 1977. augusztus 15.

 Hol végezte iskoláit? –

Az I-VIII osztályt a Bethlen Gábor Ál-
talános Iskolában jártam, majd a Tamási 
Áron Gimnáziumban, aztán a Gábor Dé-
nes Főiskola Informatikus mérnöki szakán 
végeztem, és pár évvel később a kolozsvári 
Műszaki Egyetemen diplomáztam. 

Milyen gyerek volt? –

Gyerekként játékos voltam, tele ener-
giával, szerettem a mozgalmas dolgokat. 
Ami akkor ,,kicsiben” mozgatott, moti-
vált, érdekelt, ugyanúgy most is aktuális, 
csupán a mérték változott.

Gyerekkorában mi szeretett volna lenni? –

Visszaemlékezve az akkori ,,maszkabál-
okra” – mert akkor tevődhetett fel először 
a választás lehetősége ,,komolyabban”- 
kisiskolás fejjel a �lmek hatására indián és 
néha cowboy. Ez akkor nagyon elterjedt 
volt �úkörökben. A sors �ntora volt, hogy 
egyszer katica voltam, mert éppen olyan 
jelmez akadt. Na, az biztosan nem akar-
tam lenni, mert a mai napig megjegyeztem, 
hogy milyen mérgesen mentem a délutáni 
bálba. Aztán egy másik évben török basa 
voltam a vele járó kis létszámú háremmel. 
Akkor is összeszorított foggal mentem a 
bálba. Így maradtak a regényekben és �l-
mekben látott hősök példaképek. Az első 
komolyabb Mi szeretnék lenni? kérdés az 
elemi iskola befejezése után tevődött fel 
bennem, de a kilencedik osztály elkezdése 
után lassan a polcra tevődött. Az érettségi 
előtt is aktuális témát viszont elnyomta a 
vizsga előtti drukk. Elképzelés ugyan volt, 
de a lényeg a sikeres érettségin volt. Kö-

vetkezett a nagy csend, ami nyomasztott. 
Testnevelési egyetemre szerettem volna 
felvételizni, az eredményeim jók voltak. 
Rövid idő alatt úgy döntöttem, nagyon 
szeretem ugyan, közel áll a szívemhez, de 
egy életen át talán nem szeretném ezt a 
hivatást folytatni. Az informatika mellett 
döntöttem. Jópárszor meg kellett küzde-
nem emiatt az alapvetően humán beál-
lítottságommal, volt, hogy megtaláltam 
szakmán belül ezeket a vonatkozásokat, 
aztán újra visszatértem a ,,reál világba”. A 
lényeg, hogy azóta sokszor éreztem, nem 
bántam meg, örömömet lelem benne. 

M – iért akart informatikus lenni?

Nem láttam a rózsaszín felhőt egyik 
hivatásban - szakmában sem. Egyetlen 
kivétel talán a serdülőkori színész és ze-
nészszakma utáni rajongás, de ezt a mai 
napig természetesnek tartom, hisz akkora 
aparátussal a háttérben nem nehéz kívána-
tossá tenni. Ez elmúlt.

Az informatika, mint tudomány szá-
momra lehetőséget jelentett a fejlődésre, 
az automatizálás, mely külön tudománnyá 
nőtte ki magát, lenyűgözött. Az élet szinte 
minden területén jelen van a kávéautoma-
táktól a vidámparki beléptetőrendszerig. 
Így mindazok mellett, hogy nagyon szép 
és hasznos, de hihetetlenül veszélyes is tud 
lenni.

Mit üzen a diákoknak? –

Vannak elvek, amik az emberben meg-
erősödnek idővel, hisz betartásuk révén 
bizonyítanak. Az oszd meg és uralkodj (a 
dolgaid felett) illetve amit tesznek, aminek 
nekifognak, az legyen fenntartható. Ez 
egyre aktuálisabb a környezetvédelemmel 
kapcsolatban, de az élet más területein is 
bőven bizonyított. És nem utolsó sorban 
csak mértékkel, körültekintéssel bánjanak 
a facebookkal és a hasonló információbá-
zisokkal…

Mik a céljai a jövőre nézve? –

A határainkat feszegetjük mindany-
nyian, ez alapvető emberi tulajdonság. 
Tovább próbálom és is feszegetni pozitív 
értelemben. 

Szeret buliba járni? –

Természetesen szeretek, de akár azt is 
mondhatnám, hogy szeretnék, mivel ke-
vés időm van rá. Beérem azért évi néhány 
alkalommal a hivatalosakat is beleértve 
(pl. szilveszter)… Mivel a lazításra sok 
lehetőség kínálkozik, a buli helyett most 
vagy egy lovaglást, vagy pedig egy úszás-
sal egybekötött wellness hétvégét válasz-
tanék.

Mi a véleménye a Bethlen Gábor iskoláról? –

Volt szerencsém megtapasztalni köz-
vetve és közvetlenül az iskola különböző 
fejlődési szakaszait úgy diákként, mint 
külső szemlélőként és alkalmazottként is. 
Sikeresen alkalmazkodott, fejlődött nem 
középszerűen, hanem – véleményem sze-
rint- nagyon eredményesen. Kevés kivé-
tellel minden teremben van számítógép, 
kivetítő, internet elérhetőség az iskola te-
rületén belül.

