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„Itt van az ősz, itt van ujra, 

S szép, mint mindig, énne-

kem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét. 

 

Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya…” 
Petőfi Sándor 
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Tisztelt Figyelőt olvasók! Kedves diákok! 
Diáklapunk legújabb számát „tarthatjátok kezetekben”, lapozgathatjátok az online térben. 

Szeptemberben ismét elindult a nyári vakáció utáni tanítás, megkezdődött a 2021/22-es tanév. Megkezdődött - a 

pandémia idejében - immáron ismét rendes 45 perces tanítási órákkal a tananyagok elsajátítása, az ismeretek gya-

rapítása.  

Az őszi levéltakaró tarkára festi a talajt, az ősz varázsecsettel színezi a tájat, fakoronákat. Az avaron, lombozaton 

erőteljesen csillan meg a ragyogó, narancssárga napsugár. Szívet, lelket balzsamozó ez a látvány. S bár az abla-

kon behangzó madártrilla kifele csalogat, azért mégis a tantermekben halad a szorgos munka. Zajosakká váltak a 

termek, folyosók. Még az öreg épület is mosolyog a meghatódástól.  

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy 

rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.„ (Müller Péter) 

Ezzel a Müller-idézettel kívánunk minden diáknak és tanárnak eredményes tanévet. Kívánjuk, hogy minden diák 

váljon igazi színpompás illatos rózsává. S kívánjuk, hogy minden pedagógus legyen igazi kertész, aki minőséget 

adva segíti a sok kis rózsa kibontakozását. 

A szerkesztőség. 

12 illemszabály, amit minden gyereknek tudnia kell 
 

Ha szeretnél valamit, kérj! Ha megkapod, amit kértél, köszönd meg!  

Talán az egyik legalapvetőbb illemszabály.  

Tiszteld a felnőttek mondandóját! Ne szakítsd félbe őket!  

A társas kommunikáció egyik alapszabálya, hogy hagyjuk, hogy a másik befejezze a mondandóját, utána szólalha-

tunk meg mi, s persze a mi beszédünkbe másnak sem illik belebeszélnie.  

Ha nem biztos, hogy szabad, kérj engedélyt!  

Sok „veszélyes” helyzet származik abból, hogy a motivációinkat követjük, akkor is, ha nem tudjuk, hogy szabad-e 

azt csinálni, amit szeretnénk. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy (például vendégségben, kiránduláson) megte-

hetjük-e amit szeretnénk, meg kell keresnünk az illetékes felnőttet, és engedélyt kérnünk tőle.  

A negatív véleményt nem kell mindig kimondani!  

Az őszinteség néha kegyetlenségnek hat. Meg kell értetnünk, hogy a véleményünk sérthet másokat. Van olyan hely-

zet, amikor át kell gondolnunk a megfelelő közlési szituációt. 

Az emberek teste csak az övék, és olyan, amilyen! 

Az előzőhöz kapcsolódóan: kifejezetten jó, ha minél előbb megtanuljuk, hogy a többi embert nem szabad a teste 

alapján megítélnünk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan testben éljen, amilyenben tud, vagy akar, és ezt nem 

lehet sem számon kérni, se felróni nekik.  

Illetlen érintések! 

Vannak bizonyos zónák, amiket közeli barátokon, családtagokon megérinthetünk (hát, felkar, nyak, fej), a többi 

embernek maximum a kézfejét, vállát illik érinteni. Ez különösen érvényes az intim tájékokra: soha, senkinek nem 

szabad a mellét, ágyékát, fenekét fogdosni, erre vonatkozik az úgynevezett fehérnemű-szabály.  

Kopogj be a zárt ajtókon, és várj a válaszra! 

Fontos, hogy mielőtt benyitunk egy helyiségbe, előtte kopogjunk. Ne dörömböljünk, kopogjunk. Ha semi választ 

nem hallunk, kopogjunk újra. Ha még most sem érkezett bentről válasz, akkor feltehetően nincs bent senki, vagy 

nem hallottak minket, s akkor benyithatunk a terembe. Nem kell harmadszor, negyedszer, ötödször… kopognunk.  

Vannak tabuszavak és témák! 

Akár tetszik akár nem, bizonyos szavakat és témákat kerülni kell a nyilvánosság előtt. Nem beszélünk kakiról, pisi-

ről, egyéb intim testfunkciókról nyilvánosan. 

Ne csúfolódjunk és ne használjunk a másikra gúnyneveket!  

Ha véletlenül belebotlunk, beleütközünk valakibe, vagy balesetet okozunk, azonnal kérjünk bocsánatot!  

Ezen nincs mit magyarázni, mindenkivel előfordulnak véletlen ütközések, ami nem baj, viszont a bocsánatkérés 

elmaradása nem oké.  

Evésnél használjunk szalvétát, orrfolyásnál zsebkendőt! 

Ha belépünk valahová, köszönjünk, ha elmegyünk, búcsúzzunk el!  

Az egyik legfontosabb, az első benyomás valakiről a köszönéssel kezdődik. Önkéntelenül is felmérjük az embere-

ket, akikkel találkozunk, és egy elmaradt köszönés néha szándékosan udvariatlannak tűnik. 

https://divany.hu/kolyok/2016/06/22/tanitsa_meg_a_gyereknek_fehernemu-szabalyt_es_a_rossz_titkok_fogalmat/?utm_source=cikklink
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Milyen sportok közül válogathatunk? 

 

Általánosságban elmondható, hogy az állóképességet fejlesztő mozgásformák javítják az erőnlé-

tet, serkentik a vérkeringést, a légzést. Ilyen például az úszás, kajak, kenu, kerékpározás, futás, táv-

gyaloglás és ezek kombinációi. 

Az úszás bármely életkorban végezhető sporttevékenység. 

Minden vízisportnál alapkövetelmény, hogy biztonságosan ússzunk, így a kajak és a kenu sportág 

kipróbálása is csak az úszás elsajátítása után lehetséges. 

A kerékpározás szintén az erőnlétet fejleszti. 

A labdajátékok (futball, röplapda, kosárlabda, kézilabda) az ügyességet fejlesztik, javítják a koor-

dinációs és koncentráló képességet. 10 éves életkor elérése után javasolt elkezdeni.  

Csapatjáték révén, előfordulhatnak ebből adódó sérülések, azonban éppen a társas játékformának 

köszönhetően, a szocializációban is jelentős szerepet játszanak.  

A röplabda kevésbé veszi igénybe az állóképességet, az ügyességi érzéket fejleszti, továbbá a tar-

táshibák korrigálására is alkalmas. 

A kosárlabda és a kézilabda az ügyesség fejlesztése mellett, növeli a fizikai erőnlétet is. 

A küzdősportok (birkózás, karate, cselgáncs) - a fizikai erőnlét fokozása mellett - önfegyelemre 

nevelnek, tréningezik a koncentráló- és a reakciókészséget egyaránt. 

A lovaglás a természetben fantasztikus élményeket nyújthat gyermekünk számára. Erősíti a has-, a 

hát- és a combizmokat, az állatok szeretetére nevel bennünket, megtanítja a gondoskodást és erősíti   

a felelősségérzetet. 

Minden más, szabad környezetben végezhető edzésforma például túrázás, görkorcsolyázás, gör-

deszkázás, síelés hasznos az egészségünk megőrzése szempontjából is, de kiváló családi időtöltés is 

egyben. 
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Testápolás és tisztálkodás alapvető szabályai, személyi higiénia  

„Hogy tiszta és egészséges legyen a bőröd” 

 

Ha jól akartok kinézni, és jól akarjátok érezni magatokat, fontos tudni, hogyan kell ápolni a testünket és hogyan 

kell tisztálkodni. Sokszor az egészségünk azon múlik, hogy mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkben. Talán 

nem is sejtitek, hogy milyen fontos számunkra a bőrünk. 

A bőr körbeveszi a testet. Bőrünkön is lélegzünk (tehát, nemcsak a tüdőnkkel), érzünk és védekezünk. Mint a 

pajzs, védi a testünket a sérülésektől, a rossz időtől és azoktól az apró, szabad szemmel nem látható lényektől 

(kórokozóktól), amelyek betegséget okozhatnak. Képzeljétek el, mi lenne a testünkkel, ha semmi nem védene 

bennünket az erős napsütéstől, a széltől, a hidegtől. A bőr vízálló, ez azt jelenti, hogy nem engedi, hogy kintről a 

víz bejusson a test belsejébe. Bőrünk igyekszik állandó fokon tartani testünk hőmérsékletét. 

Ha fázunk, és a testünk lehűl, a bőrünkben lévő apró erek összehúzódnak. Ezzel visszatartjuk a meleget. Ha vi-

szont kint nagyon meleg van, és a testünk elkezd felmelegedni, akkor bőrünk izzadni kezd, és ezzel hűti a testün-

ket. A bőrünk nagyon érzékeny. Minden nyomásra, érintésre, melegre, hidegre reagál, erről gondoskodnak a bő-

rünkben lévő idegek. Az idegek hosszan futó szálak a bőr alatt, melyek észrevesznek minden változást. 

