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6. szám

Februárnak kevés elõnye van, nem tartozik a legnép-
szerûbb hónapok közé, mégis szép emlékek fûzõdhet-
nek hozzá, mert javában tart a báli szezon, egymást kö-
vetik a farsangi rendezvények.

De tulajdonképpen mi is a farsang? A szó a német
fasen, faseln szóból ered, jelentése: mesélni, pajkossá-
got ûzni. A vígság azon idõszakát jelzi, amely a Húsvét
elõtti nagyböjtöt megelõzi. A farsangot
rendesen vízkereszttõl, azaz január hato-
dikától hamvazószerdáig, a nagyböjt elsõ
napjáig számítjuk. Legjellegzetesebb ese-
ményei az álarcos, jelmezes, batyus és
gyermekbálok.

Régen a farsang idején a fonóházak-
ban minden este történt valami "bolon-
dozás": énekeltek, táncoltak, játszottak.
Az utcafonókban, ahol egy-egy utca asz-
szonyai estérõl estére együtt fontak, be-
szélgettek, vidám volt a hangulat.

Ha valaki farsang idején távolmaradt a
társaságtól, a többiek utána mentek, és,
úgy ahogy otthon találták - ha éppen munka közben is
- lepedõt dobtak rá, összekötözték, szánkóra ültették,
majd dob, csengõ, rézmozsár fülsiketítõ zaja, és az
asszonyok rikoltozása közepette vitték a fonóba.

Azért nem hiányozhatott senki, mert akkor a játék
már nem volt teljes értékû.

A lányfonók különösen zajosok voltak, mert oda a

legények is eljártak, és a tréfás játékok hajnalig tartó
mulatozással végzõdtek. Ha egy leány leejtette az orsó-
ját, valamelyik legény gyorsan felkapta azt, és csak csók
ellenében adta vissza. 

A fonóházi mulatozások húshagyó keddig, a farsang
végéig tartottak. Az utolsó fonóházi összejövetel, a fo-
nóvégzés felért egy kisebb lakodalommal. Ilyenkor

tésztát sütöttek, italt vittek, töltött ká-
posztát fõztek. Erre az estére az asszo-
nyok elhívták férjeiket is, akik zenésze-
ket fogadtak, és hajnalig táncoltak.

Ezt követõen az egész falut megmoz-
gató nagy népi mulatsággal, a farsangte-
metéssel búcsúztatták az elmúlt vidám
heteket. A hamarabb összeült leányok
szerelmi jósló cselekményeivel kezdõ-
dött a fonó, majd ügyességi játékokkal
folytatódott, melyeket a legények szeme
elõtt nem játszottak volna. A legények
megérkezése és bizonyos idejû munka

után kezdõdött az õ virtuskodó, egymást beugrató játé-
kuk, majd következett az este csúcspontja, amikor közö-
sen játszottak, s ebbõl legtöbbször nem hiányzott a pár-
választó játék. A menyecskék, asszonyok fonóját a mun-
ka töltötte ki, de ezekben is sor került énekre, táncra,
asszonyi mulatságra.

Búzás Bernadett Jennifer, VII.B

Híreink
1. November 27. és december 1.

között Pál Katalin tanárnõ szervezésé-
ben iskolánk három diákja: Béres Zsu-
zsa, Ozsváth Andrea és Sebõk Móni-
ka részt vett a Szolnoki Országos Kö-
télugró Vetélkedõn.

2. Biró Eszter VIII. A osztályos ta-
nuló társszerkesztõje lett a Mátyás ki-
rály krónikása címû meséskönyvnek,
amelyet a  Hargita Megyei Kulturális
Központ hirdetett meg. A mesés-
könyvben megjelenõ munkákat 2000
rajzból és 80 történetbõl válogatták ki. 

3. November 18-án közlekedési
aszfaltrajz versenyre került sor isko-

lánkban Balázs Ibolya tanárnõ és
Szász Ferenc tanár úr irányításával. A
IV. osztályokból 23, az V. osztályokból
15 tanuló vett részt. 

Díjazottak: IV. oszt. I. díj „Ferrari
csapat“- Andrási Izabella, Miklós Ani-
ta, Salat Mónika. II. díj „Vadmacskák
csapat“ - Erdõs Aletta, Simó Andrea,
Német Ágota. III. díj „Porsche csap-
at“ - Geréb Roland, Orbán István,
Botorok István.

V. oszt. I. díj „Suzuki csapat“ - Ba-
lázs Judith, Gagiu Krisztina. II. díj „Bi-
cikli csapat“ - Szász Zsuzsanna, Sza-
bó Andrea. III. díj „Paganizonda csap-
at“ - Bedõ Norbert, Szabó Hunor. A
többi csapat dicséretben részesült.

4. November 21-én szerveztük

meg az ötödikeseknek a gólyabált.  A
gólyakirálynõ címet Fülöp Ágnes és a
gólyakirályét Kovács Tamás V.A osz-
tályos diákok érdemelték ki.

