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Szerkesztő  szava      Реч  уредника 
 

KEDVES   PAJTÁSOK! 
 
 Az emberek régi idők óta megünneplik a 
tavasz eljövetelét, mert ez az évszak az élet 
megújulását jelenti és jelképezi. A különböző népek 
a különböző korokban különböző módon 
köszöntötték és köszöntik a tavaszt. Az ünnephez 
kapcsolódó szokások, tárgyak, hiedelmek mégis sok 
rokonságot mutatnak. Például a zöld ág, a virágos 
ág mindenütt ugyanazt jelenti, az életet, a 
termékenységet. Ezért bújnak át a fiatal párok a 
„zöld kapu”, az „aranykapu” alatt. 

„Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta!” 

 A Figyelő új számában a ti tarka 
írásaitokkal, fogalmazásokkal és versekkel 
köszöntjük a tavasz érkezését. Kis tollforgatóinktól 
olvashattok a kikeletről, az újjászületésről, az első 
szerelem szíveket felkavaró érzéséről. Emellett 
olvashattok színes riportokat, beszámolókat és 
egyéb érdekességeket a suli életéből.  
 Ezúton  mondunk köszönetet Knežević 
Nataša szerbtanárnő, Čolak Milena némettanárnő és 
Nagy Cigura Mónika angoltanárnő 
közreműködésének az újság létrejöttében. 
 Jó szórakozást kíván: a szerkesztőség. 

ДРАГИ   УЧЕНИЦИ, 
 
 Пред вама је други број школских новина 
за 2003/2004. годину. У њему су се нашли ваши 
најуспешнији радови писани на различите теме. 
 Идеј уредника била је да се у пролећном 
издању листа кроз ваше радове направи осврт на 
претходне празнике и битне датуме. На жалост, 
то није у потпуности успело. 
 Поред текстова на српском и мађарском, 
у овом броју обљављујемо и радове на немачком 
и енглеском језику. 
 Захваљуљемо се  свим ученицима 
сарадницима који су писали за овај број, а 
остале позивамо да нам се у наредном 
придруже. 

Хвала и наставницима који су помогли 
при изради овог броја: Наташи Кнежевић 
наставници српског језика, Милени Чолак, 
наставници немачког језика и Нађ Цигура 
Моники наставници енглеског језика. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Goór Krisztián munkája, 8.b Kiss Dénes munkája, 8.b 
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Tudni illik – egy kis Bonton 
 
ÜNNEPELJÜNK   EGYÜTT! 
 
 
 A világon minden évben néhány napot együtt ünnepelnek az emberek. Ismerünk egyházi, társadalmi 
ünnepeket, de ünnepelünk családban és barátok között is. Bármilyen alkalommal is ünnepelünk, van valami 
közös vonása az ünnepnapoknak. Például fontos, hogyan jelenjünk meg, hogyan öltözködünk, milyen a 
frizuránk, hisz ezzel is kifejezünk az ünnep iránti érzéseinket. Az ünnepi alkalomra már előre készülnünk 
kell, mert az utolsó pillanatban nem lehet eldönteni, hogy mit öltsünk fel. 
 
 
 
Hogyan illik öltözködni az ünnepnapon? 
 
 

- Mindig tiszta, csinos, ünneplős ruhában illik megjelenni! 
- Nem illik szabadidőruhában, hétköznapi farmerben megjelenni egy nemzeti ünnepen vagy akár egy 

iskolai ünnepen. Bármilyen alkalomra viselhettek egy fehér inget vagy felsőt és sötét szoknyát, 
illetve nadrágot. Természetesen a hozzá választott kiegészítő ruhadarabokról se feledkezzetek meg! 
A lányok alkalmi – ünnepi cipőt, illetve szandált viseljenek! A fiúk úgyszintén a sötétnadrágot, sötét 
zoknit, sötét cipőt és fehér inget, majd rá esetleg valamilyen sötét mellényt vagy zakót hordjanak! 

 
 
 
Hogyan viselkedjünk az ünnepi műsor alatt? 
 
 

- A műsora pontosan érkezzetek! Ha mégis elkéstek, észrevétlenül foglaljátok el a helyeteket úgy, 
hogy ne zavarjatok meg senkit! 

- Nemzeti ünnepeinken együtt, vigyázban állva a tanárra vagy a tanárnőre nézve és figyelve 
énekeljünk. 

- A műsor alatt nem illik beszélgetni, főleg nevetgélni, mert zavarjátok az előadást, a szereplőket is. 
- Az előadás alatt ne egyetek cukrot, se rágót! 
- Műsort közben nem illik integetni ismerőseiteknek, kiabálni és mutogatni sem! 
- Az előadás után tapsoljátok meg a szereplőket! 

 
 
 
Hogyan viselkedjünk az ünnepi asztalnál? 
 
 

- nem könyökölünk az ünnepi asztalra 
- nem lökdössük egymást 
- nem böfögünk 
- nem hangoskodunk 
- nem szürcsöljük a levest 
- nem ütögetjük a poharat 
- nem nyaljuk le a kést 
- nem állunk fel, amíg a többiek esznek 
- és végül illik csukott szájjal étkeznünk. 

Makra Andrea, 8.b 
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Téli- és szünidei  élmények 
 
 A téli szünidő kezdetén hótakaró borította a tájat. Nagyon örültem a puha paplannak. Fölmentem a 
padlásra, és lehoztam a szánkómat. Szóltam a barátnőimnek, hogy menjünk el a töltésre szánkózni. 
 Amikor megérkeztünk, a Tisza parton már nagyon sokan voltak, ezért igyekeztünk kiválasztani a 
legmegfelelőbb helyet, ahol le fogunk csúszni. 
 Először ketten ültünk fel a szánkóra. Szélsebesen száguldott velünk a szánkó. A szél kipirosította az 
arcunkat. Később magam is lecsúsztam a töltésről. Az egyik buckánál felborult velem a szánkó, én pedig a 
hóba bukfenceztem. Amikor felálltam, úgy néztem ki, mint egy hóember. Társaimmal ezen jót nevettünk. 
 Estefelé hazamentünk. Otthon, a meleg szobában megfogadtam, hogy nem fogom elfeledni ezt a 
vidám téli napot. 

Goór Enikő, 4.b 
 

 Nagyon vártam a téli szünidőt, mert telelni indultunk Bulgáriába. 
 Január 31-én este tíz órakor indultunk útnak. Egész éjjel utaztunk, s csak másnap délután érkeztünk 

meg. A táj nagyon szép volt, sok-sok hó borította a hegyeket, utakat. Amikor megállt az autóbusz, már 
nagyon türelmetlen voltam. 

- Kivegyem a csomagokat? - kérdeztem anyukámat. 
- Igen, légy szíves! - mondta. 
A hotelban gyorsan megkaptuk a szobánkat. Nagyon jól esett a pihenés a hosszú út után. 
Másnap elkezdődött a nagy síelés. Most álltam először sítalpakon. Tanultunk menni, elesni és felkelni. A 

gyakorlás után felvonóval húzattuk fel magunkat a hegyre. Az első leereszkedésnél nagyon remegtek a 
lábaim, de azért sikeres volt a leérkezésem. Végül még botok nélkül is megpróbálkoztam. 

A társaság nagyon jó volt, esténként is jókat szórakoztunk. 
 A hét nap, amit ott töltöttünk, felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára. 
Az egész szünidőben csak azt sajnáltam, hogy Áron testvérem betegség miatt nem lehetett velünk. 

Ígérem, a jövő télen bepótoljuk! 
Sinkovics Sebestyén, 3.b 

 
Tavaly szerelmese lettem a  síelésnek, és azért az idén már nagyon vártam jan. 31-ét, amikor Bulgáriába 

indultunk síelni . 
Az út hosszú és fárasztó volt, kb. 15 órát zötykölődtünk a buszban. 

Megérkezésünk után hotelban a szobák állapota sokkolt bennünket. A szobák kicsik, piszkosak és 
penészesek voltak. Lelkünk egyensúlyát a gyönyörű táj billentette vissza. Másnap reggel verőfényes időre 
ébredtünk. A sípályák jók voltak. A kezdők síiskolába indultak, a síelni tudok pedig nekiindultak a 
meredekebb lejtőknek. 
Mivel én már tavaly síeltem, én nekimerészkedtem a nehezebb pályának. Az első napokban volt egy pár 
bukás, de később belejöttem. 
A társaság jól összeismerkedett és jó hangulat volt a pályákon és a hotelban is. Délután 4-ig síeltünk, utána 
egy kicsit pihentünk, majd vacsora következett. Vacsora után kártyáztunk, barátkoztunk és activity-t  
játszottunk. Aki zenét szeretett volna hallgatni, az a Harry's Bar-ban kötött ki, ahol jó bulik voltak. 
Rossz elszállásolás ellenére remek volt a hangulat és a társaságnak köszönhetően remekül éreztük magunkat. 