A bőr 3 fő rétegből áll. Ezek a rétegek nagyon dolgosak. Mindegyik más feladatot végez. A legfelsőbb réteg a 

felhám. A felhám legfontosabb feladata a védekezés. A bőr középső rétege az irha. Az irha segít abban, hogy a 

bőrünk tartsa az állandó hőmérsékletét. Vagyis ne legyen túl hideg, és ne legyen túl meleg. Emellett segíti a bőrt 

levegőhöz jutni és megszabadulni a káros dolgoktól. Az irhának köszönhetően a bőr érzékeny, erős, rugalmas és 

nedves marad. Az irha alatt található a zsírréteg. Ez olyan a bőrnek, mint a párna. Támasztja és tovább védi a 

bőrt. 

Bőrünk festéket is tartalmaz. Ezzel óvja és védi a szervezetet a túl sok napsütéstől. Ez a festékanyag adja bő-

rünk színét. Amikor sokat vagyunk a napon, ennek köszönhetően lebarnulunk. Biztos láttátok, hogy különböző 

bőrszínű emberek vannak. Ez attól van, hogy különböző mennyiségű festékanyag van a bőrben, már a születéstől 

fogva. Ahhoz, hogy bőrünk egészséges maradjon, és jól szolgálja a testünket, fontos kívülről-belülről ápolni. 

Nagyon fontos a jó táplálkozás. Vitaminok és más hasznos dolgok (mint például fehérje, ásványok) mind meg-

találhatók a gyümölcsben, zöldségben, tojásban, tejben, húsban, halban, sőt tésztában, kenyérben és rizsben is. A 

lényeg, hogy különböző ételeket egyetek és nagyon sok vizet igyatok!  

Kívülről nagyon fontos a bőr tisztítása és rendbetartása. Gondolom, a szüleitek is mondták már, hogy rend-

szeresen kell mosni a kezünket, illetve fürdeni és mosakodni. Valóban a kezet gyakran kell mosni: mielőtt 

eszünk, wc használat előtt és után, vagy egyszerűen mikor hazajövünk az utcáról. Ezzel megakadályozhatjuk, 

hogy a bőrötökön lévő kosszal valamilyen betegséget elkapjatok. Annak is fontos rendszeresen kezet mosni, aki-

nek valamilyen házi állata van. Sőt, a házi állatot is tisztán kell tartani! Tehát, a legfontosabb szokás a kézmosás, 

amit szappannal vagy valamilyen kézmosó géllel végezhetünk. 

Zuhanyozni, illetve fürdeni jobb este, lefekvés előtt. Ha túl sok szappant használtok, a bőrötök nagyon érzé-

keny lesz, száraz, és akár be is gyulladhat. Ha azt akarjuk, hogy ez ne történjen meg, használjatok a szappan he-

lyett fürdőhabot vagy tusfürdőt. A fürdőhabok és tusfürdők nagyon finom illatúak, habosak és puhák. Fontos, 

hogy a víz ne legyen túl meleg, és maga a fürdés ne tartson túl sokáig. A fürdés után a bőrötök kipihent, tiszta és 

egészséges lesz. Ezután jöhet az alvás. Amíg alszotok, addig a bőr megújul. Mert a bőr éjjel nem alszik, csak pi-

hen. De közben olyan változások történnek vele, hogy szinte megfiatalodik.  

Reggel mindenképpen fontos a tisztálkodás. Mindig csak a saját törülközőtöket használjátok, amiből nem árt, ha 

van kettő. Az egyik arcra, a másik testre. 

A fogmosást rendszeresen végezzük el. Minimum egyszer reg-

gel és egyszer este! Ne felejtsétek fogkeféteket mindig tisztán 

tartani. Ez mind azért fontos, hogy a szátokba ne kerüljenek 

kórokozók, melyek betegségeket okoznak, illetve a fogakon ne 

maradjon lepedék, amitől a fogak elromolhatnak. 

A hajmosást is rendszeresen el kell végezni. 
Általában 2-3 naponta szoktunk hajat mosni, ha nagyon hosszú 

a haj, lehet hetente egyszer. Fontos a rendszeres fésülködés. 

Amennyiben ezeket az egyszerű dolgokat be tudjátok tartani, 

akkor a bőrötök és testetek jobban fogja érezni magát.  

https://eletfaprogram.hu/index.php/gyerek/544-testapolas-es-tisztalkodas-alapveto-szabalyai-szemelyi-higienia-es-a-just-termekek-napi-hasznalata-ii
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SZÓLÁSOK és KÖZMONDÁSOK 

Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. 

A tisztaság, fél egészség. 

A tisztaság, második egészség. 

Mosdatlan kézzel ne nyúlj semmihez 

sem. 

Amint mosod a kezed, veszed le a 

szennyet. 

Ellopta a cigányasszony a fésűjét. 

Kéz kezet mos. 

Egyik kéz a másikat mossa. 

Mosdatlan szájú. 

Ha fürdik is a csóka, nem lesz fehér ga-

lambbá. 

Hollót mos, hogy fehér galamb legyen belőle. 

Cigányt szapul, szerecsent mos. 

Szárazra mossa a lábát is. 

Tejben-vajban füröszt. 

 

RÉGIES KIFEJEZÉSEK 

Szapul: lúgos, meleg vízben áztatja a ruhákat 

Sulykol: döngölővel püföli a ruhákat 

Döngölő: nyeles faszerszám a mosáshoz 

 

ESZKÖZÖK 

Vízhordáshoz és víz tárolásához:  

korsó, vödör, kanna, dézsa, válliga, abranyica, kisefa 

 

Mosakodáshoz: 

mosdótál, teknő, lavór, dézsa 

törülköző, házivászon, kendő 

háziszappan, lúgszappan 

fehér szappan: arc és törzs mosására (marhafaggyú 

és disznózsír kell az elkészítéséhez) 

szegények szappana: birkafaggyú kell az elkészítésé-

hez 

barna szappan - lúgszappan: láb és haj mosására 

(szappanfőzésnél felmaradt lúgból készítették el) 

főztek még szappant lófaggyúból, növényi olajokból 

és krumpliból is. 

Egy kis gubanc 

Fejem tetején kusza gubanc, 

Nagyon komoly össze-visszaság. 

Minden reggelen, kedves suhanc, 

Fésülködnöd igazán muszáj. 

Hajcsupa’ 

Kócos hajam arra késztet, 

Ne fésülködjek a héten. 

Mégis kézbe veszem a fésűt, 

Kaparom vele hajam rézsűt. 

Szemem szikrát hányja-veti, 

Elkészül végre az új frizi. 

Fogmosás 

Reggel, mikor felkelek, 

A fürdőbe sietek. 

Ott vár rám a fogkefém, 

Vidám mosolyt ad elém. 

 

Tolom jobbra, és húzom 

Ballra, le meg fel. Várom 

Hogy felcsillanjon a szám, 

Mint égen a napsugár. 

Tisztasági mánia 
 

Takarítsd ki fiam a szobád! 

Baktérium benne milliárd. 

Jönnek mindjárt a vendégeink, 

Kik tisztaságot megérdemlik. 

Mindenhol legyen tisztaság, 

Piszkosnak lenni butaság. 

Mit tesz ilyenkor a srác? 

Fogja a sikavakát, 

S feltörli a koszt a házba’,  

csak békén hagyja anyja. 
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A tápanyagokat két csoportra oszt-

hatjuk:  

energiát adó tápanyagok: pl. fehérje, 

szénhidrát és zsír 

energiát nem adó anyagok: vitaminok, 

ásványi anyagok. 

 

Az energiát adó tápanyagok hasznosulá-

sának sorrendje nagyon fontos:  

1. Először a szénhidrátok kerülnek fel-

használásra, mivel ezek oxigén jelenlét-

ében és anélkül is szolgáltatnak energi-

át. 

2. A következö fázisban jönnek a fe-

hérjék, ami az izomtömeg csökkenésé-

vel járhat együtt. Éhezés vagy nehéz, 

többórás fizikai terhelés esetén bomla-

nak le energiává. 

Legutoljára következnek a zsírok, ame-

lyek körülbelül 20-30 perc mozgást kö-

vetően kezdenek energiává alakulni–amennyiben nincs a vérkeringésben más tápanyag. 

 

Általános tanácsok és szabályok az egészséges táplálkozáshoz 

 

1. Az egészséges táplálkozás nem jelent egyet a diétával (kivétel az étel intoleranciákban szenvedők) 

és az állandó megszorításokkal. Az egészséges táplálkozás egy jól megtervezett, változatos étrenden 

alapszik, hogy tudjuk, elsősorban milyen alapanyagokat válasszunk. Nem kell zéróra csökkenteni pl.a 

csoki vagy a tészta fogyasztást, egyszerűen tartsuk be a mértéket, és törekedjünk a minőségre! 

