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Bodzavirágból, bodzavirágból 
hullik a, hullik a sárga virágpor. 

Fönt meg a felhők szállnak az égen, 
bodzafehéren, bodzafehéren. 

 

Szállj, szállj felhő, 
pamacsos, 

hullj le, te zápor, 
aranyos, 

hullj le, te zápor, 
égi virágpor, 

égen nyíló bodzavirágból. 
Nemes Nagy Ágnes 
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Tisztelt Figyelőt olvasók! Kedves diákok!  

Különös év áll mögöttünk. Különös év elé nézünk.  
Hol tanteremben, hol online termekben ismerkedtek a tudással, az újabb és újabb ismeretekkel. S amíg 
e sorokat írjuk, addig is azt várjuk, hogy eldöntsék, vajon újra, sokadjára az online terembe szoruljon-e 
a tanulásotok.  
Persze néha jó online lennetek, mert könnyebb a megoldáshoz jutnotok.  
Néha azonban rosszabb - sokkal rosszabb -, mert tanári magyarázatot igényelne a pontos megoldást 
megtalálnotok.  
S ami a legrosszabb: emberi, baráti kapcsolataitokat nehézkesen, akadozva tudjátok megélni, kiépíteni. 
Mert az online világ jó, de mégis életidegen.  
Életidegen, mert az ember társas lény. Vágyik a társai közelségére. - Kell hogy vágyjon rá! - Családja 
szeretetére. Osztálytársai csacsogására. Hiszen mindenkinek jól esik megosztania barátaival, elmesélni 
egy-egy megtörtént érdekesnek színezett történetet, amit átélt. Jól esik meghallgatnia egy-egy színes 
eseményt, amit pajtása át- és megélt.  
S amikor erre nincs lehetőségetek, s amikor a szoba négy fala közé szorultok, akkor biztos 
mindannyiatokban megszületik a szomorúság, a társak, barátok, - talán a tanáraitok - hiánya is. 
Szeretnétek mozogni, futni, bohóckodni. De a vírus miatt távolságot kell tartanotok, tanteremben 
tartózkodnotok, s ahogy a szöveg elején írtuk, talán a barátok látványától is megfosztottak lesztek. 
Szeretnétek utazni, kirándulni, de erre sem adtak/adnak lehetőséget a különféle rendeletek.  

Felvetődik a kérdés mindannyiunkban: mit tegyünk ilyenkor?  

Jó tanács: olvassatok! Olvasás közben ugyanis távoli helyeket, idegen világokat jártok be. Képzeletetek 
tágul, színesedik. Mert olvasás közben rátalálunk arra a színes és különleges világra, ami felderíti, 
pezsgővé teszi szürke, unalmas hétköznapjainkat. A szürkeségben, komolyságban rátalálunk 
vidámságunkra, önmagunkra. Mert az olvasás az embert építi. A jellemet, jellemedet fejleszti.  

Diákújságotok is egyik ékköve ennek a nagy kalandnak. Fogadjátok hát szeretettel. S olvassátok 
lelketekkel. Mert olyan szép visszaemlékezésekkel találkozhattok a Figyelő lapjain, amelyeket régi 
diákok írtak drága, szeretett Petőfi iskolánkról. Ezúton is hálásan köszönjük nekik a 
visszaemlékezéseikre szánt időt, hogy tollat ragadtak és voltak bátrak megírni múltjuk egy mérvadó 
szakaszát. 
Boldogság számunkra, hogy sok-sok ember ragaszkodik iskolánkhoz. Reményt ad nekünk. Erőt ad 
nekünk. Mert a Petőfi volt, van és lesz! 

A szerkesztőség. 
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Iskolanapi diáklapunk tartalmának gazdagítása érdekében azt a felhívást tettük közzé, hogy jelenlegi és régi 
diákjaink, szüleik és nagyszüleik fogalmazzák meg gondolataikat iskolánkról, a Petőfiről: miért érte meg 
Petőfisnek lenni? 

Akár bevalljuk, akár nem, olyanná formálódunk életünk során, amilyen alapot adott családunk neveltetése, 
illetve amilyenné az általános / elemi iskola formált, nevelt és okított bennünket. Hiszen a lelkünk van 
ezekben az években „születőben - kialakulóban”, ahogy azt a Szabó Magda-regénybeli Nagy Zsófia apja is 
megfogalmazza. S ezért olyan jelentős a család szerepe a gyermeknevelésben, illetve azért olyan fontos és 
mérvadóak az általános iskolában eltöltött évek.  
Nos, a következő oldalakon azoknak az embereknek a gondolatait olvashatjátok, akik rászántak pár percet a 
szabadidejükből, és megfogalmazták nekünk, hogy mit is jelent / jelentett nekik Petőfisnek lenni. 
Köszönjük a segítségüket a lap létrejöttében. Köszönjük tartalmas gondolataikat.  

“Bizony, nem tegnap volt, mikor mint kisdiak a Petofi Sandor iskolaba eloszor betettem a lábamat. Pe-
sity Katalin tanitono osztalyaban kezdtem. Akkor meg a regi iskolaepulet allt, ami nem volt eleg 
elhelyezni mind a diakokat. Megkezdtek az epulet lebontast, es mi ugy kerultunk az Epres iskolaba. 
Nagyon szerettem azt a tanyasi iskolara emlekezteto epuletet, kornyezetet. Egy idoben neztem a  Laura 
Ingalls Wilder Kis Ház a Prérin sorozatot, ami mindig vissza idezte azt a par ott toltott evet. Meg az 
iskola epites folyt, sokszor ott labatlankodtam, neztem a munkasokat, ahogy az epikezesen dolgoztak, 
mivel az iskolanak atal laktunk. Vegul bekoltoztunk az uj epuletbe, Itt volt lehetoseg az onkepzokorok 
mukodesere is. Jo nehanynak tagja volta. A foto csoportnak, a biologia kornek, enekkarnak es tobbnek 
is, koztuk a Figyelo ujsagnak is. Abban az idoben meg a regimodi betuszedessel raktuk ki a szavakat, 
es igy tovabb. Nehany osztelytarsammal egyutt, es mas iskolatarssal resztvettunk kulonbozo 
versenyeken is. Latom, hogy ezek a csoportok meg most is mukodnek, persze kibovitve a mostani 
korulmenyekhez. Szivesen emlekszem vissza volt osztalytarsaimra, ugyszinten halaval gondolok vissza 
volt tanitoimra, tanaraimra, akik jo alapokat adtak tovabbi tanulasaimhoz, kulonbozo nyelveken is. 
Szerbhorvat nyelven, majd Kanadaban franciaul vegeztem el a foiskolat (annak ellenere, hogy ott 
oroszt tanultam) majd kesobb az angollal folyattam. Ok nem csak a tantargyakhoz adtak meg a 
megfelelo alapot, de ugyszinten az eletben valo helytallashoz is. Ahogy tudom, akik meg velem jartak 
az iskolaba, volt aki idosebb volt nalam, volt aki velem egykorú, vagy fiatalabb volt, kozuluk biro is 
lett, orvos is, ujsagiro, radio/TV szerkezto, majd direktor, ovonok, apolok, vegyeszek, es meg so-
rolhatnam, hogy mi mindent adott meg ez az iskola a tarsadalomnak, illetve keszitett fel. Tovabbi sok 
sikert kivanok minden diaknak, es jo munkat minden tanitonak, tanarnak, hogy tovabbra is jo alapokat 
adjonak es jol fel tudjak kesziteni a gyerkeket az eletben valo helytallashoz, onbizalomban, kitar-
tasban, becsuletessegben, szorgalomban.  
Az iskolahoz kotodo szep emlekeimet mindig orizni fogom. 
Valoban ugy erzem, hogy sokat koszonhetek az iskolanak, a volt tanitoimnak, tanarainmak. Nagy ku-
lonbseget tesz, hogy egy tanar hivatasbol, szivbol csinalja a munkajatm vagy a penzert. (ezt tapaszt-
altam itt az en gyerekeim tanarjaival is. Akik hozza allasa olyan volt, a tantargy iranti erdeklodes, sze-
retet is ott volt, ugyszinten az osztalyzatokon is eszreveheto volt.) Szerintem ez nagyon fontos, nem csak 
a tanitasban, hanem minden masban is. En, szerencsesnek erzem magam, hogy a volt tanaraim tulnyo-
mo tobbsege tenyleg hivatasos volt. Tobben kozuluk, de leginkabb Berecz Tamas matematika es fizika 
tanart emelhetnem ki. Nagyon szigoru volt, nagyon megkovetelte a dolgokat es addig nem nyugodott 
meg valamifelekeppen meg nem ertette amit akart. Azt mondhatom, hogy talan mindenki felt tole, 
koztuk en is. De a kesobbiek folyaman megertettem ot, es vissza gondolva, talan az o kitartasa, 
erofeszitese, akarata adott nekem is erot arra, hogy vegig csinaljam azt amit vegig csinaltam, athidal-
va sok nehezseget. Az a sokszori kijelentes, (arra nem emlekszem, hogy kitol jott) hogy "Mindent lehet, 
csak akarni kell es nem feladni!" vegig kisert. Talan ez egy jo motivacio volt, nem csak szamomra de 
masok szamara is.” 

Udvozlettel, Fiser Magdi (Hamilton, Ontario) 
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A költő visszatér 

Emlékműsor az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc alkal-
mából 
Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére készített 
ünnepségen a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola tanulói, Kis-
komáromi Zsolna, Gál Noémi, 
Koncz Antónió, Deák Evelin, 
Kádas Anna, Horvát Zsaklin, 
Varró Tódor, Péter Petra, Bada 
Mia, Csőke Angelina és Makra 
Ernő, illetve a Petőfi kultúrkör 
Kiscimbora táncegyüttese lépett 
fel.  
Zsolna a Himnusz közös 
eléneklése után annak teljes 
szövegét elszavalta. Ezt követően a verses összeállításban tanulóink méltóképpen emlékeztek 
meg a márciusi ifjúság nagy alakjairól, köztük Petőfi Sándorról. A szavalatokat a kultúrkör 
táncosainak produkciói tették színesebbé. A szavalatok végén Antónió elénekelte a Költő 
visszatér dalt és Noémi elszavalta a Szózatot.  
A Petőfi szobrot elsőként a szervezők, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Népkönyvtár és a 
Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nevében Tőzsér Gabriella, Lovas Đijanta és Ricz Róbert in-
tézményvezetők koszorúzták, meg. A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak nevében Kis-
komáromi Zsolna és Gál Noémi tette le az emlékezés koszorúját.  

A műsort Szűcs Budai Engelbert magyartanár, vala-
mint Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs ké-
szítették. 
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1973-ban Doroszlón szervezték meg először a Petőfi iskolák találkozóját, az utolsót 1991-ben 
tartották meg. Három évtizedes kihagyás után az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 
szervezésében kerül sor a huszadik, jubileumi találkozóra. 
A virtuális térben fényképekkel emlékeznek vissza az egykori résztvevők ezekre a talá-
lkozókra, a mostani diákok pedig egy többfordulós online versenyen is részt vesznek majd. 
Gyarapodnak a fotók a PETŐFI iskolák XX. Találkozója Facebook-oldalon. Csernyák Szil-
via 28 éve tanít az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában. Nyolcadikos volt, amikor még 
Brasnyó Szilviaként részt vett az egyik petőfis találkozón. 
„Leleményes futárként vettem részt, történelem és honvédelem terén versenyeztünk. Az is 
nagyon érdekes volt, hogy a falubeliektől kellett kérdezősködnünk egyes feladatok 
megoldásában, tehát így ismerkedtünk az emberekkel.” 