Erik Kästner
Emil és a detektívek

Adva van egy sötétkék ünneplős iskolás 
�ú, aki nem szereti az ünneplő ruhát, és 
Emilnek hívják. Egyedül indul Berlinbe a 
nagymamájához. Amikor az állomásra ér, 
találkozott Jeschke rendőr őrmesterrel. Emil 
félt az őrmestertől, mert egy nap megrongál-
tak az osztálytársaival egy szobrot, és nem 
tudta, hogy felismerte-e őt az őrmester.

Emil felült a vonatra, és itt elkezdődik 
a bonyodalom. A többi tényezőnek elég 
csak a nevét említenünk: egy szálloda a 
téren, valahol Berlinben, na meg egy kis 
bank�ók… 

Többet nem árulok el, olvassátok el, 
mert megéri.

Szász Dániel, V. B
Jules Verne

Kétévi vakáció
Tizenöt �ú a főszereplője ennek a csodá-

latos i�úsági regénynek, akik valami véletlen 
folytán felnőtt nélkül maradnak a fedélze-
ten, és egy szigeten hajótörést szenvednek.

Két egész év alatt kalandos az életük, el 
kell viseljék a nem mindennapi élet meg-
próbáltatásait. Életösztönük feltámad s 
találékonyakká, ügyesekké, bátrakká teszi 
őket. A gyors szabadulás reménye híján 
megszervezik életüket az ismeretlen szige-
ten. Másfél év után egy váratlan fordulat 
csillantja meg a reményt…. 

Én elolvastam. Nekem nagyon tetszett. 
Ajánlom, olvasd el te is!

Sebestyén Eszter, VII. A



Az iskola csillaga  3.

Földrengés (fogalmazás)

A családommal hétvégére nagyapóhoz 
mentünk.

Másnap valahogy minden olyan furcsa 
volt: a madarak körbe-körbe repültek, a ku-
tyák vonítottak, a patkányok kimenekültek 
a pincéből. Mamám a seprűvel agyonverte 
őket (mármint a patkányokat).

Ahogy a templomból hazajöttünk, leül-
tünk ebédelni. Ekkor elkezdett mozogni a 
föld. Az egész család bebújt az asztal alá.

Pár perc sem telt el, mindenki kifutott a 
házból, kivéve keresztapámat, aki átaludta 
az egész cécót.

Szerencsére senkinek nem esett baja, 
mert enyhe volt ez a földrengés, de azért 
leszögezhetem, hogy ez volt életem legfur-
csább napja.

Gál Levente IV.A.

Egy juhászbojtár hétköznapjai
Köszöntöm a kedves nézőket. A mai adá-

sunkban egy különleges vidékre kalauzoljuk 
a nézőket. Erdélybe látogatunk el, az Orosz-
hegy fölött elterülő Deskő dombjaira, ahol 
Tarisznyás Mózsi bácsi esztenáján betekin-
tést nyerhetünk az ott élők mindennapjaiba, 
a juhtenyésztés és a sajtkészítés fortélyaiba.

Itt áll mellettem Mózsi bácsi, aki gye-
rekkora óta ismeri a vidéket, a majorok 
életvitelét. 

Az első kérdésem: - Hogy tetszik önnek 
ez a munka, miért éppen a majorkodást, 
pásztorkodást választotta hivatásának?
- Hát, hogy es mondjam, szeretem a juho-
kat, jó velök együtt a früss levegőn lenni!
- Minket is elvarázsolt a táj, a vidék szép-
sége. A csend és a béke, ami itt eltölt ben-
nünket is. A következő kérdésem a napi 
programra irányul. Hogyan is zajlik egy 

átlagos nap itt kint a természetben?
- Hát, reggő, amikor pirkad, fekelök, 
oszt megiszok egy jó csupor tejöt, asztán 
megnézöm, hogy a juhok mind megvan-
nak-e. Met, van neköm harminc juhom, 
húsz kecském, és tíz tehenöm. Aztán vöszöm 
a sajtárt, és megfejöm őköt. Utána kicsapom 
a legelőre, hogy parézzanak. Délelőtt a tej-
ből sajtot, túrót csinálok. Jöjjön no, jöjjön 
kostólja meg az ordát, az különösen �nom, 
édes. Nem sajnálom, láthassa milyen jólel-
kűek a székely pásztorok.
- Nagyon �nom!
- Lássa, a bótba, amit vesznek, nem ilyen 
�nom, és jóval drágább.
- És amikor végzett a sajt és a túró, meg az 
ordakészítéssel, hogyan folytatódik a napi 
programja?
- Hát, amikó elkészültem a sajtcsinálással, 
a nap már ott van a domb tetején, akkó 
eléveszem a tarisznyából az elemózsiát, s 

falatozok. 
- Általában mit szokott ebédelni?
- Mindig van jó ropogós házi kenyerem, 
legalább négy cm vastagságú szalonnám, 
és melléje egy jó fej vöröshagymám. Hát, 
általában ez az ebédem.

