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A Tudomány és technika bűvöletében
Szeptember 21-én két versenyt hirdettünk a Tudomány és technika bűvöletében című projekt részeként
az iskolánkban, amely Udvarhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásának köszönhetően jöhetett
létre. November 10-én zajlott le a Szenvedélyem a tudomány és a technika című verseny, amire iskolánk
tizennégy diákja jelentkezett és készített bemutatót,
az őket érdeklő témákról, könyvészetként használva a
program keretén belül vásárolt 177 kötetet.
Az eseményen résztvevő diákok, érdekfeszítő és színvonalas előadásokat hallhattak a maja kultúráról, az
evolúcióról, a robotokról, a hüllőkről, a Bermuda- háromszögről, a kígyókról, a napról, a csillagképekről, lovakról, a dinoszauruszokról, a krokodilokról, valamint a
kutyákról. A versenyre jelentkezők mindannyian nyertek, tudást, tapasztalatot és díjakat.

összegyűjtő első tíz tanulót díjaztuk. A legtöbb feladványt Pitó Emese Panna IV.A osztályos tanuló oldotta
meg, őt követte Dobos Andrea VI.A osztályos tanuló.
Gagyi Izabella, Szabó Mónika IV.A, valamint Károly
Edina IV.B. Egyforma pontszámot gyűjtve a harmadikok lettek. Lőrinczi Dorottya IV.B osztályos következett
a sorban, majd Kincses Edina VI.A és Pál Hunor III.B
osztályos tanulók. Dicséretben részesült Pálffy Andrea
IV.B, valamint Kozma Simó Dávid III.B osztályos tanulók.
Tudomány és technika bűvöletében volt a címe az iskolai könyvtárunk legújabb projektjének, amely december 10-én zárult, hivatalosan, hiszen amíg lesz iskolai
könyvtár, addig az ismeretterjesztő könyvek várni fogják olvasóikat. El tud bűvölni a tudomány, a technika?!
Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy hogyan keletkezik egy hópehely, amit ezen a télen a legtöbben várunk,
vagy arra, hogy milyen erős egy hangya, milyen hideg a
világűr, vagy melyik a legnagyobb élőlény a világon; ha
vannak kérdéseid a világról, önmagadról, akkor van bűvereje a tudománynak és a technikának, hiszen rengeteg
kérdésre már megvan a válasz, csak meg kell keresned. A
kérdések egy részére a válasz most közelebb került hozzád, az iskolai könyvtárban 177 ismeretterjesztő könyvbe rejtve. Nem kell mást tenned, csak rácsodálkoznod a
világra, kérdezned, és betérned a könyvtárba megkeresni
a választ. Találkozzunk a könyvtárban!
Dunkler Réka könyvtáros

Híreink
A verseny díjazottjai: Dálya Orsolya, Bucur Zsanett,
Jakab Zsófia, Kertész Zsuzsa, Ilyés Gyopár, Gábos Szabolcs, Sebők Róbert, Tófalvi Patrik a VI.B osztály tanulói valamint Dobos Andrea, Gábor Zsuzsa, Pál Kitti, és
Sebők Mónika a VI.A osztály tanulói.
December negyedikén a nagyszünetben, az iskola
összes diákja előtt került sor a projekt zárásaként a Tudomány és technika kvízversenyben résztvevők díjazására. A bő két hónap alatt számos diák csatlakozott a
versenyhez, a szüneteket a könyvtárban töltve, kutatva a
feladványok válaszai után.
A verseny lezárása után a legnagyobb pontszámokat

• A kígyós játék elnevezésű programban vettek részt
az Előkészítő A., I.A, II. B/C, III. A, IV.A osztályok szept. 21. - okt. 2. között.
• A Misi Mókus elnevezésű olvasótáborban szeptember 19. - október 17. között a II. A, okt. 27. - dec.
5. között a II. B osztály vett részt. Programfelelős:
Dunkler Réka.
• Szept. 29-én a magyar népmese napját ünnepelte
az I.A és II. C osztály.
• Október 3-án az Őszi vásár mesemondó versenyén
Csíki Zsófia, V. B osztályos tanuló II. díjat nyert.
Folytatás a 8. oldalon

2. Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Dunkler Réka Kinga
Születési hely: Brassó
Születési dátum: 1976. július 31.

tanítónak készültem, de valahogy eltörpült
ez a vágy. Kilencedikes korom után már filozófia szakra készültem, de kiderült, hogy
a felvételire a filozófia tankönyvet kell kívülről megtanulni, nekem meg a magolás
soha sem ment, így letettem róla.Végül a
teatrológiára esett a választásom. Kolozsváron végeztem el a színháztudomány szakot a bölcsészkar keretén belül. Imádtam,
imádom a szakmámat. Miután megszületett a kisfiam, meg kellett hoznom azt a
döntést, hogy otthagyjam a családi élettel
kevésbé összeférő színházi munkámat. De
azért csak nem tudtam elszakadni teljesen,
így a színházközeli munka a mai napig jelen van az életemben. Hat évvel ezelőtt
lehetőségem adódott a városi könyvtárban
dolgozni. Ott és akkor szerettem meg a
könyvtárosi munkát, azt követően végeztem el a könyvtár szakot is. Mivel mindig
is szerettem gyerekekkel foglalkozni, nagyon örültem, amikor ebbe az iskolánkba
kerültem könyvtárosként.