1973-ban Doroszlón szervezték meg először a Petőfi Sándor nevével bármilyen módon 
összefüggő iskolák találkozóját. Az óbecsei iskola kezdeményezésére harminc év után ismét 
felelevenítik ezt a hagyományt. Mától minden nap egy-egy videó is felkerül a rendezvény 
közösségi oldalára, elsőként a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola mutatkozik be. Az 
óbecsei diákok is készültek egy ilyen videóval. 
Koncz Antónió: „A kisfilmben azt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy újabb és modernebb min-
den, a tornaterem, az informatikaterem, a napközi meg a vécék is.” 

A virtuális találkozón lesz egy háromfordulós csapatverseny is, amelyen a történelem, az irodalom 
és a képzőművészet terén mérik össze tudásukat a csapatok. Az első feladatok jövő hétfőn érkeznek 
meg az iskolákba. 
Deák Evelin: „Nagyon örülök, hogy ilyet fogunk szervezni, mert nagyon sok barátot tudunk sze-
rezni, és érdekes lesz. Sajnos, hogy online fogjuk megrendezni, de remélem, hogy így is érdekes lesz.” 

Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató két ilyen rendezvényen vett részt. 
Potrebić Tőzsér Gabriella, igazgató: „Igyekszünk bekapcsolni a régi petőfiseket, ez folyamatban 
van, egymást kapcsolják be az iskolák és a résztvevő diákok, most már felnőtt, idősebb emberek, 
és emlékeznek. Ez az emlékezés párhuzamosan folyik a korszerű versennyel. Tehát gondoltunk 
az idősebbekre is, akik emlékeznek, pionírruhában és tábortűz mellett, most pedig a Facebook-

oldalon.” 

A rendezvény védnöke ezúttal is a Jó Pajtás gyermeklap lesz. 
 

https://www.facebook.com/groups/459344898713582
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Nagy örömmel tölt el, hogy a Petőfi iskolában tanulhattam, mert olyan  élményeket, tapasztalatokat, 
tudást adott nekem, aminek nagyon hálás vagyok. Emellett barárokat, ismerősöket szereztem. Voltak 
szép és borúsabb napok, de szerencsére   mindig voltak, akik segítséget nyújtottak és vidámságot 
hoztak a rossz dolgokba, itt nem csak barátokra gondolok, hannem az iskola tanáraira, 
pszihológusára ,az osztályfőnökre, az isokálát szebbé tévő és jót akaró emberekre. Gondoskodtak 
arról, hogy egy nap sem teljen  el unalomban, szóval minden nap történt valami, amivel feldobták a 
tanítási napokat. A kedvencem a Gyerehét volt, mikor a hét öt tanítási napján csupa -csupa, esemény 
dús programok, napok elé néztünk. Úgy érzem, hogy a Petőfi Sándor iskola segített megtalálni, 
fejlesztteni önmagamat, egy gondolkodási szintet elérni. Most nem lennék az, aki vagyok, mivel a 
tapasztalat teszi az embert, és ha az életemből kimaradtak volna azok az akadályok, amik itt történtek, 
most nem tudom mi lenne! 

Tarján Orsolya  
 

Minden a Petőfiben kezdődött!  
Ott tanultam meg írni, olvasni és a legfontosabbat, művelődni.  
És amikor azt írtam MINDEN, akkor nem csak erre gondoltam. Már alsóban elég korán rájöttem, 
hogy belőlem biztos nem matematikus lesz. És arra is, hogy sokat jár a szám órákon főleg akkor, 
amikor nem kellene. Ja, és arra is, hogy ebben az iskolában vannak a legjobb tanítók, sőt biztos 
vagyok benne, hogy az összes itt dolgozó a világ legjobb emberei! Az iroda dolgozói, akikhez hetente 
kopogtattunk papírért és egyéb dolgokért. Takarítók, akik nem csak takarítottak utánunk, de akár 
szünetekben is kiengedtek minket uzsonnát venni. És illik megjegyeznem, hogy a mi osztályunk volt 
az egyik legösszetartóbb osztály, persze mindenki ezt mondja a sajátjáról, de én nem csak mondom, 
mert nekem elhihetik, ez így is volt. És most jön a minden!  
Első osztályban kezdtem el verset mondani, akkor 7 éves voltam. A Petőfi Sándor iskolában lettem a 
versek szerelmese. (Ma már 20 éves vagyok, és mai napig az irodalom az életem egyik meghatározó 
része. Kiszámolhatják az mennyi év, mint mondtam, én nem vagyok jó matekból. :)) Az iskolában a 
sok támogatás, felkészítés mellett kitartásra is neveltek és arra, hogy amit szeretsz, azt csináld tiszta 
szívvel! Évekig jártam versmondó versenyekre úgy, hogy csak egy dicsérőlevéllel a kezemben 
indultam haza. Hogy szomorú voltam-e? Igen. Biztosan el voltam keseredve, de pont ez miatt soha 
nem adtam fel. Az volt a célom, hogy egy nap ne dicsérőlevéllel, hanem dobogós helyezéssel 
térhessek haza. Idővel aztán, a szorgalomnak és Bénák Erzsébet tanárnőnek köszönhetően elértem 
egyik célom, ahogy a többit is, és szép lassan számos díjat tudhattam magaménak. Voltak napok, 
mikor reggel még iskolába mentem és csak este 7 órakor értem haza, mert órák után is ott maradtunk a 
tanárnővel a könyvtárban s elemeztük a verset, gyakoroltuk, hogy az tökéletes legyen.  

Sosem felejtem el a Petőfiben töltött éveket, küzdelmeket! Számomra örök emlék marad ez a 8 év. 
Leginkább azért vagyok hálás, mert megtanítottak arra, hogy az álmaid mellett ki kell tartani. Idén 
felvételizem a színművészeti egyetemre, és ha majd 10 év múlva megkérdezik, mikor döntöttem el, 
hogy színésznő leszek azt fogom mondani: MINDEN A PETŐFIBEN KEZDŐDÖTT!  

Bagi Natália  
 

Szerintem a Petőfi Sándor iskola nagyon jó intézmény. Az elmúlt években sok újításon esett át. A 
dreai épületnél felújították az egyik szárnyat. Újabb, modernebb lett a gyerekeknek az iskolájuk.  

Amikor én jártam a Petőfi iskolába, akkor havonta váltakozott a tanítás beosztása: egy hónapig 
délelőtt tanultunk, a másik hónapban délután. Mi 26 -an voltunk egy osztályban. Nehézkes kezdés után 
jó kis osztályközösséggé kovácsolódtunk. Az akkori tanárok is segítőkészek voltak. Öröm számomra, 
hogy én is Petőfis diák voltam és manapság gyermekeim is azok, Petőfisek.  
Szabó Vidor 
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1998-ban fejeztem az általános iskolát. Abban 
az időben sok tanulója volt a Petőfi iskolának. 
A mi generációnkban, nyolcadikban három 
magyar és egy szerb tagozata volt az iskolának. 
Két váltásban jártunk. Aki az alsóvárosban élt, 
csakis a Petőfi iskolába járt. Akkoriban sokkal 
nagyobb volt az egymás közötti tisztelet. 
Jobban tiszteltük tanárainkat is. 
Nagyszünetekben szólt a zene az udvaron. 
Teadélutánokat szerveztünk, amelyekre 
meghívtuk a másik iskola azonos korosztályú 
osztályát és vendégül láttuk őket. Máskor pedig 
mi mentünk teadélutánra a másik becsei 
iskolába. Szerettem a Petőfi iskolába járni. Sok 
szép emlékre gondolok ma is vissza. 
Deák Márta 

 

Aki egyszer Petőfis volt, mindig Petőfis marad! Kisiskolásként még emlékszem a régi épületszárnyra, 
a kátrányos padlóra, az olajkályha szagára… A rezgő deszkalépcsőre is, amelyen volt idő, amikor az 
utcáról ezen a tákolmányon keresztül közelíthettük meg szeretett iskolánk. Kíváncsian vártuk, mi fog 
történni. S egyszer csak elkészült az ebédlő és az új iskolaszárny. Gyönyörű lett.  
Sok-sok évvel később ismét reszkető lábakkal lehetett belépni az iskolába. Sokan temették. Aztán újra 
eljött a szép nap, amikor mint Főnixmadár, újraéledt a Petőfiben az élet, gyerekzsivajjal adott hírt 
magáról. Az iskola immár biztos alapokon áll. Alapos tudást nyújtott és nyújt ismét minden diáknak. 
Erre alapoztam én is. Tanulással, versenyeken való részvétellel, a Petőfi iskolák találkozójának 
alkalmával rengeteg emlék maradt meg bennem.  
Koncz Mónika 

 

Mit jelent számomra az, hogy a Petőfi Sándor iskola tanulója voltam? Ott kaptam az alapokat a felnőtt 
életemhez. Tanáraimtól rengeteg tudást kaptam, amit későbbi tanulmányaim során kamatoztatni 
tudtam. Nagyon büszke voltam iskolámra, mert bármerre mentünk Vajdaság szerte, mindenki hallott 
az óbecsei Petőfi iskoláról. A versenyekről pedig díjakkal tértünk haza. S ez mindég motivált 
bennünket a további munkára. 
Horvát Benkó Izabella 

 

Szeretek a Petőfibe járni. Gyönyörűnek tartom az iskolám. Sok öröm köt ide. Mindig történik valami. 
Télen lovon érkezik a Mikulás. Valentin napon leveleket írunk és kapunk.  
Kisutcai Ivett 5.b 

 

1968-ban jártam a Petőfi iskolába. Akkor még nem voltak meg ezek a modern épületek. A régi 
iskolarészben volt az iskolaműhely. Horvát János bácsi volt az asztalosmester, Föglein János tanár 
úrral sokat barkácsoltunk. A műhely mellett volt az uzsonnázó terem. Volt egy tanterem, ahol az egész 
tagozatnak hetente egyszer tanulmányi filmet vetítettek. Az iskola kapujánál voltak az iskolaszolgák, s 
volt ott egy nagy vaskolomp is, amivel jelezték az óra végét. A villany csengő is szólt. Azért szerettem 
a Petőfibe járni, mert a tanárok kedvesek voltak hozzánk, a gyerekek, osztályok pedig összetartóak 
voltak. 
Kiss Magdolna 
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Megtaláltam egy hetedikes koromban írt versemet. 
Íme: 
Petőfiről, a nagy költőről / Nevezték el iskolám. 
Petőfiről, a nagy költőről / Tanultam már. 
Petőfiről, a nagy költőről / Sokat meséltek nekem. 
Petőfi Sándort / A szívemben érzem! 
Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel emlékszem 
vissza tanító nénimre, Bozsik Máriára. Egy jólelkű, 
megértő teremtés. Nagyon szerette a gyerekeket. Ő 
erősítette meg bennem a hivatásom útját. 
Köszönöm Neki!  
A Petőfisek mindig aktívak voltak és eredményeket 
is mutattak és hoztak az iskolájuknak. Koncz 
Erzsébet magyartanárnő keze alatt működő Radnóti 

Miklós önképzőkör élőújságot rendezett, Jó Pajtás találkozókat szervezett. Varga Klára testnevelő 
tanárnő szertorna versenyeket szervezett. Berecz Tamás tanár úr matematika és fizika versenyeket 
vezetett. Ferencz Zsuzsanna földrajz és történelem versenyeket tartott. Elsősegély versenyeket irányított 
Berecz Teréz tanárnő. Német nyelvismeretről szervezett versenyeket Csernicsek Borbála tanárnő. 
Szabadaktivitások is folytak a Petőfiben. Iskolanapi ünnepségek, Goran-parki munkaakciók, 
kirándulások, mozielőadások. Kerestük a legszebb, legrendezettebb osztályt. Petőfi iskolák találkozóira 
jártunk és adtunk otthont a rendezvénysorozatnak. Izgalmakkal, szórakozással, tanúsággal s tudással 
gyarapodtunk minden évben. Büszkén vallhatjuk, hogy Petőfisek voltunk.  
Csernyák Szilvia  
 

Petőfisnek lenni azért volt jó, mert... Mert... Nos... Szóval... Petőfisnek lenni azért volt jó, mert volt 
önképzőkör, amit a Velcsov tanárnő vezetett, volt történelem szakkör, amit a Simonyi tanárnő vezetett, 
volt fotó szakkör, amit a Berec tanár néptárs vezetett, volt orosz szakkör, amit a Föglein tanár néptárs 
vezetett, és persze, mindenek előtt azért, mert volt egy iskolaújság (már akko is!) aminek FIGYELŐ 
volt a neve! 