Na, akar-e még valamit tudni, mert a 
juhokat bé kell hajcsam az esztenára.
- Nagyon köszönöm a beszélgetést. Kívá-
nunk további szép éveket, és hogy érezze 
jól magát továbbra is!
- Én es köszönöm, és ha még erre járnak, 
térjenek be egy kis uzsonnára. Mindig lesz 
friss túró, sajt, tej és zsendice, amivel meg-
kínálhatom.

A nézőknek is köszönjük, hogy velünk 
tartottak. A következő adásunkban az er-
délyi halászatról tudósítunk. Tartsanak 
akkor is velünk.

Kelemen Anett, VII. B

Megtörténhetett?
Egyszer a családdal kirándulni men-

tünk. Mire a nap az ég tetejére ért, egy 
erdőhöz értünk. Ahogy mendegéltünk, 
felvettem egy botot a földről, és úgy tet-
tem, mintha az erdő varázslója lennék. 
Addig-addig varázsolgattam a botommal, 
míg megbotlottam, és elestem.

Kinyitottam a szemem, és Tarkőt, a tün-
dért láttam magam előtt. Felém nyújtotta 
a varázsvesszőjét, majd eltűnt. Ránéztem 
a csodapálcára, ami úgy csillogott, mint a 
nap az égen. Aztán fűrészelés hangjait hal-
lottam. A favágóktól jött a hang, akik pusz-
tították az erdőt. Hiába mondtam, hogy ne 
vágják ki az erdőt, ők úgy tettek, mintha 
meg se hallották volna. Így hát varázsol-
tam, mégpedig azt, hogy a fűrészek kerges-
sék meg a favágókat. Szaladtak, ahogy csak 
bírtak a favágók kifele az erdőből.

Aztán vizet varázsoltam a kiszáradt pa-
takba. A víz halkan csobogni kezdett, és a 
kis halak vidáman úszkáltak benne. Esőt 
varázsoltam a nagy melegben kókadni 
látszó növényeknek, és természetesen ma-
gamnak egy esőkabátot. A betegeskedő ál-
latok mind egészségessé váltak, ha én oda-
suhintottam a pálcámmal. Egyszóval az 
erdő minden gondját megoldottam. Ahogy 
esteledni kezdett, megjelent Tarkő, és visz-
szakérte a pálcáját, majd azt mondta, hogy 
akárhányszor az erdőben kószálok, és vará-
zsolni akarok, kölcsönadja a varázspálcáját. 

Ekkor az édesanyám hangját hallottam, 
aki aggódva kérdezte, hogy megütöttem-e 
magam, majd felsegített a földről.

Azóta is keresem az alkalmat, hogy 
Tarkő ígérete beteljesüljön, és, hogy én le-
hessek az erdő védelmezője.

Ferencz Réka, V. B  

December
Fehér ruhás december,
fázik benne az ember.

Fehér paplant szövöget,
cérnája az égből jövöget.

Tűje a sarki szél,
ki fütyülve varr, s zenél.

Ezüstszőrű paripája,
csillogást hoz a világra.

Kertész Zsuzsa, IV. B

Tél
Hull a hó az éjszakában,
Hideg a nagy hótakaró.

A mókusok összebújnak,
Az istállóban álmodik a ló.

Macska dorombol a kályha alatt,
Nyugodtan alszik a tacskó. 

Valaki kitekint az ablakon,
Várja, hogy elmenjen a hó.

Dusinszky Sarolta, Gavrila Szabó Eszter V. B

A Farsang és a bálna
Egyszer egy bálna,

Elment a bálba.
Nem volt ott a párja,
Visszament a várba.

Éjfélig éberen várta,
De elszundított a bálna.
Álmában ő volt az óra,

Farsangra hívott az inga.

Felébredt a bálna,
Mellette állt a párja.
Elmentek a bálba, 

De a bál már zárva.

Mit tegyen két bálna,
Ha a hely már zárva?

Mélázva ballagtak haza,
Elmaradt a farsang java.

Dusinszky Andrea , V. B

Maszkabál
A fánkok illata a termen át árad,
a gyerekek csoportokban állnak.

Vannak tündérek és boszorkányok.
Gombák, katicák és varázslók. 

A bohócok bukfenceznek,
A gyerekek nevetgélnek,

A maszkabálon ropják a táncot,
A farsang öröme mindenkit felrázott.

Ferenczi Réka, Hosszú Mihály Tamás V. B
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Bethlen Gábor Nyomdokain
2013. okt. 25-én zártuk a Bethlen Gá-

bor Nyomdokain elnevezésű programot, 
és ünnepeltük az iskola fennállásának 35. 
évfordulóját. Elégtétel számunkra, hogy 
az ünnepre elkészült az a 12 színes moli-
nó, melynek tematikája iskolánk névadó-
jának, Bethlen Gábor fejedelemnek élet-
útját foglalja össze. 