–– Hol született? Hogyan emlékszik vissza
gyerekkorára?

–– Gyerekként szeretett olvasni? Vannak
kedvenc írói, könyvei?

Brassó a szülővárosom, egy varázslatosan szép, réges-régi város, ódon terekkel,
épületekkel, történetőrzőkkel. 39 évvel ezelőtt egy ilyen mesélni tudó, az 1700 években épített házba vittek haza a szüleim,
amit nagyszüleimmel közösen laktunk.
Ő a gyerekkorom őrzője, ahová mindig
jó hazatérni. Mert a hazatérés mindig emlékezés is, például a nagyszüleimre, akik
csodálatos emberek voltak, rengeteg kézzel meg nem fogható, igaz értéket kaptam
tőlük, és akik a szüleimmel közösen egy
emlékeiben kedves gyerekkort nyújtottak
az öcsémnek és nekem.

Igen, imádtam olvasni, sokszor édesanyámék már tiltották, mert képes voltam
késő éjszakáig olvasni és féltek, hogy ez a
tanulás rovására fog menni. Mindenevő
voltam/vagyok, imádom a verseket, drámákat, regényeket, az elméleti műveket.
Rengeteg kedvencem van, de ha mindenképp ki kell emelnem egy párat, akkor
Alessandro Baricco, Margaret Mazzantini,
Haruki Murakami, Franz Kafka, Esterházy Péter regényei, Umberto Eco, Susan
Sontag, Egon Friedell írásai, a drámaírók
közül Csehov, Büchner és Shakespeare a
nagy kedvenc. Az ókori görög gondolkodókon kívül Søren Aabye Kierkegaard,
Nietzsche, David Hume és Slavoj Žižek
kortárs filozófus írásait olvasom nagy szeretettel. Eliot, Pilinszky, Dsida és Szilágyi
Domokos verseit mindig jó újra és újra
elolvasni.

–– Hol járt iskolába? Milyen volt diáknak
lenni?
Óvodás korom óta egy épületbe jártam
tizenegyedikes koromig - az idők során a
nevét többször váltó - ma Áprily Lajos Főgimnáziumba. Az utolsó két középiskolai
évet a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen
Elméleti Líceum matematika- fizika szakán végeztem. Én azon furcsa bogarak
közé tartozom, akik szerettek/ szeretnek
iskolába járni. Mert jó tanulni, felfedezni a világot, egy kicsit közelebb kerülni a
megértéséhez.
–– Gyerekként milyen pályát álmodott meg?
Gyerekkoromban szerettem, amikor
szerepjáték formájában tanítója lehettem
a testvéremnek, barátnőimnek, így sokáig

–– Mit üzen iskolánk diákjainak?
Nehéz kérdés, mert minden gyereknek
mást és mást kellene üzenni, kívánni, személyre szólóan. Talán a kíváncsiság és a
világra való rácsodálkozás a legfontosabb
és annak megtartása, meg az értő olvasás
készségének megszerzése, mert általa tud
csak a világ megnyílni számunkra, annak
még a legjelentéktelenebbnek tűnő apró
részlete is.
Köszönöm a beszélgetést!
Székely Kincső, VIII. B

Új kezdés
Itt van az év szeptembere,
Vele a tanév kezdete.
Elkezdődött az iskola,
Egyre több a tanóra.
Örülünk a barátoknak,
Az új találkozásnak.
Nehezebbek a leckék,
Többet ülünk a könyvnél.
Igaz nehéz az iskola,
De nem mindenkinek kaloda.
Jobb, ha tanulsz, hidd el nekem,
Mert itt dől el az életed.
Dusinszky Andrea, VII. B
Karácsony
Diós kalács illata
Száll a levegőben.
Minden ember kedve
felhőtlen.
Ajándék a fa alatt,
Egyedül senki se marad.
Karácsony ünnepén
Csordultig a szívünk
Szeretettel.
Együtt a család!
Bármerre jársz,
Mindenütt fényt és
Boldogságot látsz.
Tímár Edina, VII. A
Farsang
Van egy vágyam: fenyő lenni,
Szúrós ruhát felölteni.
Szemem, szájam, törzsön lenne,
Karjaimon mókus menne.
Nem is fenyő, inkább mókus!
Mellettem meg társam futkos.
Hegyes fül és lompos farok,
Meleg bunda, hótaposó.
Én járkálnék a fenyőfákon,
Odvas fában kis családom.
A mókus talán mégse jó,
Inkább róka, lopakodó.
A róka jelmez nem tetszik,
Tehát inkább rabló lennék.
Vagy mégse, nem tudom!
Most eltalált egy hógolyó,
S eldöntöttem:
A fenyő lesz a befutó!
Szász Bencze Brigitta VI.B
Újesztendő
Az újesztendő kezdete,
Meglepetésekkel van tele.
Az ember fogadalmat tesz,
Ahogy sikerül betartja ezt.
Új esély, új lehetőség,
Szívemet betölti a reménység.
Változásra várva, léptem át,
Az újesztendő kapuját.
Dusinszky Andrea, VII. B
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Lovagok tábora Üknyéden
2015. július 29. és augusztus 2. között megszervezésre került a Bethlen Gábor és Szent István cserkészcsapat nyári tábora Üknyédben. A cserkészeket egy lovagi kiképzés várta, amely
négy napon keresztül folyt. Kézügyességüket, stratégiájukat is fejleszthették, tűrő képességüket is próbára tették, hiszen az eső elég gyakran és sokat zuhogott.
Az esti tábortüzek hangulatosan teltek, sok jó poén született az esték folyamán, dalpárbajok is folytak, ahol a fiúk a lányok ellen daloltak és a lányok a fiúk ellen. Sok dal előkerült,
amelyek rég feledésbe merültek.

