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Tájékozódási verseny

Egy őszi reggelen indultunk, a Kultúrotthon elől. Minden iskolából csak a jó tanulók, és a jó
futók mehettek, osztályonként egy-egy csapat. A csapatok négy személyből állhattak.
Amikor megérkeztünk a helyszínre, már annyian voltak ott, hogy alig találtuk meg az
újfalviakat, aztán megláttuk a nyolcadikosokat, és odamentünk. Ekkor már a többiek is ott voltak.
Ettünk, ittunk közben elmagyarázták, hogy mit hogyan kell tenni. Kaptunk egy térképet és volt
mindenkinél egy iránytű is.
Bejelentették, hogy kezdődik a verseny. Mindenkinek volt egy száma, a számok sorrendjében
indult mindenki. Nekünk ez volt az első tájékozódási
versenyünk. A többiek már más helyszíneken részt vettek,
így már megszokták, hogy s mint kell viselkedni. Nagyon
sokáig jártuk az erdőt. Egyszer csak megérkezett egy
motoros, és elirányított nyugat felé. Mi arra mentünk, amerre
mondta. Végül nagy nehezen beértünk a célba, ott felültünk
a buszra, és haza jöttünk.
A verseny nagyon jól telt, sokat énekeltünk ettünk, ittunk,
kacagtunk és bíztattuk egymást.
Súgó-barlangi kirándulás

Elekes Evila V. osztály

Reggel mindenki izgatottan várta az utat. Miután elindultunk, nem sok idő múlva már
felbukkantak az első problémák a biciklikkel, de a fiúk minden hibát hamar kijavítottak. Az út nagyon
rossz volt, és a szél is fújt, ezért sokan lemaradtak. Később megálltunk ebédelni. Mindenki jóízűen
evett és örült, hogy kicsit pihenhet, de ez sem tartott sokáig.
Amikor megláttuk a csúcsot, a fáradtság ellenére mindenki gyorsan felért. Kaptunk egy
idegenvezetőt, majd bementünk a barlangba. Láttunk denevért, cseppköveket, sok érdekes
cseppkőformát. Amikor kiértünk a barlangból, egy nagy adag gumicukrot kaptunk ajándékba.
Hazafelé elkapott egy nagy eső, ezért sok szülő is kijött. Ezek ellenére sokan folyatatták az
utat.
Sólyom Anna Borbála V. osztály
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Gálaest Gyergyószentmiklóson
201 3. január 22-én került sor a Gyergyói Magyar Kultúráért Díj átadására. A gálaest
Gyergyószentmiklóson, a Művelődési Ház színháztermében volt megtartva. A rendezvényt egy
beszéddel nyitották meg, majd a Gyergyói Ipartestület férfikara énekelt. Ezt követte a díjkiosztó.
A mi iskolánkból is volt három díjazott: Simon Edina VIII. B osztályos, Márton Henrietta VII.
osztályos, És Dénes Anita VI. A. osztályos tanulók. Ők iskolán kívüli kulturális tevékenységükért (tánc,
rajz, irodalom) részesültek ebben a díjban.
Ezután együtt, az egész színházterem elénekelte a magyar és a székely himnuszt. Majd
nagyon érdekes előadás zárta az estét. A díjazottak két színházjegyet, egy könyvet Erdély történetéről
és egy oklevelet kaptak.
Iskolánk díjazott tanulói köszönik a tanáraiknak, hogy részt vehettek ezen az estén, köszönjük
a támogatást, a bíztatást és a segítséget!
Dénes Anita VI. osztály

Osztálykirándulás
Mi, hatodikosok nagyon szeretünk kirándulni, ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk
Csíkszeredába. November 1 7-re terveztük az utat. Nem szerettünk volna busszal menni, mert sokan
rosszul vannak rajta, és nem is lett volna annyira érdekesI Így tehát vonattal mentünk. Az állomásig
néhányan autóval, mások biciklivel mentek. Pontosan háromnegyed nyolckor megérkezett a vonat.
Felültünk az emeleti részre. Mindenki kényelmes és bőséges helyet talált magának és a csomagjainak.
Nagyon jó volt az útI Amikor megérkeztünk a csíki vonatállomásba, leszálltunk és „népszámlálást”
tartottunk. Miután mindenki megvolt, elmentünk megnézni a délutáni vonatok menetrendjét. Eközben
néhányan elmentek kiflit venni. Később elmentünk a Csíki Székely Múzeum felé. Negyedórával
hamarabb értünk oda, ezért a parkban hintáztunk, lipinkáztunk, mászkáltunk. Negyedóra múlva
bementünk a múzeumba. Ott a Mikó- vár történetét tekintettük meg. Eközben múzeumi foglalkozást is
szerveztek. A múzeumban látottakkal kapcsolatos kérdőívet kellett kitöltsünk. Azt terveztük, hogy
elmegyünk 3D- s moziba is, de sajnos nem jött össze. Mivel nem mentünk moziba, mindenki
elmehetett másfél órás városnézésre. Ezután egy megbeszélt helyen találkoztunk.
Mindeközben megfeledkeztünk arról, hogy nekünk még haza is kell menniI Az utolsó egy
percben ültünk fel a vonatra. Hamar haza és szerencsésen haza értünkI Nagyon jó volt mindenkinek
tetszett, és reméljük, hogy jövőre is elmegyünk valahova!
Dénes Anita VI. A. osztály