2013. jún. 3-án hirdettük meg a prog-
ramot. Célkitűzése a tudományos munka 
keretében fogalmazódott meg. Résztvevői 
iskolánk öt-nyolc osztályos diákjai és pe-
dagógusai voltak. Fontosnak tartottuk, 
hogy diákjaink megismerjék a kutató-
munka alapjait, aktívan vegyenek részt 
a tematikus anyaggyűjtésben, és hogy az 
összegyűjtött ismeretanyagot témák sze-
rint fel tudják dolgozni.

Az ötödik-hatodik osztályok egy-egy 
témát, a hetedik-nyolcadik osztályok két-
két témát kaptak. A diákok megismerked-
tek a kutatómunka fogalmával, könyvtá-
rakba jártak, olvastak, jegyzeteltek, és az 
összegyűjtött anyagot feldolgozták. 

A kutatómunka szakirányítója, és a mo-
linók összeállítója iskolánk történelem sza-
kos tanára, Kelemen Albert Kálmán volt. A 
programot Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata támogatta.

László Krisztina, programfelelős

Csodasarok, a mi csodálatunkra
A Kárpát-medencéből benevezett közel 

kétezer kisiskolásból iskolánk előkészítő C 
osztályosa is bekerült a legjobb ötvenegy 
közé a Miénk a város! játékban.

Az újságból értesültünk a felhívásról. 

Az osztályból több gyerek is nekifogott a 
versenyfeladatok megoldásánák, értékes 
pontokat szerezve az osztálynak. A leg-
kitartóbbnak Orbán Tamás, kisdiák bi-
zonyult, akinek a  teljesítménye révén az 
osztály egy  százezer forint értékű csoda-
sarokkal gazdagodott, amit Lukács Bence 

Ákos csíkszeredai magyar konzul adott át 
pénteken a játékosnak és a tanítónőnek.

A felhívás ismertetésekor Tamás 
felkiálltott: gyertek, nyerjük meg a 
csocsóasztalt! Én arra pályázom! - És íme 
sikerült neki!

A Miénk a város! elnevezésű online já-
ték a magyar kormány által meghirdetett 
2013 a külhoni magyar kisiskolások éve 
program részét képezte. A verseny szep-
tember végétől november 22-ig tartott, 
ennek során különféle feladatokat kellett 
megoldani. Kvízkérdéseket, mesékhez 
kapcsolódó anyanyelvi, kézműves és krea-
tív feladatokat kaptunk, melyeket otthon, 
szülők segítségével tudtak megoldani.  A 
feladatok sikeres teljesítése révén, nőttek 
a pontszámok és egy szürke egyvelegből, 
színes virtuális város épült.

A csocsóasztal mellett egy doboznyi fej-
lesztő és társasjátékot, illetve egy doboznyi 
könyvet és CD-ket is kapott az osztály. A 
szabályok szerint a nyeremény az oszályé, 
melyből Tamás is többet választhatott 
magának.

A programnak lesz folytatása: a konzul 
tájékoztatása szerint a magyar kormány 
2014-re a külhoni magyar felsősök évét 
hirdetné meg.

Fekete Réka, tanítónő előkészítő C osztály

Jutalomkirándulás
 A nyári vakáció után az őszi jutalomki-

rándulás volt a legjobb élményem, amelyre 
nagyon-nagy örömmel indultam. 

Az iskola minden osztályából két-két 
tanuló vett részt, és több tanár bácsi, tanár 
néni, mi másodikosok voltunk a legkiseb-
bek a csapatban.

Kirándulásunk első megállója 
Nagyenyed volt. Megnéztük a reformá-
tus vártemplomot, és a kollégiumot, me-
lyen Bethlen Gábor arcképe állt. Utána 

Torockóra érkeztünk. Gyönyörű volt a táj, 
a torockószentgyörgyi várnál láthattuk a 
Székelykőt. A szállás Torockón volt.

Másnap Kolozsvárra mentünk. Meg-
néztük a Szent Mihály templomot, Má-
tyás király szobrát és a Botanikus kertet. 
Csodálatos növényeket láttunk, és tetszett 
a repülőtér is.

Utunk Bonchidára vezetett, ahol meg-
néztük a Bán�y kastélyt és a gyönyörű 
kertet. 

Majd Válaszúton bementünk a Kallós 
Zoltán múzeumba, ahol Erdély egyik leg-
szebb népművészeti gyűjteménye található.

Nagyon szép volt a kirándulás, még sok 
ilyenen szeretnék részt venni.

Lukács Csongor, II. B

Tamás kitartó munkája,
 százezer forint értékű ajándékot eredményezett az osztálynak
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Cédrusfenyő áll az iskola előtt

Iskolánk fennállásának 35. évfordulóján a VII. A osztály az osztályfőnök felügyelete 
alatt fát ültetett az iskola elé.

Az ásásba besegítettek lányok, �úk egyaránt. Végül sikerült jó talajba elültetni a fenyő-
fát, amely még most kis csemete, de reméljük, terebélyes fává cseperedik.

Jó érzés lesz majd évek múlva a fát, ahányszor elmegyek az iskola előtt, megtekinteni, 
mivel a faültetésen én is részt vettem.

