
Híreink
Október 6-án az előkészítő osztályok a Ha-
mupipőke bábelőadást tekintették meg .

Október 10-én a Csicser farmot látogatta 
meg az előkészítő B osztály.

A Zöld udvar program keretén belül plaká-
tokat és tájékoztató füzetet készítettek az V. 
osztályok tanulói osztályfőnökeik irányítá-
sával.

Október 10-én tematikus tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt iskolánk felső tago-
zatos tanulói és pedagógusai a Kerekerdőn. 
Csapatjátékok, természetjárás, az őszi erdő 

megfigyelése tették gazdaggá a kirándulás 
programját.

A Jutalomkirándulásra az iskola hagyo-
mányaihoz híven az idén is sor került. Az  
V-VIII osztályosok  a Vasláb melletti Súgó-
barlanghoz és Csíksomlyóra kirándultak.

Az iskola ismét benevezett a ROREC hul-
ladék újrahasznosító programba. Ezúttal az 
V. B osztály tanulói képviselik az iskolát, de 
az iskola minden diákja részt vesz.  Ennek 
keretében okt. 14-én szelektív kukák felsze-
relésével vette kezdetét a program. A prog-
ram szakirányítója: Kertész Hajnal.

I. díjban részesült az V. B osztály csapata 
(Kertész Zsuzsa, Szász Bencze Brigitta, Goda 
Dániel, Kovács Tamás, Sebők Róbert Márk) 
a Budvár Kupa Természetjáró versenyén. 
Felkészítő tanár: Kertész Hajnal.

A Móra Ferenc Napok keretében szervezett 
vetélkedőkön a következő eredmények szü-
lettek: - Állatok ismerete - Török Andrea, 
Jenei Bence III. díj, Szőcs Ágnes, Máthé Ale-
xandra, Székely Kincső- II. díj - A verseny-
re felkészítette, tanáruk: Orbán Csaba.

(Folytatás a 8. oldalon)

Bethlen Gábor
Általános Iskola
Székelyudvarhely

2014. december 17.
26. szám

 Környezeti nevelés a Bethlen Gábor Általános Iskolában
Tennünk kell ahhoz, hogy szebb és 

tisztább legyen a környezetünk, együtt 
pedig többre vagyunk képesek. - vall-
ják az iskola pedagógusai, diákjai.

A június- október időszakot felölelő 
Zöld udvar elnevezé-
sű programban az is-
kola ötödik osztályos 
tanulói, tanáraik és 
a szülők vettek részt. 
A program egy valós 
igény megvalósítá-
saként született. Egy 
olyan iskolaudvart 
képzeltünk el, ahol a 
leaszfaltozott udvar 
mellett, zöld gyep, 
díszfák és virágok 
emelik az udvar gyer-
mekbarát szerepét. 
A megálmodott zöld 
sarok program, mely-
nek kivitelezését a 
Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala támogatta, lassan 
a vége felé közeledik. 

A program folyamán alkalom nyílt 
arra, hogy ismerkedjünk a környezeti 
értékrenddel. Igyekeztünk egy olyan 
elméleti tudást, készséget és elkötele-
zettséget megalapozni, ahol nemcsak 
odafigyelünk a környezeti problémák-
ra, hanem törekszünk a problémák 
megoldására is.

A környezettudatosság egy min-
dennapos magatartást jelent, ahol 

odafigyelünk a vízfogyasztásra, a 
hulladékkezelésre, a természettel való 
kapcsolatunkra.

Célunk volt, hogy a gyerekek szem-
léletmódját olyan irányba terelgessük, 

mely gondolkodásukban és cselekede-
teikben a fenntarthatóságot szolgálja.

A téma megbeszélése után a diákok 
plakátokat készítettek, amelyben a lé-
nyeges üzeneteket fogalmazták meg: a 
tiszta környezet fenntartása, a faültetés 
fontossága, partnerség a hulladék újra-
hasznosításában, az egészséges életmód 
hangsúlyozása, zöld övezetek létreho-
zása, ne romboljunk, minél többen bi-
ciklizzünk, gyalogoljunk, vigyázzunk 
a természetre, védjük az élővilágot, 

takarékoskodjunk az energiával, keve-
sebb szemetet termeljünk…

Ezt követően, az iskola udvarán a 
zöld övezet kialakításának folyamata 
indult el: a terület elrendezése, termő-

föld hozatala az 
előkészített felü-
letre, a fűmagok 
elvetése. A prog-
ram befejező ré-
szére a díszfák, 
virágok ültetésé-
re is hamarosan 
sor kerül.

Reményeink 
szerint a gyep 
kitűnő teret ad a 
játékhoz, a dísz-
fák, növények 
lekötik a port, 
tisztítják a leve-
gőt. A környezet 
és a gyerekek 
között létrejön 

egyfajta kötődés, és amit mi magunk 
hozunk létre, talán jobban értékeljük, 
talán jobban vigyázunk.

A program befejezése után is fontos-
nak tartjuk, hogy diákjaink részt vegye-
nek más olyan programokon, melyek 
során formálódik a környezetszemléle-
tük, a környezettudatos magatartásuk, 
és kialakul a környezetért tenni tudó, 
környezetért felelős életvitel.

László Krisztina, programfelelős



2.  Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Bálint Ibolya 
Születési hely: Székelyudvarhely

Születési dátum: 1987. november 7.

 Hol tetszett tanulni? –

Általános iskolai éveimet Kápolnás-fa-
luban az ottani Kriza János Általános Isko-
lában töltöttem. Középiskolába a Benedek 
Elek Tanítóképzőbe jártam. A középiskola 
befejezése után elvégeztem a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem kihelyezett tagozatán 
az Óvoda és Iskolapedagógia szakot, egye-
temi diplomát szerezve.

Jelenleg végzős hallgató vagyok a 
székelyudvarhelyi Edutus főiskolán, ahol 
Kereskedelem-marketing szakot végzek. 
A második egyetemet érdeklődésből, ön-
szorgalomból kezdtem el, nem a pályamó-
dosítás céljából .

