
Híreink

Március 27-én Az iskolai szakasz szavaló-
versenyén a következő eredmények születtek: 
I. helyezések: Dósa Nóra Boróka (Előkészítő 
B), Demeter Klementina (I.B), Ambrus Réka 
(II.A), Farkas András (III.A), Szász  Bencze 
Brigitta (IV.B); II. helyezések: Bille Dávid 
(Előkészítő B), Gombkötő Kriszta (I.A), Egyed 
Barbara (II.A), Pál Anita (II.B), Lukácsi Cson-
gor (II.B), Benedekfi Andrea (III. A); III. he-
lyezések: Lázár Ágnes Zsuzsa (Előkészítő C), 
Parajdi Zsombor (I.A), Jakab Nóra (I.B). A 
városi szakaszon, melyet a Móra Ferenc Ál-
talános Iskolában szerveztek meg: I. díjat 
szerzett Dósa Nóra Boróka (Előkészítő B), De-

meter Klementina (I.B), Farkas András (III.A), 
Széll Botond (VI.A), II. díjban részesült Ke-
lemen Andrea, (VII.A), Dicsérő oklevelet ka-
pott: Ambrus Réka, (II.A), Szász- Bencze Bri-
gitta, (IV.B), Dusinszky Sarolta, (V. B), Jakab 
Melinda, (VIII.A).

Március 29-én a Hajnalcsillag V-VIII. osz-
tályainak szervezett népdalvetélkedőjén 
Székely Kincső, VI. B osztályos tanulót az I. 
díjban részesítették.

Április 4-én az Üveghegyen túl… mesemon-
dó verseny helyi szakaszán: I. Benedekfi And-
rea (III.A), II. Lukácsi Csongor (II.B), III. 
Szabó Mónika, (II.A), Bucur Stefánia Zsanett 
(IV.B), Dicséret: Bille Dávid, (Előkészítő B), 
Dósa Mátyás (III.A). Benedekfi Andrea és 

Lukácsi Csongor továbbjutott a városi sza-
kaszra, melyre iskolánkban került sor ápr. 
8-án. A városi szakaszon Benedekfi Andrea 
dicséretben részesült.

Április 5-én a Székelyföldi népdalvetélke-
dőn, melyet Sepsiszentgyörgyön szerveztek 
Székely Kincső (VI.B) osztályos tanuló Bronz 
oklevelet szerzett.

Április 23-án a Könyvtárosok Világnapja 
alkalmából meghirdetett A könyvtár titkai 
című irodalmi pályázatra benyújtott alkotá-
sáért II. díjat nyert Kertész Zsuzsa (IV. B).

Április 24-én az I-IV osztályos kispályás 
labdarúgó bajnokságon hat iskola mérte 
össze tudását. I. helyezést szerzett iskolánk 
csapata.                       (folytatás a 8. oldalon)

Bethlen Gábor
Általános Iskola
Székelyudvarhely

2014. június 17.
25. szám

 Az iskolaszintű nagy könyvvadász olva-
sási verseny, mely során a világ egyik leg-
jobb kikapcsolódási lehetőségével lehetett 
pontokat gyűjteni és nyerni, befejeződött.

Olvasni jó! – ezt hirdette a 
sok szebbnél szebben megrajzolt 
plakát, könyvjelző, az elolvasott, 
meghallgatott mesékről készült 
számtalan rajz, a nagyobbak által 
nagy számban kitöltött feladatlap 
és könyvajánló mind egy-egy elol-
vasott regény tanúságtételei. 

Sokan avatták iskolánkban ezt az 
évet az olvasás évévé: olvasva! – hi-
szen összesen 311-en kapcsolódtak 
be a versenybe, a legnagyobb pont-
számot összegyűjtő osztály tanulói 
pedig összesen 364 regényt és kisre-
gényt olvastak, iskolánk legügyesebb 
diákja meg 31 regényt olvasott el ja-
nuártól júniusig hogy csak a három 
legkiemelkedőbb adatot említsük. 

Versenyünk támogatóinak kö-
szönhetően értékes díjakkal tudtuk 
megörvendeztetni nyerteseinket 
június 4-én a díjátadó ünnepségen. 
Íme díjazottjaink és díjaik: Olvasni 
jó! iskolakönyvtári versenyen I.Díj: 
Tódor-Hajdó Klaudia (IV.B); II.Díj: 
Pál Vivien (IV.A); III.Díj Bendek 
Tímea (IV.B). Dicséret: Kertész 

Zsuzsa  és Tófalvi Zsanett (IV. B) osztályos 
tanulók.

Mindannyian könyvajándékban része-
sültek a Bagolyvár és az Árnika könyves-
bolt, valamint a Könyvmoly Antikvárium 
jóvoltából, a Székelyudvarhelyi Művelődési 

Ház értékes ajándéka az Augusztusi Alko-
tótáborában való ingyenes részvétel, mind 
az öt diákunk számára. A Tomcsa Sándor 
Színház az első és második díjazottunkat 
egy-egy gyerekbérlettel a Csipkerózsika 
ruhakölcsönző pedig egy 50%-os kedvez-

ménnyel örvendeztette meg.
Olvasni jó! c. iskolakönyvtári 

versenyen évfolyamelső könyv-
vadász díjban részesültek: Lőrincz 
Gabriella (VIII.B); Balázs And-
rea (VII.A); Timár Edina (V.A); 
Tódor-Hajdó Klaudia (IV.B); Jakab 
Barna (III.B); Pál Anita (II.B); Ma-
rosi Krisztián (I.B); Vetésy Dalma 
(Előkészítő A) osztályos tanulók.

A könyvajándékok támogatói 
a Bagolyvár és az Árnika köny-
vesbolt, valamint a Könyvmoly 
Antikvárium voltak. A Városi 
Könyvtár Olvasótáborába kapott 
meghívást a két legügyesebb 5-8 
osztályos pontszerzőnk Timár Edi-
na és Balázs Andrea. 

