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Koszorúzások, szép beszédek, piros-fehér-zöld kokár-
dák, huszárok felvonulása, nagyjából ez az, amit ma lát-
hatunk március 15-én, a magyar forradalom napjá-
nak megemlékezéséin. De mi is történt valójában
1848-ban, és mit jelenthet a ma embere számá-
ra ez az ünnep?

Magyarország és Erdély a törökök kiûzése
után, az 1600-as évek végén került a Habs-
burg Birodalom kötelékébe. Idegen uralom
volt ez, bár bizonyos önállóságot élvezett
mindkét tartomány. Ugyanakkor a társadalmi
berendezkedés még mindig középkori volt, meg-
maradt a jobbágyság, és a nemesség kiváltsá-
gokkal rendelkezett.

Az 1800-as évektõl kezdõdõen megindult egy
békés átalakulás, a nemesség nyitott volt a refor-
mokra. Ezt a folyamatot gyorsították fel az 1848-as
események. Európában ekkorra már több forradalom
is végbement, valamennyinek közös célkitûzése volt az
uralkodók tejhatalmának felszámolása, és a középkori
nemesség kiváltságainak eltörlése. Ezek a célkitûzések
párosultak a felszabadulási törekvésekkel ott, ahol más
népek éltek idegen uralom alatt. Európában létezett
még egy eszményi gondolat is, mely szerint a népeknek
egy általános, az egész térségben kirobbanó forradalom-
ban kell elérniük a szabadságukat és egyenlõségüket.

A magyar forradalom békésen indult, Pesten lelkes fia-
talok csoportja kidolgozta és elfogadtatta a 12 pontot, for-
radalmi kormány alakult, új országgyûlést hívtak össze.

Hamar kiderült azonban, hogy a népek közötti bizal-
matlanság erõsebb, mint az egyenlõségbe és a testvéri-
ségbe vetett hit. A más nemzetiségûek a magyar forra-
dalom ellen fordultak.

Forradalomellenes, harci cselekményekre került sor.

Az õsz és a tél folyamán a magyar forradalmi seregek
alul maradtak a császári és nemzetiségi erõk támadása-

ival szemben. 1849 tavasza viszont a forradalmi sere-
geknek kedvezett, és a forradalom is radikalizá-

lódott. Az országgyûlés kimondta a Habsburg-
ház trónfosztását és az Erdélyt is magába fog-
laló Magyarország függetlenségét. A forrada-
lom közel állt célja eléréséhez, és a nemzetisé-

gi kérdést is sikerült valamiképpen rendezni. 
Az osztrák császár azonban segítséget kért,

és kapott az orosz cártól. Az elkeseredett harcok
ellenére a túlerõ legyõzte a magyar forradalmat.

Ha a magyar forradalom programjának tekin-
tett 12 pontot megnézzük, számot adhatunk,
hogy mi valósult meg azóta ezen célkitûzésekbõl. 

A társadalmi változásokat célzó követelések
jobbára maradéktalanul megvalósultak, hiszen már

régen van Magyarországon felelõs kormány, ország-
gyûlés, sajtószabadság, törvény elõtti egyenlõség. Nem
is beszélve az úrbéri viszonyok megszüntetésérõl, poli-
tikai meggyõzõdés miatt sem börtönöznek be senkit, az
idegen katonaság is kivonult Magyarországról az 1990-
es évek elején.

Nem oldódott meg viszont a nemzeti egység kérdése,
hiszen igen sok magyar ma az államhatárokon kívül él,
és majdnem minden évben kisebb nagyobb incidens van
valahol március 15 ünnepe kapcsán. A magyar közösség
maga sem tudja még konkrétan, hogy hogyan lehetne
megoldani ezt a problémát. Valószínûleg olyan békés
intézkedésekkel lehetne segíteni, amely erõsíti a ma-
gyarságot és az összetartozás tudatát, úgy azokban az
államokban, ahol a magyarok kisebbségben élnek, mint
Magyarországon.

Kelemen Albert, tanár

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Híreink
1. Az elsõ félévi Rend és fegyelem

versenyt a VI. b osztály nyerte. A II.
helyre az V. a és VI. a osztályok kerül-
tek, a III. helyezett a VIII. a osztály.

2. Jan. 17-én a Farkaslakán meg-
szervezett Romániai Magyar Dalos-
szövetség népdaléneklési versenyén
Sándor Beáta Réka, II. b osztályos ta-
nuló az I. díjat szerezte meg, Károly
Tamás, VI. b és Szigyártó Noémi, II. b

osztályos tanuló dicséretben részesült.
3. Jan. 22-én az erdõszentgyörgyi

Szent György Iskolaközpont Az örök
anyakép nagyszerû ábrázolása cím-
mel meghirdetett versíró pályázatán
iskolánkból Fehér Attila, VIII. b osztá-
lyos tanuló a II. díjat nyerte és Geréb
Ágnes, VIII. a osztályos tanuló dicsé-
retben részesült.

4. A Magyar Kultúra Napján (jan.
21.) megszervezett Hajnalcsillag
székelyudvarhelyi népdalvetélkedõn

Szigyártó Noémi, II. b, Sándor Beáta
Réka, II. b, Jenei Petra, V.a, Bota Ad-
rienn, VI. a, Réti Botond, VI. a, Károly
Tamás, VI. b osztályos tanulók képvi-
selték iskolánkat. Jenei Petra a meg-
dicsértek között van, és Károly Tamás
a III. díjat hozta el.

5. A matematika tantárgyverseny
körzeti szakaszán dicséretben része-
sültek: Balázs Judith V. a, Gál-Joó
Melánia, VI.a, Barabás Emõke, VI.a,

(folytatás a 8. oldalon)



2.  Stella Scholae

Bethlen Gábor élete és munkássága
A végrendelet (Testamentum)

„egyebek között a testvériségnek 
ügyét is ránk hagyakozta… az 

egymással farkasszemet nézõ indulatok
helyére az egybefonódó pillantást

a Kárpátok tövében.”
(Sütõ András)

Bethlen Gábort a kortársak és az
utókor sokféleképpen jellemezték és
ábrázolták. Gyakran tekintették õt a
„nagy fejedelemnek”, a „bölcs veze-
tõ” mintaképének is. Ellenségei a fé-
lelmetes hadvezért és veszedelmes
diplomatát látták benne.