**** 

Manapság is vannak jó tanárok, most is vannak tanórákon kívüli programok az iskolákban, így 
(bizonyára) a Petőfiben is... Az azonban, hogy megérzésem szerint régebben nagyobb hangsúlyt kaptak 
a szakköri foglalkozások, nagy előnyük volt a régi iskoláknak: már az általánosban ráérezhettek a 
gyerekek, hogy mi is vonzza őket igazán. (Lehet, hogy sosem lett volna belőlem magyartanár, ha nincs 
az az önképszőkör, az a Figyelő :-)) 

Cseh Márta  
 

Én azt szeretem az iskolában amikor olyat tanulunk, ami érdekes, amiről már hallottam, vagy amire 
szükségem lehet majd az életben. A kirándulásokat, a gyerekheteket, és a többi programot is kedvelem. 
Örülök annak, ha pénteken a tanárok azt mondják, hogy találkozunk  hétfőn. Az osztálytársaimmal, 
barátaimmal jó találkozni, beszélgetni. Szeretem azokat a oktatókat, akik segíteni akarnak nekünk, hogy 
tanuljunk valamit, és azokat akiknél rend és csend van az órán.  
Varnyu Viola 8.c 

 

Én azért szeretem az iskolám,mert ez a nyolc év alatt sok jó barátot szereztem ott akikre számíthatok.  

Szumer Nikoletta 8.c  
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Azèrt szeretem a Petőfi Sàndor iskolàt, mert baràtsàgos környezet vesz körbe, ès sok emlèk köt ide. 
Legkedvsebb emlèkem az, amikor az iskolàval az Adrenalin parkba mentünk. 
Deàk Evelin 8.c 

 

Sok élményben volt részünk az osztállyal. Akár gyerekheteken, kirándulásokon vagy csak a 
hétköznapokban. Szerintem a mi iskolánkban van a legjobban megszervezve a gyerekhetek és a 
kirándulások is. Ha egy valamit kell kiemelni, hogy miért is szeretem az iskolámat, akkor ezt emelném 
ki. 
Kiskomáromi Zsolna 8.c 

 

Azért szeretem az iskolámat,mert sok embert ismerhetem meg. Sok szép helyen jártunk az iskolával. 
De mindig a legjobb a hangulat volt. 
Koszorús Emese 8.c 

 

Az iskola nekem nagyon sokat jelent, mivel itt sajátítom el az alaptudást, az itt tanultakkal sokkal 
többre vihetem az életben. Az iskolánk nemrég gyarapodott új padokkal, székekkel, pingpong 
asztalokkal és szaktantermekkel. A tanárok nagyon kedvesek, jól képzettek, igyekeznek minél több új 
dolgot megtanítani nekünk, amiért hálásak is vagyunk. Azért szeretek ide járni, mert a sok tanulás 
mellett a tanárok felkészítenek bennünket a nagy életre. Vásárok is szoktak lenni iskolánkban, ahol 
örömmel veszek részt. Természetesen március 15-én megemlékezünk az 1848-as forradalomra, amit 
mindig egy műsorral ünnepelünk. Biztosan állíthatom, soha nem fogom elfelejteni ezt az iskolát és 
sajnálom, hogy pár hónap múlva elballagok e örömteli iskolától . 
Horvát Zsaklin 8.c  
 

Azért szeretem az iskolám, mert 8 szép év köt ide, és nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Az 
osztálytársaim a legjobb barátaim, akik nagy részével biztosan tartani fogom a kapcsolatot. 
Kádas Anna 8.c 

 

Az életem során kevés hobbit találtam , de azok amiket szeretek fontosak maradnak számomra . Ilyen 
például a korcsolyázás , amit először 2019 decemberében próbáltam ki. Az iskola bejelentette, hogy 
kirándulást szervez, méghozzá Újvidékre. A kirándulás úticélja a „Ledena Suma „ korcsolyapálya volt. 
Mikor meghallottam először az jutott az eszembe, hogy én még sosem korcsolyáztam, és hogy 
mindenki ki fog nevetni mert kétballábas leszek. Végül úgy döntöttem, hogy elmegyek és ha rosszul is 
megy, még akkor is jól fogom érezni magam. Reggel fél nyolckor gyülekeztünk az iskola előtt. Öt 
tanár, és körülbelül hatvan diák volt ott. Nyolckor indultunk el Óbecséről. Kilenc óra tizenöt perckor 
értünk oda. Egy buszmegállóban szálltunk le, de a busz nem maradt ott, hanem elment parkolóhelyet 
keresni. A leszállás  után osztályok szerint csoportokba osztottak minket. Mi voltunk az utolsó előtti 
csoport. Öt perc gyalogtúra után egy hatalmas pódium mellé értünk . A pódium mellett egy nagyobb 
sátor állt, ahol a korcsolyákat lehetett bérelni. Bent a sátorban egy pultnál lehetett kibérelni a 
korcsolyát, másfél órára. Miután átöltöztem indultam is a pályára. Kicsit furcsa volt, mintha rollerrel 
mentem volna. Mikor felértem, jól a korlátba kapaszkodtam, és óvatosan a jégre léptem. A lábaim 
külön irányt céloztak be. Megpróbáltam őket egy irányba terelni és magamat a korláttól ellökni. 
Amikor siklottam egy olyan érzés fogott el, mintha már korcsolyáztam volna. Olyan volt mint az utcán 
rollerezni, csak éppen egy sokkal csúszósabb és hidegebb utcán. A nagy téglatest alakú pálya mellett 
volt még egy sokkal keskenyebb, és sokkal kacskaringósabb út. Gondoltam nekivágok. A barátnőim 
mellettem álltak és fogták a kezem. Lassan, de biztonságosan siklottunk a kacskaringós jégrengetegen. 
És mikor vissza értünk egyszerre mondtuk ki azt, hogy „ mennyünk még egyszer „. 
Amikor hazaértem, hatalmas mosollyal meséltem a szüleimnek az aznapi eseményekről.  
Kaszás Korina 8.c 
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Волим ову школу јер има добро разрађен програм. Диана Пекар  
У мојој школи је најбоље друштво. Ноеми Гал  
Волим ову школу јер има пуно такмичења. Наталиа Заварко  
Из Петефија носим лепе успомене. Имала сам добар разред, пријатеље с којима се и данас 
дружим. Увек је била добра атмосфера и увек сам се лепо осећала у школи. Наставници су увек 
били уз нас и научили нас да заједно можемо решити све проблеме. Ема Беркеш  
Памтићу моју школу по знању које смо понели са собом, захваљујући наставницима и по 
стеченим пријатељствима која су стечена за цео живот. Никола Томић  
У овој школи сам стекла најбоље пријатељице. Имали смо најбоље Дечије недеље у граду и 
никада нећу заборавити заједничка кувања и дружења. Емеше Варњу  
Своју основну школу волела сам због разних манифестација  и екскурзија које је школа 
организовала. Највише од свега сам волела Дечије недеље у којима сам бескрајно уживала.  
Александра Мрђанов  
Петефи ћу памтити по осећају који је стварао у мени. Увек сам била срећна када сам ујутро 
одлазила у школу и проводила време са својим пријатељима. Хеди Талош  
Волела сам своју школу због пријатеља које ми је донела у живот. Ребека Мајор  
Волела сам Петефи због друштва и наставника и са радошћу ћу се увек сећати тих школских 
дана. Леа Лазар  
Основну школу сам волео и заувек ћу је памтити, првенствено због добрих наставника који су 
ме научили много тога, а и због другара из разреда. Мирослав Мрђанов  
Увек ћу се сећати Петефија због прелепих тренутака и забавних програма које је школа 
организовала. Јасмина Милинков  
„ Петефи Шандор“ сам волела због окружења, наставника и друштва. Мартина Тот  
Наставници су јако добри и зато сам волео ову школу. Иштван Мењхарт  
У Петефију се наставници заиста труде да ђаци науче предмете. Сабина Будаи  
У основној школи наставници су максимално били посвећени нама, ученицима. Излазили су нам 
увек у сусрет и трудили се да нам увек помогну. Њихова помоћ и посвећеност помогла ми је у 
даљем школовању. Поред тога, школу ћу памтити по добром дружењу и честим активностима 
које је школа организовала. Милица Мрђанов  
Памтићу дружења и  забавне тренутке. Ако неко жели да стекне знање, ова школа ће му то 
сигурно омогућити. Александра Рац  
У нашој школи су сви љубазни и зато волим да идем овде. Вивиен Беркеш  
Волим Петефи јер су ми овде другари и наставници су јако добри. Глориа Брусин  
Волим ову школу јер је веома лепо уређена. Мартон Хегедиш  
Волим Петефи јер има веома љубазне наставнике. Карољ Келемен  
Волим Петефи јер се у овој школи много смејемо и забављамо. Давид Смиљански  
Волим „ Петефи Шандор“ јер много тога учимо, наставници су љубазни и добро је друштво. 
Ана Кадаш  
Волим мој Петефи због наставника који у овој школи раде. Оливер Уј  
Волим Петефи јер су наставници добри и увек су уз нас, кад год је потребно. Жаклин Хорват  
У овој школи су најбољи наставници и моји пријатељи. Грета Деак  
Волим школу „ Петефи Шандор“ јер има много ваннаставних активности и можемо да бирамо 
шта желимо да радимо мимо редовне наставе. Николета Сумер  
Много људи ме пита зашто волим Петефи и ја сваки пут исто одговарам: због добре атмосфере и 
заједнице коју чине наставници који су веома посвећени и љубазни. Корина Касаш  
Обожавам ову школу јер је јединствена и лепа.Школа је добро опремљена. Волим наставнике и 
атмосферу која влада у школи. Антонио Конц  
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Gondolatok a magyar kultúra napján… 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annakemlékére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be- "a magyar nép zivataros száza-
daiból"  vett példákra épített költeményét a Himnuszt. Az évfordulóval kapcsolatos me-
gemlékezések alkalmat adnak arra, hogynagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak,gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továb-
badjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A továbbadás nagy munkáját 
pedig együtt kell hogy végezze család,templom, iskola és kulturális egyesületek. Ekkor 
lesz életképes, jövőtmegtartó a fiatalságba vetett munka. Az igazán nagyszerű művész jó 
pedagógus is, abban az értelemben, hogy egész nemzetének oktatója, tanítója. Bármely 
művészeti ág nagyszerűképviselője is legyen, felelőssége teljes tudatában kell utat mutat-
nia, és a nemzeti sorskérdésekben lámpást gyújtana. Nem kérdés, hogy Kölcsey úgy 
életművével, mint művészetével, szónoki beszédeivel is lámpása volt és marad az idők 
végezetéig a magyarságnak. Az írástudók s pedagógusok felelőssége, a kimondott és leírt 
szó súlya és mikéntje ma is kötelez bennünket. Ez építi fel azt a házat, melyben népünk 
otthonra lel. Lehet-e egy nemzet bölcs, anyanyelve pallérozása és nemzeti történelme meg-
becsülése nélkül? Bizonnyal nem, hiszen egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcses-
séget, mélységet, valameddig a tudományokat a maganyelvébe bé nem húzta. Minden 
nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem…” – ezt tanítja ma is a magyar 
felvilágosodás korának nagy alakja, Bessenyei György. Széchenyi István örökérvényű in-
telme pediglen így tanít bennünekt: “Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.Kultúrák, 
népek nemzetek, nem lehetnek alá-fölé rendeltségi viszonyban egymással.”Akarnunk kell 
megismerni nemzeti kultúránk alapjait, s nem iskolai muszájból, hanem öntudatból! Akar-
nunk kell a fiatalokkal kiérlelni a szó, a zene, a képzőművészet, a táncművészet, az alkotó- 
és előadóművészeteszenciáját! Akarnunk kell vetni közösen, egymás mellé állva egy 
nemzet kultúréletének szántóföldjébe! Sokféle hagyományból ötvözött közös kultúránk 
alapköve a magyar nyelv. Így szolgáljuk nagyszerűen elődeink hitét, a jövő megteremtésé-
ben. Ily módon láttatik meg Kodály nagyszerűsége, Bartók és József Attila hazafisága, 
Petőfi embersége, odaadása, Kosztolányi hűsége, a Kossuth-díjas Esterházy Péter 
őszintesége, az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre sorstalansága. S hol vannak még a nagy-
szerű színművészeink, karmestereink, koreográfusaink, képzőművészeink, tudósaink, kikre 
emelnünk kell tekintetünket? Sorsunk alapja a nemzet karaktere, a kultúrája és hite. A 
kultúra és hit tesz emberséges-
sé, teremti meg a közösséget, 
óvja az értékeket, készíti a 
jövőt! Erre tanítja felnövekvő 
ifjainkat iskolánk.  
( A képen tanulóink, akik a 
2020 decemberében Szabad-
kán megrendezett Himnusz és 
Szózatmondó versenyről dí-
jazottként tértek haza.) 
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Tegnap Livi mamával beszélgettem el. Őt kértem meg, hogy meséljen a régi iskoláztatásról.  