A legügyesebb osztály díja, a 
Művelődési Ház támogatásának 
köszönhetően egy tűzzománc fog-
lalkozás melyre június 11-én került 
sor, valamint egy egy hetes olvasó-
tábor az iskola könyvtárában júli-
us 7 és 11 között, melynek témája 
Gárdonyi Géza Egri csillagok c. 
műve. 

(folytatás a 8. oldalon) 

Olvasni jó! Jó volt!



2.  Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Orbán Levente
Születési hely: Székelyudvarhely

Születési dátum: 1990. június 16.

 Szívesen járt gyerekként iskolába? –

Mindig is szerettem tanulni. 3-4 éves 
koromtól a kedvenc időtöltésem a gyer-
mekmagazinok töltögetése, színezése volt. 
Édesanyám gyakran meséli nekem, hogy 
ha a kezembe kaptam a Buci Maci nevű 
folyóiratot, beültem egy sarokba, s órákig 
nem is lehetett hallani felőlem. 

Hét évesen része lettem az akkor telje-
sen újonnan épült Móra Ferenc Általános 
Iskola I.D osztályának. Az új közösség 
teljesen magával ragadott. A tanci nagyon 
kedves volt, s nagyon szerettük a tanítási 
módszereit. 

Az első négy év hamar elrepült, s követ-
kezett az V. osztály. Talán azóta is bánom 
azt, hogy akkor egy olyan döntést hoztam, 
hogy elszakadtam az 1-4es osztályomtól. 
4-ik osztályosan már 2 éve, hogy fociedzé-
sekre jártam rendszeresen, s így az edzőm 
meggyőzött, hogy a sport osztályban len-
ne a legjobb helyem. 

Nagyon gyorsan kiderült, hogy a sport 
osztályban valóban csak a tehetségemet 
veszítem el, s ezt a tanárok is felfedezték. 
Matekból, fizikából az osztály kiemelkedő 
tagja voltam. 6. osztály végén a matekta-
nár sokadszori kérésére a szüleim átírattak 
az A osztályba, ahol már kézzelfogható 
volt, hogy mennyire rossz hatással volt 
rám a 2 év sportosztály. 

IX. osztályba felvételt nyertem a Refor-
mátus Gimnázium teológia-filológia osz-
tályába. Ekkor már nem a reáltantárgyak 
voltak a kedvenc tantárgyaim, hanem a 
földrajz, történelem és a magyar.

Mi szeretett volna gyerekkorában lenni? –

Nyári éjszakákon tatám gyakran muto-
gatta a csillagokat, mitologikus története-

ket mesélt róluk, s csillagképeket tanított 
meg felismerni. Hallottam meséket egy 
Csaba királyfiról, aki a Csillagösvényből 
fog egyszer majd visszatérni, segíteni a szé-
kelyeknek. De hallottam meséket a nagy 
Zeuszról is, aki a legfőbb isten a görögök 
szerint, s jelenleg a Jupiterről figyel min-
ket. Ezek a mesék nagyon elbűvöltek, s 
gyerekként a csillagok tanulmányozását, 
tűztem ki célomnak.

Meséljen gyerekkori csínytevéseiről! –

Gyerekkorom legszebb élményei Mak-
falvához fűződnek, ahol a nyaraimat töl-
töttem a nagyszüleimnél. Nagyon sokat 
jártunk itt a Kis-Küküllőbe fürödni, renge-
teget jártunk a környező erdőkbe gombász-
ni, na meg a gyümölcsösökbe, a szebbnél 
szebb színekben pompázó fákra legelészni. 

Az iskolában inkább a furfangos észjárá-
som által elkövetett csínytevések maradtak 
fent. Amikor az unalmasabb órákról gyak-
ran ellógtunk, s mégis mindig kimagya-
ráztuk a tanárnak. Nem mondhatom azt, 
hogy mindig én voltam a legjobb diák, de a 
magaviseleti jegyemre mindig vigyáztam.

Miért választotta a tanári pályát? Miért  –
lett földrajz tanár?

Mindig is szerettem a földrajzot, nem 
esett soha nehezemre, hogy megtanuljam. 
A Református Gimnáziumban még job-
ban megszerettem a tantárgyat, így érett-
ségi után nem volt kérdéses, hogy földraj-
zot akarok tanulni tovább. Az egyetem 
vége fele még nem gondoltam, hogy tanár 
lesz belőlem. A záróvizsgák és a próbataní-
táskor a vizsgáztató tanárok nagyon meg-
dicsértek, s ajánlották, hogy próbáljam 
meg. A vizsgák végeztével a tanfelügyelő-
ség fele indultam, de azt mondták, hogy 
nincs semmi földrajz poszt. Sajnálják! 
Neki is álltam más munka után nézni, 
mikor szeptember 9-én cseng a telefonom. 
Ismeretlen szám volt, de válaszoltam. A 
tanfelügyelőségről hívtak, hogy a Tompa 
László Általános Iskolában megürült egy 
fél katedra, elvállalom-e. Nagyon megör-
vendtem, másnap már büszke kezdő tanár 
lettem a Tompa László iskolánál.

Utazott-e sokat? Van-e kedvenc országa?  –
Elköltözne-e egy időre külföldre? 

Két alkalommal voltam Magyarországon, 
s az országon belül néhány helyen. Szeretek 
nagyon kirándulni, de néha a szabadidő és 
az anyagiak közbeszólnak. Ha majd lesz 
megspórolt pénzem, valószínűleg Keletre fo-
gok utazni. Nagyon elvarázsol Azerbajdzsán 
a filmek, képek és leírások alapján. Szívesen 
a saját szememmel is megtekinteném. 

Hogyan tölti a szabadidejét? Szeret-e  –
sportolni? Milyen zenét szeret hallgatni?

Az utóbbi időkben nem sok szabad-
időm akad, de azt próbálom pihenéssel 
tölteni. Szeretek sorozatokat nézni, s köz-
ben semmire se gondolni. Ha jó idő van, 
akkor biciklire pattanok, s a város határá-
ban gyönyörködöm a tájban. Nyáron sze-
retek úszni a barátok társaságában. Fociz-
ni is szoktam járni néha.