Hazafelé a buszban már egy nagy családra hasonlítottunk, és sok barátság, szövődött. A fényképek 
cseréje még most is tart. 

Jovanović Daniel, 8.a 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 
FARSANG 

1. Ha a farsang hosszú, késő a húsvét. 

2. Kurta farsang után negyvennapi böjtre fognak. 
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Tavaszváró 
 
 Márciusban minden ébredezni kezd a fák, a virágok és a fű is. A vándormadarak is lassan 
megérkeznek. 
 Tavaly történt, hogy a legkedvesebb barackfám egyik fele elszáradt. Ezért nagyon szomorú lettem. 
Apu, vigasztalásul így szólt hozzám: 
 - Ne szomorkodjál, majd ültetünk másikat. 
 Én szinte meg sem hallottam apu szavait, hiszen állandóan a kiszáradt fán fészkelő gerlecsalád járt az 
eszemben. 
 - Jaj édes gerlicéim, most hogy tönkrement az otthonotok, mi lesz veletek? 
 Apu továbbra is azzal vigasztalt, hogy az új fára áthelyezzük majd a fészküket. 
 Így is cselekedtünk. Mikorra rendesen virágba borultak a fák, az én gerléim már az új fészkükben 
rendezgették pompás tollkoronáikat. 
 Én pedig ettől a naptól kezdve nagy kedvvel jártam ki a kertbe, figyeltem a madarakat, az új erőre 
kapó természetet. 
 Ekkor fogalmazódott meg bennem életem legfőbb vágya: 
 „LEGYEN ÖRÖK TAVASZ, ÉS A SZERETET ÁRASSZA EL AZ EGÉSZ FÖLDET.” 

Barta Gabriella, 6.c 
 
 Az év legszebb időszaka a tavasz. Ilyenkor ébredezik  a természet téli álmából. 
 Lassan hosszabbodnak a nappalok. A napsugarak egyre melegebbek. Ahogy melegszik az idő, úgy 
bújnak elő a tavasz első hírnökei, a virágok: a hóvirág és az ibolya. A fák elkezdenek rügyezni. A fű zöldre 
váltja ruhája színét, a bokrok, fák levelet hajtanak. Rólunk lassan lekerül a nehéz téli kabát. A felnőttek 
sürögnek-forognak, akárcsak, a méhecskék, akik örülnek a sok virágnak. Visszatérnek a vándormadarak is. 
 Azt hiszem, legjobban mi gyerekek örülünk a tavasznak. Előkerülnek a kerékpárok, labdák és 
boldogan játszhatunk a szabadban. 

Péter Donald, 3.c 
 
 Az év leglátványosabb időszaka a tavasz. Ilyenkor ébred fel hosszú téli álmából a természet. Ez az 
ébredés mindig nagyon érdekes és látványos. A kibontakozó kikelet a poétákat is minduntalan megihleti. 

„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, 
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol, 
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik 
Mezei szagokkal a tavaszi szél.” 

 A jó idő beköszöntét már én is nagyon várom. Szeretek tavasszal nagyokat sétálni, kerékpározni. 
Séta közben látom, hogy miként ébredeznek a fák. Rügyeket hajtanak, majd csodálatos virágokat 
varázsolnak elő rügyeikből. A téli szürkeség után jólesik szemeinknek a színpompás tavasz, és egész 
szervezetünknek az illatok kavalkádja. Ilyenkor az emberek is megkezdik munkájukat a földeken. 
Nyüzsögnek, szorgoskodnak, mint a méhecskék. Rendezgetik kertjeiket, ültetgetik veteményeiket. Az 
asszonyok palántákat hordanak a piacról. Lassan benépesedik a természet. A virágok a nap felé 
nyújtózkodnak. Megérkeznek az első vándormadarak is. Újra zajossá válik a környék, madárcsicsergéstől 
lesz hangos a határ.  
 Nálunk, odahaza anyu levágja az első kisarjadt füvet. Ilyenkor különös, friss illat terjeng a 
levegőben. Az utcabeli srácokkal jót szoktunk bújócskázni, rohangálni. Előkerülnek a rollerek, labdák és a 
teniszütők.  
 Nagyon várom már a kikeletet, bár tudom, hogy a jó idő beköszöntének a tanulás látja majd a kárát, 
hiszen ekkor az eszünk mindig máshol jár. 

Kiss Anita, 6.c 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 
TAVASZ 

1. Egy fecske nem csinál tavaszt. 
2. Tavaszkor minden bokor szállást ad. 
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Tavaszváró 
 
 A naptári tavasz március 21-én kezdődik. Nekem ez a három hónap az év legszebb időszaka.  
 Tavasszal minden egy kicsit más, minden derűsebb, vidámabb. Ilyenkor bújnak ki a föld alól a 
legszebb virágok, a tulipánt, a nárcisz, az ibolya. A fák is virágkoszorúba öltözködnek. Hosszú távollét után 
megérkeznek messzi idegenből a vándormadarak. Vidám csicsergésük zajossá teszi a természetet. 

„A télnek immár vége, 
Itt a kedves kikelet, 
Madárdaltól hangos 

Erdő és liget? 
Kakukk, kakukk. 
Hangzik rá távol 
A kurta felelet.” 

 A gyerekek jól érzik magukat. A lányok virágokat szednek a kertekből, a fiúk pedig különféle 
játékokban versenyeznek. A felnőtteken is látszik a tavaszhozta felüdülés. Vidámabban mennek 
munkahelyükre, derűsebben oldják meg a felmerülő problémákat.  
 A kikelet szerintem nagyon szép, főleg akkor, ha mi, emberek is arra törekszünk, hogy szebbé 
tegyük.  

Lukács Orsolya, 6.b 
 
 A természet tavasszal ölt új ruhát. 
 Napos az idő. A fák rügyeznek, a virágok kinyílnak, az állatok, a medvék előbújnak odúikból. Az 
emberek szívesen tartózkodnak a szabadban. A gyerekek vidáman játszanak a zöld fűben. A földművesek 
megkezdik a tavaszi munkálatokat. Ilyenkor traktorzúgástól hangos a határ. Vetik  kukoricát, szóját, 
napraforgót. A kertekben földbe kerülnek a zöldségfélék magvai. Visszatérnek a gólyák és a fecskék. 
Vidáman röpdösnek a levegőben. 
 Én szeretem ezt az évszakot, mert ilyenkor minden megújul. 

Rajsli Andor, 3.c 
 
 
 A nap ébredezni készült, a fűszálak nyújtózkodtak, a virágok szirmaikat mozgatták, mikor 
kopogtatott szobám ajtaján a szomszéd kislány. 
- Gyere be! - mondtam neki. 
- Szia. - köszönt a kis szöszi. 
- Mondjál nekem verset. - kezdett rögtön kérlelni. 
- Most nincs hozzá hangulatom, majd máskor fogok neked szavalni. - kíséreltem meg lerázni. 
- De most szavalj, na, kérlek, kérlek! 
Unszolására végül is hozzákezdtem imádott versem kedvenc versszakának szavalásához. 

„Ó természet, ó dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 

Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz.” 

Ekkor elhallgattam, és vártam, mit szól hozzá a kis pöttömke. 
- Még! Még! Mondjad csak tovább! - kérlelt. 
Elmosolyodtam, magamhoz öleltem és megfogtam kicsi, puha kezecskéit. 
- Gyere. Most nem szavalok tovább, hanem mutatok neked valami szépet. 
Kivezettem a kertbe, ahol tavasz lévén éppen rügyeztek a fák, némelyiken már virág és levél is volt. A kertet 
már virágok díszítették. Piros tulipántok, sárga nárciszok, kék ibolyák pompáztak mindenhol. A frissen 
kisarjadt füvön vidáman szunyókált a cicám. 
  Mindketten hosszan álltunk ott, némán. A természet látványa bennünket is megigézett. 