-Hány évesen indultak iskolába? Kötelező volt iskolába járni?  

Akkor is hét évesen indultak a gyerekek iskolába, volt aki 6 évesen, és igen, kötelető volt.  

-Hogy zajlott a tanítás? 

A környező tanyákról bejártak a gyerekek a faluba. Két váltásban történt az oktatás. Az   osztályban sok 
gyerek volt egyszerre. Mivel nem volt több tanterem, az elsősök a  harmadikosokkal, a másodikosok a 
negyedikesekkel tanultak együtt.  
-A tanító ezek szerint két generációval foglalkozott egyszerre?  

Egyik része kapott feladatokat, mig ő a másik felének magyarázta a tananyagot. A tanitóknak volt 
tekintélyük és a fegyelem szó is ismert volt. Nem volt ilyen sok tantárgy. A gyerekeknek előszőr is az 
ábécét kellett megtanulniuk, azután jött az olvasás, mikor már minden  betüt fejből fújtak. A szorzó 
tábla is fontos volt.  A német, mint idegen nyelv, csak ötödik osztálytól indult.  
-Milyen tantárgy volt, mit ma nem tanitanak, de fontos lenne?  

A háztartástan. A gyerekek besegitettek a konyhán, megtanultak varni és még néhany hasznos dolgot, 
amit a mai számitógépen felnőtt gyerekek nem tudnak vagy nem akarnak.  
-Mit gondol a mai oktatásról ? 

Először is, a gyerekeknek nem csak jogokat kell adni, hanem kötelezettségeket is.  Túl sok felesleges 
dologgal vannak megterhelve és az állandóan változó módszerek is nehezitik, semhogy  könnyitenék a 
tanulók életét. 
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre.  
Visovszki Márk 7.b 

 

Reggel ötkor keltem és indultam a nagymamámhoz. Bepakoltam a holmim, pénztárca, víz, notesz és 
íróeszköz. 
Elmentem a  buszmegállóba, és vártam az érkező buszra...  
Amikor a nagyimhoz értem, becsöngettem.  Dingó és Buksi csaholása köszöntött. Hallottam, hogy 
záródik ki a kapu. A mamám nyitotta ki egy nagy mosollyal az arcán.  
"Csókolom!" - köszöntem 

"Hát szia! Téged is lehet látni?"  
Beléptem és a konyha melege fogadott. Leraktam a kabátom és elővettem a noteszt és az örökíróm.  

"Na, mik a kérdések?" - érdeklődött a mamám.  
Felolvastam egy kérdést: "Melyik iskolába jártál?" 

"Óh, a Bogdán  tanyára. A régi Fantaszt helyén volt." 

"Szeretnél-e részt venni egy modern tanórán?"  
Nevetve felelt a mamám: 
"Nem igazán..." 

"És miért nem?" - kérdeztem. 
"Mert  elszoktam már az iskolától." - felelte 

"Ha most itt eléd teremne egy tanárod, mit kérdeznél tőle /mondanál neki?" 

Reakciótalan válasza érdekes volt. "Szeretnéd -e tanítani a mai diákokat?"  
„Hát…” 

"Milyen volt akkor egy büntetés?" 

"Megvertek, ha olyanok voltunk..."  
"Szeretnél-e visszamenni? Miért?" 

"Sokat játszottunk. Néha visszavágyom." 

Természetesen maradtam egy kicsit. Pénzt is kaptam. Puszit, kávét. Beszélgettünk aztán eltávoztam  

Este volt már. Hiányzik a konyha melege. Átnéztem öreganyám válaszait miközben a buszra vártam.  

Makra Ernő 7.b 
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Alapvető iskolai illemszabályok 

 

Köszönés 
Köszönést elmulasztani, vagy nem viszonozni sértésnek minősül. 
Köszönéskor illik a köszöntött szemébe nézni. 
A napszaknak megfelelően illik köszönni. 
Tanárainknak iskolán kívül is illendő köszönni, környezettől függetlenül 
A „viszlát” vagy „viszhall” köszönés elfogadott, de nyeglének hangzik. Hivatalos esetekben inkább ne 
használjuk. 
 

Hogyan köszönünk? 

Nem zsebre dugott kézzel.  
Nem tele szájjal. 
Ülő társaságban a fiúk felállnak ha mindkét nembeli idősebb személynek köszönnek. 
A lányok csak akkor állnak fel,ha idősebb hölgyet köszöntenek. 
Iskolában ha belép a terembe a pedagógus, az osztálynak felállva kell köszöntenie. 
Jelentés közben nem illik mocorogni, enni. 
 

Kézfogás 
Mindig az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, nő a férfinak, magasabb beosztású az alacsonyabbnak. 
Ha mindkét fél kesztyűt visel, akkor lehet kezet fogni. Ha csak az egyikük, akkor neki a kézfogás előtt le kell 
azt venni.  
 

Tiszteletben tartjuk egymás alapvető jogait 
Emberi méltósági jogok. 
Személyiségi jogok. 
Etnikai jogok. 
Vallási jogok. 
Tanuláshoz való jogok. 
Ezt mind a tanároknak, mind a diákoknak be kell tartaniuk. 
 

Iskolai etikett 
Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal igyekezzünk figyelmesek lenni, adjuk meg egymásnak a kölcsönös 
tiszteletet. 
Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére. 
Vigyázzunk az iskola tisztaságára, rendjére. 
Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használjuk, ne szemeteljünk, tartsuk tisztán tantermeinket, a 
mosdókat, folyosókat, stb. 
Az iskolán kívüli magatartásunkkal is igyekezzünk annak hírnevét szépíteni. 
 

Tanóra alatti viselkedés 
A tanuló köteles a becsengetést követően a tanteremben tartózkodni. 
A pedagógus osztályterembe való belépésekor az osztálynak illik felállnia, majd jelenteni. 
Tanóra alatt tilos mobiltelefon, vagy más eszköz használata, az óra zavarásának számít. 
Tanóra alatt, ha mondani valónk van, akkor illik jelentkezni, nem mások szavába vágni. 
 

Öltözködés 
Nem illik túl kirívó, feltűnő ruhákban járni. 
Templomba fedetlen vállal menni illetlenség. 
Az iskolai, vagy egyéb ünnepségeken, és színházba illik ünneplő ruhában menni. 
Egymás véleményét tiszteletben tartva nem mindenhol megengedett a különböző vallásokat, eszméket képviselő 
kiegészítők, ruhadarabok viselete. 
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A régiek diákkora  

Interjú az édesanyámmal 
 

Mikor jártál iskolába?  

24 évvel ezelőtt 1997-ben fejeztem be a nyolcadikat.  
Mesélj egy kicsit az osztályodról! 

Az osztályban 32-en voltunk. Összetartó és segitőkész társaim voltak. Állandóan védtük egymást és a 
csinytevéseinket sem árultuk el. Akkor még nem léteztek mobiltelefonok és mindig játszottunk és 
beszélgettünk. Életre szóló barátságokat kötöttünk amik még a mai napig is tartanak.  

Milyenek voltak a tanárok?  

Szigorúak voltak és megkövetelték a tananyagot. Sokat meséltek és vissza is kérték az utolsó szóig. Az 
ellenőrzőket ritkán jelentették be,ezért minden órára felkellett készülni. Amikor jól viselkedtünk egy 
kicsit fellélegezhettünk. De aztán jött egy felelés és romba döntötte a jó kedvünket. A rossz diákoknál 
elcsattant pár pofon is vagy fülhúzás. Legjobban a történelem tanárnőtől féltünk. Ha megfogott minket, 
hogy puskáztunk három egyest beirt a naplóba. Aztán amikor haza értünk és a szüleink tudomást 
szereztek róla akkor még otthon is kaptunk érte pofonokat.  
Hogyan nézett ki egy óra?  

Attól függ, hogy  kinél. A szigorú tanároknál csendben ültünk, meg sem mertünk mukkani.  

Voltak-e szakkörök az iskolában?  

Rengeteg szakkör működött ilyen volt például a biológia, tudositó szakkör, Csiri-biri Társulat, ez egy 
szinjátszó csoport volt és mindig szép eredményt értek el. Atlétika szakkör is működött. Én biológia és 
tudositó szakköre jártam egy ideig. 8.-kos koromban az iskola újság szerkesztésében is részt vettem.  
Mesélj egy csinytevést a diákkorodból! 

Hát nem is tudom, hogy melyiket meséljem el a sok közül. Talán ezt emelném ki az összes közül. 
Magyar órán rosszalkodtak a fiúk és a magyar tanárnő sarokba állitotta őket. Mikor nem figyelt oda a 
fiúk bemásztak a szekrény és a fal közé és aztán nem birtak kijönni. Ahogy próbáltak kijutni véletlenül 
felboritották a szekrényt. Ott álltak mintha mi sem történt volna mi meg majd beleszakadtunk a 
nevetésbe. A tanárnőnek már nem volt ennyire viices és rögtön hivta az osztályfőnökünket. Még 
nagyobb büntetést kaptak az ártatlan kis fiúk.  
Mi a véleményed a mostani és a régi oktatásról?  

Szerintem régen nagyobb fegyelem volt és a diákoknak kevesebb jogaik voltak. Nem volt annyi 
tantárgyunk mint manapság, ezért kevesebbet is voltunk az iskolában. Sokkal többet tanultunk meg. A 
mai diákoknak könnyebb dolguk van az információszerzés terén hiszen rendelkezésükre áll az internet. 
A mi időnkben a könyvtárból kölcsönöztünk ki könyveket és abból kerestük ki az információkat.  

