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Figyelő—Sveznalica 
Suttog a fenyves,  

zöld erdő, 
Télapó is már eljő. 

Csendül a fürge 
száncsengő, 

Véget ér az esztendő. 
Tél szele hóval,  

faggyal jő, 
Elkel most a nagykendő. 

Libben a tarka 
nagykendő,  

Húzza-rázza hűs szellő. 
Suttog a fenyves,  

zöld erdő, 
Rászitál a hófelhő. 

Végire jár az esztendő, 
Cseng a fürge 
száncsengő.  

Weöres Sándor 
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Áldott karácsonyt! Boldog új évet! 
Strećna nova godina! Stretan božić! 
Merry Christmas! Happy New Year! 

Froche Weihnachten! Glückliches Neues Jahr! 
 



Karácsony idején gondolatainkkal mindig visszatérünk gyermekkorunkba, hiszen 
az akkori alapvető érzelmi élményeink könnyen fellobbannak. Sokan átélhettük 
az ünnepi készülődést, a rokonok, a vendégek érkezését, az izgatott várakozást a 
gyertyagyújtásra, az illatok, a fények és a zene magunkba engedését, a kézfogást, 
a simogatást, az ölelést, a rohanást az ajándékokhoz, a közös vacsora élvezetét, 
majd a visszatérést a karácsonyfához, az ajándékokhoz, és az álomba zuhanást a 
szeretet, és a hálaérzés felragyogásával. Ha visszagondolunk erre az időszakra, 
felismerhetjük, hogy a karácsonyi rítus családi emlékei sokkal megrajzoltabbak 
és összetettebbek, mint a valaha kapott ajándékok fakult, hézagos emléknyomai. 
Könnyű belátnunk, hogy lelki kötődéseink átélése, érzelmi kapcsolataink biz-
tonság-hálójának tapasztalata, és kellemes közérzetünk élménye sokkal fon-
tosabb, mint az ajándékok átmeneti birtokolása. A család karácsonyi szokásainak 
kialakítása és megvalósítása az elképzelések, a közös aktivitások összehan-
golását, és az egymás iránti hűséget egyaránt igényli. Mindez nem megy magától. 
Születéstől halálig az anya a család érzelmi életének központja és irányítója. De 
ahhoz, hogy az érző, figyelmet adó és cselekvő anya is megszülethessen, "bölcs" 
újszülöttje teremti meg a szükséges lelki feltételeket, leginkább puszta létezésével 
és kisugárzásaival. Ne feledjük az újszülöttet, a csecsemőt, a kisgyermeket, aki 
valóban "lángot rak a fázó homlokok mögé"! 
Év végi lapszámunkban karácsonyhoz, az ünnephez köthető gondolatainkat 
szedtük össze. Ebben nyolcadikosaink voltak segítségünkre és főszerkesztőink 
néhány tanárjukat is megkérték, tegyenek vallomást ünnepről, szeretetről, 
karácsonyról. 
Mindenkinek Kegyelemteljes, Békés, Meghitt Karácsonyt és Eredményekben 
Gazdag, Egészséges Boldog Új Esztendőt kíván minden kedves Figyelő 
olvasónak: a szerkesztőség 

O L D AL2 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Szabolcska Mihály: 
Karácsony 

 

Egy nap meg egy este  
Minden esztendőben:  
Szeretném, ha király  

Lehetne belőlem! 
 

Ha nem is, ha nem is  
Valami sokáig:  

Karácsony estétől  
Karácsony napjáig. 

 

Karácsony estéjén,  
Hogy a csillag támad:  

Kinyitnám aranyos  
Gyöngyös palotámat. 

 

Minden elhagyottat  
Oda gyűjtögetnék,  

Sápadozó árvát  
Szárnyam alá vennék. 

 

Ha koldus, ha bűnös:  
Nagy birodalmamba'  

Szerető szó nélkül  
Senki sem maradna. 

 

Könnyet ahol látnék:  
El azt sem kerülném,  

Szép selyem kendőmmel  
Szépen letörülném! 

 

… Karácsony estéjén  
Minden esztendőben,  
Szeretném, ha király  

Lehetne belőlem! 

Karácsonyi illemtan mindenkinek 

Karácsony, szeretet ünnepe, a békesség, és a nyugalom időszaka.  
A karácsonyi ünnepek előkészülete, az üdvözlő lapok időbeni elküldése. Fontos, 
hogy a jókívánságaink ne az ünnepek után érkezzenek meg, mert ez nagyon 
kellemetlen. Ne írj a jókívánságok mellé más, az ünnepekkel nem kapcsolatos, prózai 
dolgokat. A képeslap nem helyettesítheti a személyes találkozást.  
Az ünnepek alatt illik a közeli hozzátartozóinkkal együtt ünnepelni, vagy felkeresni 
őket az ünnep valamelyik napján.  
Az ünnepet megelőzendő kell az ajándékra gondolnod. Az ajándékozást a szeretet 
vezérelje. Ne az ajándék értéke jelezze a szándékodat, hanem a jellege.  
A fenyőt, hogy ki díszíti, az családonként különböző lehet. Van, ahol a szülök 
meglepetésként díszítik, máshol a nagyobb gyerekek szívesen elvállalják. A fenyő 
csak egy kelléke az ünnepnek. Fontos hogy tiszta és rendezett lakás fogadja a 
családot és a vendégeket.  
Az ünnep 24-én kezdődik.  A régi szokás szerint ekkor a délelőtt folyamán csak, a 
ház körüli munkákat látták el, és délután kezdődött a főzés a sütés, a tisztálkodás, és 
az ünnepi vacsora előkészítése. Ennek a napnak a délutánján nem illik más házhoz 
menni, nem családtagnak telefonálni. Mindenképpen nagyon illetlen ilyenkor 
kölcsönkérni bármit is. Szokás volt még ekkorra visszaadni minden kölcsönkért 
tárgyat. Ilyenkor illik kibékülni addigi haragosainkkal.  
Az ünnep egyik fontos eseménye az ünnepi vacsora. Ezt szépen megterített asztal 
mellett költsük el. Fehér abrosszal szokás teríteni mindenkinek egyforma terítékkel. 
A tálalásra is ügyelni kell, lábas, fazék ne kerüljön az asztalra. Az asztalra egy kis 
asztali dísz, vagy adventi koszorú is kerülhet, ami az ünnep hangulatát megadja. 
Gyertyagyújtáskor illik imádkozni.  
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A karácsonyt van, aki az ajándékok miatt szereti. 
Van, aki azért, mert szereti kapni, van aki azért, mert 
szereti adni, meglepni vele másokat. Mások azért 
szeretik, mert ilyenkor együtt a család. De a 
karácsony azért is szép ünnep, mert ilyenkor a kinti 
fehér hótakaró és a benti fényes díszek jó érzéssel 
töltenek el. Ilyenkor minden olyan tökéletes. Anya, 
apa, testvérek együtt vannak. A szeretet körbeöleli a 
házakat, családokat. Ilyenkor mindenki megpróbál 
kedves lenni, segíteni. (Dániel Daniella 8.b) 
 

A karácsony a családról szól. Egy asztalnál ül a 
család, a rokonság, mindenki, aki fontos a család 
számára. Ez az egyik legszebb ünnep. Az ünnepi 
asztalnál meg lehet beszélni mindent, további 
konfliktusok nélkül. Jó érzés együtt menni a 
karácsonyi ünnepi misére. (Keller Violetta8.b) 
 

Karácsony nekem a legszebb ünnep, Krisztus 
születése, amikor együtt a család. Nem szoktam 
elvárni senkitől, hogy adjon nekem ajándékot. Mert 
ez az ünnep nem arról szól! (Gábor Julianna 8.b) 
 

Számomra a karácsony a család ünnepe. 24-én este 
elmegyünk gyalog a templomba. A mise után 
örömmel szívünkben hazasétálunk, finomat 
vacsorázunk, átadjuk egymásnek az elkészített 
ajándékainkat. Végül együtt játszunk, imádkozunk. 
(Zavarkó Zoltán 8.b) 
 

A karácsonyról a melegség jut az eszembe. Sosem 
veszekszünk, csak szeretjük egymást. Erre a napra 
már előre készülünk. Fát díszítünk, lakást takarítunk, 
segítkezünk anyának. Finom süteményillat járja át a 
házat. Az ünnep lényege, hogy együtt legyünk és 
emlékezzünk Jézus megszületésére. (Pintér Krisztián 
8.b) 
 

Három szó jut az eszembe: család – szeretet – öröm. 
A legszebb dolog  ilyenkor, hogy a család együtt van, 
beszélgetnek tagjai, nem vitatkozik senki sem. Ez az 
ünnep nem az ajándékozásról szól, hanem az 
örömszerzésről. (Herbatényi Zalán 8.b) 
 

Együtt a család. Fahéjas teát iszunk és élvettők a 
lobogó tűz melegét, hangulatát. (Rajsli Tímea 8.b) 
 

Együtt vagyunk, vidámság, melegség, jókedv tölti be 
az egész házat. A feldíszített karácsonyfa beragyogja 
a szobát. (Nagy Andrea8.c) 
 