Szeretett-e tanulni? –

A válaszom határozott igen. Eddigi éle-
tem folyamán mindig tanultam és jelenleg 
is azt folytatom. Egyetértek az egész életen 
át tartó tanulás elvével (life longlearning), 
főleg az én szakmámban, ahol folyama-
tosan újítások vesznek körül, továbbkép-
zőkre kell járni, új módszereket kell meg-
ismerni stb.

Szeretett-e versenyekre járni? Ha igen mi- –
lyenekre?

Igen, szerettem. Szívesen vettem részt 
népdalversenyeken, szavalóversenyeken 
ahol szép eredményeket értem el. Leg-
büszkébb egy Kallós Zoltán Alapítvány 
által rendezett országos népdalversenyre 
vagyok, ahol I. helyezés nem lévén, II. he-
lyezést szereztem.

Gyerekkorában miről álmodozott? Min- –
dig is tanító néni szeretett volna lenni?

Megmondom őszintén nem álmodoz-

tam, legalábbis nem emlékszem, viszont a 
pedagógusi pálya szeretete már gyermek-
ként ott motoszkált bennem, talán azért, 
mert édesanyám is pedagógus és példa-
képként szolgált nekem.

Szépen tetszik énekelni! Esetleg nem sze- –
rette volna az énekes pályát választani?

Sokszor megfordult a fejemben, hogy 
népdalénekes legyek és középiskolai osz-
tályfőnököm Gyarmati Pál zenetanár úr is 
sokat biztatott, de valahogy a jó Isten a pe-
dagógusi pályára terelgetett és egy percét 
se bánom, nagyon szeretem a munkámat, 
kihívás számomra.

Miket énekel a legszívesebben? Esetleg mi- –
lyen zenéket szeret?

Legszívesebben a népdalokat éneklem, 
de feltöltik lelkemet, ha vasárnap a szent-
misén egyházi énekeket énekelhetek. A 
könnyűzenét sem vetem meg , néhanap-
ján koncertekre is eljárunk a férjemmel.

Szeret-e táncolni? Játszik hangszeren? –

Nagyon szeretek táncolni, mivel falun 
nőttem fel a bálok megtanítottak rá, de 
kedvencem, ha édesapámmal rophatom a 
csárdást. Ami a hangszereket illeti, furu-
lyán meg tudok szólaltatni dalokat.

Milyen érzés volt előkészítő osztályt kezde- –
ni és nem elsőt? Mennyivel volt nehezebb?

Büszke vagyok rá, hogy úttörő pedagó-
gusa lehettem e tanügyi újítás bevezetésé-
nek, számomra nem jelentett nehézséget, 
talán azért sem, mert rendelkeztem 6 évi 
óvónői tapasztalattal, ami sokat segített, 
mert már az óvodában is az integrált mód-
szerrel dolgoztam. 

Az előkészítő osztályos tanévemre mindig 
szívesen emlékszem vissza, hiszen egy sikeres 
tanévet tudhattunk magunk mögött.

Most mi a legfontosabb az életében? –

Rákérdeztetek a lényegre:)! Jelenleg 
várjuk első kisbabánkat és nagyon boldog 
vagyok, hogy anya lehetek, hálás vagyok 
a jó Istennek, hogy megajándékoz minket 
és bővülhet a családunk.

Mit üzen a diákoknak? –

Hogy legyenek szorgalmasak és kitar-
tóak, hiszen szorgalommal és kitartással 
bármit el lehet érni az életben, amit sze-
retnénk, legalábbis nálam bevált. Még 
ami számomra nagyon fontos és szerintem 
nem hiányozhat egy példamutató diák, 
felnőtt jelleméből sem az a tisztelet és az 
alázat. 

Gólyabál
Az idén is sor került az öt-nyolc osztá-

lyosoknak szervezett gólyabálra. 
A bál témáját a Malvin és a mókusok 

rajzfilmből merítettük. 
Az ötödik osztályokat 4-4 gólyapár 

képviselte, akik alaposan felkészültek, és 
lelkesen versenyeztek a gólyakirálynő, il-
letve gólyakirály címért.

Mi nyolcadik osztályosok nagy lendü-
lettel szerveztük a bált, és más élményt je-
lentett nekünk, mivel szervezői szemszög-
ből tekintettük az eddig oly természetesen 
lezajló eseményeket.

A vetélkedő megszervezése összeková-
csolt minket, mivel órák után többször 
összegyűltünk kigondolni a részleteket.

Sok döntésben szabadkezet kaptunk, 
ami jót tett nekünk diákoknak, hisz be-
lekóstoltunk egy picit a tanári munkába, 
egy kicsit érettebbek lettünk, ami a hasz-
nunkra válhat. 

A gólyatánc tanítása is sikeres volt. 
Megtanulták tökéletesen a kis gólyák és a 
feladatokat is nagy odaadással, buzgalom-
mal oldották meg.

Pál Vivien (gólyakirálynő): Nagyon jó 
érzés volt a versenyen résztvenni. Nagyon 
izgultam. De a győzelem remek érzés.

Pataki Tamás (gólyakirály): Jó volt a 
verseny, de sok nagyszünetet elvett a próba, 
de megérte!

Reméljük, hogy élmény volt ez a nap 
számukra, és akkor is, amikor majd ők 
lesznek a szervezők.

Én, mint zsűritag, elmondhatom, hogy 
az eredmények között nagyon kevés volt a 
különbség, az ötödikesek nagyon jól tel-
jesítettek. 

Boros Anna, VIII. A
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Jutalomkirándulás (V-VIII. oszt.)
Az idén is jutalomkiránduláson vehet-

tünk részt, melynek fő attrakciója a Vasláb 
mellett található Súgó-barlang volt.

A Keleti Kárpátokban, a Gyergyói Ha-
vasok 1568 m magas, Síposkő tömbjének 
délkeleti nyúlványában húzódik a Súgó 
barlang. A Gyergyói-medence keleti olda-
lán a Marosba ömlő Heveder patak, majd 
az ide csatlakozó Borzóka-patak fogadja be 
a barlangból kiömlő Súgó-patakot, ame-
lyet a kristályos palákban 
összegyűlt források vize 
táplál. A barlang főbejá-
rata 1060 m magasság-
ban nyílik, egy 10 kilo-
méter hosszú, 2 kilométer 
széles és 200 méter magas 
kristályos mészkőlencse 
részeként, 65 millió évvel 
ezelőtt, a Paleocén kor-
ban, gyűrődéses mozgá-
sok során alakult ki.

