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Tanév végén
„>Ha nagy a sietség, soha nem érsz oda< mondták a régiek, s csendes, szerény életet éltek. El sem hagyták a falu határát. Szerették a helyeket. Szerették,
ahol éltek, s ha elmentek, szerették a visszatérést, a megnyugvást. Szerették a
tájakat, szeretették a tárgyakat, megbecsülték a vidék otthonosságát, az otthon
barátságát. A hely szellemében volt a tudás, s csak meg kellett várniuk, míg
felkínálja magát.” (Sári László közreadása)
A lassan befejeződő tanévet azzal a
tudattal kezdtük, hogy szokatlanul nehéz
lesz. Az építkezés, amely az iskola európai
forrásokból való felújítását tette lehetővé
a Polgármesteri Hivatal sikeres pályázata
eredményeként, már a nyár folyamán esedékes lett volna, de adminisztratív okok
miatt késlekedett az elkezdése. A második
emelet nagy erőfeszítéssel történt nyári
kiürítése, részben a szülők segítségével
(IV.A) fölöslegesnek bizonyult. A tanév
kezdetére vissza kellett rendezkedni.
A tanítás látszólag a megszokott körülmények között indult, de az izgalom
és a feszültséggel teli várakozás tapintható volt. Az épület teljes felújítása tanítási
időben (525 diák és 30-40 alkalmazott
ténykedésével párhuzamosan) elképzelhetetlennek tűnt.
Utólag megtapasztalhattuk, hogy csak
a csodával határos módon lehetett megvalósítani a sokszoros költözéssel és teljes
felfordulással járó munkálatokat.
Október végétől villámgyorsan követték egymást az események. A munkálatok
elkezdődtek, de az előre alaposan kigondolt akcióterv nem sokáig volt tartható.
Az előkészítő osztályainkat az Eszterlánc
Napközi fogadta be, a többi osztályok pedig szerre-szerre más termekbe költöztek
és végigélték az építőtelepi viszonyok teljes
élményskáláját.
Csak az érintett felek körültekintő és
türelmes viszonyulásának és a minket
mindvégig nyomon követő jó szerencsének köszönhető, hogy a legkisebb baleset
nélkül sikerült végigvinni az iskola felújítását. A Polgármesteri Hivatal munkatársai, a kivitelező cég alkalmazottai, a
tantestület és a diákok jelesre vizsgáztak.
Külön kiemelem a szülők türelmes hozzáállását. Köszönet mindenkinek!

Az iskola ünnepélyes átadására május 6-án
került sor. A jelenlegi időszak, amely valószínűleg szeptemberig fog tartani, a költözésről,
takarításról, a berendezkedésről szól.
A tanítás, a nevelési tevékenységek,
a vizsgák, az órán kívüli tevékenységek
eközben fennakadás nélkül zajlottak. A
tanórák nem maradtak el, noha a por, a zaj
sokszor elviselhetetlennek tűnt. Az építő,
a tervező és a projektfelelősök megfontolt
tervezésének köszönhetően a fűtési rendszer úgy cserélődött ki téli időszakban,
hogy egyetlen nap sem maradtak hidegek
a fűtőtestek.
A VIII. osztályosok próbatesztje igazi
megpróbáltatásnak bizonyult: végzős diákjainknak nem tudtunk tökéletes, nyugodt körülményeket biztosítani.
Áprilisban, a munkálatok végén mindenki lelkesebben, bizakodóbban végezte
a dolgát. Visszaköltöztek előkészítő osztályaink felújított termeikbe. Májusra nagyjából helyreállt a rend és a nyugalom. A
munkájára összpontosíthatott mindenki.
Persze mindez óriási erőfeszítést igényelt:
rengeteg bútort és iskolai felszerelést kellett más helyre cipelni. Diákjaink ebben a
munkában sokat segítettek.
Márciusban V., VI., és VII. osztályosaink, Pünkösdkor pedig II., III., IV. osztályosaink töltöttek egy-egy tartalmas és
emlékezetes hétvégét az ivói Erzsébet-táborban.
Májusban a II. és IV. osztályosok, június elején a VI. osztályosok országos értékelése zajlott.
Tanulóink a versenyeken és a vetélkedőkön talán az előző éveknél is kiemelkedőbb eredményeket értek el. A megyei I.
helyezettek: Both Kriszta, VII. B osztály,
német nyelv, Cseke Tamás István, VII.A

osztály, Zrínyi Ilona Matematikaverseny,
Sorbán Előd, V.B osztály, Terra Földrajzverseny, a felső tagozat lány focicsapata: Szász Bencze-Brigitta, Cseke Anita,
Gavrilă-Szabó Eszter, Dusinszki Andrea,
Dusinszki Sarolta, Szász Katalin, Szász
Nóra, Ilyés Kincső, Fekete Anna, Nagy
Henrietta.
Cseke Tamás-István a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Pécsett megszervezett nemzetközi szakaszán képviselte iskolánkat.
Sorbán Előd a Terra Földrajzverseny
országos szakaszán harmadik lett.
Az alsó tagozatosok fiú focicsapata a
tavalyi aranyérem után „csak” második
lett a megyei bajnokságon. A csapat tagjai: Varga Márton, Bokor Tamás, Bokor
Attila, Lukács Dániel, Gergely Roland,
Gedő Hunor, Birtalan Tamás, SzfárliSzabolcs-Levente, Balázs Adorján Ferenc, Marosi Krisztián, Péter Tamás,
Szász Dávid.
Gratulálunk a kitűnő eredményekhez,
büszkék vagyunk rátok!
A Stella Scholae iskolaújság 28. száma a
2014-2015. tanév végét jelzi. Az újságszám
főszereplői a VIII. osztályos diákjaink,
akiknek a közelgő vizsgákon és felvételin
sok sikert kívánok!
A küszöbön álló nagyvakáció hozzon
békés napokat és szép élményeket Pedagógusainknak, diákjainknak és szüleiknek!
Lukács Barna