A karácsony a legszebb ünnep. Sok embernek 
kívánhatok boldog ünnepet. (Szabó Dániel 8.c) 
Minden évben megünnepeljük, megis nem mindegyik 
ember tudja értékelni ezt az ünnepet. A családról, a 
szeretetről szól, nem pedig arról, ki mit ajándékoz és 
mit kap. Csupán szeretni kell egymást, megbecsülni a 

másikat és szeretni a karácsonyt. (Lázár Lea 8.c) 
 

A szüleim mindig dolgoznak és ebben a pár napban 
végre együtt van nyugalomban az egész család. Végre 
együtt eszünk, beszélgetünk és szórakozunk. 
Számomra nem az ajándék jelenti az ünnepet. Hanem 
az együttlét, a családi öröm és a lakást betöltő illatok. 
(Tallós Hédi 8.c) 
 

Ezen az ünnepen egy helyre gyűlünk. Még a 
mostanában gyakori távolra utazók is haza igyekeznek. 
Nálunk is ilyenkor lakoma van, ahol mindenki elbeszéli 
a mostanában vele történteket. És ez mindég sok 
érdekességeket rejt magában. (Kákonyi Balázs 8.c) 
 

Béke és szeretet: nekem ezt jelenti a karácsony. (Tóth 
Tímea 8.c) 

O L D AL3 



A karácsonyi vacsora: Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma.  
A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken szokták.  
Karácsonykor piros terítő került az asztalra, a piros az öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi 
jászolra emlékezve és emlékeztetve.  
Karácsony nem múlhat el hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével töltve, vagy csak egy-
szerűen egészben sütve. Sokan ilyenkorra időzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek 
ékesítik az asztalt és terhelik a gyomrot. A diós és mákos bejglivel már csak a szemünket kenegetjük, mert csak az 
kívánja. 
Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad 
baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az 
az orrával előre túr. Innen ered az új évi malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot új évkor és nem szil-
veszterkor kell enni! 
Kívánunk az új esztendőben: 
Bor, búzát, barackot,  
Kurta farkú malacot,  
Kocsijuknak kereket,  
Hordójuknak feneket,  
Hogy ihassunk eleget.  
A jószágnak eleséget,  
Takarékos feleséget, 
Holtig tartó egészséget,  
Az élőknek megmaradást,  
A holtaknak feltámadást,  
Adjon az Úr Isten!  

O L D AL4 

Közeledik a karácsony. Ez alkalomból megkérdeztük fizika, matematika, történelem tanárunkat, nekik mit jelent 
a katolikus ünnep. 
 

Légvári Ágoston: A karácsony nekem a családott, az ünnepet és a böjtölést jelenti. 
Tarján Orsolya: Szokott-e újévi fogadalmakat tenni? 

Légvári Ágoston: Volt már olyan év amikor tettem. 
Tarján Orsolya: Az ünnepen mit szoktak enni  a családjával? 

Légvári Ágoston: Karácsony böjtjén, olyan tradicionális böjtös ebédet, mint a dió, fokhagyma, alma mézzel. 
 

Máriás Mónika: Számomra a karácsony azt jelenti, hogy szeretteimmel tölthetem az időm. Nagyon várom, hogy 
essen a hó. Szeretem a havat. Nekem, ha nem fehér a karácsony, nem is igazi az ünnep. – válaszolta. 
Ördög Noémi: Szokott-e a tanárnő újévi fogadalmat tenni?  
Máriás Mónika: Igen. Mindig megfogadok valamit, amit két hét után sajnos meg is szegek.  
Ördög Noémi: Milyen ételeket készít az ünnepekre? 

Máriás Mónika: Mindig készítünk mézeskalácsot. Ezen kívül a cukorszirupos alma és a mézes dió sem 
maradhat el az ünnepi asztalról. 
 

Bartha Áron: A karácsony számomra a szeretet és a család ünnepe. Ilyenkor összegyűlnek azok a családtagjaim, 
akik távol vannak tőlem.  
Tarján Orsolya: Mit szokott készíteni, sütni az ünnepekre? 

Bartha Áron: Főzni anyukám és a húgom szokott. Bablevest, mákostésztát, mézespogácsát, hallevest és halat 
eszünk ezeken a napokon. 
Tarján Orsolya: Milyen hagyományokatt őriznek meg karácsonykor? 

Bartha Áron: Karácsony böjtjén, vagyis 24-én, félbe vágunk egy almát, és utána elfogyasztjuk. Ezt minden 
évben megtesszük. 
Tarján Orsolya: Szokott-e szentmisékre járni az ünnepek alatt? 

Bartha Áron: Az éjféli misére elmegyek a családommal, valamint a karácsony reggeli misére. 

FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 
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Nyelvjáték-gyakorlatok 

 

Bartuc Béla bátya,Bartuc Balázs bement barber 
boltjába,bekevert,befestett,befejezett bicikliét 
bámulni. 
-Béla bátya, Balázs bejöhet bámulni biciklijét? 

-Bejöhet Balázs bekevert, beszinezet bicóját 
bámulni, bambítani. 
-Béla beleülhet befestett, beszínezett bicikliét 
bámulni, beleülni? 

-Bemehetek? 

-Be. Bevezet Benjamin. 
-Benjamin bevezeted? 

-Be. 
Bent balkon bejáratnál barna bicikli. Barna barbis 
bambis bekevert befestett bicikli Bartuc Béláé. 

Varró Tódor 5.b 

 

Anyu apunak asztalt ajándékozott. 
Andor Annának ajándékba aranypiros almát adott. 
Cirmos cica Cecília cérnájával cikkcakkban 
cikázott. 
Edit Edvinnel együtt elutazott Erdélybe elkérni 
Ervintől egy elhagyott emléklapot. 
Hideg hóval hógolyóztam, havat hánytam hólapát-
tal. 
Pénteken pajkos Peti papucsot, pulóvert pakolt 
piknikre. 
Vasárnap vásáron vettünk Valival Violának 
világoskék vázát. 
Kakas koma kedden korán kapirgálva kukorékolt 
Katiák körtefája körül. 
Karácsonykor Karcsiék karamellás kalácsot ké-
szítettek kedves katona kollégájuknak. 

Szaniszló Dominik 5.b 

Gyermekkori emlékem: Öt éves voltam és kaptam az 
egyik szomszédból egy kutyát. Azt a kutyát 
Gyogyosnak neveztük el. 

Kisebb termetű, barna szőrű kutyus volt. Kék szeme, ha 
este a lámpával bele világítottam, akkor olyan szépen 
fénylett, hogy csak na. Kis füle volt. Nagyon szeretett 
játszani. Apa vagy én, mindegy, hogy melyikünk, mert 
ha meghallotta a hangunkat azonnal szaladt befelé, 
hogy csak úgy porzott a föld utána. Ha tapsoltam vagy 
doboltam neki, akkor elkezdett abba a nagy udvarba 
futkározni körbe-körbe. Nagyon szeretett a kerékpár 
után futni. Nagyon élveztem, hogy, amikor még kicsi 
volt és én meg mentem biciklivel, azzal a nagy hasával, 
döcögve futott azon a hosszú füves bejáraton. A földes 
útról pedig a gödörbe és gurult. Akkor megálltam, 
felkelt és mentünk vissza a tanyára. Nagyon szerettem, 
mert egy kicsit bolondos volt. Nagyon szeretett futni. 
Csak az a baj, hogy még 2016-ban, a mi házunk mögött 
van egy kisebb kert és a vadászok belőtték. Másnap 
mentem ki és Gyogyos ott a talajon feküdt, elfolyt a 
vére. Már meg volt meredve. Beszaladtam és szóltam 
apának, hogy ássa el a Gyogyost, mert belőtték. Nem 
tudtunk mit csinálni. Az állatorvost rögtön felhívtuk, 
golyó volt a hasa felett. Nagyon fájt, de ki kellett bírni. 
Ez van. 