Minden féle zenét meghallgatok, de 
legjobban az alternatív zenék nyerik el tet-
szésemet.

Mi a véleménye a mi iskolánkról és a diá- –
kokról? Van-e kedvenc osztálya? 

Már gyerekkorom óta jó véleménnyel 
voltam az iskoláról. Most, hogy részese le-
hetek az iskola közösségének nagyon büsz-
kévé tesz. Szeretem az iskolát, a kollegákat 
és a diákokat is. Néha előfordul, hogy van-
nak nehezebb napjaim, ez az egyes diákok 
pofátlanságának tudható be. Én próbálok 
minden osztállyal jó viszonyt kialakíta-
ni, ez többé-kevésbé sikerült is. Vannak 
olyan osztályok, akiknek elképeszt a szor-
galmuk, büszke is vagyok rájuk. Vannak 
olyan osztályok is ahol 2-3 diák megne-
hezíti az óráimat, s miattuk nem tudom 
olyan szinten elmondani a témát, mint 
ahogy szeretném, ez esetben csak azokért 
fáj a szívem, akiket tényleg érdekel. 

Van-e különbség a tanár bácsi szerint a  –
mostani és a régebbi tanár- diák kapcso-
latban?

Egyértelműen van. Nem tudom minek 
tudható be, de 10-15 évvel ezelőtt a diá-
kok sokkal jobban tartottak a tanároktól, 
mint ma. Nem engedtek meg maguknak 
ennyi mindent. A jegyektől is jobban fél-
tek. Nem fordult olyan elő, hogy az osz-
tályból a leírt leckét az egyik óráról a má-
sikra ne olvasták volna el, de most sokszor 
meglepődök, hogy az osztályból senki sem 
tudja, hogy mi volt az előző lecke címe. 
Néhány évvel ezelőtt nem volt Facebook, 
vagy egyéb közösségi oldal, ahol a diákok 
és a tanárok is követhetik egymás életese-
ményeit. 

Mit üzen iskolánk diákjainak?  –

Pár napja volt az iskolaudvaron egy 
négyszöggyűlés, amin az iskola tehetséges 
diákjait dicséretben részesítették. Nagyon 
büszke voltam mindenkire egyesével. 

Csak annyit üzenek, hogy legyetek ti is 
büszkék magatokra, osztálytársaitokra, s 
az iskolára és jövőre is törekedjetek hason-
ló eredményeket elérni.



Az iskola csillaga  3.
Búcsúzik a IV. A osztály

Most mi búcsúzunk az I-IV. osztálytól, a teremtől, a padoktól, 
a képektől... s a tanító nénitől.

Én nagyon szerettem ebbe az osztályba járni, és szerettem ami-
kor a tanító néni tanított. Szerintem ő tanít a világon a legjobban. 
Tőle nem szeretnék elbúcsúzni. (Geréb Attila)

Alig van két hét hátra az iskolából. Minden 
gyermek várja már a nyarat, de titokban 
már érzik, hogy jön az ismeretlen. 
Új tanterem, új tanárok és 
egyik sem lesz a mi tanító 
nénink. A negyedike-
sek úgy szeretnék, 
hogy ha jövő évben 
nem ötödikesek 
lennének, sőt ha 
lehet mindig ne-
gyedikesek ma-
radjanak, mert ez 
volt a legszebb év. 

Most már min-
den pillantását érez-
zük a tancinak. De bú-
csúzni kell. És most kell, 
ezt halogatni már nem lehet. 
Búcúszni kell a teremtől, a padoktól, 
a képektől... s a tanító nénitől. (Kész Krisz-
tián Attila)

Nekem minden nagyon fog hiányozni, az osztály, az osztály-
társak, a padok, de legfőképpen a tanító néni. Annyi sok szép évet 
töltöttünk együtt, sokat tanultunk és játszottunk. Jó lenne még 
ötödikben is itt járni, letörölni a táblát, ülni ezekben a padokban és 
várni a tancira. De azért már várom az ötödiket. (Gábor Zsuzsa)

Kitől, mitől búcsúzunk? 

Búcsúzunk az első osztálytól, a betűktől, amik eleinte olyan fur-
csák voltak... ha nehezen is, de megtanultuk olvasásukat, írásukat.

Az első osztályban a furcsa számoktól, a hattyútól, a kaszástól, 
a töltelékest magába tukmáló kalapos emberkétől, a természetes 
(ugye neked is természetes) számoktól, az összeadástól és a kivo-
nástól, legjobb pajtásunktól a szorzótáblától...

Az eleinte furcsa kiejtésű román szavaktól, a hónapos 
mondatoktól, a rokon értelmű szavaktól (jujj), 

a furcsa angol szavaktól, a világ leg-
szebb népdalaitól, mert ahogy 

ő énekelt nekünk... min-
dentől, ami a mi kicsi 

életünk volt, de nem 
akarunk elbúcsúzni 
a tanító néninktől, 
az örökké vidám, 
jókedvű, vicces 
tanító néninktől, 
Szász Margit taní-
tó nénitől. Őhozzá 

még visszajövünk 
az ősszel. (Parajdi 

Erik)
Mint a szétszéledt nyáj 

mi is szétszéledünk. Vastag 
rajtunk a gyapjú, a tudás gyapjúja. 

Öreg juhász összetartott. De most búcsú-
zunk. Búcsúzunk az osztályteremtől, a padoktól, 

de legfőképpen: a Tanítótól.
Tekintete magabiztos, bár sokszor mondja, hogy ő is fél, mégis 

ő a mi szemünkben egy hős. Ha szomorúak voltunk megvigasz-
talt, megértő, ügyes, okos és nagyon vicces. Isten áldása legyen 
rajta! (Gál Levente, - Én azok közé tartozok, akik nem a legjobbak 
az osztályból)

Jövőre ötödikesek leszünk
Az utolsó tanév vége közeledik, és jövőtől már ötödikesek le-

szünk. Ez egy picit elszomorít, mert ez az utolsó év, a tanító néni-
vel. Neki köszönhetően egy nagyon jó osztályközösségünk van. 