Híreink
Április 20-án a VI. B osztály a Föld Világnapja alkalmából csemeteültetési programon vett részt.
Május 14-én a városi népdalversenyen
II. díjban részesült Domokos István Bence, IV. B, Demeter Csenge Izabella, II. B.
Május folyamán színházi előadásokat
tekintettek meg iskolánk tanulói: Óz, a
nagy varázsló, Három arany hajszál.
Május 29-31 között az V. B osztály csapatépítő hétvégén vett részt a
Hargitafürdőn.
Folytatás a 8. oldalon

2. Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

tett csapni, mert a résztvevők gyermekei
együtt hancúrozhattak, míg a felnőttek
beszélgettek.
Télen legtöbbször egy-egy nagyobb
társasággal felmentünk a havasra, valamelyik vadászházba. Felejthetetlen napokat töltöttünk a nagy hóban. A felnőttek
készítettek nekünk hosszú, kanyargós
bobpályát az erdő közt, és hatalmas
hóházakat tapasztottunk magunknak.
Ezt a lendületet és kalandvágyat viszem magammal tovább, nem sokat tudok
nyugton ülni.

–– Miért döntött úgy, hogy tanító lesz, és miért pont ebben az iskolában?

Név: Fekete Réka
Születési hely: Székelyudvarhely
Születési dátum: 1977. május 24.
–– Hol végezte iskoláit?
Az első nyolc évet Parajdon jártam az
Áprily Lajos iskolában. Innen felvételiztem a Tamási Áron Elméleti Líceum matematika-fizika szakára, itt érettségiztem
1995-ben. Ezt követően helyettes tanárként tanítottam földrajzot és biológiát
Alsósófalván két évig. Nagyvárad következett, ahol általános menedzsmentet
tanultam három évig. Nekifogtam egy
angol tanárképzőnek is, de abba kellett
hagynom, mert közbeszólt a gyerekvállalási program.
Felnőttként, 2009-ben kezdtem el a
Babeș-Bolyai Tanítóképző főiskolát és
2012-ben itt szereztem diplomát.
–– Milyen gyerekkora volt?
Amilyent minden gyereknek kívánok.
A nyarakat nagyszüleimnél falun töltöttem, ahol mindig tudtuk kinek a kertjében
éppen mi érik és csak az esti harangszókor
kellett hazaindulni.
Szüleim nagyon szerettek/szeretnek
kirándulni, így szinte az egész országot
bejártam velük. Sok gyalogtúrán, expedíción voltunk. Másodikos koromban már
végigjártam a Retyezát gerincét. Annak
ellenére, hogy csak minden második évben mehettünk külföldre, több európai
városba is eljutottam.
A szombat délutáni (délelőtt még suli
volt) gombászás rendszeresen hozzátartozott a heti programhoz. Az esti gombavacsora közös volt minden lépcsőházi
lakosnak. Hú, azokon nagy ricsajt lehe-

Több évig dolgoztam különböző irodákban. A leghosszabbat egy ipari épületeket tervező és kivitelező cégnél. Onnan
mentem szülési szabadságra a harmadik
gyerekkel, és akkor döntöttem el, több
időt szeretnék a családdal lenni és gyerekeket tanítani. Erre csak ráadás, hogy szüleim is pedagógusként dolgoztak.
–– Miért a BG?
Annak idején az egyetlen udvarhelyi
iskola volt, ahová kézilabda kupára jöttünk. Akkori edzőm ugyanaz volt, mint
most a nagyobbik lányomé (Rigó Béla).
Kissé irigyeltük az ide járó gyerekeket.
Aztán jött a gimi, ahol rengeteg olyan
barátom lett, akik ebben az iskolában
végeztek. Mintha minden jó fej ide járt
volna. Nem volt kérdés számomra, hogy
hová íratom a gyermekeimet iskolába. Közel is laktunk/lakunk és úgy gondoltam,
ha innen indulnak, olyan alapot kapnak,
amivel bárhol megállják utána a helyüket.
Ezért jöttem én is ide, hogy részese lehessek ennek a csapatnak.
–– Mit üzen a mostani osztályának?
Amit a gyerkeimnek is tanítok: mindig
a jó tulajdonságait próbáld ellesni valakinek, abban próbálj hasonlítani másokra, a
rosszal fölösleges felfegyverkezni.
A másik dolog, hogy mindig legyenek
céljaik, vágyjanak dolgokra, és tegyenek
meg minden erőfeszítést, hogy el is érjék
őket, ha pedig valami nem jön össze, ne
csüggedjenek el, jön újabb lehetőség.
Mindenki jó valamiben, tudatosan készüljenek arra, amit felnőtt korban szeretnének tenni és akkor a munka is örömforrás lesz számukra.

