
 

         

 

 

 

 

Ajánlás 

 

 

 

A következő néhány oldalon iskolánk néhány 

emlékezetes pillanatáról olvashatsz, amelyeket 

megörökítettünk számodra. Számos akadályt 

győztünk le, rengeteg anyagot gyűjtöttünk, míg végre 

kezünkben tarthatjuk ezt a lapot, és azt érezzük, 

megérte. 

 

Ebben az újságban részletes beszámolót 

kaphatsz egy-egy versenyről, kirándulásról, vagy akár 

iskolánk programjairól. 

 

Olvashatsz vicceket, könyvajánlókat, vagy 

nevethetsz egy jót tanáraid és társaid aranyköpésein, 

illetve baklövésein. 

 

Reméljük, tetszeni fog újságunk!  

 

 

          
 

 

   Üdvözlettel, 

      

   a Szerkesztők. 
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Próbavizsgák 

 

November vége fele elérkezett a próbavizsgák 

időszaka. A dolgozatokat november 26-28 

között írták meg a nyolcadikos diákok. Tőlük 

érdeklődtünk.  

 

Bîsceanu Andreeát (VIII. B) kérdeztük elsőként: 

  

A matek volt a legnehezebb számomra, a román 

és magyar könnyebb volt. A mi szintünkön volt 

mind a három. Sokat kellett rá készülni, két héten 

keresztül tartottak a tanárok felkészítő órákat. Jó 

lenne, ha a nyolcadik végi vizsga is ilyen könnyű 

lenne. 

 

 Boda Szinthia-Szidónia (VIII. B) :  

 

Jónak  jó volt, de mindegyiktől nagyon féltem, 

vizsga közben alig tudtam írni az idegességtől. 

Nem jött, hogy most vizsga van, vagy ilyesmi. A 

román és a matek voltak a legnehezebbek. Nem 

vagyok megelégedve az eredményekkel, főleg a 

magyarral.  

 

Ferencz Tamás (VIII.C):  

 

A próbavizsga kedden 11:30 –kor kezdődött. Úgy 

indult az egész, hogy a nyolcadikosok kivonultak a 

folyosóra. Nem mondom, hogy csend volt… 

Mindenki izgult, első nap én is gyomorideget 

éreztem, de szerencsére a következő két napra 

elmúlt. Izgatott voltam, mikor beültünk és a 

felügyelő tanárokra vártunk. Találkoztam új 

emberekkel is.  

Vihettünk csokit, s szerencsére a matek vizsga 

közben is volt, különben nem jutott volna eszembe 

a k-ás módszer.  

Én személy szerint úgy érzem, hogy a legnehezebb 

a magyar tétel volt.  Szerencsére nem voltam 

egyedül, sokan értettek még velem egyet, de olyat 

is hallottam, hogy borzalmas volt a matek. Ideges 

voltam, amikor itthon átolvastam a magyart, mert 

sokkal jobb is lehetett volna. 

Készültem én eleget, már amennyi nekem sokat 

számít. Meg is ártott nekem, egész héten fáradt 

voltam, és pár óra ki is esett úgy a próbavizsgák 

előtt. 

 

 

 

 

Sokkal nehezebb tételekre számítottam, és azt hiszem, 

nem vagyok vele egyedül. Mindhárom tétel egy szinten 

lehetett, hetedikes anyagra épült főleg az egész, szóval, 

ha az izgalmat, az idegességet lehetett volna félretenni, 

talán jobban is sikerülhetett volna. És ahogy elnéztem, a 

baróti sulisok nem szomorkodhatnak annyira, mert a 

hetvenöt tanuló közül negyvenen átmenő általánossal 

büszkélkedhetnek. 

 

Katona Botond (VIII. D):  

 

A próbavizsga azért nagy teher! Befolyással volt a 

napjaimra. A román tételt tartom a legnehezebbnek. Az 

eredményeim lehetnének jobbak is, főleg a magyar. 

 

Kolumbán Norbert (VIII. C):  

 

Sokan mondták, hogy nehéz lesz a próbavizsga, kellett 

rá bőven készülni. De mikor elém rakták a román tételt, 

egy nagy kő esett le a szívemről, mert láttam, hogy nem 

is olyan nehéz. A magyar is könnyű volt, de a matek nem 

volt annyira egyszerű, érdemes volt rá készülni.  

 

Kovács Barna (VIII. B): 

  

Elég nehezen, és lassan éltem meg, első nap nagyon 

izgultam, féltem, féltem a tételtől, attól is, hogy kikkel 

leszek egy osztályban. Szerencsére mindenkit ismeretem. 

Nagy kő eset le a szívemről miikor az elsőt megírtuk, a 

románt. A magyart könnyebben vettem kicsivel, nem 

izgultam nagyon, az igazság szerint a matektól féltem a 

legjobban, ott a legkönnyebb feladatot is sokan 

elrontották, mert túl cseles volt. Több órát készültem rá, 

még is úgy tűnt nem volt elég.  

Úgy érzem nekünk való volt, de azért könnyebbre 

számítottam.  
 

Köszönjük a diákoknak, akik nyilatkoztak nekünk.  

 

    Lejegyezték:  

 

Tókos Ágota Kriszta, Lázár Kinga, 

 

 Oláh Kátai Kinga és Gaál Zelma Anett 

 

 

 



 
 
 
 

 

PLACE PHOTO HERE, 

OTHERWISE DELETE BOX 

 

 

1956-os szavalóverseny 

Ahogy az utóbbi években lassan hagyománnyá 

csiszolódott, úgy idén is megszervezte a Baróti Szabó Dávid 

Líceum magyar katedrája az 1956-os forradalom emlékére 

létrehozott szavalóversenyt. 