A barlangrendszer 
térbeli elhelyezkedését, a 
tektonikus preformáltság 
jellemzi.

A barlang vizes jára-
tát a környékbeli lakosok 
már régóta ismerik. Ezt 
a barlangot is, mint sok 
mást az országban, a nép 
nevezte el. A Vizes és Felső járatokban a le-
vegő áramlása gyors a külső hőmérsékleti 
és légnyomási értékek ingadozásának függ-
vényében, így a húzat jelenléte állandó a 
járatokban. A húzat és a víz zúgása egy sut-
togó, susogó hangot idéz elő, ami nagyon 
erős a Vizes járatnál, ha nagyobb vízmeny-
nyiség ömlik ki a szájon. Valószínűleg erről 
a suttogó hangról kapta a barlang a nevét. 
E suttogás hangosabb volt az 1934-es évek 
előtt, ám addig a szűk bejáraton csak hason 
lehetett bekúszni. 

A barlangban a hiedelem szerint, „cse-
peg az arany”, amit vedrekkel fognak fel. 
Hét év alatt telnek meg a vedrek arannyal, 
amit csak kevesen tudnak elvinni.

A barlangot az 1930-as években kezd-
ték kutatni, tudományos megalapozott-
ság nélkül, főleg a kincskeresők. Bejárták 
a barlang egyes szakaszait, ahol barlangi 
medve csontjaira bukkantak. Ezek a Ko-
lozsvári Múzeum tulajdonába kerültek. A 
tudatos barlangkutatást 1961-ben Buslig 

Lajos építésztechnikus és ifj.Romfeld Ákos 
kezdeményezte a Vizes járatban. 1974-től 
a baróti „Ursus spelaeus” barlangkutató 
csoport együtt a gyergyói barlangászokkal 
végez kutatásokat, és elkészítik a barlang 
összes járatának térképét (a feltérképe-
zett járatok hossza 1021 m) Dénes István 
geotechnikus, székelyföld legnagyobb bar-
langkutatójának az irányításával. Ugyanez 
a csoport jelentős szerepet játszott a turista-
járatok kialakításában.

A barlang, mostoha körülményeihez ké-
pest, élővilággal is rendelkezik. A troglobin 
rovarfaj egyedei mellett télen, a bejárathoz 
közeli részekben húzódnak meg az éjszakai 
lepkék fajtáji. A gerinces barlanglakók tár-
saságát többféle denevér alkotja: közönsé-
ges denevér, hegyesorrú denevér, hosszúfü-
lű denevér, hosszúszárnyú denevér.

 A Súgó-barlang és környéke, 18,3 ha 
rezervátum. A rezervátumon belül találha-
tó a kosborfélék családjába tartozó rigópo-

hár, papucskosbor, 
népis nevén a bol-
dogasszony papu-
csa, amely ritka és 
védett növény. To-
vábbi ritkaságok: 
piros madársisak, 
vörösbarna nősző-
fű, széleslevelű nő-
szőfű, szúnyoglábú 
bibircsvirág.

A Súgó-barlang 
az egyik legfonto-
sabb barlangja a 
Keleti Kárpátok-
nak, ahol meg-
találunk minden 
típusú, mészkő-
barlangokban ke-
letkezhető képződ-
ményt, mint álló 

cseppkő, függő cseppkő, galléros oszlopok. 
Ásványtani szempontból megfigyelhető és 
tanulmányozható a számos aragonit – és 
heliktit-csoda.

A Súgó-barlang gyámja a Gyilkostó 
Adventure Egyesület.Majd a Csíksomlyói 
kegytemplom után felmentünk a nyeregbe. 
A hármas oltárnál gyönyörű őszi táj tárult 
elénk. Nagyon jó volt a hangulat, mindenki 
nagyon jól érezte magát.

Török Andrea, VII. A

Jutalomkirándulás (I-IV. oszt.)

A kirándulásra jó korán, reggel 7 óra-
kor indultunk.

Az első megállónk a Nyerges-tető volt, 
ahol esett az eső, de ennek ellenére is lát-
hattuk a tetőről a szép erdőt. A tancival 
felmentünk a kopjafákhoz, és a tanci me-
sélt a régi időkről, a haza védelméért foly-
tatott harcokról. 

Kézdivásárhelyen bementünk egy mú-
zeumba, ahol sok tárgyat láttunk: régi 
kardokat, pecséteket, régi iratokat. 

A következő állomás a Szent-Anna tó 
volt. Körbesétáltuk a tavat, és a kezünket 
megmártottuk a vízben, ami nagyon hideg 
volt. Majd indultunk tovább a Mohos-láp 
felé. A Mohosá-lápnál figyelmeztetett egy 
erdész, hogy nehogy lelépjünk a falépcső-
ről, mert a láp eléri a 20 m mélységet is.

A hazafele úton még megálltunk a Har-
gitánál a hármas keresztnél. A pihenő alatt 

fogócskáztunk. Estére értünk haza, egy 
kicsit elfáradtunk, de sok élményben volt 
részünk, ami elfeledtette a fáradtságot.

Köszönjük, hogy részt vehettünk a ki-
ránduláson.

Bokor Attila, Bokor Tamás IV, A



4.  Stella Scholae

Kalandos történet
A természet havas volt. Csak egy-két őz 

ugrált a szűz havon. A hidegben fákra fa-
gyott esőcseppek tündököltek a feljövő nap 
sugaraiban.

Hullni kezdett a hó előbb gyengén, majd 
mind-mind erősebben, míg végül szinte 
látni sem lehetett tőle. Nekem pont ebben a 
zord időben támadt kedvem sétálni árkon-
bokron keresztül. Mivel gondoltam, hogy 
hideg van jól felöltöztem, szerencsére.

