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Leonardo da Vinci: Vitruvius – tanulmány  
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Szerkesztő szava 

 
 

Kedves Figyelősök! 
 

Tartalmas újságot vehettek most kézbe.  

2008-at a reneszánsz évének nyilvánították. Ez alkalomból összeállítást közlünk e korszakról. 

Írunk a kor jellemzőiről, művészeti ágairól, nagy alakjairól… Említést teszünk Mátyás királyról, kinek 

nevét viselte egykor iskolánk. 

Februárban ünnepeltük az anyanyelvek világnapját. Ez alkalomból a nyelvről írt 

fogalmazásokkal, versekkel, gondolatokkal gazdagítottuk Figyelőnket. / Olvassátok el nagy íróink 

nyelvről alkotott véleményét a diákújság hátoldalán – szerkesztő megjegyzése. /  

 Továbbá írásokat olvashattok fehér hajú bölcsekről: jóságos nagyapákról és nagyanyákról. 

Riportok között böngészgethettek. Megismerkedhettek elégedett emberekkel, 

alkotókkal, gondolkodókkal… 

 Macskák és nyuszik pattogtak ki alsósaink tollából. Továbbá varázsigék. 

Varázsoltak, mint nagy költőnk: 

Reményik Sándor: 

Az ige 
- Részlet - 

 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. 
És áhitattal ejtsétek a szót, 

A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 

 

E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 

Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul! 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, 

Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna!
 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, 

Ki borát issza: Élet borát issza! 
Előre néz s csak néha vissza, - 
S a kelyhet többé nem engedi el. 

Ismét olvashattok szerb, német és angol nyelvű írásokat. A Sveznalica-ban a viszonzatlan 

szerelemről; a német oldalon a Tokio Hotel-ről; az angol oldalakon a nagy angol íróról, Shakespeare-

ról. 

Költeményeket olvashattok nagy költőinktől. 

 Kobaktörő és lélekfrissítő oldalaink sem hiányozhatnak. 

 Kívánjuk, tartalmasan töltsétek el szabadidőtöket diákújságunk társaságában. 

 S ezúttal is megköszönjük Nataša Knežević szerbtanárnő, Čolak Milena némettanárnő, Kiss 

Nella és Tót Daniella angoltanárnők, Lázár Tibor rajztanár, Benák Erzsébet magyartanárnő és a 

tanító nénik segítőkész munkáját. 

 S végül, mikorra kezetekbe kerül a Figyelő pár nap választ el csak bennünket a húsvéttól. 

Ezért itt kívánunk minden kedves olvasónak meghitt, kellemes húsvéti ünnepet: a szerkesztőség. 
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A beszélgetés illemszabályai 

 
 

Miközben valakivel 
beszélgetsz, nem illő dolog 

megosztani a figyelmedet. Ne 

nézd félszemmel közben a 
tévén pl. a focimérkőzést. 

Akkor se tedd, ha csak 

telefonon beszélgetsz valakivel, 

nem vagy jó színész, 
óhatatlanul érződik a 

szövegeden, a hangsúlyodon, 

hogy nem figyelsz teljesen oda. 
Kérlek, ügyelj arra, hogy 

akármilyen dühös is vagy 

valamiért,  ne borítsd arra a mérgedet, aki először az utadba kerül. Méltánytalan dolog, hiszen ő semmiről sem tehet. Ezt te 

is érzed, remélem! Ott kezdődik az érettség, a felnőttség, amikor az ember lenyeli a mérgét, félreteszi és nem bánt 

meg vele igazságtalanul vétleneket. 

Nagyon kell vigyáznod arra, hogy a hangnemed kifogástalan legyen, bárkivel beszélsz is! Ha lehet, ne tegyél epés 

megjegyzéseket, ha lehet, ne válaszolj ingerülten békés kérdésekre, ha lehet, ne pótold hangerővel érveid hiányát. Ha 

lehet... 

Sajnos, néha megbántunk valakit. Eljár a szánk, akarattal vagy éppen véletlenül mondunk valami sértőt. Meg kell 

tanulnunk bocsánatot kérni, mert akár tetszik, akár nem, csak ezzel tudjuk helyrehozni a dolgokat. Bocsánatot kérni 

ugyan kellemetlen, de az sokkal rosszabb, ha úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. 

Sajnos az is a beszélgetés műfajához tartozik, amikor egyszerűen pletykálkodunk a másikról, vagy éppen bajt 

keverünk, mert visszamondjuk neki azt, amit hallottunk róla. Pillanatnyilag középpontba állít bennünket, érdekesek 

leszünk, de nem sokáig. Kiderül, hogy honnan származnak a „hírek”, és akkor jön a jogos számonkérés. Nagyon kínos, 

amikor magyarázkodnunk kell. Még szégyenletesebb, amikor mindent le akarunk tagadni. Egyik eset rosszabb, mint a 

másik. Inkább kerüljük a pletykát, csak baj van belőle. 

Bocsánatot kell kérnünk akkor is, ha szándékosan ugyan nem bántottunk meg senkit, de akaratlanul mégis valami 

kellemetlenséget okoztunk. Pl. véletlenül rossz helyre csöngettünk be, vagy beborítottuk a szendvicsünket valakinek az 

ölébe. 

Ha beszélgetés közben követünk el valami baklövést, és időközben rájövünk (pl. nevetségessé tettük a kövéreket a  

120 kilós háziasszony előtt), legjobb mindjárt bocsánatot kérni, és ha módunkban áll, gyorsan témát váltani. 
Más szavába vágni sem otthon, sem baráti társaságban ne, illik. Nagyon nem illik. Ha teszed, ezzel azt fejezed ki, hogy 

egyáltalán nem érdekel, amit a másik mond, és le akarod rövidíteni, be akarod fejeztetni vele. Azt is jelzed viszont, hogy 

annyira fontosnak tartod a saját mondanivalódat, hogy a másik rovására akarod gyorsan elmondani. Viszont hallgattassék 

meg a másik fél is: az előadónak ne legyenek végeérhetetlen, kivárhatatlan körmondatai! 
Beszélgetéseink során időnként fel kell sorolnunk szereplőket, személyeket. Természetesen a saját nevünk legyen az 

utolsó. Tehát ne az „én”-nel kezdjük, hanem azzal végezzük a felsorolást. Példa a helyes sorrendre: - Ki volt tegnap 

színházban? – A mamám, a barátnőm, Peti és én. 

A beszélgetéskultúrához tartozik az is, hogy időnként mondjunk kedveset és szépet másoknak. Magyarán: 

bókoljunk. De ne elvtelenül! Csak akkor dicsérjünk valamit, ha az tényleg tetszik, akkor viszont dicsérjünk! Pl. a velünk 

járó lány/fiú frizuráját, ruházatát, édesanyánk főztjét, a papa otthoni barkácsolását vagy éppen porszívózását, kisöcsénk 

óvodai rajzát. Nekünk semmibe sem kerül, másoknak meg biztos örömet szerzünk a dicsérettel. Mi is nagyon örülünk 
annak, ha valaki méltányolja jó tanulmányi eredményünket vagy éppen csinos külsőnket. Fontos! A dicséretnél a válasz 

minden esetben az, hogy: Köszönöm! 

Ha a környezetedben valaki eredményt ér el, főként ha kitűntetik, vagy sikerül neki egy nagyszerű dolog, akkor jól 

teszed, ha őszinte szívvel és szépen fogalmazott szavakkal gratulálsz neki! Egy életre érdemes megjegyezni, hogy tudj 

örülni a másik sikerének, és add is azt a tudtára! Ha megszokod, akkor nehezebben irigykedsz majd ( amúgy sajnos ez az 

első reakció az embernek), és előbb-utóbb vissza is kapod ezeket a szép gesztusokat, amelyek neked is nagyon jólesnek 

majd! 

Ha bárkit le akarunk fényképezni, vagy a hangját magnóra felvenni, illő előre bejelenteni és engedélyt kérni. 

Magyarországon az a szokás, hogy ha valaki tüsszent, akkor a körülötte lévők azt mondják: „Kedves egészségedre! 

Acsai Alexander, Becskei Szabolcs és  

Cseszák Zsombor 8.b 

A köszönés alapszabályai 

 

- Illik köszönni, ha bárhova belépünk, illetve bárhonnan távozunk. 

- Zsebre dugott kézzel és teli szájjal nem köszönünk. 

- Köszönéskor csak idősebbek kezdeményezhetik a kézfogást. 

- Fiatalkorúaknak illetlenség bárkinek előre nyújtani kezüket. 

- Mindig jobb kezünket nyújtsuk köszönéshez. 

- Illetlen kerülni és nem fogadni a köszönést. 

- Ha üzletbe belépünk, a napszakasznak megfelelően illik köszönni. 

- Vendéglőbe, kávéházban az asztaltól felállva illik köszönni. 

- Fejbólintással köszönhetünk ismerősünknek, ha az ablakban vagy erkélyen 

áll. 

- Ha társaságban egy férfi kezet csókol, azt tegye meg minden hölggyel. 
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A reneszánsz éve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENESZÁNSZ: 

A francia eredetű reneszánsz (renaissance, olaszul: rinascimento) szó 

újjászületést jelent. Elsősorban az ókori klasszikus szövegek, ismeretek és 

ezek hasznosításának művészeti és tudományos újrafelfedezésére utal. 

Másodsorban ezeknek a szellemi tevékenységeknek az eredményeként az 

európai kulturális élet általánosságban vett újjászületését is jelöli. 

A reneszánsz tudományos forradalmat, művészeti átalakulást, megújulást 

hozó, meghatározó kulturális mozgalom volt Európa újkori történelmének 

hajnalán. A reneszánsz egy átmeneti időszakra esik a középkor vége és az 

újkor kezdete között. (Lásd: Korai újkor.) A reneszánsz kezdetét Itáliában 

a 14. századra, Európa többi részén többnyire a 16. századra teszik. 

Használják, úgy is mint , itáliai reneszánsz, angol reneszánsz stb. Főként 

azért hasznos ez a meghatározás, mert szükségtelenné teszi a reneszánszt 

kronológiailag elhelyezni, mint ahogy azt korábban tették,például mikor 

az 1300-as és 1600-as évek közé tartozó időszaknak ítélték meg tehát a 

középkor utáni és a reformáció közötti időszakhoz rendelték, ma már 

sokak szerint pontatlanul. Az időszak maga gyakran a ''kora újkor 

elnevezést kapja. 

A reneszánsz fokozatosan alakult ki különböző helyeken és időben, így 

elindulása, ezáltal formálisan a középkor vége nem köthető 

meghatározott helyhez vagy időhöz. A reneszánsz kezdetét 

egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt 

alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében 

megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. 

A másik korai reneszánsz művész, Petrarca által elindított humanizmus 

hirdette, hogy az ember a Római Birodalom idején elérte 

teljesítőképessége csúcsát, és azóta a társadalmi pusztulás kora zajlik, ami 

megérdemli a sötét középkor elnevezést. Petrarca társadalmi, művészeti 

és műveltségi fejlődés tekintetében, nem pedig vallási események 

sorozatában szemlélte a történelmet. Az újjászületést ősi kéziratok és a 

humanista oktatási módszerek útján az ókori római és görög kulturális 

örökség újrafelfedezésében fogalmazta meg. Ezek a múltból származó új 

ötletek fejlődési gátat szakítottak át a művészetekben, a tudományban és 

más területeken. 

A reneszánsz kort az itáliai reneszánsz nyitotta meg. Észak-Itáliából 

indult, a központja Firenze volt. Később terjedt dél felé, hogy Rómát is 

teljesen újjáformálja, a város teljesen újjáépült. Itáliából terjedt el Európa 

többi részére.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_forradalom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultur%C3%A1lis_mozgalom&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Korai_%C3%BAjkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://hu.wikipedia.org/wiki/Petrarca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Humanizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma


A reneszánsz éve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENESZÁNSZ KORKÉP: 
 

Vitéz János, "a magyar humanizmus atyja" 
Vitéz János, aki születési helyéről Ioannes de Zrednának nevezte magát, Zsigmond király kancelláriájában kezdte pályafutását, 

majd fokozatosan emelkedett a magyar világi politika és egyházi élet csúcsára (Mátyás király főkancellárjává és esztergomi 

érsekké). Rendszeres humanista képzésben nem részesült, de egész életében művelte magát. Műveltsége egyedülálló volt 

magyar nemzedéktársai körében, irodalmi munkássága mellett foglalkozott asztronómiával és asztrológiával, történelemmel, 

erkölcsfilozófiával, filológiával. Latin nyelvű kódexeit maga javította (emendálta). Barátja és eszmetársa volt "a közép-európai 

humanizmus apostolá"-nak, Enea Silvio Piccolomininak (a későbbi II. Pius pápa). Részt vett a Hunyadi-fiak nevelésében, nagy 

szerepe volt Mátyás királlyá választásában. Később a Mátyás elleni összeesküvés élére állt, 1472-ben hunyt el.  

Önálló irodalmi ambíciói nem voltak, levelei túlnyomó részét és szónoki beszédeit politikai működésének szükségletei hívták 

életre, alkalmilag íródtak. Leveleskönyve, az első humanizmus kori tudós mű Magyarországon, Ivanich Pállal együtt létrehozott 

munka. Szónoki beszédei (orációi) legfontosabb témája a török elleni összefogásra való buzdítás, ami az olasz humanistáknak 

is egyik legégetőbb gondja volt; ez kiegészül a magyarok addigi szenvedéseinek és áldozatkészségének ecsetelésével, valamint 

az európai népektől való segítségkéréssel. Mindkét műfajú írásaiban a középkori retorikát ötvözte humanista elemekkel, így pl. 

friss olvasmányélményeiből származó átvételekkel, parafrázisokkal. Műveit példának tekintették Magyarországon, a külföldiek 

elismeréssel fogadták.  

Honfitársai pallérozatlanságát fájlalva Vitéz János magára vállalta a magyarországi humanista kultúra megalapozását, 

szervezését és támogatását. Váradi püspöki könyvtárát külföldiek is látogatták, Esztergomban humanista könyvtárat létesített,  

Mátyás király Bibliotheca Corvinianájának teremtve vele mintát. Ő állt a hátterében az első magyar könyvnyomda alapításának, 

s Pozsonyban egyetemet létesített, az Universitas Istropolensis-t. Támogatta a nagy számban hozzá érkező külföldi és 

különösképpen az olasz humanistákat, akik műveket írtak, ajánlottak neki. Váradon, majd Esztergomban létrehozta a 

magyarországi humanista akadémiák előzményeit. Több tehetséges magyar ifjút taníttatott Itáliában, akik itthon az ő 

segítségével magas tisztségeket nyertek el. Közéjük tartozott Garázda Péter és Vetési László, valamint híres unokaöccse, Janus 

Pannonius.  

 

Janus Pannonius 
Janus Pannonius (eredeti nevén Chesmiczei János) a magyar irodalom első nagy egyénisége, az irodalmi műveltségen alapuló 

magyarországi világi költészet megteremtője, az Itálián kívüli európai humanista költészet első nagy alakja. A szlavóniai 

Chesmiczén 1434-ben született, nemesi családból. Nagybátyja, Vitéz János költségén Ferrarában Guarino Veronese iskolájában 

humanista képzést kapott (1447-1454), majd Padovában jogot végzett. Hazatérte után (1458) fényes karriert futott be: pécsi 

püspök, Mátyás főkincstartója és szlavón bán lett. Amikor a Mátyás elleni összeesküvés miatt a király haragja elől menekülni 

kényszerült, megbetegedett, és 1472-ben Medvevárban meghalt. Az utókor görögből készült latin vers- és prózafordításaival 

műfordítóként, valamint a humanista levélírás kiváló képviselőjeként is számon tartja.  

Janus Pannonius ferrarai iskolaéveiben tűnt ki bámulatos költői tehetségével, szerzett itáliai hírnevet, s lett - mint maga írta - 

"Pannonia első dicsősége". Elégiákat és panegyricusokat (v.ö. Claudius Claudiaus) is szerzett, de korai hírnevét leginkább 

virtuóz epigrammáinak köszönhette, melyek írásában Martialis volt az utánzott példaképe. Témáit ferrarai napi élményeiből és 

olvasmányaiból, az irodalommal és a költőkkel kapcsolatos élményeiből merítette. Epigrammáinak hangneme dicsérő vagy 

szatirikus; magasztalta az erényt, a tudást, az alkotótehetséget, a nagy tetteket; csipkedte az emberi ostobaságot, 

jellemtelenséget. Erotikus epigrammái, melyek többségére a szatirikus hangvétel jellemző, ma is népszerűek.  

Dicsérő epigrammái közül kiemelkednek az önmagáról és saját jelentőségéről írottak. Nagy öntudat jellemzi, mely abból ered, 

hogy pontosan tisztában volt saját költői nagyságával és érdemeivel. Kitűnő epigrammákat írt tanáráról, Guarinóról, akit 

apjaként szeretett és tisztelt. Még Ferrarában kezdte el Guarino-panegyricusát is, melyben méltó emléket állított neki. Erotikus 

epigrammáiban szókimondóan és élesen gúnyolta környezete fajtalanjait, kéjenceit, bujáit. Tizenhat éves korában írta 

Életkoráról (De aetate sua) című versét, melyben dicsekvéssel örökítette meg felnőtt férfivá válásával kapcsolatos élményeit. 

Nőket ritkán dicsér, gyengéd érzéseit inkább rejtegeti, de ezekről árulkodik az Ágneshez (Ad Agnetem) című bókverse, az 

individuális magyar szerelmi költészet első gyöngyszeme.  

Padovában kevés verset írt, de ott szerezte legterjedelmesebb költeményét (Marcello-panegyricus). Magyarországi 

költészetében fő műfaja az elégia, de epigrammákat is alkotott. Megörökített politikai és hadi eseményeket, megszólaltatta 

alkotói magányát és háborúellenességét. Hazai költeményei közül kiemelkedő a Búcsú Váradtól (Abiens valere iubet sanctos 

reges Waradini) című, melyben a téli magyar táj, Várad természeti, kulturális és szellemi értékei elevenednek meg. Anyja, 

Borbála halálára írt elégiájában megrázó erővel szólal meg a fiúi gyász és szeretet. Gyakran foglalkozott saját szenvedéseivel. 

Mikor a táborban megbetegedett (De se aegrotante in castris) című elégiájában elbúcsúzik az élettől, sírversét és ebben saját  

jelentőségét is megfogalmazza: "Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz / Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei".  