A Gaál Mózes Iskola résztvevője lehetett ennek a 

rendezvénynek, így a magyar pedagógusok által kijelölt diákok 

idén is szorgalmasan készülődhettek egy 1956-os forradalmi 

témájú, és egy szabadon választott verssel.  

A megemlékezés október 26-án, reggel 9 órakor 

kezdődött, az iskola által felállított emlékmű előtt. Egy rövid 

történetet hallhattunk Jan Palach, Bauer Sándor és Moyses 

Márton akkori diákokról, majd felvonultunk a líceum 

osztályaiba, ahol négy korosztály előadhatta a forradalmi témájú 

versét, majd kis szünet után a szabadon választott verseket is. 

Mind a négy kategória, az 5-6. osztály, a 7-8. osztály, a 

9-10. osztály és a 11-12. osztályok dicséretben részesültek a zsűri 

által, majd díjazásra került sor. 

Az iskolánk díjazottjai, akikre büszkék lehetünk: 

V-VI osztályok     

I. díj Lázár Kinga (VI. D) 

I. díj Tókos Ágota (VI. D) 

III. díj Lázár Ákos (V. C) 

Dicséret: Dávid Barbara (VI. C) 

Lejegyezte: Ferencz Tamás  (VIII.C) 

 

 

Utazás a színház világába 

 

A Baróti Művelődési Házban sor került a 

Csipkerózsika darab előadására. A színdarabot a 

közönség 2013.november 19-én tekinthette meg.  

A diákok és óvódások körében ismert és 

kedvelt  történet rengeteg gyereket foglalkoztatott. 

A helyek rövid idő alatt beteltek, ezért állva is 

figyelték a darabot. Vidékről is sokan  jöttek 

megtekinteni a színdarabot. Másfél órán keresztül 

figyelemmel követhettük az előadás eseményeit.  

A színészek munkája révén betekinthettünk 

a színészet  és a mesék különleges  világába.  

A közönségen vegignézve egyértelműen 

kijelenthető, hogy az előadás  mindenki tetszését 

elnyerte. A színészek a nézőket is bevonván a 

darabba, mégjobban elnyerték a tetszésüket. 

Reméljük, hogy többször is lesz alkalmunk 

ehhez hasonló színdarabokat megtekinteni. 

 

Lejegyezték: 

 

Gaál  Zelma Anett 

Tókos Ágota 

Oláh Kátai Kinga  

Lázár Kinga 
  

 

 
 

 

 

 
“A nyelv írja a szöveget, a beszéd 

szövi a szellemet. “ (Kántor Zsolt) 

 

 

VII-VIII osztályok 

I. díj Ferencz Tamás (VIII. C) 

I. díj Grad Molnár Deák Ákos (VII. B) Diákdoboz 

 
Aranyköpések: 

 

1. Ne tegezz, mert én sem magázlak! 

2. Nem mondom meg, hogy holnap van a 

szülinapom! 

3. Tanár: …. Gergely pápa. 

Diák: Az úgy lehet én voltam. 

4. Tanár: Kérlek mondd fel  Petőfi Sándortól a   

Reszket a bokor, mert… című verset. 

Diák: Reszket a madárka… 

5. Szóval, amikor egy semleges elem vegyül 

egy… Hát hallod-e, te tényleg beteg vagy. 

6. Na, légy szíves jelentéskor vedd ki a zsebed 

a kezedből! 

7. Diák, miután kiestek a táskájából a könyvek: 

Tanárnő,  kibontakozott a táskám! 
 

Lejegyezték: Buda Imola,  

Dragu Emese-Florentina, Ferencz Tamás 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS 

 
     Kolumbán Ágnes történelem szakos tanárnő az ’56-os forradalom 

emlékére egy rövid előadást szervezett a Diákdomb épülete előtt. A diákok 

történelmi bemutatókat olvastak fel, igy betekintést nyerhettünk az ’56-os 

forradalom eseményeibe. Ezeket a bemutatókat az V.B-ből Zajzon Emilia és 

Dimény Zoltán-Péter olvasták fel. Gaál Zelma Anett és Tókos Ágota Kriszta 

a VI.D –ből ’56-os témájú verseket szavaltak. Az emlékmű előtt a 

nézőközönség Lázár Kinga (VI.D) és Dávid Barbara (VI.C) szavalatát 

hallhatták, amit koszorúzás követett. A koszorút Gyimesi-Madarász 

Csongor (VIII.D) és Ferencz Tamás (VIII.C) helyezték a műemlékre. 

     A megemlékezés meghitt hangulatban zajlott le, átéreztük  a forradalom 

eseményeit. Jóleső érzéssel töltött el, hogy mi is szavalhattunk a műemlék 

előtt.  

                                               Lejegyezték:   Dávid Barbara és Lázár Kinga  

 

MEGEMLÉKEZÉS AZ  

ARADI VÉRTANÚKRÓL 

 

A diákok megemlékezést tartottak Kolumbán Ágnes 

történelem szakos tanárnő vezetésével az 1849 okt. 6-án 

kivégzett aradi vértanúkról. 

Az általános iskola diákjai figyelemmel kísérték az 

előadást, amelyen több diák is részt vett.  

A tanulók versrészleteket, idézeteket olvastak fel. 

Az előadást egy képekből készült plakát díszítette, amelyen 

az aradi vértanúk képei voltak. 

Fontos, hogy erről a történelmi eseményről ne feledkezzünk 

meg, és hogy az utókornak is fennmaradjon ez az  esemény. 

       Lejegyezte: Komporály Gergő 

 

 

Diákdoboz 
Viccek: 

Nagypapa mesél az unokájának a háborús 

emlékeiből:  

- Egyszer egy teljes századot tettem 

harcképtelenné, teljesen egyedül. 