Osztályhétvége a Hargitafürdőn
Május 29. és 31. között az V.B osztály
a Hargitafürdőn töltötte a hétvégét. A
Katolikus egyház panziójában szálltunk
meg. Kicsomagolás után egy kis szabadtevékenység, majd felfedezésre indultunk
a közeli fenyőerdő felé. Az estét különféle
feladatok elvégzésével, játékkal töltöttük.
Egy-egy játékban csapatosan kerestük a
megoldásokat. Az egyik legjobb csapatos
játék az volt, mikor ki kellet találni, hogy
egy lakatlan szigetre mit építenénk, és mik
lennének a szabályok. Nagyon jól szórakoztunk ezeken a csapatos játékokon mivel sokszínűek voltak.
Másnap fél nyolckor volt az ébresztés, de mi már hatkor vagy fél hatkor
fent voltunk. Az étkezésekkor mindenki
segítkezett, még mi fiúk is. Volt aki, terített, majd az étkezés végén elpakoltak,
sepregettek, elmosogattak. Reggeli után
a „Balupark” volt a program. Mindenki
felvette a mászó ruhát, majd a rövid felkészítő után lehetett menni a pályákra. Én
először voltam és nagyon -nagyon élveztem. A pályák nem voltak olyan nagyon
nehezek csak a „nagy zöld pálya”, de másodszorra már könnyen áthaladtam rajta.
Balupark után visszamentünk ebédeltünk,
majd társasjátékoztunk. Társasozás után
elmentünk túrázni a Kossuth-sziklákhoz. Vasárnap reggel el mentünk a közeli
templomba. Maradt még egy kevés idő a
játékra. Aztán vártuk a szülőket és indultunk haza. Fáradtan, de új élményekkel
feltöltődve érkeztünk haza. Ez a kirándulás nagyon jól sikerült!
Sebők Róbert, V. B

Kirándulás Vajdahunyadra
A kirándulás csodálatos volt, mert
együtt volt mindenki, és együtt fedeztük
fel az új csodákat. A meglátogatott helyek,
városok és falvak nagyon régiek, de számunkra újak voltak. Gyulafehérváron sok
régi csodás dolgot láttunk. A legérdekesebb
az őrségváltás volt. Déva várából szép volt a
kilátás, és kicsit félelmetes a telekabinnal
való utazás.
Aztán elértünk a végállomásra, azaz
Vajdahunyadra. Amint megpillantottuk
a Hunyadiak várkastélyát, a lélegzetünk
is elállt. Olyan volt, mintha egy régi film
szereplői lettünk volna. Sok mindent láthatunk a „Kisasszonyok termétől” a kínzókamráig. A valóság szebbnek látszott,
mint a történelemkönyv sorai.
Hazafelé elgondoltuk, hogy igaz, hogy
nem voltunk túl sokat kirándulni, de ez a
négy év úgy volt jó, ahogy volt. Öregkorunkban majd nosztalgiával fogunk vis�szaemlékezni mindezekre.
IV.A osztály

Az iskola csillaga 3.

Tanulás másként
Iskolánkban a 2014-2015-ös tanév tavasza mozgalmasan telt a másadik osztályosok számára.
Igyekeztünk gyakorlatba ültetni a „tapasztalati úton történő tanulást”.
Így ismerkedtünk meg régi és új mesterségekkel, szereztünk tapasztalatokat és
közben még jól is szórakoztunk.
Hangulatkeltésként az Ariel bábszínház
Pinokkió kalandjai című előadását néztük
meg, amely egyaránt elnyerte a kisebb és
nagyobb gyerekek, illetve a felnőttek tetszését is. Szinte észrevétlenül ismerkedtünk
meg az asztalos mester munkájával és kis
„teremtményének” tanulságos történetével.
Másadik látogatásunk a Haáz Rezső
Múzeumban volt, ahol a pénzzel, mint
fizető eszközzel, különböző korok pénzérméivel, a pénzkészítés folyamatával ismerkedtünk meg a Pénz beszél... című kiállításon. Igazi élményt nyújtott a pénzkereső
feladat, amikor a másolatok alapján kellett
különböző korok pénzérméit megtalálni a
kiállítottak közül, illetve az ezüst és arany
pénzérmék elkészítése (még ha azok kartonból is készültek).
Következő utunk a rendőrségre vezetett, ahol a nyílt nap keretén belül megismerkedhettünk a rend őreinek munkájával: bekukkanthattunk a nyomkeresés