2. Alacsony vagy közepes glikémiás indexű tápanyagok legyenek túlsúlyban, vagyis törekedjünk a 

fehér lisztek, édességek - vagyis az üres kalóriák visszaszorítására! 

3. Ha nélkülözhetetlen nassolnunk, vagy édességet ennünk, azt nagyon apró mennyiségekre osszuk 

szét, akkor ugyanis kevésbé fogja megbolygatni a vércukorszintet, és nem tör ránk utána a farkaséhség! 

4. Mindig részesítsük előnyben a feldolgozatlan, természe-

tes táplálékokat, mindent a legtermészetesebb (sótlan, cukro-

zatlan, adalákoktól mentes) formában preferáljunk! 

5. Vegyük figyelembe a test és a szervezet természetes 

egyensúlyát, például a cirkadián ciklust is, és hagyjuk megfe-

lelően pihenni az emésztőrendszert. Vagyis lefekvés előtt 1-2 

órával már semmiképp ne étkezzünk, főleg ne nehezen 

emészthető ételeket! 

6. Ne feledjük a tiszta folyadék jelentőségét, hiszen testünk 

kb.80%-a víz! 

7. Az egészséges táplálkozás hatásait és preventív értékét 

mindig megsokszorozza, ha mellé rendszeres mozgás is tár-

sul! Nem kell maratont futni, leld benne kedved, jógázhatsz, 

táncolhatsz vagy agility-zhetsz is a kutyáddal. És el is jutot-

tunk a következő részhez... 

КАД СУ БИЛИ МАЛИ 

 

Ова песма је о мами и тати 

кад су били мали. 

Како године лете, 

свог детињства радо се сете. 

Постављам им питања разна: 

да ли се плаше мрака, 

да ли им је ноћу долазила сврака? 

Нису живели као ми, 

у виртуелном свету, 

већ су се борили 

за срећну и веселу планету. 

Причали су ми: ,,Кад смо били мали 

до мрклог мрака смо се напољу играли!“ 

Софија Билић Va 
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Mit jelent az egészség? 

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. 

biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése, 

lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugalmának és az 

önmagunkkal szembeni békének a jele, 

mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség, 

emocionális egészség: az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége, 

szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége. 

 

Mit egyek a kenyér helyett ? 

Kenyér helyett – Puffasztott rizs 

Kenyér helyett – Tortilla tekercs (kukorica) 

Kenyér helyett – kovászos kenyér 

Kenyér helyett – telyes kiőrlésű kenyér 

 

Mennyi vizet kell inni naponta ? 

A napi 8 pohár víz karbatartja a szervezetet 

 

Mennyi gyümolcsot kell enni naponta ? 

A legtöbb friss, hazai idénygyümölcs magas vitamintartalommal bír. Ezekből érdemes naponta több alka-

lommal is fogyasztanod: az ajánlások szerint napi öt adag zöldséget és gyümölcsöt kell megenned. 

 

Mik az egészséges ételek ? 

TOJÁS 

ZÖLD LEVELŰ ZÖLDSÉGEK KÁPOSZTA SPENÓT… 

HALAK ( PISZTRÁNG, FOLYÓVÍZI HALAK, MAKRÉLA, TENGERI HALAK)  

KERESZTESVIRÁGÚ ZÖLDSÉGEK BROKKOLI KARFIOL.. 

SOVÁNY BORJÚ ÉS SZÁRNYAS HÚS 

FŐTT BURGONYA 

HÜVELYESEK BAB, LENCSE… 

LEVESEK 

TÚRÓ ÉS JOGHURT 

 

Miért eszek sokat, miét hízok? 

Van több oka... rosz szokások, nem egészséges élelmiszer kombinációkat használsz, nőlsz, hormonok… 

Kihagyod a reggelit 

Tévé vagy számítógép előtt eszel 

Összetéveszted a szomjúságot az éhséggel 

Tartsd magad az elképzeléseidhez 

Túl nagyok a tányérjaid 

Edzés után tömöd magad 

 

Mi a fehérje ? Mennyi fehérje szükséges a szervezetnek ? 

Az emberi test minden sejtje tartalmaz fehérjéket, ezért az elegendő mennyiségű napi adag-

juk nélkülözhetetlen az egészség megőrzése szempontjából.  

 

Mit kell enni a mérkőzés előtt ? 

A focistáknak meccs előtt kb. 2 órával nagyjából 600 kalóriányi ételt kell elfogyasztani, ami 

nagyjából 3 banánnak és 4 szelet teljes kiőrlésű kenyérnek felel meg (együtt). 

 

Mi emeli és mi csökkenti a cukor menyiséget mecs előtt ? 

teljes kiőrlésű gabonatermékek, bulgur, barna rizs 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
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Pravilna ishrana dece školskog uzrasta 

Hrana iz pekare, grickalice i slatkiši su u vrhu liste 

grešaka kada je reč o ishrani školaraca.  

Ishrana školske dece treba da bude izbalansirana, 

sastavljena od pet obroka. Ukoliko dečji dan prati 

povećana aktivnost, poput bavljenja nekom vrstom 

sporta, broj obroka može da se poveća na šest. 

Važan deo tog niza jeste doručak. Doručak daje telu 

hranljive materije, povećava pažnju deteta, daje mu 

energiju za aktivan početak dana, čini da se njegova 

telesna masa održi na odgovarajućem nivou. Doručak 

može da se sastoji od parčeta integralnog hleba i mesa, salate sa piletinom ili tunjevinom. Dobar izbor je 

kačamak, proja, parče pite. Salata je posebno dobro rešenje jer daje osećaj sitosti. Doručak treba da bude obilan, 

ali ne i hiperkalorijski.  

Prva užina može da bude i jedan sat posle doručka. Ovaj obrok je bitan jer održava stalni nivo glukoze u krvi, a 

time i koncentraciju dece tokom čitavog dana. I za popodnevnu i prepodnevnu užinu najbolje je odabrati voće ili 

voćni napitak. Važno je da užinu pojedu svakog dana. 

Kada je reč o ručku, obavezna je supica i parče mesa. Večera može da bude slična kao i ručak, samo sa 

prepolovljenim porcijama.  

Sport za decu - šta odabrati? 

Deci je kretanje neophodno - ono je bitno kako za njihov fizički, tako i za mentalni razvoj. Organizovani sportovi 

kao što su futbal, košarka i vaterpolo, pomažu deci da kanališu energiju, dok istovremeno grade fizičko zdravlje i 

uče se veštini timskog rada. 

Osim što na zabavan i zdrav način omogućavaju deci da budu aktivna, sportovi su važni jer uče decu važnim 

lekcijama: ona uče kako da budu članovi tima, kako da komuniciraju sa saigračima, ali i odraslima, kako da se 

izbore sa stresnim situacijama, sa greškama i neuspesima, kako da budu predvodnici,... 

Plivanje - sport koji će vam predložiti većina lekara 

Plivanje je možda najbolji vid vežbanja za decu jer podrazumeva angažovanje više mišićnih grupa i to u 

okruženju koje ne opterećuje zglobove. Deci je plivanje zabavno, jer deca vole vodu, a sama aktivnost ne pada 

im teško jer se u vodi osećaju lagodnije.  

Timski sportovi - za stariju decu 

Fudbal, košarka, vatepolo, odbojka i slični sportovi pogodniji su za stariju decu. Osim što razvijaju koordinaciju 

pokreta, kondiciju i fizičku spremnost, timski sportovi značajni su i za psihički razvoj deteta. Poznato je da su 

deca koja se bave ovim sportovima motivisanija i pokazuju veći stepen inicijative u svim pogledima. Takođe, 

deca šire krug prijatelja, uče se odgovornosti, kako prema obavezama koje nose treninzi, tako i prema timu.  

Borilačlke veštine - za kanalisanje energije 

Poznato je da se borilački sportovi preporučuju deci sa viškom energije i onima kojima treba pomoći sa 

kanalisanjem besa, jer, pogotovo dečaci, imaju prilike da se nauče samokontroli i disciplini. Sa druge strane, 

borilački sportovi preporučuju se i za potpuno opozitan tip karaktera, za decu koja se povlače i koja ne ulaze u 

konflikte jer im borilački sportovi daju dozu samopouzdanja i osećaja kontrole koji im je neophodan za 

celokupan i zdrav psihički razvoj. 

Sportovi uz muziku 

Ples, balet, džez balet i gimnastika, naročito su popularni kod devojčica koje brzo steknu osečaj za ritam, a uz 

muziku lakše savladavaju zahtevne pokrete koji se izvode. Ovi sportovi jačaju mišiće, pomažu koordinaciju 

ravnoteže, ali i samu fleksibilnost kod dece. 