A rendezvényre szép számban gyűltünk
össze cserkészek a körzetből.
A nap egy előadással kezdődött az adventi időszakról és a karácsonyi ünnepkörről, ahol mindenki megpróbálta a legtöbbet megjegyezni, mivel utána következett
egy vetélkedő, mely az itt elmondottak
alapján volt összeállítva.
A vetélkedő után jó hangulatban folytatódott a nap, játékokkal szórakoztattuk
magunkat, és mindenki ismerkedett új emberekkel. Ugyanakkor tudott beszélni régi
barátokkal, akikkel már rég találkozott.
A program eközben tovább haladt, aki
akart adventi koszorút készített, mások
tanultak horgolni, és karácsonyi díszeket készítettek. Ezeken kívül aki akarta,
kipróbálhatta magát, hogy mennyire van
otthon az origami világában.
Összességében egy remek napot töltöttünk el együtt, mindenki odafigyelt másokra, és az egész nap a barátságok és emberi
kapcsolatok ápolásáról szólt. Rengeteg szép
karácsonyi dísz és adventi koszorú született
és új ismeretekre tehettünk szert.
Farkas Zsolt, cserkész

Cserkész farsang

A cserkészeket semmi se akadályozta meg a foglalkozások, a lovagi szintek teljesítésében.
Lelkiismeretesen, türelemmel kiállták a próbákat. Az utolsó este minden cserkész a lovagi
torna után lovaggá üttetett, hisz mindenki teljesítette a lovagi tornán elvárt szintet.
Nem hiába két nagy magyar személyiség a csapatoknak neve, akik a magyar történelembe örökre beírták neveiket, ezáltal a cserkészek is munka árán, méltóak lesznek a
csapatukhoz. Úgy gondolom, hogy ezek a cserkészek, akik részt vettek a táborban, megtanulták a lovagi erényeket, ami az életre tanította meg őket.
Eredményes volt a tábor, kicsik-nagyok összekovácsolódtak, egy nagy családdá váltak.
A tábor során sok szép emlékkel gazdagodtam, gazdagodtunk, egy igazán szép nyári
emlék marad mindig számunkra az üknyédi lovag tábor!
Jenei Bence (VIII.A), Jakab Emese cserkészek

Adventre hangolódva

2015. november 28-án a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági házban tartották
Udvarhely körzet cserkészei az Adventre hangolódva című rendezvényt.

A cserkészek feladata a néphagyományok megismerése és őrzése. A heti foglalkozások gyakori témája a néphagyomány.
Farsangkor különös figyelmet fordítunk
arra, hogy éljük is a néphagyományainkat.
Minden évben valamilyen téma, keretmese köré szervezzük a farsangolást. Pl.
népmesék dramatizálása, a fonó világa,
farsangtemetés stb.
Az idei farsangi témánk a hirdetések,
tudósítások témakört gondolja végig.
Minden őrs készül egy jelenettel, amelyet
a csapaton belül mutatunk be. A felkészüléseknek nagyon jó a hangulata, kreatív
ötletekre és kivitelezésre van szükség. A
maszkokat is mi készítjük. Nem a versenyen van a lényeg, hanem a jól átgondolt,
egyedi bemutatáson.
Az őrsi bemutatók után nagy az eszemiszom (otthonról hozott pánkó, tea),
dínom-dánom (tánc és cserkészjátékok).
Kicsik, nagyok együtt táncolnak, játszanak, ami összekovácsolja a csapatot. A
nagyok jó példával járnak elől, nincsenek
más elvárások, mint a tartalmas szórakozás, jókedv, móka, jó hangulat.
Eredményként nyugtázzuk, ha megfeleltünk az elvárásoknak, és bővíthettük
tudásunkat a kimeríthetetlen néphagyományok megismerésében.
Nevenincs őrs
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Közösen: Székelykeresztúr - Székelyudvarhely
Testvérosztálya van az előkészítő B osztálynak

Iskolakezdés előtt beszéltük meg a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
egyik előkészítő osztályának tanító nénijével, Berei Enikővel, hogy tanulóinknak jó lenne, ha lennének közös élményeik, szerveznénk érdekes programokat együtt.

Gólyabál
Novemberben ismét megrendezésre
került iskolánk gólyabálja, ezúttal „Reszkessetek BG-sek” címmel. A gólyabál témájának a kiindulópontja a Reszkessetek
betörők című film volt.
A sok időn át gyakorolt, ám végül sikeres gólyatánc és eskütétel után következtek
a próbák. A próbákra három-három főgólyának kellett kiállni az ötödik osztályokból. A kihívások közt szerepelt az Egy perc
és nyersz című ügyességi verseny, karaoke,
just-dance tánc, valamint kérdések a filmből. A főgólyák mind nagyon ügyesek
voltak, de a négytagú zsűrinek (Lukács
Barna, igazgató; Tamás Orsolya magyar
szakos tanár; Zöld Hunor testenvelő tanár
és Biró Katali angol szakos tanár) dönteni
kellett. Míg a döntés megszületett addig
Székely Kincső, Elekes Annamária és a
VIII. osztály táncosai szórakoztatták az
iskola diákjait, a közönséget.