Az egyik utolsó elégiájában, A saját lelkéhez címűben (Ad animam suam) - melynek hátterében neoplatonikus filozófiai 

ismeretei (v.ö. Marsilio Ficino) állnak -, a halál gondolata mellett az emberi nemből való kiábrándultsága is érzékelhető. Egy 

másikban (Az árvíz; De inundatione) az embert fenyegető természet jelenik meg a világot elnyelő árvíz apokaliptikus képeiben. 

Költészetének hazai fogadtatása az Egy dunántúli mandulafáról (De amygdalo in Pannonia nata) és A roskadozó gyümölcsfa 

fa-allegóriájában ismerhető fel. Az egyik gyümölcsfa korai virágait fagy várja a pannóniai télben, a másik roskadásig tele 

gyümölcsökkel, melyeket - gondos kézzel való szedegetés helyett - dorongokkal vernek le.  

 

Mátyás király és a humanista műveltség 
Szervezőtevékenységébe, itáliai kapcsolataiba és mecenatúrájába Vitéz János a neveltjét, Mátyás királyt is bevonta, aki később, 

miután felszámolta és kiheverte az összeesküvést, maga vette kézbe országában a humanista kultúra fejlesztését és irányítását . 

A király kimagasló szellemi képességekkel rendelkezett, és maga is járatos volt a humanista stúdiumokban, sőt egyes 

természettudományokban (pl. asztronómia, alkímia) is; műveltségét magasztalták olasz kortársai. A nevében fogalmazott 

levelek nagy részét kancelláriájában magyar humanisták írták, de maga is fogalmazott, diktált. Levelei a humanista levél-műfaj 

esztétikai normáinak megfelelően célratörőek, jól áttekinthetőek, világosan érthetőek, sallangmentesek, és Mátyás uralkodói 

erényeit tükrözik.  

Mátyás király Aragóniai Beatrixszal kötött házassága (1476) után hozzákezdett annak a nagyszabású tervének 
megvalósításához, hogy "Magyarországból második Itáliát teremt" (Bonfini). A magyarországi humanizmus fellegvárává a 

királyi udvar vált, ahol külföldi, többnyire olasz tudósok a király megbízásait teljesítve dolgoztak. Az udvar szellemiségét a 

firenzei neoplatonikus filozófia határozta meg, a közvetlen és szoros kapcsolatok révén Budán mintegy a firenzei akadémia 

kihelyezett tagozata működött. Görögből és olaszból készített latin fordítások, Mátyást és tetteit dicsőítő művek, a budai 

udvarban játszódó, különféle témájú humanista dialógusok (pl. Aurelio Brandolini Lippo művei) keletkeztek. Az irodalmi és 

tudományos munka legfontosabb eredménye a korszerű magyar történetírás létrejötte.  

A király Antonio Bonfinit bízta meg a magyar történelem humanista ízlésű megírásával. A történetíró Thuróczy krónikáját 

dolgozta át, számos dokumentummal és az élő hagyománnyal kiegészítve. Saját kora bemutatásában főleg a szemtanúk és saját 

élményeire támaszkodott. A magyar történelem előzményeit az egyetemes történelembe ágyazva tárgyalta, és sok ókori 

forrásból merített. A magyar múltról szóló ismeretek a 19. századig főképp Bonfini művéből származtak, itthon és külföldön 

egyaránt. Népszerűségben Bonfiniéval vetekedett Galeotto Marzio Mátyásról szóló könyvecskéje, amelyben a szerző 

anekdotaszerű kis történetekben örökítette meg élményeit a királyról és családjáról, a magyar szokásokról és műveltségről, 

magyar barátairól. Az utóbbiak közül Báthory Miklósról emlékezik meg a legmelegebben.  

Mátyás legnagyobb kulturális tette könyvtára, a Bibliotheca Corviniana létrehozása volt. Kb. 2000-2500 kötetével a korszak 

legnagyobb világi könyvtárának számított, állományát csak a vatikáni könyvtár múlta felül. Értékét növelte, hogy - mint 

korábban Vitéz Jánosé - humanista könyvtár volt. Ez azt jelenti, hogy a teljesség igényével gyűjtötte az ókori irodalmat, vagyis 

az összes görög és latin forrást, beleértve a patrisztikai irodalmat is. Kevés nyomtatott könyvet tartalmazott, inkább nagy értékű 

kódexekből állt. Ezeket görögül és latinul értő tudósok másolták vagy ellenőrizték, a legkiválóbb itáliai és magyar könyvfestő 

művészek ékesítették, az egyedi díszítésű könyvkötéseket és a vereteket kitűnő mesterek alkották. A nagyszerű könyvtárból ma 

mindössze 216 hiteles korvinát ismerünk.  

 

 

http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index379.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index364.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index380.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index381.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index380.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index362.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index375.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index382.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index382.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index377.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index378.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index378.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index377.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index383.html
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http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index385.html
http://mek.niif.hu/01900/01918/html/index385.html
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MÁTYÁS KIRÁLY: I. MÁTYÁS (szül.: 1443.02.23., Kolozsvár; meghalt: 

1490.04.06., Bécs) 

565 éve, február 23-án született I. Mátyás (Hunyadi/Corvin) magyar király, az első olyan 
uralkodónk, aki leány ágon sem állt az Árpád-házzal rokonságban. (Az Árpád-ház fiú ága 1301-
ben halt ki.) 
 
Mátyás király Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia. Vitéz János irányításával 
humanisták ( a humanizmusról és művelőikről, a humanistákról egy korábbi cikkben, Erasmus 
kapcsán már olvashattatok a Sulineten) nevelték. A magyaron kívül latinul, németül és csehül 
beszélt. Műveltsége meghaladta a korabeli főurak műveltségét. 
 
Bátyját, Hunyadi Lászlót (1433-1457) a király 1457-ben lefejeztette.Ő volt Hunyadi János és 

Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia, ezért ő lett apja halála után a Hunyadi-ház és a Hunyadi-párt feje. 
Hiába esküdött hűséget V. Lászlónak 1456-ban, apja tisztségét, a főkapitányságot, amit örökének 
tekintett, nem kapta meg. V. László a címet inkább saját gyámjának, Cillei Ulrik (1404-1456) 
német birodalmi hercegnek adományozta. Hunyadi László nem tudta megemészteni a királyi 
döntést, és 1456. november 9-én az V. László kíséretében Nándorfehérvárra érkező Cilleit híveivel 
fölkoncoltatta. A király ekkor Hunyadi Lászlóra ruházta a főkapitányi tisztet, és esküvel 
bántatlanságot ígért. 1457. március 14-én mégis elfogatta Hunyadi Lászlót, és két nappal később 
összeesküvés vádjával ártatlanul lefejeztette Budán, a Szent György téren . 

 
1457-ben V. László király Hunyadi Lászlóval együtt Mátyást is elfogatta, s bátyja kivégeztetése 
után az ifjabb Hunyadit Bécsbe, majd Prágába vitette. 1457 őszén V. László pestisben meghalt. 
1458. január 24-én a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá 
választották, de nagybátyja, Szilágyi Mihály személyében kormányzót állítottak mellé. Mátyás 
azonban hamarosan megmutatta, hogy a korlátokat nem hajlandó elismerni és csorbítatlan királyi 
hatalomra törekszik. Híveit, és különböző érdekektől vezérelt támogatóit is meglepő erélyességgel 
fogott hozzá az erős központi hatalom megszervezéséhez. Amikor Szilágyi Mihály Újlaki Miklós 
erdélyi vajdával, valamint Garai László nádorral ellene szövetkezett, Garait leváltotta, Szilágyit 

lemondatta és elfogatta. A III. Frigyes (1463-1525), szász választófejedelmet Garai vezetésével 
magyar királlyá választó főurakat pedig legyőzte. 1464-ben Székesfehérváron megkoronáztatta 
magát a III. Frigyestől nagy nehezen - alku árán - visszaszerzett Szent Koronával.  
 
Garai László nádor Mátyás prágai szabadulása után III. Frigyest hívta meg a magyar trónra. 
Mátyás azonban seregeivel vereséget mért a szász választófejedelemre. 1463-ban, hosszas 
alkudozás után, Bécsújhelyen békét kötöttek, melynek során Mátyás ígéretet tett, ha törvényes utód 
nélkül halna meg, akkor Frigyesé a trón. Frigyes ezen alku, és a kapott 8000 arany forint fejében 

visszaszolgáltatta a Szent Koronát.  
 
Mátyás uralkodása alatt a központi hatalom megerősítésére törekedett. A maga számára biztosította 
a vámszedés jogát, a bányák és a pénzverés jövedelmét. Pénzügyi reformot hajtott végre, 
újjászervezte az adórendszert, s az így megnövekedett jövedelmekből jól szervezett zsoldos sereget 
állított fel. Társadalmi reformjaival a köznemesség politikai befolyását növelte. A nádor hatáskörét 
kiterjesztette, új központi hivatalokat állított fel. 
 

Külpolitikáját meghatározták a törökökkel vívott folyamatos harcai. Szinte évente hadat viselt 
ellenük. Törökellenes terveihez Nyugat-Európától nem kapott kellő segítséget, ezért 
Magyarországot erős birodalommá fejlesztve akart a megfelelő anyagi erő birtokába jutni. 
Megszerezte a cseh királyi címet, meghódította Morvaországot, Sziléziát. Bécs, Bécsújhely, 
Stájerország és Karintia ellen is hadba indult, de sikerei csak átmenetiek voltak.  
 
Mivel második házasságából, Aragóniai Beatrixtól nem született gyermeke, élete utolsó éveiben 
megpróbálta házasságon kívül született fia, Corvin János számára biztosítani a trónt. 

 
Mátyás király bőkezűen pártfogolta művészeteket és tudományt. Híres tudósokat és reneszánsz 
alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat építtetett, s ezzel is elősegítette a reneszánsz építő- 
és díszítőművészet magyarországi fejlődését. Kiemelkedő jelentőségű volt hatalmas kódexekből 
álló könyvtára (Bibliotheca Corviniana).  
 
A magyar néphagyomány, amely egész legendafüzért font Mátyás alakja köré, a törökverő 
Hunyadi János fiát, mint jó és igazságos uralkodót őrizte meg emlékezetében. A magyar népmesék 
álruhás királya szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal, mindig a szegény, egyszerű embert 

segíti a boldoguláshoz. A valósághoz az is hozzá tartozik, hogy bár Mátyás viselt dolgairól már 
életében több vidám történet forgott közszájon, a királyi udvarban élő humanista történetírók 
egyike sem jegyzett fel az álruhában igazságot osztó király legendájának tápot adó történetet.  

 

 

 

http://www.sulinet.hu/cgi-bin/db2www/lm/frame/cikk?id=1755&amp;amp;kat=ee
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http://www.irisz.sulinet.hu/panorama/hunyadim.html#alku#alku
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A RENESZÁNSZ MŰVÉSZETEK: 

 
A reneszánsz, mint tudjuk Itáliában alakult ki, jellemzője a világias, profán légkör. Míg a középkor 

századaiban az élet értelmét a túlvilági életre való felkészülésben látták, addig a reneszánsz ember 
a földi életet állította központba: harmóniában akart élni e földi létben és boldog lélekként 
üdvözülni a túlvilágon. Ez az új humanista világnézet új stílust hívott életre, mintaképévé az élet 
teljességét tükröző antik (görög és római) művészet vált, ennek újjászületését (reneszánsz) 
hirdették. Az egyházi mellett hangsúlyos szerepet kapott a világi építészet is. Esztétikai kritérium 
lett a harmónia, a szimmetria és a tér centrális felfogása, térlefedéseknél a kupola. Tudatos távlati 
hatásokra törekedtek, felfedezik a perspektívát, a fény és az árnyék játékát. Antik épülettagozatokat 
újítanak fel: pl. párkány, bábos korlát, ballusztrád. Megjelenik a stukkó (gipszdíszítmény), 

elsődlegessé válik a belső márványburkolat használata (nálunk elsősorban a sütői vörös márvány, 
síremléknek is). Jellegzetes a sgrafitto (két vagy több eltérő színt vékony vakolatrétegben hordanak 
egymásra és így kaparják ki a díszítést), a száraz (secco) és nedves (fresco) vakolatra felhordott 
falfestés, a pártázatos oromzat. Gyorsan hódít a színes, mázas kályhacsempék, fajansz, majolika 
divatja.  
Összefoglalva a reneszánsz építészet fő jellemzői: 

 arányosság, szimmetria  

 erős vízszintes tagoltság - árkádokkal, ablaksorokkal, párkányokkal, oszlopokkal  

 antik építészeti elemek alkalmazása - timpanon, oszloprend, lépcsősor, átriumos belső 
udvar (görög) és kupola (római)  

 legkedveltebb épülettagozat: párkányok, oszlopfők, konzolok és korlátok (balusztrád-
kőbábokból kialakított korlát)  

 legkedveltebb díszítmények: akantuszlevelek, rozetták, gyöngysorok, bőségszaru, 
gyümölcs és virágfüzérek, valamint meztelen gyermekalakok, a puttók  
az épület belekomponálása a tájba 
 

Az új szobrászati irányzat az itáliai Firenzében jelentkezett először. A művészek felhagytak a 
középkori egyházi szobrászat merevségével: a gótikus stílusban alkotók mozdulatlan, gyakran 
frontális ábrázolásaival szemben a reneszánsz szobrászok a mozgalmasabb kompozíciókat 
részesítették előnyben. Újból felfedezték az antik korokban elterjedt kontraposztót, amely először 
Polükleitész lándzsavivőjén volt látható.  

A reneszánsz plasztikák - ellentétben a gótikus domborművekkel és oszlopszobrokkal - már nem 
csak az épületek részei, hanem önálló műalkotások. A szobrok önálló alkotássá válásának 
folyamatát világosan mutatja, hogy már a korai reneszánsz időszakban, a fülkében elhelyezkedő 
szobrok is teret követeltek maguknak. Az építészekhez hasonlóan a szobrászok is egyre több világi 
megrendelést kaptak. 
 
A reneszánsz átfogó elnevezés, nemcsak művészetfelfogásra, hanem mindenre kiterjedt. A kutatók 
általában két nézetrendszert különböztetnek meg: a reneszánsz világi oldalát (az ember és ember, 

az ember és a világ közötti viszonyokról van szó) - ezt nevezik összefoglaló néven 
humanizmusnak, és a vallási oldalát (az ember és Isten, az ember és az egyház közötti viszonyokról 
van szó) - ezt pedig, szűkítő terminussal ugyan, reformációnak! A reneszánsz irodalom igen nagy 
időszakaszt fog át; bizonyos, hogy másképpen írtak és másképpen olvastak a 13. század végén és a 
17. század elején. A közös jegy a világnézet érvényesülése, de e nagy szakaszon belül különböző 
szakaszokat kell megkülönböztetni. A megkülönböztető jegyek egyike a nyelvhasználat lesz, a 
másik pedig az olvasókhoz való viszony.  
 

Ahogyan az építészet, a reneszánsz festészet is Itáliából indult hódító útjára. A humanista 
szemlélet, a természeti jelenségek megfigyelése és megértése, az antik kultúra tanulmányozása és 
az élő modell után való rajzolás által megismert törvényszerűségek alkalmazásával addig soha nem 
látott remekművek keletkeztek. A különböző festéstechnikai újítások, a szín és térperspektíva, a 
lazúros, fátyolos festésmód mind hozzájárultak, hogy a román és a gótikus korszak elnyomottsága 
alól felszabadulva egy, az addigi merev hagyományokkal szakító stílus jöjjön létre.  A 
perspektivikus ábrázolás a térbeli tárgyak sík felületre történő leképzését jelenti. A reneszánsz 
festők rájöttek, hogy a térbeli párhuzamos egyenesek látszólag egy pontban találkoznak. Ennek 

eredményeként a valóságban ugyanakkora, ám a szemlélőtől nem egyenlő távolságra lévő tárgyak 
különböző méretűnek látszanak. A perspektivikus ábrázolásmód alkalmazásával egyre népszerűbbé 
váltak az épület- és a belső térábrázolások. A kor négyzet alakú burkolólapokkal fedett padlói 
számtalan lehetőséget nyújtottak a távlat érzékeltetésére. Megkülönböztetünk lineáris és centrális 
perspektívát.  
Összefoglalva a reneszánsz festészet általános jellemzői: 

 új: perspektivikus ábrázolás  

 gyakori a természeti háttér  

 élénk, gazdag színvilág  

 a bibliai és mitológiai témák mellett megjelenik a mindennapi élet, a tudományok 
tisztelete is  

 új: portréfestészet  

 fontossá válik a mozgások, érzelmek természetességének visszaadása  

 



Anyanyelvek világnapján 

 
 

„Anyámnak anyja adott ízes igét” 
 

Urbán János könyvét lapozom. Benne olvasom: 

 

„Anyámnak anyja adott ízes igét, 

Csengjen dallamosan az érces szó. 

Így csókolta meleg szívébe szívét 

Vígan a köszöntő, búsan a búcsúzó.” 
 
Gondolataimba temetkezem. Felötlik bennem, miként szerettem meg anyanyelvem, a magyar nyelvet.  

Kicsi koromban sokat tartózkodtam Icu mamánál. Ő rengeteg népmesét mondott nekem, igyekezett tanítani velem. 

Megtanított mondókákra, kiszámolókra. Szerettem nála lenni, mert kellemes volt hallgatni hangját, a szavakat, 

melyek elhagyták ajkát: barangol, bólint, vándorútra kel, megyen, tapsant, gömböc, lajtorja, üveghegyek, sündörög, 

toportyán, körmönfont… és így tovább. 

A gyönyörű, lenyűgöző szövegek szépen sorba rakott szavai elszórakoztattak akkor is, ma is.  

Ha a magyar nyelvre gondolok, eszembe jutnak a mondák, mesék mellett a balladák, hősköltemények, továbbá 

Arany János, Petőfi Sándor  és a többi költő írásai: János vitéz vándorlása, Toldi Miklós termete, Nemecsek Ernő és 

Árvácska sorsa, Tenkes kapitány hősies harca, , a kis „bicebóca” sorsa…  

Anyanyelvem összeköt történelmünkkel is. Ha azt mondom, csúcsos süveg, tarsolylemez, tegez, jurta akkor a 

honfoglalás jut eszembe. Ha a Szent Koronára, a jogarra gondolok, akkor István király jut eszembe, intelmei, 

melyet nemcsak Imre herceghez, de hozzám, hozzánk is írt. Ha a Csínom Palkót dúdolom, akkor a kuruc korra 

emlékezem, a lódingra, a muskotélyra. Amikor a Nemzeti dalt szavalom, a ’48-as forradalom szellemiségét idézem 

meg. 

