
Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2017. május 

 1 

FOLYOSÓ – CORIDORUL 
 

,,Merülj magadba és légy tudatos ...A kapu: az itt-most.” 

(OSHO) 

Kedves diákok, szeretettel köszöntelek a Folyosó kapujából.  

Úgy tűnik mintha tegnap kezdődött volna az iskola és ,,ecc-pecc” lejárt, még néhány hét és 

véget ér az iskolai év. Talán már felidéztétek néhány kellemes, vagy nehezebb pillanatát a 

tanévnek, talán eszetekbe jutott pár gondolat, olvasmány, vagy vers, néhány vidám pillanat, 

amit az uzoni vagy községi iskolákban tanultatok, megéltetek.  

Egy régi történet jut eszembe az emlékekkel kapcsolatosan, mely így szól: Egy bölcs 

mester kutatásai közben talált egy régi pergamentekercset. Felhajtotta a tekercs jobb oldalát, 

ahol ezt olvashatta:  

 

 

 

 

 

 

Kis gondolkodás után a bölcs másik irányba kezdte tekerni a tekercset. Azon meg azt 

olvasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves diákok, a bölcshöz hasonlóan, mi is megérkeztünk a Most pillanatába. A múlt 

esetleges tévedései, hibái mellékesek, de a jelenért tehetünk. Tehetünk iskolánkért, 

környezetünkért. Tehetünk azért, hogy jobb eredményeink legyenek, tehetünk egy jobb, 

tisztább, élvezhetőbb természetért, közösségünkért, egy szerethetőbb világért. 

...És ha már megérkeztünk ,,az itt és mostba” a Folyosó kapujából, tegyünk róla, hogy 

szerethetőbb jövő válljon  belőle mindannyiunk számára!   

Szabó Margit, igazgatónő 

 

 

„Ha jobbra tekered, megtudhatod mit rontottál el a tegnap.” 

 

 

„Minden amit tudnod és tenned kell, az itt van a mostban, a mában, ebben a 

pillanatban.” 
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Nyár elején azon gondolkodám... 

 

Milyen gyorsan telik az idő gyerekek... Alig kezdtük, s már magunk mögött hagytunk 

négy évet. Még emlékszem arra a szeptemberi reggelre, mikor beléptem a kapun és 

fürkesztem az udvart, vajon melyikek lehetnek az én ötödikeseim?! Megrendülve és 

meghatva ott álltunk, én is és ti is, az évnyitón, láttam, amint sandítva a tanító néni felé 

pillantottatok néha...  Mosolyogtam, ahogy csak bírtam, hogy batorítsalak és mert nagyon 

örvendtem Nektek. Ma is, ha végignézem a fotókat V. osztályból, csak mosolygok. És azon 

veszem észre magam, hogy az elmúlt időben egyre gyakrabban nézegettem a régi fotókat. 

Gyakran, túl gyakran elhangzik, mikor bemegyek román órára...hogy vége, véget ért, itt a 

búcsúzás. Néha láthatóan, vagy sem, elszorul a torkom, máskor csak mosolygok magamban, 

mert eszembe jut egy-egy régi emlék, mikor kisebbek voltatok. Mai napik elmosolyodom, 

mikor ollót veszek a kezembe. Eszembe jut, Arni hogyan vitatkozott velem osziórán, amikor 

már megint valami osztálydíszt készítettünk. Hogy én nem is tudok ollóval vágni, a tanító 

néni nem így tanította és természetesen az volt jó, amit a tanító néni tanított. Vagy eszembe 

jut, mikor Helén és Andi egy-egy szüneten elősettenkedtek a tanító nénihez... Láttam, sokszor 

lányok rosszul esett, de mikor szüneteken körém  gyűltetek és szülinapomon 

felköszöntöttetek az a nagy öleles, a mosolygós arcok mindent megváltottak. 

Hálával gondolok az elmúlt négy évre, de főleg az V. és VI. osztályra, amikor 

osztályfőnökötök lehettem valósan, hogy része lehettem az életeteknek. Ahogy szokták 

mondani beleszólhattam az életetekbe, hogy most már törölhetetlenül összekössenek az 

emlékek. Persze, mint ahogyan az Életben ezután is lesz, volt keserű és édes. De mi is volt a 

keserű? Nem emlékszem... Mert minden mosolyotok, kedvességetek és az általam mutatott 

tisztelet elfelejtette a keserűt és édessé tette az együtt töltött időt. 

Más lesz ez a nyár, más, mint a többi. És mindanyiunknak más lesz az ősz, mikor újra 

belépünk egy iskola kapuján, ahol egy mosolyba próbálunk kapaszkodni, ti is...én is. 

Hiányozni fogtok. 

(Az oszi, Harisnyás Pippin, Harcsa ) 

 

Beléptem az iskola kapuján 

morajlott az egész udvar, amikor bennebb 

mentem az osztálytársaimat fürkésztem, 

hogy odaszaladhassak hozzájuk. Kis idő 

múlva meg is találtam őket, ugyanolyan 

izgatottak voltak mint én.  