müvészetébe, beülhettünk a rendőrautóba,
szirénázhattunk és még lőfegyvereket is
kézbe vehettünk.
Az Iskola másképp hét keretén belül
látogattunk el az A osztállyal a következő
helyszínünkre, a Lactis tejfeldolgozóba. Itt
a tej útját figyeltük meg a tejesautótól az eladásra kész termékekig, megismertük a tejtermékekkel dolgozó emberek munkáját,
dobozokat hajtogattunk, rajzokat készítettünk az üzem udvarán és még egészséges
kóstolóval is megkínáltak minket.
Ezalatt a B osztályosok a tüzoltók hasznos és fárasztó munkájával ismerkedtek,
megismerkedtek a tüzoltáshoz szükséges
eszközökkel, illetve megcsodálhatták a
fiúk kedvenceit: a tüzoltóautókat.
Kirándulándulásra készen, vidáman
indultunk el másnap reggel következő
- most már hosszabb - utunkra: Kézdivásárhelyre.
A Nyergestetőn megálltunk történelmünkkel ismerkedni és tiszteletünket tenni, majd folytattuk utunkat a cél felé.
A régi mesterek (csizmadia, szücs, kovács...) mühelyeibe és életébe nyerhettünk
bepillantást kézdivásárhelyi múzeumban,
és persze, kihagyhatatlan volt a baba-kiállítás is, ahol a sok Zsuzsi meg Andris babát
gyönyörü népviseletben csodálhattuk meg.
A kirándulás utolsó állomása a csernátoni

Mivel az igazi tábor tábortűzzel zárul, utolsó este nagy várakozás, esőfelhő
kémlelés jellemezte a csapatot. Az eső
elkerült, a tábortűz pedig a IV. A osztályosok meglepetés jelenetével sok nevetésünkbe került.

Beszámoló az Erzsébet táborról
2015. május 22-24. között iskolánk II.,
III., IV. osztályos tanulóival Ivóba utaztunk, hogy három napot együtt tölthessünk az ottani Erzsébet táborban. Péntek
délután 140 tanuló kelt útra, izgalmas várakozással töltve meg a három autóbuszt.
Az Erzsébet tábor a festői szépségű
Ivóban helyezkedik el. Barátságosan, meleg szívvel, csendes, nyugodt környezettel
várja kis lakóit. A fogadtatás családias volt.
Miután meghallgattuk a legfontosabb előírásokat, elfoglaltuk kényelmes, ízléses szobáinkat. Vacsoráig számos szabadlevegőn
eltölthető program kínálkozott, melyeket
nagy örömmel ki is próbáltak a gyerekek.
A finom vacsora elfogyasztása után
megismerkedtünk a tábor hivatalos dalával, amely az ébresztőt, és a különböző
tevékenységekre való gyülekezőt jelzi. A
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a dalt,
véget nem érő tapssal jelezve tetszésüket.
Szombaton délelőtt kiadós sétára indultunk. Túravezetőink elkalauzoltak bennünket a közeli vadasparkba, ahol számos

falumúzeum volt, ahol szintén letünt korok emlékei elevenedtek meg előttünk:
különböző gyüjteményeket tekinthettünk meg- kályha-, rádió-, mezőgazdasági gépek gyüjteményét-, bepillantást
nyerhettünk a régi paraszti életbe, az első
világháború eseményeibe és felfedeztük a
Nyergestető hőseinek emlékét is.
Estére fáradtan, de annál inkább feltöltődve, dalolva tértünk haza.
Másnap reggel újult erővel indultunk
neki a domboldalnak, hogy meglátogassuk
az Aqua Nova víztisztítóját, hogy megtudjuk, hogyan kerül poharunkba, edényünkbe, vagy épp fürdőszobánkba tiszta víz.
Megismerkedtünk a víz útjával, tisztításának módjával, fontosságával és
mindeközben környezetvédelmi ismereteinket is bővítettük.
Megtekintettük a Víz Napja alkalmából beküldött pályamunkák kiállítását,
és büszkén fedeztük fel köztük saját alkotásainkat.
A jól végzett munka eredményeként
filmvetítésen, a Likas kő mondájának vetítésén vehettünk részt ... és jutalmunk
még a sok tapasztalat és a sok szép közös
emlék.
Kovács Enikő, tanítónő

dámszarvas él. Bambi, a kis őzike közelsége
nagy izgalmat jelentett a gyerekeknek.
A sétában elfáradt és megéhezett csapat változatos programokkal tölthette a
délutánt: népi gyermekjátékok, sportvetélkedők, plakátkészítés a tábor számára,
tanulmányi vetélkedők, furfangos fejtörők, melyek győztesét pünkösdi királlyá és
királynővé avattuk.
A számtalan élménytől elfáradva hamar nyugovóra tértünk, hogy másnap
reggel frissen, szobáinkat rendbe rakva
indulhassunk haza.
Hálával tekintünk vissza erre a hétvégére, és újra köszönetet mondunk az
Erzsébet tábor létrehozóinak, dolgozóinak, hogy lehetővé tették számunkra ezt
az élményt.
Pitó Emese, tanítónő
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Osztálytanító: Biró-Ambrus Lenke (2007-2011)
Osztályfőnök: Nagy Ilona (2011-2015)
Bokor Klaudia