Kapor Noémi 7.b 
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A húsvétot megelőző hetekben serény munka folyt a szüleim 
házában. Minden helyiséget alaposan kitakarítottak. Mindent, 
ami csilloghatott, centiről centire átfényesítettek. Mi, gyerekek 
e munkálatok ideje alatt nem ehettünk édességet. Elvégre ez 
volt a böjt időszaka. A nagybácsiktól és nagynéniktől kapott 
édességek mind a böjti fémdobozba kerültek. A templomban 
minden szobrot sötétlila lepellel takartak le. Tudtam, hogy ez 
valahogy öszefügg nagypéntek közeledtével. Két plébániatem-
plom között laktunk, és mindig meglepett, amikor egyszer csak 
nem hallottam a harangszót. A csend mindig a húsvét előtti 
szerdán kezdődött. Aztán a mamám azt mondta, hogy a ha-
rangok Rómába mentek. Húsvétszombaton térnek vissza. 
Aznap korán felkeltünk. Elővettük a szekrényből a színültig 
telt böjti fémdobozokat, és elmentünk a templomba. A karmel-
ita nővérek árvaházánál álltunk sorba sok más gyerekkel 
együtt, hogy átadjuk a dobozokat. 
– Ez az árváké, nekik oly kevés jut – mondogatta anyám. Én 
meg csak néztem a dobozom után, amikor az apáca birtokába 
került.  
Aztán bánatosan ballagtam haza. A hathetes böjtöt nem bán-
tam, de azt nem tartottam rendjén valónak, hogy annak hoza-
dékát egy másik gyereknek kell odaadnom. A testvéreim 
tiltakozásának se lett semmi foganatja.  
– Minden gyereknek meg kell tanulnia lemondani – felelte ilyenkor a mama, aztán derűsen folytatta a húsvétra 
való felkészülést. 
Aztán apám felvetette, hogy elvisz minket, gyerekeket sétálni, mondván:  
– Legalább egy ideig nem lesznek útban.  
– Ezzel ő a maga módján átvette az ünnep irányítását. 
Ilyenkor a leideni piacra vitt minket, mi meg tátott szájjal bámultuk az egyik árusnál a húsvéti kosarakat, 
csokoládétojásokat és húsvéti nyuszikat. Leírhatatlan volt az örömünk, amikor vett nekünk négy nagy 
csokitojást. Ott helyben meg kellett ennünk.  
– El ne áruljátok a mamának! – szavai máig a fülemben csengenek. 
Emlékszem e percek határtalan boldogságára. A délelőtt történései és az adakozás után a piacon suttyomban 
befalt csokoládé ízét most is érzem a számban. Az ünnepi hangulatot még tovább fokozta az örömteli zenebona: 
a harangok visszatértek Rómából. 
Húsvét szombatján délután felvettük a legszebb ruhánkat, így mentünk a templomba: anyám az új kalapjában, 
fivéreim az új öltönyeikben, mi, lányok pedig kissé dideregtünk hagyományos pasztellszínű ruhánkban. Apánk 
fenntartotta izgatottságunkat azzal, hogy korábban valódi csibéket ígért nekünk, de nem tudhattuk, sikerült-e 
szereznie. Csak akkor adott jelt nekünk, amikor már mindannyian a húsvéti kosarakkal és hímes tojásokkal 
dúsan megrakott vacsoraasztalnál ültünk, és a másik szobában meg is találtuk a csibéket. Ekkor töltött el 
bennünket az a boldogság, hogy most már jobb idők jönnek. Nekem máig ez az élmény a húsvét legfontosabb 
üzenete. A karácsony fényei csak fénysugarak a sötétségben, a tavasz sugárzó fényében azonban az egész 
bolygó felragyog. Bármilyen zord és hideg idővel köszönt is ránk a húsvét, a változás jelei mindig láthatók. A 
téli dunnát, a téli ruhákat eltesszük jövőre. Épp eleget láttam ezeket a sötét színeket. A ház ragyog, a lélek felü-
dül, reggel pedig hangosan csivitelő madarak koncertjére ébredek. Odakinn is megtörténik a tavaszi varázslat: 
bárányok szökdécselnek a mezőn, nárciszokat és tulipánokat lenget a szél, megint cinkepár fészkel a levélsze-
krényemben, üde zöld hajtások jelennek meg a bokrokon, és a fény már a leghosszabb nap ígéretét hordozza. 
Fatojásokat és -madarakat aggatok a mandulafára, virágkoszorút akasztok a bejárati ajtóra. Reggelire húsvéti 
kalácsot veszek, az unokáimnak pedig húsvéti kosarakat. Böjti fémdobozok ma már nincsenek, és a karmelita 
nővérek is eltűntek. Errefelé a templomi harangok nem szólalnak meg húsvét szombatján délben. A húsvét mé-
gis örömünnep: köszöntik templomokban, üzletekben, az otthonokban, körülöttünk mindenütt. Abban az élmé-
nyben gyökerezik, hogy ez a megújulás ideje. 
A húsvét a megvalósuló ígéretek ünnepe, a legrövidebb nap után a leghosszabb következik. A sötétséget felvált-
ja a fény. A halál után az élet jön. 

Egyházfők, püspökök, papok, hitoktatók nem 
győzzük hangsúlyozni, hogy a keresztények 
legnagyobb ünnepe: húsvét. A világon a római 
katolikusok, pravoszlávok, görög katolikusok, 
reformátusok, evangélikusok, lutheránusok 
ünnepeljük minden tavasszal Jézus Krisztusnak, az 
élő Isten Fiának megváltó művét. A keres ztény hit és 
tanítás alapján Jézus Krisztus szenvedése és 
kínhalála után húsvétvasárnap hajnalban támadt fel. 
Ez a hajnal az emberiség legszebb, legragyogóbb 
hajnala - ekkor teljesedett be minden, amit a mennyei 
Atya eltervezett a teremtés előtt és véghezvitt 
szeretett Fia által, hogy megmentse a bűnbe esett 
embert a kárhozattól és olyan életközösséget 
biztosítson neki, ami felülmúl minden emberi 
képzeletet és érzéket. Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy mit érezhet az a szerető Isten, Aki, miután 
feláldozta Fiát értünk, ennyi megvetésen, ennyi nem 
elfogadáson, ennyi kitaszítottságon, ennyi 
nemtörődömségen, lanyhaságon.  Mindennek 
ellenére meghív bennünket a Vele való közös életre.  
Az a célja, hogy földi létünk után megis merjük Őt  
teljes dicsőségében, szeretetében. 
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Jézus születése mellett  
az egyik leglényegesebb 
egyházi ünnep a húsvét,  

annak az ide je,  
amikor a Megváltó 

feltámad.  
 

A magyar nyelvterületen 
több jeles vallási ünnep is 
van, ezek közül azonban a 
legfontosabb a karácsony 
és a húsvét. Míg az 
előbbinél arról em-
lékezünk meg, hogy Jézus 
Krisztus megszületett, 
húsvétkor a Megváltó 

kereszthalálát követő feltámadást ünnepeljük. Mindenütt 
istentisztelettel, szentmisével, körmenettel örvendeznek az 
emberek. 
 

Húsvéti szokások 

Húsvét ünnepe nem mindig ugyanakkorra esik – a Nap és 
a Hold mozgásához is igazítják, hogy mikor jön el a napja, 
a héber naptárhoz hasonlóan. Ekkor tartják a tavaszi 
napéjegyenlőség időszakára jellemző termékenységi 
ünnepeket – s ezek ugyancsak az újjászületésre, a 
feltámadásra koncentrálnak.  
Ám mielőtt eljön húsvét napja, még két jeles esemény tör-
ténik.  
Virágvasárnapon, a húsvétot megelőző héten a hívek me-
gemlékeznek arról, ahogyan Jézus bevonult Jeruzsálembe 
egy szamár hátán. A körülötte éljenzők pálmaágat lengetve 
fogadták – innen ered az a szokás, hogy a déli területeken 
pálmaággal zajlik a körmenet, míg északabbra, így a mi 
vidékünkön is barkát visznek magukkal az emberek.  
Magát a húsvétot megelőzi a negyven napig tartó böjt, mely tulajdonképpen az ünnep valódi kezdete. 
Húsvétvasárnap előtt két nappal, nagypénteken feszítették keresztre Jézus Krisztust. Ennek emlékére  
számos templomban jellemző a passiójáték előadása vagy az ún. misztériumjátékok. A feltámadási 
körmenet szombaton zajlik, ahogyan a vízszentelés, valamint a tűzszentelés szokása is. 
Húsvét vasárnapján a hívek délelőtt összegyűltek a templomban, ahol misét hallgattak végig – ehhez 

kötődik az ételszentelés hagyománya is, 
ugyanis kosárral mentek az emberek, melybe 
kalácsot, tojást, bort és bárányhúst tettek. 
Mindegyik ételnek megvolt a maga je-
lentősége: a tojás az újjászületés, a bor Jézus 
vérének, míg a bárány Jézus Krisztus 
áldozatának jelképe.  
 

 

 

 

Aranyosi Ervin: Miről szól a Húsvét? 

 

Miről szól a Húsvét? A feltámadásról! 
A hit győzelméről! Miről szólna másról? 

Hogy a szenvedésnek, akkor lehet vége, 
ha szeretet ébred mindenki szívében!  

Ha félelmeinket el tudjuk engedni, 
ha képesek vagyunk új emberré lenni. 
Mert akik bántanak, tanítanak minket, 
s nem kell visszaadni, attól óva intlek! 

Tanuld meg hát büszkén viselni kereszted, 
s ha így méltóságod már visszaszerezted, 
légy a megbocsájtó, mindenkit megértő, 
s csökken majd a bántó, s elkerül a sértő! 

Tisztulj meg belülről, kezdd el változásod, 
s meglátod követ majd újuló világod. 

Szívedben a jóság, hagyd hogy feltámadjon, 
aztán a valóság, méltó választ adjon.  

Mit üzen a Húsvét? Higgyél önmagadban, 
higgyél a lélekben, s ne csak az anyagban! 

Mert a lélek túlél, feltámadni képes, 
ám a test csak szolgál, földi léte véges. 

Csak te rajtad múlik, utad hogyan járod, 
teremts hát lelkesen boldogabb világot! 
Keresd az örömöt, s tedd le a kereszted, 

ezzel fájdalmaid végleg elereszted. 
Támadj fel kegyes nép, kezdj magadban hinni, 

nem elég az Úrnak szép véréből inni!  

Újulj meg, virágozz, akár a természet, 
a feltámadásból vedd csak ki a részed! 