Lakatos Gvendolina, 6.b 



 

 6

 

Tavaszváró 
 
 Az ibolya tavasszal nyílik . Sokan a szépségéért és a jó illatáért szeretik. 
 Az ibolya a mezőn, a réten, az erdőben és a kertekben él. A szára rövid. A levele szív alakú és zöld. 
Négy szirma van. A szirmai általában lilák, de van amelyiknek fehér a virága. Illatszert és csokrot is szoktak 
belőle készíteni. 
 Ibolyacsokrot azért szoktam ajándékozni, hogy örömet szerezzek másoknak. 

Molnár Tímea, 3.c 
 
 Végre itt a tavasz! Mindenhol virágok nyílnak, zölddel a föld. Ha a mamához ellátogatok, akkor 
mindig kimegyek a kertjébe, és gyönyörködöm a rügyeiktől megszabaduló gyümölcsfákban. 
 Tavasszal van húsvét ünnepe. Ilyenkor mindenki örül a másiknak, a társaságnak. Húsvét hétfőjén a 
fiúk elindulnak meglocsolni a lányokat, akik ajándékul piros tojást, kalácsot és csokoládét adnak a 
locsolkodóknak. 
 Május elsején a munka ünnepét üljük. Ekkor a családok útra kelnek s kimennek a szabadba, a 
természet lágy ölére kempingezni. A mi családunk is a Tisza-parton szokta megünnepelni a május elsejét. 
Régi szokás, hogy ezen a napon májusfát állítanak. Ez teszi hangulatosabbá az ünnepet. 
Tavasszal a mi utcánk is szép. Az utca lakosai rendbe teszik házaik környékét, ezzel tisztelegve az új évszak 
előtt. Az út menti fák felöltik ünnepi öltözéküket. A réten nyíló mezei virágokból csokrot szoktam kötni 
anyának, mert majd elfelejtettem, ilyenkor van anyák napja is, melyet én sosem feledek el. 
 Amikor kinyílik a rózsa és a pipacs, akkor egy kicsit elszomorodok, mert máris véget ért imádott 
évszakom, a tavasz Viszontvigasztal az a tudat, hogy ezután érkezik meg a nyár, s máris jobban vagyok. 

„Egy, kettő, három, négy, 
Te kis madár, vígan légy. 
Olyan szép dalt daloljál, 

Szebb legyen a tavasznál!” 
Sági Lívia, 5.c 

 
 Batyus Maci felébredt téli álmából. 
- De jót aludtam! – szólalt meg, és nagyokat nyújtózkodva kikászálódott a szobámban lévő szekrény mögül, 
ahová egyébként a tél kezdetekor befészkelte magát. 
 Örülök, hogy Batyus Maci felkelt, és már nem horkol tovább olyan idegesítően és végeláthatatlanul, 
mint ahogy azt tette az utóbbi időben. Valamint az is jókedvvel tölt el, hogy ismét beszélgethetek vele 
anélkül, hogy minden másodpercben egy nagyot ásítana. 
Rögtön nekiszegezem az első kérdést, ami az eszembe jut. 
- Örülsz, hogy megérkezett a tavasz? 
Batyus Maci egy nagyot fintorgott, amiből rájöttem, hogy neki a tavasz nem örömteli. 
- Én mar nagyon vártam a természet ébredését, hiszen a megújulás nagy ünnep. Te nem így gondolod? 
- Ki az a bolond, aki így gondolja? 
- Hát az emberek azok, akik várják a megújulást. Csodás élményt nyújt ám az ébredező természet látványa. 
Ilyenkor nyílik a hóvirág, a tavasz kis hírnöke, illatozik az ibolya és a tulipán, rügyeznek a fák, zöldell a fű 
az ablak alatt, s az ég tetejéről vidáman mosolyog a tájra a napocska. 
- Jó, jó, jó. Elég! Tudom, akkor most nekem is kötelező boldognak lennem. 
- Nem, de vedd tudomásul, hogy igen is az embereket ilyenkor a boldogság járja át, és aki örül, azt a társai is 
jobban szeretik. –Mond, te mikor vagy boldog?  
- Hát-hát… például, amikor jót ehetek a piros, zamatos szederből, málnából, vagy akár a bársonyos 
pipacsból. 
- Na és mikor lakmározhatsz te jót a szederből, málnából, pipacsból? 
- Hát… szóval igazad van, tényleg tavasszal érkezik el a tejjel-mézzel teli Kánaán. 
- Akkor mostantól te is várod és tiszteled a tavaszt? 
- Igen. 
 Boldog vagyok, hogy Batyus Macit jobb belátásra bírtam, és remélem, hogy mostantól ő is igyekszik 
jobb véleményre bírni medvetársait a tavasszal kapcsolatban. 

Beretka Judit, 5.c 
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Rügyfakadás 
 
 
Ha keserűn sír a szemed, 
Ha valaki nagyon megsértett, 
Ha megremeg a lelked nyugtalan, 
Az álmod, ha senki sem hallgat meg téged… 
BOCSÁSS MEG, DE ÉN MÉG SZERETLEK TÉGED. 
 
Vannak boldog könnyek és fájó mosolyok, 
Mindig lesznek szerelmesek, míg a Föld forog, 
Az élet szép, és élni tudni kell, 
Az élet harc, de benne győzni kell. 
 
Nincs reménytelen szerelem, 
Mert aki szerelmes, 
Az örökké reménykedik. 
 
Van egy szó, amit úgy hívnak REMÉNY. 
Ha vigyázol rá, örökké benned él. 
Szívedbe zárod azt, aki fontos neked, 
Egy napon csak a tiéd lehet. 
 
Üres az ágy és nem jön az álom. 
Nem szól a zene, hiába várom. 
Üvölt a csend és hallgat az élet, 
Rám tör az érzés, 
SZERERLEK TÉGED. 

Barta Gabriella, 6.c 
 
 
 
 Amikor még csöpp gyermek voltam, akkor gyakran kérdeztem anyukámat, Szeretsz? Ő kedves 
mosolyával mindig megnyugtatott, hogy imádja az ő okos, aranyos kisfiát. 
 Később, amikor már oviba, sőt iskolába kezdtem járni, akkor fokozatosan megértettem, hogy én is 
tudok szeretni. 
 Először megszerettem az óvó nénit, hisz’ ő vigyázott rám, amikor anyu nem volt a közelben. 
Szomorú szívvel búcsúztam el tőle, amikor iskoláskorú lettem. Anyukám igyekezett vigasztalni, meggyőzni, 
hogy az óvó nénit látni fogom továbbra is, beszélhetek vele a későbbiekben is. Különben pedig a tanító néni 
is nagyon kedves, türelmes, és őt is gyorsan meg fogod szeretni - mondta anyu, - csak legyél te is jó és 
szófogadó kisfiú. 
 Valóban így történt. Már az első napon megszerettem a tanító nénit. Kedves volt, türelmes, akár 
anyu. Négy éven keresztül tanított bennünket. Először a betűk, számok írására, majd az olvasásra. Később az 
egymás iránti szeretetre, a tanszerek megvigyázására, arra, hogy miként viselkedjünk barátainkkal, 
nevelőinkkel, s nem utolsósorban a felnőttekkel. 
 A négy év gyorsan elrepült. Ismét búcsú következett. Elváltunk szeretett tanító néninktől, s ismét 
fájdalom töltötte be szívemet. Anyu ismét vigasztalt. Ne félj, hisz’ a tanító néni ott lesz az iskolában, minden 
nap láthatod. 
 Most már kezdtem megszokni, hogy jó emberekkel jó dolgok történnek. Rájöttem, hogy ha én 
szeretettel fordulok mások felé, akkor épp úgy szeretnek engem is. 

Varga Roland, 5.c 
 

KÁNYÁDI SÁNDOR 

MÁRCIUSI VERSIKE 
 

Tavaszt csörög a szarka, tavaszt. 
Zöldülni kezd a barna haraszt. 
Zsendülni kezd a zsenge határ. 

Erőre kap a gyönge bogár. 
Szelídülnek az ordas szelek. 

Barkákat hány a bokros berek. 
Bukfencet vet a játszi patak. 

Már csak a hegyen látni havat. 

SAJNÁLAT 
Szívemet 
Szürke 

Szavakkal 
Szétromboltad. 

Szívünket 
Szeretve 

Sajnálattal 
Szépítetted. 