Jánosi Borbála

László Anita-Edina

Balázs Barna-Norbert

Boros Anna

Kelemen Andrea

Pál Norbert

Bârgăoanu Arnold

Feleki Viola

Kis Csaba

Sebestyén Eszter

Bencze Norbert

Hodgyai Róbert

Koncz Patricia

Simó Petra

Bodrogi Irén

Ilyés Szabolcs

Kovács Hunor

Tőzsér Hunor

Bodrogi Izabella

Jakab Tamás

Kovács Henrietta

Vajda Szidónia

Balázs Andrea

„Nem elég álmodozni!
Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni,
de felismerni kell,
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el,
Jövőnket ? tudni kell!
Nem elég a célt látni,
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! ? Elsőnek,
elől indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer.
Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell!
És nem elég akarni,
De tenni, tenni kell...”
Váci Mihály
Hogy milyen volt ez a nyolc év? Változatos. Annyi minden történt, hogy ebből
kiemelni egy dolgot igen nehéz lenne. Inkább beszélnék magunkról.
Számunkra fontos volt a tanulás, a
haladás. Osztályunk összetartott jóbanroszban. Tréfálkoztunk, vitatkoztunk, de
soha nem unatkoztunk.

Természetesen minden eseményben
részt vettünk, amiben csak lehetett. Magunkkal visszük az emlékeket, amelyek
idővel megszépültek és kedvessé váltak.
Olyan furcsa bele gondolni, hogy jövőre nem lépjük már át a Bethlen Gábor
kapuját, nem hallgatjuk és látjuk a jól
megszokott tanárokat és diákokat.
Már csak emlék lesz ez a nyolc év melyeket soha nem fogjuk felejteni. Köszönetet mondunk Biró-Ambrus Lenke tanító
néninek, Nagy Ilona osztályfőnöknek, és
a minket tanító tanároknak.
Boros Anna, Balázs Andrea, VIII.A

Az iskola csillaga 5.

Osztálytanító: Csegzi Mária Judit (2007-2011)
Osztályfőnök: Péter Mónika Zita (2011-2013); Kovács Zoltán (2013-2015)
Balázs Katalin
Bándi Krisztina
Bencze Beáta Noémi
Botorok Hunor
Csizmadia Hunor
Dénes Anita
Visszatekintő
Már az iskolakezdést megelőző nyáron
izgatott kíváncsisággal vártuk a szeptember eljöttét. Nem váratott sokat magára az
ősz, megérkezett, és mi örömmel léptünk
be az iskola kapuján.
Az ünnepséget megszeppenve figyeltük,
majd a tanító néni kedvesen bevezetett az
új osztálytermünkbe. Volt néhány ismerős arc a napköziből, viszont annál több
ismeretlen gyerek nyüzsgött körülöttünk.
Teltek-múltak a hetek, és kezdtük megismerni egymást, új barátságok szövődtek.
A tanító néni bevezetett a betűk birodalmába, írni, olvasni, számolni tanultunk.
Második osztályban már nem volt nehéz dolgunk, mert ismertük egymást, viszont a négy év alatt jöttek-mentek új és

Dézsy Dániel
Fehér Krisztina-Izabella
György Csaba
Kelemen Anett
Kiss Gyöngyvér Anna
Magyari Adrienn-Anna
Magyari Dávid

Magyari Róbert

Simó Tamás

Magyarosi Dávid

Somorai Laura

Márton Henrietta

Szigyártó Noémi

Ötvös Artúr Krisztián

Szigyártó Tünde

Pál Norbert

Vajda Krisztina

Sándor Kincső

Vass István-Csaba

régi osztálytársak is.
Sok vetélkedőn, versenyen vettünk
részt. Mosolyogva emlékszünk vissza a piros pontokra, melyeket kaptunk. A tanító
néni Petinek nevezte ezeket a pontokat. :)
E négy év alatt rengeteget kirándultunk, és sok élményre tettünk szert. Negyedik osztály végére már több mint száz
népdalt ismertünk, és tanultunk meg
énekelni. Aztán eljött a búcsú pillanata
negyedik osztály végén, és sokan könnyeinkkel küszködve vettünk búcsút Csegzi
Mária-Judit, tanító nénitől.
Az ötödik osztályt hasonló érzésekkel
vártuk, mint az elsőt. Sok új tanárral, és
az osztályfőnökkel találtuk szembe magunkat. Mindenki kedves volt és segített
eligazodni a sok újdonság között.

Hatodikban végre megvolt az első
többnapos kirándulásunk is. Sajnos az év
vége felé osztályfőnök cserében is részünk
volt, amit szomorúan éltünk meg. Időbe
telt míg megszoktuk az új osztályfőnökünket.
A négy év alatt számos olimpiászon
vettünk részt és kaptunk helyezéseket is.
Hetedikben, nyolcadikban érkeztek új
osztálytársak is, kikkel így a végére jól ös�szeszoktunk, megbarátkoztunk.
Most az év végéhez közeledve szeretnénk
megköszönni tanárainknak és osztályfőnökeinknek azt a sok türelmet, megértést és
kedvességet, melyet irántunk tanúsítottak,
mert nélkülük sok minden nem sikerülhetett volna. Köszönünk mindent!
Vajda Krisztina, VIII. B