Feleki Viola, VII. A

A nagyenyedi kollégium vendé-
gei voltunk

A nagyenyedi kollégiumban október 
25-27-én Bethlen Gábor fejedelemmé vá-
lasztásának a 400. évfordulója alkalmából 
szerveztek egy ünnepséget, melynek meg-
hívottja volt, minden olyan iskola, amely a 
Bethlen Gábor fejedelem nevét viseli. 

Iskolánkat a tantestületből Kelemen 
Albert és Kovács Zoltán tanárurak, a di-
ákok közül két nyolcadikos Pap Hajnalka 
és Dósa Eszter képviselte. 

Pénteken, a megnyitón bemutatkoztak 
az iskolák majd egy festményekből álló ki-
állításra került sor. Magyarországról is ér-
keztek diákok, tanárok, nagyon érdekesek 
voltak az iskolabemutatások.

Szombaton Gyulafehérvárra utaztunk. 
Istentiszteleten vettünk részt, majd meg-
néztük a fejelem palotáját. Délután kultu-
rális műsorokat néztünk, tánccal, zenével, 
énekekkel szórakoztattak bennünket. A 
nagyenyedi kollégium tanárai végig ve-
lünk voltak, és sokat meséltek a kollégium 
életéről.

Egy nagyon érdekes hétvégén vehet-
tünk részt, betekintést nyertünk más isko-
lák életébe, diákokkal ismerkedtünk meg, 
új élményekkel gazdagodtunk.

Pap Hajnalka (VIII. A),
Dósa Eszter (VIII.B)

Szelterszen volt a VI. B
A VI. B osztály tanulói tanévnyitó osz-

tálykiránduláson vettek részt 2013. szept. 
27-29 között Székely-Szelterszen az oszi és 
Kunigunda tanár néni szervezésében és 
kíséretében. A közös hétvége nagyszerű 
lehetőség volt a kikapcsolódásra, játékra, 
kötetlen közösségsépítő együttlétre. 

Néhány gondolat az élménybeszámoló-
inkból: „ - Az volt jó, hogy újra együtt volt 
az osztály; - Jó volt a csocsózás, a reggeli és 
esti ima, az esti játékok; - Jó volt az ottani 
forrásvíz, a séta a Vargyas völgyében és a 
szombat esti Csillag születik a VI. B-ben, 
mely a kirándulásunk fénypontja, legjobb 
programja volt.”

Tehetségnapon 
A tehetségnapot a Tamási Áron Gim-

náziumban szervezték meg. Egy rövid is-
mertető után kezdődött a verseny, amely 
három órát tartott. Délután bemutatók 
következtek: láttunk saját programozású 
robotokat, utána logikai játékokkal fog-
lalkoztunk, majd kísérletezésre került sor 
folyékony hidrogénnal.

Amíg az eredmények megszülettek a 
Gereben tánccsoport előadását tekintet-
tük meg. Az eredményhirdetés nagyon iz-
galmas volt. Nagyon tetszett ez a rendez-
vény, máskor is szeretnék részt venni.

Feleki Viola, VII. A

BG gólyabál 2013-ban is 
Az idei gólyabál témáját a Gru rajz�lm 

alapján választottuk. 
A �lmről röviden: Nem illik az idilli kert-

városi képbe a fekete ház a kiszáradt kertjé-
vel. Hátha még a környéken lakók sejtenék, 
hogy titkos búvóhely lapul alatta. Itt él és 
dolgozik a velejéig gonosz Gru, aki a kü-
lönféle légi és szárazföldi harceszközei révén 
mindenkit elsöpör az útjából, aki keresztezi 
terveit. Gru legújabb terve az, hogy ellopja 
a Holdat. Úgy tűnik nincs senki, aki képes 
lenne megakadályozni ebben. Senki, hacsak 
a három árva kislány nem. Margo, Edith és 
Agnes még Gru szívét is meglágyítja.

November 28-án eljött a várva várt gó-
lyabál napja. A főgólyák arcain az izgatott-
ság jele, a versenyhangulata mutatkozott. 
A műsor kezdete előtt a szervezők elvégez-
ték az utolsó lépéseket is, hogy a gólyabál 
tökéletes legyen, majd sárga-kékbe öltö-
zött gólyák sorakoztak a teremben. 

A gólyatánc és a zsűri  bemutatása után, 
a főgólyákra várakozó feladatok következ-
tek, kreatív bemutatkozásokat, nagysze-
rű válaszokat hallhattunk. A sminkelő 
és gyertyás feladatoknál is mind nagyon 
ügyesek voltak a főgólyák. Aztán a jó 
hangulatot a karaoke fokozta. Minden-
ki énekelte a dalokat, még  a szervezők is 
bátorították az énekeseket. Amíg a zsűri 
meghozta döntését, hogy ki kapja a gólya-
király, illetve gólyakirálynő díjat, iskolánk 
tehetséges diákjai szórakoztatták a közön-
séget. A gólyabált Szász Nóra és Szfárli 
Hunor V. B osztályos tanulók nyerték, és 
egyben mindazok, akiknek ezzel az esté-
vel nagyszerű élményeket nyújthattunk.