 - Te tüzér voltál? 

  - Nem, szakács. 

  

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 

  - Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot? 
  - Hát szerintem biztos a lap alján. 

   

Lejegyezték:  

Tókos Ágota Kriszta és Lázár Kinga 

 
 



Zajzon Csaba igazgató beszéde 

 

 

 

 

Gaál Mózes-emléktábla avatás 

 
November 18-án  sorra került Gaál Mózes 

születésének 150. évfordulója alkalmából egy emlékplakett 

avatására.  

Az ünnepség köszöntő beszédekkel kezdődött a 

néhai híres író és pedagógus volt szülői házánál, ahol 

elhelyezésre került az emlékplakett. 

A megemlékezést Demeter László történész beszéde 

indította, majd ezt követően a Gaál Mózes Gimnázium 

igazgatója, Zajzon Csaba méltatta beszédében a kiváló 

pedagógust és közírót. Ezt követően Barót város 

polgármestere Lázár Kiss Barna András megemlékező 

beszéde hangzott el. 

A magyar katedra részéről Szőcs Katalin-Ildikó 

magyar szakos tanárnő méltatta Barót város szülöttjét, majd 

iskolánk diákjai szavalatokkal és énekekkel tették ezt a 

pillanatot ünnepélyesebbé. 

Az avatóünnepséget a Gyöngyharmat gyermekkórus  

fellépése tette színesebbé. 

A köszöntések után következett a plakett elhelyezése és 

koszorúzása a volt szülői ház alapjának a helyén, amelyet 

most Szabadság utcának hívnak. 

Valahányszor elmegyünk a plakett mellett, mindig 

emlékezni fogunk városunk egyik legnagyobb szülöttjére, és 

bárki aki eljár ezen az úton, ha csak egy pillanat erejéig is, 

de emlékezni fog. 

 

Lejegyezték:   Stefănescu Laura, 

Fazakas Renáta-Krisztina, 

Komporály Gergő 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Diákdoboz 
Gaál Mózes könyvei  

 

Ajánlom minden olvasónak a következő köteteket:  

 A szeretet 

A regény egy fiatal  lány felcseperedéséről szól. Élete kedvenc időszakának emlékét őrzi, mikor tanulhatott, miközben otthon szorgosan 

segített. Édesanyja szeretete övezi tetteit,  miközben áttöri magát életének nehézségein és a rosszakarói akadályain.  

Burkus 

Gaál Mózes egyszerű, kedves története.  A főszereplő, Burkus lépésről lépésre, kitartó munkával lassacskán felépíti az életét, és megtalálja 

a helyét a világban. A regényt elsősorban az ifjúság számára írta a szerző. 
Hun és magyar mondák  

Izgalmas mondákat tartalmazó kötet. Hun és magyar mondákat olvashatunk iskolánk névadójának tollából. 

                                                                                                                          

Lejegyezte: Lázár Kinga 

 

Fotók: Demeter Botond 
 



 

 

 

 
„Minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre 

képesebbé tesz.” (Eötvös József) 

Halloween 

A Gaál Mózes Gimnázium nyelvkatedrája idén 

is megszervezte Halloween alkalmából az osztálydíszítő 

versenyt a hetedik, nyolcadik osztályos diákok számára. 

A rendezvény idén is nagy sikert aratott. 

Az összes diák szorgalmasan díszítette osztályát, 

feláldozva ezzel az ők összes rendelkezésére álló 

szünetét. 

Idén voltak olyanok is, akik korán reggel 

bejöttek, hogy a szüneteken kívül több idejük lehessen 

díszítgetni. Az ötletes diákok ez alkalommal frappáns, 

rövid jelenetekkel és sütikkel, édességekkel próbálták 

levenni lábaikról a zsűritagokat. Ebben az évben 

Angheluţa Jolán, Bán Annamária, Cristian Andrea, 

Katona Andrea és Kolumbán Ágnes rangsorolták az 

osztályokat. 

Kifestve, ijesztő jelmezekben fogadták úgy a zsűrit, mint 

aznap tanító diákokat is diáktársaink. 

Meggyőződésünk, hogy mindenki (köztük mi is) 

jól szórakozott, bár néhány pedagógus véleménye 

lesújtotta hangulatunkat.  

A díjazás két különböző kategóriára terjedt ki. 

A legkreatívabb osztály díjazottjai: 

I. helyezett: VIII.C osztály 

II. helyezett: VII.B osztály 

III. helyezett: VII.C osztály 

A legrémisztőbb osztály díjazottjai: 

I. helyezettek: VIII.B és VIII.D osztályok 

II. helyezett: V-VI-VII A osztály 

III. helyezett: VII. D osztály. 

Gratulálunk minden résztvevőnek, és nyertesnek! 

 

Lejegyezték: Ferencz Tamás, Lőrincz Tamara, Pető 

Melinda, Tókos Ágota Kriszta,Vrencsán Róbert, 

Gál Boglárka. 

 

A csapat 

 

 

Diákdoboz 

 

 Aranyköpések: 

 

1. Tanár: Szeretném látni a házidat. 

Diák: Azt én is. 

2. Tanár: Nem fogom elárulni, hogy jövő héten felmérőt 

írtok. 

3. Diák1: Van házid? 

Diák2: Van, de nem bíztos, hogy jó! 

Diák1: Nem baj, csak legyen meg! 

4. Diák1: Matek házi? 

Diák2: Köszi nem, van! 

  

 Lejegyezték: Stefănescu Laura, Fazakas Renáta- Krisztina 
 

   

 



Diákdoboz 

 
Fizikai érdekességek: 

 

A fény sebessége pontos értéke 299 792 458 m/s.Tudtad-e, hogy pár 

csillag annyira távol van tőlünk, hogy amikor a fénye kialszik még több 

ezer évig látható a mi Földünkről? 