A mai ember számára Bethlen Gá-
bor a XVII. század cselekvõ embere, a
lehetõségek között választani tudó és
merõ, az alkotó, építõ, mûvészetpár-
toló férfi jellemképe követendõ példa.
42 csatában vett részt, s a csaták iz-
galmai közt is egy új világot teremtett
Erdélyben: az anyagi gyarapodásnak,
a szellemi haladásnak addig nem is-
mert magasságára emelte Erdélyt.
„Igazi atyja volt népének, nemzetisé-
gi és vallási különbség nélkül.“

A végrendelet elsõ részérõl, ame-
lyet „vallomásos jellege” miatt egé-
szen személyes hangú visszatekin-
tésnek, részben, pedig Bethlen politi-
kai végrendeletének tekinthetjük szin-
te megfeledkezett az utókor. Pedig a
XVII. századi magyar prózának gondo-
latokban olyan gazdag, és az egész
erdélyi életre annyira jellemzõ munká-
ja ez, hogy csak a késõbbi kiváló poli-
tikusok és államférfiak írásait hasonlít-
hatjuk össze vele.

Bethlen elõször visszatekintett arra
a 16 esztendõre, amely alatt „ellensé-
günk lovainak lábok hazánk földét
nem nyomták”, azután következik ha-
zafiúi vallomása: „Hazámhoz is oly áll-
hatatos szeretetet viseltem, hogy so-
ha véle nem ellenkeztem, hanem sza-
badságra vigyázó tagjaival egyetértet-
tem, és készebb voltam exiliumokat,
kárvallomásaimmal is inkább szen-
vedni, hogysem mint veszedelmé-
ben, rovásában egyetértenék néme-
lyekkel”. Talán soha ily õszintén nem
tárta fel Bethlen hazájához való hûsé-
gét, de ugyanakkor aggodalmát is.
„Soha senki azt nem hiheti, mennyi
gonddal, búslással, éjszakai-nappali

sok nyughatatlansággal viszem és na-
ponként véghez az országra való
gondviselést, hanem csak az, aki sze-
mével látja.“

Jellemzõ Bethlen tisztánlátására,
hogy nem a külsõ ellenségben, ha-
nem a belsõ viszálykodásban látta
meg Erdély többrendbéli feldulásának
és nyomorúságának igazi forrását.
Ezért figyelmezteti kortársait, utódait
és híveit: „Ki-ki elégedjék meg maga
sorsával s állapotjával, ne igyekezze-
nek újabb változást csinálni, kitõl

újabb tûz gerjedjen közöttünk”.
Azután következik a fejedelemnek

szóló intelem: „Semmi hízelkedõ sze-
mélynek elõtte becsülete, hitele ne
legyen, igen megtudakozza az embe-
reknek állapotjokat, természeteket,
ha kikkel akar társalkodni. (….) Udva-
rában tökéletes, tiszta életû tanácsos
embereket igyekezzék tartani, ne va-
lami udvar hazugit.”

Bethlen Gábor többek között ezt is
hagyatékozta: „A szép szónak nem
szokott feje betörni.” Ez a népies ízû,
józan bölcsességû mondás Bethlen
politikai végrendeletének alappillére
maradt: „…valami egyéb nem lehet
benne, a török nemzettel való egyes-
séget szenvedhetõ károkkal is meg-
tartsák, tõle el ne szakadjanak, ha-
nem minden úton-módón kedvét ke-
ressék.”

Mintha csak látta volna, hogy okos
szóval, szívós alkudozással kell ered-
ményt elérni a törökkel szemben.

A Habsburgokról keserû szájízzel
szól a végsõ órákban is. Ugyanakkor
arra is gondolt, hogy „a keresztyén
fejedelmekkel való jó szomszédsá-
got, annál inkább frigyet vagy con-
föederátiot szükség igen megtarta-
ni”, és kerülni kell az összetûzéseket.
Ha pedig mégis hadakozni kell, „az
országban ne bocsássák ellensége-
ket, hanem eleibe menjenek, és a ha-
táron kívül vagy a személyében tar-
toztassák.” 

Tovább fogalmaz, fejedelmi tapasz-
talatainak bölcsességével: „Az hada-
kozáshoz pénz, szerénység és a fegy-
ver kívántatik: szükség azokra gondot
viselni idejében.”

„Maga vérébõl válasszon uralkodót
az ország”– javasolta Bethlen – így
megelõzhetõ a haza széthullása. 

„Énfelõlem jól emlékezni meg ne szûn-
jetek!” – kérte végrendeletének utolsó
szavaival a fejedelem.

Életmûve – az önálló és virágzó Er-
dély megszilárdulása, a mûveltség
fejlesztése, a vallások és nemzetek
testvériségének hirdetése – biztosí-
ték rá, hogy emlékét megõrzi a ma-
gyar történelem.

Bethlen Gábor üzenetét napjainkra
így fogalmazhatjuk meg: 

–  megmaradni minden áron anya-
nyelvünkben és kultúránkban

– a vallások és nemzetek testvéri-
ségének megõrzése

– a mûveltség fejlõdése, fejlesztése
– embertársaink iránti tisztelet, tü-

relem 
Bethlen Gábor  „példája sok tekin-

tetben máig ható tevékenysége ma is
érvényes tanulságokat rejteget. Egy
hazáért fáradozó, annak sorsán sokat
töprengõ és ezért tettekkel munkálko-
dó ember igazi arcát pillanthatjuk
meg, ha Bethlen Gábor életét tanul-
mányozzuk. Egyéniségében nem ke-
vés ellentét sûrûsödött össze, de el-
lentmondásos volt a kor is, amelyben
élt. Nem rajta múlott, hogy országe-
gyesítõ nagy terve nem valósulhatott
meg. Õ mindent elkövetett, de az eu-
rópai politikai viszonyokat azonban
nem változtathatta meg. Amit alko-
tott, így is maradandó, az általa terem-
tett szellemi örökség, a magyar mûve-
lõdés arculatán többé le nem törölhe-
tõ jelet hagyott.” 

