
Híreink

Február 10-én a városi általános iskolák egyé-
ni sakkversenyén Vajda Krisztina, (VII.B) a 
II. helyezést, Gyepesi Árpád, (VIII.B) a III. 
helyezést érte el. A megyei szakaszon Vajda 
Krisztina a III. helyet, Gyepesi Árpád, a VIII. 
helyet szerezte meg.

Február 15-én az iskola V-VIII. osztályos 
diákjai és pedagógusai rendhagyó Jégkarne-
válon vettek részt a városi korcsolyapályán.

A matematika tantárgyverseny  körzeti sza-
kaszán iskolánkat a következő tanulók kép-
viselték: V.B osztályból: Dusinszky Sarolta, 

Dusinszky Andrea, Ferencz Réka, Kiss Péter, 
a VII. A osztályból: Feleki Viola, Jánosi Bor-
bála, Kelemen Andrea, VII. B Vajda Krisz-
tina. Eredmények: Dusinszky Sarolta I. díj, 
Dusinszky Andrea dicséret, Kiss Péter dicsé-
ret, Ferencz Réka dicséret, Török Andrea, 
II. hely, Cseke Tamás István, dicséret, Vajda 
Krisztina dicséret, Feleki Viola dicséret, Fe-
kete Dániel, III. hely. A megyei szakaszon, 
március 8-án az V. osztályból Dusinszky 
Andrea, Dusinszky Sarolta, Kiss Péter, a VI. 
osztályból Cseke Tamás, Török Andrea, VII. 
osztályból Feleki Viola, Vajda Krisztina, 
VIII. A osztályból Fekete Dániel verseny-
zett. Dusinszky Andrea (V.B) és Cseke Ta-
más István (VI. A) dicséretben részesült.

Február 18-án Móricz Zsigmond (1879-
1942) olvasó-maratonra került sor isko-
lánkban is. Részt vettek az I-VII. osztályos 
diákok és pedagógusaik.  

Farsangi mulatságok egész sorát szervezték 
meg iskolánkban: február 20-án I. A osztály, 
február 21-én az I. B és az Előkészítő C osz-
tályok, február 26-án az Előkészítő B, febru-
ár 27 a IV. B osztály és március 1-én a II. B.

Február 20-án a városi általános iskolák 
körzeti kispályás labdarúgó bajnokságán 
II. helyezést ért el iskolánk csapata. A csa-
pat tagjai: Fekete Dániel, Orbán Róbert, 
Káli Szilárd, Gyepesi Árpád, Izsák Hunor,
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Ünnepelünk. Mindenki azt, amit megért, felfog 
ebből az ünnepből.

A pici gyermek látja a szép színes zászlót, a fidres-
fodros kokárdát, a büszke lovashuszárokat, s azt, hogy 
ez a nap más, mint a többi. Más, mert valahogy min-
denki izgatottabb, tele van lelkesedéssel.

A nagyobb diák lelkében - remélhetőleg - egy kis 
önvizsgálat is belefér. Beállnék-e a verbunkba, ha már 
verbuválnak...

Mert ez az igazi hazaszeretet! És minden nemzedék-
nek meg kell harcolnia a maga harcát... Mennyit vagy-
tok képesek felvállalni ebből a harcból.... Mert:

„Bármily erővel, bármily áldozattal
Hazát kell nektek is teremteni!

Egy új hazát, mely szebb a réginél...”
Szónokok szájából különös fogalmak 

hangzanak el...

Március idusa - ki érti ezt? - egyszerűen ennek a hó-
napnak a 15-ét jelöli. Mi, magyarok csak a Március 
hónapban használjuk ezt a kifejezést, mintegy megtisz-
telve vele az ünnepet.

Tanáraitok, tanítóitok beszéltek már arról, hogy mit 
is ünnepel a világ magyarsága ezen a napon.

A lelkesedést, a lehetőséget, a helytállást, a hazáért 
való lobogást - a mindent feladni tudást, amikor Euró-
pa forrongott.

Voltak lánglelkű fiatalok akkor is... Eleink, a vitéz 
székely katonák hősiesen helytálltak

„meg nem adta magát székely, mint a szálfák, kettétörtek...”
Ünnepelni jöttünk - kokárdát viselni, zászló lobo-

gását nézni és fogadalmat tenni... egymásért, a ha-
záért, a szabadságért, hogy

„Legyen béke, szabadság
 és egyetértés!”

Szász Margit - 
tanítónő beszéde a 

Március 15-i
megemlékezésen



2.  Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Fejér Zita
Születési hely: Székelyudvarhely

Születési dátum: 1982. június 14.

 Hol végezte iskoláit? –

Bethlen negyedi gyerekként a Bethlen 
Gábor Általános Iskola tanulója voltam. 
Középiskolás éveimet a Baróti Szabó Dávid 
(volt „Dögi”) Líceum diákjaként folytattam, 
történelem-társadalomtudományok szakon. 
A sikeres érettségi után 2000-ben, felvéte-
liztem a városunkban indított Tanítóképző 
Főiskola nappali tagozatára, melyet 2003-
ban fejeztem be. 2008-2009 között egy ú.n. 
kiegészítő évet is ki kellett járnom ahhoz, 
hogy végül egyetemi diplomát szerezzek. 

Voltak elképzelései kisiskolásként, ha feltet- –
ték a jól ismert ,,Mi leszel ha nagy leszel” 
kérdést?

Voltak bizony. Az iskolába lépés legelső 
pillanatától kezdődően tudtam, hogy ta-
nító néni szeretnék lenni. A tanító nénim 
kedves, mosolygós arca, bársonyos hangja, 
bátorító szavai és óriási tudása egy életre 
nyomot hagytak  bennem. Gyermeki ra-
jongással szívtam magamba minden mon-
datát, figyeltem és lestem el a mozdulatait.  
Akkoriban fogalmazódott meg bennem, 
hogy ennél szebb dolog nincs, mint valaki 
számára példakép lenni és ezt továbbadni.

Délutánonként az ágyra sorba ültetett 
babáimnak precíz pontossággal játszot-
tam el az aznapi iskolai történéseket: ki 
felelt? milyen leckét magyarázott a tanító 
néni? kit szidott meg?

