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“Ifju lánya a vén télnek... 
Vond föl a kék ég alatt a  

Fák zöld sátrait.  
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,. 

Áldást hoz majd a mezĀre,  
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 belĀle, amennyit csak  
Elbír két kezed.”  

 
PetĀfi Sándor: A Tavaszhoz 



Kedves FigyelĀsök!  
Új évet kezdtünk. Új reményekkel. Elszántan, hogy - mint az eddigi 64 évben mindig - ezek után is az 
iskolánkban folyó munkáról adjunk valósághĀ képet; hogy a jelen teljesítménye hĀen ábrázolja a jövendĀnek, 
PetĀfisnek lenni milyen érzés, milyen elhivatottság. Tettük ezt mindig is szerényen, a háttérbe húzódva, de 
közben nyitott szemmel járva, odafigyelve a változásokra, az eredményekre, a fejlĀdésre. Így teremtettünk régen, 
így teremtünk ma is kordokumentumot. Mert a FigyelĀ diáklapunk eddigi 199 számát egybefĀzve valóban egy 
kis történelmi emlékkönyvet képez. S ezt az emléket idén már több mint 64 éve írjuk veletek közösen. Többnyire 
papíralapon, újságformát adva kinyomtatott vagy fénymásolt formában, vagy épp online elérhetĀségbe foglalva.  
Ebben a tanévben elérkeztünk a 200 lapunk megjelenéséhez. Erre való tekintettel kérünk 
benneteket, hogy Diáklapunk, a FigyelĀ címmel írjátok meg véleményeteket, 
visszaemlékezéseteket a PetĀfi iskola kincsérĀl, a diákújságról. Írjátok meg, hogy ti, olvasók 
milyennek látjátok az elmúlt sok-sok példányszámot, faggassátok ki szüleiteket, 
nagyszüleiteket, hogy Āk milyennek láttták, látják a diákújságunkat. Munkátokat április 30-ig 
várjuk a szerkesztĀségben.  
A FigyelĀ nyomtatási költségét a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Segítségüket hálásan 
köszönjük. 

Tisztelettel: a szerkesztĀség.  

O L D AL2 F IGY EL Ő  -  SVEZN AL IC A 

 
MĀhelymunkák a jövendĀbeli elsĀsök részére  

január 
 

A mozgás a gyermekek számára nélkülözhetetlen. 

Hatással van az egészségükre, testi és lelki fejlĀdésükre, 

hatással van az egész életükre. Gyermekkorban 

fontosnak tartjuk a játékos  mozgást, így a januári 

foglakozást a jövendĀbeli elsĀsök számára a mozgás 

témakörére építettük és január 25-én meg is 

valósítottuk. A helyszín iskolánk tornaterme volt, így a 

gyermekek megismerkedhettek iskolánk azon részével 

is. Az ovisokat csoportokra osztottuk. A tornaterem 

négy sarkában ügyességi feladatokat lehetett kipróbálni. 

 

A gyermekek kipróbálhatták a célbadobást, 

egyensúlyérzéküket, az irányok helyes észlelését 

fejleszthették ugrálós játékokkal egybekötve. A 

tornaterem központi részén pedig egy akadálypálya volt 

felállíva. A foglalkozások végén a gyermekeket 

megjutalmaztuk egy-egy éremmel, melyet büszkén 

mutattak meg a szüleiknek és barátaiknak. 

A gyerekek bátran és nagy érdeklĀdéssel álltak a 

feladatok elé, majd pozitív élményekkel mentek haza. 
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12 illemszabály, amit 
mindenkinek tudnia kell 

Van néhány olyan alap társasági 
norma, amit érdemes minél korábban 
elkezdeni megtanulnotok, 
alkalmaznotok. 
Ha szeretnél valamit, kérj! Ha 
megkapod azt, amit kértél, 
köszönd meg!  
Talán az egyik legalapvetĀbb 
illemszabály. Mégis hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni róla. Semmi más 
nem olyan hatékony a bevezetésében, 
elsajátításában, mint ha kérünk és 
megköszönünk a családban. 
Tiszteld a felnĀttek mondandóját! 

Ne szakítsd félbe Āket!  
Ha a felnĀttek és gyerekek egy társaságban vannak, partnerként kell kezelniük egymást a kommunikációban. Hajlamosak 
vagyunk, hogy ha hirtelen eszünkbe jut valami, azonnal közölni szeretnénk, és ezért félbeszakítsuk a felnĀtteket és/vagy a 
társainkat a beszédben (akár egymással beszélnek, akár velük). Meg kell tanulnunk, hogy a társas kommunikáció egyik 
alapszabálya, hogy hagyom, hogy a másik befejezze a mondandóját, utána szólalhatok meg. Ez alól persze kivételt jelent 
minden vészhelyzet.  
Ha nem biztos, hogy szabad, kérj engedélyt!  
Sok „veszélyes” helyzet származik abból, hogy a motivációinkat követjük. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy (például 
vendégségben, kiránduláson) megtehetünk-e valamit, fel kell mérnünk a helyzetet, megkeresnünk az illetékes felnĀttet, és 
engedélyt kérnie tĀle.  
A negatív véleményt nem kell mindig kimondanunk!  
Az Āszinteség néha kegyetlenségnek hat. Van olyan helyzet, amikor át kell gondolnunk a megfelelĀ közlési szituációt, 
hogy ne sértsünk meg másokat. 
Az emberek teste csak az övék, és olyan, amilyen. 
A többi embert nem szabad a teste alapján megítélnünk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan testben éljen, 
amilyenben tud, vagy akar, és ezt nem lehet sem számon kérni, se felróni nekik.  
Illetlen érintések.  
Vannak bizonyos zónák, amiket közeli barátokon, családtagokon megérinthetünk (hát, felkar, nyak, fej), a többi 
embernek maximum a kézfejét, vállát illik érinteni. Ez különösen érvényes az intim tájékokra: soha, senkinek nem 
szabad a mellét, ágyékát, fenekét fogdosni, erre vonatkozik az úgynevezett fehérnemĀ-szabály.  
Kopogj be a csukott, zárt ajtókon, és várj a válaszra!  
Különösen ha hálószoba-, vécé,- vagy mosdóajtóról van szó. De más csukott ajtókon is kopognunk illik, nem berontani 
rajtuk. (Emlékszel: egy kopogás, két kopogás és ha még mindég nincs bentrĀl válasz, akkor nyithatunk be, mert 
valószínĀleg odabent nem tartózkodik senki.)  
Vannak tabuszavak és témák.  
Akár tetszik akár nem, bizonyos szavakat és témákat kerülni kell a nyilvánosság elĀtt. Nem beszélünk kakiról, pisirĀl, 
egyéb intim testfunkciókról nyilvánosan. Ez persze nem azt jelenti, hogy szégyellniük kéne, vagy szoronganiuk miatta. 
Viszont tudnia kell, hogy mi az a közösség, amin belül még lehet, és mi az, ahol már nem.  
Ne csúfolódjunk és ne használjunk a másikra gúnyneveket!  
A visszavágás nem jó megoldás, a gúnyolódás a gúnyolódó gyengeségét mutatja.  
Ha véletlenül belebotlunk valakibe, vagy balesetet okozunk, azonnal kérjünk bocsánatot!  
Ezen nincs mit magyarázni, mindenkivel elĀfordulnak véletlen ütközések, ami nem baj, viszont a bocsánatkérés elmaradása 
nem oké.  
Evésnél használjunk szalvétát, orrfolyásnál zsebkendĀt!  
Ez magától értetendĀ kell hogy legyen mindannyiunk számára. Nem illik szrittyogni, fénylĀ oral járni-kelni, ahogy zsíros 
maszatos szájjal sem. 
Ha belépünk valahová, köszönjünk, ha elmegyünk, búcsúzzunk el!  
Az elsĀ benyomás valakirĀl a köszönéssel kezdĀdik. Önkéntelenül is felmérjük az embereket, akikkel találkozunk, és egy 
elmaradt köszönés néha szándékosan udvariatlannak tĀnik. Minél elĀbb megtanuljuk ezt az alapvetĀ illemszabályt, annál 
hamarabb érjük el, hogy jó benyomást keltsünk a környezetünkben.  