5. Deecember 16-án volt a fizika
olimpiász helyi szakasza, iskolánkból
Mester Loránd és Fehér Attila VIII.B
vett részt.

6. A Karácsonyi vásárt dec. 18-án
tartottuk. Köszönet minden diáknak,
részt vevõnek a vásár sikeréért.

7. Január 16-án volt a megyei fizika
verseny Csíkszeredában. A verse-
nyen Fehér Attila VIII. b oszt. tanuló
jutott tovább.

8. Január 17-én a Farkaslakán szer-
vezett Népdalvetélkedõ Versenyen

(folytatás a 8. oldalon)
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2.  Stella Scholae

Bethlen Gábor élete és munkássága
Könyvtár és nyomda

Színvonalas fõiskolai oktatás már abban az idõben is el-
képzelhetetlen volt gazdagon berendezett könyvtár nélkül.

Bethlen Gábor könyvszeretetérõl már a kortársak is le-
gendákat regéltek. Többek között azt is feljegyezték, hogy
hadjáratok alkalmával, mezei táborában felütött díszes sát-
rából sohasem hiányoztak a könyvek. Mindig magával vitte
a legszükségesebb könyveit, s a harcok szüneteiben min-
dig talált idõt az olvasásra.

Melotai Nyilas István után Bod Péter azt is feljegyezte,
hogy Bethlen a táborozás alkalmával „egy arra rendeltetett
Bibliothékát hordozott magával és szorgalmatosan a köny-
veket olvasta“. Volt eszerint egy olyan kézikönyvtára is,
amelyet táborba szálláskor magával vitetett. A levelezésbõl
kitûnik, hogy nagy gondja volt a történelmi munkák és fel-
jegyzések összegyûjtésére, és bizonyára értékes politikai,
földrajzi, filozófiai, államtudományi és teológiai munkák, to-
vábbá latin klasszikusok is voltak a könyvtárában. Mindez
tartozott a kor mûveltségéhez, éppen úgy, mint az aranyo-
zott, díszes bõr- vagy pergamenkötésû munkák. Ilyen pél-
dául Ortelius Ábrahám híres atlasza és Guevara Antonius
Horologium principum címû, címlap nélkül megmaradt és
ma a kolozsvári Egyetemi Könyvtár ritkaságai között õrzött
munkája.

Összegyûjtötte Közel-Keletrõl és Európából a legritkább
könyveket, kéziratokat, földrajzi, társadalmi-politikai, filozó-
fiai munkákat, latin könyveket és értékes kódexeket.

Az 1610-es években már olyan jelentõs könyvgyûjtemé-
nye volt, hogy érdemes volt külön elhelyezni a nyilvános-
ság számára.

A könyvtár keletkezését körülbelül 1613-1614-re tehet-
jük. A díszes, gazdagon díszített kötetekbõl álló fejedelmi
könyvtárat Bethlen 1622-ben megnyitotta a fõiskola szá-
mára is. Külföldi professzorok fordultak meg a könyvtárban,
de maga a fejedelem is használta állandóan. 

A fejedelmi Könyvtár már a Bethlen Gábor halála után
veszített jelentõségébõl, mert I. Rákóczi György a sárospa-
taki könyvtár gazdagítását sokkal fontosabbnak tartotta, és
Gyulafehérvárról is szállítottak át oda könyveket.

A feltehetõen ebben a korszakban létesített kollégiumi
könyvtárról II. Rákóczi György 1656-ban törvényben rendel-
kezett, nehogy szétszóródjék. 

A professzorok, a praeceptorok, esetleg a diákok tehát
ekkor már a kollégiumi könyvtárat használták, és az 1658-i
tatárdúlás után feltehetõleg abból sikerült megmenteni na-
gyobb számú könyvet és azzal lehetett megszervezni 1662
után az enyedi könyvtárat. Így például Bisterfeld profesz-
szornak két könyve is átvészelte a késõbbi pusztulásokat,
és megmaradt Enyeden

A könyvtárának polcain sorakozott minden bizonnyal
többféle nyelven és kiadásban a Biblia, amelyet a kortársa-
ik feljegyzése szerint többször is elolvasott.

Bethlen ugyan református fejedelem volt, de uralkodá-
sának egyik fõ célja a „vallásszabadság“ megteremtése
volt. Ezért fordíttatta le több nyelvre is a bibliát. (román
nyelvre is).

A könyvbeszerzõ ügynökeinek nevét, akárcsak a köny-
vek jegyzékét nem ismerjük, viszont bizonyos, hogy szá-
mos országban megfordultak és szorgalmasan gyûjtötték a
legújabban megjelent könyveket.  

A múltra csak fájdalommal visszatekintõ Szalárdi János,
így ír errõl a maga korában egész közép-Európában páratlan
könyvtárról: „Biblitecha, különb – tudományokhoz tartozó
gyönyörûséges jó könyvekkel rakottat, ollyat szerzett vala
ugyanazon Collégium szükségére, amelynek is megszerzé-
se sok ezer tallérokban kerülhetett.”