Orbán Emese tanárnő ránk szólt, 

hogy álljunk oda az osztályfőnökhöz, 

Csere Gyöngyvér mellé. Mindenki 

összenézett és nem tudtuk kihez kell 

menni, mivel az oszinak az volt az első éve 

a suliban. Aztán megtaláltuk, persze 

mindenki őt bámulta, róla beszéltünk, 

halkan suttogtunk. Majd amikor a 

megnyító ünnepély lejárt, az osztályommal 

bevonultunk az új osztálytermünkbe. Leült 

mindenki a helyére és hallgattuk az oszit, 

rájöttünk már akkor, hogy egy kedves 

emberke. Majd teltek–múltak a napok, 

ismerkedtünk az új tanárokkal, 

osztálytársakkal. 

Így visszagondolva az ötödik 

osztály volt a legtöbb vitával teli év, de 

ugyanakkor a legösszetartóbb időszak. 

(László Helén, Csángó, Pucca ) 

 

6. osztályosként egészen másként 

tekintettem a sulira. Ahogy hatodikos 

lettem, már úgy éreztem nem vagyok kicsi, 

bár ha így nyolcadikosként láttuk volna 

magunkat, csak röhögtünk volna. Ebben az 

évben nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki 

az osztálytársaimmal, mondhatni ez az év 

volt, ami összekovácsolt minket. Ez az év 

volt, amikor nem úgy néztünk egymásra, 

mint idegenek, hanem mint osztálytársak 

és barátok. A bajban kiálltunk egymásért, 

lehet néha megharagítottuk az oszit, mint 

például, amikor az ajtót kivettük a 
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helyéről, de mindig megoldottuk és utána 

csak egy jót nevettük.  

Hamarosan ballagunk és elég 

nehéz elbúcsúzni ezektől a szép 

emlékektől. (Beke Roland, Bekecici ) 

 

Hetedik osztály. A négy 

felejthetetlen évből a legszebb talán. 

Imádtam hetedikesnek lenni. Nagyon sok 

örömben és boldogságban volt részem a 

négy rövid év alatt. Úgy érzem egy 

diáknak pont erre a négy évre van 

szüksége ahhoz, hogy kellő tudást, 

tapasztalatot, műveltséget és talán ami a 

legfontosabb, egy életre szóló barátságot 

kössön azokkal akikkel együtt töltötte el e 

négy csodálatos gimnáziumi évet. Nagyon 

nehéz a sorokat leírni, mert eközben nem 

tudok másra gondolni, csak a búcsúzásra, 

ami nagy szomorúsággal tölt el , hiszen el 

kell vállnunk tanárainktól, akik négy évig 

oktattak, neveltek és csak a szépre és jóra 

tanítottak. De a legfájobb az, hogy el kell 

búcsúznom azoktól a barátaimtól, akiket a 

legjobban szeretek és olyanok nekem mint 

a testvéreim. De miért is mondom ezt? 

Azért mert rengetek sok közös emlékünk 

van, ami összeköt, a sok iskolai csínytevés, 

a közös kirándulások és az egy hetes 

zánkai tábor, ami méginkább gyarapította 

a feledhetetlen emlékeket és 

összekovácsolt bennünket. A sok közösen 

megélt szép pillanat által tudtunk 

megmaradni és összetartani, mint egy igazi 

osztály. Visszagondolva, mintha csak egy 

pillanat volt ez a négy év, de talán azért, 

mert kihasználtuk minden percét. Olyanok 

voltunk, mint egy nagy család. Szeretettel 

emlékezem vissza ezekre az évekre, az 

osztályfőnökökre, a tanárokra, hiszen ők 

fontos szerepet játszodtak az életünkben. 

Így az utolsó szó jogán elmondhatom, 

hogy a hetedik osztály volt a legszebb, 

amire mindig emlékezni fogok és biztos 

vagyok benne, hogy a köztünk kialakult 

barátságok, csak a kezdet, folytatódni fog, 

hogy elmondhassuk, ez a négy év nem 

múlt el nyomtalanul. (Csürös Arnold, 

Kistehén) 

 

Az a bizonyos bűvös utolsó év, 

amikor az útjaink százfelé válnak, amikor 

már nemcsak osztálytársként gondolunk 

egymásra, hanem mint egy nagy családra. 

Az elején nehéz volt megismerkedni, 

összeszokni, most pedig a végén a 

legnehezebb elválni. Számomra a 

nyolcadik osztály mindig fontos emlék 

marad, mert itt tanultam meg igazán, hogy 

nem csak a könyvekben léteznek igaz 

barátságok, hanem a való életben is. 

Voltak rossz napok, de mindig sikerült 

túllépni rajtuk közösen. Soha nem 

gondoltam volna, hogy valaha ennyire fog 

számítani nekem az osztályom. Hianyozni 

fognak az osztálykirándulások, a csoportos 

“hülyülős” kalandok, egyszóval az együtt 

eltöltött idő. Mire észbekapunk, hogy 

milyen hamar eltelt az a négy év, rájövünk 

nincs több időnk, ez az utolsó pillanat, 

amit együtt osztálytársként tölthetünk. 