A múltkor nyelvtanórán a szép szavakról beszéltünk. Most eszembe jutnak: méz, szeretet, vér, gyöngy… Felötlik 

bennem, vajon nekem melyek a legszebb magyar szavak? Ízlelgetem anyanyelvem, s sorolom: béke, álom, szellő, 

édes, barátság, kedves, anyu… S amíg sorolom a szép szavakat, megfogalmazódik egy kérdés bennem: vajon 

mindenki más szavakat sorolna fel? Nem tudom, de könnyen megtehetnénk, hiszen a magyar nyelvnek óriási, több 

mint egymilliós szókészlete van.  

Büszke vagyok arra, hogy a magyar nyelv az anyanyelvem. Oly emelkedett lelkem, mint a költőé: 

 

„Anyámat anyja, engem anyám tanított 

E dalos, harcos, édes magyar nyelvre, 

Megölelem versben e jóságos tanítót, 

Ki féltett szívét csókolta szívembe.” 
Csernyák Huba 5.b és  

Zombori Árpád 6.b 
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Anyanyelvek világnapján 

 
 

Anyanyelv… Anyanyelvnek nevezzük azt a nyelvet, amit az ember gyerekkorában a szüleitől vagy a 

környezetétől megtanult. Az ember ezen a nyelven tudja legkönnyebben kifejezni magát, gondolatait. 

Az én anyanyelvem a magyar. Igaz, hogy még mellette angolt, németet és szerbet is tanulok, de én mind 

közül a magyar nyelvet tudom kiemelni. Mondhatjuk, hogy az egyik kedvenc tantárgyam. Lehet, hogy egyrészt 

azért áll közelebb a szívemhez, mert mind közül ezt a nyelvet értem meg legjobban. Számomra csodálatos nyelv. Ha 

kicsit jobban belenézünk a történelembe, hogy az, hogy még a mai napig Magyarország hivatalos nyelve, részben 

Észak-Szerbiában, Északnyugat-Romániában és Dél-Szlovákiában is beszélik, elég furcsa. Mivel a finnugor 

nyelvcsaládba tartozik, nincsenek a közelben nyelvrokonai, és hogy, évszázadok óta fenn áll és műveli a saját 

kultúráját, ez csodálatos. 

Sok büszkeséggel is dicsekedhet. Például Kertész Imre, aki 2002. október. 10-én irodalmi Nobel-díjjal lett 

kitüntetve Stockholmban. Ő kapta meg első magyarként az irodalmi Nobel-díjat, „egy írói munkásságért, amely az 

egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényeivel szemben.” De még dicsekedhet Asszu-

, József Attila-, Füst Milán-, és Kossuth-díjjal is. Vagy például másik büszkesége Kölcsey Ferenc, aki a magyar 

nemzeti himnuszt költötte. 1823. január. 22-én fejezte be a költeményét, amely a magyar nemzeti himnusz lett. 

Erkel Ferenc zenésítette meg. 

A magyar regények közül az egyik kedvencem a Pál utcai fiúk, melyet Molnár Ferenc írt. Számomra az volt 

a tanulsága, hogy a kis, gyengéket sem szabad lebecsülni, mert ők is képesek nagy dolgokra. A másik tanulsága 

pedig az, hogy az élet nem mindig igazságos, bár ki ígérte, hogy az? Az élet az, ami velünk történik, miközben 

nekünk más terveink vannak. 

Egyik kedvenc novellám, a tanulsága miatt, a Hét krajcár, melyet Móricz Zsigmond írt. Ebből azt tanultam, 

hogy nem számít, hogy szegény vagy gazdag az ember, hiszen mindanyjian egyenrangúak vagyunk, és az 

egészséget nem lehet megvenni pénzért. Aki boldog , az gazdag, de ebből még nem következik az, hogy aki gazdag 

az boldog is. Mert lehet, hogy a szegényebb sokkal, sőt százszorta boldogabb. Igaz, hogy az életben nem árt, ha 

kicsit komolyak vagyunk és felelősségteljesek, de mindezt félretéve a munkát is át lehet alakítani játékká, ahogy itt, 

ebben a novellában bemutatták. És hogy valaki nem kürtöli a problémáit világnak, attól még lehetnek. Mert nem az 

a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva csendesen. 

Áttérve a mesékre, főleg az olyanokat szeretem, ahol a mese végén a szerelmesek egymásra találnak. Ezek 

számomra a legszebbek. A szüleim sokszor mondták, hogy nagyon érzelgős vagyok, de szerintem, ez egyrészt  azért 

van, mivel édesanyám kiskoromban temérdek olyan mesét 

olvasott, ahol a végén a szerelmesek egymásra találnak. De 

szeretem még az olya meséket, ahol a barátig segít. Mert a 

barát az, aki mindig ott van, ha bajban vagy, ha segítségre 

szorulsz. A barát az, aki szeret annak ellenére, amilyen vagy. 

Mert barátságok születnek, nem pedig költetnek. Minden 

mesének van valami tanulsága, ami az élet alapján íródott. 

Legcsodálatosabb mese az élet. Pintér László mondta: 

„Vannak mesék, amik sosem érnek véget. Bennük is, 

köztük is történnek tovább. Vannak mesék,- igen 

vannak. Vannak, amíg csak gondolkodunk, amíg hiszünk, 

amíg remélünk, amíg szeretünk. Örök mesék. Éltető 

mesék. Az ember meséi.” 
A magyar nemzetnek csodás alkotói voltak, s vannak is. 

Csak kicsit bele kell mélyednünk a művekbe. Fantasztikus 

költőkkel dicsekedhet, akik sok olyan művet hoztak létre, 

melyek számtalan díjjal ékeskednek. És amire szeretnének 

megtanítani a művek alapján, azok sem elvetetnivalók. Ezért is 

legyünk rá büszkék, és ápoljuk a magyar nyelvet, nehogy 

egyszer kimúljon… 
Máriás Mónika 8.b 

 

 

 

Ha bánat tölti el lelkemet, 

És ha szomorúság önti el a szívemet, 

Eszembe jut anyám anyjának ízes 

igéje: a “szeretet”, 

Mit látogatásomkor oly sokat emleget! 

 

 

A szeretet hatalmas kincs, 

Fényesebb a napnál, 

S szebb a csillagoknál. 

Tőle minden ember vidámabb. 

 

 

Ha összeveszünk, béküljünk! 

Ha szomorkodunk, vigadjunk! 

Hisz azért élünk, 

hogy szeressünk! 
Horvát Martina 5.b 
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Fehér hajú bölcsek 

 
 

Nagyapám neve Szabó Gyula. Hatvan öt éves. 

Földműves ember. Amikor csak birok, akkor a szabad időmet mindig ott töltöm, mert a nagyapám nagyon vicces. 

Szereti a munkáját, szorgalmas. Van egy traktora és egy pótkocsija. A tatám már ősz. Régiesen öltözködik, mert azt 

mondja, hogy ő a régieket szereti. 

Nagyon szeretem.  

Karaba Tamás 6. b  

 

Mamám neve Topolcsányi Verona. Gyümölcsöse van, ahol sokat dolgozik. Hetven éves, és nagyon szereti az 

édességet. 

Tatám neve Horvát Péter. Hetvenkettő éves. Van neki egy szürke lova. Nagyon szereti az állatokat, főleg a lovakat. 

Szereti a húst. A tata haja ősz és a mamámé is. A mamám szemüveget visel.  

Nagyon szeretem őket.  

Boldizsár Brigitta 6. c 

 

Tatám neve Gyurinka Károly. Teltebb alakú, ősz hajú és szemüveges. Hatvanöt éves, és már három éve nyugdíjas. 

Sok éven keresztül egy kereskedelmi vállalatban dolgozott, mint kereskedő, majd üzletvezető.  

Néha, amikor rossz vagyok, az öcsémmel nyúzzuk egymást, megpöröl bennünket. Mindig azt hajtogatja, hogy 

örüljünk, hogy ketten vagyunk, mivel neki nincs testvére. Kedvenc időtöltése a televízió nézése, de szívesen jár 

bálakba, vendégségekbe meg délelőttönként kávéra a szomszédba. Ilyenkor, télen, mivel most van a disznóvágás 

időszaka, nálunk ő szokta megfüstölni a kolbászt és a sonkát. Esténként kártyázni is szokott velem. Amikor 

kitavaszodik, sűrűn eljár a gyümölcsösbe dolgozni, na meg pihenni a kedvenc nyugágyába. Nagyon finom rostélyost 

tud sütni. 

Szerintem ő a legjobb nagyapa a világon, mert ha csak teheti, mindég segít. 

Gyurinka Arnold 6. b 

 

Nagyapámat Ferencnek hívták. Citerákat készített, és ezeken is muzsikált. Engem is megtanított citerázni.  

A nagytatám sajnos kilenc éves koromban meghalt. Általában öltönyökben járt, mivel a rendőrségen is dolgozott. A 

citerákat árulta is. Zenekara is van, akiket ő vezetett. Énekelt is, citerázott is. A nagytatám és a nagymamám 

néptáncot tanítottak a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A régi színpadra, amely 

nyitott volt, a nagytatám zenekara járt oda muzsikálni és énekelni.  

A nagytatám négy éves koromba megtanított táncolni. A nagymamám nagyon 

szerette, mikor a tatám zenélt a citerákon . A nagytatám egyszerre több citerán tudott 

játszani.  

A tatám a halászlét szerette a legjobban. Amíg a tatám kifaragta a citerán a díszeket, 

addig a nagymamám elkészítette a halászlét. Az anyukám segített neki ötleteket adni, 

hogyan díszítse ki a citerákat. Amikor a nagytatám kidíszítette a citerákat, akkor 

anyukám kifestette. A nagytatámnak több autója volt, mivel szerette az autókat.  

Ahogy a szakmája megkövetelte több konferencián és gyűlésen vett részt, mivel 

elnök is volt. A nagytatám énekelt is a Novi Sad-i rádió stúdiójában járt próbákra. 

Általában a Fehér galamb című éneket énekelte. A nagytatám kedvenc műsora a box 

volt öreg korában. Fiatal korában ő is járt boxolni. Amikor a televíziót nézte, akkor 

nem volt szabad beszélnünk, mert ha beszéltünk, akkor kiküldött a televíziós 

szobából.  

A nagytatámnak volt saját pohara, tányérja, kanala, kése, villája és csészéje, amiből 

ivott és evett. Amikor elment vendégségbe, akkor nehezen lehetett rábeszélni, hogy 

egyen. A 3. születésnapomra is hozta a villáját és a kanalát meg a tányérját, hogy ne 

haragudjak meg rá. Kis koromban sokszor náluk aludtam és a nagytatámmal néztük a 

boxot. A nagymamám nagyon finomakat főzött. A nagypapám szerette a virágokat 

is. 

Szeretném, ha a nagytatám élne, és akkor mégjobban megismerhetném. Sokszor 

mondja anyukám, hogy kár, hogy nem él a tata. A mamám sokszor szokott sírni, mikor eszébe jut a nagytatám 

művészsége.        

Kárpinszki Kornélia 6. b 

Buraji Mónika 1.c 
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Fehér hajú bölcsek 

 
 

Nagyapámat Mihálynak hívták. Sajnos már nem él, de én szeretettel gondolok rá. 

Eszembe jut szikár termete, amely a sok nehéz munkától meggörnyedt. Ősz haját mici alá rejtette. Szemei barnák 

voltak, a tekintete ravasz. Mindig azon törte a fejét, hogyan vicceljen meg minket. Mikor én megszülettem ő már 

nyugdijas volt. Nem ült otthon ölbetett kézzel, hanem a földjét művelte, és disznókat nevelt. Estefelé, amikor 

elfáradt, kitette sámliját a nagy diófa alá az utcára, és kiült. Az arra járó emberek meg-megálltak vele beszélgetni. 

Mivel ő törökbecsén lakott, nem tudtunk hetente elmenni hozzá. Nyári szünetben gyakran meglátogattuk és ilyenkor 

elvitt minket horgászni a Tiszára. Nagyon szeretett pecázni. Nagy szakértelemmel magyarázta a halfogás csínját-

bínját. Nagyapám tizenkét éves korában vett egy hegedűt és szorgalmassan tanult rajta hegedülni. Ismert prímás lett. 

Munkaidő után rendszeresen pótolta szerény fizetését. Nem sokkal halála előtt nekem adta száz éves hegedűjét és 

arra kért, hogy őrizzem meg. 

Néha kezembe veszem a hegedűt, és rá gondolok. Sok szép emlékem van róla. 

Zombori Árpád 6.b 

 

Az én nagyapám nem fiatalember már. Hetvenedik évében van már. Ő az apukám apja. Rácz Józsefnek 

hivják. 

Nagyon szeretem, de amikor valamiért összeveszünk az az érzésem, hogy is szeretheti őt valaki. Kinézetéről 

sokan megítélik, de ha valaki ismeri, az tudja, hogy ő milyen is. Kopasz feje van, és egy kicsit túlsúlyos, de 

alacsony. Én nem a külső tulajdonságát nézem, hanem a belsőt, mert nagyon jószívű és segítőkész. Mindent 

megadott, amit csak kértem. Foglalkozása füvész. Teákat készít, és árul, de csak amióta nyugdijban van. Eddig 

főnök volt a Fadipban, meg még egy gyárban. Mikor nyugdíjba ment apukám ment helyette dolgozni a gyárba. De a 

tatám mái napig jár be gépeket bealítani, és másoknak besegít. Régebben még mikor velük laktunk, és olyan 5-6 

éves voltam mindig néztük a FORMULÁT. Nagyon szerettem a tatával nézni. A kedvenc étele a halászlé, de ha úgy 

nézzük, akkor nem válogatós. Mindig megy vadászni és alig vártam, hogy haza érjen és hozza a nyulat, a fácánt és 

némikor őzet is. Ezeket mind vasárnaponként fogyasztottuk el. Mindenkinek ízlett, és a tatám volt sűrűn a téma, 

hogy ilyen ügyes olyan ügyes, meg hogy ez mind miatta van, mármint az ebéd. Ez engem sokszor untatott, de nem 

tudom miért, hisz nagyon szeretem a tatám is, és a mamám is. Az óvodába is ők vittek. Nagyon sok élményem volt 

vele és remélem, hogy lesz is még. 

Minden embernek azt javaslom, hogy emberen ne a külsőt nézzék, hanem a belsőt. Mert az ember nem sokra 

jut el a kinézettel. 

Barta Enikő 6.b 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskomáromi Zsombor 1.c 
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Fehér hajú bölcsek 

 
 

A tatámat Farkas Istvánnak hívták. 
Gumijavító volt és saját műhellyel rendelkezett, amit most apukám vezet tovább. Sokan jártak oda gumit javítani, ezért 

sokan ismerték Becsén. Közepes termetű volt, barna hajú és szemüveget viselt. Szerette az embereket és mindig sokat tudott 

velük beszélgetni. Szorgalmas volt, sokat dolgozott, reggeltől estig a műhelyben tartózkodott, de szerette a munkáját. 
Gondoskodott az egész családról és sokszor segített az embereknek amikor szükségük volt rá. Volt neki egy BMV kék autója, 

amire nagyon vigyázott. No azt csak vasárnap vezette, de csak amikor szép idő volt, mert az esőtől is óvta. Tőle tanultam meg, 

hogy mindent ami van meg kell vigyázni és becsülni. Megszeretette velem a forma 1-et, meg a motorversenyeket. együtt 

szurkoltunk a Sumahernek, és nagy lármát csaptunk, amikor voltak a futamok. Szerette a sportot. Kézilabdát, focit, vízilabdát 
együtt mentünk nézni és Becsének szurkolni. 

Büszke vagyok a tatámra. Nagyon szerettem őt és sok-sok száp emlék kötődik hozzá. 

Farkas Roland 6.c 

 
A nagyapámat Gálfi Péternek hívják. 65 éves. A haja már tisztára ősz színű. Mindig egy kockás inget és nadrágot húz 

föl, meg a szemüvegjét. 

Egy Eper nevezetű iskolába járt, ami helyén most a Remont gyár települ. Kamion sofőr volt. Nagyon jó lehetett neki 

mivel utazgatott ide-oda. Nagyon írigyelem, mert én még nem voltam külföldön. A nagyapám nagyon szeret dolgozni. 
Kapálni, a marhákat is szerette rendezni. De még csak 12 éves lehetett. A nagyapámat nagyon szeretem, mert mikor elmegyek 

hozzá, leülünk az asztalhoz és mindig mesél vicces történeteket az élet egyik részéből. Nagyon szoktam nevetni. Az egyik az 

volt, mikor nyáron termett a barack, az öreg szomszédhoz jártak lopakodni. Az ember utánuk ment, mivel tudta, hogy mindig 

teleeszik magukat. De bizony ám az öreg nagyon lassú volt. Maglátták az öreget és elhúztak onnan. Tudták, hogy nem lesz jó 
vége. A tatám nagyon szeret reggelire szalonnát vagy egy szelet zsíros kenyeret enni. 

Szeretném, ha még sokáig élne a tatám, mert még birok sokmindent tanulni tőle. 

Gálfi Tamás 6.c 

 
A nagyapámat Lajosnak hívják. Kőművesként dolgozott. 
Sajnos nemrég leesett az álványról és eltörte a kezét. Azóta csak könnyebb munkákat vállal. Például tavaly ő újította 

fel a házunkat. Otthon az állatokkal foglalkozik. Messze lakik tőlünk, ezért az iskolai szünetben vagy amikor eljön hozzánk, 

akkor találkozok vele. Mindig hoz nekem és a testvéremnek valamilyen édességet vagy gyümölcsöt. Esténként, amikor ott 
vagyok, leülünk és együtt nézzük a televíziót. Amikor nyár van, kiülünk a 

fűzfa alá. Nagymamám készít valamilyen rágcsálnivalót. Ami nagyon 

finom. Míg eszünk hosszasan elbeszélgetünk. 

Kedvelem a nagyapámat. 

Horvát Leona 6.c 

 
Nekem két nagyapám van. Az egyiket Tibornak hívják, most őróla 

írok. 

Nagyapám 59 éves, és 172 magas. Közepes testalkatú. Haja már 
ősz, és néha szemüveget visel. Nagyon szereti a motrokat és az autókat is. 

Szakmája autómehanikus, de már régóta nyugdíjas. Műhelyében én is 

szeretek ott lenni, inaskodni. Ha a kerékpáromat javítja, akkor viccesen 

megkérdezi: 
 - Most mit fizetsz nekem ezért? 