Sajnos  4-5000 kötetbõl álló, gazdagon díszített könyv-
gyûjtemény az 1658. szeptember 5-i tûzvésznek esett ál-
dozatul, alig néhány kötet menekült meg belõle, amelyeket
a nagyenyedi kollégiumban kellett  áttelepíteni (a török-ta-
tár hadak a könyvtár könyveibõl máglyát raktak). 

A könyvtárfejlesztést szolgálta a gyulafehérvári nyomda
megalapítása is 1622-ben, illetve a már mûködõ debreceni,
brassói, nagyszombati és kassai nyomdák támogatása. A
nyomda egyrészt a fõiskola igényeit elégítette ki, másrészt
– közel félévszázadig – itt készültek az erdélyi országgyûlé-
si határozatok nyomtatott példányai. 

Nemcsak magyar, de német, latin, szlovák, sõt román
nyelven is jelentek meg bibliai könyvek, gyûjtemények, kü-
lönbözõ kiadványok. 

Bethlen Gábor azt szerette volna, hogy a három alapvetõ
fontosságú mûvelõdési intézmény: a gyulafehérvári
Académia, a könyvtár és a nyomda révén, Gyulafehérvár
„Keleti Hejdelbergé” válhasson, szellemi energiáját magá-
ba sûrítõ és szertesugárzó mûvelõdési központtá épüljön ki.

Összeállította: Lõrincz Mária, tanár (folytatjuk)

Egy lap Ortelius Ábrahám atlaszából



Tanáraink emberközelbõlMegkérdeztük...
1. Kiss Csaba VII. A osztályos tanulót:
Miért szereted az iskolát?

Az osztálytársaimért, a társasá-
gért, az elõmenetelemért. De amikor
sok a tanulnivaló, jön, hogy felrob-
bantsam.
Hogyan viszonyulsz az osztálytársaidhoz?

Kedvelem õket. Nagyon vicces és
segítõkész osztálytársaim vannak.
Néha azonban ellenszenvesek is tud-
nak lenni. Én próbálok osztálytárs-
ként viszonyulni hozzájuk.
Van- e kedvenc tantárgyad?

Igen, szeretem a földrajzot és Szé-
kely Árpád tanár urat. Érdekes dolgo-
kat tanulunk. Tágul a világról való tu-
dásunk.
Szereted-e az iskolában szervezett prog-
ramokat, bulikat?

Nagyon jók az iskolában szervezett
bulik. Jó lenne, ha több is lenne, mert
nagyon szeretek bulizni.
Mit csinálsz délutánonként?

Szoktam csocsózni, dárcozni, de
emellett nagyon szeretek a városban
sétálni, lézengeni és barátokkal lenni.
Táborokba szoktál-e járni?

Igen. Alkalom adtán. Legtöbbször
az aligazgató nénivel voltam cser-
késztáborban.
Mesélj valamit a táborokról!

Sátrakban aludtunk, amit nagyon
élveztem. Reggeltõl estig program
van. Voltak túrák, akadályversenyek,
vetélkedõk, tábortüzek és fürdés a
gátnál. Ami a legjobban tetszett,
hogy bemehettünk a zetelaki víztáro-
zó központi részébe, ahol mérik a víz
állását, szabályozzák a turbinák mû-
ködését, és ahol villanyáramot fej-
lesztenek.
Szeretnéd, ha az iskola még edzéseket
tartana valamelyik sportágból?

Szerintem, jó lenne futball-, kézi-
labda- vagy kosárlabdaedzéseken
ugyanakkor még több versenyen
részt venni.
Mi szeretnél lenni?

A kereskedelemben szeretnék
majd dolgozni. De addig még sokat
kell tanulom.

2. Neubauer Vivien VII. A tanulót:
Mi a hobbid?

Szeretek táncolni. Különösen a nép-
táncot szeretem. A néptáncban van
valami megtartó erõ. Ugyanakkor ápol-
juk a népszokásokat, a hagyományo-
kat. A Kékiringó Néptánccsoportnak

Név: Pokhé Ödön
Születési dátum: 1957. szept. 11.

Iskoláim, ahol tanultam:
Az I-VIII. osztályt Szentegyházán
végeztem.

1972-1977 között a Pedagógiai Lí-
ceum tanulója voltam.

Ahol tanítottam:
1977-ben az akkori 2-es számú Ál-
talános Iskolába helyeztek ki, ahol
egy olyan öt osztályból összeválo-
gatott negyedik osztályt kaptam,
amilyent csak rémálmaimban tud-
tam elképzelni.

1978 februárban bevonultam kato-
nának. Ez alatt alakult meg a 6-os
iskola, ahová áthelyeztek.

Az effektív munkát csak leszerelés
után, 1979. szeptember 1-én tud-
tam megkezdeni.

Iskolánk történetének elsõ éveirõl mire
emlékszik?