 

Tudtad-e,  hogy a Föld leghidegebb pontján az Antarktisz keleti 

fennsíkjának egy hegyvonulatán, 3900 méter magasan mínusz 93,2 

Celsius-fok hőmérsékletet mértek?  

 

 Tudtad-e, hogy egy átlagos gyertya az űrben, a súlytalanságban kicsit 

máshogyan ég: lángja kék színű lesz és gömb alakot vesz fel?  

 

Tudtad-e, hogy 2014. január 1-jén Kanadában hidegebb volt (-31 C°), 

mint a Mars bolygón (-29 C°)?  

 

Tudtad-e, hogy a villámok terjedési sebessége (100.000 km/s) kb. a 

harmada a fény sebességnek (299 792 458 m/s)?    

 
Lejegyezték: Andrásy László-Tamás és Bálint Zoltán 

 

Fizika show 

 

Október 9-én a Baróti Művelődési Házban sor került a 

Csodák Palotája elnevezésű fizika show bemutatására. A 

bemutatót egy egyetemi hallgató tartotta, aki beavatott 

minket a fizika csodálatos világába.  

A rengeteg diák érdeklődve figyelte az előadást. A show a 

fizika értelmét és érdekes oldalát mutatta be. Veszélyes és 

kockázatos kísérleteket adott át, amelyekkel elkápráztatta a 

közönséget. Azért, hogy még érdekesebb legyen, a diákok 

segítségét is kérte az előadó.  

Reméljük, hogy mindenkinek tetszett az előadás, mert mi 

nagyon élveztük.    

                                                                                                     

Lejegyezték:  

Oláh Kátai Kinga, Gaál Zelma Anett, Ştefănescu Laura,                                                                                                    

Fazakas Renáta-Krisztina, Szász Johanna, Szász Zsolt,  

Nagy István.                                                                                                 

 

 

 

  
 

 

  

       

 

 

 
 

 
Nyelvek Karácsonya 

 

 2013 decemberében ismét megrendezésre 

került a nyelvek karácsonya, ünnepi hangulatot csalva 

az iskolánkba. A diákok lelkesedtek, énekekkel, 

versekkel, tánccal készültek az ünnepségre. Magyar, 

angol, német és román nyelvű összeállításokat 

tekinthetett meg a nézőközönség. A közönség néhány 

tagját és pár szereplőt kérdeztünk meg az előadással 

kapcsolatban:  

 

G. Z. és G. J. : „Egy nagyon színvonalas műsor volt, 

amelyben a gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek úgy 

énekben, mint szavalatban. A karácsonyi hangulatot 

sikerült belopni a nézők szívébe, bármilyen nyelven is 

szólt az ének vagy a vers. Nekünk nagyon tetszett.” 

 

L. A.:  „Egy színes, szép előadást láthattam. Rengeteg 

gyereket megmozgatott, kibontakozhattak. Ezeket, a 

fellépéseket érdemes lenne gyakorítani, mivel 

szerintem nagyon hasznos. Tetszett.” 

 

O.K.T.: „Nagyon élveztem. Jó, volt, nagyon szép 

előadás.” 

 

T. E. : „Nagyon érdekes előadást láthattam. Nagyon 

vidám, hangulatos volt. Nagyon tetszett. Jó volt látni, 

hogy mennyi ügyes diák van az iskolában.” 

 

Iskolánk diákjai közül így nyilatkoztak:  

 

Grad Molnár Deák Ákos: „A nyelvek karácsonya 

szuper volt,jó volt a hangulat, nagy volt a közönség! 

Szép és megható produkciókat láttunk!  
 
Simon Lavinia:  ''Több számban is szerepeltem, ami 

nagyon jól sikerült! A nézők is árulkodtak a sikerről, a 

folytonos tapsolásukkal! Örültem, hogy a barátaimmal 

együtt szerepelhettem, és tartalmasan tölthettem el ezt 

az estét.'' 

 Mi is osztozunk a szülők véleményében. Jó 

volt érezni a hangulatot a színpadon állva és a 

közönség soraiból is társainkat nézve.  

Köszönjük ezt a kellemes élményt tanárainknak.  

 

Lejegyezték: Gaál Zelma Anett,  Lázár Kinga, 

                      Oláh Kátai Kinga,  Tókos Ágota Kriszta  

 



 

 

Gyermekek jogainak világnapja 

 

Ebben az évben 2013. november 20-án került megrendezésre a gyermekek jogainak világnapja. Több 

osztály is részt vett ezen az eseményen. Az előadás szervezői: Tókos Gabriella, Bogyor Beáta, Bogyor Izabella, 

Cristian Andrea, Iszlay Szilvia, Benedek Boglárka és Egyed Ágnes tanítónők és tanárnők voltak. A gyerekek 

először csoportokba tömörültek és plakátokat, rajzokat készítettek kívánságaikról, szükségleteikről, jogaikról. 

Napokba telt, míg előkészítették a műsort és a plakátokat. Sok meghívott tanár tisztelte meg őket jelenlétével. 

Tókos Gabriella tanítónő nyitotta beszédével a műsort. Egy videót láthattak, amelyet Cristian Andrea tanárnő 

fordított. Majd a tanulók néhány gyermekjogot soroltak föl. Ismét egy videó következett, amelyben az a tíz 

ország szerepelt, ahol érdemes gyermeknek születni. Végül egy Barót feliratú vásznat láthattunk, amelyhez 

odagyűltek a tanulók, jelképezve ezáltal. Majd zárásként Bogyor Beáta tanárnő záróbeszédet mondott. A 

gyerekek kivágott kezecskéket osztottak szét a nézőknek, amelyben egy-egy jog szerepelt. Végül egy plakát- 

kiállítást láthattak. Mindenkinek jó érzés volt részt venni ezen a szép szereplésen. 