Sok mindenre tanít, figyelmeztet. Nagyapámnak három unokája van, a 

legkisebb 8 hónapos akit Márknak hívnak. Nagyon szeret vele játszani, 
viccelődni. A nagyanyámmal 37 éve házasok. Sokszor mondja azért is 

őszült meg! Nagyon humoros ember, és szorgalmas a mai napig. Ha kell 

böllérkedik, vízcsapot szerel, vagy kőműveskedik. Régebben eljárt 
munkásolimpiára, és sok érme van. A tekézés volt a mindene, de nagyon 

szeret sakkozni. Hétvégén néha eljárt billiárdozni is. Nagyapáméknál 

lakunk, ezért minden nap beszélgetek vele, néha feleselek is, amit később 

megbánok. Jószívű ember, törődik a családdal. Szeretem, mert kiáll értünk, 
és a jóra int minket. 

Hát ilyen az én nagyapám. Büszke vagyok rá... 

Szabó Ákos 6.b  

 

 

,,Anyámnak anyja  adott izes igét            
 

Zimankós éjjel jövünk haza, 

S a szél szavát hallgatjuk. 

Hallod mami azt, amit én? 

Hogy szeretlek: hallom kincsecském. 

 

Azt súgja? – kérdem én. 

Ki annyira szereti anyanyelvét 

Mit anyám anyja adott rég! 

 

Elkezdtem csókolni drága kezét, 

Csókolni tiszta lelkét, 

Mert tudtam, van, aki ennyire 

Szeret még! 

 

A szél már dalol örömében. 

Vén drága lélek 

Megtanulta szeretni anyanyelvét. 

Megtanulta értékelni azt az ízes igét, 

Melyet anyám anyja adott néki! 

Szabó Szelesztina 5.b 
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A sulim 

 
 

Az iskolám neve Petőfi Sándor Általános Iskola. Petőfi Sándor 

híres költőről kapta iskolám a nevét. Az 5. osztályba járok és nagyon 

szeretem ezt az iskolát. 

Az iskolám a Köztársaság utca 135. házszám alatt található. 

Hatalmas épület, tele sok tanteremmel. A kedvencem a biológia tanterem, 

mert ott általában állatok és növények egyaránt díszítik a tanteremet. A 

magyar teremben mindig érdekes órák szoktak zajlani. Az udvarban egy 

nagy tornaterem található. Ott szoktak tornaórát tartani. Az idén 

kosárlabdázni tanulunk, ami nekem nagyon tetszik. Már egyszer sportórán 

játszottunk is egy menetet. A cés lányok a bés lányok ellen játszottak. 

Szeretném ha máskor is játszhatnánk. Az udvar két részre van felosztva. 

Van első udvar és pálya. A pályán a fiúk focizni szoktak, ha nincs 

pocsolya a tíy és a tizenöt perces szünetben. Az uzsonnaszünet 15 perces 

szokott lenni. Minden héten váltakozunk, hogy délelőtt vagy délután 

menjünk iskolába. Délelőtt nyolc órakor kezdődik az első óra. Délután 

pedig fél kettőkor kezdődik a tanítás. Szombat éa vasárnap szabadnap. 

Ekkor mindenki jól kipiheni magát. De a sok gyerek szerint kevés. Nemrég 

felépítették a padlásszobát, ott lett a díszterem, ahol műsorok szoktak 

lenni. 

Szeretném, ha még a nyolcadikat is itt járnám ki. Igaz néha szigorúak a tanárok, de csak így lehet megtanulni 

valamit.    

Ördög Valentina 5.b 

 

Élet a tanyán 
 

Tavasszal a ragyogó napsütésben, amikor még a szántóföldeken alacsonyak a növények a határban messzire 

el lehet látni. Ilyenkor nem is tűnnek olyan távolinak a tanyák. 

Érdekel az élet rajtuk, ezért egy ismerős bácsit kérdezgettem felőle. Őt Nagy Istvánnak hívják. Évekig egy 

tanyán lakott családjával. Ma már ő is a városban él. 

-Pista bácsi, milyen volt szálláson lakni? 

-Hát fiam, szép és jó. A tiszta levegő! Mindég korán keltünk. A kakasok kukorékolása keltet bennünket. Ott nem 

kellett az órát nézni. Megetettük az állatokat, majd mentünk a földre dolgozni. A parcellák az udvar mellett terültek 

el. Ebéd után egy kicsit megpihentünk, majd folytattuk a munkát egész naplementéig. Látástól vakulásig. Sőt, néha 

az éjt is nappallá tettük. Az istállóban a lovak mellett ott éltek a tehenek, kisborjak. Az ólokban a kocák és a 

malacok követelőztek. A birkák legelhettek kedvükre. A baromfiudvarban libák, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok 

szaladgáltak. 

-De hát olyan elszigetelve éltek, sokszor még szomszéd sem volt a közelben!-tettem hozzá gondolatom 

-Ez igaz, de nem volt unalmas az élet. Minden szombaton bejöttünk a városba a piacra eladni a tyúkokat, és a 

tojásokat. Bevásároltunk a boltban. Gond csak akkor volt, amikor valaki megbetegedett a családban és orvoshoz 

kellett vinni. 

-Télen se unatkoztak?-kérdeztem kíváncsian. 

-Nem, nem. Miután elvégeztük a jószág körüli teendőket, olvastunk, kártyáztunk. Befogtuk a lovakat a szánkóba, 

mert akkor még nem nagy lovak voltak, és átmentünk estefelé a legközelebbi szomszéd tanyájára beszélgetni.  

-Visszavágyik-e még a szíve oda? 

-Nagyon is, de a gyermekeink a városban dolgoznak, itt vannak az unokák, így hát mi is beköltöztünk. Már nincs 

meg a tanya, mert lebontottuk. 

Ma már biztos könnyebb ott is az élet, hisz traktorokkal művelik a földet. Villany, áram is van sok helyen. 

Az itt élők a maguk urai. Szép is lehet az élet... 

Rajsli Andor 7.c 

 

 

 

Horvát Martina 5.b 
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A macska bőrébe bújtam/Nyuszkó 

 
 

Én egy hasznos háziállat vagyok. 

Nevem Cirmi, nagy zöld szemeim vannak. A szőröm színe fekete és fehér. Az orrom háromszög alakú. A 

karmaim nagyok és élesek. A lábam talpa puha és selymes. A farkam alakja gömbölyű. A füleim hegyesek. A 

bajszom szép hosszú. Kedvenc táplálékom az egér és a tej. Tegnap délután szunyókálni kezdtem, de egy kutya jött 

felém, én pedig megijedtem. Elkezdett zavarni, ezért éles karmaimmal a fára menekültem. Ijedtemben sokat 

nyávogtam és Krisztina lesegített a fáról. Megháláltam neki és odaugrottam az ölébe. Én egy helyes kiscica vagyok 

és szeretek hízelegni. ilyenkor szívesen dorombolok is.  

Remélem, hogy ilyen édes kiscica maradok örökre. 

Gálfi Andrea 4.c 

 

Én egy fekete kandúr vagyok. Szerintem szeretnek az emberek, mert megfogom az egereket. Sokszor a 

házba is beengednek. 

Szőröm finom bársonyos, ezért a gyerekek nagyon szeretnek símogatni. Farkamra vigyázni kell, nehogy az 

ajtóhoz csukják. Bajszom gyakran tejes, mert beleér a tálamba. Éles látásommal, hallásommal gyorsan az egér 

közelébe kerülök. Aztán kiszaglászom a hollétét, majd a lyuk előtt várom, hogy kijőjjön. Ha ezt megteszi, akkor 

erős lábammal rácsapok. Utána elviszem egy biztonságosabb helyre és ott elfogyasztom. Ha megcsúszom, párnázott 

talpamra esek és így alig érzem az ütést. Szeretem az egereket és a halat, de a kedvencem a Whiscas. 

Szerintem án egy nagyon hasznis cica vagyok. Szeretnék sokáig élni, hogy segítsem a gazdámat. 

Ódri Levente 4.c 

 

Nyuszimnak lila és fehér szeme van. 

A mérete közepes. Fekete szemekkel néz rám. A masnija fehér. Este, mikor nem birok elaludni akkor 

játszom vele. Nagy a feje, nagy a füle, kettő lába van és egy farka. Az ismertetőjegye a masni. 

Szeretem, mert plüss állat. 

Retek Évi 4.b 

Nyuszimat a karácsonyi csomagban kaptam. 

Színe fehér és rózsaszín. Az anyaga nagyon puha és selymes. Középnagyságú. A nyakán egy szép masni 

van. Részei: füle, szeme, lába, bajusza, orra, mancsa, farka. 

Kedves nekem, mert imádom az édes pofiját. 

Sárkány Krisztina 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Friss Tünde 7.c Jovana Bogovac 7.a 
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Ha én varázsló volnék 

 
 

 

Megállítanám: 
 a rosszat és jóra varázsolnám 

 a lopókat, a csalókat 

 a háborút, hogy ne haljanak meg az emberek 

 a tűzvészeket és az áradatokat 

 a veszekedést 

 az időt 

 a hétvégi munkát 

 

Becsuknám: 
 a hazugokat, a lopókat 

 az ajtót a veszekedés előtt 

 a múltbéli kaput és békét kötnénk 

 az ajtót, hogy ne jöjjön be a hideg 

 a haragomat, mert gyakran haragos vagyok 

 a szememet és az ajtót, hogy ne féljek 

 

Elfelejteném: 
 a rossz tetteket,a gondolatokat és az emlékeket 

 a háborút 

 a múltat 

 a verekedést, mert sűrűn verekszem 

 a rosszat, mert nem akarok senkinek ártani 

 

Szembeszállnék: 
 a bűnösökkel 

 a „vademberekkel”, hogy ne bántsák a gyermekeket  

 a „vademberekkel”, hogy ne bántsák az anyukákat 

 a gonosszal és a jóra téríteném 

 a haraggal 

 a veszéllyel, ha bajba lenne a világ 

 az igazságtalansággal, hogy igazság legyen a világon 

 

Megépíteném: 
 a szeretet, az öröm és a béke házát 

 a legnagyobb kilátót az országban 

 a legnagyobb foci- és kuglipályát újra a városban 

 az álmok szigetét, ahol minden kívánság teljesülne 

 az álmaimat 

 a világ legnagyobb hoteljét 

 az olyan gépet, amely békességet hoz a világra 

 a legnagyobb és legszebb épületet a szegényeknek 

 a legnagyobb templomot, mert szeretek szentmisére járni 

 a jó világot, hogy barátságban éljünk 

 a saját házamat 

4.b és 4.c osztály 

 

Az én nyuszkóm 

 
Nyuszimnak lila és fehér szeme van. 

A mérete közepes. Fekete szemekkel néz 

rám. A masnija fehér. Este, mikor nem birok 

elaludni akkor játszom vele. Nagy a feje, 

nagy a füle, kettő lába van és egy farka. Az 

ismertetőjegye a masni. 

Szeretem, mert plüss állat. 

Retek Évi 4.b 

 

Az én nyuszim 

 
Nyuszimat a karácsonyi csomagban kaptam. 

Színe fehér és rózsaszín. Az anyaga nagyon 

puha és selymes. Középnagyságú. A nyakán 

egy szép masni van. Részei: füle, szeme, 

lába, bajusza, orra, mancsa, farka. 

Kedves nekem, mert imádom az édes pofiját. 

Sárkány Krisztina 4.b 

 

A kedvenc nyuszim 

 
A nyuszimmal mindenki el tudna aludni. 

Egyik rokonomtól kaptam. 

Színe szürke és fehér. Anyaga textil. A 

szeme meg az orra műanyagból van. Mivel 

nagy, mindig meg lehet találni. 

Szeretem, mert cask vele tudok elaludni. 

 



 16 

Költők társaságában 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor 

 

Szerelem zúgó tenger... 
 

Szerelem zúgó tenger 

De most zógásba nem ver 

Órjási hánykodás közt földet és eget, 

Elszenderűlt,miképen 

A gyermek bölcsjében, 

Ha hosszan jajgatott és hosszan könnyezett. 

 

A síma habtükörben 

Evez föl és le lelkem 

Szelíd merengésnek hintázó csónakán, 

Partjáról a jövőnek 

Csattog felém lágy ének... 

Te énekelsz,remény,te kedves csalogány! 

 

Petőfi Sándor 

 

Szerelmes vagyok én... 
 

Szerelmes vagyok én, 

Vagy tán tűzbe estem? 

Nem tudom,de igaz, 

Hogy ég lelkem,testem. 

 

Látjátok pirulni 

Halovány orcámat? 

Hajnal-e vagy alkony, 

Ami ottan támad? 

 

Hajnal is,alkony is, 

Örömim hajnala, 

Örömim hajnala, 

Bánatim alkonya. 

 

Megvallom:nem első 

Bennem e szerelem, 

De hogy az utolsó, 

Arra esküdhetem. 

 

Szerelem sasmadár, 

Vagy égbe száll velem, 

Vagy széjjalszaggatja 

Körmeivel szivem. 
 

Petőfi Sándor 

 

Szerelemvágy 
 

Szeretnék már szeretni újolag... 

Mit ér a kert,ha rózsát nem terem? 

Ha szerelemmel nem diszeskedik, 

Mit ér az élet,ifjuság nekem? 

 

Szerettem én, cask búját érezém 

A szerelemnek mind ez ideig, 

S e bú mindennél édesebb vala, 

Mire szivem csak emlékezhetik. 

 

Oh istenem,ha gyötrelmében is 

Ily boldogító már a szerelem: 

Hát akkor még minő lehet,ha a 

Szívben szelíd mosolygásal pihen! 

 

Lelkem bolyongó,hontalan madár, 

Keresve száll:fészkét hol rakja meg? 

Hol a leányszív,amely megnyílik 

Tanyát ohajtó érzelmeinek? 

 

De bár szeretni vágyok újolag, 

A holt leánykát nem feledem el... 

A hegytetőn még űl a téli hó, 

Midőn tövében már virág fesel. 
 

Petőfi Sándor 

 

Szerelemnek lobogója... 
 

Szerelemnek lobogója szívem, 

Érte két szellem viaskodik, 

Rémes a harc,és mindennap eltart 

Kora reggeltől késő alkonyig. 

 

Egyik szellem,hófehér ruhába 

Öltözködve,a vidám remény, 

Másik szellem a mogorva kétség, 

Öltözködve holló feketén. 

 

Egyre vínak,és nem tudhatom még, 

Győzedelmes melyikök lehet? 

Attól tartok,hogy kettészakítják 

E szerelmi zászlót,szívemet! 
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Шинкович Арон 5.б  
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Бонтон 

 
 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Мобилни телефон 

 

 је мала справа која ти може уштедети ноге, време, 

новац, живце... Сада је имамо и ми који идемо у основну 

школу да би маме могле да провере да ли су им 

мезимци: 

а) ужинали на великом одмору, 

б) пишкили на великом одмору, 

в) побегли са писменог. 

Могу да поменем да се мобилни ''може'' користити 

и за многе друге ствари. 

Али, то што је неко доступан, не значи да виси на 

чивилуку и да ге можеш зивкати за сваку ситницу у 

било које доба дана (... и ноћи). Нису сва питања баш 

толико хитна. Пословне позиве остави за јутро, 

приватне за поподне, а препричавање серија није ни за 

обичан телефон, а камоли за мобилни. 

Прво и основно, ако и даље желиш да имаш 

мобилни телефон, не хвали се њим на јавном месту. То 

не дозвољавају ни правила пристојности, а ни момци из 

твоје околине који би да имају баш такав модел. 

 

Човек и животиња 
 

Као прво, треба утврдити да ли човек поседује животињу или животиња човека. То ћемо најлакше 

открити следећим тестом: 

1. Чекаш да устане са фотеље да би ти у њу сео.....................................ДА......НЕ 

2. Непријатељ је свако ко увреди твог љубимца....................................ДА......НЕ 

3. Свуда сте заједно...................................................................................ДА......НЕ 

4. Нигде не путујеш...................................................................................ДА......НЕ 

5. Често мењаш тепихе, завесе, вазе........................................................ДА......НЕ 

6. Прилагођаваш се потребама животиње...............................................ДА......НЕ 

7. Уживаш у разговору са животињом....................................................ДА.......НЕ 

8. Уживаш да причаш о животињи.........................................................ДА.......НЕ 

9. Облачиш га/је........................................................................................ДА.......НЕ 

10. Све више личите.................................................................................ДА........НЕ 

Одговор:  

Уколико имаш више од пола одговора са НЕ – честитам: кућни љубимац је твоја својина! 

ДА – ти си својина кућног љубимца, а он је твој господар. Зато се немој чудити ако једног дана 

ухватиш себе како цвилиш и гребеш врата, не би ли те твој рођени пас извео бар мало у шетњу. 

Кућни љубимци су велика радост, забава, па и извор сигурности за укућане, али и њима треба 

посветити много нежности, стрпљења, пажње, времена и новца. 

За разлику од паса и мачака, птице, рибице и хрчци су нешто мање захтевни, али и за њих је потребан 

племенит комшилук када газда оде на пут. 

Ма колико били алергични на животињску длаку, ужасавали се или плашили животиња, не смете их 

мучити ни тући. 

Бај, бај, ово је крај, видимо се у следећем броју. 

Хелена Родић 6.а (из књиге ''Бонтон'') 

 

 

Kothai Boglárka 5.b 



 19 

Љубав 

 
 

НЕУЗВРАЋЕНА ЉУБАВ 

 
Због много ствари се човек разочара. То могу бити ствари као... 

кец из неког контролног... ако ниси добила за Божић оно чему си се 

надала... или могу бити мало озбиљније ствари... 

Ја сам се молила богу да се мени не деси тако нешто. Али, 
нажалост, судбина се поиграла мојим осећањима. Само, овај пут се 

појавила у спортској одећи, са смеђом косом и зеленим очима! 

По мом мишљењу, љубавно разочарење је најгоре јер те погађа 

и физички и психички. Видела сам људе које таква разочарења 
сламају, кидају их изнутра јер мисле да нису вредни да их неко воли. 

Бојала сам се таквог осећаја, али сам хтела да се побринем да ми се 

такво нешто не деси. 
Када сам била мала, веровала сам у летење и вилински прах. 

Изгледа да сам превише гледала Петра Пана. Чак сам веровала да од 

једне тикве могу начинити принцезу... Зато сам једне ноћи пуног 
месеца узела велику кристалну чинију са водом. Тачно у поноћ сам 

изашла на терасу и почела брати латице цвећа и говорити:''Бела 

латица – да му буде чиста душа, жута латица – да се и сунце постиди 

његовог осмеха, црвена латица – да буде ватрен и живахан. Рузмарин 
– да буде веран и драг. Дан и ноћ – да му једно око буде плаво, а 

друго зелено. Звездан – да му омиљени знак буде месец. Ђурђевак – 

да зна да окреће палачинке у тигању. И, наравно, лаванда за срећу.'' 
Овим љубавним коктелом хтела сам себи да направим принца на 

белом коњу који ми неће сломити срце. Од тог дана прошло је седам 

година, и онда се десило. 
Јако сам се заљубила у једног дечка. Било ми је јако тешко јер 

идемо у исту школу и он ме није ни примећивао. Покушавала сам на 

разне начине да привучем његову пажњу, али ми није успевало. Тек 

после неколико недеља, другарица која иде са њим у разред, преузела је ствар у своје руке. Дала му је мој број и 
почели смо се дописивати. Испоставило се да сам се и ја њему давно свидела, али није смео да ми каже! И онда, једног 

дана ми је рекао шта осећа према мени. Била сам најсрећнија девојчица на свету! 