Emlékszem, hogy a sártenger kö-
zepén fekvõ iskolát csak deszkapallón
tudtuk megközelíteni, és két hétig, aki

csak létezett az iskolában, mindenki
ajtót és padokat pucolt, hogy tudjuk
idõben megkezdeni a tanítást.

Mivel nem volt karbantartónk, egy
éven keresztül az iskolában tanító hat
férfi minden szerdán délután 5-tõl 7-ig
padokat és ajtókilincseket javított.

Tehát a kezdeti évek nem nevezhe-
tõk leányálomnak.

A mostani tanítványokról...?
Jelenleg I. osztályt tanítok. Ez a

legnehezebb, de legháládatosabb is
az I-IV. osztályban. Hétrõl hétre lehet
látni a fejlõdést, hogy egyre többen
zárkóznak fel a követelményekhez. 

Persze ehhez nem elég a tanító
munkája, hanem sok függ a szülõk
hozzáállásától is.

Mindig is az volt a véleményem,
hogy aki a tanítói, tanári munkát nem
hivatásnak, csak egyszerû munka-
helynek érzi, az válasszon más szak-
mát magának. 

Nagyon fontos a következetesség.
Ha valamit ígérek, mindent megte-
szek azért, hogy be is tudjam tartani.

Mit üzen a diákoknak és tanároknak?
Mindig utáltam a magolást. Ezért

tanulóimat is arra próbálom rávenni,
hogy miután megtanulták a betûve-
tést, tanulják meg, hogy hogyan kell
értelmesen tanulni. 

30 év alatt több száz gyermeket ta-
nítottam. Ezek döntõ többsége meg-
állta helyét az életben. 

Kettõrõl tudok, aki rossz útra tért,
de sajnos ilyen is elõfordul. Ért olyan
kellemes meglepetés is, hogy egy pár
késõn érõ tanuló - aki nálam csak
gyenge közepes volt - késõbb egyete-
met végzett.

Jólesõ érzés, ha egy-egy volt tanít-
ványom megállít az utcán és megkér-
dezi: - Hogy van tanító bácsi?

vagyok a tagja. Körülbelül négy- öt
éve táncolok. Nagyon szeretem a
csoportot, még jó sokáig szeretnék a
csoport tagja maradni.
Az állatokat is nagyon szeretem. Külö-
nösen a cicákat. Azon is gondolkoz-
tam már, hogy amikor pályát kell vá-
lasztanom, állatorvos leszek.
Melyek a kedvenc tantárgyaid?

Szeretem a földrajzot. Jó hangulata
van az óráknak. Szeretem a zenét,

szeretek énekelni. Még szeretem a
románt, magyart, matematikát. A ta-
nár nénik nagyon jól magyaráznak. Jól
lehet haladni.
Milyennek találod a követelményeket?

Egyes tanárok nagyon szigorúak,
de ez jó is, mert kell a fegyelem, meg-
tanulunk viselkedni. Vannak olyan pe-
dagógusok is, akik engedékenyeb-
bek. Én jobban szeretem a kevésbé
szigorú tanárokat.

Az iskola csillaga  3.



4.  Stella Scholae

Pályázatra írtuk
Édesanyám

Január van. Ez a hónap
Örömmel tölti el szívem.
E hónapban született ?,
Ki sokat fáradt értem.

Beteg voltam? Ott volt velem,
Keze rajtam, mellettem ült,
És hogy rögtön meggyógyuljak,
Egyetlen csókjába került.

S ha bántottak? Megvigasztalt
Egyedül csak Õ volt velem
Kesergésben és sírásban
Támaszt nyújtott mindig nekem.

Együtt voltunk jóban-rosszban,
Büszkén nézett mindig énrám
Büszkén válaszolt, ha kérdezték,
„Az én lányom ez a kislány.”

És most? Nagy vagyok és értem,
De nem tudom ezt leírni…
Mi Õ nekem? Hiába is
Nem tudom ezt elmondani.

Õ a fény a sötétségben,
Oázis a sivatagban,
Legkedvesebb, mi csak lehet
Szerte itt a nagyvilágban.

Január van. Ez a hónap
Fontos volt  mindig is nekem,
Újra el fogom mondani,
Hogy mennyire is szeretem.

Geréb Ágnes 8.a

Édesanyám

Édesanyám te féltett kincs,
A világon szebb és jobb nincs,
Csak köszönteni tudlak minden napon,
Mindenemet neked adom.

Fáradságot nem ismerve
Neveltél az életre,
Tisztességre, szeretetre, hûségre.

Karda József Attila 5.a

Édesanyám

Édesanyám, te áldott lélek,
Isten kísérje lépted!
Szeretetem feléd sose múljon el,
Örök hálám tetõled ne távozzon el!

Ha bánatos vagyok, ha bánatos vagy,
Nyújtsunk vigasztalást egymásnak.
Ha pedig örömtõl ver a szívem,
Te ölelj át, és örülj nekem.