Nehezen tudom elképzelni, hogy 
majd jövőtől több tanítónk lesz, ezért 
egy kis félelem tölt el, de tisztában 
vagyok azzal, hogy ez az iskola rend-
je és az új tanítók majd pont olyan 
kedvesek lesznek hozzánk, mint a 
tancink. 

De mindezek ellenére rengeteg 
kérdés felmerül bennem: Jól fogom 
érezni magam? Milyen lesz az új osz-
tályfőnök? És hogyan fogok megküz-
deni az új akadályokkal?

A szüleim támogatásával és a jó 
osztálytársakkal közösen bízom ab-
ban, hogy majd egy ugyanilyen sike-
res évet zárok.

Milyen érdekes!
Most még mi vagyunk a kicsik 

közül a legnagyobbak, de jövőtől már mi leszünk a nagyok közül 
a legkisebbek! 

IV.B osztály

Búcsúzik a IV. B osztály
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Osztálytanító: Szász Margit (2006-2010)
Osztályfőnök: Kelemen Albert Kálmán (2010-2014)

Bartis Andrea
Bartos Timea

Bodor Norbert
Csergő Zoltán
Fekete Dániel

Geléd Kitti-Kamilla
Hajdó Katalin

Ilyés László-Tamás
Imre Krisztián
Jakab Melinda

Kacsó Anita
Laczkó Milán

Márton Emőke
Márton Klementina

Mihály Gyopár Henrietta
Orbán Kinga
Orbán Péter

Orbán Róbert
Pál Dénes

Pap Hajnalka
Péter Amanda

Szabó Vivien
Tóti Éva

Tőkés Noémi
Vajda Norbert

Vass-Tófalvi Adrián-
Mózes

„Eljött a perc, búcsúzni kell,
  Elindulunk,  most messze el”...

 Az első osztály kapuin belépve félelem 
rejtőzködött arcunkon, de talán a kíváncsiság 
nagyobb volt a számunkra még új világ felé.

De Tancink (Szász Margit tanítónő) ezeket 
a kétségeket hamar eloszlatta felőlünk, példaér-
tékű munkájáért, szigorúságáért és neveléséért 
köszönetet mondunk, sosem feledjük. Aztán 
egy nagyobb lépcsőfokra lépve, talán egy 
kis komolysággal is, beléptünk az osztály-
termünkbe, ami az idő elteltével nagyon a 
szíveinkhez nőtt.

Kedves tanáraink! Búcsúzunk most 
önöktől. Köszönetet mondunk türelmükért, 
amivel fogadtak az első percektől, köszönjük 
a szigorúságukat, amivel eredményes mun-
kát értek el, és a kicsit bohókás napokon is 

fegyelmezni tudtak minket. Köszönjük az 
érdekes pillanatokat, melyekkel megragad-
ták az osztály figyelmét. Az igazgató úrnak 
azt a türelmét, mellyel tanított minket, és 
megpróbált szemet hunyni néhány csínyte-
vésünk felett. Hálásak vagyunk a magyar 
tanárnőnknek (Nagy Ilona tanárnő), hogy 
nem csak az iskoláért, de az életre is nevelt 
minket, a szigorú szavaiért, melyekkel buz-
dított, hogy mint gyerekeit jóra intett, és 
e négy év minden olyan percéért, amikor  
a hétköznapokból kicsit kiszakadva, elvitt 
minket a vasárnapok szépségei közé. 

Hálásak vagyunk a matek tanárnőnk-
nek (Gábos Erzsébet tanárnő) a kitartó 
munkájáért. Voltak tanórák, mikor nem 
tudtuk a tételeket, voltak tanórák, mikor 
nem volt házi feladatunk, de voltak olya-
nok is, mikor a matematika versenyekről 

örömteli mosollyal térhettünk vissza.
Kedves oszi! Ha azt mondjuk, hogy ezer-

nyi emlék él szívünkben, talán nem is mon-
dunk eleget. Az a sok csínytevés, ami annyi-
ra kísértett bennünket, a szorgalmasan írt 
levelek vagy az ,,elnézés, hogy késtünk”...A 
néha jó vagy éppen kissé rossz osztályátlag, a  
kirándulások, az osztály meghibásodott ré-
szei, a fegyelmi füzet mélyen őrzött titkai, na 
meg a ,,nem mi voltunk”. De bizony, ezek 
mind-mind Mi voltunk.

Búcsúzunk iskolánk minden diákjától 
na meg tőletek, kedves osztálytársaink, az 
elmúlt évek legyenek örök emlékek, az ösz-
szetartás és szívből jövő nevetések, a tanul-
ságok és minden mi szép volt, csaljon mo-
solyt arcotokra, ha majd a középiskolában a 
könyvek közt visszaemlékeztek rájuk.

Pap Hajnalka, VIII. A
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Osztálytanító: Fülöp Etelka (2006-2010)
Osztályfőnök: Nagy József (2010-2014)

Biró-Ambrus Roland
Dobai Attila
Dósa Eszter

Dusinszki István-Krisztián
Faludi Ilonka

Fancsali Hanna
Farkas Tamás

Geréb Roland
Gyepesi Árpád

Incze Attila-Zsombor
Ivan Claudiu-Robert

Izsák Hunor
Káli Szilárd-Szabolcs

Klein István

Lajos Krisztina
Lőrincz Gabriella

Lukáts Krisztina-Éva
Nagy Zsanett
Nemes Beáta

Nemes Melinda
Patakfalvi Anita

Péter Júlia
Sándor Klaudia
Simó Márton
Stélik Szidónia

Szigyártó Zoltán

„Egyszer minden véget ér”- szól a sokak 
által ismert mondás. 

Bizony véget ér, de egyikünk sem gon-
dolta, hogy ilyen gyorsan. Mégis az itt töl-
tött nyolc évről regényeket lehetne írni. 

