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A tanév is, mint minden egyéb, egyszer véget ér.
Úgy tûnik, ez a mostani is lassan kiteljesedik.

A hetedikesek és a nyolcadikosok fellélegezve te-
kintenek a felvételi elé. A dolgozatírások lejártak,
és igaz, hogy még nem hirdették ki a jegyeket föld-
rajzból, de mindenki bizakodó.

Eseményekben bõvelkednek az elmúlt hónapok.
Ezt megtapasztalhatja bárki, aki a jelen iskolaújság
elõzõ számait átböngészi.

A legjelentõsebb rendezvény már a tanév elején,
októberben bekövetkezett: megünnepeltük isko-
lánk 30 éves „születésnapját“. Ebbõl az alkalomból
megszületett egy emlékkönyv, amely rövid áttekin-
tést nyújt iskolánk múltjából. 
A többi, elõre eltervezett programot is rendre meg-

valósítottuk (amelyiket mégsem, nem rajtunk mú-
lott). Sok szép eredmény született a versenyeken.
Kirándultatok külföldön és hazai tájakon. Rengete-
get sportoltatok: az iskola csapatai mindegyre fel-
bukkantak a sportversenyek pódiumai közelében.
Szép napokat töltöttünk törökbálinti barátainkkal.

Sok hagyományos és több új rendezvény tette érde-
kesebbé a hétköznapokat. A már közismert verse-
nyeink mellett újakkal is jelentkeztünk: német és
angol vetélkedõre hívtuk a város diákjait, és újjá-
született a Bethlen Kupa (ezúttal labdarúgásról van
szó). A Bethlen Gábor Napok alkalmából tanítási
szünet volt, így megsokszorozott erõvel tanulhat-
tunk, játszhattunk.

A jövõre is gondoltunk. A törökbálinti Zimándy
Ignác Általános Iskola segítségével pályázatot
adtunk le. Az aces-pályázatot is elkészítettük: ezút-
tal egy horvátországi iskola a partnerünk. A nem-
zetközi projektek célja, hogy segítsük az idegen
nyelvek tanulását.
Mindez nem valósulhatott volna meg a tantestület
lelkiismeretes munkája és a szülõi közösség támo-
gatása nélkül. 
Minden kedves diákunknak sikeres tanévzárást kí-

vánok, hogy a közelgõ nagyvakáció megérdemelt
pihenést hozhasson. 

Lukács Barna

„Úgy tanév vége felé ... “

Híreink
„Óh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét
bízták rád századok, / S azt meg kell
védened. (…) / Szent e nyelv! (…) /

Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visz-
szasüllyedjen a ködbe, melybõl szár-

mazott / E nemes- szép alakzat…“
Füst Milán

Ápr. 3-5 között iskolánk két tanuló-
ja vett részt a Simonyi Zsigmond He-
lyesírási Verseny Kolozsváron meg-
szervezett országos döntõjén. Mes-
ter Loránd VIII. B osztályos tanuló a II.
díjat nyerte. Máj. 30-án részt vesz Bu-
dapesten a Kárpát medence döntõ-
jén. Gál-Joó Melánia VI.A osztályos
tanuló dicséretben részesült.

Ápr. 4-én a bögözi „Elindultam szép
hazámból IV.“címû népdalvetélkedõn
Sándor Beáta és Szigyártó Noémi II.B

osztályos tanulók  dicséretben része-
sültek.

Ápr. 14-18. között fogadtuk a török-
bálinti testvériskola 30 diákját és 5 pe-
dagógusát. A programban a IV. A,
V.A, VI.A és a VIII.A osztályos tanulók
vettek részt.

Ápr. 11-19. között iskolánk 14 tanu-
lója Angliába utazott Ausztrián, Né-
metországon, Belgiumon, Franciaor-
szágon keresztül. Három napos prog-
ramon vettek részt a fõvárosban. Is-
merkedtek London nevezetességei-
vel, múzeumaival, gyönyörû épületei-
vel, történelmével. 

„Dolgozni csak pontosan szépen,  
ahogy a csillag megy az égen,

úgy érdemes.“
József Attila

Ápr. 23-án a Móra Ferenc Ált. Isko-
lában A Költészet - és Könyv Napja al-

kalmából szervezett szavalóverse-
nyen Balázs Judith V. A osztályos ta-
nuló I. díjat szerzett, Márton Henri-
etta és Dénes Anita II.B osztályos
tanulók kiváló elõadásukért dicséret-
ben részesültek.

Ápr. 24-én a városi általános iskolák I-
IV. osztályos kispályás labdarúgó baj-
nokságán iskolánk csapata (Káli Szi-
lárd, III.B, Fekete Dániel, III.A, Izsák
Hunor, III.B, Ivan Claudiu Robert, III.B,
Szigyártó Zoltán, III. B, Kovács Leven-
te, IV.B, Vajda Norbert, IV.B, Katona
Tamás, IV.B, Deák István, IV.B, Siklódi
Zalán, IV.B) az I. díjat nyerte.

Ápr. 29-én  Csíkszeredán keresztül
Kisbaconba kirándultak a II. osztályok. 

Ápr. 30-án a két negyedik osztály ta-
nulmányi kiránduláson vett részt a

(folytatás a 8. oldalon)
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Mester Loránd VIII.B
Ötödikesként léptem át az iskola

kapuját tele kétségekkel és remé-
nyekkel. Ugyanakkor aggódtam, hogy
hogyan fogok beilleszkedni, hiszen
egy összeszokott osztályközösségbe
csöppentem bele. Végül minden gon-
dom eloszlott, hiszen már az elsõ nap
barátokat szereztem.  Szívesen tanul-
tam a földrajzot, fõleg azért, mert a ta-
nár bácsi érdekessé tette a tanórákat.
Az idegen nyelvek jelentettek még
nagy kihívást. Szerettem az angol és
német órákat. Nehéz megtanulni az
idegen nyelveket, de aztán jó tudni. A
négy év alatt még anyanyelvemmel, a
magyarral foglalkoztam sokat. Kétszer
is voltam a Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Verseny Kárpát- medencei döntõ-
jén, Budapesten. 

Jó volt ebben az osztályban járni,
szívesen gondolok az osztálytársakra,
tanáraimra, az osztályfõnökeimre
(kettõ volt), a kirándulásokra. A leg-
jobb osztálykirándulásunk hetedikben
volt. A máréfalvi patakban kibéreltünk
egy házat, ahol nagyon jól éreztük
magunkat. Reménykedéssel tekintek
a jövõre, mert ez a négy év felkészí-
tett arra, hogy folytassam a már elter-
vezett utam építését.
Puskás Lehel VIII.A

Nyolc év alatt rengeteget változ-
tam. Az írni-olvasni nem tudó kisdiák-
ból lassan-lassan a mûveltséget elsa-

játító diákká váltam. Észre se vettem,
hogy milyen hamar eltelt ez a nyolc
év, és hogy ezek az utolsó együtt töl-
tött heteink. A sok kirándulás, az
együtt elkövetett csínyek emléke
még sokáig megmarad. A jövõben
külön utakon fogunk járni, de össze-
köt minket a közös élmények emlé-
ke, minden apróság, amit együtt tet-
tünk. Remélem, hogy a jövõben még
fogunk találkozni, együtt lenni, hiszen
fontosak vagyunk egymásnak. Ren-
geteg versenyen vettünk részt, ahol
eredményeket értünk el, így öregbí-
tettük az iskola hírnevét. Az egysé-
ges dolgozat sokunk dolgát megne-
hezítette, de már túl vagyunk rajta.