Mester Tivadar 7.c  
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3.b 

4.c 
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Gyermekkori  emlékem: Mint minden évben, ma is este díszítettük fel a karácsonyfát, hogy az öcsém még 
véletlenül se jöjjön rá arra, hogy nem a Jézuska hozza. 
A fenyőfa az előszobában ékeskedett fényesebbnél fényesebb gömbökkel és sujtásokkal. Már későre járt, 
amikor aludni indultunk, meggyújtottunk még pár gyertyát, ami megadta a karácsonyi hangulatot. Elégedetten 
feküdtünk le, tudtuk, hogy holnap csodálatos nap lesz. 
Reggel ébredés után, abban a reményben futottunk az ablakhoz, hogy az este mindent belepett a hó. De nagyot 
csalódtunk. A fák üresek és kopaszak voltak, ritka köd volt az utcán. Kivezettük az öcsémet a fenyőfához, tátott 
szájjal szaladt oda, nagy öröm volt az arcán. Mi is boldogok voltunk a reakcióját látva. Ez után a nővérem és én 
megvetettük az ágyat, rendet tettünk, majd anyukámnak segítettünk a konyhai munkában. Közben az öcsém 
segédkezett apámnak a tűzifa behordásában. Még anya az ebéd utolsó lépéseit tette, a nővérem különféle 
krémeket kevert, én pedig mosogattam. Egy óra körül az ebéd már az asztalon illatozott. Húslevest 
májgombóccal, töltött bécsiszeletet, különböző salátákkal ettünk. Jóllakottan a nappaliba mentünk filmet nézni. 
Közben anya frissen sült mézeskalácsait rágcsáltuk. Ilyenkor mindig jó családi filmeket adnak a tévében. 
Örültem, hogy együtt a család, jól éreztem magam. De a móka még csak ez után következett. Apa szólított 
minket az előszobából, mi gyorsan kifutottunk. Kinéztünk az ablakon és megpillantottuk, hogy minden fehérbe 
öltözött. Hatalmas pelyhekben esett a hó és mindent hamar belepett. Nem halaszthattuk el ezt a pillanatot, 
hiszen ez volt az első hó. Amilyen gyorsan csak tudtunk, felöltöztünk és kimentünk az udvarra. Először 
hóembert építettünk, apa  a testét gurította és egymásra építette, mi pedig épp, hogy csak tettünk hozzá. 
Kiegészítettük. Anya hozta a kavicsokat a szeméhez és a szájához, a kukorica csutkat az orrához és egy sálat az 
öcsém kedvéért, hogy nehogy megfázzon. Rövid idő alatt összetartó csapatmunkával szép kis hóembert 
építettünk. Ez után új játékba kezdtünk, hógolyókat gyűjtöttünk és megdobáltuk egymást. Már egészen 
beesteledett, mikor hótól elázva besétáltunk, alvásra készülődni. 
Nagyon jól éreztem magam ezen a békés ünnepen. Boldog voltam, hogy együtt lehetett a család és, hogy pont 
ma esett le az első hó. Remélem lesz még sok ilyen szeretetben gazdag és együtt töltött karácsonyi ünnepünk. 

Milinkov Jasmina 7.c 

 

Gyermekkori emlék: Minden nap gyorsan lepergett, de amikor én megszülettem lelassult az idő. Kicsit hideg 
volt első érzésre. amikor kinyitottam a szemem, fény sütött rám és homályos volt minden. Pislantottam egyet s 
felnéztem, ott láttam meg életemben először az édesanyámat. Gyönyörű szép mosolyával tekintett rám, s puha 
arcán boldog könnycseppek hullottak le. Láttam rajta, hogy örült nekem, karjában fogott s melegen tartott.  
Később minden visszatért a régi kerékvágásba, nekem azonban minden új volt még a családban. Anya, apa és a 
testvéreim sok, sőt rengeteg emléket adtak nekem. Eltelt egy kis idő. Megnőttem. Idősebb lettem, de a szüleim 

szemében még mindig kislány vagyok. A legkedvesebb 
emlékem, amit kaphattam tőlük, karácsonykor történt. A 
meleg kályha mellett ült a család s egy finom forró csokit 
fogyasztottunk el. Ránéztem az ablakra s nem láttam semmit, 
minden nagyon fehér volt, az ajtónál hidegen rázott a szél 
lehelete. Kimentem s fehér hó borította a tájat. Kiabálva 
mentem vissza be a házba. Mindenki rám nézett. Megálltam, 
és azt kiabáltam: esik a hó! Esik a hó! Anyáék nem hitték el, 
hogy idén fehér karácsonyunk lesz. A fát együtt díszítettük 
tarka gömbökkel, sujtásokkal. A csillagot én tettem fel a fa 
tetejére. A szaloncukrot színes szalaggal kötöttük meg s 
felakasztottuk a fára. A karácsonyi égőt spirálban csavartuk 
fel. Ekkor jöttem rá, hogy mindegy, hogy hol vagyunk vagy, 
hogy mit csinálunk, a lényeg, hogy együtt legyünk és tudjuk, 
számíthatunk egymásra.  
Rájöttem, hogy szebb karácsonyom még sohasem volt. Az 
emlék megmaradt a szívemben.  

Csikota Annamária 7.c 

 

O L D AL7 

4.b 



Mátyás király az osztályunkban járt: Iskolás vagyok. Harmadik osztályos tanuló. 
Mikor,szeptemberben elkezdtünk iskolába járni,valaki bekopogott az osztályunk ajtaján. 
Egy furcsa,magas,nagy orrú ember állt elénk. Hatalmas zsákkal érkezett,amibe Legó 
kockák voltak. Némely gyerek magának szerette volna az összes kockát!Ebből vita is 
alakult ki. Mire a furcsa ember közbeszólt és igazságosan elosztotta. Igy mindenki 
örülhetett a meglepetés ajándéknak. 
Az érdekes ember pedig bemutatkozott, hogy ő Mátyás király. 

Szemendri Balázs 3.b 

Mátyás király udvarában jártam. Volt ott egy barátságos udvari bolond, aki mindent 
megmutogatott. 
A palota udvarában minden csodálatos volt. Mátyás király már várt. Menet közben 
megpillantottam a kincses kamrát. Tanakodtam magamban,hogy hogy lehetne oda 
bejutni?! Azonban az őrök állandóan az ajtó körül álltak. Az udvaron a király mérgesen 
rámförmedt: 
-Megpróbáltál volna lopni a kincseskamrámból? Ezért száműzlek! 
Megijedtem, hiszen elfelejtettem, hogy Mátyás egy csoda ember, aki még a gondolatokba 
is belelát. Meghajoltam előtte és bocsánatot kértem tőle. Jólelkű létére megbocsátott, de 
azt mondta: 
-Jól jegyezd meg,a legnagyobb kincs a becsület!!!! 
Azóta is a fülemben cseng ez a bölcs közmondás…… 

Tót Dominik 3.b 

Mátyás király udvarában jártam. Egyszer a családommal elutaztunk megnézni a budai várat. 
A vár udvarában az árúsoktól vettünk egy udvarhölgyi ruhát. Olyant,amelyet Beatrix királyné udvarhölgye 
hordott. Tesóimmal el is játszottuk a történetet.Nagyon beleéltük magunkat,elfeledkeztünk a való világról. 
Amikor anyu és apu szólt,hogy indulnunk kell....Akkor meg egy varázskapuba ütköztem. Egy furcsa ember lépett 
elém. Azt mondta,hogy ő Mátyás király udvarából az udvari bolond. Még bolodoztunk is vele!!!! 
De egyszer csak becsukódott a kapu.... Az az emlék, vagy képzelődtem, nem tudom, de az biztos, hogy ott 
voltam a családommal a budai várban. 

Koncz Villő 3.b 

Gyermekori emlékem 

Emlékszem amikor kiskoromban a tatám életem első és legszebb horgászására vitt el. Örök emlék maradt 
bennem. 
Olyan négy éves  voltam, amikor kint aludtam a mamánál. Nagyon izgatott voltam, fél  óra alatt kiértünk a 
mamához. Amikor kiszálltam a kocsiból piszkos, poros volt minden. Először betettük a kocsiba a felszerelést és 
elindultunk a kukoricás felé. Átmentünk a kukoricáson és nagyon  meglepődtem a látványon, mivel nekem  más 
elképzelésem volt. Egy kis  keskeny náddal teli ér tárult elém és még tavirózsa féle  virágok is lebegtek a víz  
közepén. Kerestünk egy helyet  ahova lepakoltunk és a tata megfogott egy kis kerek  lecsukható plasztik dobozt  
és kivett belőle egy kukacot. 
-Próbáld rátenni!-és evvel megfogott egy másikat és megmutatta, hogy kell. 
Elsőnek nem ment olyan jól és sokszor megszúrtam az ujjamat, amin a tata nagyott mosolygott. Nekem nem 
tetszet annyira és úgy éreztem magam, mint egy csiga, akit féredobnak, mert túl lassú és ügyetlen. De mikor 
kifogtam az első halat, nagyon boldog lettem. A tata  rögtön lenyugtatott. 
-Ssssss! - eliljeszted az összes halat! - mondta halkan. 
-Ha hazaérünk megkérjük a mamát hogy süsse meg. 

Nagyon boldog voltam. Egy nagyon jó ötlettel állt elő a tata. 
-Ha több halat fogsz mint én ma, veszek egy csomag cukrot neked! 
- mondta széles mosollyal és egy kacsintással  fejezte be mondatát. 
Végül én nyertem,de a tata szerint csak hagyott nyerni. 
Hazamentünk,de előtte bementünk a boltba a cukorkáért, mivel  
egy győztesnek az jár. A mama megsütötte a halat és finomat 
ettünk vacsorára. Azóta is emlegetjük a kapásokat és a 
győzelmemet. Bár akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen fontos 
emlék marad számomra. 