Nagy rajztömbpapírból készítettem 
naplót, kisebb papírokból ellenőrzőt, 
jegyzeteket, ami a tanító néninek is volt. 
Matematika példatárat is csak azért ve-
tettem meg, hogy abból tudjak műveletek 
felírni a „táblára”. Mi is volt a tábla? ... a 
nagy ruhásszekrény. Tanítózás után pró-
báltam a nyomokat eltüntetni, viszont hi-
ába mostam le a szekrényajtót, a krétapor 
kiütött rajta.

 Mi volt a kedvenc tantárgya? –

I-IV. osztályban nem volt kimondottan 
kedvenc tantárgyam. Mivel a matematika 
sosem ejtett rabul, így olyan tantárgyak 
érdekeltek jobban, mint az olvasás-írás, 
rajz, kézimunka. Későbbiekben az angol 
és német nyelv tanulása keltette fel érdek-
lődésemet.

 Hol kezdte pályafutását és mi volt az első  –
élménye?

Pályafutásom első állomása egy szá-
momra ismeretlen kis falu volt Bencéd,  
nem messze Udvarhelytől. Három tar-
talmas és csodálatos évet tanítottam és 
részem volt az itt élő melegszívű, jóságos, 
segítőkész emberek „vendégszeretetében”. 

Első élményem a tanévkezdést megelő-
ző napokhoz fűződik, amikor szüleim kí-
séretében kimentünk falu- és iskolanéző-
be. Amikor megérkeztünk, igazi festői táj 
fogadott minket: düledezett kiskapun be-
lépve, a vén terebélyes diófa előtt elhalad-
va, kis ösvény vezetett végig a fehér falú, 
tornácos házig. Ez a ház volt az iskola, a 
TUDÁS nagy „VÁRA”. Kimondhatatla-
nul büszke, boldog és elégedett voltam. 

A jövőre nézve mik a céljai? –

Az embert céljai viszik, hajtják előre. 
Úgy gondolom mindenkinek vannak ki-
sebb-nagyobb céljai, melyet szeretne meg-
valósítani. Ezzel így vagyok én is: szakmai 
téren az első és legfontosabb egy végleges 
tanítói poszt megszerzése, ugyanakkor 
szeretném továbbfejleszteni,  kamatoztat-
ni tudásomat.

Mit üzen iskolánk diákjainak? –

Üzenem minden lelkes kis és nagy di-
áknak, hogy higgyenek az álmaikban, bíz-
zanak magukban és képességeikben, mert 
nincs lehetetlen. Erős akarattal, szorgos 
munkával, kitartással, a szembe gördülő 
nehézségek, akadályok legyőzésével bár-
mit el lehet érni.

Szabadidős tevékenység ajánló
 Mit csinálj tévénézés, számítógép, facebook helyett?

Hívj meg néhány barátot! Válassz ki egy jó tár-1. 
sasjátékot, és kezdjetek el játszani! Megegyezhet-
tek abban, hogy a győztes, milyen jutalmat kap.
Versenyezhettek viccmondásban.2. 
Ki lehet próbálni a párnacsatát.3. 
Szervezzetek egy biciklitúrát.4. 
Tanulj meg néhány bűvész trükköt, és kápráz-5. 
tasd el a barátaidat.
Sportolj!6. 
Nevess sokat! Légy sokat a barátaid társaságá-7. 
ban!
Fejleszd azokat a képességeidet, amiben jó vagy! 8. 
Járj szakkörökre!
Oldjál meg rejtvényeket, logikai feladatokat!9. 
A könyv mindig jó barát. Keresd meg azt a köny-10. 
vet, ami érdekel, és kezdj el olvasni!

Top tíz szabadidős tevé-
kenység 

Az V-VIII. osztályok 10 
legkedveltebb szabadidős tevé-
kenységét gyűjtöttük össze.

Fiúkat, lányokat egyformán 
kérdeztünk meg.

Futball1. 
Számítógépezés2. 
Facebook 3. 
Zenehallgatás, éneklés4. 
Biciklizés5. 
Sétálás, parkban lenni6. 
Görkorcsolyázás7. 
Gitározás8. 
Olvasás9. 
Úszás10. 

Könyvajánló
Charles Dickens: Twist Olivér

Ennek a csodálatos könyvnek, mint a 
címe is mutatja Twist Olivér a főszereplője.

A kisfiút, mivel nem voltak szülei, egy 
Mann nevű asszony nevelte, aki sokszor 
megverte Olivért, és nem adott neki ren-
des ételt sem. Mikorra a fiú 9 éves lett, 
elvitték egy árvaházba, ahol szintén rossz 
körülmények között élt, majd kisebb-na-
gyobb szomorú kalandok után egy nap 
megszökött onnan, és London felé indult.

Mikor elérkezett Londonba, egy külö-
nös viselkedésű fiú vett neki ételt, és ma-
gával is vitte egy házba, ahol a furcsa fiú 
barátai éltek. Ott Olivér kis idő múltán 
megtapasztalta, hogy a többi fiú (akik a 
házban voltak) valódi mestersége a lopás, 
és őt is be akarják tanítani erre.

Vajon sikerül nekik elérni azt, hogy 
Olivér is hozzájuk hasonlóan éljen?

Sebestyén Eszter, VI.B



Az iskola csillaga  3.
Az idén hosszú ideig farsangolhattunk. 

Január 6-tól március 5-ig bálozhattunk, 
alakoskodhattunk belebújva mások „bő-
rébe” lehettünk: állatok, virágok, tündé-
rek, ördögök és indiánok. Mókázhattunk, 
tréfálkozhattunk, táncolhattunk és játsz-
hattunk kedvünkre. Farsang „farkán” a 
mulatozás és bolondozás a tetőpontra há-
gott. Nagy jajveszékeléssel „eltemettük” 
Illyést, a szalmabábut, aki a tél és minden 
rossz jelképe. Megsiratta őt a felesége, 
szomszédja, komája, kománéja, gyermeke 
és minden pereputtya. Terítékre kerültek 
hibái, rossz szokásai, de erényei is. Amikor 
már lángolt, a jókedvű harmadikos tánco-
sok így búcsúztak tőle: „Jó es voltál, rossz 
es voltál, jaj de jó, hogy már meghótál!” 
Eltemettük a telet, jöhet a szívet melenge-
tő tavasz!

Biró-Ambrus Lenke a
III.A osztály tanítónője

Eltemettük a farsangot - megjött a tavasz!!!