Reméljük, hogy a jelenlétükkel meg-

tisztelő tanáraink, a szülők és iskolánk 
minden diákja jól érezte magát az idei gó-
lyabálon is.

Pap Hajnalka, VIII. A
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Keress értelmes szavakat!
A sorokat vízszintesen balról jobbra, függőlege-
sen fentről lefelé olvasd! Az egymás mellett álló 
betűk összeolvasásával értelmes szavakat kapsz.
Írd ki azokat a szavakat, amelyekben ly betű van, 
j betű van! Ezeket a szavakat kell beküldeni.

Rebus - descoperă ce apare pe verticala AB
1.) Marul este un ... . 2.) Noi trebuie să ... natura. 3.) Noi locuim 
în ... . 4.) Pentru a merge cu autobuzul noi cumpărăm ... . 5.) Cum 
se numeşte pomul care face cireşe? 6.) Afară noi ne ... . 7.) Pe unde 
intri în casa? 8.) Cu ce tai pâine? 9.) A doua lună a verii este ... . 10.) 
Substantivul are genurile feminin, masculin si ... . 11.) Desene ... . 
12.) Cu ce măsori unghiurile triunghiului? 13.) ... nu merge de multe 
ori la apa. 14.) Învelişul de apa se numeşte ... . 15.) Noi bem din ... .

Around the House
Find the words in the list hidden in the puzzle 
grid below.

attic  den  sofa 
bathroom  door  stove 
bathtub  garage  table 
bedroom  hall  television 
bookcase  kitchen  toilet 
ceiling  piano  window 
chairs  porch  yard 
closet  refrigerator  
computer  sink  

Finden Sie waagerecht oder senkrecht 16 Begriffe 
zur Verwandtschaft.
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Udvarhely körzeti cserkészek a 
Pentaktívon

Tudósítás a IV. B osztály cserkészeitől: 
(Szász Bencze Brigitta, Szilveszter Nikolet-
ta, Bucur Zsanett, Tódor-Hajdó Klaudia)

November utolsó előtti hétvégéjén Ud-
varhely körzetből közel 100 cserkész vett 
részt az enyedi pentaktív hétvégén. 

Péntek este érkeztünk meg az enyedi 
kollégiumba, ahol nagy szeretettel vártak 
erre az országos rendezvényre. Az iskola 
összes tanterme percek alatt szállóhellyé 
alakult.

Mi az előkészítő osztály termébe kerül-
tünk. A kis padokat, és székeket oldalra rak-

tuk, majd megvetettük a földre az ágyain-
kat. A programismertetés és vacsora után, 
hamar elaludtunk. 

Szombaton délelőtt három tevékenysé-
gi körben zajlottak a programok: a �úk a 
disznóvágással és a húsok feldolgozásával 
voltak elfoglalva, a lányok kenyeret da-
gasztottak, lángost sütöttek, a kiscserké-
szek adventi kézműves tevékenységeken 
vettek részt. Készítettek ajtódíszeket, ka-
rácsonyfára díszeket, színeztek gipsz�gu-
rákat, altatódalokat énekeltek, és angyal-
kákat fűztek gyöngyszemekből. 

Délután csuriga versenyre, majd pine 
wood versenyeztetésre került sor. Este pe-
dig sokáig cserkészjátékok voltak a prog-
ramban. 

A vasárnapi közös ökumenikus isten-
tisztelet után zártuk a programot, szomo-
rúan vettük tudomásul, hogy már vége 
van a közös hétvégének.
Adventre hangolódni

Iskolánk cserkészcsapatának cserkészei 
november 30-án, szombaton egy csapatte-
vékenységen vettek részt, melynek téma-
köre a közelgő advent volt. 

Dániel Tamás, csapatunk volt tagja, aki 
a kolozsvári Református teológián tanul, 
rövid előadással nyitotta meg a tematikus 
napot. Az advent jelentésével, szokásaival, 
jelentőségével ismerkedtünk meg. Bete-
kintést nyertünk a magyar és más népek 
adventi szokásaiba is. Közben, adventi 
énekeket tanultunk.

Az elméleti részt, gyakorlati tevékeny-
ségek követték. Forgószínpadszerűen ké-
szítettünk adventi koszorút, karácsony-
fadíszeket, festettünk gipsz�gurákat, és 
képeslapokat, melynek fedőlapján fonal-
technikával adventi, karácsonyi motívu-
mokat hímeztünk.

Közben énekeltünk, játszottunk és 
örültünk az együttlétnek. 

Dimén Norbert, őrsvezető

A háztartásban keletkező elektrotech-
nikai hulladékok, mint például: fény-
csövek, különböző izzók, fényforrások; 
használhatatlan háztartási berendezések; 
elemek elkülönítése a háztartási hulla-
déktól nagyon fontos. Ezekben az eszkö-
zökben rejlő, a környezetre fokozottan 
veszélyes anyagokat a feldolgozás során 
szakszerűen kell eltávolítani. A felesleges-
sé vált hulladékokból kinyert másodlagos 
nyersanyag visszaforgatható az ipari ter-
melésbe. A begyűjtött mennyiség közel 
85%-a hasznosítható újra.