Lehet ez még nem a vég, de szomorú és 

egyben boldog vagyok, mert már nem lesz 

olyan reggel, hogy Ti fogtok rám várni. 

Örülök, hogy megismerhettelek titeket, 

VIII.C! (Száraz Andrea, aliász  Kistehén)

 
Volt egyszer egy farsang - 2017 

Drága  gyermekek, a napokban az eddiginél  is jobban fürkésztelek benneteket és úgy 

érzékeltem, mintha valami mélységes csend ereszkedett volna az osztályra, mintha hirtelen a 

szavak elfogytak volna, és ekkor láttam meg a tekintetetekben rejlő szavakat és ezt olvastam: 

„íme, elkezdődött a visszaszámlálás, nemsokára el kell mennünk.” Igen, valóban mennetek 

kell, állapítottam meg szintén csak úgy a tekintetemmel, és hirtelen egy kicsit szomorú is 
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lettem, na nem az együtt töltött rossz emlékek miatt, hanem mert máris hiányoztok nekem. 

Mintegy diafilm vetítődött elém a sok kellemes, örömteli pillanat, amit veletek átéltem és 

hálásnak éreztem magam azért, hogy két évet az osztályfőnökötök lehettem. A sok vidámság, 

móka, a hangotokból felém áradó tisztelet és melegség, az őszinte, tiszta lelkületetek , 

amellyel a közös programjainkban jelen voltatok, olyan emlékek, amellyel örökre szívembe 

írtátok magatokat. 

(Nagy Hajnalka, aliász Házsnálká ) 

 

 
A marosvásárhelyi állatkertben  

 

Nyári jutalomtábor Zánkán 

 

 

    A hetedik osztály végén nagy meglepetésben volt részünk, amikor az oszi bejelentette, 

hogy megyünk Magyarországra egy jutalomtáborba. Mindenki örült, hiszen ez egy nagyszerű 

lehetőség volt azoknak, akik még nem voltak Magyarországon, vagy éppen a Balatonon.  

    A nyári vakáció közepén elutaztunk Magyarországra, a zánkai Erzsébet táborba. Amikor 

megtudtuk, hogy megyünk nagyon örültünk, és türelmetlenül vártuk az augusztus 19-ét, 

ugyanis akkor indultunk kora hajnalban, Sepsiszentgyörgyről. 

    A reggel még ködös és hűvös volt, és amint kiderült az út végtelenül hosszú, mégsem 

unatkoztunk a 14-16 órás  úton, sőt mondhatni élveztük. Zánkára, a táborhelyre elég későn 

érkeztünk meg, de a fáradság ellenére mindenkinek ragyogott az arca a boldogságtól. Aznap 

este elfoglaltuk a szobáinkat a Mikkamakka épületben és megismerkedtünk a 

szobatársainkkal, akik szintén Kovászna megyeiek voltak, hazaiak. Nagyon kedvesek és 

barátságosak voltak első pillanattól. Akkor este mindenki későre aludt el, valamiért 

nyugtalanok voltunk, de szerintem ez csak az idegen környezet miatt volt. A reggel már jól 
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kezdődőtt….A tábordal ébresztett 

minket és reggeli tornára hívogatott.  

    Ahogy teltek a napok nagyon sok 

barátságot kötöttünk, akikkel még 

ma is tartjuk a kapcsolatot. Napról-

napra egyre jobban megszoktuk a 

környezetet. Voltak napok, amikor 

az eső ellenére sem unatkoztunk, 

mert a szervezők játékokkal, 

versenyekkel kedveskedtek nekünk, 

amiket nagyon élveztünk. 

    Másnap, amikor már a nap is kisütött, lementünk a Balaton partra. Mondhatni elég hideg 

volt a víz a sok eső után, de mi azért csak megmártóztunk. Délután fele már a víz is 

felmelegedett és akkor már úgy fürödhettünk, hogy nem vacogtunk. Aznap késő este 

mentünk vissza a Mikkamakkába, rohantunk is vacsorázni a Kék étterembe. Következő nap 

Tihany volt az úticél, ahol ellátogattunk a Levendula Házba és megnéztük a Bencés 

Apátságot. Nagyon jól telt, annak ellenére, hogy szakadt az eső. Sajnos a szél és az eső miatt 

nem tudtuk kipróbálni a visszhangot.  

    Másnap sárkányhajózásra mentünk a Balatonon. Ez egy felejthetetlen élmény volt 

számomra. Egyben féltünk is, hogy elsüllyedünk és belefulladunk, de örültünk is, hogy 

evezhettünk és mert ilyen kalandban még nem volt részünk. A sárkányhajózás után 

napoztunk és fagyiztunk a parton.  