Az utánunk jövõknek azt üzenem,
hogy kitartóan tanuljanak, mert van
értelme, és csak akkor juthatnak be
abba az osztályba, ahová menni sze-
retnének.
Menyhárt Edina VIII.B

Már az elsõ nap, ahogy beléptem
az iskola udvarára, tudtam, hogy na-
gyon szeretni fogom ezt az iskolát.
Bátyám is ide járt és alig vártam,
hogy én is jöhessek. Úgy éreztem
magam, mint egy mesevilágban.
Megismertem a tanító nénit, Kovács
Reginát, akit már az elsõ pillanattól
fogva megszerettünk. Neki köszön-
hetjük legszebb éveinket. Õ tanított
meg a betûkre, a számokra, írni.
Olyan volt, mintha édesanyánk lenne.

A vele töltött négy évet soha nem fo-
gom, elfelejteni.

A következõ négy év hamar eltelt,
elrepült. Tanárainknak rengeteget kö-
szönhetünk, sokat bosszantottuk
õket, amikor nem készültünk, de re-
méljük, nekik is maradnak szép emlé-
keik, mint nekünk.

Örülök, hogy a Bethlen Gábor Ált.
IIsk. diákja lehettem, mindig emlé-
kezni fogok az itt töltött diákéveimre.
Kelemen Nóra VIII.A

Szívesen emlékszem vissza a szép
élményekre, a tanító nénire, kedves
osztályfõnökömre, a régi és az új osz-
tálytársakra.

Elsõ kirándulásunk nagyon sok él-
ményt tartogatott. Az osztálytársak-
ban megértõ barátokra leltem. Most
nyolcadik osztály végén is ez a leg-
fontosabb. Bárhová visz a sors, tudni
fogom, hogy legjobb barátaim, akik
egyben osztálytársaim, mindig ott
lesznek velem. Ki tudná elfelejteni a
sok farsangi bulit, ahol viccesebbnél-
viccesebb, mókásnál-mókásabb jel-
mezekbe bújtunk.

Az osztályfõnökkel sokat barangol-
tunk a természetben, felfedeztük vi-
dékünk sok szépségét. Azt is elmond-
hatom, hogy az osztályfõnököm a má-
sodik anyukám. Fáj a búcsúzás, de ez
az élet rendje, mennünk kell tovább.

Megkérdeztük ...

Classical London

Our little group of sixteen students
and two teachers gathered at the
"Márton Áron" Square and left Udvar-
hely on 11th April, 2009 with a great
guide Csaba Gombos. We went by a
nice Orange Ways coach. Our first
stop was at Szováta, where we
picked a small group of kids up. The
second stop was at Marosvásárhely
where two student girls joined us,
and after Kolozsvár we met the chil-
dren from Nagybánya. 

We arrived to Budapest  at 7 p.m.
There we visited the Hero's Square,
then went to the Royal Palace ,
where we had a wonderful sightsee-
ing. Later we went to the hotel we
stayed in.

The next day the group left Buda-
pest. In Melk, Austria we visited the
Benedictine Abbey. It was a beautiful
place, with a huge building, where

Benedictine monks used to live for
900 years. At noon we had Lunch at
Rosenberg salad bar. In Passau,
Germany we visited an amazing
baroque style church and the burial
ground of Gizella, the wife of our first
Hungarian king, Stephan. There we
met with a Hungarian woman. That
night we slept in the coach. It wasn't
boring but funny; we could see
movies, play games, answer some
quizzes and win different prizes. 

On Monday morning we arrived to
the French boarder and travelled by
train in the Euro tunnel to England. It
was really interesting. Our guide said
that he will give us money, if we take
photos about a fish. But we knew
that it was impossible because we
were in a tunnel under the sea.
Finally we arrived to Hastings, to the
holiday camp where we stayed for
three days in mobile homes. Every
day the group went to London,

where we visited a lot of beautiful
places: the Westminster city with the
Westminster Abbey; the Bucking-
ham Palace; the Parliament with the
Clock Tower which is known as the
Big Ben; Downing Street 10 where
the Prime Minister lives; the Trafalgar
Square, National Art Gallery;
Piccadilly Circus with the Statue of
Eros; China Town; Natural History
Museum, Science Museum; British
Museum; the Harrods; Madame
Tussauds; Tower Hill, Tower Bridge,
we were walking by the River
Thames and, we could buy souvenirs
walking in the famous Oxford street.

Going back we went through
Vienna, visiting Schonbrunn, Brugge,
a Belgian little town, called the
Venice of the North, Brussels and Bu-
dapest. It was a wonderful excursion
with many unforgettable experi-
ences.

Gál-Joó Melánia VI.A

Classical London
Our little group of sixteen students and two teachers gathered 
at the “Márton Áron” Square and left Udvarhely on 11th April, 
2009 with a great guide Csaba Gombos. We went by a nice 
Orange Ways coach. Our fi rst stop was at Szováta, where we
picked a small group of kids up. The second stop was at 
Marosvásárhely where two student girls joined us, and after 
Kolozsvár we met the children from Nagybánya.
We arrived to Budapest at 7 p.m. There we visited the Hero’s 
Square, then went to the Royal Palace, where we had a wonderful 
sightseeing.
Later we went to the hotel we stayed in. The next day the group 
left Budapest. In Melk, Austria we visited the Benedictine 
Abbey. It was a beautiful place, with a huge building, where
Benedictine monks used to live for 900 years. At noon we had 
Lunch at Rosenberg salad bar. In Passau, Germany we visited an 
amazing baroque style church and the burial ground of Gizella, 
the wife of our fi rst Hungarian king, Stephan. There we met with 
a Hungarian woman. That night we slept in the coach. It wasn’t 
boring but funny; we could see movies, play games, answer 
some quizzes and win different prizes.