       

  Lejegyezték: Gál Boglárka, Lőrincz Tamara, Dávid Barbara, Szász Johanna, Szász Zsolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diákdoboz 

Viccek: 
Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 

- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 

- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 

- Mondj két okot, miért ne kellene menned? 

- Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a tanárok még jobban utálnak. 

- Ezek csak kifogások, indulj már! 

- Mondj két okot, miért kellene mennem! 

- Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató! 

                        ******* 

A szórakozott tanárnő köszön a villamoson az egyik utasnak, de rájön, hogy nem is ismeri, ezért pirulva mentegetőzni kezd: 

- Jaj, bocsásson meg, azt hittem, az egyik gyerekem apja. 

       Lejegyezte: Keresztes Zsolt 

 

 



 

Poianai kirándulás 

 

2013. november 16-án Szabó Irénke és Dénes Edit 

tanárnők kirándulást  szerveztek a rozsnyói barlangba, 

Rozsnyó várába, a Poianára, MC Donalds- ba. Nagyon 

jó volt minden gyermek számára, jól szórakozott 

mindenki.  

 

Nekem a legjobban az tetszett, amikor voltunk a rozsnyói 

barlangba. A barlang belseje nyerte el a tetszésemet a 

legjobban. Előtte volt egy kötélpálya is. (Hegedüs Tamás 

V.B.) 

Legjobban a rozsnyói vár és a szökőkút tetszett. (Boda 

Mátyás V.B.) 

Nagyon jó volt, sokat szórakoztunk. A legjobb az volt, 

amikor csúszkáltunk. (Szász Kata VI.D) 

A legjobb az volt, amikor a Mc Donalds-ba voltunk és 

nem tudtuk kikérni az ételt románul, de megoldottuk. 

(Podariu Kitti-Laura VI.C) 

Voltunk a rozsnyói kastélyba, volt egy 100 méteres kút. 

Nekem a kötélcsúszás volt a legjobb. (Dávid Szende-

Abigél V.B) 

Szabó Irénke tanárnénivel  közösen terveztük meg ezt a 

kirándulást, hogy a gyerekeknek nagy örömet 

szerezhessünk és egy kellemes napot bíztosítsunk nekük. 

Ezt sikerült is elérni, mert napsütéses idő volt, kedvezett 

a túrához. 

Következő uticélunk, mikor visszajövünk a vakációról, 

megyünk Brassóba uszodába és korcsolyázni. (Dénes 

Edit tanárnő) 

Lejegyezték: Dávid Barbara, Lőrincz Tamara 

 

.  

  

 

Késő őszi kirándulás a Királykőre 

 
Egy gyönyörű őszvégi napon, 2013. november 

16-án, szombaton, a VIII.C osztály 12 diákja ellátogatott 

Zernyestre, ahonnan egy szurdokvölgyön és fenyőerdőn 

át kijutottunk a Curmătura menedékházig. Célunk 

eléréséig nagyon jó hangulatot teremtettünk, daloltunk, 

beszélgettünk, fotózkodtunk, stb.  

Gyalogtúránk során számos üreget, barlangot, 

víznyelőt és búvópatakot figyelhettünk meg, 

megtölthettük tüdőinket friss, oxigéndús hegyi 

levegővel, enyhítettük szomjunkat a friss hegyi forrás 

vizével. Elértük a felső fenyőhatárt, ahol már a hegyi 

levegők következtek.  

Utunk célját elérvén megcsodálhattuk az 

elbűvölő tájat a magasból, megnyugodhattunk a hegyen 

elért csúcs zöld boglárkákkal díszített füvén, majd 

elindulhattunk a visszaútra, a túránkon résztvevő két 

tanárnő biztatásával: „Már nincs sok hátra gyerekek!”  

A visszaút alkalmával még jobb hangulat 

kerekedett, nagyon vidámak voltunk, sokat nevettünk. 

Utunkon bükkmakkot is gyűjthettek az erre vállalkozók. 

Túránk bár kissé fárasztó volt, mindenki elmondhatta, 

hogy megérte. A szurdokvölgy látványa, aztán a táj 

látványa, fent a hegyi jó levegő, a friss csordogáló 

búvópatak mindenkit elvarázsolt. 

Beülvén a buszba hazafelé vettük az utunkat, 

aztán este hálát adván, hogy hazaértünk, mindenki 

elégedetten sok-sok jó élményt szerezvén, fáradtan 

dőlhetett ágyában, így hát nagyon köszönjük a 

tanárnőknek, Gyimesi-Madarász Aranka 

osztályfőnöknőnek, és Gál Katalin fizika szakos 

tanárnőnek, hogy eljöhettünk egy ilyen kirándulásra! 

 

Lejegyezte: Ferencz Tamás 

 

Photo captions speak volumes of 

theirsubject matter, so spend a 

moent to explain what’s really going 

on in graphs and photographs. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!  

Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”  

(Ifj. Martin L. King) 

 

 

 



MarsHal 

 

DIÁKOLDAL 

 
 

 

 
 

Baróti  tehetségek: A MarsHal 

 
Sokan hallottunk talán már Barót egyik népszerű együtteséről, a 

MarsHalról. A körülbelül egy éve alakult banda két tagjától, Szőcs 

Tamástól és Lázár Ábeltől érdeklődtünk, hogy kicsit jobban 

megismerhessük a baróti zenekart. Íme az interjú: 

- Mikor alakultatok? 

- Most már szinte egy éve alakultunk. 

- Hány tagú a csapat? 

- A csapatunk  öt tagú. 