A csodaszarvas
Jordanes és Kézai Simon krónikája nyomán

Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak és már a
Meotisz mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nőstény szarvas bukkant fel előttük, ők pedig
mindjárt üldözőbe vették. Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom nélkül elenyészett a vadászok
szeme elől. Sokéig keresték, de sehogy sem tudták megtalálni.
Ahogy a szarvast keresték, az egész mocsaras helyet bejárták, és barmok legeltetésére nagyon
alkalmasnak találták. Ezután atyjukhoz visszatértek, tőle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták,
minden jószágukkal a meotiszi mocsarak közé költöztek. Meotisz tartománya határos Perzsiával.
Mindenfelől tenger veszi körül egy nagyon keskeny gázlót kivéve. Folyói egyáltalán nincsenek, de
füvekben, fákban, madarakban és vadállatokban bővelkedik. Nehéz oda a bejutás meg a kijárás is.
Hunor és Magyar népe a meotiszi mocsara közé behatolt és öt éven át onnan ki nem mozdult.
A hatodik évben elindultak, és a pusztában véletlenül rátaláltak Belár király fiainak feleségeire,
akik férjük nélkül, sátraikban tanyáztak. Amikor rájuk találtak, éppen a kürt ünnepét ülték, a zene
hangjára táncot jártak. Ekkor őket elfogták és minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meotiszi
mocsarakba. A alánok fejedelmének, Dúlnak a két leányát is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat
Magyar vette feleségül. Az összes hunok és magyarok ezektől az asszonyoktól származnak.
Ferenczi Renáta V. osztály
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Farsangi népszokások
A farsangi népszokások Erdélyben azok a farsangi játékok, amelyek az egyház tilalmai
ellenére az évszázadok folyamán a vízkereszttől húshagyókeddig terjedő időszakban őrződtek meg.
Társadalmi keretük a játékos szokásokkal telítődött fonó. A leányfonókban a munkát a fonójátékok
váltogatták. A legények játékai részben ügyességi- és erőpróbák voltak, részben a fiatalabbak
beugratására szolgáltak. A leányok és legények közös játékai sokszor párválasztó jellegűek voltak, és
gyakran zálogkiváltással, öleléssel, csókkal végződtek.
A fonók gyakori vendégei voltak az alakoskodások legutolsó és legfontosabb képviselői: a
farsangosok, vagy népi kifejezéssel a maszkurák, maszkurások. Játékuk valamilyen tréfás jelenet
(állatvásár, halottsiratás, temetés)
Húshagyókedden történt, a sok farsangi lakodalom után, a pártában maradt leányok
agglegények kicsúfolása. Az ún. tuskóhúzás vagy tuskózás a legények tréfás lakodalmi menete volt
végig a falun. A menet végén a vénleányoknak öltözött legények kötélnél vagy láncnál fogva egy
fatuskót húztak a pártákban maradt leányok megbélyegzésére.
A másik húshagyókeddi szokás a farsangtemetés: szintén tréfás felvonulás, amelynek végén a
farsangot jelképező és a faluban végighordott szalma- vagy rongybábut tréfás siratás közben
elégették, esetleg vízbe dobták.
Mihálydeák Tímea V. osztály