Sport je zabava 

Ako pitate decu, koji je glavni razlog za igranje sportova, oni će vam reći da je taj razlog zabava. S tim u vezi, od 

krucijalne važnosti je, da bez obzira na odabrani tip sporta - dete uživa u istom. Ukoliko dete počne da trenira 

odbojku i potom shvati da mu se ne dopada, dozvolite mu da napravi promenu, ali ga posavetujte da izgura 

sezonu kako bi ispunilo obavezu prema saigračima. 

Porodična rekreacija 

Ako želite da vaše dete privoli sport i da mu isti bude uživanje, onda je najbolja ideja da prvi susreti sa sportskim 

aktivnostima budu u krugu porodice. Plivajte zajedno, vozite bicikl, igrajte bagminton u parku. 

https://www.stetoskop.info/pravilna-ishrana/glukoza
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

bukása, a világosi fegyverletétel után ezen a 

napon végezték ki Aradon a magyar honvéd-

sereg 12 tábornokát, Pesten pedig Batthyány 

Lajost, az első magyar felelős kormány minisz-

terelnökét. A vértanúk között nemcsak mag-

yarok voltak, hanem német, osztrák, lengyel, 

horvát, szerb és örmény származásúak is, de 

mindannyian közös célért, a magyar sza-

badságért harcoltak és haltak meg. Nevüket min-

denkinek tudnia kell: Lahner György, Aulich 

Lajos, Damjanich János, Knezich Károly, Lein-

ingen-Westergurg Károly, Pöltenberg Ernő, 

Török Ignác, Nagysándor József, Dessewffy 

Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos, Schweidel 

József, Vécsey Károly. 2001-ben az Aradi vér-

tanúk napját nemzeti gyásznappá nyilvánították. 

 

Lőpor és golyó általi halállal halt  
Lázár Vilmos főtiszt 

Gróf Dessewffy Arisztid tábornok 

Kiss Ernő tábornok 

Schweidel József tábornok 

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyver-

rel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések 

eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman 

élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a 

vállán érte a lövés, ezért három katona köz-

vetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek. 

 

Kötél általi halállal halt  
Lovag Pöltenberg Ernő tábornok 

Török Ignác tábornok 

Lahner György tábornok 

Knezich Károly tábornok 

Nagysándor József tábornok 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok 

Aulich Lajos tábornok 

Damjanich János tábornok 

Gróf Vécsey Károly tábornok 

Vécsey Károly tábornok. 

Juhász Gyula: Vértanúink 

 

A föld alól, a magyar föld alól 

A vértanúk szent lelke földalol: 

 

E nagy napon, hol emlék s béke leng, 

A bús bitókra hittel nézzetek! 

 

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, 

Minden napoknál szebb és szabadabb! 

 

A nap, melyért mi vérben esve el, 

Nyugodtan haltunk ama reggelen. 

 

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, 

Hisz onnan jönnek mind e sugarak; 

 

Hisz onnan árad, új világ felett, 

Szentháromságunk, mely jövőt teremt: 

 

Szabadság minden népnek, aki él 

S halni tudott egy megváltó hitér, 

 

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 

Mások szabad prédája, becstelen. 

 

Testvériség, mely át világokon 

Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. 

 

Ó magyarok, ti élő magyarok, 

A halhatatlan élet úgy ragyog 

 

Rátok, ha az egekbe lobogón 

Igazság leng a lobogótokon, 

 

Az Igazság, mely tegnap még halott, 

Világ bírájaként föltámadott. 

 

A népek szent szövetségébe ti 

Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. 

 

https://oktober6.kormany.hu/lazar-vilmos
https://oktober6.kormany.hu/grof-dessewffy-arisztid
https://oktober6.kormany.hu/kiss-erno
https://oktober6.kormany.hu/schweidel-jozsef
https://oktober6.kormany.hu/poltenberg-erno
https://oktober6.kormany.hu/torok-ignac
https://oktober6.kormany.hu/lahner-gyorgy
https://oktober6.kormany.hu/knezich-karoly
https://oktober6.kormany.hu/nagysandor-jozsef
https://oktober6.kormany.hu/grof-leiningen-westerburg-karoly
https://oktober6.kormany.hu/aulich-lajos
https://oktober6.kormany.hu/damjanich-janos
https://oktober6.kormany.hu/grof-vecsey-karoly
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A 2020/21-es tanévben községünkben a legnagyobb számú elismerést iskolánk tanulói szerezték!  

Hajrá Petőfi! 

Véget ért az Olvass.el! online olvasási verseny idei évada is. A PefiBecse csapata nagy szorgalommal, 

valamint dícséretet érdemlő csapatmunkával és kimagasló kreativitással oldotta meg a 9 forduló felada-

tait. A nagyon szoros és kiélezett megmérettetés során tanulóink a megszerezhető 216 pontból 213-at 

gyűjtöttek össze, mellyel a versenyben részt vevő 75 csapat közül a VII. helyezést érték el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L XIV.  ÉVF.  197.  SZÁM  O L D AL   11 

 

Nyàri vakàciò kezdetèn Làzàr Enikő, Kisutcai Ivett ès 

Bàràny Petra ötödikesek, felejthetetlen hetet tölthettek 

Palankàn a Vöröskereszt nyaralòjàban. Baràtkoztak, 

emlèkeket gyűjtöttek.   

 

Augusztusban mintegy 450 vajdasági és kárpátaljai általá-

nos iskolás diák érkezett a Rákóczi Szövetség 13. nyári 

táborába Sátoraljaújhelyre kiemelten szórványterületek-

ről. A kárpátaljai diákok Ungvártól egészen a Felső-Tisza

-vidékig a régió számos településéről érkeztek, a vajdasá-

gi diákok a bánáti és a bácskai településeket egyaránt 

képviselik.  

 

„NATURAL HEALTH - az 

egészségért a természeti örök-

ség védelmével” Gyermek 

program 

A projekt az Interreg - IPA Ma-

gyarország-Szerbia Határon 

Átnyúló Együttműködési Prog-

ram keretein belül jött létre, 

melyet a Than Fivérek Értelmi-

ségi Kör a magyarországi 

„EcoCenter” Közhasznú Alapítvánnyal valósít meg. 
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Megújult a dreai iskolaépület után a milesevoi tagozatunk épülete is. 

 

Az iskolakezdési csomag Magyarország Kormánya, to-

vábbá a Rákóczi Szövetség közös ajándéka. Több mint 

80 elsős kisdiák kapott tanszercsomagot és iskolatáskát 

az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben megtar-

tott központi tanévkezdő ünnepségen. 

 

 

A gyerekeket Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke és Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte. 
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Kisdiákjainkat a tudás mellett sok-sok ajándékkal vártuk.  
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A Gyerek7 első napján felső osztályainkban a tanórákat diákok 

tartották. Élvezetes órákra került sor. 

 

A Fuss anya, apa,velem és tesómmal! elnevezésű családi gyorsasági verseny kreativitásról, összetar-

tozásról, jó hangulatról adott tanúbizonyságot.  

“A Gyermekheti tanár-diák csere számomra nagyon izgalmas 

volt, egy új tapasztalat.” (Ferenczi Orsolya 5.b) 

“Érdekes volt látnom, hogy figyelnek szavamra, hallgatnak 

rám. Már aki.” (Herbatényi Botond 7.b) 

“Tanárnak lenni nagy öröm volt számomra. Megpróbáltam 

lekötni osztálytársaim figyelmét.” (Kádas Dávid 5.b) 

“Tetszett tanárnak lenni. Láttam, hogy a 

tanároknak nincs könnyű dolguk, hiszen elő kell 

készülniük az órákra és aztán elő kell adniuk az 

anyagot, hogy a diákok meg is értsék a leckét.” 

(Csapó Lara 7.c) 

“Tanárnak lenni jó volt. Kicsit izgultam, hogy 

valamit rosszul csinálok, vagy esetleg cirkusz less 

az órámon. De jól sikerült előadnom. Figyeletek 

rám. Egy felejthetetlen élmény marad számomra.” 

(Varnyú Leóna 7.c) 
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Iskolánkban a Gyermek7 negyedik napján ŐSZI VÁSÁRT tartottunk. A vállalkozói szellem ápolására valamint a 

jótékonykodás fontosságára fektettük aa hangsúlyt e napon. A befolyó összeg egy részéből iskolánk megújult 

udvarába szeretnénk padokat és szemeteseket vásárolni, míg egy részét a kihelyezett tagozatunk hasznáhatja fel. 
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A Gyerek7 zárónapján Mini-Gastro Fest-et rendeztünk az iskolában. Az udvaron sült-főtt a sok finom-

ság. Jó hangulatban telt el a nap. Senki sem ment haza éhesen. 
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Kalandos utazás 

Talán kilenc éves lehettem. Nem szerettem a hosszú utazásokat. 