Októberben egy pénteki napon vonattal mentünk Székelykeresztúrra. Nagy élmény
volt, sok gyerek ekkor utazott először életében vonattal.
A timafalvi iskola tanulói, és tanító nénijük nagy szeretettel fogadtak. Ismerkedési játékok után vendéglátóink bemutatták a heti témájukkal kapcsolatosan mit tanultak, és hogy
miket készítettek, majd almatornára hívtak. Ezt követően almás játékban, és almatáncban
volt részünk. Majd együtt mentünk el a helyi múzeumba, ahol a gyerekek nagytöbbsége
rácsodálkozott az életnagyságú állatokra. A városi séta után „almabállal” folytattuk, almából készült finomságokkal (almafánk, aszalt alma, almalé) búcsúztak tőlünk.
December elején mi is meghívtuk barátainkat egy Mikulás váró napra, amikor a mi
heti témánk az öltözködés volt. Miután összeszedtük ismereteinket a Mikulásról, tanultunk egy verset, és kreatívkodtunk, közös munkával öltöztettünk Mikulásokat mindkét
osztály számára.
Ezután kimentünk a parkba egy kis játékra, megtanítottuk barátainknak a kedvenc
játékunkat, és nagy örömmel játszottunk együtt.
Visszatérve osztályunkba elfogyasztottuk a Mikulás finomságait (amit ez úton is megköszönünk a segítőkész anyukáknak). Jól éreztük magunkat, a játék közben, észre sem
vettük, milyen gyorsan eltelt az idő.
Tartalmas napok voltak.
Kovács Katalin Zsuzsánna, tanító

Könyvajánló
James Dashner: Az útvesztő
A regény egy fiúról, Thomas-ról szól,
aki furcsa körülmények között, egy liftben érkezik egy számára ismeretlen helyre. Nevén kívül semmi másra sem emlékszik. A többi ifjú is szintén így került ide,
a legelső fiú már két éve van a Tisztáson,
de még mindig nem sikerült kijutnia.
Thomas megtudja a többiektől, hogy ez
egy zöld liget, melyen gazdálkodnak, és
egy hatalmas labirintus veszi körbe.
Két éve keresik a kiutat a Futárok, de
feltérképezés mellett is ez szinte lehetetlennek tűnő feladat. A gyerekekre veszélyt
jelentenek az útvesztőben tanyázó Siratók.

Thomast furdalja a kíváncsiság, így ő is
Futárként belevág a kiút keresésébe.
Mindenkinek ajánlom ezt a lélegzetelállító, izgalmas kalandokban bővelkedő
könyvet.
Cseke Tamás István VIII.A

Kedvenc olvasmányaim
Sziasztok! Az én nevem Andi. Egy V.A
osztályos diák vagyok.
Most nekem két kedvenc regényem van
az Abigél és az Egri csillagok. Ezekkel a
könyvekkel akkor ismerkedtem meg, amikor a magyar tanárnő házi olvasmánynak
adta fel.
Az Abigél című regényben megismerhetjük Ginát a regény főhősét, aki egy intézet-

A győztes pár Kis Katalin és Both
Dániel az V. A osztályból került ki.
Reméljük, hogy mindenkinek jól telt a
gólyabál.
Török Andrea VIII.A
ben él és tanul, aki mindennapi problémái
mellett is erős és bátor marad.
Az Egri csillagok című regényben megismerhetjük a kitartó és bátor Cecey Évát,
és a soha semmit fel nem adó Bornemissza
Gergelyt. A könyv azt is bemutatja, hogy
vannak olyan emberek, akik képesek meghalni hazájukért.
A két könyvben az a közös, hogy mindkettőben a főhősök bátrak, és, hogy mindkettőben háborús idők vannak. Persze
többet nem mondhatok el, mert ha ti is veszitek a fáradságot, és elolvassátok ezeket a
könyveket, legyen izgalmas nektek is.
Jó olvasást és jó szórakozást kívánok
nektek!
Benedekfi Andrea V.A
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A VIII.B osztály decembere
Karácsony előtt az emberek mindig
nagy lázban vannak: vásárolnak és fényben pompázik minden. Ilyenkor általában
a gyerekek első gondolata: - jújj! jön az
Angyal, jön a Mikulás, és sok-sok ajándékot kapnak. A felnőttek meg, nem tudom
mennyire érzékelik ennek a szép ünnepnek
az igazi üzenetét. Nekik lehet a decemberi
hónap nem több csak egy nagy rohanás,
pénzkiadás s nyűg – pedig a karácsony
nem erről kéne szóljon.
Éppen ezért mi úgy döntöttünk, hogy
valamit adunk diáktarásainknak. Mivel
nálunk már bevett szokás, hogy minden
évben elmegyünk valahová „kántálni”
cserébe pár mosolyért a betegektől a kórházban, az időstől, az őregek otthonában,
idén az Orbán Alapítványra esett a választás. Hogy ne menjünk üres kézzel, és mert
már a szervezkedésbe is egész jól belelendültünk, gondoltuk, megszervezzük az iskolai karácsonyi vásárt.
A vásárra lehetett hozni ruhát, megunt
játékot, macit, és bármit, ami még jó állapotban volt. Mi pedig meglepetésként teát
és zsíros kenyeret árultunk. A vásár két
napig tartott és mondhatom, sikeres volt.
Székely Kincső VIII.B