Loretta

Élt egyszer Újfaluban egy kislány. Egy kislány, akit Lorettának hívtak. Loretta átlagos életet élt,
mindennap eljárt iskolába, tanult, játszott mint a többi gyerek. Egy szép házban élt szüleivel és
testvérével, Gergővel. Nagyon szeretett tanulni, és még inkább tudni. A másik dolog, amit nagyon
szeretett, az az éneklés volt. Nagyon szépen énekelt. Egyik nap történt az iskolában, hogy a zenetanár
különös mondanivalóval állt elő: népdalverseny lesz az iskolában. Loretta örült. De itt bizony előbújt a
kisördög, és elkezdte fúrni az oldalát, mert bizony Lorettának nem volt elég önbizalma, félt kiállni az
egész iskola elé és énekelni. Mi van, ha elrontja? Mi van, ha belesül? Az egész iskola rajta fog nevetni.
NemI talán jobb is, ha nem indulok.-gondolta magában. De akkor előálltak az osztálytársai. Egyikük
jobban dicsekedett, mint a másik. Ez nem igazság-gondolta Loretta. Ők mivel jobbak, mint én? Mégis
indulok!- határozta el magát.
Másnap ismét Loretta ellen szólt a sors. Mikor felébredt, alig tudott beszélni, annyira fájt a
torka. Kissé elszontyolodott, nem tudta mi lesz így a versennyel. De hamar új erőre kapott és ismét
elszánta magát.
Nos, eljött a nagy nap. Ma lesz a népdalverseny!- így köszöntötte a tanár diákjait. Loretta
egyrészt, másrészt meg nem. Azért örült, mert mint mondtam, szeretett énekelni, de aggódott egy
kicsit, mert be volt rekedve, és ez bizony nem tett jót a hozzáállásának.
Itt az idő. Elkezdődött a verseny. A tanár úr nyitóbeszédéből megtudták, hogy két kategóriában
fognak énekelni, a 5-6. osztályos, és 7-8. osztályos kategóriában. Loretta 6. osztályos volt, ezért az
utóbbi kategóriában énekelt. Egy népdalt a zsűrinek, egyet pedig maguknak kellett kiválasztaniuk.
Hamarosan Lorettára került a sor. Szépen énekelt, végére talán kicsit berekedt, de ezt jól tudta
leplezni, és ennek ellenére is megtapsolták. Loretta boldog volt, örült, hogy nem ment el a hangja.
Nagyon izgult a végeredmény miatt. Míg a zsűri döntött, ő a többi versenyzővel még énekelt, hogy ne
tűnjön hosszúnak a várakozás.
Végre eljött a nagy pillanat. Kihirdetjük a győzteseket! De előbb tapsoljuk meg ezeket a tehetséges
gyerekeket, mert azért mindenki ügyes volt!- mondta a zenetanár. Loretta már nem izgult annyira,
rájött, hogy itt mindenki győztes, és megnyugodott. De azért titkon vágyott a győzelemre, mert nagyon
szeretett volna bizonyítani a többieknek. Míg ezek a gondolatok jártak a fejében, elérkeztek az ő
kategóriájukhoz. Először mindenki csokit és emléklapot kapott, ezután következtek a helyezések. A
harmadik helyen hármas holtverseny alakult ki, a második hely egy duóé lett, és ezzel az első hely el is
lett árulva. Loretta lett az első. Repesett az örömtől. Nagyon boldog volt, először el sem akarta hinni,
csak a díj átvétele és az osztálytársai gratulációja után döbbent rá, hogy tényleg ő nyert.
Elgondolkodott azon, hogy eleinte nem is akart indulni, és tessék, most már győztes lett, és
eldöntötte, hogy ezután semmiből sem fogja kivonni magát, mert kitudja, egyszer majd híres énekesnő,
vagy bármi lehet belőle.
Deák Gabriella, VII. osztály

3

Rejtvény

A magyaróra szüleményei:
1
A cica nyávog ,
A kacsa hápog
A malac röfög,
Az ember köhög.
Anett eszi az almát
Lassan, mint a lajhár
Iza mossa a fogát,
Nem ismer ő csigát.
Timi mossa a cipőit,
A pap várja a híveit,
A papné szereti a kanapét,
Az apáca riszálja a fenekét.

1 . Mindenütt jó, de a legjobbI
2. A kakas párja
3. Ausztria fővárosa
4. Esztendő
5. Csapadék
6. Állóvíz
7. Becézett Tibor
8. Központi csillagunk
9. A fejet összeköti a törzzsel
1 0. Falunk
11 . Parajdon található
1 2. Vízisport
1 3. Apró

András vezeti a kocsit,
Anna üvölt neki,
Én szeretem a csokit,
Barbi szereti a kutyusát, Morzsit.
Mihálydeákpál Tilda V. A.
2.
Kedvenc állatom a görény,
Van egy szőrbog a fején.
De ha nincsen görény,
Szőrbog sincs a fején.

Kellemes
Húsvéti Ünnepeket
kíván az
Elekes Vencel
Általános Iskola
és az
5 perc
szerkesztőcsapata!

3.
Burrog a kocsi,
Pattog a Jancsi,
Eszi az almát,
Köpi a magját.
4.
Bejött Anita az osztályba
A fiúkat nagyon megszidta,
De azok a bolondok nem hallgattak,
S ezután csak egyest kaptak.
Deák Enikő és Balla Izabella
V.A.
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