Али, није се одвијало онако како сам очекивала... Он ми се никад у школи није јављао, у школи никад нисмо ни 
разговарали. После три недеље ме је оставио без речи...  

Од тог дана нисам ни јела како треба, нисам могла да спавам, изгледала сам као осушена грана. Убијала сам се 

од размишљања зашто је то урадио, да ли сам ја нешто погрешно урадила, да ли сам стварно била толико досадна и 

одвратна... Осећала сам се као да ми је неко тупим ножем пробо срце. И када сам покушавала да се опходим према 
њему као према пријатељу, одбацивао ме је. 

На крају сам, уз помоћ своје мајке, пријатеља, схватила да он није вредан мојих суза, моје патње и несаница. 

И, наравно, схватила сам да ми није потребна ни лаванда, ни рузмарин, ни дан и ноћ да бих могла да волим и да 
ме неко не би повредио. Једноставно, треба да будем достојанствена и верна себи... 

Тијана Борош 8.а 

 

ШТА ЈЕ ЉУБАВ 

 
Шта је љубав? Реч која некад може пуно да значи, некад да буде лажна, некад да боли. 

Осећање које је свако у свом животу искусио. Она није никаква загонетка јер је давно већ решена... Што је још 
лепше, то је одгонетка коју сваки пут ми замрсимо, да бисмо је после полако, са уживањем, решавали. 

 Постоји пуно врста љубави... Љубав према родитељима, коју од рођења носимо у себи, другарска љубав, која 

некада траје од раног детињства па до краја живота. И љубав због које смо у облацима... Све је то љубав. Оно што је 

најлепше у искреној и дубокој љубави је то да у односу према ономе кога волимо ниједна наша мана не долази до 
изражаја. 

Љубав је један невидљиви свет... Свет који заљубљени у срцу носе.  

Катарина Петковић 8.а 
 

Љубав 

Boroš Tijana 8.a 
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СМС ПОРУКЕ 

 
Један савет – чувај се; једна молба – не мењај се; једна жеља – не заборави ме; једна лаж – не волим те; једна истина – 

страшно ми недостајеш!!! 
Ако сачуваш ову поруку и читаш у тишини, онда се сети ових речи: постоји неко у даљини ко на тебе често мисли, и у срцу 

свом заувек чува место теби. 

Кад ти не пишем поруке, мислиш да те заборављам, да сам скот. Је л' тако? А ја ти дајем времена да ме се зажелиш још 

више! 

Моја најлепша успомена: дан кад смо се срели. Моја највећа туга: даљина што нас дели. Моја највећа нада: порука од тебе. 

Мој највећи сан: да си поред мене... 

Слушај, ти, медени створе! Наплатићу ти све сате мучења и размишљања о теби. Ко си ти да ми недостајеш?! 

Неко ко ми треба, покрај мене није. Неко ко ми значи, у мислима мојим скита. Неко кога волим, сад ово чита. 

Драги корисниче! Обавештавамо вас да ваш рачун за овај месец износи 100 пољубаца. Уплату можете извршити код 

корисника картице од којег ово обавештење добијате. 

Побегло ми је срце, само ми је оставило поруку да долази теби, па ако га видиш, узми га к себи и не дај му да лута. Пусти га 

да крај твог заувек лупа. 
Летеће анђели попут птица и дотакнути осмех твога лица. Нека ти пренесу поруку на крилима белим да ти све најлепше у 

животу желим. 

Пружићу ти руку када осетиш самоћу, пружићу ти загрљај када осетиш хладноћу, за сваку твоју бол пронаћи ћу 

лек...запамти: твој пријатељ бићу заувек! 

Ти си моје срце што ме јутром буди, ти си моја нада за овај живот луди. Да те цео живот имам, било би ми мало, јер само 

тебе волим, срцуленце моје мало! 

Погледај на сат и све ће ти бити јасно: нико не шаље поруке овако касно. То раде људи којима је стало, и зато ја то радим, 

размисли мало! 

Свако срце неку тајну крије. Неко воли пре или касније, а ја волим, ако неко пита, анђела који ово чита! 

Ја сам твоја кап! Ако ме држиш на длану... исклизнућу! Ако ме држиш у хладу... смрзнућу! Ако ме држиш на сунцу... 

испарићу! Зато ме држи у срцу... трајаћу! 
На песку написах име твоје, али га обриса ветар луди. На стаблу га урезах, али га посекоше зли људи. Тад га урезах у срце 

своје, где ће заувек остати само моје. 

Зашто ме тако гледаш? Ја сам само порука... Нисам ништа крива! Дошла сам само да ти кажем да она особа што ме је 

послала много мисли на тебе и јако те воли!  

Тијана Борош 8.а 

 

ЦИТАТИ О ЉУБАВИ 

''Љубав никад ништа не захтева, већ само даје. Љубав само пати, никад се не каје и никада се не свети.'' 

(Махатма Ганди) 

''Када човек има љубави, нема страха.'' (Лао Це) 

''Љубав је попут рата: лако ју је започети, али врло тешко зауставити.'' ( Х. Л. Менкен) 

''Љубав је пролећна биљка која све прожима надом, па чак и рушевине уз које приања.'' (Гистав 

Флобер) 

Катарина Петковић 8.а 

 

 

Литерарни радови 

Rodić Helena 6.a 
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О ЧЕМУ БУДНА САЊАМ 

 
Та ноћ је била посебна, ноћ која је могла променити човечанство, а ја сам била 

одабрана да придошлицама покажем чари наше планете. Летећи тањир је улетео 

право у моје двориште и дошли су они – људи са друге планете. 

Били су заиста симпатични. Нису били зелени, чисто да знате, изгледали су 
исто као и ми, само су имали чудну боју коже. Била је некако љубичаста, што им је 

давало уврнут изглед, и то врло упадљив. Неким чудом, причали смо сличним 

језиком, па није било тешко споразумети се са њима. Позвала сам их на вечеру. 
Један, који је деловао прилично стар, питао ме је каква нам је то храна. Помало сам 

била збуњена питањем – била је то свињетина. Како им објаснити? ''Па, имате ли ви 

животиње?'', одлучила сам да почнем од корена. ''Наравно, али на местима где их 

нико не може узнемиравати. Какве везе животиње имају са овим?'', упитао ме је 
уздигнувши обрву, а ја сам потонула неколико центиметара у столицу. ''Па, овај, то 

је месо тих животиња'', рекла сам несигурно и чекала реакцију. Прво је изгледао 

скроз изгубљено и збуњено, а онда су сви полако устали, одмакли се од стола и 
кренули ка излазу. Знала сам да то не смем да допустим, јер је ово јединствена 

прилика за човечанство да сазна нешто о животу ван наше планете. Али, ако им је  

већ и ово грозно, како ли ће тек бити кад се сусретну са много горим стварима? 
Уплашено и помало несигурно, викнула сам им:''Станите! То је наш обичај, нисам 

знала да вам смета!'' Окренули су се, за тренутак се колебали, али су се ипак 

вратили. Вечерали су биљке, и извели нешто чудно пре него што су почели да једу. 

Касније су ми објаснили да је то молитва за опроштење биљкама што их једу. 
Дефинитивно смо из различитих светова! 

Наредног дана сам морала да идем у школу, али је један од млађих пожелео да 

иде са мном.''Шта ли ће ми другови рећи кад виде овог?'', помислила сам, али сам се 
истог тренутка угризла за језик – већ сам постала искварена. Грижа савести натерала 

ме је да га поведем, знајући да се нећемо лепо провести. Са наставницима није било 

проблема, допустили су му да седи са нама на часовима, иако су га прво одмерили 

од главе до пете. Један наставник ме је чак и позвао у страну и питао ме:''Одакле ли 
си овог ископала? Које је тај расе?'' Зар је битно?! Нисам му то рекла, наравно, на 

бих да ме узме на зуб па да ме испитује сваког часа. Али, зар је то заиста битније од 

чињенице да је он расиста, да он не гледа какав је човек, пардон, ванземаљац, већ га само занима које је расе? Али, не, 
сви ми гледамо своје интересе и никако их не бисмо жртвовали због туђих осећања, а ни не помишљамо колико је 

битно да се бар као појединци супротставимо свету који смо створили. Гадила сам се саме себе. ''Хеј, ко ти је тај 

љубичасти?'', повикао је неко из гомиле. ''Зар је битно што сам мало другачији?'', питао их је он уз мало чудне гестове 
и чудним нагласком, а ја сам затворила очи, знајући шта следи, јер је направио фаталну грешку. Сви до једног су 

праснули у грохотан смех, а он ме је молећиво погледао. Нисам знала шта бих му рекла. 

Након тог инцидента, отишли смо у продавницу, а он ме је упитао:''Шта је то?'', притом уперивши прстом у 

свежањ новчаница који сам држала у рукама. Ионако сам била огорчена на цео свет, и одлучила сам да прекинем да се 
претварам да живим у савршеном свету – живим у одвратном свету од којег ми је мука и желим да одем одавде! ''То 

су парчићи папира због којег се ми убијамо, кољемо и свађамо! Циљ је да комшији набијеш на нос да имаш више тих 

папира!'', хистерично сам одговорила, а јадничак се преплашио. Нисам хтела да говорим да ја нисам таква, јер јесам – 
сви јесмо, и ми смо одабрали да идемо тим путем,  да се тако понашамо. 

Након што смо се вратили, мајка ми је испричала да јој је јако било тешко да се снађе са њима. Иако су причали 

сличним језиком, њихове потребе су биле другачије. Знала сам о чему прича. Ми своје нисмо могли да променимо 
преко ноћи. Они своје никако не би требало да мењају. Било ми је мука од свега, и изашла сам у двориште да 

разбистрим мисли. И, одлучила сам! Ушла сам у собу, окупила све и рекла им да ће бити најбоље да оду, да се можда 

врате за хиљаду година, мада сам знала да ни тада неће бити боље, може само горе да буде. Видела сам да су ме 

разумели. 
Те ноћи су отишли. Нико скоро и није знао да су били, и мислим да је то било најбоље решење – ништа лепо не 

бисмо имали да им покажемо. Човечанство би требало да ми буде захвално. А тако бих волела да сам могла да им 

покажем другачији свет, другачије људе, другачија осећања... Али, овако је најбоље за све, дефинитивно. Требало је 
да их пустим да оду још кад су кренули ка вратима. Да сам бар могла да пођем са њима... 

Дајана Милованов 8.а 

 

 

Интервју 

Vukov Anita 5.c 
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Ево нешто занимљиво... Још један интервју... Овај пут разговарали смо са 

тренером нашег ватерполо клуба, Елином Бербићем. 

СВЕЗНАЛИЦА: како сте постали тренер? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Увек сам волео воду и спортове, од 17. године сам играо 

ватерполо, а уз то и завршавам ДИФ. Дакле, за то сам обучен. 

СВЕЗНАЛИЦА: Са којим узрастом радите? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Радим са узрастом од 14 до 16 година. 

СВЕЗНАЛИЦА: Како бирате чланове тима, да ли заинтересовани морају 

да ураде неку врсту провере да би постали играчи? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Не радимо тестове. Селекција креће од десете године. 

Свако ко воли воду може да се упише. 

СВЕЗНАЛИЦА: Да ли сте скоро били на неком такмичењу, да ли сте 

нешто освојили? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: У последње време нисмо се такмичили. Али смо летос 

ишли у Суботицу, на отворено првенство државе. Освојили смо друго место на 

том такмичењу! 

СВЕЗНАЛИЦА: Мислите ли да је за тим боље бити строг тренер или је 

боље бити пријатељски настројен? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Мислим да треба наћи меру. Треба се дружити са својим играчима, али, наравно, 

понекад треба бити и строг да би се играчи боље контролисали. Војничкој дисциплини играчи некад 

узвраћају истом мером. 

СВЕЗНАЛИЦА: Дали знате какав успех у школи постижу ваши играчи? Да ли вам је то важно и да ли 

их подстичете да поправљају оцене? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Баш пре месец дана сам тражио да видим њихове оцене. Наравно да ми је важно какве 

су им оцене. Њихово образовање је важније од свега. Оним аса лошим оценама не бих допустио да 

тренирају док не поправе оцене. 

СВЕЗНАЛИЦА: Шта мислите о томе што родитељи забрањују деци да се баве нечим због лоших 

оцена? Да ли сте се сусретали са таквим родитељима? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: О, да. Наравно, имао сам већ такву ситуацију. Потпуно се слажем са родитељима кад 

је реч о томе. Ако они мисле да ће дете спорт одвлачити од књиге, онда нека раде шта мисле да је потребно. 

Као што сам већ рекао, школа је на првом месту, а после долази све остало. 

СВЕЗНАЛИЦА: И за крај, за оне који би хтели да се упишу на ватерполо, када су тренинзи, колико 

трају? 

ТРЕНЕР ЕЛИН: Радимо у вечерњим сатима, тренинзи трају око сат времена. Сви који би желели да се 

упишу могу да позову клуб или да дођу лично. Мало је теже за млађи узраст јер дете треба да има снаге за 

пливање. У сваком случају, сматрам да је овај спорт један од најздравијих и најмање опасних. 

Па... чули сте... Наравно, желимо много успеха нашим ватерполистима. 

Тијана Борош 8.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоручујемо 

 

Molnár Tímea 7.c 

Kovács Henrik 1.c 
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КАД ЈЕ ЗБОГ, А КАДА РАДИ 

 

У животу човек мора свашта да ради и свашта да 

доживљава. Понекад оно што жели, што планира (што му 

је циљ, намера), а много чешће оно што не жели, али мора 

услед нечег (узрок). Између тога двога, наравнo, разлика је 

велика, зато постоје и различите речи којима се та разлика 

исказује. То су предлози због и ради, који се 

употребљавају са генитивом. Многи ипак не осећају 

разлику у значењу предлога због и ради па их замењују, тј. 

погрешно употребљавају. Проверите и ви своје језичко 

осећање: Да ли је продавница затворена због инвентара или 

ради инвентара? Да ли је застој на путу настао ради 

саобраћајног удеса или због саобраћајног удеса? Ако нисте 

сигурни, прочитајте оно што следи. 

Предлогом због са генитивом исказује се узрок који 

је, као већ свршена чињеница, изазвао одређену последицу: није дошао на посао због болести. Болест је 

узрок недоласка на посао.О узроку је реч и у следећем примеру: Због недостатка бензина, ауто није кренуо. 

Предлог ради, међутим, треба употребљавати само за изрицање циља или намере вршења неке радње. 

Нпр: Пошао је у град ради куповине. Отиснуо се у свет ради зараде. Овде се, дакле, ради о циљу, о намери, 

о нечему што ће тек да се деси, за разлику од узрока, који је нешто што је већ било. 

С обзиром на то да су разлике у значењу предлога због и ради очигледне, погрешно их је замењивати, 

тј. употребљавати један уместо другог. А то се често дешава, и у говору, и у писању. Често ћете и на радију 

и на телевизији, па и код својих наставника приметити погрешну употребу ових предлога. И ви пазите на то 

ради себе и своје језичке културе. 

Из књиге Милорада Телебака ''Говоримо српски'' 

 

Журка поводом дана заљубљених 
 

У нашој школи се, поводом Дана заљубљених, у среду 13. фебруара, одржала журка у организацији 

Ђачког парламента. 

Тема вечери била је музика друге половине 20. века, а на репертоару су били извођачи од Тине 

Тарнер, Нирване, Мајкла Џексона, преко филмске музике тог времена, до Бон Џовија и Ени Ленокс. 

Листу песама састављала су сва заинтересована одељења на састанцима Ђачког парламента. 

Иако се у почетку чинило да ће журка бити пропаст, јер нико није заплесао, након прве караока 

нумере у извођењу Тијане Борош из 8.а, сви су се зањихали. Певали су нам и 5.а, 5.ц, 6.а и 7.а, док су се 

касније и неки други ученици прихватили микрофона и спонтано запевали. 

Журка је трајала до 19.30, иако се тек тада атмосфера загрејала. На самом крају направили смо 

неколико ''возића'' уз песму вечери:''Неј, на, на, на'' 

Верујем да су се сви добро провели јер је све протекло спонтано, па чак и организација, која није 

била толико компликована као за претходну журку. Овом приликом бих се захвалила наставницама Чапо 

Ходи Марти, Тот Жолту, Ходи Андреи, Какоњи Ерики и Чаби Кристини на издвојеном времену за помоћ 

у организацији и дежурству. 

ДАЈАНА МИЛИВАНОВ, 8.а 

 

Вицеви 

 

Pásztor Tímea 5.c 
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1. Младић: Ти играш дивно. 

Девојка: Волела бих да и ја могу 
исто то да кажем за тебе. 

Младић: Могла би када би била 

тако велики лажов као ја. 

 
2. Девојка: Види, драги, како се 

оне две птице љубе на грани. 

Младић: Хајдемо и ми. 
Девојка: А шта ако се сломи 

грана? 

 
3. Перица: Зашто увек купујеш 

ципеле два броја мање? 

Марица: Немаш појма како се 

добро осећам кад их скинем. 
 

4. Игра младић са девојком у дискотеци и она му каже: 

- Коначно су пустили еркондишн. 
А он одговара: - То је и моја омиљена група. 

Хелена Родић 6.а 

 
ШТА ЧЕКАШ?! 

 

Не знаш како да се приближиш вољеној особи? Не знаш како да је изненадиш или шта да јој 

поклониш? Е, онда си на правој страници...ми ћемо ти помоћи. Ево ти неколико идеја! 

1. Ако је не познајеш баш сасвим добро... треба за почетак да јој ухватиш некако поглед... 

Ако си то успео, погледај је право у очи и гледај неко време, али немој предуго, а онда мало склони 

поглед па је опет погледај и ако те она погледа у очи и насмеши ти се, и онако мало стидљиво спусти 

главу, знај: у игри си! 

2. Следећи корак: Треба да си скоро увек ту где је она. На пример, могао би да исеш на 

све секције као и она и ако би те приметила, схватила би да имате слична интересовања! 

3. Наравно, вољена особа треба понекад и тебе да види у најлепшем сјају... да види у чему 

си добар. Али, ако ниси баш неки таленат, онда се само држи неког друштва које је близу ње.  