Pedig ezúttal Münchenbe tartottunk a mamámékhoz. 

Hajnali háromkor indultunk el. Még sötét volt. A csillagok is hunyor-

gatták csak fényüket odafent a magas égen. Inkább a felhők rejtekét 

keresték. Ahogy én is a hátsó ülésen a meleg takarót.  

Az autó elindult. Én elaludtam.  

Arra ébredtem fel, hogy az autóúton vagyunk és anyu a bátyám fejét 

mossa, mert vissza kell fordulnunk, amiért otthon felejtette a bankkár-

tyáját. Tehát utunk az ismeretlenből az ismert felé röpített bennünket.  

Egy órácska és ismét az otthonunk előtt fékezett az autónk.  

Bankkártya fel és ismét  száguldottunk a messzi végtelenbe… 

Persze a nagy száguldást a határ megfékezte. Pontosabban a sárgavíz. 

Mert a határőrök gyanus szemmel méregették az autónkban talált kétli-

teres sárgás folyadékot. Magyaráztuk, hogy forrásvíz, meg hogy aki 

ebből iszik, azt visszahívja Óbecse.  

Alig fél óra magyarázkodás után megszűnt minden akadály előttünk és 

mostmár tényleg nyílegyenesen suhanhattunk a mamához. Tehát el-

aludtam ismét. Budapestig fel sem ébredtem. Tatabányán is átsuhan-

tunk. Egy kancsal tekintetet vetettem a turul szoborra. Az is aludt, akár-

csak a lelkem. 

A magyar—osztrák határon kezdtem ébredezni. Figyelni kezdtem a 

tájat. Rendezett falvak, útmente, szemét sehol. Az utak pedig 

tükörsymák nem mint nálunk, mint a mogyoróscsoki, tiszta hepe és hupa. 

Fent magasban, mint óriások néztek ránk a szélerőművek. Hatalmas karjaikkal integettek felénk. Fejük búbján a 

vörös fény lomhán villant pillanatra.  

Utunk végéhez közeledtünk. Beérkeztünk Münchenbe. Nagy forgalom. Zaj. Az Olyimpia Park tornya sandán 

figyelt bennünket. Az Alians Aréna is kémkedett utánunk. Hol kivilágosodott, hol elszürkült s beleveszett a kör-

nyezetébe. Pont mint a kémek. 

Kanyar jobbra, balra. S megérkeztünk a mamáék háza elé. Ők már a parkoló-

ban vártak bennünket. A mam annyira megörült, hogy úgy szaladt felénk, 

hogy lába nem érte a földet. Persze a mama egy angyal.  

Átöleltük egymást szorosan. Kalandos utunk véget ért. De a nagyobb kaland 

csak ekkor kezdődött el.                                                     Visovszki Márk 8.b 

Lukács Ákos 

Sulikezdés 

 

Itt vannak a barátok! 

Jó reggelt kívánok. 

Megindult az iskola, 

Fájó szívvel járunk oda. 

 

Ha beülünk a padokba, 

Gondoljunk hát arra: 

Ha nem járnánk iskolába, 

Kinek lenne diplomája. 

 

Ki oktatná a sok gyerekeket? 

Ki gyógyítaná a beteget? 

Ki javítaná, ami elromlik? 

Ki építené, ami összeomlik? 

 

Ezért fontos az iskola, 

Hogy minél többen járjunk oda. 

Értéke legyen az embernek, 

Értelme az életnek. 

Álmodtam 

Vasárnapot a mamáéknál töltöttük a szálláson. Kellemes őszi idő volt. Az 

ebéd pedig nagyon ízletes. Jót beszélgettünk. Nekem azonban csak a motoro-

záson járt az eszem, mert apától kaptam egy 50 köbcentis motort, amivel kizá-

rólag a tanya körüli földutakon közlekedhettem. 

Kikönyörögtem apától, hogy maradhassak délután is a tanyán, s estére ő majd 

eljön értem.  

-A leckéd kész? - kérdezte apa. 

-Hát… van egy rövid vers szerbből, de estére majd megtanulom. 

Így apa beleegyezett, s én egész délután motoroztam. A földes utakat keresz-

tül kasul bejártam. Őzeket, nyulakat ijesztettem meg.  

Estefelé apa eljött értem, ahogy megbeszéltük.  

Amikor hazaértünk, megfürödtem, vacsoráztam, és ágyba bújtam a szerb ver-

set magolni. 

Elolvastam egyszer. 

Elolvastam másodszor is. Aztán… → (folytatás a másik oldal alján) 
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Kiss Alex 

A vers csak születik 

 

A vers egyszer csak megszületik… 

Ahogy hallgatom a vidám fecskék 

Zajos érkező, tovaröppenő csicsergését. 

 

A vers egyszer csak megszületik… 

Ahogy nézem a cikázó röptük, 

Fürge játékuk, különös örömük. 

 

A vers egyszer csak megszületik… 

Ahogy a baglyok vijjognak, huhognak, 

Majd lomha fürgeséggel lecsapnak. 

 

A vers egyszer csak születik… 

Ahogy denevérek suhannak az éjben. 

Cikázva hogy ne maradjanak éhen. 

 

A vers egyszer csak megszületik… 

Ahogy a tehén bőgve szereti borját. 

Ahogy a macska mossa fia bajszát. 

 

A vers egyszer csak megszületik… 

Ahogy a tájra ráborul az este. 

Ahogy a nappalból lesz este. 

 

Észrevétlen megszületett a versem. 

Napi rutin 

 

Kis ágyamból máris felkelek, 

Gyorsan a fürdőbe bemegyek. 

Elő a fogkrémet, elő a fogkefét, 

Gyorsan intézem a reggeli piperét. 

 

Fogmosás után a fésűm hívogat. 

Siess! Fogd össze szépen a kontyodat! 

Most a ruhák jönnek. Nagy a választék. 

Döntést hoznom szinte képtelenség. 

 

Sok, próba és szenvedés után, 

Anya fegyelmez: az iskola csak rád vár! 

Táskát a hátamra, cipőt a lábamra, 

S futnom kell utcahosszat az iskolába. 

 

Ott a kapuban, barátnőm vár reám. 

Hol maradsz ily’ soká’ kis drágám? 

Akkor persze magyarázom késésem 

okát, 

Közben ő: te tudod, hogy ma írjuk a 

dogát? 

 

Pánikban sietünk az udvaron keresztül, 

Megírom a reggelem, fut agyamon ke-

resztül. 

Éhesen, fáradtan beülünk a padunkba, 

S már kezdődik is a rettenetes óra. 

Aztán felberregett a motor. A fekete sisak mellett süvített a szél. Hajtottam a gyönyörű Ducattim. Az őzek 

és nyulak menekültek. Az üldözőim elmaradtak mögöttem. Első voltam. A többiek sokkal mögöttem jöt-

tek, mert ők nem ismerték úgy a földes utakat, mint én ismertem azokat.  

Teljes sebességgel nagy börmögéssel száguldottam a kukoricás mellett. Nagy port hagytam magam mö-

gött. Minden állat elbújt a rejtekén. Egy sem ugrott elém. Valószínűleg felismertek, megismerték motorom 

hangját. Tudták, hogy a legjobb motoros rója az utakat. 

Ismét hátra kémleltem. A többi motoros jócskán lemaradt mögöttem. Őket veterán choppresesek követték. 

Száguldottam tova. Éreztem, mintha kerekeim már nem is a földön járnának. Szinte repültem.  

Közel lehetett a cél, mert az út mentén emberek álltak, és a nevem kiáltották: 

-Hajrá Máté! Előre Máté! Te vagy a legjobb Máté! 

Mindenki biztatott. 

Örömmámorban robogtam tovább a közeli látható cél felé, nevemet ordítozók között. 

-Máté! Máté! Máté!... MÁTÉ!!! 

Anya hangja volt. 

-Máté! Reggel van. Suli… Te a könyveden aludtál?! 

-Any, most miettad nem értem a célba! - duzzogtam a szemem dörzsölve. 

Nagyon szép álom volt. Csak még azt nem tudom, hogy magyarázom meg a tanárnőnek, mért nem tudom a 

verset elszavalni.                                                                                                                   Berkes Máté 7.b 
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Fergeteges hangulatú rock koncerttel indult iskolánkban a Gyermekhét. A Bubamara band ifjú te-

hetségei mutatkoztak be iskolánk alsósainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesés nappal kedték a gyermekhetet iskolánk legkisebbjei.ELsősök és a dreai kihelyezett tagozat diák-

jai bábelőadást nézhettek meg az óbecsei Népkönytár udvarában.  