Hosszú utunkat tanító néninkkel, Fü-
löp Etelkával kezdtük. Kedvesen, szeretet-
teljesen nevelt. Megdicsért, megdorgált, 
játszott, nevetett velünk. Ő volt az isko-
lában az édesanyánk. Emlékszem néha 
tévedésből így is szólítottuk. 

Kedves Tanító Néni! Nagyon hálásak 
vagyunk, és köszönünk mindent. Köszön-
jük a következetes munkáját, és mindazt 
a sok bátorítást, jóságot, amellyel minket 
tanított, nevelt.

Ötödik osztályban Nagy József tanár 
bácsi lett az osztályfőnökünk, akit már 

ismertünk, mivel ő volt a testnevelés ta-
nárunk. 

Az osztály egyre összetartóbb lett. Éret-
tebben kezdtünk gondolkozni, a viselke-
désünk is megváltozott. A párhuzamos 
osztállyal is jobban megismerkedtünk, 
szorosabb barátságok alakultak ki. 

Versenyeken vettünk részt, díjakat 
nyertünk, és V. osztályban mi nyertük a 
Rend és fegyelem versenyt. 

 Tanáraink minden igyekezettel nevel-
tek, gyarapították a tudásunk, mellettünk 
álltak, igyekeztek megválaszolni a kérdé-
seinket. Sokszor nagyon rosszak voltunk, 
csínytevéseket követtünk el, máskor, mint 
kezes bárányok, úgy ültünk a padjaink-
ban. Köszönjük az osztályfőnökünknek, 
tanárainknak a jó szót, a jó tanácsokat.

Sok-sok emléket őrzünk. Hálásak va-
gyunk iskolánknak. Hálásak, hogy ehhez 
a nagycsaládhoz tartoztunk. Most át kell 
adnunk a helyünket. Új utak, új lehetősé-
gek várnak ránk. 

,,Elmúlt a nyolc év, most mégis félsz,

Sok kedves emlék, úgy fáj a szív.

Eljött a búcsú, ne sírj, ne félj,

Mert nem múlik el minden,

ami jó és szép.”

Dósa Eszter, Stélik Szidónia, Fancsali
Hanna, Farkas Tamás VIII. B
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Kirándulás Törökbálintra
Immár csak emlékeinkben él az a pár nap, 

amit Törökbálinton töltöttünk. A Zimándy 
Ignác testvériskola meghívására 22 tanuló és 
4 tanár indult útra május 30-án.

 Kényelmesen utazhattunk, hiszen nem 
volt kánikula, de csak estére értünk oda.

Ha megálltunk, megrohamoztuk a ben-
zinkutak üzleteit, és igyekeztünk minden 
otthonról kapott pénztől megszabadulni. 
A buszon a fiúk a foci világbajnokságra 
készültek: cserélgették Ronaldot Messire, 
Iniestára, összeállították a nemzeti csapa-
tokat. A lányok olvastak, társasoztak, tele-
fonálgattak, ha működött a készülékük. 

Mindenki izgatottan várta a házigazdá-
val való találkozást. Végre szemtől-szem-
ben állhattunk egymással, de még mindig 
nem tört meg a jég. Volt, aki elvitte az 
igazgató néni hátizsákját, és otthagyta a 
magáét. Mások elhagyták a pénztárcáju-
kat, csomagjaikat.

 A szombati napot mindenki a legjobb-
nak tartotta. A fogadó családok a legérde-
kesebb helyekre vittek Budapesten. Láttuk 
a Parlamentet, a hidakat, a Dunát, a Mar-
git-szigeti Zenélő kutat, az Állatkert maj-
mait, a Csodák palotáját, a Hősök terét és a 
Budai Várat. A tanárok ez idő alatt a buga-
ci pusztában dideregtek egy lovas kocsin és 
hallgatták a kocsis lehengerlő beszédét. 

Vasárnap a visegrádi Fellegvárat ro-
hamoztuk meg. A Panoptikum királyai 

és más alakjai annyira élethűek voltak, 
hogy szinte féltünk tőlük. Megcsodáltuk 
a kanyargó nagy folyamot, a Dunát, majd 
érmét vertünk. Leereszkedtünk az Ördög-
malom árkába, ahol a játszótéren hancú-
roztunk a hajó indulásáig. A Dunán való 
hajókázás is érdekes volt, habár minden 
ruhánkat magunkra kellett vennünk. A 
szűk utcáiról híres Szentendrén szálltunk 
ki, és fagyikat nyalogatva sétálgattunk. 
Hazaérve a családokkal osztottuk meg él-
ményeinket. A hétfőre tervezett program 
is érdekesnek ígérkezett. Délelőtt Buda-
pestre mentünk az Idővándor elnevezésű 
digitális színházi előadásra. Hallhattuk 
Széchenyi és Kossuth vitáját, láthattuk a 
„nagy magyarok” megvalósításait, majd 
beültünk a NASA vezérlőtermébe és az 
Apollo program holdra szállását ismerhet-
tük meg. Délután lubickolhattunk az új 
uszoda medencéiben, de igyekezni kellett, 
mert este az iskola Bokréta tánccsoportjai 
tartottak színvonalas műsort.

 Este összeszedtük és bepakoltuk 
holmijainkat, mert kedden reggel indul-
tunk haza. Elbúcsúztunk vendégfogadó-
inktól abban a reményben, hogy jövőben 
újra találkozunk Székelyudvarhelyen.

Jó volt veletek lenni! Szeretettel vá-
runk!!!

A résztvevő harmadik, negyedik és ötö-
dik osztályosok beszámolóit lejegyezte:

Biró-Ambrus Lenke tanítónő

Szorgalmasan olvasó diákok

a Teleki Tékában                                        
Januárban az iskolakönyvtár meghir-

dette az „Olvasni jó” olvasóversenyt.