Amint gondatlanul és boldogan ugrán-
dozok egyszer csak - hopp. Mire felesz-
méltem már késő volt élni azzal az utolsó 
lehetőséggel, hogy megkapaszkodjak vala-
miben és fölhúzzam magamat. Beleestem 
egy gödörbe, ahonnan lehetetlenség lett 
volna egyedül kijutni, mivel nagyon mély 
volt. Mikor megpróbáltam felállni óriási 
fájdalmat éreztem a lábamba - kificamo-
dott a bokám. Rettenetesen fáztam, és el 
nem tudtam képzelni azt, hogy mi lesz ve-
lem, ha valahogy ki nem jutok onnan. 

Bár tudtam, hogy nincs sok esélyem, 
de azért kiáltozni kezdtem. Hangokat 
hallottam. Megcsillant bennem a remény 
utolsó szikrája, és még hangosabban kiál-
tottam. Egy néni és egy bácsi kukucskál-
tak és kíváncsian kérdezték, hogy mi lett 
velem. Miután röviden elmeséltem nekik 

Mesél a falevél
Egyszer volt, hol nem volt, egy kiserdő közepén, egy nyírfa te-

tején, egy csupasz ágon egy árva kislevél. Egyedül volt. Bánatosan 
hallgatta az utazó szél süvítő meséit.

Egy napon az őszi szél felkapta a kislevelet és repítette messzi, 
messzi tájak fölött. De mégis bánatot okozott neki, mert hiányzott 
barátja, az erdő. Egyszer csak a szél süvítő ereje nem is süvített any-
nyira. A kislevél zuhanni kezdett:

– Segítség, segítség, valaki! – kiáltozta.
De nem jött senki. A kislevél lehullott a sárba. Hiába mozgo-

lódott, csak rontott a helyzetén. Elmúlt az ősz, jött a tél. Pelyhes 
hólabdák hullottak mindenfelé. A kislevelet teljesen betemette a hó. 
A szél süvített és csak úgy kavarta a havat. Két másodpercet sem ült 
a hóban. Feltapadt az arra kószáló kisfiú cipője talpára. Vitte, vitte, 
messze, messze. A falevél egy idő után meg is sokallotta a járást:

– Vigyázz, mert még összetörsz! – kiabálta a fiúnak, anélkül, 
hogy leesett volna. De a kisfiú nem hallott belőle semmit. Elérkez-
tek a fiú otthonáig. Bent meleg fogadta a kis levelet.

– Jaj, végre! Kiolvadhat az átfagyott kisruhám. Tán még meg is 
száradhatok. – gondolta magában. Egyszer csak kiáltást hallott:

– Nézd anya milyen szép kis falevelet találtam! – kiáltott a kisfiú 
a cipőjét bámulva.

– Tényleg szép levél! Tedd bele a … - nem tudta befejezni amit 
mondani akart. A kisfiú már futott is a levéllel és az újságok közé 
tette. De eközben fúrta az oldalát a kíváncsiság, hogy mióta volt a 
talpán a levél.

Beesteledett. A kisfiú pizsamában az ablaknál állt:
– Csillag, csillag, hajnalcsillag, azt kívánom, hogy értsem a levél 

beszédét. – a fiú behunyta a szemét. Egy vékonyka hang ütötte meg 
a fülét.

– Hahó! Hall valaki?

– Ki volt? – kérdezte riadtan a kisfiú.
– Hát a kislevél.
– Milyen kislevél?
– Az a kislevél, aki a talpadon utazott idáig.
Egyszerre felvillant a kisfiú szeme. Odafutott az újsághoz és ki-

emelte a falevelet.
– Helló! – próbálkozott a levél. – Ne félj nem bántalak. – nyug-

tatta a kisfiút miközben elnyújtózott a tenyerében.
– Köszöntelek az otthonomban. – mondta bátran a kisfiú.
– Köszönöm. És mondd mi a neved?
– Petinek hívnak. De ha akarod, hívhatsz Pofonteli Petinek.
– Ha, ha, ha. Jó vicc.
– És mióta voltál a cipőm talpán?
– Nemrég óta.
– És hogy kerültél oda? A környéken nem láttam sem fát, sem 

bokrot.
– Az utazó szél vitt oda. A szelek szárnyán … - és mesélt, meg 

mesélt a levél egyre izgalmasabb kalandjáról.
– Értem. – szólalt meg egy idő után a kisfiú. – Tehát így kerültél 

ide … - de nem tudta befejezni mondatát, mert kinyílt az ajtó.
– Ágyba! – parancsolta a kisfiú édesanyja. – Holnap iskola.
És becsukódott az ajtó. A kisfiú letette a levelet és ágyba bújt.
– Hé! Pofonteli Peti!
– Igen?
– Ez a beszélgetés maradjon köztünk.
És ez volt a levél utolsó mondata, mert a nyitott ablakon bejött a 

szél és elröpítette a kis falevelet.
És elkezdődött egy újabb kaland. De ezt a kalandot csak holnap 

mesélem el.
Dálya Orsolya V.B

Karácsony
Fehérbe öltözött a táj,
Közel a karácsony már.
Nagy pelyhekben havazik,
A kismadár úgy fázik.

Bent beszélget a család,
Mellette friss, diós kalács.
A fenyőfa díszekben
áll a jó melegben.

Vidám meghitt hangulat van,
Az ajándék kibontatlan.
Nevetnek mindenki meséjén,
szép karácsony Szentestéjén.

Kelemen Andrea VIII.A
Téli versike

Hull, hulldogál a hó,
Jön, fut a télapó;
A télapó és a manó.
Boldog a családom,
Mert jön a karácsony.
Jól vagyunk, mulatunk
Sokat, sokat szánkózunk.

Elállt a hóhullás,
Elment a Mikulás.
Mindjárt itt a karácsony,
Megajándékozza a családom.
Nagyon szeretem a telet,
Mert ilyenkor sok ember nevet.

Sebestyén Eszter VIII.A

a történetet segítettek kijutni a gödörből, 
elvittek a korházba, bekötözték a lábamat. 
Értesítették a szüleimet, akik nemsokára 
meg is érkeztek és köszönetekben bővelke-
dő búcsúzkodás között eljöttünk a kedves 
házaspártól.