Bethlen Gábor



Tanáraink emberközelbõlMegkérdeztük...
Gyepesi Szilárd, VII.B:

- Kedvenc tantárgyaim a földrajz,
biológia, magyar és az idegen nyel-
vek. Földünk megismerése számom-
ra nagyon izgalmas. Annyi szépet,
csodásat lehet felfedezni. A biológiát
szintén szeretem. Szeretném az élõ
szervezetet megismerni. Ugyanakkor
az idegen nyelvek ismerete sok lehe-
tõséget rejt. Lehetõség másokat
megismerni, sok újat tanulni. Ugyan-
akkor a nyelvtanulás a logikus gon-
dolkodást is fejleszti.

- Nagyon szeretem az osztálytársa-
imat. Összetartóak vagyunk. Néha a
mókázást túlzásba is visszük.

- Szeretek iskolába járni. Tetszik a
sulis élet, igaz most már kezdek kifá-
radni. Várom a vakációt.

- Fontos számomra a tanulás, mert
csak, ha tudással, általános mûvelt-
séggel rendelkezünk, érvényesülünk.
Még nem tudom, hogy mi szeretnék
lenni. Majd meglátom, milyen lehetõ-
ségeket rejteget számomra az élet.
Van néhány elképzelésem, de még
nem döntöttem.
Bálint Eszter, VII.B:

- Kedvenc tantárgyaim a rajz, föld-
rajz és osztályfõnöki. Rajzórákon kife-
jezhetem magam, lehetek kreatív. A
földrajzot azért szeretem, mert érde-
kes és a földrajztanár érdekessé teszi
az órákat. Az osztályfõnöki órán min-
dig lazítok. Nem feleltetnek, nem kell
házit írni, és fontos dolgokról beszél-
getünk.
- Milyen a Diáktanács tagjának lenni?

Feladat, hiszen az osztályom érde-
keit képviselem. Ugyanakkor bepil-
lantás az iskolai élet szervezésébe,
amely szerintem nem is olyan egy-
szerû, és megtudhatom, hogy milyen
nehéz újságot szerkeszteni, az anya-
gokat összegyûjteni.
Bartos Andrea, VII.B:

- A legjobban Ozsváth Andreát
kedvelem mi mindig veszekszünk és
kibékülünk. De a többi osztálytársa-
mat  is kedvelem. Nagyon szeretem
az oszinkat is, szerintem õ a legjobb
oszi a világon.

- A kedvenc tanáraim Székely Ár-
pád tanár, Csathó Kunigunda tanár-
nõ. Kedvenc tantárgyaim a földrajz és
a zene.

- A kirándulások, versenyek, az ün-
nepségek, a cserkész foglalkozások.
- Tovább szeretnék menni turisztiká-
ra. 

Név: Péterfy Ágnes
Születési dátum: 1982. január 08.

Iskoláim ahol tanultam:
Tanulmányaimat az Orbán Balázs
Általános Iskolában kezdtem,
majd ezt követte az udvarhelyi Be-
nedek Elek Tanítóképzõ, ahol ket-
tõs - tanítói és óvónõi - „kiképzés-
ben" részesültem.

Egyetemi tanulmányaimat a Sapi-
entia - EMTE Román nyelv és iro-
dalom - angol nyelv és irodalom
szakán folytattam. Az utóbbi évek-
ben szerettem volna betekintést
nyerni az „üzletiesebb" gondolko-
dásmódba, ezért a MÜTF
Euromenedzser szakán projekt-
menedzseri diplomát szereztem.

Ahol tanítottam:
Az egyetem elvégzésekor az isko-
lánkban épp akkor megüresedõ
román katedra betöltésére vizs-
gáztam, és azóta is itt tanítok.

Miért választotta a tanári pályát?
Azt talán túlzás lenne kijelenteni,

hogy gyerekkorom óta tudatosan erre
a szakmára készültem, de mindig is
vonzónak találtam. Nem véletlen,
hogy az általános iskola elvégzése
után a tanítói pálya felé fordultam.

11-es lehettem, amikor elkezdtem
kacérkodni a gondolattal, hogy folyta-
tom a tanulmányaimat, mégpedig ro-
mánra és angolra szakosodom.

Az egyetem ideje alatt sem válto-
zott meg a véleményem, kitartottam
a tanári pálya mellett… és még nem
bántam meg . 

Sokszor kérdezték már tõlem: mi-
ért pont a román nyelvet választot-
tam? 

Az iskola csillaga  3.

Az okok sokrétûek, persze, de na-
gyon fontos tényezõ, hogy udvarhe-
lyiként a román nyelv tanulása / meg-
tanulása jelentette számomra az
egyik legnagyobb kihívást.

Ebbõl a megmérettetésbõl gyõzte-
sen szerettem volna kikerülni, és a
nyelvtanulás során szerzett egyéni ta-
pasztalataimat a tanítás révén akar-
tam / akarom megosztani másokkal.

Melyek a legkedvesebb élményei? Mire
emlékszik szívesen?

Sok kedves élményem van az el-
múlt négy évbõl.

Szívesem emlékszem vissza egy-
egy jó hangulatban eltöltött órára,
vagy egy-egy olyan pillanatra, amikor
a gyerekekkel együtt önfeledtem tud-
tunk nevetni valami, mára már jelen-
téktelen történésen, mondaton. Van-
nak olyan bosszús pillanatok is, ame-
lyeket a múló idõ megszépített és ma
már vidámam emlékszem rájuk. 

Azt hiszem azonban, hogy a leg-
több élményem - jó és kevésbé jó
egyaránt - az osztályfõnökséghez
kapcsolható. 

Kellemes emlékek az osztálybulik,
a kirándulások, az együtt töltött órák,
a buszos utazások, a véget nem érõ
gyalogtúrák, téli síelés, nyári lubicko-
lás, az éjszakai virrasztások, egy-egy
gyerekmosoly… 

Maradandó emlék a pillanat, ami-
kor az esküvõmön a templom padjai-
ban megpillantottam a „gyerekeimet"
- akik Ozsváth Andi szerint még azt
sem hagyták, hogy „nyugodtan férj-
hez menjen az oszi". Amikor pedig
megköszöntem Szabinak (is) a rész-
vételt, boldogan válaszolta: „Szíve-
sen, máskor is!" 

Örülök, hogy életem egyes pillana-
tait megoszthattam velük, veletek.



Élménybeszámoló a homoródi
kirándulásról

Osztályunk a múlt évi Rend és fe-
gyelem versenyen I. helyezést nyert,
ezért az osztályfõnökünk és a tanító né-
ni egy 3 napos kirándulást szerveztek,
melyet az iskola igazgatósága támoga-
tott anyagilag.