Egyszer volt,hol nem volt… A mesefeldolgozàs utàn elkèszìtettük a hozzàillő bàbokat.  
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Idén első alkalommal mentorprogramot indítottunk az érkező ötödikes diákoknak. A 7.c osztály tanu-

lói szárnyuk alá vették az 5.b osztályt. A tanév első napján összeültek, hogy továbbadják eddigi tapasz-

talataikat, és közösen elbeszélgessenek arról, milyen is a felsőslét. A program nagyszerű lehetőség az 

idősebb tanulók vezetői készségének és felelősségérzetének a fejlesztéséhez, melyek nélkülözhetetle-

nek a sikeres felnőttélethez. A fiatalabb diákok pedig kaptak egy korban hozzájuk közelálló mentort, 

aki segít az új közegben való eligazodásban. 

Az eseményt Sági Lívia koordinálta.  
 

A Hét Nap az idén ünneplte a 75. születésnapját, ez alaklomból pályázatot írt ki,ezzel méltó emléket 

állítva Burkus Valériának mindenki Vali nénijének, aki hosszú évtizedeken át volt a Jó Pajtás szer-

kesztője, mindenese. Iskolánkból Szilvia, Judit és Piroska tanító néni diákjai vettek részt rajzaikkal. 

Bíró Benedek különdíjban részesült, amit ünnepélyes keretek között vehetett át, a többiket oklevéllel 

jutalmazták.  
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Öko-kiránduláson vett részt iskolánk 5a, 5b és 6b osztálya. Első állomás a szeméttelep volt. Itt lát-

hattuk az újrahasznosítható hulladék válogatását, bálázását. Második állomásunkon, a víztisztítóban 

megismerhettük milyen folyamatok szükségesek ahhoz, hogy jó minőségű ivóvizünk legyen. Ezt 

követően Szenttamáson, a Beljanska barán, a Tatić szállás csodás környezetében tölthettünk értékes 

időt.Köszönjük a szervezőknek,Than értelmiségi körnek és az EkoBečej civil szervezetnek és Sán-

dor Magdolna kísérő tanárnak! 

 

 

Községünkből egyedül isko-

lánk diákjainak adatott meg 

az a csodás lehetőség, hogy 

egy igazán élménydús kirán-

duláson vegyenek részt Ma-

gyarországon, Kiskunfélegy-

házán. 

Jóga óra, sportversenyek 

mozgatták meg a gyereke-

ket. Megnézhették a város 

nevezetességeit, múzeumát. 

Tanultak a gyógynövények 

jótékony hatásáról, az egész-

séges életmódról. Barátsá-

gok köttettek és boldogan 

tértek haza .  
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Наша школа је и ове године 

обележила Европски дан језика (26. 

септембар). На часовима језика који 

се изучавају у нашој школи 

организовани су тематски часови и 

пројектна настава. Ученици виших 

одељења представили су кроз 

шаролике презентације информације 

до којих су сами долазили, кроз самосталан или групни рад. На часовима мађарског језика 

ученици су, кроз радионицу, упознати са старомађарским језиком, лексиком и старим занатима. 

Српски, енглески и немачки језик представљени су путем пројектне наставе. Ученици су 

истражили и припремили презентације о земљама енглеског и немачког говорног подручја и 

туристичке мапе познатијих градова Велике Британије, а они који су се бавили српским језиком 

су истраживали Србију као државу, њена обележја, фестивале, значајне градове, спортисте и 

народне специјалитете. Кроз међупредметну корелацију ученици су дошли до веома лепих и 

корисних сазнања и обогатили своју општу културу. Ученичка истраживања и продукти били су 

под менторством предметних наставника (Сич Будаи Енгелберт, Сунчица Бањанин, Вања Грдић, 

Даниела Ћук, Ливиа Шаги и Тимеа Фекете). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-

kolánk idén is megemlékezett az Európai nyelvek napjáról (szeptember 26.). A nyelvórákon projektok-

tatást és tematikus órákat szerveztünk. A felső tagozatos tanulók egyéni vagy csoportmunka keretein 

belül kutatást végeztek megadott témákra, amely eredményeit változatos formában mutatták be. A ma-

gyar órákon műhelymunkán ismerkedtek az ómagyar nyelvvel, szókinccsel és foglalkozásokkal. A 

szerb, angol és német órákon projekteken dolgoztak a tanulók: az angol és német nyelvterületek orszá-

gai kerültek bemutatásra, valamint turistatérképek készültek Nagy-Britannia híresebb városairól; ezen 

kívül Szerbia jellegzetességei, fesztiváljai, jelentős városai, sportolói és nemzeti ételei is bemutatásra 

kerültek. A diákok értékes tudással gazdagodtak és gyarapították kulturális ismereteiket. A színes és 

informatív munkák a szaktanárok segítségével készültek: Szűcs Budai Engelber, Sunčica Banjanin, 

Vanja Grdić, Daniela Ćuk, Sági Lívia, Fekete Timea. 

“Általában azt tapasztaltam, hogy a kellemes dolgokat anyan-

yelvemen tudom inkább közölni, de a kellemetlen dolgok – föl-

mondani egy régi hű alkalmazottnak, vitatkozni egy szerződés 

kétes ponjairól, gorombáskodni a pincérrel, szemébe vágni 

valakinek a nyers és kínos igazságot könnyebben mennek más 

nyelven. Szerelmet vallani az anyanyelvemen óhajtok, de 

szakítani idegen nyelven. Verset írni magyarul, de kritikát le-

hetőleg portugálul.”                                     Kosztolányi Dezső 
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Okos-e a tányérod? Megmászható-e a mozgáspiramis? - kérdésekre és még sok hasonlóra kaptak 

választ a 4.b és 3.b osztály tanulói, akik Szűcs Szabina és Molnár Sóti Irén tanítónők vezetésével a 

"Táplálkozás és fizikai aktivitás" projektjüket együtt valósították meg. Szórakoztató tudásszerzés-

ben, összehangolt csapatmunkában, játékban és nevetésben volt részük.  
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Iskolánkban a Gyermek7 negyedik napján ŐSZI VÁSÁRT tartottunk. A vállalkozói szellem ápolására valamint a 

jótékonykodás fontosságára fektettük aa hangsúlyt e napon. A befolyó összeg egy részéből iskolánk megújult 

udvarába szeretnénk padokat és szemeteseket vásárolni, míg egy részét a kihelyezett tagozatunk hasznáhatja fel. 
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Az alsósok a gyemekhetet kézmű-

ves foglalkozásokkal zárták. 

Fülöp Attila fafaragást oktatott, 

Ricz Kasziba Beáta megmutatta, 

hogyan lehet csuhéból angyalkát 

készíteni, Koncz Mónika és 

Gondos Sarolta bevezetett min-

ket a nemezelés világába, 

Szivárvány festőcsoport tagjai, 

Tót Kása Piroska és Kurunci 

Mária rajzolni tanítottak ben-

nünket, az Ökobecse pedig ismét 

alkotott velünk.  

 

 

ВРЕДНИ МРАВ 

 

Вредан и ситан, 

али човеку уопште 

није битан. 

Никоме зло не може нанети, 

а само један твој корак 

може га згазити. 

Храни се, дише, живи. 

Његовој храбрости 

нека се свако диви. 

Час је овде, час је тамо, 

за одмор не зна, 

већ да ради само. 

Зато вас молим, свете: 

брините и о мраву, 

јер је и он нечији отац или дете 

Има срце, и то велико. 

Право на срећу и на све 

што је радом стек'о. 

На леђима велики терет носи 

и свима својим радом 

поносно пркоси. 

Теодора Козма Va 
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1. Melyik szólás / közmondás ered egy ismert népmeséből? 

A) Bagoly mondja verébnek, hogy nagy a feje. 

B) Egyszer volt Budán kutyavásár. 

C) Aki szelet vet, vihart arat. 

 

2.  Melyik mesében faltak fel egy egész falut? 

A) A só 

B) Az égig érő paszulyszár 

C) A kisgömböc 

 

3.   Melyik királyunk járta álruhában az országát? 

A) Szent István 

B) Hunyadi Mátyás 

C) Könyves Kálmán 

 

4.   Melyik mesében táncolnak az állatok furulyaszóra? 

A) Az aranyszőrű bárányka 

B) A csillagszemű juhász 

C) Jávorfából furulyácska 

 

5.   Kihez kéredzkedett be az obsitos katona Kőlevest főzni? 

A) a vasorrú banyához 

B) a fogadóshoz 

C) egy öregasszonyhoz 

 

6.   Milyen szemű a mesebeli juhászlegény? 

A) csipás 

B) rövidlátó 

C) Csillagszemű 

 

7.   Ki orozta el a kiskakastól a talált kincsét? 

A) a gazdája 

B) a török császár 

C) a róka 

 

8.   Hogy hívják a magyar mesék repülő lovát? 

A) Pejkó 

B) Táltos 

C) Ráró 
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9. Egészítsd ki a következő ismert mesebeli mondatot:  

Hát te hol jársz erre, ahol a/az _____________ se jár? 