Látogatóban az Orbán Alapítványnál

Az iskolai karácsonyi előadás után ellátogattunk a Malom utcai Orbán Alapítvány épületébe. A nyolcadik B osztály
diákjainak csak sejtése volt a látogatásról.
Volt, aki félt, volt, aki kíváncsian várta a
fejleményeket és volt, aki csak jött, mert
kötelességének érezte.
A Ház szerényen álldogált, szinte láthatatlanul. Beléptünk a szobába, ahol meleg
fogadtatásban volt részünk. A szemem ös�szetalálkozott egy kedves mosolygós arcú
tizenéves fiúval. Gondoltam egy jószívű önkéntes. Megrökönyödve álltam, amikor az
ápolók, lassan támogatva átvezették a szobán. Megdőlt minden elképzelés és élőítélet.
Mindenkin látszott a pillanat fontossága.
Nagyjából tíz embert, tíz gyereket láttunk.
Ez a tíz gyerek tett ránk életre szóló hatást.
A megrökönyödést és a félelmet valami borzongató mégis meleg empátia váltotta fel.
A kezdeti félénkség elmúlt … mert megláttunk egy mosolyt. Majd többet. Láttuk,
ahogy ezek a gyerekek vidáman tapsolnak.
Az egykedvű arcok feloldódtak és csillogó
szempárok tekintettek ránk.
Egy kis műsorral készültünk, amit bemutattunk. Ezt vittük ajándékba. Több
szeretetet kaptunk tőlük, több hálát,
mint, amit megszoktuk, elvártunk volna.
Mindannyiunk számára kedves, megérintő élmény, találkozás volt az alapítvány
gyerekeivel a találkozás.
Both Kriszta VIII.B

Jutalomkirándulás
Az idén októberben került sor, a már hagyományos jutalomkirándulásra. A kiránduláshoz sikerült egy átlagos őszi napot találnunk, de az időjárás sem szeghette kedvünket.
Esőzéssel útnak indultunk Keresztúr fele. A városkában megcsodálhattuk az egykori
Gyárfás kúria mögött levő Petőfi körtefáját. A fát megrágta már az idő vasfoga. Mára egy
korhadt törzs lett az öregből, aki utoljára látta Petőfit verset írni.
Utunk Szászkézd fele fordult. Ezen a kis településen szemügyre vehettük az evangélikus templomot, amely a XV. század végén épült. A falu előbb székely település volt, majd
szászokat telepítettek be. 1663-ban országgyűlés színhelyéül szolgált.
Továbbutaztunk Keresd falvacskáig. A Dános-patak menti településen bebarangolhattuk
az éppen restauráláson áteső Bethlen-kastélyt. A négy bástya közül már csak kettő áll. A
kastély a Bethlen család rezidenciája volt, amely reneszánsz stílusban épült 1400 előtt. 1949.
márciusában államosították és a bukaresti kulturális minisztérium hatáskörébe rendelték.
Segesvár lett a következő megállónk. Kimásztunk a hegytetőn levő Szent Miklósnak
szentelt vártemplomhoz. A 13. században a domonkosok építették, de 1350-ben a román
stílusú régi templom helyére új gótikus szász templomot emeltek, 1422 és 1488 között
átépítették, tornyát 1463-ban csatolták hozzá.
A közeli Fehéregyházán is megálltunk, ahol a Petőfi múzeum megtekintése volt a cél.
A múzeum előtt viszont páratlan látványban volt részünk, katicaáradat közepén találtuk
magunkat. Az emlékházban egy kisfilmet is megnézhettünk, amely a fehéregyházi csatát
szemléltette, melyben híres költőnknek nyoma veszett.
Utolsó állomásunkhoz érkezett utunk, Kőhalomba értünk. Körbejártuk a várat, melyből gyönyörű kilátás nyílik a városra és környékére. Utunk végére az idő is kivirult, gyönyörű volt a naplemente az várból.
A kirándulásról élményekkel gazdagon térhetett haza mindenki. Ismételten sikerült az
iskola vezetőségének olyan helyszínt választania, amely újat tud nekünk mutatni. Köszönjük!
Kiss Péter VII.B

Jutalomkirándulás a Bethlen Gábor Általános Iskolából
Az indulásunk a C+C parkolójából kezdődött. Az első megállónk a Petőfi körtefája
volt, ahol még megnéztük Petőfi és Bem szobrát Székelykeresztúron. Tovább menve a következő megállónk a Bethlen kastély volt, ahol még megnéztük a Bethlen család címerét
Keresden. Még tovább haladva megérkeztünk Berethalomba, ahol megnéztük a híres oltárt, Berethalom templomát és a tizenkilenc zárral ellátott ajtót, na még Berethalomban
megnéztük a hajdani Püspöki templomot vagyis a (Birthälm-ot) ahol képeket is vásárolhattunk. Végül hazafelé tartva megálltunk a kőhalmi várnál és felmentünk a leg-leg
tetejébe. Hazafelé tartva újból a C+C parkolójában álltunk meg.
Demeter Klementina III.B

6. Stella Scholae

Az első félév...