Határozd el, kérlek: – Mától szebben élek, 
önmagam teremtek, s jövőmtől nem félek, 
újra magam leszek, mihelyt feltámadok, 
s minden kihívásra méltó választ adok! 
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Tojásfestés  
A megfőtt tojásokat nem muszáj befesteni, alkoholos filctoll segítségével egyszerűen is 
díszítheted őket. Festhetsz rájuk arcokat, ötletes megoldás és igazán nem igényel sok időt, vagy 
kézügyességet.  
Egy nevet ráírva személyre szóló tojásokat készíthetsz. A figyelmességet biztosan értékelni 
fogják a locsolók. 
Az egyik legegyszerűbb módszerrel, a boltban kapható tojásfestékkel bármilyen színű 
tojásokat készíthetsz. Vegyél minél több féle színt, így a tojások önmagukban is nagyszerű 
dekorációként szolgálhatnak majd. 
Tojásfesték helyett használhatsz krepp papírt is. Az élénk színű papírdarabokat tedd enyhén ecetes 
vízbe, ez kioldja majd a színüket, a tojásokat pedig befogja. 
A régi, jól bevált harisnyás, leveles módszerrel igazi hagyományos dekorációs készíthetsz. Szoríts a 
tojásra leveleket, apró virágokat, csavard harisnyába, kötözd össze jó szorosan a végét és mehet a 
forró, hagymahéjas vagy tojásfestékes vízbe. 
Különleges hatást érhetsz el pár perc alatt egy kis ecet, olaj és tojásfesték keverékével. 
Ragassz a tojásra, amit csak szeretnél! 
A szigetelőszalagot tekerd le, vágd olyan vastagságúra, amekkora csíkokat szeretnél, majd ragaszd a 
tojásra. 
Díszítsd a tojásokat gyöngyökkel, vékony szalagokkal. 
Ragassz a tojásra bármit, amit a konyhában találsz! Tészta, magvak, mák, lencse - bármi szóba jöhet, 
ami neked tetszik.  
Egyszerű papírcsíkokkal vagy bármilyen szalaggal, dekorcsíkkal nagyszerűen feldobhatod a sima, 
átlagos színes tojásokat. 
Régi terítőkből, csipkés anyagokból gyönyörű húsvéti ruhát készíthetsz a tojásoknak. 
Tekerd be hímzőfonallal a tojásokat! 
Színezd a tojást régi nyakkendők, textilek segítségével! 
Tojásfestés szó szerint - temperával, ecsettel, filctollal 
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20.III 2021. u 10:37 почиње пролеће, једно од најлепших годишњих доба. Како бисмо га што 
лепше дочекали, посветићемо му и странице нашег школског листа.  

ПРОЛЕЋЕ КОД СТАРИХ СЛОВЕНА: Код старих Словена, пролећна равнодневница значила 
је крај периода глади, болести и хладноће, које су у то време често значиле смрт. Стога не чуди 
њихова љубав према пролећу, а пре свега, слављење његове представнице у старословенском 
пантенону – богиње Весне. 
Весну су Словени доживљавали као лепу, насмејану младу девојку окићену венцима и у белој 
хаљини. Коса јој је била украшена цветним звонима. Имала је крупне очи. У доњем делу струка 
имала је велики цветни венац. 
Весна је код Словена била богиња пролећа и поред Ладе сматра се богињом које је оличење 
ведрих годишњих доба.  Једна је од омиљених богиња. Зато је и име Весна веома популарно у 
нашем народу и у модерно доба. Весна је смењивала владавину зиме, односно богиње Морене. 
Према легенди, Стрибог је Весну доносиосваког пролећа на крилима лаког и пријатног 
поветарца. У обрачуну између Морене и Весне, Словени су увек били на страни Весне.  
Ову победу живота над смрћу народ је обележавао у својим обичајима. Ритуално су носили 
лутку Весне, док је лутка Морене била бацана у реку или спаљивана. Наравно, Веснина победа 
није никада коначна јер се њихова борба циклично понавља сваке године.  

„ Сунце се, ено, као вретено 

Над градом врти и главом клима, 
Све је у мени данас шарено 

И у теби је можда шарено, 

У нама свима шареног има.  
Била је зима. 

Прошла је зима.„    
Мирослав Антић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРОЛЕЋУ 

Популарно пролећно цвеће поред висибаба су лале,зумбули, нарциси, ириси, беле раде, ђурђевак и 
љиљани. 
Међу прве цветове спада и маслачак. Маслачак води порекло из Азије, али сада му је дом по 
целом свету.Користи се као храна и лек, а семе је изузетно важна храна за многе ситне птице.  
Предео дуж Калифорније и Орегона, измећу Харбор-Брукингс Орегона и реке Смит, која припада 
Калифорнији, зове се „ Ускршња престоница света за љиљане“ јер производи 95 процената свих 
стабљика љиљана на свету ,гајених у саксијама  за ускршње тржиште. 
Птићи свих врста птица уче да певају у пролеће. На свет долазе са способношћу певања, али 
морају да науче одређене мелодије своје врсте. Сматра се да их уче у првих десет до шестдесет 
дана живота, а почињу да их певају тек идућег пролећа. 
У свету се 22.март обележава као Светски дан шума и тада се све земље труде да традиционално 
организују пошумљавање различитим врстама дрвећа. 
Пролећно „ лудило“ (немир) је стварно! Када температура расте, долази до дилатације тј. 
ширења крвних судова услед чега неки људи имају осећај као да имају вишак енергије.  
Смарагди представљају пролеће, поновно рађање, наду, мир и спокојство. 
Поплаве су, такође, део пролећа и то не његов пријатан део.Настају због топљења снега на 
планинама и због пролећних киша. 
Још један мање пријатан део пролећа за одређене делове света су и урагани – њихова сезона 
почиње у пролеће. 
Животиње се буде из хибернације и виђају се све чешће. Оне које су биле у дубоком зимском сну 
су: веверице, јежеви, медведи, шишмиши и неке врсте птица. 
Птице се враћају у северне крајеве из топлијих, јужних,оснивају своје породице и гнезде се. 
У пролеће се слави нарадоснији хришћански празник, Ускрс. Слави се увек недељом, а ове године 
католички се прославља 4.априла, а православни 2.маја. 
Не заборавите да нам се пролеће завршава 20/21. јуна, стога уживајте у њему што је више могуће. 

 

Jön a tavasz, megy a tél,  
Barna medve üldögél:  
- Kibújás vagy bebújás?  
Ez a gondom óriás!  
 

Ha kibújok, vacogok,  
Ha bebújok, hortyogok:  
Ha kibújok, jót eszem,  
Ha bebújok, éhezem.  
 

Barlangból kinézzek-e?  
Fák közt szétfürkésszek-e?  
Lesz-e málna, odu-méz?  
Ez a kérdés de nehéz!  
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Az első iskolaelőkészítő foglakozásunkat novemberben tartottuk meg.  
A szülők egy iskolabemutató füzetet kaptak, melyben részletes tájékoztatót kaptak az iskolánkban 

folyó munkáról, a tehetséggondozó és napközis programjainkról.  
A leendő elsősöknek közben angol nyelvi foglalkozás tartottunk, robotikai bemutatón vehettek részt, 

ahol a kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) applikációnak köszönve egy csodás 
varázslat tárult elébük a Quiver színezős 3d program segítségével, hiszen az okos telefon 
beiktatásával megtekinthették úgymond a saját  testük csontvázrendszerét. Továbbá jó néhány 
ügyességi játékot próbálhattak ki ( üveggolyót lábujjakkal kellett egy edénykébe felszedni, 
szívószállal színes papírdarabkákat gyűjteni, akadálypályán ping pong labdát elvezetni stb.) és 
kézműves foglalkozásban is volt részük.  
 

A második iskolafelkészítő foglalkozásunkat 2020. december elsején tartottuk meg és a 
karácsonyi ünnepkör köré építettük fel. A járványügyi helyzet miatt online térben valamint 

postai úton tudtuk megvalósítani ezt a műhelymunkát.  
Mivel december a várakozások időszaka és több jeles ünnepet foglal magába, ezért az 

óvodásoknak színespapírból készült ünnepi fenyő, Mikulásbáb és üdvözlőlap készítését láttuk elő.  

A szükséges alapanyagokat  előkészítettük, kirajzoltuk a fenyőkhöz és Mikulásbábhoz és egy 
részletes utasítást szerkesztettünk képekkel illusztrálva, hogy a gyermekek minél könnyebben el tudják 
készíteni a díszeket.  

Ezt követően egy borítékba helyeztük és minden gyermekhez posati úton eljuttattuk .  

Hogy az öröm még nagyobb legyen, édességet is tettünk a csomagba.        
Végül azzal a kéréssel fordultunk az óvodásokhoz, hogy amikor elkészültek a díszekkel, akkor 

fényképezzék le és küldjék vissza az iskolába a fotót.    
     

A harmadik foglalkozásra február 2-án került sor. 
1. Gyerekek fogadása az előcsarnokban – ÍRATKOZÁS - igazgatónő 

2. Egészséges táplálkozás és életmód – prezentáció  
két csoportra oszlik a csapat: 
I. csoport – interaktiv játék az egészséges táplálkozás kapcsán - mi az egészséges és mi nem 

                   csipeszes játék a teremben – mi káros a fogainknak és mi az ami nem 

       - mely ételek egészségesek és melyek nem 

II. csoport – lézercsapdán átjutva  kuktasapkát kaptak és vissza kellett mászni a csapdán a   
                     sapkával együtt és indulhattak a konyhába az egészséges táplálékot ábrázoló   
                      karikákba lépkedve 

3. konyhába érve sütkérezés : 
 - mérték az alapanyagokat, keverték mixerrel a palacsintának való masszát majd meg is sütötték    

   a palacsinát, a tölteléket rákenték, majd megették  

 - almát pároltak  

 - gyümölcslvet facsartak és jóízűen el is fogyasztották.  
 

A negyedik foglalkozásra március 2-án került sor. 
A foglalkozások a második emelet második tantermében és az első emelet utolsó termében zaj-
lottak. Az emeleti teremben kreatív, ügyességi játékok, foglalkozások voltok, a folyosón akadá-

lypályán mehettek végig a leendő elsősök. Az informatika teremben, logikai, és ügyességfejlesztő 
játékok zajlottak. Ezek mind számítógépen történtek, hogy a kicsik megismerkedjenek a modern 

technológiával is.    
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УСКРС- ШАРЕН, ВЕСЕО И РАЗДРАГАН 

На интернету можете наћи разне идеје како да украсите ваш дом за ускршње празнике. Ево и 
неких занимљивости из света. 
Немачка традиција украшавања дрвећа и грмља ускршњим јајима позната је као  Остереиербаум , 
или дрво ускршњих јаја . Значајан пример је  Саалфелдер Остереиербаум (дрво ускршњих 
јаја Саалфелд ) у Саалфелду , Тирингија . 
Традиција у Немачкој да се за Ускрс украшавају гране дрвећа и грмља јајима стара је вековима, 
али је његово порекло изгубљено. Јаје је древни симбол живота широм света. Јаја се вешају на 
гране спољног дрвећа и грмља и на посечене гране унутра.   Обичај се углавном налази 
у Немачкој , Аустрији  и немачкој Швајцарској , али и у другим местима под утицајем Немачке 
попут Украјине , Пољске , Чешке , Мађарске , Моравске и холандске регије Пеннсилваниа, САД. 
Изузетан пример је Саалфелдер Остереиербаум , дрво јабуке у башти Волкер Крафт-а 
у Саалфелду , Тирингија . Крафт и његова породица украшавају дрво од 1965. године, почевши 
од само 18 пластичних јаја.   Волкеру Крафту ово је био сан из детињства откако је видео своје 
прво ускршње „дрво“, грм јоргована који је 1945. године видео на путу до школе.   До 1994. 
године Крафтови су повећали број јаја на око 350 комада. Како је дрво расло, било им је 
потребно више јаја за украшавање. Крафтови су током године издували готово сва јаја која су се 
користила у њиховом домаћинству и сваке године их поново користили. 
Шведска такође има своју ускршњу традицију украшавања која се зове ПАСКРИС.Користе све 
врсте украса укључујући ускршња јаја и перје.  

https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saalfeld
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Germany
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Austria
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Switzerland
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ukraine
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Poland
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Czech_Republic
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saalfeld
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Thuringia
https://icmaogvjzqw2yzpiywzay3jfpu-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Syringa


L XIV.  ÉVF .  1 95 .  S ZÁ M  OL DA L   2 5  



OL DA L   2 6  A  HÍRL EVÉL  CÍME 



L XIV.  ÉVF .  1 95 .  S ZÁ M  OL DA L   2 7  



OL DA L   2 8  A  HÍRL EVÉL  CÍME 



L XIV.  ÉVF .  1 95 .  S ZÁ M  OL DA L   2 9  



OL DA L   3 0  A  HÍRL EVÉL  CÍME 

Irodalmi évfordulók 2021-ben 

 