Március idusán
Az 1848-as forradalom egész Európát 

érintette. A nép március 13-án Bécsben, 
15-én Budán fellázadt a császári uralom 
ellen. A „márciusi ifjak” megfogalmazták 
a 12 pontot, és Petőfi Sándor elszavalta a 
Nemzeti dal című költeményét.                                                                 

Kezdetben úgy tűnt, hogy a jogokat 
sikerül harc nélkül megszerezni, mivel V. 
Ferdinánd császár-király látszólag elfo-
gadta Magyarország függetlenségét. De 
az urak fellázították a kisebbségi nemze-
teket és a lázadás egyre terjedt, aminek a 
katonaság nem állt útjába. Kis idő múltán 
a Habsburg ház tagjai lemondatták a csá-
szárt és helyette I. Ferenc Józsefet válasz-
tották meg. Kiderült, hogy csak harccal 
lehet megszerezni a függetlenséget. Lét-
rejött a Magyar Honvédelmi Bizotmány, 
melynek kormányzójául Kossuth Lajost 
választották. A seregek fővezérévé Görgey 
Artúrt nevezték ki.

A székelyek is támogatták a forradal-
mat. A székelyek ágyúöntője Gábor Áron, 
főparancsnoka Bem József volt. 1849 ja-
nuárjában az osztrákok megszállták Pestet 
és Budát. Májusban a magyar honvédse-
reg visszafoglalta Buda várát, Erdélyből 
Bem apó kiűzte az ellenséget. 

A császár segítségül hívta I. Miklós orosz 
cárt. A hadsereg már nem bírt az osztrák-
orosz haderővel, rohamosan közeledett a 
vég. 1849. július 2-án a kökösi csatában Gá-
bor Áront megölte egy orosz ágyúgolyó. Jú-
lius 31-én Bem serege vereséget szenvedett 
a fehéregyházi csatatéren. Ebben a csatában 
eltűnt Petőfi Sándor is. Július 31- augusz-
tus 1 között Tuzson őrnagy katonái mind 
meghaltak  Nyerges-tető védelmében. Au-
gusztus 13-án a fősereg Világosnál letette a 
fegyvert, az osztrák-orosz sereg legyőzte a 
forradalmat.

Kiss Péter, V.B

„1848, te csillag,/ Te a népek 
hajnalcsillaga!”

Az 1848-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc emlékére az I. B. osztály 
március 13-án, csütörtökön szervezett ün-
nepi műsort a szülők részére iskolánkban. 
A gyerekek verses, énekes összeállítást mu-
tattak be a szülőknek, melyre mindvégig 
nagyon lelkesen készültünk. 

Mosolyogva tapasztaltam, hogy különö-
sen várták a gyerekek mindig a próbákat, 
olyan önfeledten énekéltek -katonadalokat 
minden egyes alkalommal, hogy titokban 
könnyeket csaltak ki szemeimből.

Az előkészületek során a lányok pártá-
kat, a fiúk papírcsákókat, magyar zászló-
kat készítettek, melyeket büszkén viseltek 
a szereplésen és másnap az iskolai megem-
lékezésen is.

Remélem felemelő és emlékezetes él-
mény marad a gyerekek és szüleik lelké-
ben a megemlékezés, hiszen ezt tűztem ki 
fő célként a műsor megálmodásakor. Egy 
kedves anyuka odajött hozzám az előadás 
végén és a következőket mondta: „Taní-
tó néni, nem vagyok biztos benne, hogy 
minden felnőtt ismeri ennyi katonadalnak 
a szövegét!”

Úgy érzem sikerült elültetnem a gyer-
mekek szívében azokat a magvacskákat, 
melyeket tovább ápolva, őseink hőstetteire 
méltón emlékező, magyarságukat büszkén 
felvállaló felnőttekké válhatnak.

Bálint Ibolya, tanítónő

Jégkarnevál.
Az idei farsangi mulatságunk rendha-

gyónak bizonyult. Az V-VIII. osztályok-
nak a városi korcsolyapályán szervezték 
meg a maskarás karnevált.

Színes látvány volt a sok kifestett, jel-
mezes iskolatárs látványa, amint köny-
nyedén, zenére, rótták a pályán a köröket. 
Olyan érzés fogott el, mintha Mesevilágba 
csöppentem volna. A jégen együtt siklott a 
kis, fekete cica, a mókás bohóc, a gyönyö-
rű szépségkirálynő.  

Nagy tiszteletem azoknak, akik ak-
kor húztak először korcsolyát lábukra, és 
eleinte bátortalanul, de végig a jégpályán 
maradtak.

Én Minni egér jelmezbe öltöztem, és egy 
hatalmas masnit biggyesztettem a hajamba.

Nagyon jó volt a jégen a hangulat. 
Azt sajnálom a legjobban, hogy nekem 
ez volt az első és utolsó jégkarneválom az 
iskolával, hiszen jövőre már kilencedikes 
leszek.

Lőrincz Gabriella, VIII. B



4.  Stella Scholae

Melyik szó nem illik az alábbi közmondásokba? Cseréld ki az oda 
nem illő szót a megfelelő rokon értelmű szóval!
Párosítsd a közmondásokat a jelentésüket magyarázó mondatok-
kal!

Mátyás király asztalánál
MIT ETTEK AZ UDVARBAN? Az ételekről Bonfini viszony-

lag keveset árult el: „Szokásuk a magyaroknak (...) minden ételt már-
tásban enni. A mártások váltakoznak az ételek szerint. A fiatal liba, 
kacsa, (...) fácánok, fogolymadarak, seregélyek, melyek nagy számban 
vannak errefelé, aztán borjú, bárány, (...) disznó és vaddisznó, húsok 
meg halak, mindegyik  a maga mártásában úszik. (...) Az is szokás, 
hogy – nem úgy, mint nálunk (Itáliában), ahol mindenki külön tálból 
eszik - valamennyien egy tálból kapnak, és senki sem használ villát, 
amikor a falatot fölemeli, és a húsba harap. Mindenki előtt van valami 
kenyérféle. A közös tálból, ami tetszik, kiveszi, és falatokra vágva ujja-
ival emeli szájához, (...) úgyhogy csak a legnagyobb nehézséggel védheti 
meg az ember a magyarok bőséges és gazdag táplálkozása mellett kezét 
és ruháját a beszennyeződéstől. (...) De Mátyás király, noha mindenhez 
a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire is elme-
rült a beszélgetésben.”