Az első félév egy Kerek-erdői kirándulással indult. A hosszú gyalogtúra megtette a hatását, mindenki rögtön a megérkezés után nekifogott az uzsonnájának.
Volt focimeccs, erdei séta és énekelés, na
meg az elmaradhatatlan kötélhúzás, de a lényeg, hogy mindenki kipirulva ment haza.
Az erdei túra után ezerrel ment a felelés, a felmérő írás, szóval az iskolai élet
ismét a tetőfokára hágott. Nem sokkal
később az éltanulók részt vettek a jutalomkiránduláson.
Ezután osztályunk elment Marosfőre

megünnepelni a RoRec-es sikerünket,
ahol mind nagyon jól szórakoztunk.
Következő esemény a Parajdi kirándulás, melyet szintén RoRec-kel nyertünk.
Szebbnél szebb helyeken jártunk, csak
tátottuk a szánk a Sószoros csodáira. Igaz
kissé lejjebb vette az élményt, hogy igencsak sáros és csúszós volt minden.
Voltunk Tamási Áron sírjánál, megáltunk
a Csiga-dombon és megnéztük az aragonit
bányákat is.
Ezután a gólyabál volt kiemelkedő esemény, ahol az ötödikesek megmutathatták

RoRec verseny
Először is: mi az a RoRec? Nem más, mint egy országos projekt, aminek az elektromos hulladék gyűjtése és újrahasznosítása a
célja, mert környezetvédelmi szempontból nagyon káros.
Erre benevezett a mi osztályunk, a VI. (akkor még V.) B osztály is. Mi képviseltük a Bethlen Gábor Általános Iskolát. Szorgalmasan gyűjtögettük és gyűjtjük most is az elektromos hulladékot. Osztályunk részt vett a marosfői díjkiosztó rendezvényen,
ahol megünnepeltük
Patrulás sikerünket,
mivel a Hargita megyei
csapatok országos III.
helyezést értek el. Nagyon jól szórakoztunk
a partin. A hangulatot
a Sancez testvérpár,
Fabio és Charlie teremtette meg. Akkor
mindenki félretette a
„nem táncolok, mert
ciki” elveit, és mind
vadul buliztunk. A
Patrula de reciclare
(Újrahasznosítási járőr) „buliján” volt kézműves
tevékenység,
fotózás, gyöngyfűzés,
és egyéb tevékenységek
minden korosztálynak.
A Hargita megyei csapatok közül a mi osztályunk lett az első, jutalmunk egy kirándulás, meg egy vetítő lett.
A kirándulás, amelyre két hét után került sor, élményteli volt.
A buszunk először Farkaslakán, a Tamási Áron sírjánál állt meg.

mire képesek. A rendezvény jó hangulatban telt, az egész termet betöltötte a jó
hangulat.
Az év utolsó rendezvénye: a karácsonyi
előadás. Kórusok adtak elő nekünk gyönyörű dalokat és megnéztünk egy színdarabot, mely a jóságra ösztönöz minket
(mint bármely más karácsonyi darab) örülök neki, hogy ez nem egy betlehemi pásztorjáték volt, hanem egy aranyos történet.
Összességében, szerintem jól telt el ez
az év.
Kertész Zsuzsa, VI. B

Elolvastuk a Kányádi verset, és részletekkel ismerkedtünk meg a
Bölcső és bagoly önéletrajzi írásból.
Megálltunk a mondában tanult likas-kőnél. A likaskő szemrevétele annyira lekötötte a figyelmünket, hogy csak később észleltük a vidéket körülölelő meseszép tájat. A likon keresztül, ha a
barátok megfogják egymás kezét, örök barátságok köttetnek. Ezt
a mondatot sokan megjegyezték.
Következő megállónk a Korond vidékén található Csiga domb
volt, amit körbejártunk, elolvastuk az ismertető
táblák információit. A keskeny
ösvény egy hatalmas szikla mellett
futott végig, ahol
változatos közegrétegek vonultak
végig.
Később a Sószoroshoz értünk.
Csodaszép helyen
haladtunk
át.
Tágas mezőkön,
fenyves erdőn vitt
utunk a sóhegyhez,
amely egy fátyolos
függönyhöz hasonlított. Sok új
információt szereztünk a Sóvidékről és a vidék növényzetéről.
Örültünk, hogy részt vehettünk a kiránduláson. Az elemeket
az idén is szorgalmasan fogjuk gyűjteni, reméljük, hogy sikerrel.
Kertész Zsuzsa, Bucur Zsanett, Szász-Bencze Brigitta, VI. B

Az iskola csillaga 7.
Farsang
Van egy tervem,
Öltözzünk be,
Ropjuk a táncot,
Süssünk fánkot.
Nézd itt Marit,
Ott meg Marcit!
Fején a bohóc sapit.
Úgy csilingel,
Csillog-villog,
A többi meg
Nevet, sikolt.
Egész évben
Erre vártunk.
Most aztán
Heje-hujázunk.
Gyere Mari,
Táncolj velem!
Hagyd a verset,
Majd befejezed.
Jakab Zsófia, VI. B
Farsang
Itt a farsang ideje,
Maskarába bújj bele.
Lesz itt tündér, varázsló,
Hercegnő és pillangó.
A gonoszak harcolnak,
Ellentábort alkotnak:
A szellemek és sárkányok,
Csontvázak és vámpírok.
Mi a vágyad? Mi leszel?
Minek öltözöl te fel?
Engedd el a fantáziád,
És varázsolj farsangi bált!
Ferencz Réka, VII. B
A farsangi diák
Van egy vágyam: diák legyek!
A farsangra felkészüljek.
Ne törődjek semmi mással,
Csak a tankönyvrongálással.
Beöltöznöm sem kell nagyon,
Ruháim magamra kapom.
Tanulnom se kéne semmit,
Mert a diákok ezt így teszik.
Kit érdekelne a jegy,
Csak a médiámra ügyeljek.
Egy rosszcsont diák lennék,
S egyszerűen bálba mennék.
Dusinszky Andrea, VII. B
A mackód
Mackód, mely segít elaludni,
És tündéri szép álmot álmodni,
Most a polc tetején szunnyadozik,
És a régi időkről ábrándozik:
Mikor még a karjaidba vetted,
S jó mackódat úgy ölelgetted.