80 éve született 
Gion Nándor (1941-2002) vajdasági író 

  

90 éve született 
Gyurkovics Tibor (1931-2008) író, költő 

Wacha Imre (1931-2018) nyelvész, beszédtanár 
  

100 éve született 
Deme László (1921-2011) nyelvész 

Mészöly Miklós (1921-2001) író 

Pilinszky János (1921-1981) író, költő, esszéíró 

Romhányi József (1921-1983) költő, műfordító, 
humorista  

Sarkadi Imre (1921-1961) író, drámaíró 

  

120 éve született 
Németh László (1901-1975) orvos, író 

Szerb Antal (1901-1945) író, irodalomtörténész 

  

150 éve született 
Heltai Jenő (1871-1957) író, költő, műfordító 

  

5 éve hunyt el 
Csoóri Sándor (1930-2016) író, költő 

Esterházy Péter (1950-2016) író 

Kertész Imre (1929-2016) író 

Szegedy-Maszák Mihály (1943-2016) 
irodalomtörténész 

  

15 éve hunyt el 
Faludy György (1910-2006) költő, műfordító 

Lázár Ervin (1936-2006) író 

Sütő András (1927-2006) erdélyi író, drámaíró 

  

25 éve hunyt el 
Keresztury Dezső (1904-1996) irodalomtörténész, író, 
költő 

  

30 éve hunyt el 
Csanádi Imre (1920-1991) író, költő, műfordító 

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) költő, műfordító, 
esszéíró 

Tatay Sándor (1910-1991) író 

Vas István (1910-1991) író, költő, műfordító 

  

40 éve hunyt el 
Hajnóczy Péter (1942-1981) író 

Pilinszky János (1921-1981) író, költő, esszéíró 

Várnai Zseni (1890-1981) író, költő 

Zelk Zoltán (1906-1981) író, költő 

Zrínyi Péter (1621-1671) horvát bán, költő 

  

60 éve hunyt el 
Sarkadi Imre (1921-1961) író, drámaíró 

  

75 éve hunyt el 
Horger Antal (1872–1946) nyelvész 

  

80 éve hunyt el 
Babits Mihály (1883-1941) író, költő, műfordító 

Kabos Gyula (1887-1941) színész, író 

Reményik Sándor (1890-1941) erdélyi költő 

  

150 éve hunyt el 
Eötvös József (1813-1871) jogász, író 

  

175 éve hunyt el 
Vajda Péter (1808-1846) író, költő 

  

350 éve hunyt el 
Zrínyi Péter (1621-1671) horvát bán, költő 

  

500 éve hunyt el 
Bakócz Tamás (1442-1521) humanista, bíboros  
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Báthory István (1533-1586) 
 

Idén van 450. évfordulója, annak, hogy Báthory Istvánt 
Erdély fejedelmévé választották. A lengyel királyként 
is uralkodó jelentős történelmi személyiségről írok a 
továbbiakban. 
Szilágysomlyómon Született. Apja, akit szintén Báthory 
Istvánnak hívtak, Szapolyai János király erdélyi vajdája 
volt. Családjukhoz tartozott a somlyói, a szatmári és a 
szinéri vár s az azokkal járó birtokok. Apját fiatalon, egy 
éves korában veszítette el. Ezután nevelője Várdai Pál 
esztergomi érsek lett, Az 1540-es években I. Ferdinánd 
bécsi udvarában apródoskodott, itt humanista 
műveltséget szerzett. A mohácsi csata óta tartó 
megosztottságot valamennyire rendezte az1570-es speyeri 
egyezmény mely szerint János Zsigmond lemondott 
magyar királyi címéről, II,Miksa (Ferdinánd utóda) pedig 
elismerte őt erdélyi fejedelemnek, azzal a feltétellel, hogy 
ha utód nélkül hal meg Erdély is a Habsburgoké lesz. János 
Zsigmond halála után a speyeri egyezmény értelmében 
Erdélynek Miksa uralma alá kellett volna kerülnie Az 
erdélyi főurak, viszont 1571-ben Báthory Istvánt 
választották fejedelemmé, ami a törököknek is megfelelt, 
hiszen meg akarták akadályozni a királyi Magyarország és 
Erdély egy kézben való egyesülését. Miksa ugyan három 
évvel a drinápolyi béke után – melyben kénytelen volt 
hatalmas területekről lemondani a török javára -, nem 
kockáztathatott meg egy törökellenes háborút,  A béke 
azonban nem tartott sokáig Miksa támogatta  Erdélyben a 

Báthory-ellenes felkeléseket, ám a fejedelem könnyedén úrrá lett a helyzeten. 
Ebben az időben Európában is érdekesen alakultak az események. Lengyelországban a Jagelló 
család kihalását követően 1573-ban Valois Henriket, a francia király öccsét választották királlyá, 
Az új király azonban bátyja halála után elhagyta Lengyelországot, hogy elfoglalja a francia trónt. 
Megindult a küzdelem az üresen maradt lengyel trónért. A jelöltek közt ott találtuk II. Miksa 
Német római-császárt és magyar királyt, Rettegett Iván orosz cárt, valamint Báthory Istvánt is. 
A lengyel főurak, akik nem is alaptalanul tartottak a német és orosz veszélytől végül Báthoryt 
választották meg  királyuknak, aki feleségül vette, az utolsó Jagelló király húgát, Annát.  Így 1576
-tól haláláig 1586-ig Báthory egyszerre töltötte be a lengyel királyi és erdélyi fejedelmi címet. 
A lengyel főurak kérésének eleget téve az oroszoktól visszaszerezte a korábban elveszített 
keleti területeket, sőt Rettegett Iván halálát követően tervbe vette Oroszország meghódítását is 
amit azonban a lengyel rendek nem voltak hajlandóak finanszírozni így ettől a tervétől kénytelen volt 
elállni. 
Nem tudta végrehajtani eredeti elképzelését sem, miszerint egyesíti az Erdélyi fejedelemséget és a 
királyi Magyarországot, majd az így egységes terültek gazdasági erejét felhasználva kihasználva 
kiűzi a törököt Magyarországról. Már a terv első pontja akadályba ütközött, hiszen a Habsburgok 
hatalmát a részsikerek ellenére sem tudta megrendíteni. Ráadásul 1586-ban, mindössze 53 évesen 
váratlanul elhunyt.  Uralkodása idejében kezdődött Erdély megerősödése politikailag és kulturálisan 
is. 1581-ben ő alapította Kolozsváron a jezsuita kollégiumot, ami a Szegedi Tudományegyetem 
jogelődjének számít. Kultúra iránti elkötelezettségére Lengyel királyként is találhatunk példát: 1579-

ben ő alapította a Vilnisui Egyetemet.   Zavarkó Natália 8.b. 
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25 nap, három ország, 850 kilométer. Az erőltetett 
menet Bortól Abdáig. Tóth Péter Lóránt kunszent-
miklósi tanár, versvándor Radnóti Miklós születésének 
110. és halálának 75. évfordulója alkalmából gyalogos 
vers-zarándoklatra vállalkozott a tragikus sorsú költő 
és a többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos 
emlékére. 
Csütörtökön, február 25-én, Tóth Péter Lóránt volt a 
Petőfi Sándor iskola vendége. Iskolánk tanulóinak mu-
tatta be Radnóti Miklós költészetét, munkásságát és 
utolsó menetelését. Hetedikes és nyolcadikosainkra 
mély hatást tett a versvándor érzelmekkel átitatott 
Radnóti-életmű bemutatása. Köszönjük Péter! 

"Tàncra,tàncra kisleànyok,  
daloljatok fiùk, 
itt a farsang,haja-huj, 
ne làssunk most szomorùt! 

Mert a farsang februàrban 

nagy örömet ünnepel,  
mùlik a tèl,haja-huj, 
s a tavasznak jönni kell!" 

(Pàlfalvi Nàndor:Farsang) 

A Hagyomànyok Hàza Hàlòzat 
Vajdasàg,"Hogy is volt?!" cìmű inter-
aktìv foglalkozàsàn vehettek rèszt alsòs 
tanulòink. A farsangi szokàsokat 
Cseszàk Korcsik Anikò,Cseszàk Balàzs 
ès a Fokos zenekar elevenìtette fel.A 
helyi gyűjtèsből òbecsei bőgőtemetèst 
mutattak be az előadòk,nèprajzi 
előadàst tartott Szerda Balàzs a farsangi bőgőtemetès szokàsàròl.Hangszerbemutatò ès nèpdalèneklèst 
követően nèptànccal ismerkedhettek a tanulòk a tàncoktatòk vezetèsèvel.  
Ezutàn következtek a mòkàs jàtèkok,tàncok Kovàcs Franciska egyetemi hallgatò összeàllìtàsàval...  

A buli vègèn a tanìtòk sajàt kèszìtèsű fànkkal kedveskedtek a gyerekeknek...  
Maskarade u februaru obeležavaju kraj zime, teranje hladnoće i isčekivanje lepšeg vremena. Mi smo bili 
glasni, veseli i sada čekamo zimu.  

A Bolyai Farkas Alapítvány " Ne bántsd a 
fát! "címmel meghírdetett képzőművészeti 
pályázaton az első osztályosok közül két 
csoport kapott jutalmat: Török Dorka, 
Horvát Anina, Szerda Aliszia, Brada Hanna, 
valamint Milinkov Márk, Szloboda Saulin, 
Garai Áron, Léner Csanád. Egyéni alko-
tásáért díjazott lett Kovács Sára, Bocor 
Zsombor, Szerda Ákos. A negyedikeseknél 
egy közös munka kapott jutalmat, Török 
Irisz és Klíma Babett festménye, egyéni 
kategóriában pedig jutalmat kapott Kádas 
Dávid.  



L XIV.  ÉVF .  1 95 .  S ZÁ M  OL DA L   3 3  

A Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesületének népzenei szakosztálya és az 
Újvidéki Rádió 35. alkalommal hirdette 
meg az általános iskolások Szólj síp, szólj! 
népzenei vetélkedőjét, az idén online 
módon. Koncz Villő arany, míg Hódi Lúcia ezüst 
minősítést kapott.  
 

Ове године Завршна манифестација 
„Енергија је свуда око нас 2020.“ - 
проглашење резултата и подела 
признања и награда је било 21.1.2021. године на 
факултету ФИМЕК путем online. Веома 
необично али интересантно искуство. Наша 
школа ПОСЕБНО ПОХВАЉЕНА, за 
масовно учешђе. Награђени су ученици 
Нoeми Гaл друго место, и Mиa Бaдa, треће 
место.  
 

Idén az Energia mindenütt körülöttünk van 
elnevezésű pályázat eredményhirdetése, valamint 
az elismerések és díjak kiosztása online zajlott. 
Nagyon szokatlan, de érdekes tapasztalat. Iskolánk 
KÜLÖN dicséretet érdemelt a tömeges 
részvételért. Gál Noémi a második, Bada Mia 
harmadik helyezést ért el.  
 

Az eszéki, STRIPOS felhívására szorgalmas 
negyedikeseink is jelentkeztek. Sztrip 
formában mesélték el, mit játszottak 
nagyszüleik, szüleik ....és tanultak meg ők 
is. Klima Babett - Ugróiskola, Kádas Dávid - 
Klikkerezés, Fehér Dénes - Bújócskázás, 

Török Írisz - Ugróiskola és Berkes Márk - Klikkerezés... KÜLÖN dícséretben részesültek. 
 