Az itáliai étkezési szokások nemcsak a királyi udvarban, hanem 
a főúri udvartartásokban is meghonosodtak. A főúr vendégeitől, 
vagy egy-két bizalmasabb emberétől körülvéve külön asztalnál 
evett, családja, szolgái pedig külön asztaloknál ültek, rangjuk sze-
rint. A hús és a kenyér volt itt is a legfontosabb táplálék. A királyi 
udvart utánozták a drága fűszerek és a messzi földről hozott cukor 
és déligyümölcsök (datolya, füge) fogyasztásában is.

Mátyás idejében válik gyakorivá az udvarban a cukor fogyasz-
tása. Ezt akkoriban nem cukorrépából, hanem cukornádból ké-
szítették. A cukornád hazája India volt, ahonnan mohamedán 
(arab) kereskedők hozták Európába. Magyarországon a neve elő-
ször nádméz volt, a cukor szó csak jóval később terjedt el (arabul 
eredetileg szukarnak nevezték).

HOGYAN ÉTKEZTEK A KÖZEMBEREK? A városi polgá-
rok és a falusi szegényebb nemesek étkezéséről kevesebbet tudunk. 
Fűszerekkel ők is éltek, de a főurak fényűzéséről legfeljebb csak 
álmodhattak. Gyakorta készítettek levest, amit többnyire nagy 
kondérokban főztek, és a család több napi élelméül szolgált. A 
jobbágyok ételei között Mátyás idején is a kásák fordultak elő a 
legtöbbször, bár ettek már dagasztott, kemencében sült kenyeret 
is. A legszegényebb népesség rossz termés esetén még kásához sem 
jutott. Ilyenkor makkot, sőt fakérget őröltek meg, és abból sütöttek 
„kenyeret”. Akik ezen a sovány táplálékon voltak kénytelenek élni, 
azok persze legyengültek és nagyon könnyen meg is betegedtek. 

Sokan közülük igen fiatalon meg is haltak.
Gyümölcsöket és édességeket a szerényebb háztartásokban is fo-
gyasztottak. A gyümölcsök közül főleg az almát, szőlőt, körtét és 
a vadon termő fajtákat (szamócát, áfonyát, somot, kökényt) ked-
velték. Cukor helyett pedig mézzel édesítettek.

a) Gyűjtsd össze és húzd ki a betűhálóból, mi kerülhetett az asz-
talra a középkorban!

F O G O L Y M A D Á R
Á L A H I B O R I S Ó
C S O M B K A C S A N
Á A M L A M É Z Z Z Z
N S Z A M Ó C A N K S
B Á R Á N Y V F Ó E I
O S A J T U I Ü K N D
R S Z Ő L Ő Z G A Y D
J E T R Ö K A E R É V
Ú S E R E G É L Y R V
D A T O L Y A K Á S A

01. .......................................  13. ...................................
02. ......................................  14. ...................................
03. ......................................  15. ...................................
04. ......................................  16. ...................................
05. ......................................  17. ...................................
06. ......................................  18. ...................................
07. ......................................  19. ...................................
08. ......................................  20. ...................................
09. ......................................  21. ...................................
10. ......................................  22. ...................................
11. ......................................  23. ...................................
12. ......................................

b) Jelöld F betűvel a főúri étlapon szereplő ételeket, K betűvel 
pedig a közemberek ételeit!

c) Olvasd össze a betűháló maradék betűit, s „fordítsd” le a szót!
................................................ = ......................................................

Wer bringt Ostern die Eier?

Streich vier Wörter aus der Buchstabenschlange aus und finde es 
heraus!
 SCHOKOLADEOSTEIERERSCHMÜCKENHABUNTSE
Buchstabensalat
In verschiedenen Regionen wurden die Ostereier von
anderen Tieren gebracht. Welche waren das?

UCKKCKU ..........................................................
NAHH ..........................................................
ROSTCH ..........................................................
SUCHF ..........................................................

Ez meg milyen madár lehet?
Túlszállt már három felleget,
s mindjárt eléri az eget!
A pacsirta! Ki más lehet!
Mindig csak az eget járja,

földön fészkel, égen szárnyal,
sohase röpül a fára!
Figyeld csak, milyen tréfás,
jókedvú a mondókája...

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak?

Olvasd el a verset! Keress benne rokon értelmű szavakat!

Rokon értelmű szavak
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Mikor tanulni kellene!
A szobámban ülök egész délután,
Tanulni kellene, de nehéz ám. 
Suttogva hallok egy hívó hangot…
-A matek, a törci rám vár az asztalon!-
No végy kezedbe, te leány!
Engem olvass, én érdekesebb vagyok!

A Szent Johanna Gimit fellapozom,
Olvasni kezdek, a házik az asztalon.
A magánsuli földjén járok,
Álmaimban szabadon kószálok.
Nyílik az ajtó hirtelen. 
Talán Cortez? Remélem!
Ekkor lép be édesanyám:
 „Meg tanultad a leckét? 
Késő van, villanyoltás”.

Székely Kincső, VI.B

 Márciusi ünnep
A szabadságharc emlékére,
Összegyűltünk a főtérre.

Egy képzeletbeli kirándulás
… 3, 2, 1, - Start! Az űrhajó elindult a 

harmadikosokkal a Hold felé. Egyre sebe-
sebben száguldottak.

A rakéták rendre lemaradtak. Néhány 
perc múlva elhagyták a Föld légkörét.

Amikor kiértek az űrbe elkezdett min-
den lebegni az űrhajóban. A gyerekek na-
gyon el voltak varázsolva. Két óra múlva 
kiértek a Holdra. Amikor kiszálltak a 
Hold felszínére azt mondták: „Kis lépés egy 
embernek, de nagy lépés az emberiségnek.”

Letették a harmadikosok zászlóját és 
elkezdtek sétálni a Holdon. Egyszer talál-
koztak egy kis űrlénnyel, akinek az volt a 
neve, hogy Paul. Megijedtek a harmadiko-
sok és elfutottak, de aztán megbarátkoz-
tak Paullal és a népével.

Hazarepültek és mindenki elmondta a 
szüleinek, hogy hol voltak, hogy mit lát-
tak, de senki nem hitt nekik.

Farkas András III.A

Gyakorló feladatok
Your father ... a doctor.1. 
We ... good students. We learn hard.2. 
... you at home?3. 
... I your best friend?4. 
They ... a lovely garden.5. 
This animal ... black eyes.6. 
The teacher ... a yellow book.7. 
... he a farmer?8. 
Doris ... a beautiful dress.9. 
 Jack and Jill ... very good friends.10. 
The boys ... a tennis match on 11. 
Saturday.
... they friends?12. 
... Mike Tyson a boxer?13. 
She ... two apples.14. 
You ... something on your hair.15. 
It ... a white rose.16. 
I ... a big living-room.17. 
... we on the right way?18. 
Jerry ... some friends in America.19. 