- Milyen műfajt játszotok? 

- Hard rocko, illetve Pop rockot. 

- Vannak-e saját dalaitok, és ha igen, mit tudhatunk ezekről? 

- Jelenleg három saját dalunk van, melyeknek demo felvételeit 

pont egy hete vettük fel, ezeket a dalokat hazai pályán is 

eljátszodtuk, de a határ a csillagos ég. A címeik: Lesz még 

folytatás,  Az elérhetetlen,  A végzeted. 

- Mik az együttes céljai? 

- A célunk bebeszélni magunkat a köztudatba, és szeretnénk minél 

több helyen fellépni a 2014-es évben.  

- Milyen a tagok közti kapcsolat? 

- A tagok közti kapcsolat? Legjobb barátok vagyunk.  

- Miről kapta az együttes a nevét? 

-  Az együttes neve úgy született igazából, hogy beszélgettünk róla,  

hogy az együttesnek milyen jó lenne egy Marshall márkájú erősítő 

s akkor felfedeztük benne a szójátékot és így ez a név maradt. 

-  Hol és milyen gyakran próbáltok? 

- Próbatermünk a rendőrség háta mögötti Ifjúsági Házban van, amit 

a Barót Város Tanácsának jóvoltából kaptunk. Hetente egy 
alkalommal gyűlűnk össze próbálni, de fellépések előtt ez akár 

meg is triplázódhat. Reméljük a sok munka meghozza majd  a 

gyümölcsét, nemrégiben forgattuk a Végzeted című saját 

dalunknak a videóklippjét, reméljük mindenkinek tetszeni fog. Ha 

kedvetek és időtök van látogassatok el facebookon oldalunkra, 

ahol képeket, videofelvételeket találhattok az együttesről. 

- Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésetek? 

-  A Barót-napi fellépés szerintem felejthetetlen mindenki számára, 

hihetetlen, hogy zuhogó esőben is ott tomboltak és velünk bulizott 

mindenki. Hatalmas este volt! 

- Köszönjük szépen, hogy válaszoltatok kérdéseinkre, és további 

sok sikert kíván a Plajbász! 

 

 Lejegyezték: Lázár Kinga és Tókos Ágota Kriszta 

 

Az egyenruhák behozatala iskolánkba 

 
Sokunkat foglalkoztat, hogy mi történne, ha mégsem ugrattak 

volna a karbantartók, és pár tisztelt tanárunk, mi lenne, ha 

tényleg egyenruhákba kéne öltöznünk? Erről kérdeztük meg 

pár iskolástársunkat, és oktatóinkat is, mi a véleményük az 

esetleges egyenruhák mindennapos viseléséről. 

Angheluţa Jolán tanárnő így szólt hozzánk: 

„Úgy gondolom, kitartanék az elképzelés mellett. Szükség 

lenne arra, hogy mindenki legyen egységes.” 

Kolumbán Norbert így nyilatkozott: 

„Nem tetszene, hiszen mindenkinek megvan a saját stílusa, ezt 

képviseli, nem kéne ebben változtatni. Amúgy is utálom az 

egyenruhákat.” 

Kakucs Szende tanárnő véleménye az esetleges 

egyenruhákról: 

„Alapvetően a dolog mellett vagyok, ahogy mellette lettem 

volna diákkoromban is. Ezzel könnyen kiküszöbölhető a 

diszkrimináció, és a hátrányosabb helyzetű gyerekek 

rosszérzete is” 

Virágh Sándor tömören, és lényegre vágóan válaszolt 

nekünk: 

„Akkor se hordanám, ha muszáj lenne. Úgy is mindenki össze-

vissza piszkolná” 

Gyimesi-Madarász Aranka földrajz szakos tanárnő szavai: 

„Szükséges lenne az egyenruha, ne legyen divatbemutató a 

suliban. Ne érezzék rosszul magukat a gyengébb anyagi 

helyzetben élő diákok sem.” 

Kulcsár Henrietta:  

„Nem szeretném, ha mindenki ugyan olyan ruhába lenne, mint 

én. Az már nagyon egyforma” 

Benkő Szende tanárnő véleménye: 

„Hasznos az egész annak érdekében, hogy az „iskolai divatot” 

csökkentsük. Így nem lennének ennyire túlcsicsázott diákok” 

Ördög Mária kémia szakos tanárnőnk szempontja: 

„Pozitívan állok a dologhoz. Egységes lenne az öltözet, semmi 

megkülönböztető jelleggel.” 
Ungureanu Yonela nyilatkozta: 

„Ha az iskolánkba bevezetnék az egyenruhát, egyenrangúságot 

teremtenének. Jó tervezéssel szeretném. Ha passzolhatna 

mindenkire, és osztályonként külön-külön színekbe lenne 

szedve, egész hangulatos lenne.” 

Süketes János tanár úr őszintén elmondta véleményét:  

„ Mivel én a régi iskola mellett tartok, az egyenruha 

mellett is, de ami sajnálatos, hogy ilyen témában nem 

kerülök meghallgatásra, a diákok körében sem.” 

György Böbe látásmódja:  

„Hát, elég érdekes lenne, hogy hasonló hajszínű 

ismerőseimmel ugyanolyan ruhában vagyunk. 

Belegondolva, tiszta jó, sok Böbe egymás mellett” 

  
Lejegyezték: Ferencz Tamás és Pető Melinda  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bolyai Csapatverseny 

 

 A 2013-ban megrendezett Bolyai Csapatverseny 

megyei szakaszára október 11-én került sor. 