Titkaimat, álmaimat megoszthatom
veled,
Te csendesen meghallgatsz, s ha kell,
Velem együtt sírsz, vagy nevetsz.
Kedves jó anyám, szeretlek téged.

Jöhet vihar, árvíz
Kötelékünk nem moshatja el.
Te benne leszel mindig a szívemben,
Nem, mint múló gondolat az emberek-
ben.

Kelemen Nóra  8.a

Mesevetélkedõn voltunk

Tizedik alkalommal rendezték meg a Mesevetélkedõt, melyen iskolánkat a III.a
osztály Aranyalmák és III.b osztály Csipogók csapata képviselte.

Mi az Aranyalma (Fekete Dániel, Jakab Melinda, Márton Emõke, Péter Aman-
da) csapat tagjai nagy izgalommal készültünk mindkét fordulóra 4-4 Lázár Ervin
mesét dolgoztunk fel.

A versenyt a Benedek Elek Líceum ebédlõjében szervezték. Az elsõ fordulón
közel ötven csapat vetélkedett, ami csaknem kétszáz tanulót jelentett.

Talán ez volt a legjobb! Sok érdekes csapatnév, érdekes arc, érdekes kérdés…
iskolánk mindkét csapata eljutott a második fordulóig - ott kirostáltak.

Nekünk a tanci jutalomként felolvasta A hétfejû tündér mesét, amibõl azután jó
kis beszélgetõs óra kerekedett. Szép volt, mert helyt tudtunk állni.

Az Aranyalmák tagjai (III. a oszt.)

Lacul

Mihai Eminescu

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcã;
Tresãrind în cercuri albe

El cutremurã o barcã.

ªi eu trec de-a lung pe maluri,
Parc-ascult ºi parc-aºtept

Ea din trestii sã rãsarã
ªi sã-mi cadã lin pe piept;

Sã sãrim în lumea micã,
Îngrãsaþi de glas de ape,

ªi sã scap din mâna cârma 
ªi lopeþile sã-mi scape;

Sã plutim cuprinºi de farmec
Sub lumina blândei lune - 

Vântu-n trestii lin foºneascã,
Unduioasa apa sunã!

Dar nu vine…Singuratic
În zadar suspin ºi sufãr 
Lânga lacul cel albastru

Încãrcat cu flori de nufãr.

Mesevetélkedõn voltunk

Tizedik alkalommal rendezték meg a Mesevetélkedõt, melyen iskolánkat a III.a
osztály Aranyalmák és III.b osztály Csipogók csapata képviselte.

Mi az Aranyalma (Fekete Dániel, Jakab Melinda, Márton Emõke, Péter Aman-
da) csapat tagjai nagy izgalommal készültünk mindkét fordulóra 4-4 Lázár Ervin
mesét dolgoztunk fel.

A versenyt a Benedek Elek Líceum ebédlõjében szervezték. Az elsõ fordulón
közel ötven csapat vetélkedett, ami csaknem kétszáz tanulót jelentett.

Talán ez volt a legjobb! Sok érdekes csapatnév, érdekes arc, érdekes kérdés…
iskolánk mindkét csapata eljutott a második fordulóig - ott kirostáltak.

Nekünk a tanci jutalomként felolvasta A hétfejû tündér mesét, amibõl azután jó
kis beszélgetõs óra kerekedett. Szép volt, mert helyt tudtunk állni.

Az Aranyalmák tagjai (III. a oszt.)

Lacul

Mihai Eminescu

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcã;
Tresãrind în cercuri albe

El cutremurã o barcã.

ªi eu trec de-a lung pe maluri,
Parc-ascult ºi parc-aºtept

Ea din trestii sã rãsarã
ªi sã-mi cadã lin pe piept;

Sã sãrim în lumea micã,
Îngrãsaþi de glas de ape,

ªi sã scap din mâna cârma 
ªi lopeþile sã-mi scape;

Sã plutim cuprinºi de farmec
Sub lumina blândei lune - 

Vântu-n trestii lin foºneascã,
Unduioasa apa sunã!

Dar nu vine…Singuratic
În zadar suspin ºi sufãr 
Lânga lacul cel albastru

Încãrcat cu flori de nufãr.



Mihai Eminescu

Nãscut ca Mihail Eminovici, 15 ia-
nuarie 1850, Botoºani sau Ipoteºti -
15 iunie 1889 Bucureºti.

A fost un poet, prozator ºi jurnalist
român, socotit de cititorii români ºi
critica literarã drept cel mai important
scriitor romantic din literaturã ro-
mânã, fiind supranumit ºi „luceafãrul
poeziei româneºt.“ 

Eminescu a fost activ în societatea
literarã Junimea, ºi a lucrat ca redac-
tor la Timpul, ziarul oficial al Partidului
Conservator. A publicat primul sãu
poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani
a plecat sã studieze la Viena.

Manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, 46 de volume, aproxima-
tiv 14 000 de file, au fost dãruite
Academiei Române de Titu Maio-
rescu în ºedinþa din 25 ianuarie 1902.