On Monday morning we arrived to the French boarder and 
travelled by train in the Euro tunnel to England. It was really 
interesting. Our guide said that he will give us money, if we take 
photos about a fi sh. But we knew that it was impossible because 
we were in a tunnel under the sea.
Finally we arrived to Hastings, to the holiday camp where we 
stayed for three days in mobile homes. Every day the group 
went to London, where we visited a lot of beautiful places: the 
Westminster city with the Westminster Abbey; the Buckingham 
Palace; the Parliament with the Clock Tower which is known as 
the Big Ben; Downing Street 10 where the Prime Minister lives; 
the Trafalgar Square, National Art Gallery; Piccadilly Circus 
with the Statue of Eros; China Town; Natural History
Museum, Science Museum; British Museum; the Harrods; 
Madame Tussauds; Tower Hill, Tower Bridge, we were walking 
by the River Thames and, we could buy souvenirs
walking in the famous Oxford street.
Going back we went through Vienna, visiting Schonbrunn, 
Brugge, a Belgian little town, called the Venice of the North, 
Brussels and Budapest. It was a wonderful excursion with many 
unforgettable experiences.

Gál-Joó Melánia VI.A

Tanáraink emberközelbõl
Pályám leghosszabb idõszaka - 25

esztendõ - az, amit a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (a valamikori 6-os
iskolában) töltöttem.
Ebbõl a negyedszázadból 19 évig a
bethlenfalvi 3-as számú iskolánál vol-
tam igazgató-tanító.

Amikor idejöttem voltak szorongá-
saim, hiszen a Ceauºescu idõszakot
írtuk, tele mindenféle nehézséggel,
problémával, ám az iskola szellemisé-
ge, a sok lelkes fiatal kolléga , vala-
mint feleségem, aki ennek a munka-
közösségnek a tagja, gyorsan átsegí-
tettek a kezdeti nehézségeken, és
hamar otthonommá vált az új munka-
hely.

A bethlenfalvi családias, jó hangu-
latú iskola vonzotta a tanulókat, kez-
detben a szülõk is szívesen íratták
oda csemetéiket, hiszen közkedvelt
volt a nagy udvar, a hatalmas, füves
sportpálya, s híresek voltak szabad-
idõ-tevékenységeink, sportrendezvé-
nyeink is.
Sajnos, a gyermeklétszám csökkené-
se, a szülõk városközpont felé irányu-
lása, valamint a kis iskolák elsorvasz-
tására irányuló felsõbb rendelkezé-
sek miatt megszûnt a városszéli isko-
la. Ennek megakadályozására irányu-
ló törekvéseink hiábavalónak bizo-
nyultak.
Hatodik éve az iskolából megmaradt
roma osztályt vezetem.

Ha eddig néha kétségeim támad-
tak arra vonatkozóan, hogy igazán be-
töltöttem-e pedagógusi hivatásomat,
e hat év alatt elegendõ megnyugtató
jelzést kaptam.
A sok szeretettõl és hálától csillogó
gyermekszem biztosított arról, hogy
pályámat nyugodt lelkiismerettel fe-
jezhetem be.

Név: Fekete Géza
Születési dátum:  1945. dec. 3.

Nyugdíjba vonulás elõtt

1945. december 3-án születtem
Csekefalván, egy Székelykeresztúr
melletti faluban. Szülõfalum azzal
büszkélkedhet - ahogy azt tréfásan
többször is emlegetjük, - hogy két
egymás felé hajló ferde tornya is van,
nemcsak egy, mint Pisának.

Ott jártam óvodába, majd elemibe.
Ehhez az idõszakhoz kapcsolódnak el-
sõ gyermekkori emlékeim. Gyakran
eszembe jutnak a kedves, de azért
kellõképpen szigorú tanító nénik, bá-
csik, akik sok falusi lurkóval együtt
engem is bevezettek a tudományok
világába.

Szerettem iskolába járni, de persze
a szüneteket szerettem legjobban,
amikor kedvünkre játszhattunk. En-
gem fõleg a futball érdekelt, amit ak-
koriban rongy-, szõr- vagy bõrlabdával
játszottunk. Különlegességnek számí-
tott, ha egyik-másikunkat az a szeren-
cse ért, hogy gumilabdával büszkél-
kedhetett. Csakhogy ez a ,,modern"
sporteszköz hamarosan a düledezõ
kerítéslécekbõl kiálló szögek áldoza-
tává lett, s jött ismét a rongylabda.
Az iskolai szereplések szintén mara-
dandó emlékeket hagytak bennem, s
ugyanígy vagyok a kirándulásokkal is.
Csupa kedves emlék!

A felsõ tagozatot Szentábrahámon
végeztem a Gagy-patak mente tanu-

lóközösségével együtt. Odaadó, fele-
lõsségteljes pedagógusoktól tanul-
hattam, akikre mindig szeretettel és
hálával gondolok vissza.
Ehhez az idõszakhoz kapcsolódik el-
határozásom, hogy tanító leszek. 
Ez akkor történt, amikor „Mi szeret-
nél lenni?“ címmel kellett fogalma-
zást írni.
Emlékszem, hogy örült kedves osz-
tályfõnököm, amikor olvasta, hogy
egyik tanítványa õt akarja követni
ezen a szép, de nehéz pályán.

Néha, amikor nehézségekkel küsz-
ködtem pályafutásom során, feltet-
tem a kérdést: vajon jól döntöttem?
Ilyenkor mindig az vigasztalt, hogy ta-
lán semmi más foglalkozást nem tud-
nék ennyire hivatásszerûen végezni,
mint éppen ezt.

Kezdõ tanító koromban nagy segít-
ségemre volt a sok emlék, a sok-sok
követendõ példa, melyeket tudato-
san vagy éppen spontán módon les-
tem el azoktól, akik engem oktattak,
míg végül kialakult saját stílusom, ok-
tató-nevelõi rutinom.

Pedagógusi tevékenységem elsõ
állomásán, Tölgyes-hágótõn, egyik
tanítványomtól egy könyvet kaptam
év végi ajándékképen, melyre azt ír-
ta: „a legjobb tanító bácsinak“.
Felejthetetlen számomra ez a né-
hány szó, mert ez volt tanítói mun-
kám elsõ elismerése. Azóta tudom,
hogy a pedagógus számára a gyer-
mek arcán tükrözõdõ szeretet és elis-
merés a legnagyobb fizetség.

Hosszú ideig, 19 évig dolgoztam
Székelyvarságon.
Ha életszakaszokra osztom pályafu-
tásom idejét, ez volt az ifjúságom, a
nagy tenni-akarások ideje. Ott voltam
mindig, ahol kellett, a tanulók között,
az ifjak körében vagy a falusi embe-
rek társaságában, felvállalva napi
gondjaikat, meghallgatva jövõbeli ter-
veiket, tanáccsal segítve elképzelé-
seiket.