A) taxi 

B) autóbusz 

C) madár 

 

10. Miért nem tépte szét a medve a juhászt? 

A) mert megijedt a csillagszemtől 

B) mert jóllakott vackorral 

C) Mert a juhász szépen furulyázott 

 

11. Hogyan lett véget a Kis gömböc életének? 

A) a gazda megfüstölte 

B) a kiskondás fanyelű bicskája kihasította 

C) megütötte a guta 

 

12. Hogy hívták a mesebeli macskakirályt? 

A) Mirmurr 

B) Kacorkirály 

C) Nyaú 

 

13. Melyik mesékre ismersz rá a képek alapján? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 6 
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140 éves az Eucharisztikus Kongresszus 

 

2021. szeptember 5-12 között rendezték az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust Budapesten, amit eredetileg 

egy évvel korábban kellett volna megtartani, ám a vírus-

helyzet miatt, sok más eseményhez  – így az olimpiához –,  

hasonlóan egy évvel tolódott annak megrendezése. 

Mi is az az eucharisztia?  

Maga a szó magyarul Oltáriszentséget jelent.  

A kongresszusi mozgalom Jézusnak a világban való való-

ságos jelenlétét hirdeti. Így ezeknek az összejöveteleknek a 

középpontjában is maga Jézus áll.  

Az idei eseményt záró szentmisét a Hősök terén Ferenc 

pápa tartotta és ezen több mint százezer zarándok is jelen volt a világ minden tájáról. A pápa jelenléte 

azért is fontos, mivel nem minden kongresszuson szokott megjelenni. Az előző 2016-os a Fülöp-

szigeteken megtartott kongresszuson például a szentatya csak videó üzenetben szólt a hívekhez. 

 

A kongresszus története egészen 1874-ig nyúlik vissza.  

Kezdeményezője egy franciaországi asszony Emilia Tamisier volt, aki eredetileg zarándoklatot szerve-

zett Avignonba, amely a 14. században egy ideig a pápák székhelye is volt.  

1881-ben tartották az első nemzetközi jellegű kongresszust a franciaországi Lille-ben.  

A kongresszusok sorából kiemelkedett az 1893-as jeruzsálemi. A Vatikán ezen képviseltette magát elő-

ször Benot Marie Langenieux bíboros személyében 

 

Magyarországon nem az idei volt az első Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 1938-ban már egy-

szer Budapest vendégül látta a 

világ katolikusait.  

 

Az akkori rendezvény létrejöttéért 

sokat dolgozott Serédi Jusztinián 

esztegormi érsek.  

Abban hogy 1938-ban Budapest 

megkapta a 34. kongresszus meg-

rendezését közrejátszott az is, 

hogy ebben az évben az ország 

egy másik jeles ünnepet is tartott. 

 

1938. június 1-jén kezdődött a 

Szent István év, amely során a 

kilencszáz évvel korábban elhunyt 

országalapító szent királyra emlé-

keztek.   
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Az 1938.  május 25-29-e között megrendezésre kerülő 34. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fő rendezvényeit a 

Hősök terén tartották.  

A kongresszus fő szervezője Bangha Béla jezsuita szerze- tes 

volt, ő írta az esemény himnuszát is. A rendezvény fővédnöke 

Purgly Magdolna, Horthy Miklós kormányzó felesége volt. 

Ezen a kongresszuson ugyan nem volt jelenen a pápa, vi-

szont  legátusa Eugenio Pacelli bíboros államtitkár révén kép-

viseltette magát. Azt akkor még senki sem tudta, de a követke-

ző évben Pacelli bíboros XII. Piusz néven pápa lett.    

A kongresszus rendezvényein több mint félmillió ember vett 

részt. Korabeli leírások szerint a háromszázezer fővárosi katoli-

kus mellett mintegy negyedmillió ember utazott fel vidékről Bu-

dapestre. Továbbá a kongresszusnak mintegy ötvenezer külföldi 

vendége is volt, akik többnyire Olaszországból, illetve Lengyel-

országból érkeztek. Már a  nyitó szentmisén kétszázezren vettek részt, de a további programok, még az 

éjszakába nyúló körmenetek is több tízezer embert mozgattak meg. Minden bizonnyal a rendezvény 

látogatottsága még nagyobb lett volna, ha Hitler nem tiltja meg a német katolikus egyház vezetői-

nek, és híveinek a kongresszuson való részvételt. Ettől függetlenül  Magyarország bebizonyította, 

hogy képes egy ilyen nagyszabású rendezvényt sikeresen megtartani. 
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Az óbecsei Népkönyvtár a Perem Magyar Színházi Egyesülettel karöltve 2021.szeptember 29-én mél-

tóképpen ünnepelte meg a Népmese napját, Benedek Elek születésnapját. Ugyanis ekkor tartottuk meg 

a községi szintű mesemondó verseny döntőjét, melyen három kategóriában 53 mesét halhattunk. "A 

született mesélő előadás közben hangulatot teremt, és elvarázsolja a hallgatóságot." Igen, elvarázsol-

tak bennünket a szebbnél-szebb mesék. 

Toma Viktória, a zsüri elnöke –meseíró, újságíró,szerkesztő, Magyar Zsófia- a Szabadkai Népszínház 

színésznője , Fercsik Kiss Piroska- magyar nyelv és irodalom tanár, könyvtáros, valamint Deák Enikő- 

magyar nyelv és irodalom tanár összetételű zsüri a következő tanulókat díjazta: 

II kategória (4. és 5. osztályosok) 

1.Ferenci Orsolya Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 5 ( felkészítő:Szűcs Budai Engelbert ) 

2.Bátori Simon Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 5 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

3.Raffai Lara Samu Mihály Ált. Isk. 5 Péterréve ( felkészítő:Ferencz Boglárka) 

3. Nagy Lóránd Samu Mihály Ált. Isk. 5 Óbecse(felkészítő:Hegedűs Anikó) 

Különdíj: 

Ződi Kinga Samu Mihály Ált. Isk. 5 Óbecse(felkészítő:Hegedűs Anikó) 

III kategória (6. és 7. osztályosok) 

1. Kisutcai Ivett Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 6 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

2. Szalma Viola Samu Mihály Ált. Isk. 6 Péterréve ( felkészítő:Ferencz Boglárka) 

3. Szabó Áron Samu Mihály Ált. Isk. 6/a Óbecse ( felkészítő:Józsa Zsuzsanna) 

3. Farkas Larisszas Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 6 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

Különdíj: 

Deák Dominik Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 6 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

Koncz Villő Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 6 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

Szemendri Balázs Petőfi Sándor Ált. Isk. Óbecse 6 ( felkészítő: Szűcs Budai Engelbert ) 

A díjazott mesemondók díszoklevelet, valamint értékes vásárlási utalvanyt kaptak, amit a Papirus 

könyvesboltban vásárolhatnak le. Minden résztvevő köszönőlapot és egy évre szóló ingyenes tagsági 

könyvet kapott. 
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A magyar népmese napja alkalmából a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakgimnázium 1.a osztálya és a vajdasági Petőfi Sándor Általános Iskola 1.c osztálya mesét cserélt.  

 

 

Az Állatok világnapját minden 

évben október 4-én ünnepel-

jük. Assisi Szent Ferenc már a 

13. század elején azt hirdette, 

hogy mindent szeretnünk kell, 

ami körülvesz minket, legyen 

az élő vagy élettelen. Ez alka-

lomból iskolánk másodikosai 

Szilvia ès Piroska tanitònő ès 

Franciska tanìtònő elsősei, 

megmutatják mennyire 

szeretik házi kedvenceiket. 
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A FORRÀS MNKOK az NMT jòvoltàbòl egy 

fergeteges bulin vehettünk rèszt!A Csiga-duò 

együttes koncertjèn nagyon jòl szòrakoztunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk diákjai megismerkedtek a helyes táp-

lálkozással, a vízzel, tisztálkodással, emberi 

testtel. Koncz Gyula doktor úr sok hasznos 

információval látott el bennünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćuk Maša és Elena 

remekül szerepeltek az 

őszi futóversenyen, 

amit a városunk utcáin 

szerveztek meg. 
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Az egyértelmű válasz 

Gyerekek, ki tud nekem egy átlátszó fémet mondani? 

Pistike jelentkezik: 

- Tanító néni kérem, a drótkerítés... 

 

Fagyasztás 

Az asszony megharagszik a papagájára és beteszi a 

méhülyhűtőbe. Egy perc mulva kinyitja azajtót és szól 

a papagájnak hogy jöjjönki. Mire a papagáj: 

-Én már nem papagáj, hanem pingvin vagyok.  

 

Teverúgás 

Mérges kismalac az orvosnál:  

-Belém rúgott a teve!  

-Hol? - kérdezi az orvos.  

-Hol? Hol? Hát a sivatagban!  

 

Szotyit? 