Iskolánk tanulói számos könyvet olvas-
tak el szűk öt hónap alatt. Olvasni jó és ér-
demes, derült ki a verseny végén. Ugyanis 
a díjazottak sok szép és értékes jutalmat 
kaptak. De a legjobb, hogy a legjobb har-
minc olvasó nyert egy kirándulást Maros-
vásárhelyre. Ott meglátogattuk a Teleki 
Tékát, ahol az alig néhány centis köny-
vektől kezdve a méteres Bibliákig sokféle 
nyomtatványt láttunk. Az egyik tárolóban 
még egyiptomi hieroglifákkal díszített per-
gament is láthattunk. 

Azután elmentünk a Bolyai múzeumba. 
Miután megszemléltünk minden részletet, 
indultunk a várba. Mivel a vár már nagyon 
régi volt, éppen újították.  Minket ez nem 
zavart.  Gyorsan átszaladtunk a munkagé-
pek között. Először az állatcsontok és bő-
rök felhasználását mutatták meg nekünk. 
Igazi marhakoponyák is ki voltak állítva. A 
következő teremben a szerzetes papok éle-
téről tudhattunk meg sok érdekeset.

A kiállítás másik témája a gyógyszer-
készítés volt. Mi is készítettünk „légfris-
sítőt”, ami egy vászondarabkából és némi 
szárított gyógynövényből állt. A követ-
kező látványosság a Kultúrpalota volt. A 
díszítéseken rengeteg virág és levél volt, 
nagyon szép látványt nyújtott. Először a 
tükörterembe mentünk. A nevét onnan 
kapta, hogy a két végébe hat hatalmas 
velencei tükröt helyeztek. Az ablakokon 
lévő képek mondákat ábrázoltak. Amint 
kigyönyörködtük magunkat, mentük a 
híres polgármesteri emlékszobába. On-
nan a képtárba, majd a koncertterembe. 
Szerencsénk volt, mert éppen próbáltak, 
mi csak leültünk a puha székekbe és hall-
gattuk a zenét. 

Ahogy a Kultúrpalotából kimentünk, 
már várt minket a busz. Hazafelé vidá-
man énekelgettünk. Nagyon örülök, hogy 
bekerültem a legjobb harminc olvasó közé, 
és mindnyájunk  nevében köszönöm Réka 
néninek azt a sok munkát és fáradságot, 
amit ebbe a kirándulásba fektetett!

 Kertész Zsuzsa IV.B
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 Iskola
Bárcsak később kellene kelni,
És nem kellene nehéz táskát cipelni.
Hidd el, könnyebb volna,
Ha ez mind így volna.

Bárcsak kétnaponta kellene menni,
Így a fáradalmakat ki lehetne pihenni.
Hidd el, könnyebb volna,
Ha ez mind így volna.

Bárcsak hetente kirándulni mennénk,
És több kisebb vakációt kivehetnénk.
De ha ez másként nem lehet,
Azt tanácsolom, fogadd el a helyzetet.

Dusinszky Andrea,
Gavrilă Szabó Eszter V.B

Hogyan?
Október volt. A város csendes, bár nem 

teljesen. Csak az esőcseppek halk koppaná-
sait lehetett hallani. Halk léptek zaja zavar-
ta meg az utca nyugalmát. Egy kisfiú ban-
dukolt az úton. Feje fölött esernyőt tartott, 
arca nem volt látható, az ernyő eltakarta. 
Nem volt több kilenc évesnél. Ha valaki 
meglátta volna, biztosan megsajnálja és ha-
zaviszi. De nem járt senki az utcán.

A gyermek arcán mély szomorúság volt 
látható. Nem akart hazamenni. Úgy érezte, 
hogy az időjárás együtt érez vele. Az utcai 
lámpa fénye mellett látni lehetett, hogy az 
arca könnycseppektől volt nedves. Fázott. 

Egy pillanatra eszébe jutott, hogy mi-
lyen jó lenne otthon, a meleg szobában, 
édesanyja ölében… A mellkas tájékán 
furcsa nyomást érzett. Nem tudta, hogy 
mi az, pedig szülei halála óta többször is 
érezte. Lekuporodott egy lépcsőház elé. 
Maga alá húzta csöppnyi lábát, és tenyeré-
be temette arcát. Elhatározta, hogy többet 
nem sír, de ezt az elhatározást lehetetlen 
volt betartani. A nyomás a mellkasában 
elhatalmasodott, és a könnyek kibuggyan-
tak a szeméből.

Emlékek rohanták meg. Képek, amikor 
a szülei megdicsérték, vagy megdorgálták. 
Arra gondolt, hogy milyen mérges volt, 
amikor megszidták. Most már nem hara-
gudna érte. Most nem bánná, ha szidnák, 
dorgálnék, nógatnák, csak mellettük le-
hetne. Túl fáradt volt, rég nem aludt. Kis 
szemei vörösek voltak a sírástól. Úgy érez-
te, nem bírja már sokáig, lecsukódnak a 
szemei. Lassan hátradőlt. Nem tudatosult 
benne, hogy elaludt. Álmában édesany-
ját látta, aki letörölte könnyeit, majd egy 
selymes kéz simogatását érezte az arcán. 
Ahogy kinyitotta a szemét, egy fiatal nőt 
látott maga előtt, aki őt ébresztgette, majd 
kedves hangját hallotta. Nem fogta fel a 
szavak értelmét, csak nézte az asszony ar-
cát. Tudta, hogy ezt az asszonyt Ő küldte, 
Ő az édesanyja. 

Balázs Andrea, VII. A 

Az iskola monológja
Kizöldültek a fák, itt van június. El sem 

tudom képzelni, hogy már vége is van a 
tanévnek. Nem is tűnik olyan távolinak, 
amikor a felvirágozott nagy A betűn be-
jöttek a diákok a Tudás Házába. És most 
vége. Nem akarom, hogy befejeződjön. 
Nem akarom, hogy a gyerekek vakációra 
menjenek. Szeretem a gyerekzsivajt. Sze-
retem látni a mosolygó arcokat, a szüneten 
szaladgáló gyerekeket. Örömmel tölt el, a 
szünetek vidám hangulata. Együtt tanu-
lok velük a tanórákon, együtt izgulok a 
felmérők idején. Az évek folyamán a saját 
gyerekeimmé válnak.