6. Stella Scholae

Budvár kupa

További szép sport eredmények
A tavasz folyamán tovább folytatódtak a diák sportvetélkedők. Mivel az elemistákról a múlt számban nem esett szó,
most velük kezdem az elért eredmények
bemutatását. Március 25-én a foci csapatuk megnyerte (összes mérkőzését) a hat
csapatos városi bajnokságot, amit az iskolánk sportpályáin szerveztünk, ezzel jogot
nyerve a megyei szakaszon való részvételre.
A tavaszi szünidő után – szép napsütéses
időben, Oroszhegyen – a megye legjobbjai találkoztak kispályás labdarúgásban,
hogy eldőntsék ki nyeri a megyei bajnoki
címet. Újból 6 csapat, az 2 csoportban,
körmérkőzések, amit mind sikeresen megnyertünk. A döntőben a városi rivális az
Orbán Balázs Iskola csapata az ellenfél.
Az eredmény döntetlen, 1:1, tehát jönnek
a 7 m-es büntető rúgások, ahol sajnos az
ötödik sorozatban elhibázzuk, így marad
a II. hely, ami így is szép és jó, három év
után – sajnos nem a mi iskolánk csapata
jut tovább a megyék közötti szakaszra.
Azért gratulálunk a csapatot alkotó gyerekeknek: a kapusok Dániel (IV.A) és
Gergely Roland (III.A), a csapat kapitánya
– Gedő Hunor (IV.B), a Bokor ikrek (Attila és Tamás), Varga Márton (IV.A), Péter
Tamás (III.A), Birtalan Tamás és Szfárli
Szabolcs (III.B), Marosi Krisztián, Szász
Dávid, Balázs Adorján Ferenc (II.B) és a
jövő évben várjuk a javítást. Amint látszik
remények vannak, mert sok közülük csak
II-III.-os volt az idén.
Az elemista atléták is nagyon ügyesen
szerepeltek, mind a városi, mind a megyei
szakaszon. A városi bajnokságon, melyen
közel hetven III-IV.-es tanuló vett részt
a város és vidék iskoláiból, tanulóink a
következő eredményeket érték el: az 50 m
síkfutásban az első négy helyezett az tőlünk került ki, Kelemen Dániel (IV.a) -I.
helyen, Gedő Hunor – II. helyen, Birtalan

Tamás III. , Mihály-Hosszú Dávid (III.B)
- IV. helyen zárt; kislabda hajításban Kocs
Csaba (IV.B) - I., Gedő Hunor – II. hely;
600 m síkfutásban Kelemen Dániel újabb
I. hely, Birtalan Tamás újra III. hely. A
lányok közül Kacsó Anita Kinga (IV.A)
jutott tovább a 600 m síkfutásban.
A megyei szakaszt - idén újból - iskolánk
szervezte a városi Stadion futópályáján az
atlétika szakos Sportiskolás tanár kollégák
segítségével. Dicséretet érdemelnek Kelemen Dániel – I. hely az 50 m síkfutásban,
valamint II. hely a 600 m síkfutásban,
Kocs Csaba I. hely a kislabda hajításban,
Kacsó Anita Kinga IV. hely a 600 m síkfutásnál, Mihály-Hosszú Dávid VI. hely
az 50 m síkfutásnál. Sajnos Gedő Huni és
Birtalan Tamás, akik még érhettek volna
el jó eredményeket, más iskolán kívüli tevékenységen kellett szerepeljenek.
Visszatérve a nagyobbakra, iskolánk
csapatai szép eredményekkel végeztek a
megyei atlétikai négypróba csapatversenyen (a lányok és a fiúk is - a IV. helyen ),
Székelykeresztúron a VII-VIII-os foci csapat 6 résztvevő közül a II. helyet és a vele
járó kupát hozta el a Petőfi kupáról, és nem
utolsó sorban az iskolánk által rendezett/
szervezett Bethlen Gábor kispályás labdarúgó tornán is jól teljesítettek. Az V-VI.osoknál IV. hely, míg a VII-VIII.-os korosztályban III. hely. Egyébként összesen 9
csapat versengett: a székelykeresztúri Petőfi Sándor Iskola, a szentegyházi Mártonffi
János Iskola, az oroszhegyi Petőfi Sándor
Iskola, a helybéli Móra Ferenc valamint
Orbán Balázs Iskolák és természetesen a
háziak/Mieink. Következik a tanévzárás,
jön a nyári hosszú vakáció, ezért mindenkinek jó vakációzást, kellemes időtöltést,
sok sportolást és jó egészséget kívánok a
testnevelés katedra részéről!
Nagy József

A Bethlen Gábor iskola két csapata
indult a június hatodikán megszervezett
Budvár kupa természetjáró versenyen.
Az V.B (Dálya Orsolya, Gábos Szabolcs,
Kovács Tamás, Kertész Zsuzsa) és a VI.B
(Dusinszky Andrea, Dusinszinszky Sarolta,
Ilyés Kincső és Gavrila Szabó Eszter).
Tíz órára meg is érkeztünk, az Ekések
fogadtak minket. Csodás napnak indult,
virágzott a rét, a forrás vidáman csobogott
és hét ágra sütött a nap. Röviden ismertették a szabályokat, majd indultunk túrázni.
Már az elején lógott a nyelvünk, úgy elfáradtunk a meredek oldalon.
Útközben voltak ismertetőtáblák, azokat kellett a versenyzőknek figyelmesen átolvasniuk. Mi rengeteget jegyzeteltünk, de
valahogy nem a lényeget. Mielőtt szaladni
kezdtünk volna, meghatároztuk a növényeket, 83 pontra. A futást valahogy túléltük, 8 perc alatt megvolt. Közben folyamatosan egymást biztattuk és huzigáltuk a
célegyenes felé. A végén a feladatlapot kissé
elszúrtuk, bizonyára a hiányos jegyzetek
miatt. De azért kedvünk töretlen maradt,
ugyanis iskolánkból került ki a III. helyezet. Dusinszky Sarolta és Andrea, Ilyés Kincső
és Gavrila Szabó Eszter, a VI. B-ből.
Mindnyájan újabb ismeretekkel lettünk gazdagabbak, biológia, történelem
és földrajz terén egyaránt. Örülök, hogy
megismerhettük városunk környékét, és
új tapasztalatokra tehettünk szert. Nem
baj, hogy nem kaptunk helyezést, jövőre
talán sikerül.
Kertész Zsuzsa V.B