 
Iskolatörténet 

 
Az óbecsei Alsóvárosban 1892-ben épült fel az elsĀ tanoda. 
A Mátyás király Népiskolaként ismert elemi iskola 
négyosztályos, majd hatosztályos intézményként mĀködött az 
alsóváros szívében. 
1955-ben a járási népbizottság meghozott határozata alapján 
nyolcosztályos általános iskolaként folytatta oktató-nevelĀ 
munkáját. ElĀbb III-as számú Általános Iskola néven, majd 
ugyanabban az évben felvette PetĀfi Sándor magyar költĀ 
nevét. 
A PetĀfi iskolának megalakulásakor 780 tanulója volt, 26 
tagozattal. Ekkor a tanítás hat elavult bútorzatú épületben 
folyt. 
Az új iskolaépület alapkövét 1960-ban rakták le, és három év 
múlva itt folyt a tanítás – korszerĀ bútorokkal felszerelt 
tantermekben – a legjobb körülmények között városunkban. A 
munkafeltételek színvonalán azóta is igyekszünk minduntalan 
javítani. 
1970-ben integrálták az általános iskolákat, és 1971-tĀl a dreai 
és miloševói diákok a felsĀ osztályokat a PetĀfi Sándor 
anyaiskolában végezhették. A két faluban csak kombinált 
tagozatok maradtak az alsó osztályosoknak. 
1982-ben iskolánk új szárnnyal bĀvült. Azóta 16 tanteremmel, 
diákkönyvtárral, ebédlĀvel, és egy a testnevelés céljára 
átalakított teremmel rendelkezik. A számítógépes kabinettet 
2004-ben szerelték fel. 2005-ben beépült a tetĀtere, amely 
attól kezdve iskolai ünnepségeknek ad helyet. 
2009-ben kezdĀdött el a Sportcsarnok építése, amelyet 2021-
ben vettek birtokba a diákok. 2021-ben ugyancsak megújult a 
dreai és a milesevoi iskolaépületünk is. 

Az elmúlt évek azonban sok más újdonságot is hoztak iskolánk életében. 
2016-ig két váltásban tanultak a diákok a PetĀfi iskolában. 2016 szeptemberétĀl kezdve pedig 
egyváltásos tanítással szervezték meg a tanítást. Ez a mai napig érvényben van. 
Az elmúlt több mint hat évtized alatt, vagy pontosabban 130 év alatt nemcsak fennmaradt, hanem 
tiszteletre méltó tanintézménnyé növekedett a PetĀfi. Diákjai, pedagógusai tették azzá, amivé lett. 
Az évek során, iskolánk és tanulóink számos elismerést, díjat, jutalmat, kitüntetést, oklevelet és 
plakettet kaptak. Több alkalommal résztvevĀje és házigazdája volt a PetĀfi Sándor, a PetĀfi brigád és a 
Kis Ferenc nevét viselĀ iskolák találkozójának. 2021-ben 
online PetĀfi-iskolák találkozóját szerveztünk iskolánkban. 
Tehetséggondozással foglalkozunk. 
Szakköreink mĀködnek. 
Versenyekre, megmérettetésekre járnak diákjaink s az 
eredmények sem maradnak el. 
Olyan úton járunk, amely a hagyományokra építi a jövĀ 
iskoláját. 
HAJRÁ PETĀFI! 
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Papp József: Felszín alatt a földben 
(Az óbecsei PetĀfi Sándor iskola 
tanulóinak) 
 
“Vigyázzon, hogy meg ne sértse 
a megbúvó téltemetĀt!” 
– int a tudós – kis hírnökünk 
februári startja elĀtt. 
 
“S ne higgye, hogy rest, hogy tunyán 
szunyókál a felszín alatt; 
hogy tétlenül lesi, várja 
az ébresztĀ napsugarat!” 
 
Megnyugtatom: nyugi, doki! 
Ismerem a téltemetĀ 
nagy bravúrját, hogy télutón 
kiskertünkben Ā az elsĀ, 
 
aki jelzi: vége, vége, 
vége már a zordon télnek 
s a halott cask tetszhalott volt –  
a természet újra éled. 
 
Óvatosan kapálgatok: 
virágunkat én is féltem. 
Tudom, most is serénykedik 
földalatti mĀhelyében. 
 
Egy helyben is csupa mozgás: 
nedvet szív-tol, vegyít sókat. 
hogyha fölé hajol a  Nap, 
a hó alatt nem nyugodhat. 



L. évf. 199. szám  O L D AL5 

"2022.03.14-én méltóképpen emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, PetĀfi Sándorról, a márciusi ifjakról, a 
szabadságért vívott harcukról. Iskolánk diákjai, Bada Mia, Bárány Petra, Becsei Bence, Deák Dominik, Farkas 
Larissza, Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Koncz VillĀ, Lázár EnikĀ, Makra ErnĀ, Német Balázs, Szabó Balázs, 
Szemendri Balázs, Tojzán Dániel, Tót Dominik, Varnyú Leóna, Varró Tódor és Visovszki Márk verses 
összeállítással léptek fel. Leóna elszavalta a Himnuszt, Tódor a Szózatot. Mia és Márk a narrátorok szerepében 
léptek a közönség elé. A többi szereplĀ versrészletek fĀzérével idézte meg március idusát, az akkori fiatalok 
bátor helytállását. Múltunk dicsĀ fénye ifjúságunkban él tovább. A megemlékezésben a kultúrkör 
énekcsoportja dalokkal tette hangzatossá az ünnepséget. A program végén megkoszorúztuk PetĀfi egészalakos 
szobrát. A PetĀfi iskola, a Városi Népkönyvtár és a PetĀfi kultúrkör közös koszorúját Potrebić TĀzsér Gabri-
ella igazgatónĀ, Lovas Djianta igazgatónĀ és Ricz Kasziba Beáta helyezték el. A PetĀfis diákok nevében Bada 
Mia és Visovszki Márk helyezte el az emlékezés koszorúját. A mĀsor verses részét SzĀcs Budai Engelbert 
magyartanár állította össze, valamint a kórus által elĀadott dalokat Kisimre Szerda Anna koreografálta."  