Német Erna, 6.b
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Rügyfakadás 
 
 Hogy is kezdjek hozzá? Mikor még kis tökmag voltam, akkor mindég azt mondtam a szüleimnek, 
hogy én soha nem leszek szerelmes. Anyu és apu erre mindég elmosolyodott. Mivel nem tudtam, mit 
nevetnek, én is velük együtt kacagtam. 
 Az idő, mintha szárnya lenne, repült, s én máris idősebb lettem egy néhány évvel. Elindultam a 
suliba. Ott több lány is megtetszett, szimpatikusnak tűnt. Így volt ez a hatodik osztályig. De akkor mi 
történt?  
Egy napon valami csoda folytán egész közel kerültem egy leányhoz, és én alaposan szemügyre vettem. A 
szünetekben figyeltem, mit tesz, merre jár, hol van, kivel beszélget. Amit ezek után iránta éreztem, az már 
nem egy sima szimpátia volt, hanem szerelem, méghozzá a nagybetűs fajtából. Gondolom, hogy ő is 
észrevette érdeklődésemet, mert, amint azt megtudtam barátomtól, szívem választotta is kérdezősködött 
felőlem. Szívem majdnem kiugrott a helyéről, olyan boldog lettem. 
 Szüleim, ha mostanság kérdezik- „ Nos, megvan már a nagy Ő?”-, csak irulok-pirulok.  

Horvát Zsolt,  6.b 
 
 
 Mint minden szép, jó és kellemes dolog, a szerelem is tavasszal kezdődik.  
 A szerelem megérint szívet, lelket. Úgy érkezik, hirtelen, mint a tavasz, de nem múlik el olyan 
gyorsan. Ez az érzés szép, mint tavasszal a fák rügyezése, virágzása.  
Először talán negyedikes koromban éreztem ilyet. Tudom, hogy az akkor még olyan gyerekes érzés volt, de 
ahogy idősödöm, egyre jobban megértem. Amikor először voltam szerelmes, akkor pont tavasz volt. Lángolt 
a szívem. Talán akkor, ő is ugyan így érzett. Sajnos egy év után, tavasszal az ő részéről ez a fellángolás 
elmúlt. A szívemet összetörte. Akkor értettem meg, hogy milyen érzés is valójában. Mint ahogy az elején 
említettem, minden szép, jó és kellemes tavasszal érkezik. De ezen a napon semmi jó, semmi szép és semmi 
kellemes nem történt. Talán csak rossz dolgok történtek velem. Napok, hónapok teltek el, mire megértettem, 
hogy nem tarthat örökké egy személy iránt az első fellángolás. Volt idő mikor megismertem, volt idő mikor 
megkedveltem őt, és volt, hogy nagyon szerettem. Sok emlék köt hozzá, gyönyörű emlékek, és ezek miatt 
nem tudom elfeledni őt. Talán még mindég SZERETEM! 
 Számomra ez a legszebb érzés, csak sajnos néha csalódnunk kell érzéseinkben. 

 
Másity Heléna, 6.c 

 
SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 
 
SZERELEM 

- A szerelem sötét verem. 

- A szerelem vak.  

 
SZERETET  

- Szép szóval nyerik a szeretetet. 

- A szeretet nincs a farsang hatalmában. 

 
ANYA 

- Anyaszív csak egy van. 

- Amilyen az anya, olyan a lánya. 

- Minden anyának szép a maga gyermeke. 

MEGBÁNTÁS 
 

Megbántottál 
Mogorva 

Mondataiddal. 
Megbocsátok 

Mérges 
Mosollyal. 

Német Erna, 6.b 
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Húsvét 
 
 

 HÚS-VÉT… vagyis húsvétkor húst veszünk magunkhoz, húst eszünk. Miért olyan jelentős 
dolog ez, hogy még az ünnep neve is megemlékezik róla? 
Azért, mert a farsangi nagy vigasságok után egy negyvennapos időszak veszi kezdetét, amikor az emberek, 
régebben, nem ettek húst, nem táncoltak. Az étkezés korlátozása a böjt. A legszigorúbb húsvét hetében, 
nagypénteken, amikor a keresztény hagyományok szerint Jézus kereszthalált halt. A nagyszombat esti 
harangszó jelzi a böjti időszak végét. A családokat várja a sonka és a tojás. Az Isten meghalt és feltámadt, 
ezért boldog az egész világ. 
 A húsvétot megelőző nagyhéten az egyházi hagyományok mellé kapcsolódtak a népi hiedelmek, 
szokások. A nagyhét jeles napjai a csütörtök, péntek, szombat. 
 

NAGYCSÜTÖRTÖK 
 Megszűnt a falvakban a harangozás. A gyerekek zajt csapva, kereplővel hívták templomba az 
embereket. A zajjal a gonoszt űzték el a férfiak és nők közül. 
 

NAGYPÉNTEK 
 Nem ettek húst, böjtöltek. Tejet, túrót, tojást, metélttésztát fogyasztottak. Ezt a napot a nép 
szerencsétlen napnak tartotta, mert a keresztény hagyomány szerint e napon feszítették meg Jézus Krisztust. 
Erre a napra tilalmakat tartott be a nép. 
 - nem volt szabad kenyeret sütni, mert az kővé vált. 
 - nem volt szabad a búzát boronálni, mert elszáradt a töve. 
Fontos jelentőséget tanúsítottak a fürdésnek, hiszen úgy hitték, hogy a nagypéntek reggeli mosdás 
egészséget és szépséget varázsol. 
 

NAGYSZOMBAT 
 Ez a nap a tisztaság és a féregűzés napja volt. Kitakarították a házakat, lemeszelték a falakat. Nagy 
zajt csaptak, és a férgeket jelképező szemetet kiseperték az útra. Régen évente csak egyszer szítottak új 
tüzet, nagyszombat napján, ebből vittek a földekre, szőlőre, hogy ne érje jég a termést. 
 

HÚSVÉTVASÁRNAP 
 Ezen a napon nem főztek, nem söpörtek, nem hordtak trágyát, nem varrtak. Megszentelték a sonkát, 
tojást, kalácsot, bort és az ünnepi asztalnál ették meg. Voltak falvak, ahol ezen a napon jártak a lányok a zöld 
ágakkal a tavaszt köszönteni. 
 

HÚSVÉTHÉTFŐ 
 A víz tisztító és termékenységvarázsló erejének ünnepe. A húsvéthétfőt hívták vízbevető, vízhányó 
hétfőnek. A lányokat a legények a kúthoz vitték, és vödörszám öntötték rájuk a vizet. A kölnivel történő 
locsolás csak később terjedt el, ekkor már verset is mondtak a locsolkodók. 
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Húsvét 
 

LOCSOLÓVERSEK 
 

Húsvét másodnapján 
Az a kívánságom, 
E háznak népére 

Ezer öröm, s annyi áldás szálljon. 
 

 
 

Szépen kérem az apját, 
De még jobban az anyját, 

Adja ki a leányát, 
Hadd locsoljam a haját, 
Mint a pünkösdi rózsát. 

 

 
 

Én kis kertészlegény vagyok, 
Virágokat locsolgatok. 

A minap, hogy erre jártam, 
Egy szép rózsafát találtam, 

Ki akart száradni, 
Szabad-e meglocsolni? 

 

 
 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint, 
Fogadják szívesen az öntöző legényt. 

Én még a legénységhez igaz, kicsi vagyok, 
De azért öntöző legénynek mégiscsak felcsapok. 

Esztendő ilyenkor megint csak itt vagyok, 
Ha e locsolásért piros tojást kapok! 

 
Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál! 
Kerek erdőt jártam, 
Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
Hol a tojás, piros tojás, 
Tarisznyámba várom. 

 

 
 

Ákombákom, berkenye, 
Szagos húsvét reggele, 

Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot. 

 
 

Összeállította Szűcs Budai Engelbert 
 

Fő- és felelős szerkesztő 
 

 
 
 
SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 
HÚSVÉT 

1. Derült meleg húsvét napján, meglátszik a gazdán. 

2. Szelíd, mint a húsvéti bárány. 
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Tudósítások 
 
 A Szabadkán megtartott Nemes Nagy Ágnes Szavalóversenyen Nešić Máté a hetedik osztályból első 
helyezést ért el. Az alsósok közül Kiss Tamás másodikos tanuló különdíjban részesült, a képzőművészeti 
pályázaton pedig Német Erna a 6.b-ből  III. Helyezést ért el. 