Nem szeretek unatkozni. Pedig fogok, 
ha nem lesznek itt a gyerekek. Hiányozni 
fog a szünetet jelző csengő hangja. 

Még a kicsi fájdalmas dolgokat is kibír-
nám, csak ne legyen vége. Nem érdekel, 
hogy a piros falaimra dobálják a labdát, 
vagy néha lekapargatják a repedezett fa-
lamat. Vagy ha a tantermeket szemetesen 
hagyják, nem viszik ki a szemetet. Elvi-
selem mindezt, ígérem, csak ne legyen 
vége… 

A vakáció alatt olyan leszek, mint egy 
elhagyott ház, akivel nem törődik senki… 
Tőlem csevegjenek a Wc-ben, pancsolják 
szét a vizet ..Megbocsátanám, csak  ne 
lenne vakáció. A vakáció az én rémálmom. 
Én nem értem a gyerekeket … miért vár-
ják annyira a vakációt, hiszen itt annyit 
nevetgélnek … együtt vannak … de a 
vakációban minden gyerek otthon van … 

A földrajz egy nagy kaland
A Földgolyó csodálatos világát ismer-

hetjük meg földrajz órákon. A képek, tér-
képek, leírások segítségével, néha úgy ér-
zem, hogy egy utazáson veszek részt. Egy 
utazáson, melyhez ki se kellett mozdul-
nom a házból, mégis a világ legérdekesebb 
helyeivel ismerkedem.

Egy idő után számomra a földrajz már 
nem tantárgy volt, hanem hobbi. Mindig 
is vonzottak az idegen országok, a messzi 
tájon élő emberek, kultúrák. Ahogy a tu-
dásom gyarapodott, úgy vált izgalmasab-
bá és könnyebbé a tanulás.

Az olimpiászra viszonylag könnyen 
ment a felkészülés. A városi szakasz előtt 
nagyon izgultam, de amint átvettem a tan-
anyagot, már örültem a versenynek. Nagy 
meglepetés volt számomra, hogy az orszá-
gos szakaszon a 3. helyezést értem el. 

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen 
a versenyen, mivel sokat tanultam, rengeteg 
újdonsággal találkoztam, és sajnálnám, ha 
ennyi élményről lemaradtam volna.

Jánosi Borbála, VII. A

Utolsó osztálykirándulás
Június van, eljött a tanévvége, és mi 

részt vettünk egy utolsó közös osztályki-
ránduláson. Az oszival és a földrajz tanár 
bácsival osztályunk péntek délután útnak 
eredt Varság felé.

Az összeszokott csapat az első pillana-
toktól kezdve otthon érezte magát a hétvé-
gi házban. Szabad foglalkozással töltöttük 
a péntek délutánt, ahol az osztályunk önfe-
ledten jól érezte magát, az esti tábortűz mel-
lett közösen énekeltünk, majd  játszottunk 
és  felidézve minden csínytevést, nevetést, 
szép emléket, beszélgettünk. A jókedvünk 
útjába nem állhatott még a hideg sem, az 
együtt eltöltött idő és beszélgetések varázsa 
elfeledtetett velünk mindent.

Szombaton egy séta várt ránk az elbűvö-
lő természetben, ellátogattunk a vízeséshez 
és a kilátóhoz. Majd este kissé fáradtan, de  
a legszebb élményekkel tértünk haza erről a 
feledhetetlen osztálykirándulásunkról.

Pap Hajnalka, VIII. A

Aranyköpések: 
(Biológia órán) Diák: - Halfajták: ke-

szeg, harcsa, vadréce…
(Osziórán) Diák: - A közeljövőbe me-

gyünk kirándulni? Tanár: - Igen, májusba!
(Osziórán) Tanár: - Fülezzétek a hegye-

teket!
(Angol órán) Szövegalkotás kép alap-

ján. A kép hátterében egy kályha áll. Diák: 
- Akkor ez most mosógép vagy mosoga-
tógép?

(Zeneórán) Diák: - Hej, Vargáné pálin-
kát főz…

esetleg nyaralni mennek? … 
És Ti nyolcadikosok, rólatok tudok a 

legtöbbet, de mélyen hallgatok, nem áru-
lom el a titkaitokat senkinek.  A legjobban 
fáj, hogy búcsút kell venni tőletek.…Le-
gyetek ezután is szorgalmasak, illemtudó-
ak! Sok sikert kívánok az új iskolátokhoz! 

Addig is várom a szeptembert …ami-
kor újra élni kezdek. 

Szervusztok gyerekek!! 
Ferencz Réka, V. B
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Hunor (III. B), Biró Tamás, Kis János, Szőcs 
Apor (IV.A), Szakács Szilárd (II.A), Birtalan 
Tamás, Szfárli Szilárd (II.B)

Április 26-án Speaking English is Fun cím-
mel Oklándon szerveztek általános iskolás 
diákoknak versenyt. Iskolánkat 3 csapat 
képviselte: Anonymus csapat – Kiss Péter, V. 
B, Török Andrea, Cseke Tamás István VI. A, 
Hajas Krisztián, VI. B; The Hungovers csa-
pat – VIII. A: Márton Emőke, Tőkés Noémi, 
Péter Amanda, Imre Krisztián, a Fantastic 
four csapat: VIII. B – Dósa Eszter, Farkas 
Tamás, Patakfalvi Anita, Szigyártó Zoltán. A 
Fantastic four- az I. helyezést hozta el.

Május 9-én tartották a Szól a kakas már… 
iskolaszintű népdalvetélkedőt. Eredmé-
nyek:  I-II osztályosok: I. díj: Demeter Csenge 
(I.B), II. díj: Szász Szilárd (II.A), Pál János 
(I.B), III-IV osztályosok: I. díj: Bencze Arnold 
(III.B), II. díj: Laczkó Zsanett (III.B). Május 
16-án a városi szakaszon Demeter Csenge (I. 
B)- I. helyet szerzett.