A Népem költĀje elnevezésĀ 
községi szavalóversenyen az 1-4. 
korcsoportot a PetĀfi iskolából 
Vastag Géber Judit, Csernyák Szil-
via, Kéringer Piroska, Papp Virdzs-
inia, Molnár Sóti Irén és SzĀcs 
Szabína tanitó nénik diákjai 
képviselték. Hódi Zsófia (Kéringer 
Piroska diákja) és Horváth Miksa 
(Molnár Sóti Irén diákja) fogja 
községünket és iskolánkat képviselni 
a Bácson megrendezésre kerülĀ kör-
zeti szavalóversenyen. 
A felsĀs diákok (5-8. korcsoport) is 
fantasztikusan szerepeltek. SzĀcs 
Budai Engelbert magyartanár sza-
valói közül Varró Tódor fogja váro-
sunkat, iskolánkat képviselni a kör-
zeti megmérettetésen. 
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Irodalmi évfordulók 2022 
(születési és halálozási évfordulók) 
 
90 éve született 
Jókai Anna (1932-2017) író 
100 éve született 
Bálint Ágnes (1922-2008) ifjúsági író, dramaturg 
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) költĀ, mĀfordító, esszéíró 
120 éve születettI 
llyés Gyula (1902-1983) író, költĀ 
125 éve született 
Tamási Áron (1897-1966) erdélyi író 
 
5 éve hunyt el 
Jókai Anna (1932-2017) író 
15 éve hunyt el 
Szabó Magda (1917-2007) író, költĀ 
20 éve hunyt el 
Gion Nándor (1941-2002) vajdasági író 
80 éve hunyt el 
Móricz Zsigmond (1879-1942) író 
100 éve hunyt el 
Gárdonyi Géza (1863-1922) író, újságíró  

Anyanyelvi világnap 
1999-ben az UNESCO közgyĀlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította.  
Tudtad-e:  
♦ hogy magyar nyelvünk Āsiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring ekként jellemzett: „A mag-

yar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlĀdött, és szerkezetének kialakulása olyan 
idĀkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilár-
dan fejlĀdött nyelv, amelyben logika van, sĀt erĀ, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E 
nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv ere-
detisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az elsĀ tételét…” 

♦ hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig 
használjuk? Shakespeare drámáit, a mĀvelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit vál-
tozott nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk, megtartotta nyelvtanát és szókincsét.  

♦ hogy a British Múzeum könyvtárában a legértékesebb közép-európai Āsnyomtatvány szövege így kezdĀdik: „Az 
Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelenek elsew capitoliuma”? Keletkezésének idĀpontja 1533, és magyarul 
íródott. 

♦ hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például csak 
5-t), addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és használ: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-Ā, u-ú, ü-Ā. 

♦ hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200 000-ik magyar népdalt, amelybĀl 100 000 már meg-
jelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyĀjteni. 

♦ hogy a nyelvek összehasonlításában mint a legdallamosabb az elsĀ helyen álló olasz és a második helyen álló 
görög után a magyar következik? Ezt Giuseppe Mezzofanti bíboros állította (1774-1849), aki 58 nyelven írt és 
103 nyelven beszélt.  

♦ hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon? Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, 
fanyüvĀt, hétfejĀ sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá.  