Tarjan Orsolya 7.c 

O L D AL8 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

3.b 



L X.  ÉV F .  186.  SZ ÁM  O L D AL9 

Az őzikévé változott királylány: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kastély az üveghegyen túl, de 
mellette is volt még egy. 
Ott lakott a király és a királynő. Született egy kislányuk. Két év múlva hívta a királynő a lányukat és a királyt. 
Azt mondta nekik: 
-Én most már elhunyok, de ne vedd feleségül a szomszéd királynőt! 
A királynő halála után eltelt hét év. A király megfeledkezett arról, hogy a felesége mire kérte. Feleségül vette a 
szomszéd királynőt. Ő nem szerette a királylányt. Egyszer mérget tett a levesébe és hízelegve mondta neki: 
-Csak egyél, nagyon finom! 
Közben leszállt a királylány mellé egy fehér galamb és a fülébe súgta: 
-Fuss el messzire, mert méreg van a levesedben. 
 A lány elfutott az erdőbe. Talált egy állat lábnyomot, amelyben víz volt. Ívott belőle, mert megszomjazott.  
-Jaj, átváltoztam! Őzike lett belőlem! – kiáltott fel rémülten. 
 Ekkor elkezdett sírni. Szomorúan élt így az erdőben. A perzsa király fia azt mondta a szüleinek: 
-Elmegyek és keresek egy feleséget!  
El is ment szerencsét próbálni. Semelyik királylány nem tetszett neki. Elkezdett az erdőben bolyongani. Látott 
egy őzet, gondolta lelövi, de az a királylány volt és bebújt a fa törzsébe. Kiszólt az őzike: 
-Kérlek, ne lőj le! 
-Jó, nem bántalak, csak gyere ki! 
Előbújt az odúból.  
-Királylány voltam, de ittam az őz lábnyomából és átváltoztam. – közölte szomorúan.  
-Hogyan lehet megtörni a varázslatot? – kérdezte az ifjú.  
-Egy csókkal.  
Meg is csókolta és átváltozott egy csodaszép királylánnyá. Azt mondta ekkor a királyfi boldogan: 
-Ásó, kapa és a nagy harang se fog elválasztani minket! 
Hét éjjel és hét nappal tartott a lakodalom. 

Kiss Alex 4.b 

 

Beszélek macskául: Van nekem egy Szoninevű cicám, aki minden nap hűségesen vár engem a kapuban, 
amikor az iskolából érkezek. Aztán egészen az ajtóig elkísér, közben úgy szaladgál a lábam között, hogy kis 
híján hasra esek benne, s mellé pedig nagyokat nyávog… Persze nekem fogalmam sincs mit is szeretne közölni 
velem. 
Ez a nap sem indult másképp, Szoni a kapuban ült, s már szaladt is elém, amint a házhoz közeledtem. 
-Hol voltál ilyen sokáig? Már olyan régóta várok rád. 
Körbenézek.  
-Ki beszél? A macskán kívül senkit sem látok! Álmodom vagy csoda történt? Én értem Szonit! 
-Az iskolában voltam! – válaszoltam bizonytalanul. 
-De hát eddig? – kérdezi csodálkozva. 
Mi történik itt? Ő is ért engem! Akkor én most macskául beszélek? Ez fantasztikus!  
-Szoni cicus hogy vagy, mi újság van feléd?  
Ő pedig keserves panaszkodásba kezdett, hogy az éjjel nem tudott aludni, attól az unalmasan ugató Blökitől, ma 
délelőtt pedig a korgó hasától, S ráadásul unatkozott is, mert én mindig csak szaladok valahová… 
Megsajnáltam őt s vígasztalásul egy kis tejes kenyérrel kedveskedtem neki. A lakoma után közösen kiterveztük, 
hogyan leckéztetjük meg Blökit. Szoni csöndben ellopta az alvó kutyus gumicsontját, aztán mindketten buzgón 
ásni kezdtünk a virágoskertben. Repült is a föld minden felé, vele együtt néhány virág is, a csont pedig 

„véletlenül” odakerült a virágok helyére. Félre vonultunk s 
vártunk. 
Nemsokára Blöki meg is kapta a magáét. Pislogott is 
nagyokat, mert semmit sem értett. Barátságunk és 
csínytevéseink Szonival a mai napig is tartanak. Itt a vége, 
fuss el véle. aki nem hiszi járjon utána! 

Herbatényi Botond 4.b 
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Celebrating Christmas: Christmas, which is celebrated on December 25, is one of the biggestcelebrations of 
the year in many countries around the world. Christmas is a very important day for the members of the Christian 
religion because it commemorates the birth of Jesus Christ. At church services around the world, 
people retell the story of the birth of Jesus in the manger in Bethlehem. In many countries the Christmas season 
actually lasts for almost a moth. Streets, squares, homes and shopsare decorated and illuminated everywhere. 
Many of the traditional Christmas customs originate in pagan festivals. Thousands of years ago 
people were often afraid of the long, cold winter nights. When the days finally became longer, people celebrated 
the return of the sun by making bonfires, feasting on large meals and exchanging gifts. After the birth of Christ, 
many of these traditions were combined with the celebration of Christmas. 
 The word Christmas, itself, comes from the Old English name ‘Cristes Maesse’. The first recorded observance 
occurred in Rome in AD360, but it wasn’t until AD440 that the Christian Church fixed a celebration date of 25 
December. 
Christmas in Britain: Most people are on holiday in the UK and stay at home with their families on Christmas 
day, the main day for Christmas celebrations in Britain, when the family members gather to have a Christmas 
dinner at midday. During the weeks before Christmas, people send cards and go to Carol services and put up 
Christmas decorations in their homes. There is one very British Christmas ritual, which is watching the Queen’s 
message on TV. The tradition began in 1932 when King George V read a special speech written by Rudyard 
Kipling. Thebroadcast was an enormous success. Queen Elizabeth II continues the tradition to this day. Every 
year she broadcasts her message on Christmas Day, and it is heard by millions of people all over the world. In 
England most people watch or listen to it after their Christmas Dinner! 
Pulling a Christmas cracker is also a popular British tradition. But what is a Christmas cracker? Christmas 
crackers are tubes made of brightly coloured paper. When pulled apart, it makes a pop sound. Crackers 
usually contain a small gift, a paper hat and a joke. Crackers are famous for their very bad jokes! The party hats 
look like crowns, similar to the ones worn by the Wise Men. There is normally a cracker next to each plate on the 
Christmas dinner table. 
Christmas in the United States: Just like in the UK, Christmas in the USA is observed on the 25th of 
December. Here the festive season begins on the fourth Thursday in November, just after 
the Thanksgiving holiday. Christmas Eve in the USA is not an official holiday, which means that most people 
have to work. However, many workplaces hold Christmas parties and celebrations. After dinner on Christmas 
Eve, children go to bed early but not before hanging up their stockings on the fireplace or the end of their bed to 
be filled with gifts by Santa Claus. On the following morning, children wake up to look for their presents in their 
stockings and under the Christmas tree. 
Boxing Day: Boxing Day is a public holiday in the United Kingdom, Canada, New Zealand and Australia. It is 
also a holiday in many other countries in the Commonwealth of Nations. It is based on a long custom of giving 
gifts to poor people. It is usually celebrated on 26 December, the day after Christmas Day. In some countries the 
public holiday is moved to the next weekday if 26 December is a Saturday or Sunday. Boxing Day is an old 
custom going back to the Middle Ages.  
Christmas in Hungary: In Hungary the Christmas tree is decorated on Christmas Eve. In addition to the usual 
decorations, Hungarians also put fondant candies on and under the tree. According to the Hungarian tradition, 
the Christmas presents are brought by baby Jesus, although some families (who belong to other religions or 
atheists) follow the Santa Claus tradition, which was promoted also by the communist government that ruled 
until 1990. Typical Hungarian Christmas dishes include: fish soup or bouillon, stuffed cabbage, roast turkey 

withstuffing, and the famous poppy seed or walnut 
rolls, which is a traditional Hungarian pastry, mostly 
eaten during the winter holidays. It is basically a kind of 
sweet bread, known as ‘beigli’ in Hungary. During the 
last few decades other variants (such as chestnut, 
plum jam,prune, or even cocoa) have become popular, 
too. 
https://www.5percangol.hu/alapfok/karacsony-unnepe  
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A szegénylány és a testvérei: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, úgy hívták, hogy Annabella. Egy kis 
faluban élt, nagyon kedves de bánatos lány volt, mert meghaltak a szülei. Mégsem volt egyedül, mert ott voltak a testvérei. 
Azok azonban nagyon lusták voltak, ezért mindent Annabellára hagytak.  
Egyik nap azt mondta az egyik testvér: 
-Eredj az erdőbe diót szedni, hogy csináljunk diós kalácsot.  
Annabella elment az erdőbe. Ott sok diót szedett. Esteledett, amikor találkozott a királlyal. 
-Jó estét, felséges úr! – mondta Annabella.  
-Jó estét neked is kisasszony! Mit keres errefelé?  
-Diót szedtem. Éppen hazafelé indultam. – mondta a lány.  
-Meghívlak a ceremóniámra! – mondta a királyfi.  
-Nagyon szépen köszönöm király úrfi! Mikor lesz? 