4. Е, сада... Долази Дан заљубљених! Мораш да будеш храбар! Имамо неке идеје за тебе 

како можеш изненадити вољену особу. Неке девојке воле скромне ствари. Њима би, на пример, била 

довољна једна лепа ружа а може и букет. Не мораш да пазиш на број цветова. То што се каже да жута 

ружа означава љубомору, а бела само пријатељство, уопште не мора да те забрињава. Било какве боје 

да је цвет, девојка ће га радо примити! 

5. Неке девојке воле и да изађу негде, али ако је Дан заљубљених у питању, онда није 

свеједно где је водиш! То мора бити неко романтично место, где можете бити сами и, наравно, свеће, 

руже и небо пуно звезда не сме да зафали! Ако на састанку не знаш о чему да причате, нема везе, 

онда би могао да јој дајеш комплименте. Неке девојке воле да им се ласка јер то значи да вреде. 

6. Ако је све ово успело и заједно сте, не смеш превише да се опустиш, мораш са њом да 

проводиш време. Можете заједно да изађете, можете ићи једно код другог, а могао би једноставно да 

јој пошаљеш лепу поруку или да јој кажеш нешто лепо... Немој да је запостављаш, ти треба први да је 

зовеш. Може и она тебе некад да позове прва, али немој да се то често дешава јер ће се она осетити 

запостављено. 

Видео си наше идеје и препоруке. Надам се да смо те охрабрили и инспирисали како да је 

изненадиш. Пуно среће! 

Тијана Борош 8.а 

 

 

 

Költők társaságában 

 
 

Brasnyó István 

 

A szalag színe, amit a hajába kötöt 
 

Szilágyi Albert 7.b 

Petőfi Sándor 

 

 A felhők 
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Riportok 

 
 

 

Petőfi Sándor 

 

Az én szerelmem... 
 

Azán szerelmem nem csalogány, 

Kit fölkeltett a hajnalszürkület, 

Hogy édes ének szóljon ajakán, 

A nap csókjától rózsás föld felett. 

 

Az én szerelmem nem kis liget, 

Hol csendes tóban hattyúk ringanak, 

Fehér nyakok mig bókot integet 

A vízbe néző hold sugárinak. 

 

Az én szerelmem nem nyugalmas ház, 

Mit kert gyanánt körül a béke vett, 

Hol a boldogság anyaként tanyáz, 

A tündérleányt szűl:a szép örömet. 

 

Az én szerelmem rengeteg vadon: 

A féltés benne mint harahja áll, 

Kezében tőr:kétségb’esésvagyon, 

Minden döfőse százszoros halál. 
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Az egészségesebb táplálkozásról 
 

Számomra nagyon megdöbbentő tény, hogy az emberiség átlagos gyümölcs- és zöldségfogyasztása nem elegendő az 

egészséges életmódhoz. A gyümölcsök és a zöldségfélék fontos táplálék, hiszen vitamint, ásványisót, vasat és kalciumot 

tartalmaz, amire szüksége van az embernek a fennmaradáshoz. Elsősorban a gyümölcsökben és a zöldségfélékben található 

meg, amelynek általában körteként szolgálnak, de számos másra is. Sajnos hazánkban mindössze ötven-hetven kilógramm az 
évi zöldségfélék és gyümölcsök fogysztása egy fő számára. Felkeltette érdeklődésemet a téma, így egy régi ismerős 

doktornőnek véleményét kértem. Megbeszéltünk telefonon egy időpontot, a pénteki napot. Testvérem aznap épp beteg volt, így 

együtt mentünk az orvosi rendelőbe.  
Ahogy beléptünk illedelmesen köszöntünk és a rég látott doktornő asztala mellé ültünk. Felvilágosítottam még 

egyszer, hogy én mért jöttem: 

-A riport? - kérdezte vidám arccal. 

-Igen, a riport! 
-Akkor mire várunk? 

Bele is kezdtem a kérdezgetésekbe: 

-Miért kell sok zöldséget és gyümölcsöt ennünk? 
-A gyümölcsök és a zöldségek olyan lényeges vitaminokat és ásványokat, rostot és egyéb anyagokat tartalmaznak, amelyek 

nélkülözhetetlenek. Például a száraz bab, borsó olyan anyagokat tartalmaz, melyek rendkívül fontosak az egészség 

szempontjából. A legtöbb ember, illetve gyermek is, jóval kevesebb gyümölcsöt és zöldséget eszik, mint az kívánatos lenne. 
Szerbiában a halálozás háromnegyedéért az táplálkozás és az életmóddal összefüggő betegségek felelősek-elsősorban a szív és 

érrendszeri,másodsorban a daganatos megbetegedések vagyis,-nem megfelelő táplálkozás és az életmód jelentős mértékben 

hozzájárul a lakosság kedvezőtlen egészségi állapotához és a következményes nagy rányú halálozáshoz. 

-Hogyan kell egészségesen táplálkozni? 
-Az én véleményem,hogy az egészséges táplálkozási szokások elsajátításában a családi minta a legfontosabb.A napi étkezések 

közül a legfontosabb és gyakran mégis elhanygolt a reggeli.Ahoz,hogy napunk jól induljon,feltétlenülszükséges,hogy na 

hagyjuk ki ezt az étkezést.Ébredés után legalacsonyabb a vércukorszintünk,ezért nagyon fontos,hogy együnk valamit,mielőtt 
munkába ,vagy iskolába isndulunk.Minnél változatosabban,minél többféle zöldségből és gyümölcsből különböző 

ételelkészítési módok felhasználásávak állítsuk össze étrendünket.Még hozzú kell tennem,hogy azért a gabonaféléket se 

felejtsük el,mert az egészséges táplálkozás alapja a gabonafélék.Együnk gabonafélékből készült táplálékot is naponta többször. 

-Hogyan lehet egészséges testtömegünk? 

-Törekedjünk az egészséges tettömeg/testsúly megtartásában,illetve a visszaszerzésére!Őrizzük meg egészséges 

testtömegünket,ha pedig már kialakult a túlsúly,vagy az elhízás,forduljunk szakemberhez és törekedjünk öt-tizenöt százalékos 

tettömeg csökkentése elérésére!Bőségesen fogyasszunk zöldségeket és főzelékféléket,zsiradékmentes vagy kevés zsiradékkal 
elkészített ételeket enni.Emellett együn sok gyümölcsöt!Ügyeljünk az adagokra,mozogjunk.Igazság az,amennyiben van rá 

mód,már gyerekkorban figyeljünk oda a táplálkozásunkra.Ha a szülő ezt komolyan veszi akkor a gyermekének akár 

felnőttkorára is nagy hatással lehet ,hiszen a gyermekkori táplálkozás a felnőttkori egészségért is felelős.Ha teheted hát,próbálj 
meg odafigyelni az étkezési szokásaidra.  

Megköszöntem a segítséget. Testvéremnek még kiírta a receptet és elmentünk.  

Ezzel kapcsolatban, nagynénimet, Bárány Évát, gyümülcsöt és zöldségfélket árusító üzlet tulajdonosát is kérdeztem a 

témáról, és így vélekedett: 
-Kiemelném, hogy a vásárlók tíz százaléka tudatosan vásárolja a termékeket,hogy pótolja szervezetének vitamin és ásványi 

hiányát,de a vásárlók kilencven százaléka csak azért vásárolja,mert érzi,hogy szervezete azt kívánja. 

A beszélgetésünket az ajtó nyitása szakítja meg,miközben egy vásárló nyit be.Nenám kedvesen üdvözli.A vásárló két kilógram 
narancsot és egy kilógram citromot kér.Még nenám méri a gyümölcsöt,megszólítottam a hölgyet: 

-Mindig ilyen vitamindús gyümölcsöket vesz? 

-Sajnos nem,mert a pénztárcám nem mindig engedheti meg de most a családom influenzás és a doktornő javaslatára minél több 
gyümölcsöt kell fogyasztanunk.Elköszüntünk a vásárlótól és tovább folytattuk a beszélgetést nenámmal. 

-Hogy lehene jobban felhívni az emberek figyelmét,hogy több zöldségfélét és gyümölcsöt fogyasszanak? 

-Szerintem nagyon sok vásárlóra ki tudna hatni,ha az elárúsító rá tudna mutatni azokra a gyümölcs vagy zöldségféle 

gyógyhatására és esetleg azok elkészítési lehetőségeikre.  
Nagyon szeretném ha minnél több embernek sikerülne felhívnom figyelmét az egészségesebb táplálkozásra.Az 

életmódváltást sohasem késő elkezdeni!Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz,ízeljünk meg más ételeket is,kipróbálás után 

mondjunk csak véleméyt,ne legyenek előítéleteink.”Mert milyen jó,egészséges vidám embernek lenni!” 

Friss Tünde 7.c  

 

 

Riportok 
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Egy elégedett ember története 
 

A pénteki magyar óraráról hazafelé menet, bementem nagyapámhoz Ric Ferenchez, aki a Szabadság utca tizennyolcas házszám 

alatt lakik. 

Nagytatám hatvanöt éves, két családos négyunokás korosodó ember. Feleségével, Ric Gabriellával él egy kisebb házban. 

Foglalkozása géplakatos, amit igazán szeret is. Amikor bementem hozzájuk, két kutyája, Lédi a lablador és Pamacs a tacskó fogadott. 

Tatám épp a műhelyben dolgozott, mamám pedig a hátsóudvarból hozta a tűzrevalót. Bementem a kiskonyhába, közben nagy hangon 
beköszöntem a tatának a műhelybe, de ő mit se hallva a csiszolótól, nem válaszolt. Mama látott engem és beszólt a tatának, hogy jöjjön be, 

mert jött az unokája. Ekkor félbe hagyta a munkát, és bejött. Leült a székre, majd hozzáfogott az ebédhez. Kicsit beszélgettünk, hogy mi 

van itthon, hogy vannak a többiek, mivel mostanában nem találkoztunk. Mama közben leült az ágyra, nézte a televíziót meg fülelt, hogy mi 

miről fecsegünk. Néha-néha közbeszólt. Később elmondtam, hogy az iskolában kaptunk egy olyan feladatot, hogy riportot kell készítenünk 

(közben tatára nézve azt mondtam) téged választottalak. Megkérdeztem tőle, szánna e rám egy kis időt, hogy ezt elkészítsem. Igennel 

válaszolt. Ekkor feltettem az első kérdést: 

-Nagyon nehéz gyerekkorod volt? 

-Hát elég nehéz vót, mer mi nem kaptunk meg mindent amir csak akartunk.(Többes számban beszél,mivel hárman voltak 
testvérek) Hetente öt deka cukrot köllött szétosztanunk és annyi vót az egész. Nem kaptunk többet. Beértük annyival, örültünk, 

hogy legalább kaptunk. 
-Szerettél iskolába járni? 

-Szerettem. Általánosba nem annyira de középiskolába szerettem. De oda is csak a szakma miatt. 
-Milyen gyerek voltál az iskolában?-erre csak annyit válaszolt: 

-„Pajkos!” 
-Hány éves korodban kezdtél szórakozni járni? 

Ezen a kérdésen a mama is elgondolkodott, ám nem szólt közbe. Tata ölbetett kézzel hátradőlt a székben és ezt válaszolta: 

-Második inas iskola után. 
-Akkor voltak szórakohelyek? 

-Hát Becsén vót két mozi. Egy kis mozi,és egy nagy. Oda mentünk el néha.Meg vót tánc mionden vasárnap fél héttől 

éjfélig.Akkor vót a fajront. Oda jártam nagyon sokat. 
-Mikor ismerted meg a mamát? 

Közben a mama az asztalra tett egy tányér gibenyicát, amibe a tata is belekóstolt. 

-Tánc közben ismertem meg. Tizenhét éves vótam. Mikor megismertem attól fogva mindég vele táncótam. 
-Sokára esküdtetek meg? 

-Hát öt évig jártunk, aztán huszonkét éves vótam(tette hozzá)a mama meg huszonegy,mikot megesküdtünk-fejezte mondatát 
Közben betoppant Pista bácsi,a mérnök,aki látszólag eléggé sietett,szóval be sem jött.Tata kiment hozzá én pedig az ablakból láttam csak a 

pár perces beszélgetésüket.A kezébe adott két tekercs rajzot és már el is ment.Tata bejött és letette a rajzokat a szekrényre,leült, és 

folytattuk. 

-Hogyan kérted meg a kezét? 

-Mentünk haza a táncrú, mer akkor még az vót a szokás, hogy a fiú hazakíséri a lányt és mikó odaértünk a mamáék háza elé azt 
mondtam neki, hogy hát má öt éve járunk, nem lenne e jobb mostmár megesküdni? Ezt így megbeszéltük, és két hónapra rá 

meg összeadtak minket. 
-És csaptatok nagy lagzit? 

-Akkoriban nem vót rá akkora lehetőség, mint most, éttermekben. Minket a szobában összeadtak, kint a sátorban meg vót a 
lagzi és kész.Annyi vót az egész. 
-Mikor és hol kezdtél ek dolgozni? 

-Először  a Remontba dolgoztam,mint inas.Ez 1958-tól 1961-ig vót.Utána a kefegyárban voltam géplakatos,húsz évig,majd ezt 

követően földműves és most nyugdíjas vagyok. 
-Szabadidődben mit cszoktál csinálni? 

-Most pecázok és csónakázok. Ezen kívül vannak díszgalambjaim meg papagájaim (ezek a kedvenc állatai). Régen még 

fiatalabb vótam nagyon sokat kugliztam. Második lettem Szerbiában. Aztán két-három évig Becse bajnoka vótam, és kaptam 

egy aranyérmet, mint legjobb kefegyári munkás. 
-Meg vagy elégedve az életeddel? 

(Ezta kérdést ő mondta, hogy írjam bele, mert szeretné elmondani) 

-Nagyon meg vagyok elégedve. Egész életemben a családomnak élek, a négy unokámnak és két gyermekemnek. Örülök, hogy 

nem tévedtetek rossz útra,hogy nem drogoztok, és örülök,hogy ennyire összetart a család,mindenben egymás mellett 

állunk.Nekem ez vót a legfontosabb álmom,ami teljesült. 
Ezzel befejeztük a kérdéseket. Megköszöntem neki, hogy válaszolt minden kérdésemre. Megevett még egy szelet kalácsot, majd 

kiment, hogy folytassa munkáját. Én pedig átmentem Dávidékhoz. Nagyon örülök, hogy a tatámat választottam, úgy érzem mindenre 

őszintén válaszolt. Ezek alapján én is azt gondolom, hogy tényleg nehéz gyermekkora volt, de szorgalmas munkájával és lelki 

kiegyensúlyozottságával elérte azt, ami a legfőb álma volt. 

Dudás Enikő 7.b 

 

Riportok 
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A környezetvédő 
 
Riportom alanya Szecsődi Zsigmond, a báttyám, aki környezetvédő. Öt éve foglalkozik környezetvédelemmel.  

-Miért kezdtél el környezetvédelemmel foglalkozni? 

-Azért kezdtem el környezetvédelemmel foglalkozni, mert érdekelt a biológia és felelősségemnek éreztem a biológiai értékek 
megvédését. 

Testvérem kedvenc állata a madár. 

-Miért a madár a kedvenc állatod? - kérdeztem. 
-A madár a legfejlettebb élőlény és a szabadság szimbóluma. Őneki adatott meg a legtökéletesebb mozgás, a repulse, amit a 

legtökéletessebben csinál. 

-Szoktál-e madarászni? 

-Ha csak lehet a hajnali- és esti órákban megyek madarászni. 

-A szakértőkkel szoktátok-e figyelni a madarakat? 

-Igen. pl: a Salgótarjáni Nemzetközni Környezetvédő Táborba, a Kiskunsági Környezetvédő Táborba és nem utolsó sorban az 

Arcus Környezetvédő Táborba. Lehet azomban, hogy idén az Eszéki Nemzetközi környezetvédő táborban is jelenésem lesz.  

-Csináltatok-e már valamilyen demonstrációt? Mivel szemlélitek, hogy a környezetvédelem nem helyes úton jár? 

-Igen, pl:2005, 2006, 2007-ben rendeztünk Szemétkiállitást melynek, keretén belül elárasztottuk Topolya központját a parkban 

összegyűjtött szeméttel. Topolya napokon, amikor gázmaszkban tüntettünk  a légszenyezés ellen vagy a Legszebb utca akciót 

mely az Arcus fennálása óta, minden évben meg van szervezve  és ennek keretén belől kiválasztjuk és jutalmazzuk Topolya 
legszebb utcáját. Egy utca egymás után ötször nyerte el a legszebb utca címét , ezért átkeresztelték az utcát Szép utcának. 

-Szeretnél-e Becsén ilyen környezetvédő egyesületet alapitani? 

-Természetesen, de ameddig nincs kellő mennyiségű önkéntes és szakértő nem valósulhat meg. Azomban mi törekszünk.  

-Köszönöm szépen, hogy válaszoltál erre a pár kérdésre. 

-Én köszönöm a beszélgetést. 

Szecsődi Imre  7.b 

 

 

Egy nap az asztalosműhelyben 
 
Odaértem az asztalosműhelyhez, és benyitottam. Orromat megcsapta a fa és a festékek illata. A mester munkásruhában 

dolgozott egy gépen. Köszöntem és megkérdeztem szánna-e rám egy kis időt. Elmondtam jövetelem célját, és kérdéseket 
zúditottam rá az asztalos mesterségről. 

-Először arról érdeklődtem, hogy milyen gépeken szokott dolgozni? 

-Laci ezt felelte: fúrógépen, marógepen, csiszológepen és kézi szerszámokon. 

-Majd arról érdeklődtem, hogy épp most mit készit? 
-Erre a következő választ kaptam: egy ajtót melybe különböző diszeket faragok. 

-A következő kérdésem az volt, hogy történt-e már vele baleset? Mert hát elég veszélyessek ezek a gépek. 

-Laci igy felelt: mint minden munka ez sem veszélytelen.Emlékszem vágtam a fát az eggyik géppel rossz helyre nyultam és az 
ujjamat is lereszelte.Közben egy gyors pillantást vetett a sebesült ujjára. 

-Majd azt szerettem volna megtudni, hogy hogyan kezd neki egy munkának? 

-Először jó alapossan átgondolom, levázlatolom és belekezdek elkészíteni a munkát.-felelte Laci. 
-Az utolsó kérdésem igy hangzott: miket szeret legjobban készíteni? 

-Őszintén szólva a gyerekeknek szeretek örömet szerezni, így fábol hintakat, autokat készítek nekik.-felelten boldogan Laci. 