S ha más a szavakról esett szó, a tíz legszebb magyar szó elsĀ listáját francia példára Kosztolányi DezsĀ állította 
össze: láng, gyöngy, anya, Āsz, szĀz, kard, csók, vér, szív, sír. 
Iskolánk felsĀsei pedig így vallanak anyanyelvükrĀl, illetve számukra a következĀek a legszebb szavak: 
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Varró Tódor 8.b - Kedvenc szavak: kredenc, felejtsd, zakatol, brummog, üveggolyó, szabdal, varázs, 
akupunktúra, haza, eldĀl. Úgy állítom, teszem a szavakat,hogy a képzeletem csavarja. Már-már érteni lehet azt 
is, amit ezer éve írtak és az is amit egy kisded elsĀ szava. 
Szerda Leontina 7.b - Az anya nyelv azért  fontos, hogy tudjunk rendesen beszélni. Magyar nyelven 
születtem  magyar nyelv az anyanyelvem. Fontos nekem, nagyon. 
Varga Árpád 7.b - Sok szép nyelv van a világon, én is szeretnék tudni minél többet, de a legszebbet már 
tudom, a magyar nyelvet. Ezen a nyelven sokkal könnyebben megtanulom, megismerem és megértem a világot. 
Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen nemzetnek tagja lehetek. A legszebb tíz magyar szó: csend, nyár, élet, béke, 
haza, család, szeretet, barátság, boldogság, szív. 
Hallai Viktor 5.b - Számomra a magyar nyelv Āsi örökség. Büszke vagyok, hogy magyarnak születtem. 
Szeretem és ápolom a magyar népi szokásokat és hagyományokat. Szerintem a magyar nyelv a bonyolult 
nyelvek közé tartozik. Családomban mindannyian magyarul beszélünk. Amikor felnövök büszkén tanítom majd 
gyermekeimet és unokáimat magyarul beszélni. Számomra legszebb szavak: szeretet, család, hit, szív, édesanya, 
barátság,álom, élet, karácsony, angyal. 
Klima Babett 5.b - A magyar nyelv szavakban gazdag, gyönyörĀ nyelv. Legszebb szavak: kutyus, szív, anya, 
család, süni, testvér, természet, szeretet, barát, élet. 
Ferenczi Orsolya 5.b - Szüleim meséltek, hogy mielĀtt megszülettem volna, mindenki izgatottan várta 
érkezésem. Nagytesóm volt a legtürelmetlenebb, mert már szeretett volna velem játszani. Egy este 
vígasztalhatatlanul zokogott. Amikor szüleim megkérdezték tĀle, hogy miért sír, azt válaszolta, hogy aggódik 
amiatt, hogy én, a születendĀ kistesója szerbül vagy angolul fogok majd beszélni és Ā nem érti meg mit mondok. 
Szüleim elmagyarázták neki, hogy minden gyermek olyan nyelven beszél, amelyre családtagjai megtanítják. Ā 
megnyugodott, anya pedig azóta is emlegeti néha ezt a kedves emléket, mely jól tükrözi, hogy milyen páratlan 
kincs az anyanyelvünk. Tíz szó: szeretet, testvér, család, otthon, játék, zene, karácsony, kirándulás, pihenés, 
béke. 
Garai Lilla 7.c - Legszebb magyar szavak: szív, család, levél, szivárvány, magas, lebeg, szeret, jegesmedve, 
trikó, masni. Én azt gondolom, hogy az anyanyelvem nem bonyolult. Szeretem a kultúráját és a hagyományait. 
Én népitáncra is járok hagyományokat Ārizni. 
Lázár EnikĀ 6.b - Szavak: család, anya, gyermek, szeretet, gondoskodás, apa, haza, szülĀföld, hit, szív. Ha más 
nyelven beszélek, akkor is magyarul gondolkodok. Magyarul is álmodom. Nekem az anyanyelvem olyan fontos, 
mint a lélegzés. 
Pálinkás Roland 7.c - Anyanyelvem az, amit a szüleimtĀl megtanultam . Amelyen kifejezem gondolataimat, 
elmondom érzéseimet. Szavak: anya, hit, remény, szeretet, fény, csillag, érintés, hĀség, lélek, mosoly. 
Szaniszló Dominik 8.b - A Földön közel nyolc milliárd ember él. A Bibliát csaknem kettĀezer-ötszáz nyelvre 
fordították, de ennél sokkal több féle nyelven beszélnek a világ lakosai. Mindannyiunk számára egy nyelv mégis 
értékesebb, különlegesebb minden más beszélt nyelvnél, ez pedig az anyanyelvünk. Az anyenyelvünk az, 
melyet édesanyánktól tanultunk meg. Az én anyanyelvem a magyar, és erre nagyon büszke vagyok. Nekem 
magyarul énekelt anyukám altatódalokat, amikor megszülettem. Magyarul olvasott mesét és magyarul tanított 
meg imádkozni. Amikor iskolás lettem, magyarul tanultam meg írni és olvasni. Ezen a nyelven biztat, bátorít, 
vígasztal a családom és ezen a nyelven tudom legjobban kifejezni gondolataimat. A tíz legszebb magyar szó: 
család, barátság, szeretet, ünnep, remény, nevetés, öröm, hála, siker, versenyautó. 
Varnyú Leóna 7.c - Azt állítják, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb nyelv. Viszont sokan nem tudják, 
hogy ha megtanulják ezt a nyelvet, az mekkora kincs. A magyar nyelvnek szebbnél - szebb szavai vannak, és ha 
ezeket mondatba foglalják az még szebb. Én ezért az anyanyelvért hálás vagyok. Egyre többen eltávoznak saját 
országukból a munka miatt és ezért nem ápolják anyanyelvüket, ami így feledésbe merülhet. Tíz legszebb 
magyar szó számomra: haza, szeretet, Karácsony, anyanyelv, tĀz, béke, hajnal, jövĀ, napfény, szabadság 
Kovács Lilla 7.b - Számomra az anyanyelvem annyit jelent,mint édesanyám tiszta szeretete,amire az ember 
élete végig büszke marad. Tíz legszebb magyar szó: vér, levél, élet, otthon, család, büszkeség, kincs, angyal, 
kés, emlék. 
Farkas Larissza 6.b - Számomra a magyar nyelv az egyik legszebb, hiszen születésem óta ezt a nyelvet 
használták körülöttem, ezért nagyon közel áll a szívemhez. Még akkor is, ha ezer nyelvet tanulok meg, 
a magyar nyelvet nem múlhatja felül egyik sem. Legszebb tíz magyar szó: család, háború, béke, 
szeretet, szabadság, csillag, hit, természet, áldozat. 
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A XXII. Himnusz és Szózatmondó kárpátmedencei 
szintĀ szavalóversenyt az Észak-Bácskai Pedagógusok 
Egyesülete szervezi meg minden évben. Az idei 
tanévben is a TanítóképzĀ Kar adott helyszínt a rendez-
vénynek, amelyre összesen 65 versenyzĀ nevezett be. 
Iskolánkból Varnyú Leóna, Herbatényi Botond és Varró 
Tódor vett részt a versenyen. Leóna Himnusz szavalása 
a zsüritĀl elsĀ díjban részesült. Tódor Szózat mondását 
pedig a zsüri második díjjal értékelte.  
 

Történelem óra gyakorlatban. Magyarságkutató Intézet 
a trianoni egyezmény aláírásának 101. évfordulójára 
emlékezik az I. világháborútól a Nemzeti Összetartozás 
Napja bevezetéséig címĀ tárlattal. 
Ez a kiállítás 24 részbĀl álló kompleksz történelmi roll-
up sorozat, amely a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesületének jóvoltából tekinthetĀ meg iskolánk 
dísztermében. 

Szép eredménnyel tértek haza iskolánk diákszövet-
ségének tagjai a "Vállalkozz okosan" diákversenyrĀl.  
Különdíjas csapat: Klima Babett, Terék Irisz, Ferenczi 
Orsolya (5. osztály) mentor: Sándor Magdolna 
GyĀztes csapat - ElsĀ díj: Bárány Petra, Kisutcai 
Ivett, Farkas Larissza (6. osztály) mentor: Sándor 
Magdolna 

Tizenhetedik alkalommal szervezte meg az óbecsei 
PetĀfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Bóbita óbecsei 
Nagycsaládosok Egyesülete Adventi irodalmi- és 
képzĀmĀvészeti pályázatát.  
 
Iskolánk alsós diákjai közül: Berentai Réka 1.b, 
Cseszák Mátyás1.c, Ivana Adamovic, Kúti Hanna 2.c, 
Dosztán Emil, Drea, SzĀlĀsi Csenge 2.b, Máté 
Martin, Drea, Novák Alex 3.b, Dániel Csilla, Drea, 
Palotás Petra 4.b, SĀregi Hunor 4.b díjakkal tértek 
haza. 
 
Iskolánk felsĀs diákjai közül: Gondos Réka 6.b  
munkája I. helyezett lett. Ferenci Orsolya 5.b 
munkája és Herbatényi Botond 7.b munkája pedig II. 
helyezést ért el.  
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A matematika kedvelĀi ebben a tanévben is részt 
vettek egy rendhagyó versenyen, a MATEMATIKAI 
INTERNETES OLIMPIÁN. Ez a diákok egyéni 
versenye , a matematika versenyfeladatok internet 
segítségével történĀ megoldásában. Az ötlet az, hogy a 
diákok így is barátkozzanak a matematikával, a 
matekeszek fenomenális sikert értek el a KÖRZETI 
szintĀ megmérettetésen:  
 
1. hely Ćuk Maša,  
2. 2.hely Szabó Balázs, Török Irisz, Ćuk Elena és 

Ferenczi Orsolya. 