Pénteken délben indultunk a SPAR
elõl személygépkocsikkal egyik osztály-
társunk, Mónika nagymamájának  hét-
végi házába. Meleg fogadtatásban volt
részünk. Miután megérkeztünk, meg-
csodáltuk a gyönyörûen megterített
asztalt és a szép házat. Kicsomagol-
tunk, a fiúk az elsõ emeleten kaptak
helyet, a lányok a másodikon. A rossz
idõ nem akadályozott meg minket egy
sétában. A fiúk lejátszották az elsõ
meccset. Vacsora után játszottunk, té-
vét néztünk, beszélgettünk késõ éjsza-
káig. Késõre aludtunk el.

Második nap délelõtt kimentünk a
természetbe. Éjszaka esett egy kis hó,
így havazódni is lehetett. A fiúk fociz-
tak, mi pedig elsétáltunk a sípályára.
Sok szép fényképet készítettünk. A fo-
ci végén történt egy kis baleset is. Lehel
és Attila a labda után szaladva kénysze-
rû lábmosást végeztek. 

Délben Huni és Attila tüzet gyújtot-
tak. Mindenki meghámozta az általa
hozott krumplit, majd a tanító néni és
az osztályfõnök közremûködésével egy
finom krumpli tokány készült. A kavar-
gatást Attila vállalta.  Finom teát ittunk
közben. A délutánt megint a termé-
szetben töltöttük. Este a jól kimelege-
dett szobában jól esett a forró tea és a
forró csoki. Este sokat szórakoztunk,

de már sajnáltuk, hogy másnap haza
kell menni. Sok vicces kép készült, so-
kat beszélgettünk, jobban megismertük
egymást.

Harmadik nap, reggeli után a fiúk
egy része megint focizott. A többiek ze-
nét hallgattak, beszélgettünk, majd
kezdõdött a csomagolás. Nem volt mit
tenni, eljött a hazaindulás ideje. Re-
méljük még egyszer elmehetünk év vé-
gén. Szép volt, érdemes volt megdol-
gozni ezért a jutalomért.

VIII.A osztály tanulói  

Farsang a hét-nyolc osztályos
tanulóknál

Az iskolában minden évben megren-
deztük a farsangi bált. Nekem az az
igazi farsang, ha az emberek felöltöz-
nek. Nem értem, hogy egyeseknek mi-
ért „szégyen“ felöltözni. Mi is így tet-
tünk a VIII. A osztályban. Volt köz-
tünk Stan és Ban, Charlie Chaplin, vol-
tak cigányok és cigánynék, akik táncot
is mutattak be. Volt egy utcalányunk is.
Nagyon tetszett a dugóhúzó jelmez is.

A bemutató után következett a fer-
geteges buli, amivel csak egy probléma
volt, hogy hamar vége lett. 9 órakor
megállt a zene. A mi osztályunknak az
asztalán igazán farsangi étkek voltak:
pánkó, fõtt kukorica és tea. Minden na-
gyon finom volt. Ettünk is belõle, és
megkínáltuk tanárainkat, valamint a
többi osztályok tanulóit is. A buli záró
számai elõtt megtörtént a jelmezek ki-
értékelése. Sok díjat kaptunk, amit el-
tettünk emlékbe. Mint minden jónak
ennek a bulinak is vége lett. Mi meg-
próbáltunk tiltakozni, aláírást gyûjteni,
de nevelõink következetesek voltak.
Azt sajnáljuk, hogy ez volt az utolsó
farsangi bálunk ebben az iskolában.

Péter Zsuzsa 

Ez a félév nagyon mozgalmasnak in-
dult és a végéig az lesz. Már túl va-
gyunk a Zrínyi matekversenyen, a me-
semondó versenyen, a Farsangi bálon,
ami szerintem nagyon jól sikerült, so-
kat nevettünk, táncoltunk, ettünk-it-
tunk.

(László Szende-Katalin)
Beneveztünk egy EU-s versenyre,

amelyet a parajdi Áprily Lajos Általá-
nos  Iskola szervez és amelynek a mot-
tója: „Add magad hozzá a világhoz".
Sok fogalmazást írtunk és el is küldtük
a legjobbakat.

(Orbán István-Zsolt)
Mi már nagyon várjuk a törökbálin-

tiakat. Már el is terveztük, hogy fogjuk
fogadni õket, a kirándulásokat is meg-
szervezték, a szabad program is elké-
szült. De azért még sok a tennivalónk
az érkezésükig. Õk is biztosan várják,
hogy idejöhessenek és mi is reméljük,
hogy nekik is olyan jó lesz itt, mint ne-
künk volt ott tavaly.  

(Miklós Anita)
Nagy lelkesedéssel készültünk a Kis

Természetvédõk versenyének kiértéke-
lésére is amit Homoródszentpálon a
halastó mellett tartunk a Madarak és
fák napján.

(Apreotesei Daniel)
Március 15. megünneplésére részt

vettünk a Polgármesteri Hivatal által
meghirdetett rajzpályázaton. Az osz-
tály minden tanulója készített rajzot. 

(Székely Róbert)

Tavaszodik

Visszajönnek a vándormadarak.
Kinyílnak a virágok. Kirügyeznek,
kizöldülnek a fák. Tavasszal újraéled a
természet: vetnek, ültetgetnek. A
tavasz vidám, szép évszak.

Nagy Henrietta

Az iskola

Elsõsök vagyunk. Az iskola szép és
jó. Én szeretem az iskolát! Az
iskolában sok barátom van. A tanító
néni jó. Sokat tanulunk, írunk,
énekelünk, mesélünk.

Bodor Beáta

Beszámoló a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyrõl

Országunkban, valamint Magyarországon évente megszervezik a Simonyi
Zsigmond Helyesírási Versenyt. Nagy izgalommal vártuk, hogy ki mehet tovább
a megyei szakaszra, amelyet 2009. február 21-én szerveztek meg Gyergyószent-
miklóson.