Ebben a munkában is voltak példa-
mutató idõsebb kollégáim. Õket és
elhatározásomat követve megbe-
csült néptanító akartam lenni. S hogy
ez sikerült, bizonyítja a sok régi tanít-
vány, akik ma is megállítanak az ut-
cán, ha látnak, nemkülönben a varsá-
gi emberek elismerõ nyilatkozatai.
Jólesõ jelzések ezek! A BETHLENFALVI ISKOLA

Az iskola csillaga  3.
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Balázs László
Benedek Barbara

Benedek Csilla
Berkeczi Zsolt

Bíró Attila
Bíró Eszter

Biró-Ambrus Tünde
Bodrogi Kincsõ
Csender Attila

Gál Loránt
Geréb Ágnes
Inczefi Szilárd
Jakocs Tímea

Kányádi Norbert
Kelemen Huba
Kelemen Nóra

Kiss Hunor-Róbert
Krall Tímea

Lakatos Arnold
Lázár Attila
Marosi Zsolt

Mátyus Izabella
Menyhárt Mónika
Miklós Anita-Bella

Péter Zsuzsanna
Puskás Lehel

Szabó Emerencia
Szabó Nikoletta

Szilágyi Réka
Tímar Mónika-

Rózália
Udrescu Cristian

Osztálytanító:

Király Ida (2001-2005)

Osztályfõnök:

Fogarasi Ida (2005-2009)

„Minden nehéz utat 
Legyõz az akarat“

Még jól emlékszem az elsõ napra. A tanító néni az osztály elõtt kedvesen,
tárt karokkal várt. Volt néhány ismerõs arc a napközibõl, de sok volt az ismeret-
len. Elég hamar összeszoktunk. Figyeltük egymást, ahogy írni, olvasni, számol-
ni tanultunk, és szünetekben együtt játszottunk. Aztán barátsággá vált ez az is-
meretség az évek során. 

A második és a harmadik osztályt a „kicsi épületben“ jártuk ki. Nagy udva-
runk volt, volt helyünk szaladgálni. Szerettünk „kígyózni“, vagyis egymás kezét
megfogva szaladtunk le-fel a domboldalon. Aztán csemetéket ültettünk, és saj-
náltuk azt a néhányat, amely a tél folyamán megfagyott.

A negyedik osztályt új helyen, új padokkal kezdtük, ami nagyon tetszett ne-
künk. Visszakerültünk a fõépületbe, és megismertük az iskola diákjait. 

Rengeteg élmény, érdekes történet jut eszembe. Az egyik Bethlen Gábor
Napok keretében a Szejkén pomponoztunk, a sok kirándulás, szereplések, vi-
dám kacagások, játékok. Ezért is volt nehéz elválni a tanító néninktõl, Király Idá-
tól. Azóta is, ha idõnk van, szívesen keressük meg, és beszélgetünk vele.

Aztán ötödikesek lettünk, sok új tanárral ismerkedtünk meg, és egy jó osz-
tályfõnökkel, aki négy éven át gondunkat viselte. Az elsõ félév nehéz volt, de
aztán felvettük a ritmust.

Ötödiktõl már több versenyen, vetélkedõn vehettünk részt. Jól teltek az er-
dei táborok Libánban, ahol tanultunk, hallgattuk a fák keringését, labdáztunk,
túráztunk az Ördög-tóhoz, este a tábortûznél énekeltünk, játszottunk. 

Minden évben voltunk kirándulni. Hetedikben Kolozsvárra kirándultunk, nyol-
cadikban Homoródon voltunk. Társasjátékokat játszottunk, mindenbõl kivettük
a részünket. A fiúk nagyon szerettek focizni, még a hóban is labdáztak. Nagyo-
kat sétáltunk, beszélgettünk.

Büszkék vagyunk rá, és nagyon örültünk, amikor megnyertük az iskola Rend és
fegyelem versenyét. Nem voltunk hibátlanok, de mindig ott voltunk a jók között.

Az együtt töltött idõ örök emlék marad. Köszönjük tanárainknak a sok türel-
met, a következetes munkát. Köszönjük az iskolának, hogy a második ottho-
nunk volt. 

Szabó Emerencia és Geréb Ágnes, VIII.A 
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Bálint Réka
Boncz Mónika
Crãciun Robert
Deák Krisztina

Dan Róbert
Demeter Lajos
Dobai Kinga

Dobai Szabolcs
Duþa Arnold
Fehér Attila

Kádár Emõke
Kovács Tamás

Menyhárt Edina
Mester Loránd

Nagy Réka-Zsuzsanna
Nyírõ Ágnes

Pál Attila
Páll Zoltán

Sebestyén Tibor
Szabó Ildikó
Szigyártó Éva
Tengyer Kinga

Vékony Tamara

Osztálytanító:
Kovács Regina (2001-2005)

Osztályfõnök:
László Krisztina (2005-2007)

Kovács Kinga (2007-2009)

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk 
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 

De indulunk a szépet, jót akarjuk, 
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.“

Juhász Gyula

Az akkori szeptember 15-én elsõs voltam, kicsi voltam, tele lelkesedéssel és
tudás iránti vággyal. Most már VIII. osztályos vagyok… 

Az évek során megtanultam írni, olvasni,  szorgalmasan dolgozni, kialakult
egy  világképem.

Egy-négy osztályban Kovács Regina tanító néni vezetett be a betûk és szá-
mok rejtelmes világába. A kellemes órák, a tancim kedvessége, a sok színda-
rab, örökre szívembe lopták magukat. 

Aki már elvégezte az I-IV osztályt, annak mondanom sem kell, hogy a negye-
dik végén milyen nehéz az elválás. Azóta se láttam annyi síró gyereket, mint ak-
kor. 

Az ötödik osztály félelmet ébresztett bennem, de az osztályfõnököm, és a ta-
nárok türelme, útmutatása, kedvessége eloszlatta a félelmeim, és egyre erõsí-
tette a tudás iránti vágyam. 

Sok versenyen, vetélkedõn, olimpiászon vettem részt. Néha nehéz volt vá-
lasztani a sok verseny közül, mivel a matematika mellett hetedik osztályban
egyre inkább kezdett érdekelni a versírás. A versenyek sokszor nehezek voltak.
Sokat kellett készülni, de mindig tudtam, hogy tanáraim mellettem állnak. Õk
voltak azok, akik csiszoltak bennünket, mint a mester a gyémántot. Megtanul-
tuk, hogy a tehetség, a jó felfogó képesség nem elég, fejleszteni kell, ami sok
munkának az eredménye. 

Volt olyan, hogy nem teljesen értettünk egyet tanárainkkal, hetediktõl osz-
tályfõnök cserére is sor került, de mindig együtt tudtunk dolgozni. Sokat kö-
szönhetünk nekik. 

Útravalóul visszük magunkkal a következõt: „Ne féljetek megmutatni, kik
vagytok, mert csak úgy érvényesülhettek a világban.“

Tudással telt tarisznyával hagyjuk itt kedves iskolánkat. Büszke vagyok, hogy
a Bethlen Gábor Általános Iskolába járhattam, hogy B. G.-s diák voltam, s leg-
belül mindig az is maradok.