Hálát adok Istennek, hogy pont arra 
sétált a néni és a bácsi, mert ha nem így 
lett volna, talán most nem tudtam volna 
megosztani veletek ezt a történetet.

Sebestyén Eszter VIII.A

Közeledik a Karácsony

Közeledik a Karácsony,
Készülődj hát, jó barátom.
Mindjárt eljön a szép ünnep,
S vele földre jön a szeretet.

Az örömtől repes szívem,
Te is örülj, szépen kérem.
S ha eljött a szép Karácsony,
Szívemet is felajánlom.

Fogadd, szívem ajándékba,
Szeretettel Karácsonyra.
S ha elmúlt a Karácsony,
Élményét magamba zárom. 

    Gál Imelda, IV. A 
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ROREC Elektromos hulladék-
gyűjtő verseny 

A 2014-2015-ös tanévben is benevezett 
iskolánk a ROREC-Elektromos hulladék-
gyűjtő országos versenyre. Megkérjük is-
kolánk minden tanulóját, hogy segítsenek, 
védjük együtt környezetünket az elektromos 
hulladékok szelektív gyűjtésével és megfelelő 
kezelésével. Az V. B osztály tanulói, Kertész 
Hajnalka biológia tanárnő és Fosztó Szilamér 
informatika tanár vállalták fel a verseny le-
bonyolítását (őket kell értesíteni, ha nagyobb 
elektromos készülékeket kell háztól elszállí-
tani, dec. 16-án, 14-16 óra közt).

Az iskolában elhelyezett gyűjtődobo-
zokban (biológia labor előtt), a különböző 
elektromos hulladékokat gyűjthetik a diá-
kok: elemeket, elhasznált fénycsöveket, el-
romlott elektromos kütyüket ( egér, mobil 
telefon, hangfal , …) A következő akciót az 
iskola másként hétre a Föld napja  Környe-
zetvédelmi nap kapcsán tervezzük. Sajnos 
sok e-hulladékot tárolni nincs lehetősé-

günk, ezért megkérjük a szülőket, diáko-
kat, tanárokat, hogy majd akkor hozzák be 
az iskolába a nagyobb darabokat, a begyűj-
tő teherautó háztól is elszállítja. A tanév 
végén a legtöbb hulladékot, illetve elemet 
begyűjtő diák, osztály, iskola, értékes dí-
jakra számíthatnak. Kérjük a környékbeli 
lakosokat, cégeket, hogy hulladékleadással 
támogassák az iskolánkat!

A háztartásban keletkező elektrotechni-
kai hulladékok, mint például: fénycsövek, 
különböző izzók, fényforrások; használha-
tatlan háztartási berendezések; elemek el-
különítése a háztartási hulladéktól nagyon 
fontos. Ezekben az eszközökben rejlő, a 
környezetre fokozottan veszélyes anyago-
kat a feldolgozás során szakszerűen kell 
eltávolítani. A feleslegessé vált hulladékok-
ból nyert másodlagos nyersanyag visszafor-
gatható az ipari termelésbe. A begyűjtött 
mennyiség közel 85%-a hasznosítható újra, 
tehát értéket képvisel! 

Kertész Hajnal, programfelelős

A Bethlen Gábor Általános Iskola 6 diákja (Goda Dániel, Kertész Zsuzsa, Kovács Ta-
más, Lukácsi Norbert, Sebők Róbert, V.B) Kertész Hajnalka biológia szakos tanárnő veze-
tésével részt vettek 2014.10.18.-án az EKE Székelyudvarhelyi Osztálya és a ROSEAL  Sport 
Klub által megszervezett „BUDVÁR KUPA” nevű természetjáró verseny őszi szakaszán 
Zeteváralján. A verseny során megismertük a Zete tanösvényt és sok hasznos információt 
tudhattunk meg: a környező hegyekről, kőzetekről, fákról, cserjékről, vadon élő állatokról 
és növényekről. A Zete vára legendáját is megismertük és a környék történelmi vonatkozá-
sait ( II. világháborús bunkerek) .Mindenkinek nagyon tetszett a verseny, főleg a túra része. 
Nagyon izgalmas volt kötélen felkapaszkodni a meredek domboldalon, a zuhogó esőben. 
Útközben fák és cserjék leveleit kellett gyűjteni és végül meghatározni őket nekünk. 17 fajt 
sikerült meghatározni. A túra 3 órát tartott, a tűzhelynél megírtuk a 20 kérdésből álló tesz-
tet. Utána jött a futóverseny zuhogó esőben, sárban, jó meredek erdei úton, de az eredmény 
egy elég sáros I – helyezés. A főzőversenyen készült étel is nagyon ízlett, legalábbis nekünk. 
A zsűri már jóllakott mire hozzánk ért, így hát  több maradt nekünk. Végül elmentünk 
a Vidéki Pékség cukiba megünnepelni a győzelmet. Szinte hihetetlen. Köszönjük Kertész 
Hajnalka biológia tanárnőnek a munkáját és a lehetőséget, hogy megtapasztalhattuk egy 
igazi csapatmunka minden örömét!

Kertész Zsuzsa, V. B

Iskolánk a Budvár Kupa versenyén

Toamna în ochi de copil
Viața de zi cu zi o simțim uneori ca o 

greutate. Adulții au problemele lor, copiii 
au temele pentru școală. Dar pentru 
destinderea copiilor și pentru îmbinarea 
utilului cu plăcutul, într-o zi de luni, 13 
octombrie, profesoarele de limba română 
am organizat concursul de recitare și 
creație „Toamna în ochi de copil”.

Am conceput această activitate din 
dorința de a stârni interesul elevilor 
pentru lectură și educație estetică. S-a 
urmărit  evidențierea poeților și scriitorilor 
care „au cântat” frumusețea toamnei și 
talentul copiilor de a surprinde farmecul 
anotimpului autumnal. 

Serata literară „Toamna în ochi de 
copil” și-a propus promovarea lecturii, 
cultivarea gustului estetic și evidențierea 
elevilor talentați, atât prin recitarea unor 
opere închinate toamnei, cât și prin 
concursul de creații proprii – tablouri de 
toamnă.