Minden évfolyamról két tanuló készült a versenyre. Ez abban állt, hogy átis-
mételtük a tanult szabályokat, és mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy helyesen ír-
hassunk. A tanárnõvel reggel héttõl, órák alatt vagy otthon gyakoroltunk, oldot-
tuk a feladatokat, tanultuk a szabályokat. Végül amikor elérkezett a verseny nap-
ja, nagy izgalommal indultunk el a versenyre, Gyergyószentmiklós felé az út vé-
gig jó kedvben telt el. A tolbamondás lediktálása után negyven percünk volt a fel-
adat megoldására. Igazi kihívás volt számomra.

Iskolánk két második díjat nyert, és most készülünk a kolozsvári versenyre,
amelyet április 3-5 között rendeznek meg.

Mester Loránd VIII. B

4.  Stella Scholae
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Az  Üveghegyen túl…

Életem egyik legked-
vesebb emlékeihez tarto-
zik a mesemondás a
székleyruhás legények és
leányok körében. Kicsi
korom óta nagyon sok
népmesét mondtam ver-
senyeken, és több alka-
lommal díjat is szerez-
tem. Az idén is alaposan
készültem a mesemondó
versenyre. Elõször az
osztályunkban tartottuk
meg a versenyt. Minden-
ki elmondott egy népme-
sét. Izgatottan vártuk,
hogy vajon ki fogja képvi-
selni osztályunkat az isko-
lai szakaszon. Az osztály
Simó Andreára és rám
szavazott. Így részt ve-

hettünk a versenyen. Ez a negyedik alkalom, hogy mesetarisznyámból szebb-
nél-szebb meséket mondhattam el. A munkánknak meg lett a gyümölcse, I. díj-
jal jutalmaztak, Andrea pedig III. helyezést ért el.

Nagyon örültünk a szép eredménynek. Így én mehettem a körzeti szakaszra,
ahol a „legjobb“ mesemondókkal mérhettem össze tudásomat. Ezen a verse-
nyen III. helyezést értem el. Egy kicsit csalódott voltam, de felejthetetlen szép
emlék maradt számomra ez a megmérettetés.

Szebbnél-szebb mesékkel gazdagodott mesetarisznyám, amelyet igyekszem
még gyarapítani unokáim számára is.

Ambrus Bernadett IV.B

A színházban
Egy hétfõ délután, iskolánkból elég

sokan színházba mentünk, megnézni
a Maros Mûvészegyüttes Sodrásban
címû elõadását. 

Amikor megérkeztünk, és bevonul-
tak a szereplõk, tudtam, hogy tetszeni
fog az elõadás. Nekem mindegyik
rész tetszett, a tapsból mérve úgy lát-
tam, hogy másnak is. Az énekek fül-
bemászóak voltak. Ez abból is kide-
rült, hogy a színház után, egy-két nap-
pal az osztály fele a színházban hallott
énekbõl részeket (amit megjegyeztek
belõle) énekelt.

Nekem ez az elõadás tetszett ed-
dig a legjobban, azok közül, amiket
ötödikben láttam. Remélem, hogy fo-
gok még látni ilyen jó elõadásokat.

Szász Zsuzsánna

A tatárjárás
Nagyon tetszett, mert minden kiál-

lított tárgynál bõ magyarázatot kap-

hattunk, a kis filmek segítségével be-
le élhettük magunkat a tatárjárás ide-
jébe, nagyon sokat tanulhattunk.

Szerintem - mint minden társam-
nak is - a legjobban az tetszett, ahol
felpróbálhattunk tatár- és magyar ru-
hákat, megtudhattuk, hogy milyen ne-
héz a magyarok fegyverzete, kardot
foghattunk és kipróbálhattuk, hogy
milyen erõsek vagyunk a nyilazásban.

Legvégül, ha lett volna idõnk ké-
szíthettünk volna nyilat az íjba vagy
nehéz láncinget.

Nagyon örvendtem, hogy elmehet-
tem erre a kiállításra.

Ajánlom, hogy aki még nem volt a
tatárjárás kiállításon, látogasson el,
mert kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt jó szórakozást nyújt.

Fülöp Ágnes

Angol verseny
Nagyon megörvendtem, amikor

megtudtam, hogy végre lesz angol
verseny az iskolánkban.

Egy kis bemutatkozással kezdõ-
dött, ahol munkával kapcsolatos kis
jelenetet kellett elõadjunk. Utána egy
teszt következett, amiután angol ze-
nét kellett hallgassunk és az éneket ki
kellett töltsük a hiányzó részekbe. Ez
után jöttek a legérdekesebb játékok:

- bekötött szemmel gyümölcsöt és
zöldséget ettünk, majd angolul meg
kellett mondani a nevét;

- meghallgattunk egy zenét és fel
kellett sorolni, milyen állatok nevét
hallottuk;

- 12 másodpercig néztünk egy do-
bozt, s utána letakarták, és fel kellett
soroljunk minél több dolgot, amit a
dobozban láttunk;

- egy kis filmrészletet néztünk, hang
és felírat nélkül, majd a gesztusok alap-
ján le kellett írjuk, hogy mirõl szólt.

Nagyon tetszett, szeretném ha jö-
võben is újra megszerveznék.

Fülöp Ágnes

Iskolánkban szervezték meg már-
cius 21-én az angol, német nyelvver-
senyt. A város általános iskoláiból jöt-
tek a versenyzõk. Voltak csapatok,
akik angol nyelvtudásukat, mások a
németet hozták megmérettetésre. A
feladatok mindkét nyelven azonosak
voltak Az én csapatom az angol nyel-
vet választotta. Két hetedikes (Pál
Fruzsina, Tókos Attila) és két nyolca-
dikos (Szigyártó Éva és jómagam)
képviseltük iskolánkat.

Sok érdekes feladat volt pl.: aka-
dálypályán kellett átmenni, ahol nyolc
akadálypontnál különbözõ feladatokat
kellett megoldani. Volt memória játék,
történet kártyákkal, szembekötve éte-
lek megnevezése, szókincs, néma-
film, szövegértés, szövegszerkesztés.
Számomra ez volt a verseny legizgal-
masabb, legérdekesebb szakasza.

Az utolsó feladat egy plakát készí-
tése volt, melynek témája az iskolai
élet volt. Igyekeztünk minden ötle-
tünket a lehetõ legjobban kivitelezni
és kis szövegekkel ellátni.