Az Olvass el! nemzetközi online olvasási verseny résztvevői a téli szünidőben sem tétlenkedtek. 
Iskolánk  negyedikesei Kertész 
Erzsi, az ismert pszichológus szerző, 
Panthera - A hógömb fogságában 
című vicces és letehetetlen 
kalandregényét olvasták. Az izgalmas 
olvasnivalóhoz csatolt feladatsort 
dícséretet érdemlő ügyeséggel 
dolgozták ki tanulóink és a 
hegymászótanfolyamot meghirdető 
plakátot is igazán kreatívan sikerült 
megálmodnia és elkészítenie a 
csapattagoknak. 
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Az óbecsei Petőfi Sándor Általános 
Iskolában az idei tanévben Diákszövetkezet 
alakult PefiPrint néven.  Kezdetben egy 
vállalat megnyitásának és beindításának 
feltételeivel ismerkedhettek meg a tanulók, 
decemberben megkapták a felszerelést, 
mellyel bögrékre, pólókra, illetve hamarosan 
védőmaszkokra nyomtathatnak, az első 
termékek pedig Valentin-napra készülnek el. 
Hallottuk ... hogy az egészséges táplálkozás 
jobb osztályzatokhoz, jobb memóriautakhoz, 
gyorsabb agyműködéshez és összességében 
jobb egészségi állapothoz vezet, ami csökkenti 
a hiányzások számát is. Egyszerűen 
fogalmazva, az egészségesebb diákok jobban 
tanulnak. A jó táplálkozás javítja a kognitív képességeket !... ellenőrizzük mi ezt csak le! A PefiFood -

ban főzőcskéznek valamit …  

 

Az egyik legenda szerint Szent Valentinnak azért kellett meghalnia, mert a vallásüldözés idején nem 
adta fel a kereszténységet. A börtönben töltött idő alatt pedig üzenetet küldött barátainak, hogy szereti 
őket, és ne felejtsék el őt.A legenda egy kiegészítése szerint Szent Valentin rabsága alatt 
összebarátkozott a börtönőr vak lányával, akinek csodás módon visszaadta látását. Kivégzése napján, 
február 14-én búcsúlevelet hagyott a lánynak, amelyet így írt alá:" 

"A te Valentinodtól".  
számos babona, hiedelem és néphagyomány kapcsolódik Bálint naphoz. Ezen szokások nagy része 
fiatal lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák vagy megtartsák szerelmüket.  

A hiedelmekről, legendákról, Bálintról és Valentinról mi is beszélgettünk,de ami a legfontosabb 
SZERETÜNK!Szeretjük egymást...de , hogy kinek is készülnek a koszorúk, levelek, 
üzenetek...TITOK! 
Praznik zaljubljenih, odnosno sveti Valentin ili sv. Trifun.Postoje priče da je Valentin ubijen, jer je 
pomagao hrišćanima da pobegnu iz rimskih zatvora. Jedna verzija te legende govori da je, dok je bio u 
zatvoru, poslao prvu čestitku za Dan zaljubljenih čuvarevoj ćerki, koja ga je povremeno posećivala.  

Prema drugoj verziji, čuvareva ćerka bila je slepa, a zahvaljujući molitvama  

zaljubljenog i zatvorenog Valentina, vratio joj se vid. Veruje se i da je Valentin u zatvoru dobijao razne 
poklone od dece koju je izlečio, pa da zaljubljeni zato šalju jedni drugima četitke, cveće i 
slatkiše.Pravoslavni hrišćani slave 14. februara Svetog Trifuna, rodjenog u Frigiji u trećem veku, za 
koga se veruje da je bio čudotvorac i da je isceljivao bolesne i pomagao siromašnima. Legende su 
legende a ljubav je LJUBAV.Nama je najvažnije da se VOLIMO!Kome spremaju naši najmlađi učenici 
poruke..e,pa to je TAJNA! 

 

A te Valentinod! 

Valentin nap alkalmàbòl az első ès negyedik osztàlyban működött a Szìvposta,melynek feladata a 
titkos, szìvhez szòlò üzenetek kèzbesìtèse.  
Nem unatkozott Kupidò,sok postàzàsra vàrò levelet kapott.  
A Valentin napi hangulatot emelte,hogy pirosba öltöztek Vastag Gèber Judit,Kèringer Piroska ès 
Csernyàk Szilvia diàkjai,valamint az is,hogy szìvkoszorùt kèszìtettek ès kidìszìtettèk a folyosòt.  

Tvoj Valentin! 

Povodom dana ljubavi najmlađi učenici su tradicionalno pisali pismo ljubavi sa lepim željama, 
crtežima ,obukli se u boju ljubavi svi,čak i učiteljice su bile crvene !  
Tvoj Valentin! 
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Az óbecsei Népkönyvtár OSZTÁLYUNK 
FARSANGI ÁLARCAI címmel hirdetett 
rajzpályázatot, melyre iskolánk dreai kihelyezett 
tagozatának tanulói odaadó lelkesedéssel készültek, 
Ferenci Tünde tanítónő segítségével. Egész héten 
kitaró szorgalommal dolgoztak a vidám álarcok elkészítésén. 
Különböző képzőművészeti technikákkal 
ismerkedve és számos alapanyag kreatív 
felhasználási lehetőségével kísérletezve, sok 
érdekes tapasztalatot gyűjtöttek tanulóink, 
miközben igazán színpompás és kreatív alkotások 
születtek.  
 

A Hagyomànyok Hàza Hàlòzat Vajdasàg,"Hogy is volt?!" 
cìmű interaktìv foglalkozàsàn vehettek rèszt alsòs tanulòink. A farsangi szokàsokat Cseszàk Korcsik 
Anikò,Cseszàk Balàzs ès a Fokos zenekar elevenìtette fel. A helyi gyűjtèsből òbecsei bőgőtemetèst mutattak 
be az előadòk,nèprajzi előadàst tartott Szerda Balàzs a farsangi bőgőtemetès szokàsàròl. Hangszerbemutatò 
ès nèpdalèneklèst követően nèptànccal ismerkedhettek a tanulòk a tàncoktatòk vezetèsèvel. 

Ezutàn következtek a mòkàs jàtèkok,tàncok Kovàcs 
Franciska egyetemi hallgatò összeàllìtàsàval... 
A buli vègèn a tanìtòk sajàt kèszìtèsű fànkkal 
kedveskedtek a gyerekeknek... 
Maskarade u februaru obeležavaju kraj zime, teranje 
hladnoće i isčekivanje lepšeg vremena. Mi smo bili 
glasni, veseli i sada čekamo zimu. 
 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
által szervezett Gion Nándor Olvasási Verseny 
döntőjén ötödikeseink, Koncz Villő, Szabó 
Balázs és Lázár Enikő, nagyon szép eredményt 
értek el az 5-6. osztályosok kategóriájában . 
 

A községi versenyen angol nyelvől iskolánk 
nyolcadikosa Fleisz Ákos továbbjutott a körzeti 
megmérettetésre! Na opšinskom takmičenju iz 
engleskog jezika, naš osmak Flais Akoš 
plasirao se za dalje takmičenje. 

 

A községi fizika versenyen Cuk Elena és 
Varró Tódor első helyezett lett. Fleisz Ákos 
dícséretben részesült. 
 

A községi kémia versenyen Visovszki Márk 
harmadik helyezést ért el. 
 

A községi matematika versenyen Török Irisz 
második lett, Cuk Masa harmadik lett és Cuk 
Elena első díjat ért el. 
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Házifeladat 

Az apuka megkérdi kisfiától: 
- Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem 
a házifeladat megoldásában?  

- Nem. 
- Na és mit mondott a megoldásodra?  

- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.  
 

Alföld 

Mi az alföld? - kérdezi a tanárnő.  
- Sajnos nem tudom - feleli a gyerek. 
- Sanyika, segíts Csabának! 

- Az alföld nagy kiterjedésű síkság.  
- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás.  
Tehát mi az alföld? 

- Az alföld egy pontos meghatározás.  
 

Kegyelem kettes 

- Hányasra vizsgáztál? 

- Kettesre. 
- Miből? 

- Kegyelemből. 
 

 

Pozitív 

- Nos, a gyerekéről egyetlen pozitív dolgot tudok 
elmondani. 
- Mi az? 

- Hát... az osztályzatait elnézve biztos vagyok ben-
ne, hogy nem szokott puskázni...  
 

Óceán 

- Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a 
térképre mutatva.  
A fiú mélyen hallgat.  
- Így van! Ez a Csendes-óceán! 

 

Helyhatározó 

- Mondd csak fiacskám, ebben a mondatban: "A 
pásztor a mezőn legelteti a nyájat" melyik a hely-
határozó? 

- A pásztor. 
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó?  

- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, 
hogy hol legeljen a nyáj! 

 

 

 



L XIV.  ÉVF .  1 95 .  S ZÁ M  OL DA L3 7  

Közlekedési táblák 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az 
oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés 
oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! 
Lassítson!" 
 

 

Hazudós gyerek 

- Mama, az iskolában azt mondták, hogy 
állandóan hazudok! 
- De Pistike, te még nem is jársz iskolába! 
 

 

Csillagok az égen 

Tanár a diákhoz: 
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor megka-
pod a kettest földrajzból. Hány csillag van az 
égen? 

- 2.316.524. - feleli a diák. 
- Hát ezt meg honnan vetted? 

- Ez már egy második kérdés, tanár úr. 
 

 

Csendben 

A tanár így szól az osztályhoz: 
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben 
kártyáznának, mint akik a középső padokban 
alszanak, akkor az első padokban ülők tud-
nának figyelni! 
 

Szófogadó gyerek 

- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet ka-
pok, át ne lépjem a küszöböt. 
 

 

Egyes 
- Apu, a padszomszédom, a Pisti egyest kapott 
matekból - újságolja az iskolából hazaérve 
apukájának Peti. 
Mire az apuka: 
- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan mint 
az apja, az pedig egy nagy tökfilkó. 
Peti erre kiböki: 
- Apu... én is egyest kaptam... 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános  Iskola Radnóti Miklós 
Önképzőkörének diáklapja . 
Szerkeszt i a s zerkesztőbizottság. 
Főszerkesztők : Lázár Enikő, Koncz Villő és Herbatényi Botond tanulók. 
Szerkesztők : Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Beretka 
Glória, Bárány Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Német 
Róbert, Aranyos Andor, Visovszki Márk, Tóth Tamás, Deák Gréta, Varnyú 
Zalán és Koncz Antónió tanulók. 
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató. 
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai - tanulók az iskolai fénymásológépen 

 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»  
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 
Припрема: уређивачки одбор. 
Главни уредници: Лазар Енике, Конц Виле и Хербатењи Ботонд ученици. 
Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар 
Енике, Конц Виле, Беретка Глориа, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга 
Арпад, Хербатењи Ботонд, Немет Роберт, Арањош Андор, Вишовски 
Марк, Тот Тамаш, Деак Грета, Варњу Залан и Конц Антонио ученици. 
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.  
Штампа: чланови уређивачког одбора - ученици на фотокопир апарату у 
школи 

Köztársaság utca 135. 
Републиканска 135.  

21220 Óbecse - Бечеј 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 

 

Основна Школа  
“Петефи Шандор” 

tel: 021-6915-692 

Email:  
sekretar.petefi.becej@gmail.com    

Figyelő—Sveznalica 
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„Áldást hoz majd a mezőre,  
Ha meggyógyitod:  
Édes örömkönnyeket sír,  
Édes harmatot.  
 

Hozd magaddal a pacsírtát,  
Nagy mesteremet,  
Aki szép szabad dalokra  
Tanít engemet.  
 

S ne feledd el a virágot,  
Ne feledd el ezt,  
Hozz belőle, amennyit csak  
Elbír két kezed.” 

Petőfi: A tavaszhoz 

mailto:sekretar.petefi.becej@gmail.com