Fehér Attila, VIII.B
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Kis Természetvédõk versenye

Az egész évre kiterjedõ környezet-
védõ verseny a Madarak és Fák nap-
ján ért véget. A versenyre iskolánkból
a két IV. osztály 9 csapata nevezett
be. Versenyünkhöz csatlakozott a
Gólyahír (Homoródszentpál), Sóvirág
(Homoródszentpéter) és a Gémek
(Városfalva) csapata is.

A verseny kiértékelõjére a szent-
páli halastavaknál került sor. A csapa-
tok tagjai kitûnõ munkát végeztek.
Megszabadították a természetet
26.200 darab palacktól. Ezen kívül
megfigyelték a természetet, sok ér-
dekes dologgal ismerkedhettek meg.

A versenyt a IV.A osztály Katicák
csapata nyerte: László Szende, Feleki
Krisztina, Miklós Anita, Fancsali Noé-
mi, Andrási Izabella, Farkas Gréta. Õk
az Oklevél és a jutalomkönyvek mel-
lett még egy túlélõ táborban is részt
vehetnek Libánban.

A verseny nagyon jól sikerült, remé-
lem jövõre még több csapat nevez be.

Király Ida tanító néni, 
a verseny szervezõje

... A Kis Természtetvédõk verse-
nyének kiértékelõje Széntpálon volt
pénteken. Itt kiértékelték, hogy ki há-
nyadik helyezést ért el. 

Az elsõk lettek a Katicák, a
másodikok a Gémek és a harmadikok
mi lettünk a Kaktuszok. 

Aztán kimentünk a kilátóra és meg-
figyeltük a madarakat. 

Utána megnéztük az összes tavat,
körbejártuk az egészet. Séta közbe
mindent elmeséltek a tavakról, útköz-
be láttunk még békát, hattyút, pillan-
gót és még sok más madarat és
növényt…

Apreotesei Daniel IV.A

...A versenyre mindenki ügyesen
dolgozott. A kiértékelõ után jó volt ját-
szani a nádasban. A halastavak olyan
tiszta vizûek voltak, mint a kristály. A
halakat is lehetett látni benne…

Fancsali Noémi IV.A

A tókörüli sétánk közbe odaértünk
egy mocsárhoz, ami valójában nem
egy mocsár volt, hanem egy
sólelõhely. Ott volt egy pihenõ. Meg-
kóstoltuk a szikfüvet, sós volt... Lát-
tunk leveli békát. Majd bementünk
egy nagy-nagy nádasba. Mikor a ná-
dasból kijöttünk, akkor egy nagy rét
tárult elénk. Ott is volt egy pihenõ.
Szidi ott egy hangyabolyba bedugta a
kezét. Meg is csípték a kezét…

Ambrus Dániel IV.A

...Mi, a Katicák lettünk az elsõk
több mint 8.000 palackkal, a
másodikok a Gémek csapata több
mint 4.000 palackkal. Kapott a csapa-
tunk minden tagja egy könyvet, és
nyáron, nagy szerencsénkre, mehe-
tünk Libánba, a túlélõtáborba...

Feleki Krisztina IV.A

XI. alkalommal szerveztük meg is-
kolánkban az alsósok versmondó ver-
senyét és a népdalvetélkedõt is.

A versmondó verseny ebben a tan-
évben Kányádi Sándor születésnapi
köszöntõjeként is szervezõdött, így al-
kalmunk volt sok szép Kányádi verset
megtanulni. Az osztályversenyek után
jöttek az osztályok „nagyágyúi“. Na
aztán õk csakugyan szépen „tolmá-
csolták a költõ üzenetét“, úgyhogy a
zsûrinek most csakugyan nehéz dol-
ga volt. A legkisebbek közül I. díjas
Szél Botond I. A osztályos; II. díjas Már-
ton Henrietta II. B osztályos; III. díjas
Jánosi Borbála II. A osztályos tanuló.

A III-IV. osztályosok között I. díjas
Dósa Eszter III. B; II. díjas  Ambrus Ber-
nadett IV. B; III. díjas Stélik Szidónia III.
B osztályos tanuló.

*
Még két hét sem telt el, május 8-án

újabb verseny. Az iskolai „Szól a ka-
kas már“ népdalvetélkedõ. (Ugye
tudjátok, hogy ez volt a nagyságos
fejedelem kedvenc éneke?)

Szépen felöltözve, székelyruhás
kislányok (mert ebben az évben vala-
hogy van, de csak kislányok jutottak
tovább az iskolai szakaszra) énekel-
tek. Volt aki szebben, volt aki bátorta-
lanabbul; volt akinek a madárka alig
akart kijönni a száján, de olyan ver-
senyzõ is volt, akinek hangjától csen-
gett az egész terem…

Ismét két korosztályban folyt a ve-
télkedés.

I-II. osztályosok: I.díj: Székely Kin-
csõ I. B, és Simó Petra II. A. oszt.; 

II. díj: Pál Réka I. B; III. díj: Sándor
Beáta II. B;

III-IV. osztályosok: I. díj Jakab Melin-
da III. A; II. díj Márton Klementina III. A;
III. díj Dósa Eszter III. B. 

A Móra Ferenc Iskolában szerve-
zett városi népdalvetélkedõn bebizo-
nyították „pacsirtáink“, hogy ebben
az évben is komolyan felkészültek
(felkészítõ tanítóik munkáját dicsérik
a szép eredmények), hiszen a kicsik
kategóriában Székely Kincsõ II. díjas,
Simó Petra III. díjas lett.

A nagyobbaknál Jakab Melinda el-
sõ díjat, Dósa Eszter III. díjat, Márton
Klementina dicséretet hozott. 

Mi pedig szeretettel gratulálunk a
szép sikerekhez és BÜSZKÉK va-
gyunk rájuk.

Szász Margit tanító néni, 
a versenyek szervezõje

Ha második félév, akkor

VERSENYEK
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Élménybeszámoló az Ember - Természet - Egészség
verseny gyakorlati szakaszáról

(tallózás a csapatok beszámolóiból)

... Csütörtök reggel 9 órakor indul-
tunk a vetélkedõ gyakorlati szakaszá-
ra. Az idõ nekünk kedvezett. Az isko-
la udvarán gyülekeztünk, feltûztük a
jelvényeket a zászlóra, majd miután
meghallgattuk tanáraink hasznos ta-
nácsait útnak indultunk.

... Elsõ állomásunk a Mórum csor-
gója volt, ahol meghallgattuk Dánfalva
történetét. A Szászok táboránál volt
egy kis pihenõ, itt a Szarkakõrõl me-
séltek nekünk, és elmondták a Síró
domb meg a Tihadar település legen-
dáját. Innen a Kerek erdõ fele men-
tünk.

... Megálltunk a keresztnél, ahol
megtudtuk, hogy régen itt feküdt
Szentimrefalva. Hallhattunk a kulcsos
kertrõl és a régi templom helyén vég-
zett ásatásokról. 