 A baróti Gaál Mózes Gimnáziumot 11 csapat 

képviselte, amelyből díjazottak az 5.B-ből a Matek 

tigrisek 5. helyezést, 7.B-ből a Péntek ördögei 2. 

helyezést és a 7.D-ből a 7 Dések 4. helyezést értek el. Az 

eredményhirdetés  október 25-én, pénteken 14:00 órától a 

Székely Mikó Kollégiumban esett meg.  

 Mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy a baróti 

iskola diákjai ilyen sikerrel jártak.  

 

Lejegyezték: Dragu Emese-Florentina és Buda Imola 

 

 

Matematika Körverseny 

 

   A LXI. Matematika Körversenyre 2013. November 9-

én került sor Baróton.  

Kakucs Szende tanárnő így nyilatkozott: 

”Úgy gondolom, hogy általában elég jó eredményeket értek el 

iskolánk tanulói. A tétel nehézséget nézve szerintem egy jó 

megyei szakaszú versenynek megfelelő volt. Ügyesek 

voltatok, jó eredményeket értetek el ahhoz képest, hogy a 

Baróti Szabó Dávid Iskolaközponton és a Gaál Mózes 

Gimnáziumon kívül a Nagy Mózes Elméleti Líceum 

Kézdivásárhelyről, a Zajzoni Rab István Középiskola 

Négyfaluból, az Áprily Lajos Főgimnázium Brassóból, a 

Mircea Eliade Főgimnázium, az Aurel Mosora Általános 

Iskola Segesvárról, és az Orbán Balázs Gimnázium 

Székelykeresztúrról vett részt ezen a megmérettetésen.” 

Lejegyezték: Buda Imola és Dragu Emese-Florentina 

 

“A tudomány létra...”. (Victor Hugo) 

  

Diákdoboz 
 

Első féléves „időjárás jelentés” iskolánkban 

 

Az iskolánk „időjárása”, hangulata a diákok szerint: 

 

Lázár Ákos: „Nagyobbrészt jó volt, kisebb vitákkal. 

Könnyebbre számítottam. Borús időjáráshoz 

hasonlítanám.” 

 

Boér Örsi: „Szellősebb.” 

 

VI.C.: „Nagyon jó volt a hangulat! Felejthetetlen 

élmény!”  

 

Dragu Emese Florentina: „Nehéz volt, alig volt 

szabadidőm, de jónak mondhatom.” 

                                                                                                                                                                                 

Lejegyezték: Tókos Ágota  és Lázár Kinga 

 

 



 

 

 

40. Erdővidék-Kupa 

  

   Idén 40-dik alkalommal került sor okt. 12-én a baróti futóversenyre. Több kategória volt kor szerint, de volt 

egy kategória,  amelyben bárki indulhatott az ,, Open’’ kategória. 

 

Négypróba Atlétika Verseny 

 

 

    Idén is megrendezésre került a négypróba elnevezésű atlétika sportverseny. A versenyben volt ojnalabda 

dobás, rövidtávfutás, homokba ugrás és hosszútávfutás. 

Barótról két fiú- és egy lánycsapat indult. 

Helyszín a baróti sportpálya. Más vidékről is jöttek versenyzők. Barót csapata továbbjutott. 

   A megyei verseny Sepsiszentgyörgyön volt. A versenyre továbbjuttak: Józsa Noémi, Józsa Réka, Kászoni 

Henrietta , Horváth Anita,Bocz Attila, Csíki Adorján, Józsa Sándor, Varga Jenő, Lingurar Gavril  

. 

  Szervezők:  Máthé Sándor-Zoltán, Dénes Edit , Vajda Augusta, Simon Attila. 

 

Lejegyezték: Bálint Zoltán, Keresztes Zsolt, Veres Dávid, Máthé Hajnalka, Andrásy László-Tamás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                             Erdővidéki Kupa-foci 

 

Idén is megrendezésre került az Erdővidéki Kupa néven ismert focimérkőzés. Idén 8 faluból jöttek vendégek :  

Bardoc, Nagyajta, Nagybacon, Vargyas, Bölön, Magyarhermány, Köpec és Felsőrákos.  

Köpec és Felsőrákos egy csapattal játszott létszám hiány miatt, de így is helytálltak és jól teljesítettek.  

Így a csapatok a következők lettek : 

 Barót, Bardoc, Nagyajta, Nagybacon, Bölön, Köpec-Felsőrákos, Magyarhermány, Vargyas. 

 

A helyezések a következők: 

1. Barót 

2. Nagyajta 

3. Bölön  

A gólkirály : Lingurar Gavril 

A mérkőzés legjobb játékosa : Beke Tasnád Árpád 

 

Beke Tasnád Árpád véleménye: 

˛˛ Első meccsünk a vargyasi csapattal zajlott le.  

Nem volt a játék nehéz, mivelhogy a biztatás nagy volt, és hazai pályán is játszodtunk.  

Kötelező győzelmünket hoztuk. 

A döntőben szoros küzdelmet játszodtunk a nagyajtai csapattal, de szerencsére letiportuk őket és mi lettünk a torna  

legjobbjai.  

Én személy szerint örültem a győzelmünknek, dehát ki nem? A torna legjobb játékosa lettem.  

A csapattársam Lingurar Gavril pedig a gólkirály címet kapta meg. 

 

Köszönjük a sportkatedra szervezőinek, hogy mindez létrejöhettet. 

           Lejegyezte: Keresztes Zsolt 
 

Diákdoboz 
Vicc: 

Általános iskolások fociznak a szomszéd iskola csapatával. A félidőben odahívja az 

edző magához az egyik játékost: 

- Fiam, ugye tudod, hogy ez egy játék? 

- Igen. - feleli csodálkozva a srác. 

- És azt is tudod, hogy ha szabálytalankodnak velünk, vagy egyszerűen csak az 

ellenfélnél van a labda, nem szabad a bírót átkozni és szidni az anyját? 