A következő sorozatban 4 egyszerű 
mondatot angolról magyarra, 4-et pedig 
magyarról angolra kell lefordítanotok.

Magyarról angolra
1. A felhők fent vannak az égen.
2. A hajó elmegy.
3. Egy játékhajó a folyóban van.
4. Egy macska az autók között van.
Angolról magyarra
1. Peter is near.
2. The brown car is far away.
3. A lamp is over your head.
4. We are off the road.

Nagyszüleink elmesélték 
Elődeink hősi tettét.

Miklós cár serege,
A magyarok végzete.
Ágyúk szava zengett,
S a harc egyre hevesebb lett.

Nagy megtorlás következett,
Az osztrák világ megérkezett.
A magyar nép nem engedett,
De a szabadság elveszett.

Kiss Péter, V. B
Új csoda 

Ezer színbe öltözik a világ,
Boldogan nyílik a hóvirág.
Vidám muzsikát hallat a madár,
Fészkére a gólya visszaszáll.
Előkerül a bicikli, a labda,
Messzire hallik a homokozó hangja.
Kisgyerekek sietnek a parkba,
A tavasz az új csodát ismét elhozta.

Dusinszky Sarolta, V. B

Ziua Apelor (22 martie)
(Ziua Mondială a Apei)

Apa este unul dintre cele mai importante 
elemente care asigură viaţa pe Pămănt. 
Făra ea nu putem trăi. De aceea noi toţi 
trebuie să fim foarte atenţi să protejăm 
mediul inconjurător şi apele, atât cele cur-
gătoare, cât şi cele stătătoare. Este foarte 
importunt să nu le poluăm, nici să nu 
irosim apa planetei ci să o folosim în 
mod raţional, pentru a nu afecta buna 
funcţionare a mediului ce ne inconjoară.
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Ötödik osztályosok véleménye a 
játékról

Játszani jó, mert felvidít, örömmel tölt el. 
Lehet futkorászni, focizni, kártyázni, sakkozni, 
az unalmas perceket játékkal ki lehet tölteni. 
Amikor játszunk, fontos a játékszabályokat 
betartani. Jó, ha vannak játékaink, de játékszer 
nélkül is jókat lehet játszani. (Szász Dániel, V.B)

A játék az élet lételeme. Bármi lehet játék, 
csak egy dolog kell hozzá. Ez a dolog a végte-
len fantázia. Az élet játék nélkül túl unalmas, 
nincsen korosztályhoz kötve. A játék szerin-
tem az emberrel együtt született, és egész éle-
tünk folyamán elkísér. (Kiss Péter, V.B)

Szerintem, játszani fontos. A játék vi-
dámmá tesz. Én nagyon szeretem az olyan 
játékokat, amelyek logikát, gondolkodást 
igényelnek: pl. a sakk, a társasjátékok és a 
kártyajátékok. (Sándor Attila, V.B)

A játékról nekem a vidámság, a nevetés, a 
barátokkal való együttlét jut eszembe. A jó já-
ték titokzatos és magával ragad. Megszépíti a 
hétköznapokat. (Mihály Hosszú Tamás, V.B)

Nem is lehetne játék nélkül az életet el-
képzelni. Nekem nincs kimondottan ked-
venc játékom, én mindenféle játékot szeretek. 
Amikor nincs más ötletem, rajzolni kezdek, 
játszom a színekkel, a vonalakkal, formákkal. 
Egy hosszú nap után játékban pihenhetjük 
ki magunkat igazán. (Elekes Adrienn, V.A)

Amikor játszunk, minden fárasztó, 
nyugtalanító gondolatot elfelejtünk egy 
pillanatra. Kedvenc játékaim a szabadtéri 
játékok: fogócska, bújócska, labdajáték-
ok. (Tőzsér Beáta, V.A)

A kikapcsolódás legjobb módszere a já-
ték. Nemcsak a gyerekek, de a felnőttek, 
de még az idős emberek is játszhatnak. A 
tanulás néha megerőltető, de ha játszva ta-
nulunk, akkor az megkönnyíti a nehéznek 
látszó munkát. (Gazsi-Csapai Klaudia, V. A)

A játék akkor igazi, ha vannak játszó-
társak. A játék jókedvre derít, elfeledteti 
minden gondunkat. Kedvenc játékaim a 
társasjátékok, mivel szükség van játszó-
társakra.(Ferencz Réka, V.B)

Senki nem kötelezi, hogy játsszunk, mégis 
szeretünk játszani. A játékban az a jó, hogy 
nem kötelező. Az én kedvenc játékom a labda. 
A futballjáték az a játék, amiből meg lehet élni, 
ha sportszerűen űzzük. Életem végéig kedvenc 
játékommal, a labdával szeretnék játszani, il-
letve focizni. (Szfárli Hunor, V.B)

Egy lángot kaptam,

továbbadtam…
Amikor szerepeltünk egy lángot érez-

tem fellobbanni a lelkemben. Illendően 
felöltözve, szívünk fölé kokárdát tüzve 
szerepeltünk, mondhatni nagy-nagy tisz-
telettel. Mert a tisztelet a legjobb szó erre 
az állapotra. Az egész iskola, ahogy minket 
nézett, s én tudtam, hogy azt érzik amit 
mi akartunk… hogy valahogy átérezzék a 
versekből. Éreztem, hogy ez életem legjobb 
szereplése. Pedig nem is szerepeltük, csak 
tudtuk, hogy ez így igaz. (P.E.)

Mi is olyan lánglelkűek voltunk akkor 
a tornateremben, mint azok a fiatalok, 
akik bevonultak, énekszóval a halálba 
masiroztak… értünk. Mi izgultunk az ele-
jén, de belejöttünk. Aztán kiálltunk szere-
pelni, mint a fiatalok a csatatérre. (G.L.)

Ezt a napot közülünk senki sem fogja 
elfelejteni. A szereplésen egy csöppnyit iz-
gultam. Amikor elkezdődött féltem is, de 
leküzdöttem a félelmemet. Meglepődtem, 
hogy ilyen gyorsan lejárt a szereplés. Ekkor 
csakugyan nagyon megkönnyebbültem. 
(D.R.)