... Kis idõ multán a Kerek erdõn ta-
láltuk magunkat, ahol rövid tízórai
után indult a szemétgyûjtõ verseny.

... Lelkesített a gondolat, hogy a ter-
mészetet károsító anyagokat a rendes
helyükre, a szemétgyûjtõ helyre tesz-
szük.

... A szemétgyûjtés sok nevetés-
sel járt, ugyanis mikor végre teli lett a
zsákunk kiszakadt, és kezdhettük
elölrõl a szemétgyûjtést. 

... Nem gondoltuk volna, hogy eny-
nyit szemetelnek az emberek.

... Áthaladva az erdõn elértünk
Ilyes parlagára. Minden csapat kere-
sett egy gyönyörû helyet, aminek ne-
vet adtunk. Mi a Madárlak nevet vá-
lasztottuk.

... Itt nagyon jól éreztük magunkat,
hisz az erdõ hûvösében játékosan
kerestük a madarakat, ismerkedtünk
a növényekkel. 

... A csapatom egyetlen fiútagjá-
nak a szalonnasütés volt a legna-
gyobb öröm. Nekünk lányoknak a
haiku megírása tetszett.

... A fellegek egyre sûrûbben kezd-
tek gyülekezni, ezért összepakoltunk
és elindultunk hazafelé. Útközben, az
erdõben, az avarban egy erdei siklót
láttunk, amire nagy lett a sikoltozás.

... Úgy gondolom, senki nem hagy-
ta volna ki ezt az élményteli kirándu-
lást. Nagyon jól éreztük magunkat,
már csak ezért is megérte jelentkezni
a versenyre, hisz nem a gyõzelem a
fontos, hanem, hogy jól érezzük ma-
gunkat, hogy együtt legyünk és hogy
védjük a természetet. 

Székelyudvarhely, 2009. május 19.

Egy napon az osztállyal elmentünk
egy szép és kényelmes busszal kirán-
dulni Kisbaconig.

Máréfalván annyi sok szép széke-
lykapu látható. A Cekend-tetõig tizen-
öt kanyart számoltam meg.

Csíkszeredában bementünk a jég-
palotába. Ott hideg volt. Elfoglalhat-
tuk a székeket a díszpáholyban is.

Megnéztük a tatárjárásról szóló ki-
állítást is. Láthattuk, hogy az embe-
rek abban a korban hogyan éltek, har-
coltak.

Láthattunk jurtát, az õsmagyarok
hordozható házát. Hallhattuk a fejünk
felett elsuhanó nyílvesszõk hangját.
Félelmetes volt!

Volt ott páncél, íj, nyíl, kard, szab-
lya, buzogányok és még sok érdekes-
ség. Meghúzhattuk a visszacsapó
íjat. 

Fel is lehetett próbálni a páncélo-
kat, sisakokat, láncingeket. Volt ott
egy szerkezet, ami érzékeltette, hogy
a páncélok milyen súlyosak voltak. Így
megtudtam, hogy mennyi az a 25 kg.

Láttunk egy rövid filmet is a tatár-
járásról. 

A legutolsó teremben lehetett kar-
dozni, érméket nyomtatni, felpróbálni
a sisakot, páncélingeket.

Lehetett fényképezni és elküldeni
a képeket a barátaimnak, a szüleim-
nek. Emléktárgyakat is vásároltunk.

Megérkeztünk Benedek Elek házá-
hoz a Mari-lakhoz. 

Nagyon meglepõdtem. Ott az író
egyik dédunokája fogadott.

Minden olyam érdekes volt!
Mennyi sok könyv volt ott! Nagyon

szép mesés könyveket írt, és sokat!
A dolgozó szobájában annyi sok

minden volt! 
Láttam a levelet, amit utoljára írt

és a tollat is, amivel írta…
Gyerekeitõl kapott egy tollat. Azt

mondta: „hogyha ez a toll hamarabb
meglett volna, 100 verssel többet ír-
tam volna.“

Láttam Elek apó fiatal kori képeit.
És sok képet a családjáról.

És mennyire tisztelte szüleit! 
Mindig az asztalfõre ültette õket,

akárki volt is a vendégük.
Kimentünk Elek apó sírjához is.
Én úgy sajnáltam õket.
Nekem nagyon tetszett az egész

kirándulás. Nagyon jól éreztem ma-
gam.

II. B osztály - közös fogalmazása

Kirándulás Kisbaconig



8.  Stella Scholae

Csíkszereda (A Tatárjárás kiállítás
megtekintése) - Szent Anna-tó -
Madéfalva (Emlékmû) - Marosfõ (Ma-
ros forrása) - Gyergyószentmiklós -
Szárhegy (Lázár kastély) útvonalon.

Május 8-án az Autizmus Napja alkal-
mából szervezett „Azt hiszem õ külön-
leges“ rajzpályázaton Kacsó Anita
III.A, Vas- Tófalvi Adrián-Mózes III.A,
Ilyés László Tamás III.A osztályos diá-
kok is a díjazottak között voltak.

Május 8-án a Kis természetvédõk
verseny csapatai (IV. A/B) Szent Pál-
ra kirándultak, ahonnan értékes tu-
dással tértek haza.

Május 8-án tartották a Városi Nép-
dalvetélkedõt. Kimagasló eredmé-
nyeket értek el diákjaink. Az elsõ-má-
sodik osztályosok közül II. díj: Szé-
kely Kincsõ I. B, III. díj: Simó Petra
II.A, a harmadik- negyedikesek közül
I. díj: Jakab Melinda III.A, III. díj: Dó-
sa Eszter III.B. Dicséretben részesült
Márton Klementina a III. A-ból.

Május 8-án az V. B osztály Anyák
Napi mûsorral köszöntötte az édes-
anyákat, nagymamákat.

Május11-én a Közlekedési Verseny
körzeti szakaszán Székely István V.A
osztályos tanuló az elméleten III. he-
lyezést ért el . A gyakorlati megmé-
rettetésen dicséretben részesült:
Nyisztor Hunor (VI.A) , Székely István
(V.A) Iskolánk csapata (Bartos And-
rea, VII. B, Nyisztor Csaba-Hunor,
VI.A, Orbán-Bakk Richárd, VI.B, Szé-
kely István, V.A, Izsák Zsolt, V.A,
Andrási Izabella, IV.A, Miklós Anita,
IV.A) a II. díjat nyerte.

Május 16-án sor került iskolánkban a
Bethlen- kupával díjazott kispályás lab-
darúgó tornára. Két csoportban zajlott
a megmérettetés. Az V-VI. osztályo-
soknál iskolánk csapata a II., a VII-VIII.
osztályosoknál az I. helyezést érte el.
A legjobb játékosnak Boda  Krisztián
VI. B, és Biró Attila VIII. A osztályos ta-
nulók bizonyultak. Boda Krisztián a
gólkirály címet is megszerezte.