Talán azért is volt nagy élmény
számunkra ez a verseny, mivel a he-
tedik, nyolcadik osztályos csapatok
közül iskolánk az elsõ helyezett lett.
Mester Loránd, VIII. b osztályos tanuló

THE LANGUAGE-YOUR BEST FRIEND/

DIE SPRACHE-DEIN BESTER FREUND



15. Febr. 25-én a Maros Mûvész-
együttes elõadásában sor került a
Sodrásban címû táncjátékra. Isko-
lánkból 198 tanuló vett részt az elõ-
adáson.

16. Febr. 26-án 37 tanuló vett részt
Csíkszeredában a Gyermekemet az
országért. A tatárjárás 1241-1242 cí-
mû kiállításon.

17. Márc. 6-án az iskolánkban
megszervezett Üveghegyen túl címû
mesemondó verseny körzeti szaka-
szán Ambrus Bernadett a III. helye-
zést érte el.

18. Márc. 11-én Szõcs Janka IV. b
osztályos tanuló a Zrínyi Ilona matema-
tikaverseny megyei/ körzeti fordulóján
a negyedik osztályosok között a III. ,
Németh Ágota a IX. helyezést érte el.
A Bethlen Gábor Általános Iskola IV. b
osztályának csapata a negyedik osztá-
lyok között a II. helyezést érte el.

19. Márc. 15-én a Polgármesteri Hi-
vatal által meghirdetett 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc témájú
rajzversenyre iskolánkból az I-IV osz-
tályokból 17 tanuló (II. -4 tanuló, III.- 2
tanuló, IV.- 8 tanuló), az V-VIII osztá-
lyokból 57 tanuló (V.-25 tanuló, VI.-23
tanuló, VII. 9 tanuló.) nevezett be.
Magyari Adrienn Anna, II.b osztályos
tanuló az I. díjat nyerte.

21. Márc. 21-én a Farkaslakán
szervezett Nyikó Kupa labdarugó baj-
nokságán iskolánk csapata (Biró Atti-
la VIII, Udrescu Cristian VIII, Kovács
Tamás VIII, Baczó Norbert VII, Hajas
László VII, László Zalán VII, Boda
Krisztián VI) az elsõ díjat hozta el.
Boda Krisztián a legjobb játékos díjat
is megszerezte.

22. Márc. 21-én az angol/ német
The Language- Your Best Friend/ Die
Sprache -dein bester Fereund elne-
vezésû V-VIII osztályosoknak szerve-
zett városi színtû játékos vetélkedõn
a VII-VIII osztályosok angolból ver-
senyzõ csapata (Pál Fruzsina, Tókos
Attila, Szigyártó Éva, Mester Loránd)
az elsõ helyet, az V-VI osztályos an-
golból versenyzõ csapatokból (Fülöp
Ágnes, Karda Attila, Barabás Emõke,
Mircse Andrea), és a németbõl ver-
senyzõ (Balázs Judith, Gagiu Kriszti-
na, Bota Adrien, Biró Júlia) a II. díjat
nyerték, a németes (Szász Zsuzsán-
na, Jenei Petra, Boros Éva, Sebes-
tyén Noémi) csapat dicséretben ré-
szesült.

23. Márc. 22-én osztályfõnökeik
vezetésével az V. a, b osztály megte-
kintette Csíkszeredában a Tatárjárás
1241-1242 címû kiállítást. Majd a

Szent-Anna tóhoz kirándult.
24. Márc. 31-én volt a Curie kémia

emlékverseny 4. levelezõ fordulója.
Eredmények: I. Dobai Zsuzsa VII. b,
II. Bálint Eszter VII. b, III. Gyepesi Szi-
lárd VII.b, IV. Ciobotar Edina, Pál Fru-
zsina VII.b, Dicséret: Ozsváth Andrea
VII.b. A VIII. osztályokból: I. Puskás
Lehel, II.Biró Ambrus Tünde, III. Be-
nedek Barbara, Dicséret: Péter Zsu-
zsanna. A területi döntõ ápr. 2-án lesz
a Tamási Áron Gimnáziumban.

25. Márc. 31-én a Parajdon meg-
hirdetett Add magad hozzá a világhoz
címû levelezõs verseny II. fordulójára
küldték el a megoldásokat iskolánk
IV. A osztályos diákjai. A verseny cél-
ja ismereteket szerezni az Európai
Unióról, az Európai Unió országairól.

1. Mi Troy családneve?
A. Baylor
B. Baxter
C. Bolton

2. Melyik technikai vívmányt tekinti veszé-
lyesnek Ms. Darbus?

A. A DVD-lejátszót
B. Az ébresztõórát
C. A mobiltelefont

3.Mit csinál éppen Gabriella, amikor az
anyukája szól neki, hogy ideje készülõdni
a szilveszteri partira?

A. A barátaival beszélget
B. Könyvet olvas
C. A kandallóban nézi a tüzet

4. Gabriella és az anyukája miért költöztek
Albuquerque-be?

A. Mert Mrs. Montez cége odaköl-
tözött
B. Mert Gabriella nem érezte jól
magát a régi sulijában
C. Mert Gabriella egy suliba akart
járni Troyjal.

5. Mitõl félt Gabriella az East High-ban töl-
tött elsõ napján, hogy mi lesz belõle?

A. Fõpompomlány
B. Az osztály strébere

C. Hisztikirálynõ
6. Ryan és Sharpay:

A. Unokatesók
B. Testvérek
C. Õsellenségek

7. Hogyan jön rá Taylor arra, hogy Gabri-
ella nagyon okos?

A. Gabriella mondja el neki.
B. Sharpay egy cikket rejt el Gabri-
elláról Taylor szekrényében.
C. Taylor kikérdezi Gabriellát.

8. A következõ srácok melyike tagja a
Vadmacskák kosárcsapatának?

A. Troy
B. Ryan
C. Zeke
D. A és C
E. Mindegyikük

Válaszok értékelése
Minden egyes jó válaszért kettõ

pont jár.
1.C; 2.C; 3.B; 4.A; 5.B; 6.B; 7.B; 8.D.

Ha az eredményed:
0-4 pont között: 

Koncentrálj a játékra! Lehet, hogy-
ha még egyszer megnézed a High
School Musicalt, attól felébred ben-
ned a Vadmacska-büszkeség!