Nyár
Tódor Brigitta, Jakab Zsófia, V.B

Itt a nyár, a napsugár
Minden gyerek erre vár.
A vakáció hívogat,
Az iskola búsulhat.
Nyári öröm, kalandvágy,
Csupa játék, kacagás.
Barátok és utazás,
Lubickolás, napozás.
Tengerparton homokvár,
Halak száza téged vár.
Jégkása és fagyibár,
Álomvilág, nyaralás.

Az iskola csillaga 7.

Búcsúzik a IV. A osztály
Visszaemlékezés az elmúlt négy évre
„Az 1-4 osztály során
sokszor keltem korán.
Én boldog voltam így is,
Sulis vagyok én is.” (Kiss Noémi)
Az elmúlt négy év sokat jelentett számunkra. Osztálytársaink olyanok lettek,
mint a testvéreink, és a Tanci olyan, mint az
anyukánk.
„Elmúlt már a négy nehéz év,
gondolatom mégis visszanéz.
Amit megtanultam idáig,
Tovább viszem évekig.” (Farkas Vivien)
Első nap az iskolában, mikor átmentünk
a nagy „A” betűn leírhatatlan élmény volt.
Kissé féltünk, de lassan megismertük a Tancit,
egymást és a tudományhoz vezető út alapjait:
betűket, számokat, szavakat.
Aztán jött a második, harmadik és negyedik osztály.
„A következő évben az iskola népének
büszkén jelentettük: másodikosok lettünk.
A harmadik évünkben
Jó barátok lettünk mindenkivel:
Kicsikkel és nagyokkal,
Lányokkal és fiúkkal.” (Stélik Kriszta)
„Harmadik és negyedik osztályban
sosem unatkoztunk,
Mindig volt valami fontos feladatunk.”
(Kacsó Anita-Kinga)

Búcsúzik a IV. B osztály
Búcsúszó helyett - Írásainkból
ollóztunk
Eljöttünk az iskolába,/ Beléptünk egy új
osztályba /Nagyon örültünk, /hogy együtt
lehettünk. (Márton Roland)
Elindultunk iskolába / s beléptünk egy
kis osztályba. /Megismertünk egy tanítót,/
ki mindenre megtanított. / Beírtuk a kis
füzetet /Kiolvastunk minden könyvet, /
Megtanultunk sok szerepet /Eljátszottuk
szüleinknek. (Gedő Hunor Botond)
A tanító néni megtanította nevünket /
Napról-napra okosodtunk, /Egyre többet,
s többet. /Tanítónk minden évben más és
más volt, de /Mindig, minden osztály végén boldogan mondjuk, hogy: VISZLÁT,
KEDVES ISKOLÁNK! (Ágoston Anikó)
Van, aki tudta, hogy írják az A betűt, /
De nem mindenki, hogyan a B betűt. /Ezek
a diákok, kik írni sem tudtak /Most elénekelik a búcsúzó dalukat. (Csiki Zsófia)
Elmúlt a négy év, /Az iskola kapuja bezár, /Jön a nagy vakáció /Alig várjuk már!
(Hodgyai Bernadett)
Tanítóinkról írtuk: Nekem négy tanítóm volt. Csegzi Judit nagyon kedves
volt és mindig tudta, hogy mi jó nekünk.

A négy év oly hamar lejárt, mint két perc.
Most egy csapat vagyunk, bajban segítünk
egymáson és együtt érzünk. Ha valamire
szükségünk van, valaki mindig mellénk áll.
Számtalan boldog percet töltöttünk együtt.
Na, meg rosszat is eleget, amiért a Tanci
megdorgált. Most már a szidás olyan, mintha
kedves szót mondana a Tanci nekünk.
„Ez a négy év hozott örömet, bánatot,/
de a Tanci mindig felvidított./ Felmérőkön versengtünk,/ Sok száz jegyet szerez-

tünk./ Köszönöm a Tancinak,/ Azt a soksok okosat” (Dósa Mátyás)
Most magunkkal visszük ötödikbe azt a
sok tudást, amit megtanultunk.
Ezt a csodálatos négy évet Biró-Ambrus
Lenke tanító néninek köszönhetjük.
„Szeretem a Tancimat,/ örülök, hogy taníthat./ Csináltunk mi rosszakat,/ De szeret és elfogad./ Írni, olvasni tudunk,/ Számolni is tanultunk./ Alkalmas e pillanat,/
Köszönjük a Tancinak.” (Kiss Noémi)