-Holnap este hétkor.  
Ezután elköszöntek egymástól és hazamentek mindketten.  
Amikor hazaért, elmondta a testvéreinek, mi történt vele. Őket nem érdekelte. Csak a 
dióskalács. 
A lány másnap reggel megreggelizett, megfürdött és várta az estét. Amikor eljött az este, szépen felöltözött és elment a 
ceremóniára. Ott táncolt a gyönyörűséges királlyal a palotában. Amikor éjfél lett, haza kellet mennie a testvéreihez aludni.  
De a királyfi nem engedte. Beleszeretett. Annabellának is tetszett a fiú. Hát ott maradt a palotában. Csaptak hét országra szóló 
lakodalmat. Ezután boldogan éltek, még meg nem haltak.                                                                                 Gábor Antónió 5.b 
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Mese,mese,mátka... Egyszer volt,hol nem volt,élt egyszer egy kislány az anyukájával.A kislány úgy hívták,hogy Panna. 
Panna szeretett játszani,de nem sokat bírt,mert anyukája beteg volt.Mindig ő mosagatott,főzött,takarított és sok mindent 
csinált még.Szegények voltak.Amit tudtak megtermeltek maguknak,de néha Panna mikor ráért a piacra is elment árulni.A 
patakparton egy kis kunyhóban éltek.Egy nap anyukája szólt Pannának: 
-Menj,a patakra mosni! 
-Jól van édesanyám-szólt Panna. 
Mikor leért ,elkezdett mosni.Egyszer csak észrevette,hogy mellette áll egy kisördög és megszólította Pannát: 
-Pannácska, tudom,hogy anyukád beteg és megtudnám gyógyítani, ha megteszel nekem egy szívességet! 
-Tényleg?-csodálkozott Panna. 
-Igen-szólt az ördög. 
-Mi lenne a szívesség?-kérdezte Pannácska. 
-Hát ebből a gombából főzz levest.Egy tányérral vigyél ebből a levesből:a bírónak a molnárnak és a királynak.Mond meg 
nekik,hogy én küldöm.Mikor ez meglesz gyere ide a tányérokkal és cak mondd,hogy kisördög és már itt is 
leszek.Rendben? 

-Igen-mondta Panna. 
Az ördög odaadta neki a gombát és eltűnt. A kislány hazaballagott,kiteregetett és elment főzni.Estére kész is lett a leves,de 
már Pannának nem volt ideje elvinni,így másnapra halasztotta.Másnap reggel,azt mondta anyukájának,hogy el kell mennie 
sűrgősen valahová.Felkapta az edényt és elment a faluba.Először a bíróhoz ment és azt mondta neki,hogy: 
-Jó reggelt bíró uram,hoztam egy kis gombalevest,a kisördög küldte. 
-A kisördög!-nevetett a bíró. 
-Hiszen nem is létezik. 
-De azt mondta.hogy,ha maga nem eszik belőle,akkor nem gyógyítja meg az anyukámat.-mondta Panna szerényen. 
-Ja, te biztos az a beteg asszony lánya vagy. 
-Igen. 
-Biztos az küldte-mondta magában a bíró. 
-Jó,akkor kérek egy tányérral-kiáltott fel a bíró úr. 
Panna adott neki és ment tovább.A molnárt és a királyt  is úgyanúgy meggyőzte.Lement a patakra és felkiáltott: 
-Kisördög! 
Már ott is termett Panna előtt. 
-Sikerült?-kérdezte az ördög. 
-Igen-válaszolta Panna. 
Az ördög ámult-bámult,hogy-hogy sikerült Pannának hisz a bírót a molnárt és a királyt nehéz meggyőzni. 
-Akkor az ígéret?-kérdezte Pannácska. 
Az ördögnek nehezére esett,de betertotte az ígéretét és megint eltűnt.Panna gyorsan hazafutott,hogy megnéze,tényleg 
meggyógyult-e az anyukája.Az ördög igazat beszélt és tényleg anyukája tárt karokkal,meggyógyúlva várta Pannát.Nagyon 
megörültek egymásnak és Panna mindent elmondott az édesanyjának.Közben megértette,hogy jóakarattal és kedvességgel 
mindent elérhet. 
Panna és az anyukája ezek után boldogan éltek amíg meg nem haltak. 

Varnyú Leóna 4.c 
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ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ: Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) 
установила је Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који све на свету подсећа на 
поштовање и уважавање другачијих од нас. 
У нашој школи обележен је, 16.НОВЕМБРА,  Дан 
толеранције кроз плес, игру и радионице. Претходни 
дан одржано је Општинско такмичење у рецитовању 
поводом неговања толеранције. Ученици наше 
школе су постигли завидан успех рецитујући на 
српском језику ( ученици мађарске националности) 
и на мађарском језику ( ученици српске 
националности). Тодор Варо је освојио прво место, 
Миа Бада друго место, а Антонио Конц и 
Александра Мрђанов су добили специјалну награду. 
Ученике су припремиле наставнице Сунчица 
Бањанин и Пирошка Керингер. 

ПОЧЕЛА ЈЕ СЕЗОНА ПРАЗНИКА (ШТА СЛАВИМО МИ, А ШТА НАШЕ КОМШИЈЕ) 
 

СЛАВА 

Крсно име - слава, диван је израз православне вере. Слава је 
нарочито обележје српског народа, јер се прославља само међу 
Србима. 
 

Слава, позната још и као крсно име,је народно-црквени обичај 
и после Божића, најважнији 

породични празник, увек повезан са даном 
одређеног хришћанског светитеља. Она је толико 
карактеристична за Србе да представља знак њиховог 
препознавања и идентификације. Симболи славе ,тј. оно што 
сваки свечар треба да има на дан славе, су кољиво, славски 
колач, воштана свећа, икона свеца и црвено вино. За тај дан се 
спрема свечана трпеза и сви гости су добро дошли.  
Најчешће славе су  

 Свети Никола, 19. децембар (Никољдан),  
 Архангел Михајло, 21. новембар (Аранђеловдан), 
 6. мај(Ђурђевдан),  
 Свети Јован Крститељ, 20. јануар (Јовањдан), 
 8. новембар (Митровдан) и  

 Свети Сава, 27. јануар (Савиндан)  

 

Trkaju se dva magarca i jedan od njih kaže:  
"Ko zadnji, magarac." 

 

Igrali mravi i slonovi fudbal.  
Pošto je zakasnio, jedan mrav zadihan ulete na teren i upita sudiju:  
"Koji su moji?" 

 

Koje je kravino omiljeno mesto? 

- ? 

- Muuu - zej. 

Kaže ćevap sarmi:  
"Uuu, ala si smotana!" 

 

Kako se naziva kostur koji nosi kožnu jaknu? 

-Kost i koža. 
 

Kakav je crnac kad izađe iz mora?  
-Mokar. 
 

Šta se servira ali se ne jede?  
- Teniska lopta. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/?????
https://sr.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sr.wikipedia.org/wiki/???????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/??????_??????_?????
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????_??????
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????_??????
https://sr.wikipedia.org/wiki/????????_??????
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/????????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._???
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????_????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._??????
https://sr.wikipedia.org/wiki/????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????????
https://sr.wikipedia.org/wiki/?????_????
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._??????
https://sr.wikipedia.org/wiki/????????
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БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ  
(6 -7. јануар) 
Дан уочи Божића, 6. јануара, зове се Бадњи дан. 
Назив је добио по томе јер се тога дана сече бадњак 
и уноси у кућу. Са овим даном већ почиње 
Божићно славље. Ујутро рано, већ у зору, пуцањем 
из пушака и прангија објављује се полазак у шуму 
по бадњак. Чим сване, ложи се ватра и приставља 
се уз њу печеница. Жене у кући месе божићне 
колаче, торте, припремају трпезу за Божић.Бадњак 
симболички представља оно дрво, које су пастири 
донели и које је праведни Јосиф заложио у хладној 
пећини, када се Христос родио.На Божић, рано пре 
подне, у кућу долази специјални гост, који се 
обично договори са домаћином, а може бити и неки 
случајни намерник, и он се посебно дочекује у 