6-10 pont között:
Bujkál benned a Vadmacska-szel-

lem! Az alapokat már tudod, de lehet,
még fejest kéne ugranod a könyvek-
be, mielõtt nekifutsz a Vadmacska-
kvíz 2.-nek!

12-16 pont között:
Igazi Vadmacska vagy!

Tudtad ezt?
A High School Musical meghallgatá-
sán 111 lány jelentkezett Gabriella
szerepére, és 75 fiú versengett, hogy
õ játszhassa el Troyt.

Vadmacska-kvíz

Április 1. a bolon-

dozás, tréfálkozás napja.
A régi francia naptár-
ban az év április else-
jén kezdõdött.
Ilyenkor megajándé-
kozták egymást az
emberek. Ma már
ajándék helyett tré-
fálkoznak.

A mondás A bolondját járatja a kö-
vetkezõ skóciai történetbõl született.

Egy ismerõst elküldtek egy boríték-
kal a szomszédhoz. A borítékban ez
állt: „Áprilisnek elseje, küld a maflát
másfele“. A szomszéd elolvasta, majd
tovább küldte egy másik szomszédhoz.
Addig küldözgették, ameddig rá nem
döbbent, hogy a bolondját járatják vele.

SCHOOL
MUSICAL

6.  Stella Scholae
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Ezt kár
volna
kihagynod!

Az állatkertben élõlények sokasága
éli mindennapi életét.

Reggelente az oroszlánok üvöltenek,
madarak dalolnak, gibbonok ugrálnak
ágról ágra, az akváriumokban színes
halak úszkálnak, terráriumokban hül-
lõk terpeszkednek a melegítõlámpa
alatt. Hogyan kerülnek az állatok az ál-
latkertbe? Hogy gyógyítják õket? Me-
lyik volt az elsõ magyar állatkert?

E könyv 100 kérdésben válaszol a
kíváncsi olvasóknak állatkerti állatok
életérõl, életmódjáról és különbözõ ál-
latkertekrõl. 

(Megtalálhatjátok iskolánk könyvtá-
rában.)

Ki volt Lord Baven Powell of
Gillwell? (II. rész)

Katona Afrikában
Az 1887. esztendõ már Afrikában ta-

lálja Bi-Pit. A zulu, késõbb az asanti és
matabele törzs harcosai ellen hadako-
zik. A bennszülöttek annyira tisztelték,
hogy bátorságáért, felderítõ ügyességé-
ért és csodálatos nyomolvasó képessé-
géért „impíszának“ nevezték el, ami azt
jelenti, farkas amelyik sohasem alszik.

Bi-Pi szinte állandóan haladt fölfelé
a ranglétrán, olyan gyakran léptették
elõ, míg végül hirtelen a hírnév is bekö-
szöntött.

1899-re Bi-Pi már az ezredességig
vitte. Dél-Afrika egén viharfelhõk gyü-

lekeztek. A britek és a Transvaali Köz-
társaság kormánya között pattanásig
feszült a helyzet. Bi-Pit utasították,
hogy állítson föl két zászlóalj hegyiva-
dászt, és menjen Mafekingbe, ebbe a
Dél-Afrika szívében fekvõ városba. Az
volt az elterjedt vélemény, hogy akié
Mafeking, azé Dél-Afrika, és ez késõbb
igaznak is bizonyult.
Mafeking ostroma

Kitört a háború, és Bi-Pi 1899. októ-
ber 11-tõl 217 napon át tartotta Mafe-
kinget az ellenség túlerejével szemben,
míg a felmentõ erõk 1900. május 17-én
át nem vágták magukat az ellenségen.

Nagy Britannia ezekben a hónapok-
ban lélegzetvisszafojtva figyelt. Amikor
végül megérkezett a hír: Mafekinget

felmentették, az ország örömmámor-
ban úszott. Üssétek csak föl angol szó-
táratokban a Mafeking szót, e szó után
egy másikat találtok, amelyik az afrikai
város nevébõl azon a tomboló napon
született: maffick és maffication annyit
tesz, fékevesztetten ujjongani.
Megszületik a cserkészet

Férfiak és fiúk hõseként tért vissza
Dél-Afrikából Angliába 1901-ben. Zá-
porozott rá a sok kitüntetés, és megle-
petéssel látta, hogy személyének nép-
szerûsége a katonáknak írt könyvét is
népszerûvé tette: a Felderítõk kéziköny-
vet. Fiúiskolában tankönyvként hasz-
nálták.                                   (folytatjuk)

Egy jó
könyv

kellene!

Január 30. és február 1. között Ud-
varhely körzet csapatai: a 31. sz. Kós
Károly cserkészcsapat (33 cserkész,
Máréfalva), a 22. sz. Szent Imre cs.
cs. (9 cserkész, Zetelaka), a 2. sz.
Budvár cs.cs. (12 cserkész, Székely-
udvarhely), a 131. sz. Petõfi Sándor
cs.cs. (6 cserkész (Béta-Dobó-Vágás),
a Fancsali Márton cs.cs. (7 cserkész,
Farkaslaka) és a 79. sz. Bethlen Gábor
cs.cs. (15 cserkész, Székelyudvar-
hely)  felejthetetlen farsangoláson
vettek részt Máréfalván.

Pénteken délután érkeztünk meg
Máréfalvára, majd elfoglaltuk a szál-
láshelyeinket. Nemsokára ünnepé-
lyes tábornyitásra került sor.

Az ismerkedés után készültünk a
tábortûzre, melynek témája a fonó
volt. Nagy meglepetésünkre a tábor-
tûznek meghívottai is voltak. Máré-
falva lakosai székelyruhába öltözve,
guzsallyal, kézimunkával a kezükben
részt vettek a mi tábortüzünkön, és
egy igazi fonót mutattak be, amilyen
hajdanán volt, amikor még nem volt
villany csak lámpavilág. Sokat énekel-
tünk, és sok olyan játékkal ismerked-
tünk meg, amit a régi idõkben a falusi
fonókon játszottak.

Tábortûz után indult a tánc. Jó volt
a talp alá való, éjfélig roptuk a táncot.
Közben a máréfalviak „téfölös lepény-
nyel“ kínálgattak.