Creațiile cele mai reușite au fost afișate 
la un loc vizibil (pe spațiul școlii).

Elevii participanți au fost răsplătiți cu 
premii și diplome:

La secțiunea de creație:
Clasele V-VI
• Locul I.: Lőrincz Gál Mónika
• Locul II.: Szilvester Nikoletta
• Locul III.: Elekes Adrienn
• Premiu special: Dusinszky Andrea
Clasele VII–VIII.
• Locul I.: Márton Henrietta
• Locul II.: Fekete Anna- Dóra
• Locul III.: Török Andrea
• Premiu special: Szigyártó Nóemi
La secțiunea de recitare:
Clasele V-VI.
• Locul I.: Tőzsér Beáta
• Locul II.: Cârnu Cecilia Boglárka
• Locul III.: Kertész Zsuzsa
                    Timár Edina
Clasele VII-VIII.
• Locul I.: Pap Ferenc
• Locul II.: Simó Petra
• Locul III.: Cseke Tamás Istvan
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Nyári tábor
A nyári cserkésztábort aug. 5-9 között 

az idén is körzetszinten szerveztük meg a 
Zetalaka melletti Várután. A tábor keret-
meséjét a Madagaszkár I-II rajzfilmből me-
rítettük. 

A tábori élet két altáborban zajlott. A 
fiúk voltak a pingvinek, fekete pólót visel-
tek, a lányok a makik, és ők barna pólóban 
díszelegtek.

Forgószínpad módszerrel felkészültünk 
sátorverés, csomózás, szerszám használat, 
túra szabályai, tábori higiénia témakörök-
ben, majd felépítettük, berendeztük a két 
táborhelyet.

A tábor folyamán sor került reggeli 
tornára, vetélkedőkre, métázásra, kötél-
mászásra, akadályversenyre, gyalogtúrára, 
versenyekre, játékokra, főzésre, szalonnasü-
tésre és a tábortüzek körüli mókázásra.

A különböző csapatok (Parajd, 
Farkaslaka, Bögöz, Agyagfalva, Zeteleka, 
Szentkirály, Udvarhely) cserkészeivel közö-
sen töltött tábor összekovácsolt bennünket. 
Reméljük, jövőben is együtt táborozha-
tunk. 

Dimén Norbert, őrsvezető

Keretmesés túra
A kiscserkészeknek (Liliom és Vadmacs-

ka őrs) november 8-án keretmesés túrát 
szerveztünk, melynek témája a kincskeresés 
volt a Szellemek országában. A feladatuk az 
volt, hogy segítsenek megkeresni az Elve-
szett Ezer Békaszemet, amivel meg tudják 
oldani, hogy a Szellemek éjszakája hosszabb 
legyen bármely éjszakánál. A kincskeresés 
első helyszíne, a forrás volt, amely elvezetett 
bennünket a boszorkányok birodalmába. 
Innen bizalomjátékkal értünk el az első ál-
lomáshoz. 10 állomáson haladtunk keresz-
tül, ahol levelek segítségével, a jól megoldott 
feladatok közelebb vezettek a jól megérde-
melt célhoz. Az állomások feladatai: játék, 
népdal, állatokkal kapcsolatos tudnivalók, 
természet, fafajták, kiscserkésztörvények, 
cserkészdalok, gyógynövényismeret, ügyes-
ségi feladatok, kincskeresés az őszi termé-
szetben, jutalmak testvéries elosztása. A cél 
elérése után csapatjátékokat játszottunk, 
majd megebédeltünk és élményekkel feltöl-
tődve érkeztünk haza. 

Inczefi Zsófia és Herczeg Ágnes, őrsvezetők

Fogadalomtétel 
 Minden cserkész életében van egy 

nap, ami mindörökké emlékezetes marad. 
Ez az a nap, mikor először ígéretet, foga-
dalmat tesz, megkapja kék, zöld, szürke 
avagy barna nyakkendőjét. Tudjuk, nem a 
nyakkendő a lényeg, hanem a fogadalom a 
nagyobbaknál, az ígéret a kisebbeknél.

Hogy mit ígérnek kiscserkészeink? Azt, 
hogy jók lesznek, betartják a két kiscser-
kész törvényt.

Kérditek... akkor mit fogadnak a na-
gyok?  Erre a válasz már nem oly egyszerű. 
Egy cserkész, ha fogadalmat tesz, Isten, 
haza és embertársai felé vállal kötelezett-
séget és a 10 cserkésztörvény szellemében 
próbál élni a továbbiakban. Ezt a 10 tör-
vényt, a cserkészek 10 parancsolatának is 
nevezik.

Hogy ez mind miért jó? Mi a lényege? 
A cserkészet egy ifjúság nevelő mozgalom, 
ami az ifjúság számára ad egy bizonyos 
tartást, senkit nem köteleznek erre. Ezek a 
gyerekek, fiatalok mindinkább törekednek 
a jóra, a szépre, hogy ezt  a világot egy ki-
csivel jobb állapotba hagyhassák itt, mint 
ahogy kapták. Ez a cserkészet lényege: kö-
zösség, életforma, világnézet, játékok, bará-
tok, élmények, emlékek.... azaz egy életre 
szóló kaland!

2014. november 14-én, 20 kiscserkész 
tett ígéretet, 4 cserkész tett fogadalmat, így 
beálltak ők is sorainkba, most már velünk 
együtt büszkén viselik a cserkész lét jelkép-
ét, a liliomos kék vagy zöld nyakkendőt.

Ezen a hétvégén régi cserkészeink foga-
dalmukat újították meg, csapatunk 9 cser-
késze immáron szürke nyakkendőt visel, 
vándor korosztályú cserkész lett belőlük.

Kívánok nekik kitartást, viseljék büsz-
kén nyakkendőjüket, soha ne feledjék el 
fogadalmukat. 