Mindig játékosan mutatta a betűket. A
második tanító nénit úgy hívták, hogy
Kovács Katalin. Szőke hajú volt és ő tanította meg, hogy mondjam ki az r betűt.
A harmadik Fejér Zita, nagyon kedves
volt és mutatott olyan helyeket, ahol jól
szórakoztunk. Azt kívántuk legyen babája
és a kívánság teljesült. Negyedik osztályba megint új tanító nénit kaptunk, Fekete
Rékát. Azért szeretem, mert kreatív, mindig új dolgokat mutat, többször átveszi a

leckét és türelmes, megértő.De nem szeretnék elválni tőle… (Dézsy Klára)
Amikor kezdtük a negyedik osztályt,
azt mondta, neki mézből van a szíve, de
ha elcsipegetjük, akkor kőből lesz (szívtelen lesz). Már a szívén biztos kevés a méz,
mert elcsipegettük az egész osztállyal.
Órái nagyon hamar és könnyen teltek el,
főleg, amikor odafigyeltem. Amikor nem
figyeltem oda egy óra egy nap volt. (Hajdó
Árpád)

8. Stella Scholae

Újra együtt a törökbálinti testvériskola diákjaival

Patrula de reciclare
elemgyűjtő verseny

I. hely: V., VI.B; II. hely: V.A; III. hely:
I.B, II.A.
Legaktívabb versenyzőink 8-8 kg hulladékot gyűjtöttek össze: Tódor Brigitta
V.B és Kiss Péter VI.B. A szerencsés nyertes, Kiss Péter, sorshúzással egy Sony fejhallgatót nyert. A verseny jövőre is folytatódik értékes nyereményekkel. Gyűjtsd az
elemet szelektíven ezután is!
Iskolánk csapata (V.B) Kertész Hajnalka biológia tanárnő vezetésével megyei I.
helyezést ért el. Jutalmuk egy ökológiai
témájú kirándulás lesz, a fenyőkúti tőzegláphoz.

Könyvajánló

Iskolánkban fogadtuk június elején a
törökbálinti testvériskola diákjait és pedagógusait. Türelmetlenül vártuk az érkezésüket, hiszen a tavaly már megismerkedtünk velük Törökbálinton. A rövid
fogadás után, hazavittük vendégeinket, és
sokáig beszélgettünk.
Vasárnap családi nap volt. Érdekesebbnél érdekesebb programokat szerveztünk
nekik. Legtöbben a Békási-szoroshoz, a
Gyilkos-tóhoz, a Parajdi sóbányához kirándultak.
Hétfőn aztán korán kellett keljünk,
mivel az iskola szervezésében egy hosszabb
kirándulásra indultunk. A Súgó barlangot
tekintettük meg, ahol megcsodálhattuk a
cseppköveket, és ahol gyönyörködhettünk
a tájban. A barlang megtekintése után
Csíksomlyóra mentünk, és kimásztunk
a kálvárián a tetőre. Nagyon elfáradtunk

a felfelé igyekvés közben. A fáradtságunkat azonban kárpótolta a gyönyörű kilátás. Fagyizással koronáztuk meg a napot.
Későn és fáradtan, de élményekkel tele
értünk haza.
Kedden Gyimesbükkbe kirándultunk. Mindenkit elkápráztatott a táj, a
vidék hangulata. Onnan a Mikó várba
mentünk, ahol megnéztük a kiállítást. A
kirándulások alatt nagyon jól összebarátkoztunk, jól éreztük magunkat. Sajnos
szerda reggel már indultak haza. Szomorúak voltunk, hogy ez a pár nap ilyen hamar eltelt. Reméljük, hogy még gyakran
fogunk találkozni velük.
Dusinszky Andrea, Dusinszky Sarolta,
Ferencz Réka, Gavrilă Szabó Eszter , VI.B

JÓ VAKÁCIÓT!

Pjotr Sztyepanovics Alihanov: Lövészezred
A könyv egy egykori szovjet katona által írt mű a második világháborúról. Arról
a küzdelemről szól, amelynek ő részese és
sokszor szenvedő alanya volt. Azokról a
gyakran embertelen viszonyokról, amelyek között a szovjet kiskatonák végigélték
és látták a huszadik század legnagyobb
háborúját. Egy harckocsizó-alakulatnál
szolgált és száguldott végig Magyarországon is. Az olvasó végigkísérheti útját keletről-nyugat fele. ... Aram barátja elintézi,
hogy harckocsizó lehessen. Mindenkinek
ajánlom, mert érdekes és jól bele tudja magát élni az ember, még ha nem is ismeri
a háború eseményit. A könyvnek van egy
folytatása Páncélosok címen.
Kiss Péter VI.B
Folytatás az 1. oldalon
Június 1-én gyermeknapi ünneplésre
került sor az előkészítő osztályokban.
Június 3-án tanulmányi kiránduláson
vettek részt az első osztályosok a ParajdSzováta, Marosvásárhely útvonalon.
Iskolánkban fogadtuk a törökbálinti
testvériskola diákjait, pedagógusait június
6-10 között.
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