    Egyik nap ahogy a Balaton partján sétáltunk alkalmunk volt kipróbálni, milyen 

következményekkel járhat a részeg vezetés és mennyire fontos szerepe van a biztonsági 

övnek. A bemutatót és a gyakorlati pályát egy autógyártó cég biztosította. A részegvezetéshez 

részegszemüveget kaptunk, míg a biztonsági öv védelmét egy ütközéssel tapasztalhattuk meg.  

    Utolsó előtti napon sétahajózásra mentünk, egy Tátika nevű hajóval. Körbehajóztuk a 

Balatont, sok képet készítettünk és utána mégegyszer, utoljára megmártózhattunk a 

Balatonban. Ez az utolsó volt a legjobb, mert ekkor megfürösztöttünk mindenkit, még az 

oszit és a magyar tanárnőt is. Ez volt az utolsó nap, de egyben a legszebb. Annyi 

felejthetetlen élményben volt részünk. Nagyon szerettünk itt lenni. Az első nap nagyon fura 

volt, de napról-napra egyre jobban szerettük és a végére már annyira, hogy haza se akartunk 

jönni.  

    Indulás előtti este korán volt a lefekvés, mert hajnalban 3:45-kor már indultunk, hogy 

estére hazaérjünk.  

    Hazafelé nagy alvások és beszélgetések voltak. Felidéztük az emlékeket és örömöket. Az 

együtt töltött egy hét alatt még jobb barátok és osztálytársak lettünk, mert összekovácsoltak a 

közös emlékek.  

    A zánkai Erzsébet tábor számomra az új barátságokat és  egy életre szóló emléket jelent, 

amiket soha nem fogok elfelejteni.  

Csürös Arnold, VIII.C 

Táborozás Zánkán  
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Mindenki, így te is tehetsz a természetért 

 

Sokan azt mondják, hogy azért nem védik a természetet, mert egyetlen ember 

önmagában úgysem tehet semmit a környezet pusztítása ellen. Azonban ez nincs így. Gondolj 

bele: például ha csak te egyedül havonta fél kiló papírral kevesebbet használsz el, az évente 7 

kiló papírt jelent. És ha csak ezer gyerek tesz így a világon, már az évi 7 tonna 

papírmegtakarítást jelent: ennyivel kevesebb erdőt kell kivágni a Földön. Ha nem csak ezren 

tesznek így, hanem még többen? Védd te is a természetet! 

 Természetbarát anyagok használata  

 A hulladék szétválogatása 

 A közvetlen környezeted megtisztítása 

 Víztakarékosság 

 A szemetelés elhagyása 

 Az ismeretek terjesztése, mások meggyőzése 

Ha óvod a természetet, akkor okos és előrelátó vagy, mert nem hagyod, hogy 

felnőttkorodra eltűnjenek az  állatok és a növények a Földről. Azonban még többet is tehetsz: 

például magyarázd el a barátaidnak, családodnak, hogy miért fontos a természet védelme! 

Mutasd meg nekik, hogyan óvhatják ők is a környezetet, és mit tehetnek azért, hogy ne váljon 

a Föld egy kietlen, szomorú hellyé! 

Antal Zita, tanítónő 

Picățel descoperă că  apa este miracolul vieții 

 

 

 

 

Picățel este o picătură 

de apă. El pornește în aventura 

vieții lui și caută să afle cât mai multe lucruri despre 

apă. Vă invită să porniți în călătoria cunoașterii 

alături de el! Apa este forța care creează și dă viață! 

Pamântul are 71%  din suprafață apă, omul este 72 

% apă, laptele, legumele, fructele și carnea conțin 

cantități mari de apă. 

Apa pură este un 

lichid inodor,incolor,fără gust, fără toxine și fără 

microorganisme. În straturi groase, apa este ușor 

albăstruie sau chiar verzuie. 

Apa lichidă este un ciorchine de 

molecule de apa. Molecula de apă, este un 

compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, 

având formula chimică brută H2O. 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Inodor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
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Pe Pământ, apa există în multe forme, în cele mai variate locuri. Sub formă de apă 

sărată există în oceane și mări. Sub formă de apă dulce în stare solidă, apa se găsește 

în calotele polare, ghețari sau ninsoare. Sub formă de apă dulce lichidă, apa se găsește în ape 

curgătoare, stătătoare, ploi și ape freatice sau subterane. În atmosferă, apa se găsește sub 

formă gazoasă alcătuind norii sau fin difuzată în aer sub formă de vapori. 

Apa se găsește în continuă mișcare și transformare, evaporarea și condensarea, 

solidificarea și topirea alternând mereu. Această perpetuă mișcare a apei se numește circuitul 

apei in natură și constituie obiectul de studiu al meteorologiei și al hidrologiei. 

Apei i s-au dat diverse nume în funcție de formele pe care le ia:ploaie, 

grindină, zăpadă, ceață, rouă sau chiciură.Un fenomen conex este curcubeul, întâlnit atunci 

când lumina se refractă prin particulele de apă din atmosferă. 