Horváth Zoltán, 5.b 
 
 Iskolánk önképzőköre Táncoló hópelyhek című műsorában szavaltak és énekeltek a tanulók. 
Ezenkívül  képzőművészeti pályázat is volt. Ezen Jung Miklós lett az első, Lukács Orsolya a második, 
Kovács Szabina pedig harmadik. A szavalók közül a felsősöknél Zórád Anikó hatodikos tanuló lett az első, 
Bezeg Noémi a második és Lukács Orsolya a harmadik. Az alsósok közül Varga Sarolta és Péter Lea 
végeztek az első helyen, Gálfi Tamás és Kiss Tamás másodikak lettek, Farkas Tamás és Jovanović Péter 
pedig harmadikak lettek. Bartuc Csilla különdíjat kapott saját verséért. 

Brasnyó Xénia, 8.b 
 
 Az iskola játszóházat rendezett a kultúrkörben a Bácskossuthfalváról ékezett csoport vezetésével. 
Tizennégy csapat versenyzett egymással. Egy-egy csapatnak hét tagja volt. Az első csapat jutott tovább a  
pacséri játszóházi döntőre. 

Horváth Zoltán, 5.b 
 
 2004. január 03.-tól  08.-ig Feketicsen szavaló és színjátszó tábor volt. A szervező Toma Viktória 
volt, ő a szavaló, Mess Attila a színjátszó órákat tartorra. Iskolánkból Beretka Judit, Nešić  Máté és Hangozó 
Edina vett részt ebben a táborbon. A tábor gálával zárult amit a szülők is láthattak. A legjobb szavalók 
szavaltak, a színjátszók pedig több jelenetet is eljátszottak. 

Harangozó Edina, 7.c 
 
 2004. január 10-én a hetedik osztályosok a Vajdasági Játszóház Találkozóján voltak, Pacséron Csábi 
Krisztina tanárnő kíséretével. Nagyon jól szórakoztak, három játékon vettek részt, vezetőjük Besnyi 
Szabolcs volt. Mindhárom játékban elsők lettek, ezért a végeredmény szerint is elsők helyezést értek el. 
Jutalmuk egy diploma és érem lett. 

Mester Annabella és Harangozó Edina, 7.c 
 
 Iskolánkban február 23-án kezdődött el a második félév. A tanulók alig várták, hogy találkozzanak 
osztálytársaikkal, és újult erővel fogjanak hozzá a tanuláshoz. 

Lázár István, 5.b 
 
 A Csiribiri Társulat a szünidőben is tartott összejöveteleket. A Gyereknek lenni jó című műsorukat 
állítottak össze. Szereplők Bezeg Attila, Horváth Zsolt, Csábi Orsolya, Varnyú Adrianna, Takács Zsolt, 
Harkai Mónika, Kurunci Arnold, Nešić Máté, Besenyi Árpád és Bilik Blanka. 

Bilik Blanka, 5.b 
 
 Az ötödik osztályosok képzőművészeti pályázatra készítenek alkotásokat Magyarország történelmi 
eseményeiről. A témák között szerepel például Mátyás királlyá koronázása, IV. Béla királyról szóló 
események stb. 

Lázár István, 5.b 
 
 A Szent Száva-napi ünnepségen különböző műsorszámokkal léptek fel az alsó és felső osztályosok. 
Szavaltak, táncoltak és jeleneteket mutattak be Szent Száva életéből. A Kiss Margit zenetanárnő által 
vezetett énekkar is fellépett. 

Brasnyó Xénia, 8.b 
 
 A Csiribiri Társulat összejövetelén eljátszottuk a Fiú sziklája című székely népmondát. 

Bilik Blanka, 5.b 
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Tudósítások 
 
 Február 24-én farsangi bulit tartott a 2.c osztály. A bulin mindenki jelmezesen vett részt. Volt 
menyasszony, cica, kutya, hercegnő, nindzsa, katona, író, ökölvívó, indián és még nagyon sok más. 

Bilik Brigitta, 2.c 
 
 Február 27-én zajlott le a községi szavalóverseny. Iskolánkat Zórád Anikó, Mészáros Diana, Beretka 
Judit, Harkai Mónika, Szilágyi Csaba, Nešić Máté és Kiss Tamás képviselték. Az utóbbi három továbbjutott 
a körzeti versenyre. 

Barna Rita, 5.b 
 
 Március 6-án tartották meg iskolánkban a községi anyanyelvi versenyt. Sági Lívia az 5.c-ből jutott 
tovább a körzeti versenyre. 

Barna Rita, 5.b 
 
 A negyedik osztályosok március 8.-a alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek. 

Bilik Blanka, 5.b 
 
 A Március 15-e alkalmából irodalmi-történelmi vetélkedő lesz, amelyen a 6., 7., és a 8. osztályos 
tanulók vesznek részt osztályonként egy-egy négyfős csapattal. A verseny két részből fog állni, 
tudásvetélkedőből és szavalóversenyből. 

Barna Rita, 5.b 
 
 
 
 

 
 

TOP – 10 
Music 

 
1. V-TECH: MERRE JÁR A BOLDOGSÁG? 

2. EMINEM: BUSINESS 

3. V-TESH: EGYÜTT VOLTUNK MÚLT ÉJJEL 

4. NOVASPACE: BEDS ARE BURNING 

5. SCOOTER: MARIA 

6. DESPERADO: SZOMORÚ ALKALOM 

7. BABY GABY & LALA: ÖRÜLT SZERELEM 

8. BRITNEY SPEARSA: TOXIC 

9. KYLIE MINOGUE: CANT GET YOU OUT 

OF MY HEAD 

10. SEAN PAUL: GET BUSY 

TOP – 10 
Film 

 
1. GYŰRŰK URA: A KIRÁLY VISSZATÉR 

2. GYŰRŰK URA: KÉT TORONY 

3. CHARLY ANGYALAI II. 

4. TÖK ÁLLAT 

5. PÓKEMBER 

6. ÉDES NOVEMBER 

7. ŐSZ NEW YORKBAN 

8. SZERELEM A VÉGZETEN 

9. AZ UTOLSÓ SZAMURÁLY 

10. TERMINÁTOR III. – A GÉPEK LÁZADÁSA 

 

Összeállította a 8.b osztály 
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Свети Сава  
 
 

У далекој прошлости, у другој половини 12. века, живео је Стефан Немања, један од највећих 
владара у историји српског народа. Престоница и верско седиште био је град Рас. Стефан се оженио 
принцезом Аном и она му је родила три сина: Вукана, Стефана и Растка. Растко Немањић је био 
најмлађи син. У родитељском дому омогућено му је било да се описмени, чита црквене књиге и учи. 
То је за њега било велико задовољство, јер је био изузетно бистар, разуман и обдарен мудрошћу. 
Књиге су се у то време писале глагољицом, ћирилицом и старим грчким писмом. Када је Растко 
напунио 18 година, владао је једним делом државе.  

Растко се веома разликовао од својих вршњака. Презирао је начин њиховог раскошног живота. 
Душевни мир и задовољство налазио је у просторијама цркве, настојећи да што боље упозна религију 
и да се приближи Богу. 

...Једне вечери Растко се искрао из двора са монахом Никанором.Растко није дозволио да га 
ожене, побегао је и замонашио се на Светој гори и добио монашко име Сава. 

На Светој гори монаси су живели начином који је Растко волео. Мало су спавали, јели тек да не 
умру од глади, ходали су боси по камењу, снегу, киши. Одрицали су се свих овоземаљских 
задовољстава. Живот су у потпуности посветили Богу. 

Многи Немањини гласници одлазили су на Свету гору да би му сина вратили кући. Али његова 
жеља за манастиром била је већа од жеље за родитељима. 

После су се родитељи помирили са тим да им син више неће доћи. Слали су му новац, уз помоћ 
којег је Сава градио манастире. 

Након неколико година и сами његови родитељи су се замонашили. Принцеза Ана се 
замонашила у Топлици и добила монашко име Анастасија. Немања је био у Светој гори са сином 
Савом и добио је име Симеон. 

После Немањине и Анине смрти Сава је путовао из Свете горе у Србију, Солун, Цариград и 
Никеју. 

О путовању светог Саве монах Теодосије је овако писао: ''И жеља његова испуни се, нада 
његова није била празна, јер дошавши до светог места, Сава виде изванредне монахе какав је он увек 
желео да буде''. 

После Савине смрти црква га је прогласила за свеца. 
Чоти Мирјана и Слободан Вукас, 7.а 

 

   
 Попов Наташа, 2.а Срђан Трајковић, 2.а 
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Ученички радови 
 

ОКРУТАН ДИВ 
 
Пре много година, у далеком свемиру живео је дечак по имену Злоћко. Он није био обичан 

дечак. Био је висок као две зграде, широк као две куће, а јак као пет слонова. Могао је да подигне 
неколико бродова једном руком. Злоћко је био дечак – див. Живео је сам. Имао је велику свемирску 
кућу. Врата ове куће су била од злата, прозори од сребра, а зидови су били од дуката и драгог 
камења. 