A tetten ért tolerancia címĀ fotópályázaton, amelyet a 
törökbecsei Teleház Polgárok Egyesülete szervezett, iskolánk 
tanulói csodásan szerepeltek. Fénykép által bemutatták az 
együttmĀködést, a kölcsönös megértést, a barátságot vagy 
akár a természetben tapasztalható toleranciát.  

ELSĀ díj: Bárány Petra  

HARMADIK díj: Farkas Larissza   

Iskolánk diákjai egy emlékezetes kiránduláson vettek részt. 
Budapesti városnézés, emlékgyĀjtés és esti színház látogatás 
tette színessé a programot.  

Az „Energia mindenütt körülöttünk” képzĀmĀvészeti 
pályázaton, amely a Tudományos, Technológiai és 
Informatikai Fejlesztési és Alkalmazási Központ, valamint a 
Közgazdaságtudományi és Mérnöki Menedzsment Kar – 
FIMEK és MĀszaki Kar közös szervezésében valósult meg, 
diákjaink szépen szerepeltek:  
 

I.hely: Kúti Hanna és Gergely Patrik 

II.hely: Klima Babet 

III.hely: Berkes Márk 

Mentoruk: Sándor Magdolna 
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Ha én rózsafa volnék 
 

Ha én rózsafa volnék, 
szép bimbókat hajtanék. 
Lennék tavasz virága, 
jó anyám bokrétája. 

 
Kis madárka ha volnék, 
napestig csak dalolnék. 

Mint a kedves csalogány, 
hogy örüljön jó anyám. 

 
De nem vagyok madárka, 
sem bimbós rózsafácska. 

Mondd meg, anyám, mit tegyek, 
hogy neked kedves legyek. 
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Ѐ községi magyar anyanyelvi- és nyelvhelyességi 
versenyen mindegyik PetĀfis versenyzĀ tanuló 
továbbjutott a körzeti megmérettetésre.  
5.osztály: 1.hely Ferenczi Orsolya és Török Irisz; 
6.osztály: 3.hely Koncz VillĀ; 
7.osztály: 1.hely Varnyú Leona és 3.hely Sétáló Anett; 
8.osztály: 3.hely Ördög Gabriella.  

József Attila: Mama 
 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindíg, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen. 

 
Én még Āszinte ember voltam, 

ordítottam, toporzékoltam. 
Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

 
Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám 
s a ruhák fényesen, suhogva, 

keringtek, szálltak a magosba. 
 

Nem nyafognék, de most már késĀ, 
most látom, milyen óriás Ā - 
szürke haja lebben az égen, 
kékítĀt old az ég vizében. 

Nincs is más... 
Kutyánk alszik, 

kutyánk ás, 
kutyánk eszik, 
nincs is más..... 

Sánta Nimród 2.b 
 

Utam PetĀfivel 
A kocsi robog velünk a poros országúton. Figyelem a tájat, csodálom az alföld messzenyúló tengeritábláit, 
kalászrengetegét. Megfigyelem egyetlen útitársamat is. Bajszos, fekete hajú ifjú ül velem szemben. TekintetébĀl sugárzik 
az elszántság, a céltudatosság. ArcredĀi mögött jól látszik, hogy fiatal életének ellenére sokat próbált ember Ā.  
-Ha nem veszi zaklatásnak, beszélgethetnénk is, míg a kocsi robog velünk célunk fele. 
-FelĀlem nagyon szívesen. A szó, ha igaz lélektĀl ered, gyógyszer lehet, mely felüdülést hoz a megfáradt utazónak. 
-Tapasztalat beszél önbĀl? 
-Igen. Amikor színészkedésbĀl éltem, megtanultam, a világot jelentĀ deszkák nem csak a színésznek, a komédiásnak 
jelentenek egyedül boldogságot, hanem a közönségre is frissítĀleg hatnak. FĀleg, ha azokról a deszkákról olyan szavak 
hagyták el a színész ajakát, melyek igaz embertĀl eredtek. 
-Mikor illetve hol fogant meg önben, hogy színésznek menjen? 
-Még aszódi diákéveim alatt elhatároztam, színész leszek. Azon a véleményen voltam, a színészek élete csupa szabadság, 
mámorító könnyedség. Statisztálkodtam, s mint Rónai, a sártól s sötéttĀl félĀ színésznĀket kísérgettem estédenként hazafelé.  
Egy idĀ után be kellett látnom, a költészet maga még nagyobb erĀvel vonz. Versírogatással is foglalatoskodtam, hát 
költĀnek álltam. 
-Milyen verseket írogat, kedves útitárs? 
-Az elsĀ versemet az 1838-as tanévzáróra írtam, Búcsúbeszéd címet adtam neki. Az Atheneaumban megjelent A borozó 
címĀ költeményem. Pozsonyban az OrszággyĀlési tudósítások másolgatása közben megírtam Távolból címĀ versemet. 
-Most milyen költeményeken dolgozik? 
-Pillanatnyilag egy hĀskölteményen dolgozgatok, címe A helység kalapácsa fog lenni. Továbbá várom, hogy elsĀ 
verseskötetem napvilágot lásson. 
Zöttyent egyet szekerünk, s útitársammal együtt elhallgattunk. Egy idei némaság után arra lettem figyelmes, társam nagyon 
belefeledkezett gondolataiba. 
-Mi bántja cimbora? 
-Jelenleg szüleim jutottak eszembe, hogy mit is mondok majd nekik, midĀn az ajtót tárják ki? Hosszú ideje nem jártam már 
otthon, s most, költĀ vagyok bár, nem igazán találom a megfelelĀ szavakat. 
-Csak az igazat, mit szívünk diktál. Egyébként, lehet, hogy olykor egy tekintet többet mond, mint maga a szó.   
-A látogatás után merre veszi útját? 
-RemélhetĀleg Bajza és Vörösmarty barátom jó hírt fog szolgáltatni, s megkapom  
az ígért segédszerkesztĀi állást a Pesti Divatlapnál. 
-Sok sikert a munkájához, a verseihez sok jó ihletet. S itt a végén elárulná a nevét? 
-PetĀfi Sándor. 
-Magam Arany János volnék. Remélem, találkozunk még pajtás.  
-Magam is bízok benne. 



ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀ.ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ? ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, 14. ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ 3.ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 14.ЀЀЀЀЀЀЀЀ 250.ЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 269. ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 14.ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 14. ЀЀЀЀЀЀЀЀ? 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
 ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 
 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 
 
ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ ЀЀ 35 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

15 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ 220000 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 1000 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 
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Liebeszitate: 
„In der Liebe geht es um die kleinen Momente. 
Es ist das, was die Stille ausfüllt.“  
„Die Zeit vergeht, doch die Liebe bleibt.“ 
„Weißt du was Liebe ist?', sagte sie. 'Wenn du in 
der Lage bist, etwas zu sehen, was kein Anderer 
sehen kann. Und wenn du bereit bist, etwas zu 
zeigen, was du keinem Anderen zeigen wür-
dest.“ 
„Du weißt, dass du verliebt bist wenn du nicht 
einschlafen kannst, weil die Realität endlich bes-
ser ist als deine Träume.“  
„Ich sollte dir sagen, dass du mich ganz und gar 
verzaubert hast und dass ich dich liebe.“  
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A községi fizika verseny idei eredménye:  
 
1. ЀЀЀЀ ЀЀЀ  
1. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ  
2. Szabó Balázs  
3. Tojzán Dániel. 

 
A 14. Közoktatási Konferencián, amelyet Palicson szervezett 
meg az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, 
meghívott vendégelĀadóként igazgatónĀnk bemutatta iskolánkat, 
az itt folyó aktivitásokat, melyeknek példaértékĀ, motiváló ereje 
van. Hírünk messze szállt és ez minden PetĀfis pedagógus,diák 
érdeme.  

 
Felújították az óbecsei PetĀfi Sándor Általános 
Iskola földszintjén található vizesgócokat, 
illetve új tetĀszerkezetet kapott az intézmény 
két objektuma. A munkálatokat, amelynek 
összértéke 5 millió 800 ezer dinár, a 
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 
Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta. 
2019-ben, amikor iskolánkat a bezárás 
veszélye fenyegette, új célokat tĀztünk ki 
magunk elé. Számos sikeres projekt áll 
mögöttünk. Ha csak a legfontosabbakat 
emelem ki, akkor ide tartozik a teljes 
tetĀszerkezet felújítása, a vizesgócok minden 
szinten való felújítása, valamint folyamatban 

van a nagy 
ebédlĀnek a tatarozása, amely a tervek szerint a hónap folyamán átadásra is kerül. 
KorszerĀsítettük az oktatást okostáblával, informatikai eszközökkel. Az új 
tornatermet is szeretném megemlíteni. Emellett iskolánk egyik különlegessége az 
egésznapos oktatás, amely a tehetség felfedezését és ápolását tĀzte ki célul, itt 
naponta ötven gyermek vesz részt az aktivisátokban – Potrebić TĀzsér Gabriella, 
az iskola igazgatónĀje. 
 
 
A Curie OktatásfejlesztĀ és Tehetséggondozó Alapítvány, minden évben 
meghirdeti a matematika versenyt, magyarországi és határainkon túli magyar 
tanulói számára. A verseny célja: A tanulók érdeklĀdésének felkeltése játékos 
feladatokon keresztül a matematika iránt, illetve a feladatlapok rendszeres 
határidĀre történĀ elkészítésével pontos, rendszeres munkára nevelés.Több mint 60 
tanuló részvételével iskolánk kis matekosai szép eredményt értek el. 2.hely 
Babenyac Márton 3.hely Horváth Miksa (mentor Csernyák Szilvia) 2.hely Gondos 
Réka 3.hely Szabó Balázs (mentor Pusin Mónika) A döntĀ Szolnokon lesz.  
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A községi matematika verseny eredménye:  
 
III.osztály: Babenyac Márton - dicséret; 
V.osztály: Török Irisz - 2. hely; Ferenczi Orsolya - 3.hely;  
VI.osztály: Maša Ćuk 1.hely; Szabó Balázs 2.hely  
VII.osztály: Elena Ćuk 1.hely; 
 
A dreai kihelyezett tagozat tanulói vidám hangulatban kergették el a 
telet. Volt bĀgĀtemetés, táncház, kiszebábégetés, farsangi fánk és 
felvonulás. Köszönjük szépen Cseszák Korcsik Anikónak, Cseszák 
Balázsnak, valamint a Fokos Zenekarnak lelkes együttmĀködésüket! 

A körzeti úszóbajnokságon Újvídéken 2022.02.22 én a PetĀfi csapat elért eredményei:  
1. osztály: Lakatos Dávid 50 mell 1 hely 
2. osztály: Bocor Zsombor 50 hát 2 hely; Aranyos Andrej 50 hát 3 hely 
3. osztály: Babenyac Márton 50 m hát 3 hely 
4. osztály: Kovács Leon 50 kraul 6 hely 
6. osztály: Ćuk Maša 50 mell 1 hely  
7. osztály: Ćuk Elena 50 mell 2 hely; Aranyos Andor 50 hát 3 hely  
8. osztály: Ördög Gabriella 50 mell 2 hely; Bada Mia 50 hát 3 hely 

 
Szerb nyelv KÖZSÉGI versenyen szép 
eredményt értek el tanulóink, és jogot szereztek a 
KÖRZETI versenyen való részvételre. 
 
Az angol KÖZSÉGI versenyen Létó Patrik és 
Tóth Tamás elsĀk lettek, míg Varró Tódor a 
harmadik helyen végzett.  
 

 
A községi kémia versenyen Elena Ćuk második helyen végzett így 
jogot szerzett a körzeti versenyen való részvételre, míg Hódi Lúcia 
harmadik helyet érdemelte ki. 
 
A községi sakkversenyen egyéniben továbbjutók:  
 
Herbatényi Botond 7. osztály elsĀ hely;  
Szanislò Dominik 8. osztály 1. hely; 
Kúti Hanna 2. osztály lányok 1. hely;  
Lasztovics Máté 2. osztály 1. hely;  
Sétáló Gergely 2. hely;  
Bocor Zsombor 3. hely;  
Novák Alex 3 oszrály 1. hely;  
Kovàcs Leon 4. osztály 1. hely. 
 
Herbatényi Botond Szaniszló Dominik, Aranyos Andor, Berkes 
Máté, Lázár EnikĀ, Bárány Petra csapat a második helyen végzett!  
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Zenei TOP 10 
Bruno X Space – Paranoiás 
Edda – A kör közepén 
Mineskin – I wanna be your slawe 
Republik – 67-es úton 
Rómeó és Júlia – Lehetsz király 
L.L.Junior – Raggamoffin 
DR BRS X – Varga Viktor – Koccintás 
Rostás Szabika – Csepereg az esĀ 
Varga Irén – Malama 
Tankcsapda – Be vagyok rúgva 

 
Sorozatok TOP 5 

Stranger Things 
Squid Game 
Vámpír naplók 
 Arcane 
Minta apák 

 
Filmek TOP 5 

Menedék 
KuponkirálynĀk 
Juzi vetar ubrzanje 
Sahara 
Négyen egy gatyában 

 
Összeállította a  

 
6.b osztály. 