Apa are numeroase utilizări: pentru băut, în gospodărie, irigațiile asigură aportul de 

apă pentru agricultură, transportul maritim sau fluvial, pescuit, obținerea sării prin 

desalinizarea apei oceanelor, tratarea bolilor cu ape minerale și termale, în hidrocentrale la 

producerea curentului electric. 

Scurgerea apei pe suprafața terestră, duce la crearea văilor și deltelor.  Apa 

freatică ajunge din nou la suprafață sub forma izvoarelor sau a izvoarelor 

termale și gheizerelor. Apa freatică este de asemenea extrasă artificial prin puțuri și fântâni. 

Apa este considerată purificatoare în majoritatea religiilor, 

incluzând hinduismul, creștinismul, islamul, iudaismul. Spre exemplu, botezul în bisericile 

creștine este făcut cu apă. 

În afara Pământului existența apei a fost dovedită pe multe corpuri cerești, ca de 

exemplu: Enceladus- satelit al lui Saturn, Europa- satelit al lui Jupiter, Marte, Lună. 

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman. Apa minerală este o apă 

potabilă provenită dintr-o sursă naturală (izvor) sau forată artificial (sondă) și care poate avea 

efecte terapeutice. Apa plată este o apă potabilă slab mineralizată, care nu conține dioxid de 

carbon adăugat . 

Izvorul termal este un izvor natural, cu temperatura apei între 20 și 63 de grade 

Celsius, fiind unul din rezultatele proceselor vulcanismului. Apele subterane definesc 

ansamblul apelor care se află în golurile scoarței pământului. 

Picățel a aflat ce poţi face pentru a economisi apa: 

 Fă un duş, în loc de baie, astfel consumi de patru ori mai puţină apă. 

 Închide robinetul cât timp te speli pe dinţi. 

 Verifică şi repară robinetele.  

 Aşteaptă până aduni suficiente rufe sau vase şi apoi pune în funcţiune maşina de 

spălat. În acest mod, 

economiseşti atât apă, cât şi 

electricitate. 

 Păstrează apa de ploaie.  

Picatura de apă te sfătuiește să faci şi tu 

ceva! 

 Nu arunca substanţe chimice sau 

ulei prin sistemul de scurgere! 

 Nu arunca gunoaie în râuri, în 

lacuri sau în mare! 

 Nu pescui exagerat! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_s%C4%83rat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_s%C4%83rat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocean
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mare_(ap%C4%83_s%C4%83rat%C4%83)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_dulce
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solid
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calot%C4%83_polar%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghe%C8%9Bar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ninsoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lichid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_curg%C4%83toare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_curg%C4%83toare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_st%C4%83t%C4%83toare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_freatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaporare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Condensare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solidificare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciclul_apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciclul_apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curcubeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Refrac%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_freatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_freatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor_termal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor_termal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheizer
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hinduism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iudaism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Biseric%C4%83_cre%C8%99tin%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Biseric%C4%83_cre%C8%99tin%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Enceladus_(satelit)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saturn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_(satelit)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcanism
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Apa 

Incoloră, inodoră 

Plouând, udând, înviorând 

Ea purifică Planeta Albastră. 

E viață. 

 
 

Picățel vă mulțumește pentru că ați fost alături de el în această călătorie și vă roagă să 

urmați sfatul Zânei apelor! 

Înv. Penciu Daniela 

Boldogságóra program 

 

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák 

derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 

valamint gyakorlatai fokról fokra 

kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. 

Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran 

járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd 

boldogságra képes emberré válhatnak.” 

(Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra 

program fővédnöke) 

Ebben a tanévben a Boldogságóra 

pályázaton vettem részt, aminek a segítségével a 

Boldog Iskola címet is elnyertük! 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon 

ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás 

korosztály számára. 

Nagyon hasznos számunkra a jól kidolgozott módszertana, segítséget nyújt abban, 

hogy boldogabb ifjakat neveljünk, mert a boldogság tanítható és minél hamarabb elkezdjük 

annál jobban válik a lételemünké. 

Azt szeretném a jövőre nézve, hogy még többen bekapcsolódjanak és az Örök Boldog 

Iskola címet elnyernénk és így is élnénk, boldogan, hálásan. 

Itt bemutatnám a decemberi hónapunk boldogságóráit, ahol a jó cselekedetek 

gyakorlása volt a téma, amit a  „ Jobb adni, mint kapni!” vagy „ Akik rendszeresen jó 

cselekedeteket hajtanak végre!” témakörök segítettek megvalósítani. 

“Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az 

adásba.” (Teréz anya) Ezekkel a gondolatokkal indítottam a decemberi hónap témáját, ami „a 

jó cselekedetekről szólt” A Teréz anya gondolatai minden nap elhangzottak és a 

boldogságfalunkra is felkerült. Körbe ülve Bagdi Bella „Minden nap boldogság vár rám” 

dalát meghallgattuk és mindenki elmondta, hogy „Mi számít jó cselekedetnek?”, 

megbeszéltük, hogy mivel tudnánk jót tenni másoknak és önmagunknak, ezért elkészítették a 

„Jó cselekedetek virágát”. Ezt követően megszerveztük az osztályban a Mikulás járást és 
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felelevenítettük az adni jó, mert nem csak annak 

jó, aki kapja, hanem annak is aki adja! (Mindenki 

nagyon jól érezte magát, mert a Mikulásnak vagy 

énekelni, vagy verset mondani kellett cserében az 

ajándékért!) Az osztályommal közösen 

adományokat gyűjtöttünk, amit az 

alapítványunknak adományoztunk, hogy az iskola 

minden tanulója egy csokis kiflit kapjon 

karácsonyra. Karácsony előtt egy hétig a büfénk 

bevételével járultunk hozzá az akcióhoz. ( A 

gyermekek lelkesen készítették el a finomságokat, 

hogy megörvendeztessenek mindenkit.) 

Az itthon maradt madarakról sem feledkeztünk meg újra megtartottuk a RARAVIS 

egyesülettel a Madár Karácsonyt, ahol a gyerekek énekeltek, szavaltak és a csemegéket 

elhelyezték az etetőn, majd a madarak fontosságáról beszélt Ambrus Laci bácsi. 

A jó cselekedetek témát az „Adj egy álmot ajándékba” című zenével zártuk és 

átbeszéltük a hónapunkat, hogy mit tanultunk meg belőle. Nagyon hálás voltam, hogy ilyen 

nagyszerű gyermekekkel dolgozhattam együtt, mert áradt belőlük a jókedv, a tenni akarás, a 

segítőkészség! Csupa boldogság volt együtt lenni! 

Botta Mária, földrajz-biológia tanár 
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Első magyarságtörténeti olimpiász Csíkszeredában 

 

A tavaszi vakációban igen nagy megtiszteltetés ért bennünket, hiszen részt vehettünk 

az első magyarságtörténeti olimpiászon. A megyei szakasz lezajlása után értesítettek, hogy 

továbbjutottunk a tantárgyverseny országos szakaszára. Nagyon boldogok voltunk, ám 

tudtuk, hogy most kemény munka vár ránk. De megérte tanulni, mert egy nagyon szép 

élménnyel is gazdagodtunk ! 

 Csütörtökön, április 20-án dél körül 

indultunk Csíkszeredába. Amire elfoglaltuk a 

szállást, arra már kellett is menjünk ebédelni. 

Nagyon finom székelyes ételeket főztek. Az 

ebéd után már siettünk is a megnyitóra, ahol 

kellemesen szórakoztunk.A megnyitó után 

elmentünk várost látogatni és meglátogattuk a 

Mikó várat is. Nekünk nagyon tetszett a város 

és a Mikó vár is. Amikor visszamentünk a 

szálláshoz, mentünk is vacsorázni. A vacsora 

után felmentünk a szobába pihenni, majd 

20:30-tól 22:00 óráig roptuk a táncot, hiszen a 

diákoknak még táncházat is szerveztek. A 

táncház befejezése után visszatértünk a szobánkba, ahol ismételgettünk, majd lepihentünk, 

hiszen fel kellett készüljünk a pénteki napra. Másnap reggel 6:45-kor felkeltünk, majd 7-re 

lementünk reggelizni. A reggeli után már siettünk is fel a szobába, hogy még egyszer 

olvassuk át a leckéket, mert 9-kor kezdődött az írásbeli próba. Ebéd után ismét kapkodás volt, 

hogy próbáljuk el azt a jelenetet, amivel készültünk, hiszen ez volt a vetélkedő második 

része. A vacsora után eljött az eredményhirdetés ideje. Majd este az eredményhirdetés után 

pakoltunk, és indultunk haza. 

Igaz, hogy nem nyertünk díjat, de ez az élmény nagyobb díj volt, mint amit kaptunk 

volna. De nekünk az is elég elismerés volt, hogy a felkészítő tanarnéninkkel,Borcsa Rékával, 

idáig eljutottunk. Nagyon-nagyon jó, élménydús napok voltak. Köszönjük, hogy ott 

lehettünk!  

Burista Janka, Kész Zsanett, VII.B 
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Visszaemlékezés az elmúlt hónapjainkra 

 

Az V.C osztály számára nagyon jól telt az első iskolai nap. Az első pár hétben 

megismertünk mindenkit, az osztálytársainkat, a tanárokat és mindenki mást. Kezdetben 

kevesen voltunk , de időközben jött még két 

osztálytársunk , egy fiú és egy lány. Velük is 

hamar megbarátkoztunk. Az osztályfőnökünk 

is nagyon kedves volt velünk. Iskolakezdés 

után nem sokkal szóltak, hogy mehetünk egy 

kirándulásra Marosvásárhelyre az állatkertbe. 

Szinte az egész osztály részt vett. Készítettünk 

fényképeket és mindenki számára nagyon jól 

telt. Voltunk vakáción is, de meguntuk és 

vártuk, hogy ismét iskolába jöhessünk. Sok 

kreatív dolgot készítettünk az elmúlt 

időszakban, például vulkánt, ajtódíszeket és 

sok más díszt az osztályunkba. Tanáraink is 

nagyon kedvesek voltak velünk. Sajnos az 

egyik tanárnőnk lebetegedett, de szerencsére 

már jobban van és remélhetőleg jövőre már újra tanítani fog minket. Többnyire jól teltek az 

elmúlt hónapok, jól éreztük magunkat az iskolában.      