És ha többet nem is ölelgeted őt,
Ne feledd azt a gyönyörű időt,
Mikor a mackód volt a mindened,
És vele boldog volt az életed.
Gál Imelda V.A
Iarna
A sosit cumplita iarnă,
Eu ies mai des din casă.
Urc voios pe derdeluș,
Mă-nsoțește un cățeluș.
Ninge, ninge zi și noapte,
Toți copii sunt pe coaste.
Zboară săniile cu noi,
Hai, părinți veniți și voi.
Benedek Nikoletta V.A
Toamna
A venit toamna bogată,
Acum dumbrava e roşcată.
În livadă multe fructe,
Mere, pere, nuci şi prune.
La grădina de legume,
Legumele sunt sănătoase.
La vie struguri – savoare,
Hai, mergem la recoltare.
Cântăm cântece populare,
Ducem roada la cămară.
Facem mâncare gustoasă,
Şi trăim în sănătate.
Kis Katalin, V. A
Toamna
A venit toamna frumoasă,
Peste creștet de dumbravă.
În livadă multe fructe:
Mere, nuci, pere și prune.
Stélik Kriszta V.A

Varságon
Október 23-24-én a VI. A osztály részt
vett Varságon egy hétvégi kiránduláson.
Pénteken a Nagycsaládi-Lak szállóban
elfoglaltuk a szobákat, beszélgettünk, játszottunk és készültünk a tábortűzhöz, mely
az este fénypontja volt. Nagyon jól éreztük
magunkat a tábortűz körül. Sokat énekeltünk, beszélgettünk.
Szombaton a vízeséshez túráztunk. Útközben beszélgettünk, felszabadultunk, és
örültünk a szép időnek.
A vízeséstől a kilátóig mentünk, ahonnan nagyon szép volt a kilátás. Láthattuk
Zeteváralját, Zetelakát és a Libánt.
Jó volt együtt lenni, egy élményteli kirándulásban volt részünk.
Biró Zsolt, VI. A

Három csapatunk
már kijutott
a megyei döntőkre
A mostani tanév is szép eredményekkel gazdagítja iskolánk tanulóinak hozzáállását a sporttevékenységek terén. A
Bethlen Gábor Általános Iskola tanulói
ebben a tanévben is sikeresen szerepelnek
az Országos Diák Sportnaptár keretében
szervezett sportvetélkedőkön.
Az általános iskolásoknak szervezett
városi szakaszokon diákjaink atlétikában,
kispályás labdarúgásban és kézilabdában
is remekeltek. Atlétikában lány csapatunk – kellemes meglepetésre - megnyerte az első helyezést, és szintén városi
elsők lettek a fiúk fociban, és ugyancsak
lányaink kézilabdában. Gratuláció nekik
és sok sikert kívánunk a következő szakaszokra, jó eredményeket várunk tőlük
a versenyek megyei döntőin is!
Az atlétikai tetratlon csapatot a következők alkották: Fekete Anna Dóra
és Nagy Henrietta a VIII.A-ból, Szász
Katalin, Szőcs Ágnes, Both Kriszta és
Máthé Alexandra a VIII.B-ből.
A fiúk foci csapatának kapuját Bányász Hunor védte, mezőnyjátékosok pedig Simó Csongor, Fancsali Előd, Dénes
Csaba és György Tamás – mind a VIII.Aból, Pap Ferenc és Mihály Rajmund a
VIII.B-ből, Vékony Norbert a VII.A-ból
valamint Szabó Norbert a VII.B-ből.
Utoljára maradtak a lány kézisek: kapuban Ilyés Kincső - VII.B, kinn játszodtak
- Fekete Anna Dóra, Nagy Henrietta és
Bodor Beáta VIII.A-sok, Szász Katalin,
Pál Réka-VIII.B, Szász Nóra, GavrilaSzabó Eszter – VII.B, Dénes Szidónia V.B, Szász-Bencze Brigitta - VI.B.
Iskolánk sportos diák csapatai még
szép eredményeket értek el a következő
rendezvényeken: Móra Kupa kispáyás
labdarúgás – két II. hely (V-VI-os, VIIVIII.-os csapat), Orbán Balázs Kupa
kispáyás labdarúgás – két I. hely –
ugyanazok a csapatok, Városi tetratlon
bajnokság – III. hely fiú csapat, Mártonffi
János kupa – lány kézilabdában II. hely,
fiúk - kispáyás labdarúgásban II. hely az
V-VI.-osok, III. hely a VII-VIII.-osok /
8 -8 résztvevő csapatból. Hajrá BG-s
sportolók, csak így tovább!
Nagy József sporttanár