Szombaton ismerkedtünk Máréfal-

vával, a székely kapuk hazájával. Dél-
elõtt a falu közelében található Kõlik-
hoz túráztunk, ahol megismerkedtünk
az üreg (barlang) tatárkori mondájával,
majd a tájházhoz mentünk, ahol Ko-
vács Piroska néni a falu életérõl, a régi
székely házakról, udvarokról, népszo-
kásokról mesélt. Megtekintettük a táj-
házban berendezett kiállítást, amely a
régi székelyek népviseletét mutatja
be. A gyönyörûen megmunkált népvi-
selet megtekintése igazi élményt je-
lentett, sok új ismerettel gazdagodva
térünk vissza a kultúrházba, ahol már
várt a finom, meleg pityókatokány.

Délután népi mesterségeket pró-
báltunk ki: bútort festettünk, farag-
tunk, nemezeltünk, gyöngyöt fûztünk,
és közben kürtõskalácsot ettünk.

Az esti tábortûznél farsangot te-
mettünk. A nagy sírás-rívás mellé tán-
colás és nótázás is társult. Majd a
Küküllõ partján mókázás és játék kö-
zepette elégettük Ilyést, a szalmabá-
but, remélve, hogy a tél már nem ma-
rad soká, szedi az irháját, és helyet ad
a tavasznak.

Vasárnap 11 máréfalvi cserkész a
reggeli szentmise keretében fogadal-
mat tett, és a cserkészek fogadalmat
újítottak. Táborzárás után csomagol-
tunk, búcsúztunk. Jó volt együtt lenni,
együtt tanulni, játszani, farsangolni.
Fülöp Ágnes, Balázs Judith, Vencel Hu-

nor, Györfi Norbert, Kányádi Szabolcs

Mi szóltunk!
Olvasni jó!



8.  Stella Scholae

Felhívás!
A megoldott

feladatokat dobjá-
tok be az erre
kijelölt ládába,

határidõ: 
április 20.

Háziállatok
Töltsétek ki a táblázatot!

Egy-egy sorba be kell írni az állatfajt, a hím állat, a nõstény állat és az utód ne-
vét, valamint azt, hogy mi az adott állatközösség megnevezése. Az utolsó oszlopba
annak az elnevezése kerül, aki az adott állatseregletet legeltette, õrizte, gondozta.

Könnyítésül megadjuk valamennyi beírandó szót, megfejtõinknek csak ügyesen
kell válogatniuk, hogy mit hova írjanak.

Elõfordul, hogy azonos a megnevezés, így egy-két szót többször is fel lehet hasz-
nálni, de nem maradhat ki egyetlen fogalom sem.

Bízunk benne, hogy nem lesz nehéz a feladat.

Figyelem! A kutya esetében az Õrzõjük rovatot ki kell húzni, oda nincs beíran-
dó szó!

A táblázatba kerülõ szavak a következõk: anyajuh, bak, bárány, bika, birka, bor-
jú, csikó, csikós, csõdör, disznó, falka, gida, gulya, gulyás, gúnár, juhász, kan, kan-
ca, kecske, koca, konda, kondás, kos, kölyök, kutya, liba, ló, malac, ménes, nõs-
tény, nyáj, pásztor, pipe, szarvasmarha, szuka, tehén, tojó.

(Édes Anyanyelvünk - Ifjúsági melléklet 2009. február)

R e j t v é n y
Dénes Réka VII.a . Szász Bálint, VI. a
osztályos tanuló tovább jutott a ver-
seny megyei szakaszára.

6. A kosárlabda bajnokság városi
szakaszán (jan. 22.) iskolánk lánycsa-
pata (Kelemen Nóra, Benedek Barba-
ra, Benedek Csilla, Szabó Emerencia,
Szilágyi Réka, Dénes Réka) a II. he-
lyezést érte el, a fiúcsapat (Biró Atti-
la, Fehér Attila, Kovács Tamás,
Udrescu Cristian, Crãciun Robert) a
IV. helyezést érte el.

7. Jan. 27-én az általános iskolák
Asztalitenisz verseny városi szaka-
szán kitûnõ teljesítményükért a kö-
vetkezõ tanulókat dicsérték meg:
Bence Norbert, VI. b, Udrescu
Cristian, VIII.a, Kovács Tamás, VIII.b.

8. A Gyergyószentmiklóson meg-
szervezett Simonyi Zsigmond  He-
lyesírási Vetélkedõ megyei szaka-
szán Gál-Joó Melánia, VI. a és Mes-
ter Loránd VIII.b osztályos tanulók el-
hozták a verseny két II. díját. Mind-
ketten részt  vesznek az országos
megmérettetésen, Kolozsváron.

9. Jan. 28-án az angol nyelvû Ken-
guru versenyen iskolánk 23 diákja
vett részt (IV-bõl 4, V-bõl 5, VI-ból 9,
VII-bõl 3, a VIII-ból 2 tanuló. Iskolai vi-
szonylatban I. helyezett Mester Lo-
ránd VIII.b, II. Puskás Lehel, VIII. a,
III. Barabás Emõke, VI. a.

9. Febr. 13-14-én a VII.b osztály
kétnapos kiránduláson vett részt
Homoródon.

10. Febr. 14-én tartották az V- VI
és febr. 20-án a VII-VIII osztályok a
farsangi ünnepséget.

11. Febr. 20-21-én a VIII. A osztály
is kétnapos kiránduláson vett részt,
szintén Homoródon.

12. A bogdáni síversenyen febr.
21-22-én tanulóink a következõ ered-
ményeket érték el: Szélyes Botond
VI.a I. díj, Biró Júlia II. díj, Erdõs Alet-
ta III.díj. 

13. A Bethlen Gábor Általános Is-
kola helyi szakaszának mesemondó
versenyén az I. díjat Ambrus Berna-
dett, IV. b, a II. díjat Jánosi Borbála,
II.b, a III. díjat Simó Andrea IV. b nyer-
te el.

14. Febr. 20-án a Zrínyi Ilona terü-
leti matematika versenyen Szõcs
Janka, IV. b és Pál Attila, VIII. b osztá-
lyos tanulók nagyon jó eredményt ér-
tek el, 100 pontnál többet. 

Szõcs Janka a Zrínyi Ilona matema-
tika verseny megyei szakaszán a 418
negyedik osztályos tanuló közül a III.
helyezést érte el, Német Ágota (IV. b)
a IX., Imre Orsolya IV.b) a XV. helye-
zést érte el.         (folytatás a 6. oldalon)

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.

Rejtvény
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