    

V.C osztály 

 

Meghívás német színdarabra 

 

 

Április 12-re kaptunk egy 

meghívást egy német 

színdarabra,amit el is fogadtunk 

nagy örömmel.Nagy izgalommal 

készültunk,a díszletek saját kézzel 

és elképzeléssel készültünk, 

nagyon izgultunk az utolsó pár 

napban, mert kevés időnk volt a 

felkészülésre. Amikor 

megérkeztünk a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégiumba, ahol 

szerepelnünk kellett, nagyon izgatottak voltunk. Körbe néztünk és láttuk, hogy még többen 

vannak, lámpalázunk egyre nagyobb lett,de a tanárnőnk azzal nyugtatott, hogy nagyon 

ügyesek leszünk. A mi csapatunk színdarabja következett. A szereplés után rengeteg 

dicséretet kaptunk a kreatívitásunk miatt. Nagyon boldogok voltunk. Örülök, hogy részt 

vehettem ebben a színdarabban és hogy én lehettem a főszereplő. 

Szabó Tímea-Mónika, Vlll.B osztály 
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Visszatekintés… 

 

A lassan végéhez közeledő tanév tartalmas volt a szentivánlaborfalvi Berde Mózsa 

Elemi Iskola tanulóinak és óvodásainak is.  

A megszokott, állandó (karácsonyi, farsangi) rendezvényeink mellett számos 

emlékezetes élményben volt részük kisiskolásainknak, óvodásainknak. 

 
 

Októberben részt vettünk a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében, 

támogatásával A házi laska útja Csernátonban! programon, ahol a laskakészítést követően a 

gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vettek a Haszmann Pál Múzeumban. 

Novemberben a Háromszéki Közösségi Alapítvány által meghirdetett Nem térkép e 

táj! programján sikeresen pályáztunk, így meglátogattuk a közeli Árkost, ahol a tájmúzeum, 

az unitárius vártemplom és a sajtkészítés „titkaiba” nyerhettünk betekintést. 

Februárban, mint már jó pár év óta, a Felolvasómaraton aktív résztvevői voltunk, az 

idén Szabó Magda műveiből olvastunk, valamint farsangi népszokásokkal ismerkedtünk és 

maszkot festettünk a csernátoni múzeumban. 

Március is emlékezetes marad, hisz iskolánk névadójának az egész alakos szobrát 

avatták Sepsiszentgyörgyön, ahol jelenlegi és 

volt diákjaink énekkel örvendeztették meg a 

nagyérdeműt.  

Április elején megtartottuk az első 

Laborfalvi Róza-emléknapokat. Ennek 

keretében versenyt rendeztünk 

kisiskolásoknak a róla elnevezett, teljesen 

felújított teremben, emléktáblát avattunk a 

nagy művésznő 200. születésnapja alkalmából, 

és iskolánk is új, faragott kapuval szépült. Ez 

úton is köszönjük az önzetlen támogatást a 

központi iskolánk igazgató asszonyának, 

Szabó Margitnak. 
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A megérdemelt pihenés, a vakáció már a küszöbön, de még az utolsó ötven méterre 

kívánok minden diáknak, pedagógus kollégának sok türelmet és kitartást. 

Tóth Tünde, tanítónő 

 

Kell egy szép szó 

 

 

 Hagyományteremtő szándékkal indult útjára 2017. április 7-én a Laborfalvi Róza 

Szépen Magyarul verseny Szentivánlaborfalván.  

 Az első alkalommal megszervezett versenyen 61 elemi osztályos tanuló vers- és 

prózamondásban mérettetett meg, vagy inkább versekkel és prózákkal kápráztatták el a 

hallgatóságot. A színvonalas vetélkedőre 16 településről érkeztek a tanulók és felkészítő 

tanítóik. A zsűrinek nem volt könnyű eldönteni, hogy egy-egy évfolyamon kik a 

legügyesebbek. Három szempont szerint figyelték a versenyzőket: szövegválasztás, művészi 

beszéd, technikai eszközök és művészi teljesítmény szerint.  

 Körzetünkben díjat szerzett Luka Barbara Beatrix Magyarósról és Zanfir Botond 

Uzonból.  

Szentivánlaborfalva szülötte, Matekovicsné Korodi Mária egy másik díj megalapítását 

is összekapcsolta a színvonalas versennyel a Korodi Hajnalka díj-at. E díjban azok a tanulók 

részesülnek, akik részt vesznek a Laborfalvi Róza Szépen Magyarul versenyen és a 

szentivánlaborfalvi iskola tanulói. Eképpen díjban részesült: Stanciu György és Zsigmond 

Anita III. osztályos tanulók, valamint Kányádi Hilda IV. osztályos tanuló.  