кући, и зове се положајник.Рaно ујутро на Божић, домаћица замеси теcто од којег пече погачу, која се зове 
чесница. У њу се ставља метални новчић – златни, сребрни или обични, одозго се боде гранчицом бадњака, 
и та чесница има улогу славског колача на Божић.Чесница се окреће као славски колач, прелива вином и на 
крају ломи. Она се ломи на онолико делова колико има укућана. Онај ко добије део чеснице у којој је 
новчић, по народном веровању, биће срећан целе те године.Божић је првенствено празник деце.Људи се 
поздрављају речима: “Христос се роди!” и отпоздрављају: “Ваистину се роди!” 
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МИКУЛАШ, (Szent Miklós) је мађарска верзија Светог Николе и 
слична фигура Деда Мразу. У многим градовима, Микулаш се 
више повезује са Деда Мразом и верује се да долази 6. децембра 
да прослави свој дан и одлази пред Божић. Обичај је да деца, вече 
пре Микулаша очисте своје ципеле и оставе их на видно место 
како би их Микулаш могао напунити поклонима. Ова традиција 
је, такође, позната у Румунији( Mos Nikolae), Словенији 
( Miklavž), Чешкој и Словачкој( Mikulaš) ,Хрватској ( Sv. Nikola) , 
и Пољској(Mikolaj). У Чешкој, Словачкој и Словенији Микулаш 
често долази са два асистента:добрим анђелом који доброј деци 
даје поклоне и Крампусом који кажњава децу која нису била 
добра. У нашим крајевима Микулаш је прилично благ јер деци 
која нису била добра оставља лук, кромпир и штап ( нема друге казне).  
АДВЕНТ: Четири недеље пре католичког Божића почиње период који се назива АДВЕНТ. Реч долази 
из латинског језика(adventus) и значи долазак, у овом случају рођење Исуса Христа и приближавање 
Божића. Један од обичаја је да свака кућа католичкогхришћанина има адвентски венац од четири свеће. 
Адвент почиње најраније 27.новембра, а најкасније 3.децембра. Сваке недеље се пали по једна свећа, а 
за Божић горе све четири. Први адвентски венац направљен је 1838. године и чине га круг ( вечност и 
верност) и светло ( долазак Исуса). Свака свећа има значење ( нада, мир, радост, љубав).Још један од 
обичаја је и Адвентски календар. То је календар са 24 прозорчића и деца од 1-24.децембра могу 
отворити по један прозорчић и појести слаткиш који се крије иза њега. 
Ови празници су пуни љубави и толеранције. Њихов значај је очување традиције и неговање доброте и  
љубави међу људима. Имајмо на уму да треба волети цвоје обичаје, али исто тако и поштовати туђе. 
Срећни вам празници које год славили! 

Pita učiteljica Pericu:  
"Je li ko razbio prozor?"  
A Perica kaže:  
"Neću odati vlastitog brata". 

Mama ulazi u sobu i zapanjeno pita:  
"Šta to radite, zašto je Perica na ormanu?"  
Deca odgovaraju:  
"Igramo se doktora, a Pericu smo poslali na planinu, na oporavak." 

Viceve pripremili  
Miroslav Mrđanov i Nemanja Petrović 7.a 
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Свети Сава, школска слава 

Свети Сава  је просветитељ и  сматра се зачетником српске 
средњовековне књижевности, стога је заштитник просветних 
установа.За време социјалистичке Југославије Свети Сава се није 
службено славио, јер су комунисти тај празник укинули када су 
заузели власт 1945. године. У школе је поново враћен 1990. 
године.  Свети Сава се слави 27.јануара и у школама је тај дан 
радни, али ненаставни. Као школска слава обележава се у школама 
у Србији и Републици Српској. 

 

Adventswarten 

 

Es ist das ganze Lebe 

für den, der Jesus kennt, 
ein stetes, stilles Warten 

auf seligen Advent. 
 

 

Verse zum Advent 
 

Noch ist Herbst nicht ganz entflohn, 
Aber als Knecht Ruprecht schon 

Kommt der Winter hergeschritten, 
Und alsbald aus Schnees Mitten 

Klingt des Schlittenglöckleins Ton. 

 

Er kommt, heißt unser 
Glaube, 

er kommt, heißt unser 
Trost, 

wir hoffen in der Stille 

und wenn das Wetter tost. 

Wir schauen auf im 
Kampfe, 

wir seufzen oft im Dienst: 
Ach, dass du kämst, Herr 

Jesu, 
ach, dass du bald erschienst! 

Autor:  
Hedwig von Redern 

 

 

 

Und was jüngst noch, fern und nah, 
Bunt auf uns herniedersah, 

Weiß sind Türme, Dächer, Zweige, 
Und das Jahr geht auf die Neige, 

Und das schönste Fest ist da. 

 

 

 

Tag du der Geburt des Herrn, 
Heute bist du uns noch fern, 
Aber Tannen, Engel, Fahnen 

Lassen uns den Tag schon ahnen, 
Und wir sehen schon den Stern. 

Autor:  
Heinrich Theodor Fontane 

 

Wir wünschen Ihnen 
erholsame Feiertage  
und ein erfolgreiches  

Jahr 2019.  



2018.10.30-án ünnepi műsorral emlékeztünk meg a 
Figyelő című diákújságunk 60 éves fennállásáról. Főt 
hajtottunk a valamikori főszerkesztők, szerkesztők emléke 
előtt. A régen írt riportok felolvasásával Simonyi Mária 
tanárnőre és a régi lapszerkesztő diákokra emlékeztünk. 

Felköszöntöttük Koncz Erzsébet tanárnőt, a Figyelő nyugalmazott főszerkesztőjét, és Skrabány Viktor 
festőművészt, Óbecse díszpolgárát és Sípos Tibor költőt, festőt, az iskola valamikori lapszerkesztőit. Bemutattuk 
a lap 185. számát, felolvastunk a lapban megjelent visszaemlékezésekből. Szavalatok hangzottak el a nyelvről, 
alkotásról. A műsort a kórus énekkel és Károlyi 
Egon, Koncz Antónió és Lukács Ákos 
hangszerjátékkal, Lengyel László, Lukács Szabolcs, 
Károlyi Egon, Gortva József és Herbatényi Zalán 
népdalcsokorral tette élvezetesebbé.  
Az ünnepi műsorban a Figyelő jelenlegi 
főszerkesztői – Ördög Noémi és Tarján Orsolya –, 
kisújságírói és az iskola diákjai léptek fel. A 
szervezők köszönetet mondanak a fellépőknek, 
Pakai Eduárdának, Rajsli Tímeának, Nagy 
Rebekának, Tóth Tímeának, Fábián Nikolettának, 
Petar Vuksićnak, Mrđanov Miroslavnak, Varró 
Tódornak, Kovács Leónának, Lukács Szabolcsnak, Herbatényi Zalánnak, Gortva Józsefnek, Ognjen 
Stojanovićnak, Gál Noéminek, Deák Evelinnek, Kiskomáromi Zsolnának, Pekár Diannának, Kádas Annának, 
Deák Grétának, Szumer Nikolettának, Koszorús Emesének, Új Olivérnek, Fleisz Ákosnak, Varnyú Zalánnak, 
Kaszás Korinának, Dupák Ákosnak, Popov Alexnak, Ördög Tímeának.  
A műsorvezető Pintér Krisztián és Aleksandra Mrđanov volt.  
A felkészítők Kollár Boglárka tanárnő, Marton Ilona tanárnő, Tadein Stela tanárnő, Ćuk Daniela tanárnő, Sági 
Lívia tanárnő, Szűcs Budai Engelbert tanár úr voltak. A díszletekért Tallós Kosanić Zsuzsanna tanárnő felelt. 
Tóth Zsolt tanár úr és Lázár László tanár úr a technikai kivitelezésben segédkezett.  
Az ünnepi lap nyomdai kivitelezése Lux Ferenc és a Lux nyomda munkáját dicséri. Köszönjük a nyomdászok 
munkáját. A nyomdaköltségeket a tartományi oktatási titkárság anyagi támogatásával teremtették elő. 
 

2018. november 16-án iskolánk 8.b osztálya teadélutánon vett részt a Sever Đurkić iskolában. Vendéglátóik a 
8/1 osztály tanulói voltak. Nagyon jó hangulatban telt el a z összejövetel. 
 

2018. október 28-án Csongrádon jártunk a Kossuth Lajos-mellszobor  megkoszorúzásán. A csapatot képviselték: 
Talós Hédi, Tóth Tímea, Lázár Lea, Fábián Nikoletta és Bartha Áron t9rténelemtanár. Voltunk a 
Nagyboldogasszony templomban, moziban, vásárolni. A két nap gyorsan elmúlott. Nagyon jól éreztük 
magunkat. 
 

Fotoriporterünk szemével: 
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Beköszöntött az ősz a gimibe... 

...a főtérre... 

Új könyvek a Népkönyvtárban. Csodák „palotája” - Than-ház. 

Csoportmunkán magyar órán. 
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A belgrádi Pozorište za decu-više 
od igre színház társulata volt a 
Petőfi kultúrkör vendége 
november 22-én. Telt ház előtt a 
Hattyúk tava című balettelőadást 
nézték meg az ovisok és iskolánk also osztályosai. 
 

Péntek délután a Nèpkönyvtárban lezajlott a 
Bibliojátèkok 2018 nevű vetélkedő. A csapatoknak 
Csukás István: Süsü,a sárkány című meseregènyét 

kellett elolvasniuk. Csukás István nevű csapatunkat Farkas Larissza a 3. b- ből, Lázár 
Enikő a 3. b-ből, Csúri Kira a 4. b-ből és Bátori Flórián a 4. c-ből kèpviselte. Öt csapat 
mèrte össze erejèt. Diákjaink nagyon ügyesek voltak, a második helyet èrdemeltèk ki. 
 

Községi Tolerancia napi versmondó versenyen Varró Todor 1. helyezett lett, Bada Mia 
és Mrđanov Aleksandra pedig a 2. helyet szerezte meg. Konc Antónió különdíjban 
részesült.  
 