Jakab Emese, őrsvezető

BG Horoszkóp

Kos - Ebben az időszakban hajlamos 
vagy az álmodozásra.  Csak ne arról álmo-
dozz, hogy puskázol, és jó jegyet kapsz. 
Inkább tanulj! A táplálkozásodra vigyázz, 
hanyagold a colát, chipset, inkább edd 
meg az iskolai kiflit! Mozogj többet! Menj 
ki szünetre!

Bika - Egy kicsit fékezd vissza az indu-
lataidat! Uralkodj magadon, nehogy konf-
liktusba keveredj osztálytársaiddal, netán 
tanáraiddal! Egészségedre vigyázz, ne rág-
csálj minden szünetben feleslegesen!

Ikrek - Kicsit feszült vagy. Talán iz-
gulsz a felelések, felmérők miatt. Egy jó 
tanács: tanulj, jelentkezz, felelj! Akkor 
megnyugodhatsz. Ne hanyagold el az 
egészségedet! Hangulatodat javíthatod 
színes cuccok használatával.

Rák - Észreveszed, hogy órákon nehe-
zedre esik koncentrálni, egyében gondol-
kodsz, mint a tananyag. Vigyázz! Ebből baj 
is lehet! Gyakran felejted otthon a tanfel-
szerelésed. Ez azt jelenti, hogy túl pörgős 
az életed. Szükség van egy kis pihenésre, 

nyugalomra. Keress rá lehetőségeket!

Oroszlán - Ne légy erőszakos! Ural-
kodj az oroszlán ösztöneiden! Légy türel-
mes osztálytársaiddal, tanáraiddal! Túl 
hajszolod néha magad a tanulásban. Légy 
lazább! Töröld ki az életedből a késő esti 
lefekvéseket! Feküdj le korán, meglátod 
egy pillanatra minden megváltozik az éle-
tedben. 

Szűz - Ebben a hónapban csináld meg 
minden nap a házi feladatodat, nehogy 
rossz vége legyen. Ne légy túl jólelkű, ne 
súgj osztálytársadnak, ha felel, mert le-
het, hogy szekunda lesz a vége. Figyelj az 
egészségedre reggel, délben, este!

Mérleg - Vigyázz, ne puskázz túl sokat! 
Valaki elárulhat. És függő lehetsz, nem 
tudsz ellenálli, hogy máskor is ne less! 
Mérleg vagy, mérlegelj! Ha tudod a leckét, 
egészségedért is tettél nem is keveset.

Skorpió - Légy aktív órákon! Jelentkezz 
többet! Ha idáig nem tetted meg, most 
megteheted! Jobb benyomást kelthetsz 
így tanáraidban. Érzékeny lehetsz az osz-
tálytársaid hangoskodásaira. Intsd  őket is 
nyugalomra!

Nyilas - Tűzz ki magadnak egy célt, 
és így könnyebb lesz az életed! Próbáld 
rendszerezni a problémáidat! Fogadj szót! 
Amint mondanak, feltétel nélkül tedd 
meg! A napi tejadagot és a mellé rendelt 
kiflit edd meg!

Bak - Ebben az időben egyre hajlamo-
sabb vagy a késésre. Nem azért, mert nem 
kelsz idejében, hanem azért, mert ellötyö-
göd az időt. Kicsit feszült vagy. Beszélgess 
el a szeretteiddel, az iskola pszichológusá-
val, lehet hogy te magad is rájössz a meg-
oldásra.

Vízöntő - Ha önkéntes munka lesz az 
iskolában, légy te is aktív! A gólyabálszer-
vezéshez is adj tanácsot, mutasd meg a 
kreativitásod. Engedd szabadon a fantázi-
ád, hisz a legtöbb órán tudsz álmodozni. 
Kicsit fáradt leszel, menj sétálni, de ne a 
tanórák idején!

Halak - Szétszórt vagy, látszanak a je-
gyeiden. Szedd össze magad! A gépezést, a 
facebookot felejtsd el egy időre. Helyette 
tanulj, írj házi feladatot! Majszolj sok-sok 
gyümölcsöt!

Kelemen Andrea, VIII. A
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Az iskola teteje
még szeméttel van tele.

Betonvasak - nem csoki!
A tető most így néz ki.

Mire jött egy újabb eső
szinte elkészült a tető.

Csörömpölő ablakszemek
Duzzasztották a szemetet.

Ez még csak egy földmaró,
de majd itt lesz csudajó!

Elárvult a talicska,
nincsen aki taszítsa.

Elázott az emelet,
Szigetelés elkésett.

Ez a hosszúnyakú gólya
magából a betont ontja.

Bethlen Gábor „vára” javításra várva ...
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A Közlekedési
Kígyó Játék iskolánkban

Szeptember folyamán sor került isko-
lánkban egy közlekedéssel kapcsolatos já-
tékra. Egy szórakoztató és hatásos tanulási 
módszer alsó tagozatosok számára. A játék 
jól illeszkedik az oktatási folyamatba, reme-
kül variálható és bővíthető.

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
felkérésére iskolánkból a Biró-Ambrus Lenke 
IV. A, Péterffy Lenke Júlia, III. A, Kovács Eni-
kő, II. A és a Kányádi Csilla, I. B tanító nénik 
osztályai kapcsolódtak be a játékba. 

A játék tudatosítja, hogy mennyire fon-
tos a biztonságos utazás az iskolába, haza-
felé. 

A játék célja, hogy ösztönözze a kisisko-
lásokat és szüleiket közlekedési szokásaik 
újragondolására, és előnyben részesítse a 
gyalogos, kerékpáros valamint tömegközle-
kedési eszközöket. 

A biztonságos közlekedés fejleszti az 
önállóságot, mint képességet és igényt.

A játék egy európai színtű kezdeménye-
zés, ezért nem véletlen, hogy az Európai Mo-
bilitás Hétre tervezték. A játékot két héten át 
játszottuk, 10 tanítási napon keresztül.