 A verseny késő délután ért véget és felejthetetlen irodalmi élményben részesítette a 

résztvevőket.  

Külön köszönet a központi iskola vezetőségének, hogy támogatta a rendezvény 

létrejöttét. 

Gratulálunk a verseny résztvevőinek és a felkészítő tanítóknak, jövőre is 

visszavárunk! 

      Mikola Éva Emília, tanítónő 
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Pillanatok a IV.B életéből 

 

 

Mesemondó verseny 

    Alig kezdődött meg az iskola, már mentünk is egy 

versenyre, és ismét ügyesek voltunk. Több mint 50 mesét 

meghallgattunk, egy kicsit fárasztó volt. De volt szünet is, 

kimentünk az udvarra, szedtünk gesztenyét, sokat 

szórakoztunk, ettünk kürtőst, de hamar vége lett. Még 

másnap is a versenyről beszéltünk. 

Császár Dávid Eduárd és Vaszi Tamás  

 

Márton  napja 

Márton napján töltött tojást készítettünk az osztállyal. A vicces az volt, mikor Tamás leejtette 

a nyers tojást és az eltörött. Nagyon sokat ettünk, finom volt. Nagyon jó volt. Köszönjük a 

tancinak! 

 

VVV 

    Első helyezést értem el a kisborosnyói Vidám Versek 

Versenyén és így tovább jutottam a megyei szakaszra, 

Kézdivásárhelyre. A Vigadó nagyon szép volt, sok verset 

kellett meghallgatni. Félidőben átszaladtunk a tanci 

testvéréhez és ettünk forró pizzát. Mivel túl rövid volt a 

versem, nem nyertem. Még meglátogattuk a Patika 

Múzeumot. Nagyon jól telt 

Zanfir Botond 
 

 

Március 15. 

Március 15 a magyar szabadságharc ünnepe. Ezen a napon leptük meg a tancit. 

Feldíszítettük az osztályt, virágot vettünk, ropit, hűsítőt, félkörbe álltunk. Mikor a tanci 

belépett énekeltük a Boldog születésnapot. A tanci nagyon meglepődött és biztos büszke volt 

ránk. Nagyon jó volt ez a nap. 

Darócz Balázs, Gerebenes Enikő, Péterfi András 

 

Cotton eye joe- Farsang 

Végre elérkezett a várva várt nap, a farsang. Mi a IV. B egy cowboy táncot adtunk 

elő, nagy sikerrel. Ritmusos, pörgős volt, nagyon szerettük, jó volt együtt táncolni.  

Pál Zsuzsika, Kis Tamara, Péter Izabella  
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Húsvéti készülődés 

    Az idén is kézimunkázással, meséléssel vártuk húsvétot. 

Készítettünk tyúkot csibével, üdvözlőlapot, tojást is írtunk 

viasszal a Tanulók Házánál. Véletlenül beleejtettük a 

viaszba a tojást, és olyan lett, mint a Kinder csoki tojás. 

Vicces volt.   

Dobri Attila, Szígyártó Róbert, Török Attila, Pulugor Beáta 

 

Szalad Noémi, tanítónő 

 

Regemondó vetélkedőn 

 

 

Egy pénteki esős délután Pénzes Klára tanító nénivel Marosvásárhelyre indultunk az 

országos regemondó vetélkedőre. 

Útközben megcsodáltam Korondon a bögrekiállítást, Székelyudvarhelyen a Benedek 

Elek Tanítóképzőt és a kőhalmi várat. 

Odaérkezvén városnézéssel kezdtük. Megtekintettük Marosvásárhely főterének 

nevezetesebb épületeit, a Kultúrpalotát. Ami nagyon érdekesnek tűnt nekem az a tűztorony 

volt és a Tükörterem.  

Az ünnepi megnyitó, beszédek, ünnepi műsor után vacsorázni mentünk,majd utána 

lefeküdtünk.  

Másnap reggelizés után az Ariel bábszínházba vittek, ahol a regemondó vetélkedő IX. 

országos döntője zajlott. Szünetekben játszottunk és kipróbáltuk, hogy milyen érzés kis 

íjásznak lenni. 

Feltöltődve, ismeretekben gazdagodva, teli élményekkel tértünk haza. 

Majlát Ivett-Rebeka, III.B 

 

Gyermekrajzok 

 

Márk Attila, I. 

 

Miklós Hunor, I.B 
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Kóter Lóránd, III.B 

 

 

Ráduly Tamás-Andor, I.B 

 

Berde Andrea-Alexandra, I.B 

 

 

Szőllősi Zoltán, I.B 

 

Szőcs Viktória, I.B 

 

 

Cocsis Előd-László, III.B 

 

Despa Dorka-Zselyke, I.B 

 

 

Gál Imre-Adrián, I.B 
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Kis Ida-Beáta, I.B 

 

 

Gajdó László, III.B 

 

Majlát Ivett-Rebeka, III.B 

 

 

Gáspár Zselyke, I.B 

 

Iskolanapok 2016 
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