El este, ºi în ierarhia valoricã a citi-
torului maghiar, unul din cei mai mari
ºi mai populari, cei mai cunoscuþi ºi
cei mai puþin cunoscuþi autori; cãci,
de un veac ºi mai bine, acest cititor
este în situaþia de a-i putea cunoaºte
operele, ca ºi încercãrile interpreta-
tive menite a elucida tainele operei.

E lapszám rajzait készítették:
Bratu Botond I.a
Ballai Zsófia I.b
Szõcs Ágnes I.b
Szász Katalin I.b

Ülkei Szabolcs II.a

Balázs Andrea II.a
Hodgyai Róbert II.a
Jánosi Borbála II.a
Lukács Andrea II.a
Vajda Szidónia II.a

The best day with Maggie

On 9th January our English teacher,
Kovács Kinga, invited Maggie. She is a
teacher from America but at present
she is living at Újfalu and working at
Oklánd. She came to Romania as a
Peace Corps Volunteer for two years.

All of the classes in the school had
lessons with her. She told us about her
hobbies. She likes running, climbing
and camping. She has two pistols, a big
gun and a red chopper. She has a dog,
Ginger, and a cat, Törülközõ. Her
favorite holiday is the Independence
Day, on 4th July. She spoke about her
country. She comes from Wyoming.
Wyoming is in the U.S.A. There is the
Yellowstone National Park, that was
the first national park in the world. The
capital of Wyoming is Cheyenne.
Wyoming was the first state where
women were let to vote. The highest
point in Wyoming is Gannett Peak, it is
13. 802 ft. She has a very big and "crazy"
family. She has two sisters, three grand-
pas and three grandmas.

In the afternoon there was another
funny activity with Maggie, only for the

students who wrote an essay on
Thanksgiving. We played a very inter-
esting game, the Jeopardy. There were
questions in four areas: Sounds,
America, Holidays and Maggie. We
had good fun!

I hope we can see you soon,
Maggie!!

Barabás Emõke, VI. A

My experiences with Maggie

Maggie is a very nice and cool
American girl. She has long, blond
hair, blue eyes and a beautiful smile.
Her father and her mum live in
California and her two sisters live in
Texas. She is now living at Újfalu with
her cat. She had lived in Wyoming
before coming to Romania as a volun-
teer. She likes camping, the animals,
the nature and being with friends. She
is a Peace Corps Volunteer that was
founded by John F. Kennedy.

She will go back to America in 2010
where she will probably go to a univer-
sity. Maggie's parents are visiting her in
April, 2009. 

Me and Maggie became good
friends and I hope I'll meet her again
in April!

Mircse Andrea VI.A

Találkoztunk Maggievel

Egy amerikai önkéntes lány angol
napot tartott iskolánkban.

Maggie képeket mutatott rokonai-
ról,  amerikai ünnepekrõl, kedvenc te-
vékenységeirõl. A délutáni foglalkozá-
son quiz játékkal lepett meg minket.

Jó volt megtapasztalni, hogy szinte
mindent megértettünk és örömmel
töltött el, hogy kommunikálni is
tudtunk vele.

Reméljük még találkozunk!
Az V. A. diákjai: 

Ágnes, Dóra, Judit, Dia, Attila, Huni

Az iskola csillaga  5.
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Farsangi bál

Itt van már a hideg tél,
minden ember vígan él.
Beöltözik maskarába,
mindenféle szép ruhába.

Elmegy bálba farsangolni,
boldogan verset szavalni,
enni, inni, táncolni,
jókedvûen mulatni.

II. a oszt. verse

Farsang

Itt a farsang,
itt van már
kezdõdik a 
maszkabál.

Minden gyerek
várja már

egyik fóka,
másik rozmár.

Bulizunk és
mókázunk

fánkot eszünk,
táncolunk

Német Ágota IV. b 

Farsang

Itt a farsang, ünnepeljünk,
Fénkot sütve énekeljünk.
Maskarába beöltözve
Húshagyó keddet így köszöntve.

Lámcsak ismét itt vagyunk,
Énekeljünk, táncoljunk.
A farsang farkára lépve
Találkozzunk majd jövõre

Lukács Orsolya IV. b 

1. Nõi név. 2. Fogyó. 3. Nem sûrû. 4.
Jegyek vannak benne. 5. Élõlény. 6.
Település. 7. Mozogni tudó élõlény.
8. Játékszer.                Készítette II. a  

Régen, falun a farsang a vidámság ideje volt. Különösen esténként zengtek a
falvak a nótázástól. Az utcákon csoportoson jártak a legények. Mentek a lányos
házakhoz, a fonóba. Szombatonként bálokat rendezett a falu ifjúsága, ahol nép-
tánccal, népdalokkal múlattak.

Manapság is farsang idején maszkabálokon mulatoznak a gyerekek. Változatos
ötletes jelmezekkel szórakoztatják a közönséget.