A KÖRZETI matematika 
versenyen Ćuk Elena  jogot 
szerezett az ORSZÁGOS 
szintĀ megmérettetésre.  

A Szólj, síp, szólj vetélkedĀn EZÜST ok-
levelet kapott Hódi Lúcia és Koncz VillĀ.  

A Vajdasági Módszertani Központ ne-
gyedik alkalommal megszervezett dal-
szöveg fordító versenyen, a 61 versenyzĀ 
közül, FARKAS LARISSZA, KÜLÖN di-
jaban részesült. 
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Nyolcszáz éves az Aranybulla 

 A magyar történelem legismertebb dokumentumát, az Aranybullát 
1222. április 24-én adta ki a székesfehérvári gyĀlésen az 1205 és 
1235 között uralkodó II. András király. 

Az Aranybulla valójában egy függĀpecséttel ellátott királyi okirat, a 
magyar nemesség jogait elĀször rögzítette  az ország elsĀ írott 
alkotmányának  Sajnálatos módon az idĀk folyamán mind a hét 
eredeti példánya elveszett de a szövege sok forrásban megmaradt. 
Miért kellett Andrásnak  kiadni az okiratot?  Azért mert az uralkodó 
korábbi politikája rendkívül nagy feszültséget okozott az országban. 
Az udvarban elsĀbbséget élveztek a cseh, a német és itáliai nemesek, 
az pénzügyi rendszer irányításában pedig a zsidók. A Magyar kis- és 
köznemesek elégedetlenek voltak az idegeneknek az uralkodóra 
gyakorolt hatása miatt. Ezért valamint saját jogaik védelme érdekében 
adatták ki az uralkodóval a rendeletet, amely megnyirbálta a fĀúri 
önkényt is 

Nézzük mi áll a dokumentumban.  ElĀször is elrendelte, hogy az 
uralkodó ha csak valamilyen súlyos ok nem akadályozza mg, évenként 
tartson törvényhozó napokat Székesfehérváron. Ez alkalmakkal meg 
kellett hallgatnia alattvalói panaszát is A kis és közép nemesség 
számára rendkívül fontos volt az a pont mely szerint a kisnemest 
hatalmasabb kedvéért nem lehetett letartóztatni, vagy börtönbe vetni 
vagyonából kisemmizni Ezáltal elejét vették a fĀurak garázdálkodásának. 
Kimondták továbbá a nemesek és a papság adómentességét. Ez a 
késĀbbiekben sok vita forrása lesz, és még 1848-ban is az ország egyik 
fĀ problémájának számított. Nem véletlen hogy PetĀfiék is a 
követeltek a közös teherviselést, a azt hogy szüntessék meg a nemesi s 
egyházi elĀjogokat e téren. S bár gyakran elfeledkeznek arról, a 
rendelet a király érdekeket is védte. Egyik pontja ugyanis kimondta, 
hogy a rokonság nélkül elhalálozott nemes birtoka a királyt illeti 

meg. Fontos kérdés volt háború esetén a nemesek támogatása a király számára. Ezt úgy oldották meg, hogy 
külföldi támadó hadjárat során a nemes nem köteles a királlyal tartani, csak akkor számíthatott rá az uralkodó 
ha megfizeti a nemes költségeit. Viszont ha az országot támadás éri minden nemesnek azonnal kötelessége 
a királyi táborba sietni A külföldiek szerepét úgy csapolták meg, hogy amennyiben az országba idegen 
érkezett, az a királyi tanács jóváhagyása nélkül sem földhöz sem fontos tisztséghez nem juthatott.  

Gondot okozott a király korábbi féktelen adományozási szokása. Ezért az okirat megtiltotta az uralkodónak, 
hogy egész megyét nemesek számára 
elajándékozzon. 

Nem lehet tagadni a középkori okirat 
zsidóellenességét sem, hiszen megtiltotta, hogy izraelita 
felekezethez tartozó személy pénzügyekkel 
foglalkozzon. Fontos volt az ellenállási záradék, 
amely kimondta: a nemesek és papok büntetés nélkül 
fellázadhatnak az uralkodó és annak utódai ellen 
amennyiben nem tartja tiszteletben a rendelet pontjait. 

Kevésé ismert, hogy az Aranybullának még 
emlékmĀvet is emeltek az eredeti a második világégés 
során megsérült. A második 1972-ben a 
hétszázötvenedik évfordulóra készült el.  1990-ben 
vitték jelenlegi helyére ahol a hagyomány szerint II 
András az okiratot kiadta. 

II. András 
 
Magyarország királya 1205 és 1235 
között.  
Regnálása a magyar történelem 
egyik legtöbbet emlegetett idĀszaka.  
Született: 1177-ben Esztergomban; 
SzülĀk: III. Béla magyar király és 
Châtillon Anna; 
ElĀdje a trónon: III. László király; 
Koronázása: 1205.05.29., 
Székesfehérvárott; 
Meghalt: 1235. szeptember 21. 
Temetés helye: Egresi ciszterci 
monostor  
Utódja a trónon: IV. Béla király; 
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Tanár úr, én figyelek! 
- Hány órát alszol egy nap Móricka?- kérdezi az 
iskolaorvos. 
- Két, három órát. 
- Jajj, de hát ez nagyon kevés! 
- Mind az öt órán nem merek aludni. 
 
Kérdések 
A tanár Mórickához: 
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, átengedlek a vizsgán. 
Hány csillag van az égen? 
- 5628913 - feleli Móricka. 
- Ezt, hogy számoltad meg? 
- Bocsánat, ez már egy második kérdés. 
 
A ladik 
- Apu az ott egy halászhajó? 
- Nem kisfiam, az egy jacht. 
- És, hogy kell írni j-vel vagy y-nal? És h-val vagy ch-
val? 
- Jobban megnézve...mégis csak halászhajó. 
  
Az egyetlen 
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 
- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, 
amikor a tanító néni kérdést tett fel. 
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 
- Ki törte be az ablakot? 
 
Chuck Norris viccek 
  
Chuck Norris ki tudja nyomni a puszta nézésével a 
palacsintából a lekvárt. Még akkor is, ha az csokis! 
  
Felesleges fekvĀtámaszt nyomnod....Chuck Norris 
már megcsinálta mindet! 
  
Chuck Norris elszámolt a végtelenig. Kétszer. 
  
Írástudó  
A kisfiút az édesanyja az iskola kapujában várja az 
elsĀ tanítási nap után. 
- Na, mit tanultatok ma? - kérdi tĀle. 
- Képzeld, megtanultam írni! - feleli a kisfiú büszkén. 
- Igen, egyetlen nap alatt? És mit írtál? 
- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg. 
 