Miközben kérdezgettem a műhelyt is alapossan vizsgalgatta.Jobb oldalon a falon fúrókat, kalapácsokat, reszelőket láttam. A 

szemközti falnál egy félig kész ajto állt, amely csak az üvegezésre várt. Mellette egy ablak szárny és egy szép íróasztal. 
Kiderült, hogy Laci a kisiskolás fianak készíti.  A műhely közepén egy új, nagy gép foglalt helyett,ez egy univerzális gép, 

amely: fűrészel, farag, csiszol. Az ajto melletti polcokon sorakoztak a különböző fagittek, lakfestékek, smirglik.  

Amikor befejeztem a kérdezgetést, megköszöntem a közreműködést és egy közös fotót is készítettünk. Azt hiszem mindketten 
elégedettek voltunk, én azért amiért jól ment a kérdezgetés, Laci pedig azért mert egy tanuló érdeklődik a mestersége felöl. 

Otthon már felidéztem magamban a hallotakat, látottakat és vázlataimat rendezgettem. Így készült az elsö riportom. 

Péter Donald  7.c 
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A dada 
 

Azt hallottam, hogy egy nő életének legszebb pillanatai közé tartozik a gyermekszülés, s ez egyben feledhetetlen élmény is. Azzal, hogy 

egy nő gyermeket hoz a világra új feladat, kihívás és öröm kezdődik az életében... 

A gyermekszületés csodáját az óbecsei Laskai Micskei Franciska már több százszor átélte. A városban őt, csak sokan Franciska néninek, a 

bábaaszonynak ismerik. Beszélgetésünk elején Franciska néni meséli, hogy a régi időkben , Óbecsén 600 szülés is volt egy évben, ő pedig 

30 évig dolgozott e szakmában, de még hozzáteszi, hogy már 30 éve nyugodtan élvezi a nyugdíjas éveket. Bár ez nem teljesen igaz, hiszen 

mint meséli sok a tennivaló... Akár naponta találkozhatunk vele az utcán, hisz mondja, hogy templomba jár, bevásárol, kúltúrális 

rendezvényeken is részt vesz, sokat társalog a szomszédokkal és esténként könyvet olvas. Amit én gondolok, az az, hogy ő teli van 

életkeddvel és sugárzik belőle a szeretet. 

De térjünk a beszélgetésünk tárgyára, és már fel is teszem az első kérdést: 

-Hogyan is lett bábaasszony és miért? 

Mosollyal az arcán egyszerűen, konkrétan válaszol: 

-Már kislány koromban arról álmodtam, hogy gyermekgondozó leszek, emlékezett vissza. 
Persze akkor más világ volt, 11-en voltunk testvérek, akiket szüleink elfogadható(se nem gazdag, se nem szegény) családban neveltek, egy 

szép kertes házban. Tovább mondja, hogy ő és testverei is befejezték a kötelező 6 osztalyt, de az anyagi körülmények miatt nem tanulhattak 

tovabb. 

Megkérdezem, hogy mit csinált az iskola befelyezése után? 

Franciska néni kicsit töpreng, majd elkezd sorolni: 

-Szerettem táncolni és jártam bálakba, akkor nagyon kapós lány voltam-, ezt abból gondolom, közben kicsit elpirul, hogy egyszerre 3 fiú is 

udvarolt, ekkor azt sem tudtam , hogy melyiket válasszam. Én meg elhatároztam, hogy nem akarok férjhez menni, ám rokonaim 

segítségével Debelyacsán megismerkedtem egy fiatalemberrel-Laskai Istvannal-, akivel 1944. március 4.-én házasságot kötöttünk. 

Én muszáj, hoyg a szavába vágjak, hisz érdeklődöm a férje iránt. 

Franciska néni azt meséli, hogy a férje gazdag családból származott, földjük és cséplőgépjük is volt, sokat segítettek rajtunk. 

És tovább meséli az ő kis történetét... 
-Akkor Tiszaszentmiklosra költöztünk és mozit béreltünk, melyben ünnepnapokon filmeketvetítettünk, és régen láttam ilyen szép magyar 

filmeket-mondja nevetve. 

De nembirom megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy hogy is nézett ki a mozi, és persze ki volt Franciska néni kedvenc színésze??? 

-A mozirol azt meséli, hogy vetítőgéppel vetítettek és közben tölcséres lemezjátszóból szólt a zene, a kedvenc színésze pedig Karádi 

Katalin és hozzáteszi még azért , mert elbűvölt a hangja. 

Ezután még boldogabban mesélte, hogy amikor az igazgatónő ránézett, azonnal kijelentette, hogy te bábaasszony leszel, hisz látom rajtad, 

hogy neked oda való a leljed. 

Ebben a pillanatban eszembe jut még egy kérdés: 

-Megbánta, hogy ezt a foglalkozást választotta? 

Erre már határozattabban válaszol: 

-Nem, sőt még most újra is kellenne kezdeni, ismét ezt a hivatást választanám. 

A következő kérdésem: 
Meséljen arról az időszakról, amikor felkészítették a szakmára! 

Ezt is határozottan mondja: 

-Az oktatás2 évig tartott, nappal előadásokra jártam, éjjel pedig korházban dolgoztam, ami igaz fárasztó volt, de én akkor is élveztem. A 2. 

évben már vezethettem szülést, igaz nem egyedül, kizárólag idős szülésznő mellett, akitől bátran kérdezhettem. 

-Mesélje el az első levezetett szülésről az élményét!?-érdeklődöm tovább. 

Franciska néni sóhajtott egyet és elkezdte: 

-Ezt sosem feledem el, egy idősebb anya,aki ikret várt, de koraszülöttek lettek és sajnos hallva születtek. Hát mit mondjak ez  is az élethez 

tartozik... 

-És ismét költözködtünk-meséli Franciska néni-hisz a férjem Óbecsén kapott állást. Ekkor itt is jelentkeztem, hogy dolgozni akarok a 

szülészeten. A jó hírű Dr.Gligorije Csolakovity-szülész-nőgyógyász mellé kerültem. Délelőttnként terepre jártam a kisbabákhoz gyalog, 

később kölcsönre vettem egy gyönyörü drapp színű biciklit-nagy szó volt ez abban az időben, büszkélkedik... 
-Mi volt a legemlékezetesebb száméra a hivatása során?-kérdeztem Franciska nénit. 

-Hát az amikor egy éjszaka 6 szülés volt, kapkodhattam ám jócskán  hiszen éjszaka volt és az orvos nem volt jelen, csak otthon ügyelt, 

nekem viszont nem volt időm, hogy szóljak, cselekednem kellett.-mondja nevetve. 

-Vezetett-e kimutatást(leírta) a szülésekről?-érdeklődöm. 

-Hát sajnos nem, mondja letörve, így nem tudom, hogy 30 év alatt hány kisbabát segítettem világra... 

De változik a hangulata, hisz azt meséli, hogy sok olyan asszonynál vezetett le szülést, akik mára már diplomás orvosok is. 

Most már bennem is felmerül az a kérdés, Franciska néni szült-e gyermeket??? 

Erre is sor kerül a beszélgetésünk során. 

-Franciska néni boldogan meséli, hogy egy lánnyal áldotta meg őket a sors, akit Juliannának hívnak, már van 2 unoka is, Dénes és Judit, 

akik a ő nagy bánatára Német országban élnek. 

A beszélgetésünk végén elárulja, hogy 1993 óta őzvegyen él, de az egész városban köztiszteletnek örvend. És még hozzáteszi, hogy 

bíztassa a fiatal asszonyokat, hogy ők os vállaljanak gyereket, mivel a gyerek iránti szeretet és gondoskodás tartalmassá teszi az életet és 
szebb szó mint a GYERMEK, nem létezik, hisz ezt semmi sem tudja pótolni... 

Kovács Izabella  7.c 

Tudósítások 
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Az 5.c osztályban magyar órán a tanulók ellenőrzőt írtak. A legszerencsésebbek: Vukov Anita, Péter Lea és Csúzdi 

Noémi. Az első kettő helyezett részt vehet a községi anyanyelvi versenyen magyar nyelvből. 

Csúzdi Noémi 5.c 

 

2008. február 2-án iskolánk négy tanulója, Bővíz Bettina, Dudás Melinda, Vukov Anita és Péter Lea részt vettek a 

bátaszéki matematika-verseny második, körzeti fordulóján. A versenyt az újvidéki Petőfi Sándor Általános 

Iskolában szervezték meg. Eredményeket nem értek el sajnos, de tanulóink dícséretre méltóan teljesítettek. 

Péter Lea 5.c 

 

Az anyanyelvi versenyre Sinkovics Áron, Ördög Valentina és Molnár Gergely jutott el az 5.b osztályból.  

Csernyák Huba 5.b 

 

Idén az eddigi irodalmi pályázatokon osztályunk tanulói jól helytálltak. rodalmi pályázatot szerveztek meg. Ördög 

Valentina, Farkas Kornél, Sinkovics Áron és Csernyák Huba értek el első, második illetve harmadik helyezéseket. 

Bende Csongor 5.b 

 

Az községi biológia-versenyen iskolánk diákjai közül a legeredményesebb Szecsődi Imre 7.b osztályos tanuló volt. 

Sajnos nem jutott tovább, de mi büszkék vagyunk Imre teljesítményére. 

Bezeg Nikolett 5.b 

Decemberben megtartottuk a Figyelő 45 éves fennállására szerkesztett emlékműsort. A rendezvényünk nagyon 

sikeres volt. Az este megtelt dísztermünk. Sok vendég hallgatta a karácsonyi hangulatú műsorunkat. Meghívott 

vendégeink, Józsa Zsuzsanna, Konc Erzsébet, Rajsli Tünde Tózsér Gabriella nagy szeretettel beszéltek a diákújság 

múltjáról. Jelenlegi szerkesztőink, tudósítóink a mai újságszerkesztésről beszéltek, s bemutatták decemberi 

számunkat. A műsorban felleéptek Turzai Valéria tanítónő pöttömkéi; Cseszák Zsombor hegedűszólót adott; Vukov 

Anita énekelt és mesélt; Boros Tijana énekelt; Csábi Krisztina és Kiss Nella tanárnő tanulói vidám táncokat adtak 

elő.  

Ördög Valentina 5.b 
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2008. február 21-én ünnepeljük az anyanyelvek világnapját. A Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör szervezésében e napot megünnepeltük. 

Az ünnepséget a PSMK kistermében rendezték meg.  

A műsorban felléptek iskolánk tanulói is. Máté Enikő, Pásztor Tímea, Vukov Anita, Péter Lea, Péter Diana és 

Rókus Zoltán szavaltak; Csernyák Huba felolvasta az anyanyelvről szóló fogalmazását; Jovanovity Péter és 

Csezsák Zsombor népi muzsikával szórakoztatták a közönséget.  

Csezsák Zsombor 8.b 
 

2008. január 29-én megünnepeltük a Magyar Kultúra napját. 

Az ünnepségen Rókus Zoltán elszavalta a Himnuszt és a 

Szózatot. 

Acsai Alexander 8.b 

 

A Községi Szavalóversenyről iskolánk négy tanulója jutott 

tovább: Csúzdi Beatriksz (2.c), Milovanov Žaneta (4.a), 

Pásztor Tímea (5.c) és Rókus Zoltán (8.c).  

Becskei Szabolcs 8.b 

 

A Himnusz és Szózatmondó versenyen, Szabadkán Rókus 

Zoltán (8.c) első helyezett lett, Szilágyi Albert (7.b) pedig 

második helyezett.  

Molnár Gergely 5.b 

 

Disco-bulit szerveztünk 2008. február 13-án.  

A Diákparlament rendezte az estet. Felelős szervező Dajana 

volt, diákigazgatónk.  

A bulira válogattunk a ’60-as, ’70-es, ’80-as és ’90-es évek 

discozenéiből. 

Karaoke partyt is rendeztünk. 

Fergeteges hangulatúra sikeredett. 

Csernyák Huba 5.b 

 

A Nemes Nagy Ágnes Szavalóversenyen Rodić Helena első 

díjjal tért haza. 

Čiplić Ivan 5.a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 
 

 

 

Deutsche Seite 

 
 

 

 

Gesang Bill Kaulitz 

Gitarre Tom Kaulitz 

Papp Zoltán 5.c 

Disco-királynők 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
http://de.wikipedia.org/wiki/Gitarre
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:TokioHotelLogo.jpg
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Bass Georg Listing 

Schlagzeug Gustav Schäfer 

 
Tokio Hotel gegründet im Jahr 2001, ist eine deutsche Band aus dem Raum Magdeburg (Deutschland). Mit bisher je vier 

Nummer-1-Singles in Deutschland und Österreich gehört sie im deutschsprachigen Raum zu den kommerziell erfolgreichsten 

Bands der letzten Jahre. Das Video zu ihrer Debütsingle Durch den Monsun wurde ab Juli 2005 im Fernsehen ausgestrahlt und 
bescherte der Band in kurzer Zeit viele überwiegend jugendliche Fans. Am 23. Februar 2007 erschien das zweite Album 

Zimmer 483, am 26. Januar bereits die erste Singleauskopplung Übers Ende der Welt. An deiner Seite (Ich bin da) wird die 

dritte Singleauskopplung sein.    
 

Molnár Timea 7c: Ich bin ein großer Fan von Tokio Hotel. Am besten finde ich Bill Kaulitz. Ich sammle ihre 

Poster und Zeitungsartikel. Meine Lieblingssongs sind: „Rette mich“, „Schrei“ und „Durch Den Monsun“. 

 

Durch Den Monsun 
Das Fenster öffnet sich nicht mehr 

Hier drin ist es voll von dir- und leer 

Und vor mir geht die letzte Kerze aus. 

Ich warte schon ’ne Ewigkeit 

Endlich ist es jetzt soweit 

Da draußen zieh’n die schwarzen Wolken auf. 

 

Refrain: 

Ich muss durch den Monsun- hinter die Welt 

Ans Ende der Zeit- bis kein Regen mehr fällt 

Gegen den Sturm- am Abgrund entlang 

Und wenn ich nicht mehr kann, denk’ ich daran 

Irgendwann laufen wir zusammen 

Weil uns einfach nichts mehr halten kann 

Durch den Monsun 

 

 

Matyi egér 

 

 
 

Volt egyszer, hol nem volt… szóval volt egy kis egércsalád. Abban élt Matyi, a kisegér. 

Sinkovics Áron 5.b 

http://de.wikipedia.org/wiki/E-Bass
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Single_(Musik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ã–sterreich
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Matyi volt a legeszesebb a családban. Igaz, kistermetű, de azért nagyon eszes volt. A merészségéről ne is beszéljünk… 
Ha egy macskával találta szembe magát, úgy kiosztotta a magáét, hogy, jajj! Aztán a macska félt tőle, de nagyon.  

Egyszer egy nap Matyi fejébe vette, hogy elmegy felséget keresni a nagyvilágban. Anyja örült is, nem is a hírnek, mert 

végre Matyi nem lesz egyedül, másrészt viszont búslakodott, mert elmegy szeretett fiacskája. Csomagolt fiának pogácsát, és 
elbúcsúztak. Matyi kis tarisznyáját hátára tette, s elindult. Útközben sok faluba tért be. Egyik faluban olyan csúnyja egérkék 

voltak, hogy ezt gondolta Matyi: 

-”Indulhatnának a világ csúnyjái versenyen!”. 
Már képzelhetitek, hogy milyen gyorsan igyekezett egy másik faluba. Abban a faluban pedig egy lány sem tudott 

főzni. Itt ezt gondolta: 

-”Hát ki fog nékem főzni, ha hazaérek a munkából?!” 

Ez a falu sem volt egy álom...Mikor épp egy várost  vett uticélul, közben egy erdőbe ért. Lassan leesteledett. Matyi 
egér betért éjszakára egy vendéglőbe. Először lepakolta tarisznyáját a szobába, majd pihent egy kicsit,és meglátogatta a 

vendéglő kocsma részét. Mikor átlépte a küszöböt, szeme azonnal egy pincér egéren akadt meg. Le sem tudta venni róla a 

szemét, meg azután sem, hogy helyet foglalt s új barátokra tett szert. Elbűvölte a lány szépsége, s az okossága, mert hallotta 
milyen okosan tudja kezeli a különböző helyzeteket. Mikor Matyi a pénztárhoz ment, hogy fizessen, Beatrix volt a pénztárnál. 

A nevét akkor tudta meg, mikor egyik barátja hívta az asztalához, s ezen a néven szólította. Miután Matyi fizetett, így szólt: 

-Beatrix! 

-Igen. Elnézést, de hogy is hívnak?, 
-Matyi! 

-Szép név!-dícsérte Beatrix a nevét. 

-Szóval...meghívhatlak egy vacsorára? 
-Persze! De mikor? 

-Hát ma este. A városi étkezőben.  

Aztán megbeszélték, mikor, s hogy hol fognak vacsorázni...Matyi még egy jó ideig abban a vendéglőben tanyázott, és Beatrix 
is beleszeretett, csak Matyiba. És hát egy szép reggelen Matyi megkérte Beatrix kezét. Beatrix ezt felelte: 

-Hát Matyi!Ha elfogadod, hogy nekem itt, apám vendéglőjében kell szolgálnom, igen! 

Beatrix apja is beleegyezett a házasságba, hisz Matyi derék egérnek bizonyult...ám mielőtt rábólintott volna, megkérdezte, 

hogy nincs e kedve itt a vendéglőben dolgoznia leendő feleségével. Matyi persze beleegyezett. Esküvő előtti nap jutott csak 
eszébe, hogy írjon édesanyjának. 

     Az esküvő napjára családja is megérkezett, s vendégül látták a vendéglőben. Olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy Matyi 

azóta sem ivott többet. Hát így volt, mese volt, ennyi volt. 

Kovács Noémi 6.c 

 

 

English corner 

 
 

William Shakespeare  

 
William Shakespeare was born in April of 1564. There is no 

specific date of birth because at that time the only date of 

importance was the date of baptism, though infants often were 
baptized when they were three days old. Shakespeare's baptismal 

date was April 26, 1564.  

Shakespeare was born in the village of Stratford-upon-Avon in 

Warwickshire. At the time of his birth, the village had a 

population of 1500 people, and only 200 houses. Shakespeare's 

father, John Shakespeare, came from a family of yeomen, and he 

gained many prestigious positions in the community. 

Shakespeare's mother, Mary Arden, came from an ancient family 

of landed gentry. The whole family was Anglican. The family's financial situation was well off. Not 

much information is known about Shakespeare's youth, although undoubtedly he was educated in the local school, where he studied Latin 

and Greek, among other subjects, during a school day that often lasted from dawn to dusk. 
Shakespeare's first exposure to the theater probably occurred when he was young. As a child his father probably took him to see plays when 

traveling troupes of actors came to town, although that was not often. 