Amikor megtudtam, hogy mi fogunk 
szerepelni Március 15-én féltem. Pedig ka-
rácsonykor is mi szerepeltünk, az is jól sike-
rült. De az nem szomorú… arról biztosan 
könnyebb. Én akkor ezt gondoltam. Sokat 
beszélgettünk a forradalomról, Margit 
néni azt mondta, hogy átbeszélgettük. Az-
tán nagyon sokat gyakoroltunk. Könnyen 
ment. Nem is izgultam, mégis nagy nyu-
galom volt bennem amikor tapsoltak. De 
vajon sokan elgondolkoztak azon, hogy: 
Beállnál-e a verbunkba, ha már verbuvál-
nak? Meg tudnál-e halni a hazádért?..... 
lehet, hogy a matek képletet könnyebben 
meg lehetne tanulni. A hazádért a képletet 
megtanulnád-e?

Egy nagy kislány pár nap múlva a ta-
nító néninek azt mondta, hogy nagyszerű 
volt az előadásunk. Érezni lehetett rajta a 
lelkesedést. Hogy tudjuk miről beszéltünk, 
nem csak úgy bele a vakvilágba… jaj, de 
büszke voltam akkor magunkra, talán épp 
olyan jól esett, mint amikor tap-sol-tak…
tap-sol-tak...

IV.A osztály

Büszkék vagyunk 
sportólóinkra!

A 2013/2014-es tanév, melyben meg-
ünnepeltük iskolánk alapításának 35. 
évfordulóját számos szép eredménnyel in-
dult a sport területén is. Október közepén 
szervezte az Iskolás Sport Klub atlétika 
katedrája, a már sok-sok éve hagyomá-
nyos, iskolák közötti csapatbajnokságot.

Ez egy összetett verseny, 2 korcsoport-
ban (V-VI., valamint VII-VIII. osztályo-
sok), külön lányoknak és külön fiúknak. 
A 4 alappróba (gyors/síkfutás, távolugrás, 
kislabda hajítás, ellenálló futás) verseny-
számai számos kiemelkedő eredmény-
nyel zárultak. Próbánként a legjobb 10 
pontoz. Egy iskola egy próbában legtöbb 
4 versenyzőt nevezhet be. Most ősszel 7 
iskola diákjai mérték össze tudásukat, te-
hetségüket. Iskolánkat 26-on képviselték, 
sokan nagyon jó eredményeket  elérve. 
Mindkét korosztályban a fiúk gyűjtöttek 
több pontot.

A kisebbeknél Kis Tamás (VI.B) 50m 
síkfutásban I., távugrásban II., Bencze Előd 
(VI.B) 50m síkfutásban III., 600 m síkfu-
tásban VI., Szfárli Hunor (V.B) 600m síkfu-
tásban I., Bányász Hunor (V.B) kislabda ha-
jításban III., távugrásban VIII., de pontokat 
hoztak még Máté Dénes(VI.B), Simó Csongor 
(V.B) is. Az V-VI.-os lányoknál legerősebb 
próbánk a kislabda hajítás volt, ahol Fekete 
Anna (V.B) II., Szász Katalin (VI.B) III. míg 
Nagy Henrietta a IV. helyezet lett. Ezen kí-
vül 50m síkfutásban Szász Katalin IV., vala-
mint Nagy Henrietta  VIII. helyezett lett.

A VII-VIII.-osok között is sokan értek 
el szép eredményt: a fiúknál - kislabda hají-
tásban Fekete Dániel (VIII.A) II. (65,10m), 
Hodgyai Róbert (VII.A) III. (60,40m), 
Csizmadia Hunor (VII.B) IV. (58,30m), a 
60m síkfutáson Hodgyai - V., Vass-Tófalvi 
Adrián (VIII.A) - IX., távolugrásban Pál 
Norbert (VII.A) - VI. (4,44m), Hodgyai 
pedig (4,35m), VIII. lett. A lányoknál 
Sebestyén Eszter (VII.A) a 800 m-es sík-
futáson a III. lett (3 1̀1`̀ ), távolugrásban 
(3,42m) VIII. lett. Még pontokat szereztek 
Bodrogi Irén (VII.A)a 60m-es síkfutásban, 
Magyari Adrienn (VII.B) kislabda hajítás-
ban és Kiss Gyöngyvér(VII.B) a 800m-es 
futásban. Összesítésben az iskola az össze-
gyűjtött 165 ponttal a III. helyen várja a 
tavaszi fordulót, ahol reméljük még jobb 
eredményekre számíthatunk/készülünk.

Ugyancsak október közepén szervezte a 
Móra Ferenc Iskola testnevelés katedrája, az 
őszi „iskolahetük” keretében, a már rég ha-
gyományos, hasonló nevű kupákkal díjazott 
kispályás labdarúgó tornát 2 korcsoportban 
– V-VI., illetve VII-VIII. osztályosok

(folytatás a 8. oldalon)
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Könyvtári hírek, mert
OLVASNI JÓ!!!

Február 14-én, a kis könyvtárunk 
könyvek ajándékozásával ünnepelte meg 
a Nemzetközi Könyvajándék Napot, így 
számos könyv talált olvasójára. 

E nap alkalmával avattuk fel a Könyv-
csere dobozt is a könyvtárban. Amennyiben 
van otthon olyan könyved, amit már kiol-
vastál, esetleg több példányban van meg, 
ne habozz, hozd be a könyvtárba és cserébe 
választhatsz egy könyvet a dobozból. 

Zajlik az OLVASNI JÓ!!! olvasási ver-
senyünk! ÖRÖMÜNKRE sokan csatla-
koztatok, de még mindig be lehet kapcso-
lódni, olvassatok, mert olvasni jó!

A könyvajánlók, bizony arról is árul-
kodnak, hogy hány regényt olvastak el 
a versenyhez csatlakozott diákok január 
27-e óta. Elárulom: 301-et.

Amennyiben szeretnél egy jó könyvet 
olvasni, de nem tudod, mit olvassál, olvass 
bele iskolatársaid könyvajánlóiba, biztos 

találsz kedvedre való könyvet!!!
A könyvtár előtti folyosót, teszik díszes-

sé a szép plakátok, könyvjelzők, melyek a 
versenyhez csatlakozott diákok munkái.

Az elmúlt héten ötven, az Osiris Könyv-
kiadó gondozásában megjelent köny-
vel gazdagodott a könyvtárunk, a helyi 
EMNT és A Pro Minoritate Alapítvány 
jóvoltából, valamint számos izgalmas ma-
gyarországi tankönyvvel ajándékozott meg 
a Szent Gellért Lovagrend Márton Áron 
Tartomány Egyesülete.