Злоћко то није умео да цени. Био је похлепан и веома себичан. Увек је желео више. Поткрадао је 
планете широм васионе. Није имао никог да га научи лепом понашању. Злоћко је био усамљен, али и 
окрутан. 

То са променило кад је дошао на планету Земљу. 
Спустио се свемирским бродом на њиву поред села по имену Милешево. Кренуо је ка том селу. 

Једино што је желео било је да покраде то село и сва насеља у близини. 
Кад се проближио селу, угледао је људе како обрађују земљу и децу како се играју. Срце му је 

одједном омекшало и испунило се љубављу и нежношћу. Кренуо је ка њима да се упознају. 
Док им се приближавао, угледао је камење које се одломило од стене претећи да повреди децу. 

Потрчао им је у сусрет да их упозори. Али, чим су га угледала, деца су се уплашила и разбежала. 
Само један мали дечак није побегао. Његове очи биле су пуне суза, јер је пао и повредио ногу, 

па није видео да му се камење и Злоћко приближавају. Злоћко се прикрао дечаку иза леђа, како не би 
побегао, и узео га благо у руке. Камење је пројурило и нико није био повређен. Мали дечак је загрлио 
Злоћка и пољубио га. Видевши да Злоћко није зао, и остала деца су му потрчала у сусрет. 

Од тог дана Злоћко је помагао свим људима са Земље, а све злато и сребро које није било 
његово, вратио је покраденим планетама. Променио је и име и остао да живи са дечаком којег је 
спасао. 

Слободан Вукас, 7.а 
 
 
СУСРЕТ СА МОРЕМ 
 
Овде је предивно! Залазак сунца, ударање таласа о стене, тиха музика из далека, море и ја. 
Вода је топла и прозрачна. На средини се види одсјај, у овом трену, наранџасто-црвеног сунца, 

које се спаја са тлом. Један његов део се већ љуби са морем, док онај други обасјава град при води. 
Одавде, са ове стене  виде се разни кафићи, палме и шетачи. Људи се лепо проводе и забављају! Овде 
има највише младих. Сви су пуни живота и енергије. Море баш има чудну моћ. Када се удахне овај 
ваздух, као да се добија нови живот. Као да све  лоше ствари око тебе нестају и остаје само љубав, 
срећа и задовољство. Сви пресрећно и безбрижно пију своје коктеле, док их носи ритам музике. 

Палме се њишу на лаганом поветарцу, а понека птица ми пролети изнад главе.  
Заљубљени парови пролазе загрљени поред мене, гледајући се с љубављу. 
Море доноси песак са тамо неке далеке плаже, на којој је исто као и овде, мир, хармонија, 

занесеност овим огромним плаветнилом и преплављеност дивним и осећањима пуним живота и 
опијености морем. 

Ускоро ће зора. Сви су отишли у своје хотелске собе да се наспавају, како би данас опет могли 
да лудују, уживају и осећају чари мора. И, све се тако понавља из дана у дан!!! 

Ја седим овде на стени и записујем мисли које долазе саме од себе. Опијена осећањима доброте, 
морем, смиреношћу и жељом да заувек останем ту поред овог невероватног и готово нестварног, али, 
истинитог азила. 

Викторија Радановић, 7.а 
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Забава 
 

 ПРОЛЕЋЕ ЈЕ СТИГЛО 
 
Млада ласта нам је дошла, 
Драга децо, зима нам је прошла. 
Дани су нам све лепши и дужи, 
Време је да се сад у природи дружи. 
Гране су олистале и трава зелени, 
Свима нам је драго, поготово мени. 
Из пећине вири меда са осмехом на лицу, 
Знате шта је угледао? Висибабу и љубичицу. 
Животиње, биљке, све живо се дигло, 
И нико се не чуди – ПРОЛЕЋЕ ЈЕ СТИГЛО. 

Виолета Мутавџић, 5.а 
 
          Ђуркић Саша,  2.a 
 
 ХИНДУСИ ХИП-ХОПЕРИ! 
 Млади Индијци из Индије, тачније из Њу Делхија, су основали групу по имену Panjabi MC. 
Они су се са нумером “Mundian To Bach Ke” побринули за главну музичку подлогу у ТВ серији 
“Knight Rider”. “Panjabi MC – The Album” садржи 16 оријенталних хип-хоп нумера! Млади момци из 
Њу Делхија су успели да се попну на све врхове хип-хоп топ листа. 
 Веома је занимљив настанак ове групе. Двојица младих Хиндуса су отишли у МекДоналдс да 
ручају, а трећи члан групе (садашњи певач) је радио као чистач. Он је певао разне америчке хип-хоп 
и реп песме. Његово певање им се свидело и одмах су га позвали да буде певач. Тако је настала ова 
занимљива хинду група! 
 Ако немате њихов ЦД брзо га набавите, јер ћете се после прве одслушане песме одушевити 
њиховим талентом! 

Грујин Бранислав, 6.а 
 
 

Бисери просветних радника ( можда сте и ви нешто слично чули од својих наставника) 
 

Децо, и ми наставници смо некад били људи. 
Чим ја мало седнем, мишеви коло воде. 
Избацићу вас к'о кофере, и то празне да ми буде лакше. 
Имају гробнице да можеш да убациш петособну породицу. 
Ћути и причај! 
Погубљен је и био је осуђен на смрт. 
Ове епрувете нису добро неопране. 
Бром је течност тамно-мрког мириса. 
Између ја и снаве. 
Је л' слушате ви шта ја пишем? 
Нажалост, постојала су само два светска рата. 
Тај пример имамо у "Јесењем вечету". 
Спонтано су се срели под притиском Турака. 
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English Corner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dear Marko! 
 
 I hope you are having good time in USA. I have same free time so I use it to write to you. The school 
started are week ago. I waited for it very much because at the end of the school break I was little bored. All this 
week the weather was bad and it was raining all the time. I can't do anything outside and I can't ride my oneline 
skates. At the weekends I am going out to rock club. It is my favorite place. What are you doing there? 
 I hope that everything is all right at your school? Don't forget to greet your brother. I am looking 
forward to hearing from you soon. 
 Yours  
  Daniel Jovanović 

Daniel Jovanović 8.a 

 
ÁCS KÁROLY 
TAVASSZAL 

 
Tavasszal szépek a vetések, 
tavasszal az őszök is szépek, 
tavasszal betörök a nyájba. 
tavasszal nem fáj, ami fájna. 
 
Tavasszal lefejtem a gondot, 
mit tél a szívemre morgott; 
annyit csetlettem-botlottam benne, 
tavasszal lenne, hogy ne lenne! 
 
Tavasszal árvíz árja árad, 
tavasszal a jég habbá fárad, 
tavasszal csak egy rázkódás kell, 
és tavasszal-patakcsobogás kell... 
 
Tavasszal csak egy akarat kell, 
s hemzseg a gally virágrügyekkel, 
tavasszal minden jóság érik, 
tavasszal a célt csókkal mérik. 
 
Tavasszal az ég jövőt keltet, 
s tavasszal írtam ezt a verset. 

 
ÁPRILY LAJOS 

MÁRCIUS 
 

A Nap tüze, látod, 
a fürge diákot 
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. 
Csengve, nevetve 
kibuggyan a kedve 
s egy ős evoét a fénybe kiállt. 
 
Régi, kiszáradt 
tó vize árad 
néma kutakban a víz kibuzog. 
Zeng a picinyke 
szénfejű cinke 
víg dithyrambusa: daktilusok. 
 
Selymit a barka 
már kitakarta, 
sárga virágját bontja a som. 
Fut, fut az áram 
a déli sugárban, 
s hökken a hó a hideg havason. 
 
Barna patakja 
Napra kacagva 
a lomha Marosba csengve siet. 
Zeng a csatorna, 
zeng a hegy orma, 
s zeng – ugye zeng, ugye a szíved?
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English Corner 
 
 

Hello our friend, Ivana! 
 