November 24-én  nyilt napot tartottak a zentai Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnáziumban. Meghallgattuk az igazgatónő lelkes ismertetőjét iskolájukról, az ott 
folyó munkáról. Iskolánkból Lázár Lea és Ördög Noémi volt jelen a nyilt napon. 
 

Közeledik a ballagás, a tablókép izgalma. A lányokkal nem tudjuk eldönteni, milyen 
ingben álljunk a fényképezőgép lencséje elé. Sok külömböző ízlés és sok vélemény 
ütközik napok óta. Végül eldöntöttük: elmegyünk Újvidékre együtt és vásárolunk olyan inget, amely 
mindannyiunknak tetszik. Elárulom, nem is az ing a lényeg, hanem az utazás, az együttlét öröme! 
 

Az ötödik osztályosok Petőfi János vitézét dolgozták fel, amíg a hatodikosok Arany Toldijával ismerkedtek. 
Mindkét osztályban csoportmunkában külömböző feladatok megoldásával közelítettük meg az elbeszélő 
költeményekben rejlő irodalmi szépséget. 
 

2018.11.23-24-én a PSMK-ben megtartották a XV. Ricsaj Népművészeti találkozót. Pénteken, 23-án a vajdasági 
zenekarok léptek fel. Szombaton iskolánk hatodikosai, Deák Evelin, Kádas Anna, Kiskomáromi Zsolna, Deák 
Gréta, Horvát Zsaklin, Gál Noémi, Varnyú Viola, Fleisz Ákos, Koncz Antónió, popov Aleksz, Varnyú Zalán is 
felléptek. A gálaműsoron, este hétkor az óbecsei Csipreke tánccsoport és más vajdasági és erdélyi csoportok 
adtak fergeteges műsort. 
 

2018.12.01-én Szabadkán megtartották a Himnusz- és Szózat-mondó Versenyt. Iskolánkból Károlyi Egon a 
Himnuszt mondta. Első helyet szerzett. Herbatényi Zalán a Szózatot mondta el.  
 

90 éve született: Bori Imre vajdasági irodalomtörténész (1929-2004), Kertész Imre író (1929-2016) 
125 éve született: Déry Tibor (1894-1977) 
150 éve született: Ignotus író, kritikus, lapszerkesztő (1869-1949) 
175 éve született: Arany László költő, kritikus, népmesegyűjtő (1844-1898) 
5 éve hunyt el: Padisák Mihály író, újságíró (1930-2014) 
10 éve hunyt el: Bacsó Péter filmrendező, Brasnyó István vajdasági író, költő (1943-2009) 
15 éve hunyt el: Bori Imre vajdasági irodalomtörténész (1929-2004) 
30 éve hunyt el: Weöres Sándor költő, műfordító (1913-1989) 
40 éve hunyt el: Örkény István író, drámaíró (1912-1979) 
50 éve hunyt el: Tersánszky Józsi Jenő író (1888-1969) 
70 éve hunyt el: Ignotus író, kritikus, lapszerkesztő (1869-1949) 
75 éve hunyt el: Radnóti Miklós költő, műfordító (1909-1944) 
90 éve hunyt el: Benedek Elek író, újságíró (1859-1929), Osvát Ernő kritikus, lapszerkesztő (1876-1929)  
100 éve hunyt el: Ady Endre újságíró, költő (1877-1919), Csáth Géza orvos, író (1887-1919) 
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Játékötletek havas napokra  
 

Hóangyal: feküdjetek hanyatt bele az érintetlen hóba, széttárt karokkal és lábakkal, majd a karokat és a lábakat 
összezérva, szétnyitva egy angyal alakú bemélyedés keletkezik a hóban. 
Hócsata: hógolyózzatok egy nagyot a szabadban! 
Célbadobás hógolyóval 
Kincskeresés: rejtsetek el kisebb gyerekeknek színes tárgyakat, játékokat a hóban! 
Készítsetek madáretetőt! 
Uzsonna a madaraknak: homokozójátékok  segítségével "süssetek-főzzetek" a madaraknak! Ha az így elkészült 
"hó-ételek" tetejét megszórjátok madáreleséggel, és kirakjátok az ablakpárkányra, akkor a madarakat is 
megfigyelhetitek csipegetés közben. 
Figyeljétek meg az állatok lábnyomait a hóban! 
Építsetek iglu-t! Üres tejesdobozokba fagyasszatok vizet kint egy éjszaka alatt, ebből lesznek a téglák... 
Hóember építő verseny 

Lapáttal csináljatok labirintust a hóba 

Figyeljétek meg a csillagokat a tiszta téli égbolton!  
Fotózzatok le egy fát a kertben, és folytassátok a fényképek készítését a fáról mind a 4 évszakban! 
Megfigyelhetitek ezzel a játékkal, hogy mit okoz az évszakok változása a természetben. 
Díszítsetek fel a kertben egy fát a természetben található anyagokkal! 
Hózuhany: álljatok egy fa alá, rázzátok meg a lecsüngő ágakat és élvezzétek a havat! 
Gyűjtsetek tobozokat, és örökzöldekből készítsetek téli díszt, koszorút a bejárati ajtóra! 
Jégszobrászat ételfestékkel 
Hó és víz: egy teáscsésze belső falához lapítsatok ki egy mérőszalagot, és vigyétek ki a zuhogó hóesésbe! 
Várjátok meg hogy jó sok hó essen bele, és nézzétek meg, hogy hol áll a centi! Ezután vigyétek be a szobába és 
miután a hó elolvadt vízzé, újra olvassátok le a centit! (kész fizika, a kísérlet kapcsán el lehet magyarázni az 
olvadást, térfogat fogalmát, stb...) 
Expedíció a Déli-sarkra: készüljetek fel egy igazi expedícióra! Mit fogtok a Déli-sarkon találni? Lesznek 
pingvinek? És ha most télen indultok neki látjátok vajon a sarki fényt? (a készülődés végére egy iskolai félév 
anyagát már át is beszéltétek...) 
Erdei séta: egy határozókönyvvel felszerelkezve azonosítsátok be a fenyőket és az örökzöldeket, amit a túrán 
láttok! (a kisebbekkel megfigyelhetitek a tobozok és a tűlevelek különbözőségeit...) 
"I spy":  válasszatok ki 5 dolgot, amelyeket a délutáni séta alatt a gyerekeknek meg kell találni (kisebbeknek 
pl.piros autó, kutya, zöld kerítés, stb...), ezekről készítsetek mindenkinek külön egy (kisebbeknek rajzos) listát. 
Aki először megtalálja, meglátja a listán szereplő dolgot, az kihúzhatja azt a saját listájáról. Természetesen az 
nyer, akinek a leghamarabb megtalálja az összes dolgot, ami a listáján szerepel. 
Hókutya, hómacska: építsetek hó-állatokat! 
Olvadó jég: figyeljétek meg, hogy a jégkockák, vagy a kintről gyűjtött jégcsapok milyen gyorsan olvadnak el a 
különböző környezetben (meleg víz, hóba téve, hideg víz, só, homok...)  
Útvesztő: nagy bakanccsal sétáljatok végig egy kanyargós útvonalon a friss hóba, a gyerekeknek úgy kell 
végigmenniük rajta, hogy nem léphetnek ki a lábnyomokból! Aki elrontja kiesik, és kezdheti az elejéről. 
Hólabda görgető verseny (játszhatjátok időre, vagy méretre, azaz az nyer, akinek a legnagyobb hólabdája lesz) 
Jég design: készítsetek egy jégtéglát ( azaz töltsetek meg egy üres tejesdobozt vízzel, és éjszakára, amíg 
megfagy tegyétek ki a hidegbe), azután bent a melegben durva sóval szórjátok meg a "jégtégla" tetejét, majd 
csepegtessetek rá különböző színű ételfestéket, ami belemegy a só okozta járatokba, és szépen megszínezi. Ha 
elkészültetek a "műalkotással", akkor tegyétek újra ki a hóra megfagyni. Szép dísze lehet az ablakpárkánynak. 
Este tegyetek mögé égő mécsest, és gyönyörködjetek a színekben! 
Olvadás figyelése: több egyforma hógolyót elhelyezünk a lakás 
különböző pontján (sötét szekrény, napos ablakpárkány, radiátor 
mellett) és megpróbáljuk megsaccolni, hogy milyen sorrendben 
olvadnak el. 
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Pompon Mikulás: Ez a hihetetlenül aranyos és egyszerű pompon Mikulás 
karácsonyfadísz (vagy mikulás dekoráció) egy kevés maradék fonal, egy fa 
golyó és egy kis piros filc segítségével pillanatok alatt elkészíthető, mégis 
vidámságával feldobja még a legunalmasabb mikulás vagy éppen karácsonyi 
dekorációt is! Ha piros filc anyag helyett vidám színes anyagokkal dolgoztok, 
Mikulás helyett lehet belőlük szakállas téli skandináv manó is. Kreatív ötlet 
ugye? Kapd hát előre a maradék fonalaidat és kreatív alkotásra fel! (A 
pomponkészítés menetéről nálunk is találhatsz lépésről-lépésre útmutatót: csak 

keress rá arra , hogy pomponkészítő !)  
 