KÖSZÖNET ÉRTE!!!

A sok-sok varázslatos munka, ami egyet hirdet: 
OLVASNI JÓ!!!

A matematika szeretete
Érdekes egy tantárgy, tele titokzatos, 

furcsa és izgalmas dolgokkal. De hogy 
lehet ezt szeretni? Például, ha gyakorlod. 
Tudjuk, hogy az elején nem nagy élvezet-
tel csinálod, de aztán később szívesen ol-
dogatod a feladatokat.

III. osztályos koromban vált a kedvenc 
tantárgyammá a matek, amikor továbbju-
tottam a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
országos döntőjére. Ez nekem megmu-
tatta, hogy van miért tanulni, készül-
ni, gyakorolni. De mindezek nemcsak a 
versenyekre hasznosak, hanem az életben 
is. Ha jól tudod a matematikát, akkor jó 
állásod is lehet.

Azok a matematikatanárok, akik ezt a 
sok jó jegyet, azt a sok piros pontot adják, 
örömet szereznek neked meg a családod-
nak. Még egy jó tényező, ha jól tudod a 
matekleckét, akkor nem kell izgulnod a 
felmérő előtt.

Már kiskoromban jól ismertem a szá-
mokat, az óvódában nem volt nehéz dol-
gom. Eldöntöttem, hogy nagykoromban 
olya szakmát választok, amiben mindig 
mellettem lesz az a logikus matematika, és 
jó megélhetésem is lesz belőle.

Ebben a tantárgyban a mértan is, de 
főleg az algebra érdekel engem. Az a sok 
számítás, azt szeretem én igazán. Tudom, 
mások bánnák, de engem nem szomoríta-
na el, ha egy héten több matekóra lenne. 
Az óra jól meg van szervezve, a tanárnő 
megtanítja az új leckét, aztán következnek 
a gyakorlatok.

Tehát ebből az egészből azt szűrjük le, 
hogy ezt a szép tantárgyat tanulni és gya-
korolni kell, s így meg is lehet szeretni.

Cseke Tamás-István VI.A

A Bolyai Matematika versenyen
Az Erdélyi Magyar Matematika Verseny-
re, melyet az idén is megszerveztek, osz-
tályunk (VIII.A) csapata összefogott és 
benevezett. Csapatunk tagjai: Fekete Dá-
niel, Márton Emőke, Pap Hajnalka, Péter 
Amanda az Aranyászok nevet választot-
ták. Remélve a jó helyezést, estünk neki a 

feladatoknak, és kerestük a megoldásokat.
Nagy meglepetésünkre a Csíkszeredában 
megrendezett díjkiosztáson a II. helye-
zésben részesítették csapatunkat. Nagyon 
örültünk az eredménynek, és köszönjük a 
tanár néninek a felkészítést, meg a kitartó 
munkára való késztetést.

A VIII. A osztály csapata

Iskolánk VI. osztályos tanulóinak csapata: Cseke Tamás 
István, Török Andrea, Gál Bernát, a Zrínyi Ilona mate-
matikaverseny Hargita megyei fordulóján a VI. osztályo-
sok között csapatban a másadik helyezést érte el.
Cseke Tamás István a Zrínyi Ilona matematikaverseny 
Hargita megyei fordulóján a VI. osztályosok között első 
helyezést ért el.

GRATULÁLUNK!
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Csizmadia Hunor, Bencze Norbert, Kovács 
Hunor, Bányász Hunor, Simó Csaba.

Február 22-én a Terra földrajzverseny he-
lyi szakaszán, melyre az Orbán Balázs Ál-
talános Iskolában került sor a következő 
tanulók vettek részt. Az V. osztályokból: 
Kis Rita, Timár Edina, Sándor Attila, VI. 
osztályból: Gál Bernát, Jenei Bence, Szé-
kely Kincső, VII. osztályból: Jánosi Borbála, 
Kiss Csaba. A megyei szakaszra Gál Bernát 
és Jánosi Borbála jutott tovább. A megyei 
szakaszt márc. 29-én szervezték meg. Gál 
Bernát dicséretben részesült, Jánosi Borbála 
a II. helyezést érte el, és tovább jutott az or-
szágos szakaszra

  Február 21-én a Zrínyi Ilona matematika 
versenyen a következő tanulók vettek részt: 
Cseke Tamás, Török Andrea, László Zsolt, 
Gál Bernát, (VI. oszt.). Fekete Dániel, Klein 
István, (VIII. oszt. ) Kertész Zsuzsa, Dálya 
Orsolya, Gál Krisztián, Tófalvi Patrik, Gábos 
Szabolcs, Szakács Szilárd, Lőrincz Emil, Lő-
rinc Huba, (IV. B oszt.) Gál Imelda, Varga 
Márton.( III. A oszt.)

Március 11-én Csíkszeredában a Segítő Má-
ria Római Katolikus Gimnázium dísztermé-
ben díjazták a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei szakaszán kitűnő eredményt 
elért diákokat, pedagógusokat: Gál Imelda, 
Varga Márton, (III. A) Kertész Zsuzsa, (IV. 
B) Cseke Tamás István, Gál Bernát, Török 
Andrea, (VI. A) Jánosi Borbála (VII. A) Fe-
kete Dániel (VIII. A). Cseke Tamás István a 
hatodikos diákok közül a legelső helyezést 
érte el. Továbbjutott a Kárpátmedencei or-
szágos szakaszra. Iskolánk 6. osztályos csa-
pata (Cseke Tamás, Török Andrea, Gál Ber-
nát) a II. helyezést érte el.

Február 22-én a Mikes Kelemen elnevezé-
sű magyar nyelv és irodalom tantárgyver-
seny megyei szakaszán Kiss Péter, Cseke Ta-
más István, Feleki Viola és Patakfalvi Anita 
vett részt. Cseke Tamás István dicséterben 
részesült.

Február 22-én a német nyelvű megyei 
olimpiászon iskolánkat a VII. B osztályból 
Dénes Anita és Vajda Krisztina képviselte. 
Dénes Anita a IV. helyezést érte el, dicséret-
ben részesült.

Március 1-én a farkaslaki Tamási Áron 
Művelődési Házban szervezett népdalve-
télkedőn Székely Kincső, Varga Nóra Re-
náta, Papp Anna Dóra. Bencze Arnold vett 
részt. Bencze Arnold II. díjat nyert.