 We got your letter, which you wrote in January. We were glad to get a letter from you and 
that everything is OK with you. 
 We had a good winter holiday, and we had a lot of fun and a good time with our friends. We 
visited each other, and spoke about parties and boys. I could sleep until half past eleven in the 
morning and Diana could sleep too. I read a lot of interesting books. There was my birthday party. 
I had many guests and I got a lot of presents. We danced to modern songs from CD-s, we laughed 
and told yokes. It was no snow and Diana and me were a little unhappy. 
 When we went back to school it was hard to wake up early in the morning. It was hard to 
start learning for lessons,  our teachers changed a lot. They become very severe. 
 How are you? What are the news at your school? How do you spend your days? When can 
you visit us, here in Becse? 
 We have to stop writing, because we must go to school. Write about everything! How did you 
spend your winter holiday? 
 
27th of February 2004;      With love 
 Becse        Nella and Diana 
 

Pásztor Antonella és Mészáros Dianna 8.b 
 
 
 Hello my Friend! 
 
 I am Edina. I am 13 years old. I was born on 03. April 1990. I live in Serbia and Montenegro, in 
Becse. I go to the seventh class of elementary school. 
 I have a brother. His name is Viktor. He is 7 years old, and he goes to the first class of 
elementary school. 
 I like to play on piano, and dancing, and swimming, too. I like to listen to the music. My favorite 
animal is a dolphin. I have a turtle, her name is Pindy, and I have a dog, her name is Aska. 
 I am an excellent pupil. I like English, Maths Hungarian, German Physics, Geography and 
Chemistry. I have a lot of friends. 
 What's your hobby? 
 Do you like animals? 
 What's your favorite animal? 
 Please write to me,       with love: 
          Edina 

Harangozó Edina 7.c 
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Deutsche Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kovács Andrea, 7.b      Budai Roland, 5.c 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Bonifárt Anna, 6.b                Pekár Róbert, 8.b 

Liebe Petra! 
 
     Mein Name ist Andrea. Ich bin 13 Jahre alt. Ich 
habe einen Bruder, er heißt Robert. Hast du 
Geschwister? Ich gehe in die Pefőfi Sándor Schule 
in die 7. Klasse. Wir haben 14 Fächer. Mein 
Lieblingsfach ist Deutsch und Chemie. In der 
Klasse sind wir einundzwanzig. Zwölf Jungen und 
neun Mädchen. Mein Klassenleher heißt Kiss 
Margit, sie unterrichtet Musik. Mein hobby ist 
kickboarden. Was ist dein hobby? Ich gehe auch in 
die Musikschule. Ich spiele Klavier. Meine 
Lieblingstiere sind Hund und Katze. Was ist dein 
Lieblingstier?  
 Schreib mir doch auch mal über dich! 
Viele Grüße von Andrea 
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Lieber Klaus!
 
    Hallo Klaus wast machst du? Ich bin am letzten 
Samstag auf einem Deutschwettbewerb gewesen und 
ich bin erster geworden, weil ich von meiner Lehrerin 
vorbereitet wurde. Jetzt gehe ich nach Novi Sad. 
Auch am 16. März, gehe ich auf einen 
Ungarischwettbewerb. Auf diesen Wettebewerb 
bereiten uns die Lehrer nicht vor, weil da werden nur 
aus unsere Schule Schüler da sein. 
     Schreib mir auch mal einen Brief! Ich bin 
gespannt, ob du auch auf einem Wettbewerb 
mitmachst? 
  Viele Grüße von Robert 
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Történetek az életemből 
 
 
 1991. október 6-án este kilenc óra fele láttam meg a „napvilágot” a pécsi szülészeten. A borzalmas 
lárma, az erős fény és a bábaasszony hideg keze, amely elkapott, és a csapból folyó hideg vízhez vitt, 
annyira megrémített, hogy szűnni nem akaró ordításba kezdtem. 
Hamarosan azonban puha kezeket, lágy melegséget éreztem.  

-Azt hiszem, jó helyen járok.- állapítottam meg, majd nagy békességben el is aludtam. 
Korgás, morgás, üres hordó zörgésére emlékeztető hang ébresztett mély álmomból. Tudtára kívántam adni a 
világnak, hogy engem miféle furcsa zajok nem hagynak békésen pihenni. Ordításba fogtam. Azonnal 
érkezett is a segítség.  
 Napokkal később, amikor már kezdtem megszokni otthoni környezetem, különös figurák érkeztek, 
bizonyos vendég nevezetűek. Babusgatásuk, gyermeteg gügyögésük úgy felzaklatott, hogy három napig 
szüleim nem tudtak velem mit kezdeni, csak vaktában találgattak. 

-Ez a gyerek beteg.  
-Dehogy, csak éhes. 
-Ugyan már, fáradt. Biztosan álmos. 

Találgattak, s nem értették, hogy én csak egy kis nyugalmat kívánok, s már alszok is, mint a bunda. 
Kiskoromban mosolygós, barátságos kisfiú voltam. Egyszer az egyik ismerősöm azt mondta, hogy „Kriszti 
stramm gyerek, sose kesereg.” Ezt én nagyon megszíveltem. 
Alig pár nappal ezután a kerékpárra erősített gyerekülésben királyi módon feszítettem, amikor odaszólt egy 
ismeretlen idős néni. 

-Jaj de aranyos kisfiú vagy, hogy hívnak? 
-Hekker Krisztián stramm gyerek, sose kesereg. 
-Hű de szép hosszú neved van!- csodálkozott el a néni. 

 Ez persze töredéke mindannak a szép s különös történetnek, amely velem megesett az elmúlt tizenkét 
évben. 

Hekker Krisztián  6.c  
 
 
 
 Imádom a nyarat. Valószínűleg azért, mert egy ilyen fényes, meleg reggelen érkeztem ebbe a világba. 
 Mindjárt születésemkor óriási galibát és ijedséget okoztam mindenkinek. Hiába mondták, hogy még 
maradnom kell nekem sietős volt. Egy hónappal előbb érkeztem, mint ahogy kellett volna. Hát bizony 
nagyon kicsi és gyenge voltam, ezért hamar le is betegedtem. Sírt is anyum, szegény eleget miattam. Egy 
hónapig tartottak bezárva a kórházban. Már elégé untam a dolgot és az sem tetszett, hogy az apámnak és 
rokonoknak mindég üvegen keresztül mutogattak. Azért előnyömre is vált, hogy korán születtem. Ezt ki is 
tudtam használni. Az anyám nagyon féltett, mert beteges voltam. Hamar rá is jöttem, hogy csak rá kell 
zendítenem, és az anyám ott hagyott csapot-papot csak hogy velem foglalkozzon. Így  aztán körülöttem 
forgott a világ, én meg üvöltöttem rendesen. Végül rájöttek a turpisságomra, és az állandó cipelés helyett 
cumit nyomtak a számba. Betömték a trombitámat. Később azért csak próbálkoztam mindenféle 
csínytevéssel, szeretem volna ha  rám figyelnek. Lerántottam a terítőt az asztalról, kirámoltam a 
szekrényeket, mindég találtam valami új felfedezni valót. Ha pedig a szüleim pöröltek akkor meg bosszúból 
megperceltem anyu egyik dísznövényét. Így múltak az évek és mire 4 éves lettem megérkezett az öcsikém. 
Attól fogva az övé volt a terep, ő kezdte az egészet elölről. 
 Azért néha még én is segítettem neki. Csak hogy nehogy elfelejtsék, hogy én is itt vagyok 
 

Kiss Anita  6.c 
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Tarka egyveleg 
 
 
EGY  KAVICS  NAPLÓJÁBÓL 
 
2001. augusztus 28. (péntek) 

 Jelenlegi tartózkodási helyem az út közelében van. Csak néhány centiméter választ el az úttesttől. Az autók 

egyelőre kikerülnek. Bár érzem, hogy életemet veszély fenyegeti.  
 2001. augusztus 29. (szombat) 

Egész éjjel álmatlanul forgolódtam. Az úti por és a kipufogókból jövő füst nagyon megártott. Negyven fokos 

lázam lett. Valamilyen vírusos nyavalya tört rám. 
 2001. augusztus 30. (vasárnap) 

Még ma is gyötörnek a bacilusok. Tetejében, még mintegy tíz jármű haladt keresztül rajtam.(Ezek közül 

nyolc kamion volt, megrakodva áruval.) Szabadítson ki valaki! 
2001. augusztus 31. (hétfő) 

Teljesen odavagyok a gyönyörtől. Ez az érzés még a századik születésnapi parti nyújtotta hangulatot is 

felülmúlta. Megmenekültem! 