Nyuszika sétál az erdőben és szotyizik. Találkozika 

kígyóval:  

-Szia Kígyó! Kérsz egy marék szotyit?  

-Nyuszika, most direkt bunkózol???  

 

Matematika vagy logika? 

Nyuszika fut eszeveszetten a szibériai pusztán kelet-

nek, amikor megállítja a róka: 

- Hová futsz, nyuszika? 

- A vadászok úgy döntöttek, hogy kilövik az ötlábú 

nyulakat... 

- De hiszen neked négy lábad van!?! 

- Ja, de ezek előbb lőnek, aztán számolnak!  

 

A döntés nehézsége 

A béka ugrál az úton. 

A kereszteződésnél egy táblát talál, amire ez van írva: 

Szépek balra, okosak jobbra! 

Mire a béka: 

- Hát most szakadjak ketté?  

 

Fő az óvatosság 

A veréb mama tanítja fiókáit: 

- Nem csak a macskáktól kell félnünk, hanem az au-

tóktól is. 

-Miért mama? 

- Mert tegnap egy piros Opel akart felmászni ide a 

fára.  

 

 

 

Igemódok 

- Ismeritek már a kijelentő és a felszólító mód közötti 

különbséget. Most mondjunk rá példát. "A szekér elin-

dul. Hogy van ez, István, felszólító módban? 

- Gyű te!  

 

Pontok 

Pistike ujjongva szalad az anyukájához: 

- Anya, kaptam az iskolában két pirosat meg egy feketét. 

- Jól, van, kisfiam megjutatlmazlak, itt egy százas. 

Pistike fut az apukájához is. 

- Apa, kaptam az iskolában két pirosat, meg egy feketét. 

- Jól, van, ügyes vagy. Itt egy százas. 

Fut a nagyihoz is. 

- Nagyi, kaptam az iskolában két pirosat meg egy feke-

tét. 

- Ügyes vagy, itt egy ötvenes. De mondd csak, miért 

kaptad a feketét? 

- Mert beírtam magamnak két pirosat...  

 

Igeen 

Egy gyerek panaszkodik a tanítónak, hogy valaki reggel 

ellopta az ablakából a pintyet kalitkástul. 

A tanító végignéz az osztályon: 

- Mindenki itt van? 

Kórusban felelik a gyerekek: 

- Igeeen! 

- Akkor álljatok fel! 

Megtörténik. 

- Mindenki felállt? 

- Igeeeeen! - zúgja a kórus. 

- Az is, aki ellopta a pintyet? 

- Egy vékony hang hátulról: 

- Igen!  

 

Írás és olvasás 

A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja az első taní-

tási nap után. 

- Na, mit tanultatok ma? - kérdi tőle. 

- Képzeld, megtanultam írni! - feleli a kisfiú büszkén. 

- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál? 

- Hát azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg.  

 

Ritkaság 

 - Ki tud mondani egy nálunk ritka állatot? 

Pistike jelentkezik. 

- Zsiráf... 

- De hiszen nálunk nincs is zsiráf. 

- Na, hát ennyire ritka állat...  
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Bátor fuvarozó 

Találkozik a kismalac a bátor nyúllal. 

- Szia, bátor nyuszi! Te tényleg nem félsz a róká-

tól? 

- Tényleg. 

- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadá-

szik, és nagyon félek. 

- Gyere. 

- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka a kö-

zelben. Biztos nem félsz? 

- Biztos. 

- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem 

esz meg? 

- Néhanapján viszek neki egy malacot.  

 

A hatlövetű 

Nyuszika sétál az erdőben, pörgeti az új hatlövetű-

jét és lődöz.  

PUFF PUFF  

- Helló Medve!  

PUFF PUFF  

- Látod ott azt a kupac kakit!?  

PUFF PUFF  

- Megeszed, vagy...  

KATT KATT  

- ...én eszem meg?  

 

Buuumm 

Versenyt repül a gém meg a gólya. 

Egy vadász észerveszi őket, előkapja a puskáját, 

lő. 

A gém élettelenül lezuhan. 

A gólya utánanéz:  

- Gém over!  

 

No melyik? 

Megy a kisnyuszi az erdőben. 

Jön a farkas. 

Megszólal a kisnyuszi. 

- Szia, én a legkisebb nyuszi vagyok! Hát te ki 

vagy? 

- Én vagyok a nagy farkas. 

- Hűha! És az ordas vagy az ordatlan?!  

 

Villámkérdések 

- Hogy hívják a dagadt indiánt? 

- Gömbvillám!  
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Használd az eszed! 

 

Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki 

az? 

öcséd - bátyád - húgod - nővéred - te magad 

 

Szabó úrnak és Szabónénak négy lánya van. 

Mindegyik lánynak van egy bátyja. Hány gyerme-

ke van Szabóéknak? 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 

 

Hány állatot gyűjtött Mózes a bárkájában? 

kettőt mindből - hárommilliót - Mózes egyet sem 

 

Egy majom, egy mókus és egy madár versenyez-

nek, ki ér fel először a pálmafa legtetejére. Kié lesz 

a banán, a majomé, a mókusé vagy a madáré? 

majomé - mókusé - madáré - egyiké sem 

 

Hét hónap 31 napos, négy hónap 30 napos. Hány 

hónapban van 28 nap? 

egyben - hatban - tizenkettőben 

 

Melyik a nehezebb: 1 kg vas vagy 1 kg toll? 

a vas - a toll - súlyuk egyenlő 

 

Ha egy versenyen megelőzöd a második helyen ál-

lót, hányadik leszel? 

második - első - harmadik - nem érsz célba 

 

Hányszor lehet kivonni a tízet a százból? 

tízszer - egyszer sem - csak egyszer 

 

Ha másfél tégla 15 dinár, akkor mennyibe kerül 8 

tégla? 

100 dinár - 80 dinár - 120 dinár 

 

Hány új van tíz kézen? 

10 - 100 - egy sem 

 

Budapest és Hatvan 60 km-re van egymástól. Bu-

dapestről egy gyalogos, Hatvanról egy kerékpáros 

indul el egyszerre egymás felé. A kerékpáros há-

romszor olyan gyors, mint a gyalogos. Amikor ta-

lálkoznak, melyik van közelebb Hatvanhoz? 

a kerékpáros - a gyalogos 
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Logikai feladatok 

Ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lő ki? 

 

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy 

almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád? 

 

A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. Hogyan mész át a másik oldalra nyáron? 

Van egy csónakod így át tudsz evezni. És télen, hogyan mész át barackot enni? A folyó befagyott így 

nem tudsz csónakkal menni.  

 

Meghalt az öreg arab. Végrendelete szerint a két fia közül az örökli mesés vagyonát, amelyikük tevéje 

egy verseny során leglassabban ér a legközelebbi oázisig. A végrendelet felolvasása után a két fiú tevé-

re pattant, és gyors iramban elindult az oázis felé. Miért? 

 

Hat lába van, mégis megbotlik, mi az? 

 

Nyomozósdi 

Kiraboltak egy kisebb méretű házat. A szomszéd a következőt mesélte az esetről: „Zajt hallottam a 

szomszéd házból és gondoltam megnézem, hogy mi lehet az oka. Hogy benézhessek a házba, rá kellett 

lehelnem a fagyott ablakra – ekkor láttam, hogy mekkora rumli van odabenn.” 

A rendőrök letartóztatták a férfit – miért? 

 

Egy bankot éppen akkor raboltak ki, amikor az épületben tűz ütött ki. Az egyik őr azt mondta, hogy 

meg akart menteni egy zsák pénzt, de mielőtt kiért a biztonsági ajtón, lehajolt hogy beköthesse a cipő-

fűzőjét. Ekkor az ajtó kinyílt mellette és megütötte a fejét. Miután felébredt, a pénz köddé vált. 

A rendőrök letartóztatták az őrt – miért? 

 



A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós 

Önképzőkörének diáklapja. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Lázár Enikő, Koncz Villő, Herbatényi Botond és Visovszki Márk 

tanulók. 

Szerkesztők: Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Bárány 

Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Visovszki Márk, Tóth 

Tamás tanulók. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 

Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató. 

Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai - tanulók az iskolai fénymásológépen 

 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»  

Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Лазар Енике, Конц Виле, Хербатењи Ботонд и  

Вишовски Марк  ученици. 

Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар 

Енике, Конц Виле, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга Арпад, Хербатењи 

Ботонд, Вишовски Марк, Тот Тамаш ученици. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 

Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.  

Штампа: чланови уређивачког одбора - ученици на фотокопир апарату у 

школи 

Köztársaság utca 135. 
Републиканска 135. 
21220 Óbecse - Бечеј 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 

 
Основна Школа  

“Петефи Шандор” 

tel: 021-6915-692 
Email:  
sekretar.petefi.becej@gmail.com   

Figyelő—Sveznalica 
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