Március 2-án a Marosvásárhelyen a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceumban szervezett Er-
délyi Magyar Matemetika tantárgyverseny 
országos szakaszán Török Andrea és Fekete 
Dániel vett részt. Fekete Dánielt különdíj-
ban részesítették.

Március 5-én a III. A osztály farsangteme-
tésre hívta meg iskolánk apraját-nagyját.

Március 8-án a Fürkész helyesírási verseny me-
gyei szakaszán a IV. B osztályból Kertész Zsu-
zsa, Szász Bencze Brigitta, Bucur Zsanett, az I. 
B- osztályból Szász Dávid, Lukács Orsolya.

Március 10-én a következő tanulók kép-
viselték iskolánkat a városi kézilabda baj-
nokságon: Fekete Dániel, Káli Szilárd, 
Dusinszki Krisztián, Csizmadia Hunor, 
Dézsi Dániel, Pál Norbert, Hodgyai Ró-
bert, Balázs Barna Norbert. A csapat a III. 
helyezést érte el.

Március 14-én iskolánkban az 1848-49-es 

szabadságharc eseményeire emlékeztünk. 
A IV. A osztály műsora tette ünnepélyessé a 
megemlékezést.

Március 15-én a Gyergyóújfaluban meg-
szervezett megyei szintű földrajz tantárgy-
versenyen Patakfalvi Anita és Márton Emő-
ke vett részt. Márton Emőke dicséretben 
részesült.

Március 15-én az öt-nyolc osztályokból 21 
tanuló munkája került be a Polgármesteri 
Hivatal és a Városi Könyvtár által meghir-
detett rajz- és kokárda pályázatra. A tanu-
lókat (Ilyés Kincső, Dusinszky Andrea, Gál 
Zsolt, Bratu Botond, Szőcs Ágnes, Hadnagy 
Andrea, Bara Roland, Széll Botond, Simó 
Anita, Bedő Bernadett, Sebestyén Eszter, Ja-
kab Tamás, Sándor Kincső, Lajos Krisztina, 
Péter Júlia, Orbán Róbert, Kacsó Anita, Sza-
bó Vivien, Ilyés Tamás, Csergő Zoltán, Péter 
Amanda) emléklappal és feliratos bögrével 
jutalmazták.

Március 22-én az előkészítő és I-IV. osztá-
lyosoknak szervezett Hajnalcsillag elneve-
zésű népdalvetélkedőn Lackó Henrietta, III. 
B osztályos tanuló Dicséretben részesült. 

Március 22-én a Backamadarasi Kis Ger-
gely Református Kollégiumban megszerve-
zett Szívvel és értelemmel elnevezésű bib-
liaismereti vetélkedőn Székely Kincső (VI. 
B) II. helyezést ért el, Jenei Bence (VI. A) 
Dicséretben részesült.

(folytatás a 6. oldalról)
csapatainak, melyre a mieinket is meghív-
ták. Ahogy a közmondás is tartja: Jöttünk 
(Mentünk-résztvettünk), Láttunk (A pá-
lyán is!), NYERTÜNK ! mindkét csapat-
tal! BRÁVÓ!

Nagyon szép teljesítmény – ügyesek 
voltatok gyerekek! 

Mind a két kategóriában 4-4 iskola 
csapata versengett az első hely megszerzé-
séért. A szervezők, az Orbán Balázs Iskola 
és a székelykeresztúri  Petőfi Sándor Iskola 
csapatai voltak hivatalosak. Jó játék, sok 
gól után nyertek a „kicsik”, a mérkőzése-
ket a sportteremben rendezték. 

Csapatunkat a következők alkották: Bá-
nyász Hunor (kapus), Dénes Csaba, György 
Tamás, Simó Csongor (VI.A), Mihály Raj-
mund, Pap Ferenc (VI.B), Izsák Botond, 
Lukács Barna, Szfárli Hunor (V.B). A VII-
VIII.-os csapat is szépen szerepelt, nem 
vesztett mérkőzést, így az első helyen zárt. 
A csapat tagjai voltak:  Bencze Norbert (a 
kapuban), Kovács Hunor (VII.A), Csizma-
dia Hunor (VII.B), Fekete Dániel (VIII.A),  
Geréb Roland, Izsák Hunor, Káli Szilárd, 
Szigyártó Zoltán (VIII.B).

Ezeken kívül részt vettünk más verse-
nyeken is, az eredmények változatosak: az 
iskola atlétikai négypróba fiú csapata (Fe-
kete Dániel, Páll Dénes, Vass-Tófalvi Adri-
án (VIII.A), Hodgyai Róbert, Pál Norbert 
(VII. A) II. helyet szerzett a városi szaka-
szon a részt vevő 8 iskola csapatai közül.

A fiúk kosárlabda csapata  szintén a vá-
rosi szakaszon 4 csapat közül IV. lett, jól 
szerepeltek a „floorbol”-osaink II. hely egy 
városi iskolák közötti kupán.

Aztán januártól  folytatódtak a hivata-
los versenyek. 

A kézilabdás fiúk (Fekete Dániel, Káli 
Szilárd, Dusinszki Krisztián, Csizma-
dia Hunor, Dézsi Dániel , Pál Norbert , 
Bencze Norbert, Balázs Barna, Hodgyai 
Róbert és Pál Norbert ) városi III. helyet, 
a  focisok (Fekete Dániel, Orbán Róbert , 
Káli Szilárd, Izsák Hunor, Gyepesi Árpád , 
Csizmadia Hunor, Bencze Norbert, Kovács 
Hunor, Simó Csongor, Bányász Hunor), az 
iskolánkban szervezett körzeti bajnok-
ságon (9 csapat) a döntőbeli vereséggel a 
másodikok lettek. 

Sakkosaink közül a városi II. Vajda 

Krisztina (VII.B) a megyei szakaszon a III. 
helyen végzett, míg Gyepesi Árpád (VIII.B) 
a városi III. hely után a megyei  szakaszon 
VIII.-nak zárt.

Ezen kívül iskolánk diákjai a rövid tél fo-
lyamán voltak szánkázni, a városi jégpályán 
korcsolyázni, sőt egyesek síeltek is és jégkar-
neválon is részt vehettek   az egyik szom-
baton délelőtt, ahol  sok szépen beöltözött  
maszkos csúszkált  egyszerre a jégen. 

A beszámolót Nagy József
testnevelő tanár készítette.