Magyar lány
Hímzett puszli, színes szoknya,

A fejemen díszes párta.
A nyakamban gyöngy kaláris
Járd a csárdást velem máris.

Bohóc
Orrom krumpli, hajam kóc

Én vagyok a kis bohóc.
A cirkuszban jól megférek

Nevettetem a vendéget
Elesek és felállok

Gyermekekkel tréfállok
Engem mindig nevetnek

De a gyerekek nagyon szeretnek.
Katicabogár

Én vagyok a pettyes katicabogárka.
Pettyeket rajzoltam piros páncélomra.

Jaj nektek, jaj nektek, apró zöld bogárkák
Megtalállak és megeszlek a levelek hátán. 

II. b oszt. gyûjtése

Kéményseprõ
Kéményseprõ a nevem,

Füstkisasszony a szerelmem.
Nézzetek meg gyerekek,

mert kéményetek én seprem!
Indián

Indián az én nevem
s ha még eddig nem láttál,

a ruhámról felismersz.
Három toll a fejemen

ez az én jelképem.
Gepárd

Gepárd vagyok láthatod,
pöttyöm fekete mint a korom,

Afrika ura vagyok
- nem menekül, akit üldözök,

bendõmet jól megtömöm.
III. b oszt. gyûjtése

Ördög vagyok! Félj tõlem!
Fekete s piros a testem!

Vasvilla a kezemben,
Pokol az én területem!

Német Ágota  IV. b

Sárga murok, zöld uborka,
Szökjünk, mint a kecskebéka!

-Hó te Gyurka, hó te hó!
Ne szökjél úgy, mint a ló.

-Hogyha hívnak, fogadd el!
Ha kergetnek, szaladj el!
-Tágasságot nekünk is,
Ha kicsikék vagyunk is!

*
Elmúlt farsang el, el, el

Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem
Én táncoltam, te meg nem.
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Ezt kár volna kihagynod!
Mi szóltunk!Olvasni jó!

(Megtalálhatjátok iskolánk könyvtárában.)

Egy jó
könyv

kellene!

„Légy résen!“
Cserkészsarok

A betlehemi láng fogadása
Dec. 22-én, hétfõn hozták át Csíkszeredából a

cserkészek a betlehemi lángot, amely Bécsen és
Budapesten keresztül érkezett hozzánk. Az udvarhelyi

és az Udvarhely környéki cserkészcsapatok küldöttei a Szent-Miklós plébánia hit-
tantermében fogadták a lángot. Hagyománya van már annak, hogy a cserkészek a
Karácsony elõtti napokban elviszik a lángot a templomokba és a karácsonyi szent-
misék, istentiszteletek alatt a betlehemi istállóból, Jézus születésének helyérõl
lobognak a mécsesek. 

Szimbolikus jelentése: a láng, amely körüljárja a világot, összekapcsolja, össze-
fonja az embereket.

„Volt egyszer egy székely ember,
s annak három fia. Mind a három le-
génysorban volt, meg akartak háza-
sodni. Mondta nekik az apjuk: 

- Hát gyertek, fiaim, ki a határra,
hadd osszam el köztetek a földeket. 

Kimentek a határra, ott egy darab
helyet kimért, s mondta a legidõsebb
fiának: 

- Ez a hely a tied! 
A fiú aztán ide falut épített, s en-

nek a falunak Etéd lett a neve. Mikor
a nagyobbik fiúnak kimérte a helyet,
továbbmentek, és a ...“

(Benedek Elek: Etéd, Szolokma, Atyha)

Aki e könyvet kézbe veszi, az ke-
rek képet kap Udvarhelyszék múltjá-
ról, szellemi- mûvészeti arculatáról.

Talál benne verseket, mondákat,
tájleírásokat, ismerkedhetik történel-
münkkel, zászlóhasználatunkkal,
nagyjainkkal és sok más érdekes ol-
vasmánnyal.

Ki volt Lord Baven Powell of Gillwell?

Ha tökéletesen meg akarjátok érteni, mi a cserkészet, valamit tudnotok kell arról az em-
berrõl, aki megalapítótta a cserkészmozgalmat, Lord Baden-Powell of Gilwellrõl, a vi-
lág fõcserkészérõl, akit a cserkészek kedvesen csak úgy szólítanak: „Bi-Pi“.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell Angliában született, Londonban,
1857. február 22-én, azon a napon, amelyen az amerikaiak George Washington
születésének 125. évfordulóját ünnepelték. Édesapja, Baden Powell tiszteletes úr,
az Oxfordi Egyetem tanára volt. édesanyja W.H. Smyt tengernagy leánya volt, ük-
apja Joseph Brewer Smyth Amerikába vándorolt ki, New Yersey gyarmatosítója
lett, de késöbb hazatért Angliába. Így Baden-Powell egyik ágon paptól, másik
ágon az Új Világ vakmerõ gyarmatosítójától származik.
A gyerek Bi-Pi

Robert hároméves lehetett, amikor édesapja meghalt, és édesanyja hét gyer-
mekkel maradt magára, akik közül egyik sem volt idõsebb tizennégy évesnél. A
nagy családra gyakran jártak nehéz idõk, de az édesanya és a gyermekei közti köl-
csönös szeretet mindig átsegítette õket a bajon. Robert káprázatos kirándulásokat
tett négy fivérével; Anglia sok részén portyázott és táborozott velük.