 Az elkülönítetten gyűjtött elektronikai 
berendezések nem szennyezik a környeze-
tet. A legtöbb eszköz fémanyaga és a nyom-
tatott áramköri lapok fémtartalma újra-
hasznosítható, ezért értéket képviselnek.

A 2013-2014 es tanévtől iskolánk is hoz-
zájárul, hogy minél jobban védjük környe-
zetünket az elektromos hulladékok szelek-
tív  gyűjtésével és megfelelő kezelésével. A 
VIII. A osztály  tanulói, Kertész Hajnalka 
biológia tanárnő és Fosztó Szilamér infor-
matikus vállalták fel a verseny lebonyolítá-
sát  (őket kell értesíteni ha nagyobb készü-
léket kell háztól elszállítani).

Az iskolában elhelyezett gyűjtődobo-
zokban (�zika-kémia labor előtt), a külön-
böző elektromos hulladékokat gyűjthetik 
a diákok mint elemek, elhasznált fénycsö-

vek, elromlott elektromos kütyük (egér, 
mobiltelefon, hangfal). A nagyobb háztar-
tási gépek hűtők, mosógép, tévé, monitor, 
számítógép, stb. gyűjtésére periódikusan  
kerül sor. December 17-én volt már egy  
sikeres akciónk.                     

 A következőt az iskola másként hétre a 
Föld napja  Környezetvédelmi nap kapcsán 
tervezzük. Sajnos sok e-hulladékot tárol-

ni nincs lehetőségünk, ezért megkérjük a 
szülőket, diákokat, tanárokat, hogy majd 
akkor hozzák be az iskolába. A nagyobb 
darabokat a begyűjtő teherautó háztól is 
elszállítja. A tanév végén a legtöbb hulla-
dékot begyűjtő diák, osztály, iskola, értékes 
díjakra számíthatnak. Kérjük a környékbeli 
lakosokat, cégeket, hogy hulladékleadással 
támogassák az iskolánkat!

ROREC - Elektromos hulladékgyűjtő országos verseny
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(folytatás az 1. oldalról)

Október 26-án a Benedek Elek Líceum-
ban szervezték a Mesék szárnyán elneve-
zésű mesevetélkedőt. A Vetélkedőn részt 
vett a III.B osztály csapata: Gedő Hunor 
Botond, Lukács Adél, Márton Roland, Ko-
vács Apollónia.

Október 25-én a Tetratlon verseny városi 
szakaszán a �ú csapat II. helyezést érte el 
(Fekete Dániel, Pál Dénes, Vass Tófalvi Ad-
rián, Hodgyai Róbert, Pál Norbert, VIII. A)

Október 26-án a Budvár Kupa természet-
járó versenyén Orbán Levente, Kertész Haj-
nalka tanárok vezetésével a következő ta-
nulók kiemelkedő eredményt értek el: V.B 
osztályból: Dusinszky Andrea, Dusinszky 
Sarolta, Gavrilă Szabó Eszter, VI.A osz-
tályból: Jenei Bence, Török Andrea, Fekete 
Anna-Dóra, Nagy Henrietta.

November 9-én a Tamási Áron Gimná-
ziumban tartották az Erdélyi Magyar 
Matematika Verseny körzeti szakaszát. 
Eredmények a V. osztályokból: Kiss Péter, 
Dusinszky Sarolta, Ferencz Réka, Dusinszky 
Andrea, Elekes Adrienn, VI. osztályból: 
Cseke Tamás István, Török Andrea, Nagy 
Henrietta, VII. osztályból: Kelemen And-
rea, Lukács Andrea, Feleki viola, Vajda 
Krisztina, Mátyás Krisztina, VIII. osztály-
ból: Fekete Dániel, Klein István, Márton 
Emőke.

November 12- én a Lúdas Matyi előadást 
nézte meg az V.A osztály.

November 16-17. - Erdélyi Magyar Mate-
matika versenyen az V.B osztályból tovább 
jutott Kiss Péter, Ferencz Réka, Dusinszky 
Sarolta, Dusinszky Andrea, a VI. A-ból 
Cseke Tamás István, Török Andrea, a 
VIII.A-ból Fekete Dániel.

Az Unitárius VEN olimpia egyházköri 
tantárgyversenyét november 15-én szer-
vezték. Iskolánkat Kiss Péter, Timár Edi-
na, Molnos Bettina, Gáspár Tamás, Gáspár 
Barna, Molnos Kinga, Gábos Blanka, Pap 
Anna Dóra, Cseke Tamás István, Jánosi 
Borbála, Márton Emőke, Mihály Gyopár 
képviselték.

November 16-án a VII.A, VIII.A, VIII.B 
osztályok földrajztanáruk és osztályfő-
nökeik szervezésében részt vettek a Pro 
natura 2000 projektben, melynek gyakor-
lati szakasza Ivóban zajlott.