Pohár angyalka: Ezek a kedves, papír ( vagy 
műanyag ) pohár angyalkák pillanatok alatt 
elkészíthetőek, akár kisebb gyerekek által is. 
Kreatív ötlet ugye? Díszíthetitek a papír pohár 
angyalkákkal az ovit és az osztálytermet 
karácsonykor , vagy akár kreatív, kézzel készült 
karácsonyfadíszként is felhasználhatjátok őket. Ebben a részletes útmutatóban 
Kids Craft Room most megtanítja neked is, hogy hogyan készülnek a kedves, 
karácsonyi, papír pohár angyalkák, egyszerű színes papír, némi maradék 
fonal és egy papír pohár felhasználásával:  
 

 

Gyermekkori emlékem: Amióta az eszemet tudom, mindig volt otthon macska 
a háznál. Voltak cicák, akik odaköltöztek hozzánk, voltak, akiket kaptunk. Ez történt nyolc évvel ezelőtt is.  
Még óvodás voltam, amikor letelepedett hozzánk ő. A régi házban vettük észre, hogy valami megbújik a 
sötétben a szekrény tetején. Szeme vörösen izzott a sötétben, ahogy egy kis fény bekúszott a szobába. Sokáig 
nem tudtunk rájönni, mi lehet az, de végül csak kimerészkedett rejtekéből. Rögtön megszerette az egész család. 
Ragyogó kék szemével, nyúlánk termetével és barna-bézs bundájával azonnal belopta magát a szívembe. Akkor 
még nem is sejtettük, milyen jó a természete… 

Egy tavaszi napon testvéremmel elhatároztuk, hogy kimegyünk kártyázni a kertbe. Édesanyánk is kint volt, 
teregetett. Sokszor járkáltam ki-be a házba, hogy kivigyek minden játékot, csemegét. Amikor már minden 
megvolt a szórakozáshoz, addigra anyu befejezte a teregetést és bement. Egy idő után meguntuk a kinti játékot 
és mi is bementünk a házba. A teraszon mérges anyánkba botlottunk, aki szépen lehordott engem, miszerint én 
nem csukta be rendesen a bejárati ajtót és a drágalátos sziámi cicánkkal a folyosón találkozott. Akárhogyan 
tiltakoztam, nem hitt nekem. Egy idő elteltével be is bizonyosodott, hogy igazam volt.  
Egy este együtt vacsorázott a család. Mindenki csendben, meghitten fogyasztotta el az ételt, egyszer csak kinyílt 
az ajtó. Mindannyian ledermedtünk és nem mertük megnézni ki volt az. Édesapánk vette a fáradtságot és 
óvatosan az ajtó mögé lopózott. Amikor kitárta azt, csak egy kék szempár pislogott rá nagy nyávogások 
közepette. 
-Ki… ki az? – kérdeztük egyszerre a konyhából.  
Apu nevetése volt a válasz. 
-De hiszen csak Kávé van itt! Milyen okos cica! Gyere te is kapsz vacsorát. Biztos megéheztél! Ezzel eltűnt a 
sötétben.  
Ez után az eset után anya kénytelen volt elismerni, hogy nekem volt igazam. Nem ez az egyetlen csínytevése 
Kávénak. Egyszer füstölt kolbászt hozott haza, máskor lerágott csontokat vagy halbelsőségeket. Megesett, hogy 
bezáródott a szomszéd műhelyébe, ahol sózott szalonna táblák voltak eltéve télre, amiket ő megdézsmált.  
Hihetetlenül rosszcsont cica, viszont nagyon okos. Ezek ellenére mi 
így szeretjük őt. Lehet elég sokszor kérhetünk bocsánatot a 
szomszédoktól, de semmi pénzért nem válnánk meg tőle.  

Ördög Noémi 7.c 
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A fenyőfa: Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban 
gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges 
szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!  
 

Az ajándék: A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam.  
 

Messze van?: A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben. Megszólal a gyerek: 
- Jaj, apa, de messze van még karácsony! 
Mire az apa: 
- Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk!  
 

A jegyek: Pistike bőg, mikor az anyja hazaér. Kérdezi, mi a baj? 

- Az apu kétszer is megvert. 
- Miért? 

- Megmutattam az ellenőrzőt. 
- És? 

- Tele volt egyessel, kettessel. 
- Ezt megértem, de miért vert meg 
másodszor is? 

- Mert kiderült, hogy az ő gyerekkori 
bizonyitványát mutattam meg. 
 

Az első: A szülészeten az egyik apuka 
hosszasan fényképezi az újszülött fiát. 
Megkérdezi az egyik ápolónő: 
- Ez az első gyermeke? 

- Nem, ez az első fényképezőm. 
 

TV vagy újság 

- Miért jobbak az újságok, mint a televízió? 

- Próbáltál már legyet tévével agyoncsapni?  
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Halad a munka: Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e, hogy már hosszabb ideje dolgozik 
egy nagyobb lélegzetvételű színdarabon. 
Twain így válaszolt: 
–Igen, most egy négy felvonásos, három szünetes darabon dolgozom, s a szünetekkel már kész is 
vagyok! 
 

Favágó verseny: Versenyt rendeznek a kanadai favágóknak, amit egy vékony kis fickó nyer meg. A 
verseny után megrohamozzák a riporterek. 
- Hogy tudta megnyerni a versenyt? 

- Nagyon sokat edzettem! 
- Na és hol edzett? 

- A sivatagban. 
- De hiszen a sivatagban nincs is fa. 
- Persze... MÁR nincs! 
 

Kedvenc író: Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába. 
 

Kedvenc tantárgy: 
- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A kvantumfizika. 
- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát! 
- Hát éppen ezért! 
 

Tájszólás: A falusi iskolában olyan mondatot kell 
mondani, amiben benne vannak azok a szavak, hogy 
"mennyi", "ennyi", "annyi". 
- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a tanárnéni. 
- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak ennyi 
annyi. 
 

Kötögetés: Bori néni pulóvert köt 40 km/órás sebességgel. A rendelkezésére álló fonal hossza 15 km. 
A) Mennyire kell Bori néninek fölpörgetnie a sebességet, hogy befejezze a pulóvert, mielőtt elfogy a 
fonal? 

B) Hogyan változik a sebesség, ha időnként Pista bácsi is beleköt? 

C) Mekkora az a maximális sebesség, ami fölött Bori néni 
elveszti a fonalat? 

 

Kedvenc tárgy: Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 

- A csengő. 
 

Elvesztette: Két rendőr megy az utcán, találnak egy 
gumibotot, az egyik megszólal: 
- Te ez nem a Béláé? 

- Kizárt, ő tegnap elvesztette.  
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Kvíz   
1: Hova kéne menni pulykakakast venni az 
ismert dal szerint? 

Badacsonyba  Debrecenbe    Kőbányára  
 

2: Hogy nevezik a kutyákból vagy 
farkasokból összeverődött csoportot? 

falka  banda      team         sereg 

 

3: Melyik szent nevét viseli az éjszaka 
világító bogár? 

Szent János      Szent Ferenc     Szent Péter  
 

4: Melyik hangszernek ugyanaz a neve, 
mint egy növénynek? 

gordonka      orgona  oboa  citera 

 

5: Milyen "gesztenye" egy növénynév? 

durva     szelid        vad        ádáz  
 

6: Hogyan nevezik a fejtörőkben egy 
sorozat valamilyen szempontból kilógó 
tagját? 

tyúktojás      kakukktojás       fecsketojás 
 

7: Milyen "láza" lehet fellépés előtt egy 
színésznek? 

villany           gyertya         lámpa 

 

8: A lónak négy lába van, mit csinál mégis 
a közmondás szerint? 

megbotlik  megfordul  elfárad   
 

9: Kik férnek el kis helyen a mondás 
szerint? 

sok szerencsés ember  sok türelmes 

ember  sok  jó ember 
 

10: Kit vagy mit érnek hamarabb utol, mint a sánta kutyát? 

a kocogót  a hazug embert               a villamost   a 
lajhárt  
 

11: Mi nélkül nincsen rózsa a közmondás szerint? 

virág   levél   tövis   gyökér 
 

12: Mitől nem esik messze az alma a közmondás szerint? 

a magjától  a héjától  a fájától  a kérgétől 
 

13: Mi a boszorkányok kedvelt közlekedési eszköze a népmesék 
szerint? 

ló  görkorcsolya      seprűnyél   autóbusz 
 

14: Milyen állat Csukás István Süsüje? 

pingvin           cica  malac      sárkány 

 

 

Állati viccek 

- Melyik a legsárgább madár? 

- A citromhéja. 
 

- Hogy hívják a nagyothalló macit? 

- MACI!!! 
 

- Bükkfán van és fütyül, mi az? 

- Eltévedt rézfánfütyülő. 
 

- Mi van a kisbárány fürdőszobájában? 

- Barikád. 
 

- Miért van hosszú nyaka a hattyúnak? 

- Hogy meg ne fulladjon árvíz idején. 
 

- Miért nem száguldozik a csiga a 120-

szal? 

- Mert lobogna a szeme. 
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