Május 23-án a matematika Kenguru
verseny válogató szakaszán Csíksze-
redában a következõ tanulók vettek
részt: Fekete Dániel (III.A), Szigyártó
Zoltán,  Klein István, Dobai Attila
(III.B), Kelemen Katalin,  Balázs Judith
(V.A), Lukács Róbert, (V.B), Gál Joó
Melánia,  Sebestyén Hunor, (VI.A).

A „Közlekedés, Életre nevelés“ el-
nevezésû rajzpályázatra a következõ
tanulók neveztek be: Balázs Judith, 

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.

Fülöp Ágnes, (V. A), Bota Adrien,
(VI.A), Magyari Tímea,  Mózes And-
rea, Veress Noémi, Sebestyén And-
rea, (VI.B), Dénes Réka, (VII.A).

A Városi Általános Iskolák Atlétika
Bajnokságának 2008-2009-es tanév
összesített pontjai alapján iskolánk
csapata a II: helyet szerezte meg. A
bajnokságon résztvevõ tanulók: Dé-
nes Réka, VII:A, Ciobatar Edina, VII.B,
Fehér Attila, VIII.B, Udrescu Cristian,
VIII.A, Ozsváth Arnold, VII.A, Baczó
Norbert, VII.A, Dénes Szabolcs, VII.B.

Május 22-23-án Bethlen Gábor Na-
pokra került sor iskolánkban. Változa-
tos programon vehettek részt tanuló-
ink. Vetélkedõkön, versenyeken, kre-
atív foglalkozásokon szerezhettek
diplomákat, díjakat.

Június 5-6-án a III. B osztály tanul-
mányi kiránduláson vesz részt a kö-
vetkezõ útvonalon: Szárhegy -
Maroshévíz - Borszék - Békási-szoros
- Gyilkostó - Gyergyószentmiklós -
Székelyudvarhely.

Június 23-án sor kerül a Bethlen Gá-
bor jutalomkirándulásra. Útvonal: Ke-
resd - Berethalom - Meggyes -
Szeben - Fogaras - Kõhalom.

Június 25-én kezdõdik a Kis termé-
szetvédõk gyõztes csapatának (5 ta-
nuló) és a Természetismereti és kör-
nyezetvédelmi verseny 18 tanulójá-
nak az erdei tábora Libánban.

Május 27-én, szerdán az I.A és B
osztályok tanulói autóbuszos kirándu-
láson voltak.

Székelykeresztúron a múzeumban
megnézték a kitömött állatokat és a
régi épületeket, eszközöket. A Gyár-
fás kúria kertjében, a körtefa alatt
fénykép is készült.

Fehéregyházán az emlékmûvet és
a múzeumi kiállítást látták.

Segesváron lelkesen kapaszkod-
tak a várba vezetõ kõ és falépcsõkön.

Érdekes volt.

... Nekem az állatok voltak a legér-
dekesebbek - Gál Zsolt, Bratu Botond.

... Nekem a régi dolgok tetszettek
- Cseke Tamás, Kiss Andi.

... Legjobban tetszett az emlékmû
- Jenei Bencze.

... Nekem minden tetszett! - Feke-
te Anna.

*
Mi, negyedikesek az idén is kirán-

dultunk. Elsõ állomásunk Csíkszere-
da volt, ahol a múzeumban megte-
kintettük a kiállítást. Megnéztünk egy
rövid filmet a Muhi csatáról.

Megcsodáltuk IV. Béla királyt, aki
kezében tartja Margit leányát. Beöl-
töztünk a tatárok ruháiba, kezünkbe
vehettük kardjaikat.

Innen utunk a Szent Anna-tóhoz
vezetett. A tanító nénik ismertették a
legendát, megnéztük a kápolnát is.
Sétáltunk a tóparton és megcsodál-
tuk a gyönyörû tájat.

Madéfalván megnéztük a csík- és
háromszéki vértanu székelyek emlé-
kére állított emlékmûvet.

Marosfõn megkerestük a Maros
forrását, ittunk a friss, hideg vízbõl.

Szárhegyen megnéztük a Lázár
kastélyt, ami nagyon tetszett. tele él-
ményekkel sok új ismerettel tértünk
haza.

Boldogok vagyunk, hogy ilyen
érdekes, élménydús kiránduláson
vehettünk részt.

Imre Orsolya IV.B

Kirándultunk

Haiku versek
Ez a szép zöld fa,

S madár csiripelése,
Szívem melege.

Négylevelû lóherék

Virág és levél
Együtt élnek mindenben

Szeretik egymást,
Telivérek

Medvehagymák itt,
Viritnak e réten,

Leszedem szépen.
Mamutok

Bokor - kékes ég
Ez a táj így csoda szép

Virág - tiszta - óh.
Vadmacskák

Természet - szépség
Éneklõ madár a fán

Csobogó patak
Pumák



Pénteken sok tevékenység közül
lehetett választani. Én többek között
a Radnóti versenyre mentem, ahol
sok gyönyörû verset hallottam. Mivel
most tanultunk Radnóti Miklósról, ki-
tûntetett élmény volt részt venni.
Kányádi Sándor verseket is szavaltak.

Talán ezért is mentünk el hétfõn
Nagygalambfalvára, ahol Kányádit kö-
szöntötték 80-dik születésnapja alkal-
mából. Galambfalván élõben láthat-
tam Sándor bácsit. Emlékezetes ma-
rad számomra ez a nap.

(Boros Éva, VI.A)

Nekem jó volt az aszfaltrajz verseny, mert II. díjat nyertem.
(Lõrincz Erika, I.A)

Sokféle tevékenység folyt. A lá-
nyok fonalmunkával is foglalkoztak.
Mi az osztályban vázákat meg, kulcs-
tartókat készítettünk. A borkánt be-
ragasztóztuk, majd a fonalat ráteker-
tük. Szépek lettek. Ez a nap szép
emlék marad.

(Patakfalvi Anita, III.B)

Én gyöngyöt vasaltam. Szépen si-
került a munkám. A tanító néni meg-
dicsért.

(Török Andrea, I. A)

Mi a Bethlen Gábor Napokon
gyöngyöt vasaltunk, gipszfigurákat
festettünk, és origamiztunk. Nekem
minden tevékenység tetszett.

(Ambrus Bernadett, IV.B)

Geonext versenyen vettem részt a
Bethlen Gábor Napok keretében. Él-
mény volt számomra, hogy a számí-
tógépen matekeztünk. A III. helye-
zést értem el, és ennek nagyon örü-
lök.

(Orbán- Bakk Richárd, VI.B)

Nekem tetszett a Bethlen Gábor
Napok programja. Részt vettem a ro-
mán versenyen. Szeretem tanulni,
és szeretném jól megtanulni. Tet-
szett, ahogy meg volt szervezve. Kü-
lönösen a Mr. Beanrõl szóló film és
az ezzel kapcsolatos feladatok.