Május 9-én az I-IV osztályok megyei kis-
pályás labdarúgó bajnokságát iskolánkban 
szervezték meg. 5 csapat mérte össze tudását. 
Az első helyen a mi iskolánk csapata végzett. 
Továbbjutott a zóna szakaszra.

Május 10-én Jánosi Borbála a Terra földrajz 
verseny következő szakaszán versenyzett. 
Országos III. helyezést ért el. 

A Budvár Kupa természetjáró versenyén, 
melyet Homoródszentpálon szerveztek 
az V. B osztály csapata Dusinszky Andrea, 
Dusinszky Sarolta és Gavrilă-Szabó Eszter az 
I. díjat hozta el.

Május 12-én az Európa-hét alkalmából Mit 
jelent neked az Európai Unió? címmel szer-
vezett rajzpályázaton I. díjat nyert Mateiu 
Daniel (VI.A), II. díjat Gál Bernát (VI.A), 
III. díjat Vajna Éva (VI.B) osztályból.

Május 16-18 között iskolánk I-IV osztályos 
futballcsapata Marosvásárhelyen a Zona-
szakaszon képviselte iskolánkat. Csapatta-
gok: Gedő Hunor-Botond, Lukács Dániel, 
Szakács Szilárd, Birtalan Tamás, Szfárli Sza-
bolcs Levente, Varga Márton, Bokor Tamás, 
Bokor Attila, Kis János, Szőcs Apor.

A májusi Kenguru Matematika verseny 
baraj szakaszán Sorbán Előd , Kertész Zsuzsa, 
Tódor- Hajdó Klaudia, Dálya Orsolya, Szász 
Bencze Brigitta, IV. B osztályos tanulók ré-
szesültek dicsérő diplomában.

A fedezzük fel a Székelyföld természeti érté-
keit elnevezésű együtt a tehetségekért diák-
vetélkedőre, melyet a Csíkszeredai Sapientia 
egyetem szervezett, iskolánkból két VII. A 
osztályos csapat nevezett be. Mindkét csa-
pat bejutott a II. fordulóba. Csíkszeredában 
mutatták be a dolgozataikat: Csapat 1: Kele-
men Andrea, Kovács Henrietta, Feleki Viola, 
Sebestyén Eszter, csapat 2: Boros Anna, Balázs 
Andrea, Lukács Andrea, Kiss Csaba.

Május 20-án az atlétika bajnokság városi 
szakaszán I. helyezést ért el: Szakács Szilárd, 
(IV.B) 50 m, Goda Dániel, (IV.B) 600 m, 
Felszegi Attila. Kislabda, II. helyezés: Szász 
Bencze Brigitta (IV.B) 50 m, III. helyezés: 
Felszegi Attila, 600 m.

Május 30-június 3 között 22 harmadik, ne-
gyedik, ötödikes diák részesült Törökbálin-
ton a Zimándy Ignác testvériskola vendég-
szeretetében, és vehetett részt a három napos 
élménydús programon. 

Június 4-én Zöld udvar címmel iskolánkban 
egy környezetvédelmi programot indítot-
tunk el, melynek célkitűzései között szere-
pel: iskolánk területén a zöld övezet létreho-
zása, környezetvédelemre való nevelés, közös 
tevékenykedés az iskolaudvar szépítéséért és 
a környezettudatos élet promoválása.

Június 6-án Csíkszeredában az elemi osztá-
lyok megyei atlétika bajnokságán II. helyezett 
lett Szász- Bencze Brigitta (IV.B) az 50 m 
gyorsfutásban, III. helyezett lett Szakács Szi-
lárd (IV.B) az 50 m gyorsfutásban, III. helye-
zett Goda Dániel, a 600 m síkfutásban.

(folytatás az 1. oldalon 
Iskolaszinten az első 30 legügyesebb 

könyvvadász ajándéka egy kirándulás volt 
Marosvásárhelyre a Delizsansz KFT támo-
gatásának köszönhetően. Első utunk a Te-
leki-Bolyai Könyvtárba vezetett, amelynek 
udvarán a gyerekek Márton Krisztina könyv-
restaurátor vezetésével egy múzeumpedagó-
giai foglalkozás keretén belül ismerkedhettek 
meg a márványpapír készítés fortélyaival, ezt 
követte a könyvtár megtekintése, itt Weisz 
Szidónia könyvtáros mesélt érdekfeszítően a 
könyvtár történetéről és értékes állományáról, 
valamint a neves Bolyaikról. 

Pánczél Szilamér régész, a Marosvá-
sárhelyi Megyei Múzeum munkatársa 
vezetésével a Várba látogattunk, ahol, a 
vár rövid történetének megismerése után, 
három kiállításon vezettek végig a mú-
zeum munkatársai. Így a gyerekek meg-
ismerkedhettek az állat és ember sokrétű 
kapcsolatával, a Beszélő csontok című 
kiállítás révén a középkori marosvásár-
helyi ferences rendi szerzetesek életébe 
nyerhettek betekintést, valamint az érdek-
feszítő Gyámolító gyógyír, kúráló pirula. 
Mozzanatok a gyógyszerészet történetéből 
c. kiállítás megtekintése után a gazdag in-
formációk mellet még egy kis illatzsákkal 
is gazdagabban térhettek haza, amelyet 
egy múzeumpedagógiai foglalkozás során 
készítettek. Ezt követte a lebilincselő ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota megtekintése. 

Köszönjük a Delizsansz KFT., a Teleki-
Bolyai Könyvtár és a Marosvásárhelyi Me-
gyei Múzeum támogatását. Külön köszönjük 
Pánczél Szilamér segítségét a szervezésben. 

Dunkler Réka, könyvtáros

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán,
vagy pusztára?

Folyópartra,
vagy erdőre?

Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk,
vagy horgásszunk?

Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő
akár folyó,
Gyönyörű a

vakáció!

JÓ VAKÁCIÓT!

Zelk Zoltán: Vakáció