November 23-án a Kallós Zoltán tiszteleté-
re szervezett Elindultam szép hazámbul…
népdalvetélkedőn Székely Kincső, VI. B 
osztályos tanuló II. díjat nyert.

November 28-án sor került az V. osztályo-
sok hagyományos gólyabáljára, melynek 

témáját a Gru rajz�lmből merítették a ve-
télkedőt megszervező nyolcadikosok.

November 29-én indult a Szép fogak 
nemzetközi projekt, melyben iskolánk 
első osztályosai vesznek részt a tanító né-
nik felügyelete alatt. Naponta gyakorolják 
az iskolában a helyes fogmosást.

December 3-án szervezték meg a Móra 
Ferenc Általános Iskolában a Fürkész he-
lyesírási versenyt. I.B-ből Szász Dávid, 
Lukácsi Orsolya, III.A-ból Dósa Mátyás, 
Ferencz-Joó Dániel, IV.B-ből Kertész Zsu-
zsa, Bucur Stefánia Zsanett, Szász Bencze 
Brigitta tovább jutott a megyei szakaszra, 
melynek helyszíne Gyergyóalfalu lesz.

December 6-án a VIII. osztályosok felol-
vasták a Mikulás által hátrahagyott levelet 
és szétosztották az ajándékait.

December 14-én az Erdélyi Magyar Ma-
tematika verseny megyei szakaszán Tö-
rök Andrea, (VI. A) 4. helyezést érte el. 
Dicséretben részesült: Dusinszky Andrea, 
Dusinszky Sarolta, Kiss Péter, Ferencz Réka 
az V.B osztályból, Cseke Tamás István VI.A, 
és Fekete Dániel a VIII.A osztályból.

December 19-én a III.B osztály a Városi 
karácsonyi rendezvényen karácsonyi mű-
sorral szórakoztatta a vásárlókat.

December 20-án karácsonyi énekekkel, 
versekkel, kántálással köszöntöttük a 
küszöbön álló ünnepet, az Előkészítő B, 
a IV.B, V.B és VI.B osztályok a Betlen 
negyedi parkban karácsonyfadíszítő ver-
senyen vettek részt. A IV.B osztály II. díjat 
szerzett.

Karácsonyi ünnepséget illetve munkadél-
utánt tartottak osztályszinten az Előkészí-
tő B, C, I.A, I.B, és a III.B osztályok.

A Haáz Rezső Múzeum által meghirde-
tett Az én váram elnevezésű rajzpályázat 
keretében Balázs Ibolya és Kelemen Al-
bert tanárok irányításával az V-VIII. osz-
tályokból 20 tanuló munkája került be a 
kiállításra.

Január 15-én a �zika tantárgyverseny he-
lyi szakaszán Vajda Krisztina, VII. B osz-
tályos tanuló dicséretben részesült.

Az előkészítő C osztály egy százezer Ft. ér-
tékű Csodasarokkal gazdagodott. Az osz-
tálynak a könyvekből, fejlesztő- és társas-
játékokból, sok-sok könyvből és CD-ből 
álló jutalmat A Miénk a város! elnevezésű 
játék során Orbán Tamás kisdiák nyerte. 

Az első félévet január 31-én zárjuk. A fél-
évközi vakációra február 3-7 között kerül 
sor.

BUDVÁR KUPA - természetjá-
ró verseny

A Bethlen Gábor Általános Iskola kilenc 
diákja (VIII.A,VI.A,V.B) Orbán Csaba  föld-
rajz szakos tanár és Kertész Hajnalka bio-
lógia szakos tanárnő vezetésével részt vett 
2013.10.26-án az EKE Székelyudvarhelyi 
Osztálya és a ROSEAL  Sport Klub által meg-
szervezett BUDVÁR KUPA nevű természet-
járó verseny őszi szakaszán Kalibáskőn.

A verseny során sok hasznos információt 
tudhattunk meg a Hargita hegységről,  fe-
nyőfélékről, gombákról, vadon élő állatokról 
és növényekről, a Hargita forráslápról, Kiruly-
fürdőről, borvizekről, az Erdélyi Kárpát Egye-
sületről sőt még Bethlen Gáborról is.

Végre elérkezett a verseny napja. Miután 
busszal megérkeztünk a versenyre, hamaro-
san elindultunk a túrára ami egy órás volt. 
Sok dolgot meg�gyeltünk és lejegyeztünk. 
Mikor visszaértünk megírtuk a tesztlapot 
a túra során hallott információkból. Aztán 
kihirdették az eredményt. Nem is gondol-
tuk volna, hogy másodikok leszünk. Beju-
tottunk a következő versenyszámba. Ott 
térképpel és iránytűvel körbe kellett járni a 
megadott területet (egy 2-3 km hosszú út-
vonalon). Teljesítettük a feladatot, de nem 
kerültünk az első három csapat közé. Azért 
megérte, hogy elmentünk.   

 Gavrila Szabó Eszter, Dusinszky Andrea, 
Dusinszky Sarolta (V.B.)

 OLVASNI JÓ!
című verseny

a könyvtárban!
2014. január 20.
2014. június 16.

között
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A részleteket megtudod a könyvtárban!