Jó volt a hagyományos tanár-diák
futballmeccs, amelyen én is játszot-
tam. Mindent megtettünk, hogy
megnyerjük a játékot, de végül is az
erõsebb csapat gyõzött, a tanárok.  

(Kovács Tamás,VIII.B)

Én az üvegfestést szerettem. Jól
sikerült, és szép lett.

(Kiss Andrea, I.A)

Számomra a román verseny volt
érdekes. Különösen az a feladat tet-
szett, amikor a viccek csattanóját
kellett megkeresni. A legérdekesebb
talán az utolsó feladat volt, amikor az
egész iskolát végigjártuk, hogy az
elõre kijelölt akadályoknál a feladato-
kat megoldjuk.

(Geréb Ágnes VIII.A)
Nekem az angol és a román tevé-

kenységek tetszettek. Az angol tevé-
kenységen megbeszéltük az Angol
utat, amelyen én is részt vettem. A
vetélkedõk után a bajnokságon vet-
tem részt. Sikerült a meccset az V.
B-vel játszva megnyerni. Remélem,
jövõben is sok érdekes vetélkedõn
tudok majd részt venni.

(Karda Attila, V.A)

Tetszett a román vetélkedõ, mert
filmet néztünk, és jól szórakoztunk.

(Ozsváth Arnold, VII.A)

A Bethlen napok élményei II.A:
... Élveztem a fiúkat nézni,

miközben fociztak. Örülök, hogy mi
nyertünk.

... tetszettek a „pomponlányok“
amint szurkoltak.

... Látszott a fiúk arcán, hogy
nagyon örülnek, pedig folyt le róluk a
víz a mérkõzés után.

... Nekem a legjobban a kvízjáték
tetszett. Fõleg amikor bekerültünk a
döntõbe és a 12-es borítékban kihúz-
tuk a „bombát“.

*
A IV. osztályosok történelmi

vetélkedõjén, melynek témája az
1848-as szabadságharc, a kiegyezés
és a reformkor volt, Udvarhelyrõl és
környékérõl kilenc csapat vett  részt.

Iskolánk csapata (Imre Orsolya,
Német Ágota, Siklódi Zalán IV.B) az elsõ
helyen végzett.

Május 22. - Péntek:
9 óra: Megnyitó - négyszög az iskolaudvaron

A I-IV osztályok csoportos tevékenysége:
Népdaltanulás
Origami (Péterffy Lenke, Pokhé Ödön)
Kvízverseny, drámajátékok (Biró-Ambrus Lenke)
Aszfaltrajz, stafétajátékok (Csegzi Judit)
Bútorfestés (Szász Margit)
Fonalmunka (Fülöp Etelka)
Gyöngyvasalás (Kovács Regina)
Drámajáték (Király Ida)
Futballbajnokság a II. A és II. B osztály között
Futballbajnokság a III. A és III. A osztály között 
Döntõ a két nyertes csapat között (Pál Katalin, Nagy
József)
Arcfestés (Balázs Ibolya)

Az V-VIII. osztályok csoportos tevékenysége:
Arcfestés - VI. osztályosok segítségével minden érdek-
lõdõnek (Balázs Ibolya)
Radnóti centenárium (Nagy Ilona, Dávid Katalin)
Anglia bemutató, játékos angol tevékenységek V-VI.
(Kovács Kinga)
Román nyelvi játékok VII-VIII. (Péterfy Ágnes, Péter Mónika)

Stafétajátékok V-VIII. osztályok (Pál Katalin, Nagy József)
Bethlen Gábor mûhelymunka VI-VII-VII.I osztályokból
(Kelemen Albert)
Anglia bemutató, játékos angol tevékenységek VII-VIII.
(Kovács Kinga)
Matematika játékok - Geometria - Geonexttel -
vetélkedõ VI-VII. Biró G. Albert
Román nyelvi játékok V-VI osztályosok (Péterfy Ágnes,
Péter Mónika)
Labdajátékok (Pál Katalin, Nagy József)
A természetismereti és környezetvédelmi vetélkedõ
kiértékelése, V-VI. (Fogarasi Ida)
VII-VIII. osztályok közötti bajnokság döntõje (Pál Katalin,
Nagy József)
Anyanyelv - csavar - játék V-VI. osztályoknak (Dávid
Katalin)
V-VI. osztályok közötti bajnokság döntõje (Pál Katalin,
Nagy József)
Osztályunk életébõl, fényképkiállítás V-VI-VII-VIII. osztá-
lyok
Diák-tanár futbalmeccs (Nagy József, Pál Katalin)
Történelmi vetélkedõ a IV. osztályosoknak (Péterffy
Lenke, Fekete Géza)

Az iskolanap nagyon izgalmasnak
ígérkezett.  Az elõre lealapozott fe-
nyõdeszkákra megpróbáltunk „fes-
tett-bútoros“ mintákat pingálni.

A hagyomány órán tanult motívu-
mokat most már ugyanolyan festék-
kel raktuk fel a deszkákra, mint ami-
lyenekkel kétszáz évvel ezelõtt dol-
goztak  a mesterek. 

Sok szép minta született. Festet-
tünk tulipános, szegfûs, gyöngyvirá-

gos, forgórózsás életfákat. Sõt, még
egy õrzõ-védõ, baj-elhárítós deszkát,
amit a tábla elé fogunk akasztani,
hogy megvédjen minden bajtól … és
ez nem babonaság.

Érdekes volt az is, hogy mind a 25
tanuló be volt öltözve „munkaruhá-
ba“ és a festéknek is volt egy furcsa
szaga…

Ez volt a legjobb iskolai napunk.
III.A osztály

napokG
B

Bethlen Gábor Napok
- Beszámolók -

Legelõször az Angliával, Londonnal
kapcsolatos power pointos bemutatón
vettem részt, mivel én is a londoni csa-
pat tagja voltam. Jó volt újra átélni az
eseményeket, és képzeletben ott len-
ni. Aztán a román versenyen vettem
részt. Megnéztünk egy „Mr. Bean-s“
film részletet. Majd a látottak alapján
feladatokat oldottunk meg, kérdésekre
válaszoltunk. Jó volt kipróbálni, hogy
mennyire is tudok románul. 

Végül a természetismereti és kör-
nyezetvédelmi vetélkedõ értékelõjén
vettem részt. Sajnos a csapatunk
nem teljesített olyan jól, mint a tavaly,
voltak nálunk ügyesebbek. Igaz a ver-
seny alatt sokat tanultam, fejlõdtem.
Jó volt ebben a csapatban dolgozni.

Nekem nagyon tetszett ez a nap.
Örülök, hogy megszervezték.

(Veress Noémi, VI.B)

Az osztályunkból a fiúk fociztak az
A osztállyal. A lányok sem tétlenked-
tek, drukkoltunk, kiabáltunk. A hatás
meg volt, mert mi nyertünk.

(Dósa Eszter, III.B)

Az iskola csillagaStella Scholae - melléklet -