A játék két hete alatt a gyerekek pontot 
kaptak annak megfelelően, hogy milyen 
fenntartható módon érkeztek az iskolába. A 
kapott a zöld színű pontgyűjtőre ragasztot-

(Folytatás az 1. oldalon)

- Nagy Ilona, magyar szakos tanár irányí-
tásával vettek részt a VII-VIII. osztályokból 
Jánosi Borbála, Sebestyén Eszter és Cseke Ta-
más István A láthatatlan ember című vetél-
kedőn, melyről az I. díjjal tértek haza. - A 
Móra Kupa elnevezésű kispályás labdarú-
gó bajnokságról iskolánk mindkét csapata 
a III. díjjal tért haza. Felkészítő tanáraik: 
Nagy József és Kovács Zoltán.Matematiká-
ból Gábos Erzsébet tanárnő csapata a Rejt-
vényfejtő versenyen (Cseke Tamás, Török 
Andrea, Nagy Henrietta, Tódor-Hajdó Kla-
udia) I. díjban részesült.

A Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal 
által benyújtott POR pályázat sikeres elbí-
rálásban részesült. Ennek eredményeként 
iskolánkat felújítják. A munkálatok 2014. 
október 15. - 2015. április 15. közötti idő-
szakot ölelik fel.

Október 17-én a Székelyudvarhelyi Caritas 
által szervezett Egymillió csillag a szegé-
nyekért elnevezésű karitatív rendezvényen 
a VII. B osztály önkéntesei dalokat énekel-
tek, Dusinszky Sarolta és Széll Botond szava-
latot mondtak. 

Október 13-án a román szakos Truța 
Claudia Nicoleta és Sándor Szidónia Móni-
ka, valamint a képzőművészet szakos Ba-

lázs Ibolya tanárok szervezésében szavaló és 
rajz versenyre került sor „Toamna în ochi 
de copil” címmel. A versenyről rövid beszá-
molót olvashattok.

Október 13-án az alsó tagozatosok szín-
házban voltak. Megnézték az Iduri ször-
nyeteg című előadást.

Október 17-én a Bolyai csapatversenyen a 
következő eredmények születtek: Cseke Ta-
más, Nagy Henrietta, Gál Bernát 94 pontot, 
Székely Kincső, Both Kriszta, Máthé Angeli-
ka, Szőcs Ágnes 89 pontot, Kertész Zsuzsa, 
Tódor-Hajdó Klaudia, Szász Andrea, Dálya 
Orsolya 81 pontot, Geréb Attila, Kész Attila, 
Pataki Tamás, Pál Vivien 63 pontot ért el. A 
versenyre Gábos Erzsébet tanárnő készítette 
fel a tanulókat.

Október 18-án az alsó tagozatosok Juta-
lomkirándulására került sor. A kirándu-
lás folyamán az Udvarhely-Nyergestető- 
Kézdivásárhely-Szent Anna-tó útvonalat 
járták be.

Október 25-26-án csapatépítő hétvégére ke-
rült sor a Hargitafürdőn. A VII. B az osztály-
főnök, Bartis Elemér vezetésével kipróbálta a 
Balu-park által nyújtott lehetőségeket is.

Az alsó tagozatos diákok tanítóik vezetésé-
vel okt. 10-én természetjáró tevékenységen 
vettek részt.

November 12-én a Német Kenguru Verse-
nyen 18 tanuló vett részt. A VII osztályok-
ból I. helyezett lett Both Kriszta, II. Lukács 
Réka, III. Székely Kincső. A VIII. osztályok-
ból: I. helyezett Vajda Krisztina, II. Dénes 
Anita, III. Somorai Laura. Bartis Elemér 
tanár úr készítette fel őket a versenyre.

A dzsungel könyve című zenés előadást te-
kintette meg nov. 15-én az V. B osztály.

November 14-én a Betlen negyedi refor-
mátus templomban rövid műsor keretében 
húsz kiscserkész tett ünnepélyes ígéretet. 

November 21-23-án tizennyolc cserkész 
képviselte csapatunkat az Enyeden meg-
szervezett VI. Pentakív versenyen.

A bögözi Faragó József emlékére megszer-
vezett IX. Népdalvetélkedőn Székely Kincső, 
VII. B osztályos tanuló III. díjat szerzett.

November 27-én adventi munkadélutánra 
került sor a II. A és IV. B osztályokban. Di-
ákjaink gyönyörűen díszített koszorúkkal 
tértek haza a kézműves program eredmé-
nyeként.

December 5-én iskolánkban járt a Miku-
lás. Nem nézte, hogy ki jó, ki rossz, min-
den diákot megajándékozott.

Adventi készülődés
Már-már hagyománnyá válik iskolánk-

ban az adventi időszakban szervezett mun-
kadélutánok eseménye.  Kicsit megállunk 
a hétköznapi teendők mellett, időt szakí-
tunk a futásban, hogy kellemes zene, illat 
és hangulatban keszüljünk az Adventre.  A 
szülő-gyermek-tanítói közös munkálko-
dás,  az elkészűlt alkotások, maradandó 
élményként tárolódnak bennünk. Így volt 
ez idén is a IV.B osztályközössége és szüle-
ik részvételével.  Már nem a magyarázattal 
telt az idő, mindenki rutinosan rakosgatta 
ízlése szerint a fenyőkarikára a gyertyákat 
és masnikat.  A tárgyak rakosgatása mellett 
kellemesen elbeszélgettünk és érezni lehe-

tuk, majd elhelyeztük a Közlekedési Kígyó 
molinóra, amely jól látható helyen, az udva-
ron van kifüggesztve. Itt nyomon követhe-
tő volt osztályonként is az eredmény.

A játék befejeződött, de a molinó nap 
mint nap látható, és figyelmeztet, hogy te-
hetünk környezetünk védelméért, egészsé-
günk megőrzéséért.

Kányádi Csilla, tanítónő

tett, hogy elkezdödött lelkünkben is az 
évvégi nagytakarítás, keszülünk fogadni 
a nagy eseményt.  Mindnyájan lassítunk 
a rohanáson és az elkövetkező négy hét 
alatt eljutunk a nyugodt, áldott állapot-
hoz, ünnepelni a Szentestét. Szilágyi Do-
mokos szavaival kívánjuk mindenkinek 
hogy: „Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi 
foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a 
szívekben legyen karácsony!”

Áldott, meghitt Karácsonyt kívanunk - 
Fekete Réka

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és

Boldog Új Évet!