1870-ben Bi-Pi ösztöndíjat nyert a Charterhouse Intézetbe, amely nem sokkal
azután, hogy elkezdte, Londonból Surrey megyébe, Godalminkba költözött, az or-
szág szívébe. Nem volt valami különösen kimagasló tanuló, de az egyik legeleve-
nebb. Mindenben benne volt, ami csak történt az iskolaudvaron, és hamarosan
mindenki tudta, milyen jó kapus a Charterhouse focicsapatában. Iskolatársai nagy-
ra értékelték színészi képességét. Valahányszor fölkérték, olyan elõadást produ-
kált, hogy az egész iskola nevetõgörcsöt kapott.
Zenei hajlama is volt, és rajzkészségének köszönhette, hogy késõbb maga illuszt-
rálhatta írásait.
Bi-Pi Indiában

Tizenkilenc éves korában Bi-Pit fölvették a hadseregbe, és alhadnagyként Indi-
ába ment a 13-as huszárezredhez, amelyik a krími háborúban, a könnyû dandár hí-
res rohamában a lovasság jobb szárnyát alkotta. Azon fölül, hogy kiválóan végezte
szolgálatát - huszonhat éves korára százados lett -, elnyerte az egész Indiában
legjobban óhajtott sporttrófeát: a „vaddisznódöfés“ nagydíját. Ez lovas vaddisznó-
vadászat, de az egyetlen fegyver a rövid lándzsa.

(folytatjuk)



8.  Stella Scholae

Szerkesztõbizottság:
Bethlen Gábor Ált. Iskola Diáktanácsa

Irányító:
László Krisztina, Fogarasi Ida

Szász Ferenc (DTP)
Támogató:

Lukács Barna- Iskolaigazgató

e-mail: stella@klicknet.ro
Székelyudvarhely, Ifjúság bejárat 3.

Kedves diákok!
Iskolánk honlapja:

www.bethlen-gabor.ro
Kérjük, látogassátok!

A honlapra vonatkozó
javaslataitokat szívesen

fogadjuk:
e-mail: stella@klicknet.ro

Felhívás!
A megoldott feladatokat dobjátok be

az erre kijelölt ládába, határidõ:
február 13.

Rejtvény Híreink
Sándor Beáta Réka II.b osztályos

tanuló I. díjat nyert, Szigyártó Noémi
II.b és Károly Tamás VI.b osztályos ta-
nulók dicséretben részesültek.

9. Január 21-én a Cimbora ház
szervezésében népdalvetélkedõre ke-
rült sor. Iskolánkat: Sándor Beáta Ré-
ka, Szigyártó Noémi (II.B), Jakab Me-
linda (III.A), Jenei Petra (V.A),
Debreczi Norbert (V.B), Bota Adrien,
Réti Botond (VI.A), Károly Tamás
(VI.B). képviselték. Károly Tamás a III.
díjat szerezte meg, Jenei Petra dics-
éretben részesült

10. Félévi vakáció:
Január 31.- Február 9. 

1. Kisgyermekeknek szóló
történet.

2. Kevert szín.
3. Savanykás piros termés.
4. Vadász teszi.
5. Nem göröngyös.

Vizszíntes: 1. Templomi felszerelés. 8. Végtag. 9. Páratlan rolló! 10. Beküldendõ
sor. 17. Rideg. 18. Termékek.
Függõleges: 1. Saját kezüleg! 2. Zafir eleje! 3. Megállapítja értékét. 4. Végtelen
Arnold! 5. Ókori nép. 6. Nem üll! 7. Vés. 11. Robaj kezdete! 12. Sor egynemûi! 13.
Jószívû. 14. Libahang. 15. Betût vet. 16. Bánat.

Hol a házi feladatod? ... há megvan, csak otthon felejtettem a füzetet

1. Ilyen a
tömbház.

2. Kislányok
játéka

3. Iskolában dolgozik.
4. Motoros, kerekes 

jármû.
5. Õszi gyümölcs.
6. Fontos ételízesítõ

A két rejtvény megfejtése: Ez vagy te:

Rejtvény kicsiknek

Rejtvény nagyobbaknak

Feladat!
Iskolánk honlapján keressétek meg az
eseménynaptárban február második
programját.
Lépések: bementek a honlapra, kivá-
lasztjátok a tanév rendjét, majd az
eseménynaptárt és februárt.

Sok sikert!

Gyerekszáj

Földrajz felmérõ: Határozzátok meg a

gejzírt!

„A gejzír egy forró valami, amibe

ha az ember belelép, annak annyi."