- Igen. 

- Akkor most menj oda az édesapádhoz, és légyszíves, magyarázd el neki! 

  

Lejegyezte: Keresztes Zsolt 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdővidéki Kupa 

 -kézilabda- 

 

Idén is megrendezésre került az Erdővidéki Kupa címmel rendezett kézilabda torna. Négy csapat jelent meg a tornán :  

Barót 1(Kézilabda választott tantárgy A csoport), Barót 2 (kézilabda választott tantárgy B csoport) 

Vargyas csapata és  Nagybacon csapata. 

A tornán fiú- és lánycsapatok is részt vettek. Az első mérkőzések a lány vendégekkel kezdődtek. Nagyon jól játszodtak, de ez nem 

volt elegendő a végső győzelemhez. 

Kiemelném a vargyasi csapatot,  mert nagyon jól játszodtak ahhoz képest, hogy először vettek részt a tornán, és nagyon jól 

teljesítettek, az eredményen kívül. Sajnos ez az arány kevés ahhoz képest, hogy fele annyian sem jelentek meg a kézilabda tornán, 

mint a foci tornán. Pedig ez érdekes sport, de kevés az Erdővidéken található kézilabdát játszó gyerekek száma. A sportolók száma 

is kevés, de ajánlott a napi 30 perces sportolás, hiszen a sport az egészségünk megőrzéséhez vezet. Sok betegséget előz meg az, aki 

sportol. 

A kézilabda torna helyezései:  

1. Barót1 

2. Nagybacon 

3. Barót2 

4. Vargyas 

Az eredmények ugyanazok lettek úgy fiú, mint lány csoportban. 

Vélemények: 

Bocz Attila véleménye: 

,, A lányok mérkőzését említeném meg, mert az egész mérkőzés érdekes volt. A lányok nagyon hozzáálltak a játékhoz.  

A passzok, de a játék is kiváló volt. Kiemelném Kászoni Henriettát, aki a lánycsapatok legjobbja volt.  

A Barót1 lánycsapat nem véletlen, hogy első helyezést ért el. Remélem jövőben is jól fognak teljesíteni, de a következő csapat,  

mivel a Barót 1 nagyrésze 8-dik osztályos tanuló.” 

 

Józsa Noémi véleménye: 

,, Az én véleményem szerint remek volt, mivel újra elsők lettünk. Ennek a sporteseménynek nem csak a játék, hanem az  

ismerkedés is a célja volt, mivel megismerkedtem sok érdekes személlyel, akikkel ma is tartom a kapcsolatot.  

Persze idén is mi nyertünk. A játék  fárasztó volt, de nem volt nehéz kivívni a győzelemet. 

 

Köszönjük a sportkatedra szervezőinek, hogy sikeresen megszervezték és ezzel örömet szereztek a játékosoknak. Reméljük, a  

jövőben is sor kerül ilyen eseménydús verseny  megszervezésre. 

         Lejegyezte: Keresztes Zsolt 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!  

Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”  

(Ifj. Martin L. King) 

 

 

 

Diákdoboz 
 

Sport (Interjú) 

 

Elindultunk megkérdezni pár embert, hogy mi a kedvenc sportjuk. 

 
 Kedvenc sportom a torna. A tanulók klubjánál szoktunk gyakorolni. 7 éve már foglalkozok vele. Azért szeretem, mert lehet menni 

külföldre és nagyobb városokba az előadásainkkal.   (Dávid Szende Abigél V.B.) 

 

 Kedvenc sportom a foci, mert híres szeretnék lenni. Sokat nézem a meccseket. Kedvenc csapatom a Real Madrid. A sportpályán és 

a sportcsarnokban szoktunk gyakorolni.  (Molnár Péter V.C.) 

 

 Kedvenc sportom a horgászás, mert megnyugtat és izgalmas. A tóra és patakra megyek halászni.   (Máthé Endre VI.C.) 

 

 Kedvenc sportom a kézilabda, mert szeretek sokat mozogni és szeretek játszani.  (Veres Panna V.C.)   

                                                                       

Lejegyezték: Lőrincz Tamara  

   Dávid Barbara    

 



  

 

Szerkesztők:  
 

Dávid Barbara (VI. C) 

Gál Boglárka (VI. C) 

Lőrincz Tamara (VI. C) 

Szász Zsolt (VI.C) 

Szász Johanna (VI. C) 

Buda Imola (VI. D) 

Dragu Emese-Florentina (VI.D) 

Gaál Zelma Anett (VI. D) 

Lázár Kinga (VI. D) 

Oláh Kátai Kinga (VI. D) 

Tókos Ágota Kriszta (VI. D) 

Pető Melinda (VII. B) 

Máthé Hajnalka-Helga (VII. C) 

Komporály Gergő (VII. C) 

Andrásy László-Tamás (VII. D) 

Bálint Zoltán (VII. D) 

Nagy István (VII. D) 

Keresztes Zsolt (VIII. B) 

Veres Dávid (VIII. B) 

Ferencz Tamás (VIII. C) 

Vrencsán Robert (VIII. C) 

Fazakas Renáta-Krisztina (VIII. D) 

Ştefănescu Laura (VIII. D) 

 

 

Korrektorok: 

 

Buda Imola (VI. D) 

Oláh Kátai Kinga (VI. D) 

Ferencz Tamás (VIII. C) 

 

Logó tervező: Komporály Gergő (VII. C) 

 

Irányító tanáraink: 

 

 Cristian Andrea német szakos tanárnő 

 Timár Ida magyar szakos tanárnő 

 

Mi írtuk: 

 

 

 

 

 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT, 

 A PLAJBÁSZT! 

 

Boldog új évet kívánunk! 

 
 

 

 

 