Egy leány felvett az út porából. Megtörölt, és a zsebébe csúsztatott. Úgy érzem, biztonságban vagyok. 
2001. szeptember 01. (kedd)  

Iskolába kerültem. Az épületet a zsebből nem látom, de hallom, hogy hasonló hely ez, mint az út menti árok, 

ahol mostanáig szenvedtem. Apropó, a bacik elhagytak, biztosan új áldozatokat keresnek. 
2001. szeptember 02. (szerda) 

Az új szállásommal meg vagyok elégedve. Ma beköltözött mellém egy angol sufli. Sajnos nem beszélem a 

nyelvet, az angolt, de ő sem beszél magyarul. Jól elvagyunk. 
2001. szeptember 03. (csütörtök)   

Erős köhögésre ébredtem. Tudom már, kit szemeltek ki a régi „lakóim”.  

-Fúj! Mi ez a ragadós valami?  

Öt taknyos papír zsebkendő. 
2001. szeptember 04. (péntek) 

Romantikus találkozón voltam. Lakásomból jól hallottam a nyálas szókat követő cuppanásokat.  
2001. szeptember 05. (szombat) 

Igen! Végre ismét szabad vagyok. A leányzót rajtakapta a fiúja amint engem ölelget, abban a tudatban, hogy 

a macija vagyok. Veszekedés közepette megtanítottak repülni csukott ablakon keresztül. 

Jaj, ne! Mi jöhet még?  

Egyenesen az út közepén érek talajt. Körültekintek, és… 

Egy kamion! 
Nešić Máté 7.c 
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VICCEK – FELADATOK – KOBAKTÖRŐK 
 
- Ez az öt csirkém van még eladó, nagyságos 
asszonyom.- kínálja a portékáját a piacon Pista 
bácsi. 
- Tudja mit. Válassza ki nekem a három 
legöregebbet. 
- Örömmel.- vigyorog a kofa-, be is csomagoljam? 
- Igen. A másik kettőt. 
  
 Piri csodálkozva látja, hogy öccse az ablakon 
mászik befelé. 
- Hát te miért nem az ajtón közlekedsz? 
- Azért, mert anyu azt mondta, hogyha nem sikerül 
a matek dolgozatom, akkor át ne lépjem a küszöböt. 
 
 Kati és Jancsi maguk maradnak otthon. A 
testvérek megosztoznak a munkában. Jancsi takarít, 
Kati pedig ebédet készít. Takarítás után Jancsi jó 
étvággyal kezd hozzá az ebédhez. A húga meg is 
jegyzi: 
- Örülök, hogy ízlik. Anyu is mindig azt szokta 
mondani, hogy a pudingot és a spenótot jól el 
tudom készíteni. 
- És ez most melyik? 
 
Szomszéd úr, kölcsönkérhetném a magnóját? 
- Miért? Bulit rendez? 
- Nem, csak szeretnék egyszer nyugodtan aludni. 
 
KERESZTREJTVÉNY 
 

 Vízszintes 
 
1. Információk 
2. _________ Henrietta 

(magyarországi tornász) 
3. Fémek 
4. Idegen női név 
5. Csen 
6. Kérdéses, hogy árul 
7. A malomnak ilyen a torka 
 
  Függőleges 
 
1. Tavaszi virág 
2. A tavasz más néven 

 

SZÓÖSSZETÉTELEK 
 

 Vannak olyan összetett szavaink, melyekben 
állatnevekkel találkozhatunk. A következő hiányos 
szavak esetében a te feladatod, hogy beírd a megfelelő 
állatfajtát. 
1. _________bőr 
2. _________zene 
3. _________kő 
4. _________pecér 
5. _________szem 
6. zsákba________ 
7. vas___________ 
8. rendőr_________ 

 
PÓTOLD, HA TUDOD! 
 

J _  r _ g g _ l t ,  j _  r _ g g _ l t ,  
K _ d v _ s  l _ l _ _ m s z _ l ,  

M _ g _ n t _ z l _ k  r _ z s _ v _ z z _ l ,  
H _ g y  n _  h _ r v _ d _ z z _ l .  
K _ r _ k  _ r d _ n  j _ r t _ m ,  
P _ r _ s  t _ j _ s t  l _ t t _ m ,  

B _ r _ n y  h _ z t _  r _ n g _  k _ c s _ n  
M _ n d j _ r t  _ d _  s z _ l l t _ m .  

N _ s z _  h _ t  r _ z s _ v _ z ,  
G y _ n g y _ m ,  g y _ n g y v _ r _ g _ m ,  

H _ l  _  t _ j _ s ,  p _ r _ s  t _ j _ s ,  
T _ r _ s z n y _ m b _  v _ r _ m . 

(magyar népköltés)  
1.    2. 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

ROKONOK
  
1. rezervátum 
2. látóhatár 
3. masszázs 
4. legyező 
5. kötény 
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KOBAKTÖRŐK – FELADATOK – VICCEK  
 

Milyen szólásokat rajzoltunk le? 
 

 
 
 

Rakd össze! 
Az ismert szólások összekeveredtek. 

 
Bekötik a nótáját 
Bottal üthetik a fejét 
Nem eszik olyan forrón a bokáját 
Elhúzzák a foga fehérjét 
Fogához veri a szívéről 
Kimutatja a  a kását 
Pénz beszél, a medve bőrére 
Előre iszik a medve a garast 
Nagy kő esett le a nyomát 
Megütheti a kutya ugat 

 
Töltsd ki az üres köröket! A középső szám a hat 
szám összegét jelöli! 
 

 
 
Két porszem száll a sivatag felett. 
– Leszálljunk? – kérdi az egyik. 
– Ilyen tömegbe. 
 
A csiga feljelentést tesz két teknősbéka ellen, az 
állítva, hogy hazafelé menet kirabolták. 
– Most mondja el szépen, nyugodtan, mire 
emlékszik! – faggatja a nyomozó az áldozatot. 
– Sajnos, nem tudom. Olyan gyorsan történt 
minden. 
 
– Most kimennek az erdőbe, és vágnak egy akkora 
tuskót, amekkora én vagyok! – mondja az őrmester 
a katonáknak. 
Fél óra múlva vissza térnek a katonák: 
– Jelentem, akkorát nem találtunk! 

– Képzeld, tegnap áram szünet volt a kerületben, és 
emiatt húsz percet kellet várnom a liftben. 
– Ne is emlegesd! Én egy órán át álltam a 
mozgólépcsőn. 
 
Jönnek haza a kutyakölykök a kutyaiskolából. 
– Képzeld, mama, idegen nyelvet tanultunk ma – 
csaholják lelkesen. 
– Igen? És tudtok is már valamit? 
– Persze! – mondják kórusban. – Miau, miau... 
 
– Pistike mutasd a nyelved! – mondja az 
iskolaorvos az egyik nebulónak. 
– Nem mutatom! 
– De hát miért nem? 
– Mert tegnap már megmutattam a tanító néninek, 
és intőt adott érte. 
 
Bemegy egy pasas a madárkereskedésbe. 
– Valami kedves kis énekes madarat szeretnék... 
– Ajánlom talán ezt az aranyos kanárit. 
– De hiszen ennek csak egy lába van! 
– Hát önnek nem elég, kedves uram, hogy énekel?! 
Azt akarja, hogy még táncoljon is? 
 
Kovács üres kézzel tér haza a vadászatról. A 
felesége mérgesen kérdezi: 
– Mi az, semmit sem lőttél? 
– De igen. 
– Akkor miért nem hoztad haza? 
– No de kérlek! Nem vagyunk mi kannibálok! 
 
Két szomszéd találkozik. Az egyik összecsapja a 
kezét, és azt mondja: 
– Hogy néz ki maga? 
Mire a másik: 
– Széthúzom az ablak előtt a függönyt, és úgy. 
 
Pardon, uram, meg tudná mondani, mennyi a pontos 
idő? 
– Hat óra múlt tizenkét perccel, asszonyom. 
– Érdekes, egész álló nap kérdezgetem az 
embereket, és mindenki mást mond. 
 
Két szauna beszélget: 
– Téged miért zártak be? 
– Gőzöm sincs. 
 
– Pincér, ez a marhaszelet olyan, mint a cipőtalpa! 
– Hogy maga már mi mindent meg nem kóstolt! 
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"Március melege patakokat ébreszt, 

erdők vad homályát szoktatja a fényhez. 

Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt, 

Melegen víg tavaszunk elindulhat tüstént." 

 Részlet Simon Emil: 
    Március c. művéből 

 