8. Stella Scholae
Folytatás az 1. oldalról

• Okt. 2-án a VI.B osztály Kertész Hajnalka, biológia szakos
tanárnő vezetésével a RoRec országos környezetvédelmi verseny
díjkiosztó ünnepségén vett részt
Marosfőn. Az újrahasznosítható elemek gyűjtése kategóriában
megyei I. helyezést értek el. Az
ajándék egy jutalomkirándulás
volt, melyet a Sóvidék megismerésére fordítottak.
• Okt. 5-én az alsó tagozatos tanítók, diákok őszi tematikus kiránduláson vettek részt.
• Okt. 13-án a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont
Gagy-menti kulturális örökségünk című rendezvény kiállítására
készített munkák közül a Kertész
Zsuzsa, VI. B osztályos tanuló alkotása a III. díjat nyerte el.
• Okt. 17-én osztályonként két-két
tanuló vett részt a már hagyományossá vált jutalomkiránduláson. A kirándulásról bővebben,
mely a Székelykeresztúr - Keresd
- Berethalom - Segesvár - Fehéregyháza -, Kőhalom útvonalat járta be, Kiss Péter (VII. B) beszámolójában olvashattok.
• A Móra Napokon szervezett
versenyeken a következő eredmények születtek:
- a Rejtvényfejtő versenyen I. díjat nyert iskolánk csapata (Csíki Zsófia, V.B, Kertész Zsuzsa,
Tódor-Hajdó Klaudia, VI.B, Cseke
Tamás,VIII.A).
- a Móra kupán az öt-hat és a hétnyolc osztályosok csapata is a II.
helyezést érte el.
- a Jules Verne: Kétévi vakáció
című regénye alapján szervezett
irodalmi vetélkedőn I. helyezésben részesült a VI. B osztályos
csoport: Ilyés Gyopár, SzászBencze Brigitta, Sorbán Előd.
• Október 23-án Székely Kincső,
VIII.B osztályos tanuló részt vett
a Bögözi Általános Iskola népdalversenyén.

• Okt. 23-24 között osztálykiránduláson vett részt Varságon a VI.
A osztály.
• Színházi előadásokat tekintettek
meg: az VIII. A és B osztályok –
Tóték, az I. B, II. A/B, III.A/B,
IV.A - Az aranyszőrű bárány,
Mátyás mesék.
• Okt. 24-én az V. A/B osztályok
tanulmányi kiránduláson vettek
részt. Útvonal: Székelymagyaros
- Leső-hegy - Bögöz.
• Okt. 30-án a III. B osztály Sütőtök címen kézműves délutánon
vett részt.
• Nov. 2-án a VII. B osztály lovaglással összekötött osztálykiránduláson vett részt Bögözben.
• Nov. 6-án a VIII. A/B osztályok
megtekintették a Haáz Rezső
Múzeum Anna-női sorsok a 19.
században időszakos kiállítását.
Both Kriszta, VIII. B osztályos
tanuló pályázatra írt munkája I.
díjat nyert.
• A Bolyai csapatversenyen a nyolcadikosok csapata (Cseke Tamás,
Török Andrea, Bencze Előd,
Both Kriszta) megyei I. helyezést
és országos 28. helyezést ért el.
• Nov. 7-én Laczkó Henrietta, V.B
osztályos tanuló képviselte iskolánkat a Farkaslakán szervezett
népdalversenyen.
• Nov. 10-én került sor iskolánk
könyvtárában a Szenvedélyem a
tudomány és technika elnevezésű versenyre , melyen az V.A/B és
VI. A/B osztályok tanulói vettek
részt.
• Nov. 15-én az öt-nyolc osztályosok Gólyabálját szervezték meg.
A gólyakirály és gólyakirálynő
címet az V. A osztályból Both
Dániel és Kis Kata szerezte meg.
• Nov. 16-án iskolánk Bethlen
Gábor fejedelemre, iskolánk
névadójára emlékezett. A rövid
előadás és műsor után a VI. B
osztály koszorút helyezett el a
Bethlen Gábor domborműnél.

• Nov. 19-én az iskolák közötti atlétika versenyen iskolánk harmadik-negyedik osztályos tanulóiból
álló csapata a II. helyezést érte el.
• Nov. 28-án az Erdélyi magyar
matematika verseny körzeti szakaszán a következő eredmények
születtek: Péter Zsanett IV.,
Csíki Zsófia V., Ferencz Réka
II, Kiss Péter XIV, Dusinszky
Sarolta XV., Dusinszky Andrea
XXI. helyezést érte el.
• Dec. 6-án iskolánkban járt a Mikulás, és minden gyereket megajándékozott. A Mikulásnak a
csomagok szétosztásában a VIII.
osztályosok segítettek.
• Dec. 14-én az V. B osztály karácsonyi műsorral örvendeztette
meg az osztály szülői közösségét.
• Januárban minden csütörtökön
10-12 között iskolánk diákjai
a program szerint díjmentesen
korcsolyázhattak a városi korcsolyapályán.
• Február 4-én került sor az V-VIII
osztályosok farsangi báljára, melyet a hetedikesek szerveztek.

OLVASNI
JÓ!
című
verseny
2016. január 18.
2014. június 4.
között.
A részleteket megtudod a könyvtárban!
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