Shakespeare was married to Anne Hathaway in 1582, when he was 18; she was 26, eight years his senior. The exact wedding date is 

uncertain, but the marriage certificate was issued on November 27,1582. Anne was the daughter of a respected yeoman farmer. William and 

Anne had their first child, Susanna, in May of 1583. This was followed by the birth of twins, Hamnet and Judith, in January of 1585. Most 

historians believe that Shakespeare was not often around his family in Stratford after that because historical records show him in London 

during the following years. 

Selymesi Valentina 7.c 
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The first written reference to Shakespeare's existence in London occurred in 1592, when 

Shakespeare was in his late twenties. He seems to have been fairly well established in 

the theatre by that point, since the reference, written by another playwright, hints of 
jealousy at Shakespeare's success.  

 

With his two patrons, the Earls of South Hampton and Pembrooke, Shakespeare rose 

quickly in the theater as both an actor and an author. He joined the Lord Chamberlin's 

Men, an acting company which was protected by the Queen, becoming a shareholder 

and senior member in 1595. Because of his success in London, he was able to purchase 

New Place, the largest and most elegant house in his home town of Stratford, when he 

was in his early thirties (1597).  

In addition to his popularity as both an actor and playwright, Shakespeare became joint 

owner of the famous Globe theater when it opened in 1599. His share of the company's 

management added heavily to his wealth. 

Shakespeare's financial success in the London theatre enabled him to retire and return to his home in Stratford around 1610. He lived there 
comfortably until his death on April 23, 1616 (it is popularly believed that he died on his birthday). He is buried in Holy Trinity Church in 

Stratford-upon-Avon. 

Though Shakespeare is most closely associated with the Elizabethan period, his career can be categorized as both Elizabethan and 

Jacobean, as several works were completed after James I became king in 1603. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English corner 

 

 

 

 
1. In what year was Shakespeare born? 

 1564 

 1616 

 1558 

Jung Anna 1.c 

Tragedies 

 
Antony and Cleopatra 

Coriolanus 
Hamlet 

Julius Caesar 
King Lear 
Macbeth 
Othello 

Romeo and Juliet 
Timon of Athens 
Titus Andronicus 

 

Histories 

 
King Henry IV Part 1 
King Henry IV Part 2 

King Henry V 
King Henry VI Part 1 
King Henry VI Part 2 
King Henry VI Part 3 

King Henry VIII 
King John 
Richard II 
Richard III 

 

Comedies 

 
All's Well That Ends Well 

As You Like It 
Comedy of Errors 

Cymbeline 
Love's Labour's Lost 
Measure for Measure 
Merchant of Venice 

Merry Wives of Windsor 
Midsummer Night's Dream 
Much Ado About Nothing 

Pericles, Prince of Tyre 
Taming of the Shrew 

Tempest 
Troilus and Cressida 

Twelfth Night 
Two Gentlemen of Verona 

Winter's Tale 
 

Poetry 

 
A Lover's Complaint 

Sonnets 1-30 
Sonnets 121-154 
Sonnets 31-60 
Sonnets 61-90 
Sonnets 91-120 

The Passionate Pilgrim 
The Phoenix and the Turtle 

The Rape of Lucrece 
Venus and Adonis 

 

Sonnet 116 

 

Let me not to the marriage of true minds  

Admit impediments. Love is not love  

Which alters when it alteration finds,  

Or bends with the remover to remove:  

O no! it is an ever-fixed mark  

That looks on tempests and is never shaken;  

It is the star to every wandering bark,  

Whose worth's unknown, although his height be 

taken  

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks  

Within his bending sickle's compass come:  

Love alters not with his brief hours and weeks,  

But bears it out even to the edge of doom.  

If this be error and upon me proved,  

I never writ, nor no man ever loved.  
 

http://www.online-literature.com/shakespeare/antony/
http://www.online-literature.com/shakespeare/coriolanus/
http://www.online-literature.com/shakespeare/hamlet/
http://www.online-literature.com/shakespeare/julius_caesar/
http://www.online-literature.com/shakespeare/kinglear/
http://www.online-literature.com/shakespeare/macbeth/
http://www.online-literature.com/shakespeare/othello/
http://www.online-literature.com/shakespeare/romeo_and_juliet/
http://www.online-literature.com/shakespeare/timonofathens/
http://www.online-literature.com/shakespeare/titusandronicus/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryIV1/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryIV2/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryV/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryVI1/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryVI2/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryVI3/
http://www.online-literature.com/shakespeare/henryVIII/
http://www.online-literature.com/shakespeare/kingjohn/
http://www.online-literature.com/shakespeare/richardII/
http://www.online-literature.com/shakespeare/richardIII/
http://www.online-literature.com/shakespeare/allswell/
http://www.online-literature.com/shakespeare/youlike/
http://www.online-literature.com/shakespeare/errors/
http://www.online-literature.com/shakespeare/cymbeline/
http://www.online-literature.com/shakespeare/lovelost/
http://www.online-literature.com/shakespeare/measure/
http://www.online-literature.com/shakespeare/merchant/
http://www.online-literature.com/shakespeare/windsor/
http://www.online-literature.com/shakespeare/midsummer/
http://www.online-literature.com/shakespeare/muchado/
http://www.online-literature.com/shakespeare/pericles/
http://www.online-literature.com/shakespeare/shrew/
http://www.online-literature.com/shakespeare/tempest/
http://www.online-literature.com/shakespeare/cressida/
http://www.online-literature.com/shakespeare/12night/
http://www.online-literature.com/shakespeare/verona/
http://www.online-literature.com/shakespeare/winter/
http://www.online-literature.com/shakespeare/332/
http://www.online-literature.com/shakespeare/325/
http://www.online-literature.com/shakespeare/329/
http://www.online-literature.com/shakespeare/326/
http://www.online-literature.com/shakespeare/327/
http://www.online-literature.com/shakespeare/328/
http://www.online-literature.com/shakespeare/333/
http://www.online-literature.com/shakespeare/334/
http://www.online-literature.com/shakespeare/331/
http://www.online-literature.com/shakespeare/330/
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 1592 

2. Shakespeare was born in what town or city? 

 London 

 Stratford-upon-Avon 

 Snitterfield 

 Oxford 

3. The names of Shakespeare's father and mother were: 

 Abraham and Sara 

 William and Anne 

 John and Mary 

4. Shakespeare attended the Stratford Grammar School, also known as the King's New School: 

 From 1569 to 1579 

 He did not attend school. 

 There are no records of his school attendance, but it is highly likely he attended that school. 

5. Who did Shakespeare marry? 

 Judith Sadler 

 Susanna Hall 

 Anne Hathaway 

 Mary Queen of Scots 

6. Shakespeare was the father of how many children? 

 3 

 2 

 10 

 1 

7. Shakespeare left his home town of Stratford because: 

 He was caught poaching on the lands of Sir Thomas Lucy and fled to avoid prosecution. 

 He was apprenticed to his father who was a butcher. He hated the work and ran away to London. 

 He took a job as a school teacher in the country, and left to pursue this career. 

 It is not known for sure how or why he left. 

8. What Elizabethan writer called Shakespeare an "upstart crow"? 

 John Lyly 

 Christopher Marlowe 

 Ben Jonson 

 Robert Greene 

9. The London theaters were closed on account of a virulent outbreak of the plague in 1593 and part of 1594. Specifically, what disease was this? 

 Tuberculosis 

 The Plague of Frogs 

 Bubonic Plague 

 The pox 

10. To whom did Shakespeare dedicate his long narrative poems Venus and Adonis and The Rape of Lucrece? 

 Queen Elizabeth 

 Sir Walter Raleigh 

 William Herbert, Earl of Pembroke 

 Henry Wriothesley, Earl of Southampton 

 

 

Tréfák 

 
 

Két barát beszélget: 

-Mennyi idős lehet a papagájod? 

-Nem tudom pontosan, de sokat szokott mesélni az első világháborús 

élményeiről... 

 

A pokolban minden országnak külön üstje van, ahol a gonosz lelkek főnek. 

Minden üst előtt őrök állnak, nehogy valaki kiugorjon és elszökjön. Időnként 

az ördög körbe jár ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Az amerikai üstnél 

így szólt: 

-Na, minden rendben? 

-Igen-válaszolja az őr. Ha valaki ki akarna szökni, felmutatom ezt a 

táblát:”Neked itt kell szenvedned!”és azonnal visszamászik. Az ördög 

leellenőrizte a többi üstöt is, míg nem a Magyarok üstjéhez ért. Döbbenten 

látja, hogy az őrök sokkal odébb kártyáznak. Kérdőre vonja őket, mire az egyik 

őr, csak úgy félvállon odaveti: 

-Ne aggódj! Visszarángatják ők egymást, ha valamelyik próbálkozni mer! 

 

Gyónás közben, egy súlyos vétek bevallása után a plébános megkérdezi Jani bácsitól: 

-És amikor azt a súlyos bűnt elkövette, nem szólalt meg a lelkiismerete? 

-De biztos megszólalt...de tudja én nagyot hallok! 

 

Magyar TOP 5 

1.Lola:Titokban álmodoztunk 

2.Mark:Könnyel fizetek 

3.Tankcsapda:Törölköző 

teniszütőkkel 

4.Hooligans:Félember 

5.Tankcsapda:Adjon az ég 

Angol TOP 5 

1.Britney Spears:Gime More 

2.Avril:Hot 

3.Jennifer Lopez:Que Hiciste 

4.Nelly Furtado ft. 

Timbaland:Promiscuous 

5.AC/DC-TNT 

Kovács Noémi 6.c 
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Esti imája után Pistike megkérdezi: 

-Anyu, mi azaz ima? 

-Üzenet a jó Istennek. 

-Értem-bólint rá a kis elsős-és azért küldjük este, mert akkor olcsóbb? 

 

-Nagy szárazság az egész vidéken. Julcsi néni babot küld a papnak az unokájával, hogy esőért imádkozzon, mire a 

pap azt üzeni: 

-Mond meg a nagyanyádnak, hogy máskor küldjön egy füstölt kolbászt is, mert a babtól szél lesz, de eső nem! 

 

-Hogyan köszönti fel egymást két növény? 

-??? 

-Isten ültessen!!! 

 

-Felkérhetlek esküvői tanúnak? - kérdezi Pál úr az egyik barátjától.  

-Hát persze! Tudod, hogy én minden hüyeségben benne vagyok! 

 

Megállítja a szőke nőt a rendőr gyorshajtásért: 

-Hölgyem, maga ivott? 

-Nem kérem, én Ivett vagyok! 

 

Megállítja a babakocsit a szomszéd, rápillant a csöppségre, s így szól: 

-Tiszta apja! 

-Valóban, ha elveszik tőle az üveget, rögtön bőgni kezd! 

 

 

Marci a régi fényképeket nézegeti,mikot megkérdezi anyját: 

-Mondd, anyu, ki ez a széles vállú, kisportolt, jóképű férfi, aki a csónakban áll veled? 

-Az apád! 

-Akkor ki az a kopasz, csapott vállú, pókhasú pasas, aki velünk él? 

 

 

 

Tréfák 

 
 

 

 

A turistacsoport lenéz a fortyogó vulkán belsejébe, s az egyik amerikai így szól: 

-Hátborzongató!! A pokolra emlékeztet! 

Az idegenvezető felháborodottan tártja szét mindkét kezét s így szól: 

-Ez rémes!!! Maguk amerikaiak mindenhol jártak már!!! 

 

-Az ember Ádámtól és Évától származik - magyarázza a hitoktató hittanórán, mire Móricka megszólal: 

-Nekem apu azt mondta, a majomtól származunk! 

-Ez igaz Móricka, de most nem rólatok van szó!!! 

 

Az iskolában a lányok mindig felmennek a WC-be, hogy kirúzsozzák magukat, és rúzsozás után minden lány a 

tükrön hagyja szájlenyomatát. A takarítónő panaszt emelt az igazgatónak,mire minden kirúzsozott lány behívtak a 

WC-be s a takarítónő megmutatta milyen nehéz letörölni a rúzsfoltokat: rongyát belemártotta a WC-kagylóba s 

azzal törölte le a foltokat. Attól a naptól kezdve nem talált rúzsfoltokat a tükrön. 

 

Tomot a templomból kijövet megálltja a lelkész, és azt tanácsolja neki, hogy csatlakozzon az Úr seregéhez! 

-De hát én már tagja vagyok! - feleli Tom. 

-Akkor hogyhogy csak karácsonykor látom? 

-Úgy, hogy én a tikos szolgálathoz kerültem! - hangzik a válasz 
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Hazaérkezik az öreg székely a mezőről s így szól a felesége: 

-Látom elfáradtál. Mit kérsz? Egy kis pálinkát? Vagy talán egy kis bort? Esetleg forró teát? 

-Hát nem is tudom... jöhet a pálinka, aztán amíg fő a tea elborogatunk. 

 

A szőke nő gyorsan hajtott az úton s megállítja a rendőr: 

-Hölgyem maga ivott? 

-Nem, kérem!Én Ivett vagyok!!! 

 

Marci bemegy a pékhez: 

-Kérek egy kenyeret! 

-Milyet? Barnát vagy fehéret? 

-Mindegy, vaknak viszem!!! 

 

Az egyetemista papnak szóbeli vizsgája van. A vizsga után kollégái kérdezgetik,hogy milyen volt a vizsga: 

-Hát beszélgettünk, mint pap a pappal. Mikor kérdezett én vettem a keresztet, mikor válaszoltam ő vette a keresztet! 

 

Biológia vizsgán az egyik diáknak arról kell felelnie, hogy hogyan ismerhetők meg a madarakat a lábukról. Persze 

megbukott. Kiment a teremből, s vitte magával a bizonyítványát, amibe még nem volt beleírva a jegy, mire a tanár 

utána szól: 

-Hogy is hívják magát? 

Erre a diák a folyosóról bedugja az egyik lábát az ajtón, s ezt mondja: 

-Találja ki! 

 

 

 

 

NEVESS AMKOR CSAK TUDSZ,  

HISZEN A NEVETÉS, A KACAGÁS OLCSÓ ORVOSSÁG!!! 
 

 

Fejtörők 

 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Meghatározások: 

A függőleges oszlopban megfejtésül az 1848-as év forradalmi kormányának pénzügyminiszterét kapod. 

 

Vízszintes sorok: 

1. Móricz Zsigmond egyik ismert novellájának címe 

2. Dr. Bubó ilyen állat a mesében 

3. Fúvós hangszer 
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4. Nyurga, izzó tekintetű gyermek, aki a magyar irodalom neves alakjává cseperedett; hősszerelmes és 

forradalmár 

5. Az év nyolcadik hónapja 

6. Kosztolányi Dezső verse: ……… hanyatlasz-. 

7. A Földünk egyik nagy hegye 

8. Fejfedő 

9. Afrika legnagyobb sivataga 

10. Mi volt előbb? A tyúk vagy a … 

11. Mérges kígyó 

12. Csapadék 

 

Csak a kiszínezett négyzetekbe írj! 
Készítette: Zavarkó Ákos 7.c 

Old meg a szóegyenletet! 
 

Írólap (5) – arcszín (3) + tyúktolvaj (4) = fejdísz (6) 
 

/ A zárójelben lévő szám a keresett szó betűinek számát adja meg! / 

 

Koji broj fali? Melyik szám hiányzik? 
 

2 

 

 

5 

 

7 

 

81 

 

 

? 

 

12 

 

50 

 

 

31 

 

19 

 

 

Fejtörők 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odredi broj koji nastavlja niz! 

Folytasd a számsort! 
 

-4, -1, -3, 0, -2, 1, -1, … 
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Színezd ki az ábrát, s küld be a szerkesztőségbe!  

Ha gyors vagy, és gyűjtesz legalább húsz állatnevet tartalmazó közmondást, 

amelyet csatolsz a kiszínezett rajzhoz, Nyerhetsz! 
 

 

 

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 

Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Cseszák Zsombor, Becskei Szabolcs, Acsai Alexander, Boroš Tijana tanulók. 

 Szerkesztőség tagjai:, Kovács Noémi, Máté Enikő, Rodić Helena, Kovács László, Szabó Ákos, Szökő 

Tamás, Molnár Gergely, Horvát Martina, Ördög Valentina, Szabó Szelesztina, Bezeg Nikolett, Čiplić 

Ivan, Péter Lea, Csúzdi Noémi, Bocor Natália, Sinkovics Áron tanulók. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 

Felelős Kiadó: Máté Ágota igazgató. 

Nyomda: Lux Color Printing. 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош» 

Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Чесак Жомбор, Бечкеи Саболч, Ачаи Александер, Борош Тијана ученици. 

     Чланови уређивачког одбора: Ковач Ноеми, Мате Енике, Родић Хелена, Ковач Ласло, Сабо Акош, 

Секе Тамаш, Молнар Гергељ, Хорват Мартина, Ердег Валентина, Сабо Селестина, Безег Николет, 

Чиплић Иван, Петер Леа, Чузди Ноеми, Боцор Наталиа, Шинкович Арон ученици. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 

Одговорни издавач: Мате Агота директор. 
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Штампање: Штампарија Lux Color Printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, 

mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a 

virág illata, a bor zamata, a zománc, az 

opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már 

messziről, mikor a szót még nem is értjük. 

Minden nyelvnek megvan a maga 

hangszíne, tempója, ritmusa, dallama, 

egyszóval zenéje.” 
Kodály Zoltán 

 

„ A tudományos felfogása szerint nincs 

semmiféle rangkülönbség a nyelvek 

között. Minden nyelv a természet, az 

emberi lélek csodálatos műve. Valamennyit 

egyformán becsüljük. Nem hírdetjük, hogy 

a miénk a legszebb és legkülönb. 

Dicséretnek ez talán sok volna, talán 

kevés. 

Édesanyánkról se mondjuk, hogy ő a 

legszebb asszony az asszonyok között. 

Nem mérjük sem a szépségversenyek 

győzteseihez, sem a mozicsillagokhoz. Ez 

illetlenség volna és ízléstelenség. 

Csak azt mondjuk róla, hogy ő az egyetlen, 

hogy ő az édesanyánk, s ezért szeretjük.” 
Kosztolányi Dezső 

 

„a’ nyelv az legyen a’ minek illik: 

Hív, kész és tetsző magyarázója 

mindannak, 

a’ mit a’ lélek gondol és érez” 
Kazinczy Ferenc 

 

„Minden nemzetnek fő kincse a nyelve. 

Bármit elveszthet, visszaszerezheti, de 

ha nyelvét elveszti, Isten se adja vissza 

többé.” 
Gárdonyi Géza 
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