A horgász 
A gilisztafiú kérdi a gyászruhás és zokogó mamáját: 
   - Mama, miért sírsz? 
   - Apád miatt! 
   - Miért, hol van? 
   - Elment horgászni. 

 
Az irány 
Csiga megy az erdĀben: 
 - De jó, hogy ilyen lassan megyek! De jó, hogy lassan 
megyek! 
Nyuszi: 
 - Hát ennek meg miért örülsz, te csiga? 
 - Azért, mert rossz irányba tartok! 
 

A veszedelem 
A medve, a farkas, a nyuszika, meg a róka beleesnek 
egy verembe. Már nagyon éhesek, mikor megszólal a 
farkas: 
 - Együk meg a leggyengébbet! 
Visszaszól a nyuszika: 
 - Aki hozzá mer nyúlni a macihoz, azt széttépem! 
 
A pösze 
Nyuszika a húsvét közeledtével betér a boltba. 
 - Ecetet kérek! 
 - Sajnos nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy 
festékbolt. 
 - Mondom, e-c-e-t-e-t kérek! 
 - Nyuszika, ez egy festékbolt! 
 - Jó, akkor mondom másképp: - kérek egy pamacot! 
 
A pech 
A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik. 
- Micsoda pechem van - sóhajt fel - már megint egy 
konzerv! 
 
Szisza vagy matka? 
Két óvodás talál egy cicát: 
- Kisszisza, kisszisza! - szól az egyik. 
- Nem igaz, hogy nem tudod kimondani a matka nevét! 
 
Apja fia 
- Apu! Mi az a kolibri? 
- Az? Az egy.....különleges halfajta. 
- Hal? De hát itt azt írják, hogy a kolibri virágról virágra 
száll. 
- Látod, most már azt is tudod, hogy milyen ügyes! 
 
LószakértĀ 
Kérdezi a friss lótulajdonos a lovászt: 
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetnék 
vele? 
- Persze! SĀt, amilyen gebe, még simán le is gyĀznéd! 
 
A kérdés 
- Miért nincs a halnak haja? 
- Mert sosem tudná megszárítani. 
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A késés 
Pistike már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 
- Tanár úr kérem, a közlekedési tábla. 
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka 
egy tábla? 
- Úgy, hogy ki volt rá írva: Vigyázat, iskola! 
Lassítson! 
 
Nyikorgás 
- A papagájom egész éjszaka az ajtónyikorgást 
utánozza. Szerinted mit csináljak vele? 
- Olajozd meg! 
 
A csere 
A bogarak fociznak a réten. A hĀscincér 
odamegy az egyik padon ülĀ bogárhoz és 
megkérdezi: 
- Te miért nem játszol? 
- Nem látod? Én vagyok a cserebogár. 
 
Jótündér 
Három sündisznó megy az erdĀben, de 
eltévednek. Nagyon fáznak, de szerencsére arra 
jár egy tündér és azt mondja: 
- Teljesítem három kívánságotokat, mivel 
hárman vagytok, mindegyikĀtöknek egyet. 
Az elsĀ azt kéri a tündértĀl, hogy juttassa haza. 
A második is azt kéri: 
- Nagyon fázom, juttass haza. 
A harmadik azt mondja : 
- Nagyon fázom, ráadásul egyedül vagyok. 
Bárcsak itt lennének velem a testvéreim! 
 
Bölcseletek a fociról 
-A bedobást nem a szurkolók végzik. 
- A pálya szélén hiába emelik fel a zászlót, attól 
még nem indul el a vonat. 
- A plexitetĀ alatt ülĀ játékosok nem a buszra 
várnak. 
- A 11-est nem csak a 11 számú játékos rúghatja. 
- A pálya közepén futó kapus a bíró.  
 
Az ernyĀ 
Peti új esernyĀt vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért 
egy cédulát tesz rá a ruhatárban: 
"Ez az esernyĀ a középsúlyú ökölvivó bajnoké, 
aki három perc múlva visszajön." 
Mikor indul haza, az esernyĀ helyén csak egy 
cédulát talál, amin ez áll: 
"Az esernyĀt a hosszútávfutó bajnok vitte el, aki 
soha nem jön vissza."  
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Öten egy szobában 
Réka könyvet olvas, Sára fĀz, Hanna sakkozik, Laura 
pedig mosogat. De mit csinálhat az ötödik testvér?  
 
 
Vajon milyen szám kerül a kérdĀjel helyére? → 
Figyeld meg jól a jobb oldali ábrát! Ha jó a szemed, 
akkor hamar rájössz a kézenfekvĀ pontos megoldásra. 
 
 
Mit is látsz? 
Egy pillanatban és egy percben is láthatod, viszont ezer 
évben nem. Mi lehet ez? 
 
 
A lányok 
Adott két lány. Az egyikük észak felé, míg a másikuk dél 
felé néz, mégis látják egymást. Ez hogy lehetséges? 

 

← Melyik az a szám? 

 

Találékonyság 
Egy fürdĀkád tele van vízzel. ElĀtted van egy 
vödör, egy csésze és egy kanál. Hogyan tudod a 
leggyorsabban kiüríteni a kádat? 

 

Mi az? 
Áthalad városokon, falvakon, hegyeken, 
völgyeken, erdĀkön és mezĀkön, mégsem mozdul 
el a helyérĀl. 

 
Vajon melyiket választanád? 
Adott három ajtó, viszont csak 
az egyik ajtón át juthatsz ki a 
házból. 
Az elsĀ ajtó mögött hatalmas 
lángok vannak, 
A második ajtó mögött egy 
gonosz bandita áll, 
A harmadik ajtó mögött egy 
olyan oroszlán, aki már három 
éve nem evett. 
Melyik ajtón hagynád el 
biztonságosan a házat? 
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MĀhelymunkák a jövendĀbeli elsĀsök részére  

február  
 
 
Február 24-én megtartottuk a negyedik 

foglalkozásunkat a jövendĀbeli elsĀsök nagy 

örömére. Mivel a farsang beleesik a februári 

hónapba, így nem volt kérdés, hogy öszekötjük a 

két eseményt. A farsang egyik jellegzetessége a 

jelmez, ezért mi  tanítók matrózoknak öltöztünk, a 

gyermekek pedig a kedvenc jelmezüket húzhatták 

fel. Azért volt még különleges ez a nap, mert az 

óvodás gyerekeken kívül az iskolánk alsósai is 

eljöhettek hozzánk. Ez egy jó alkalom volt, hogy 

a jövendĀbeli elsĀsök ne csak egymással tudjanak 

barátkozni, szórakozni, hanem az iskola 

tanulóival is.  

 

 

A gyerekeket három csoportra osztottuk, a 

foglakozások is három különbözĀ helyen 

zajlottak. Az egyik teremben elĀre elkészített 

farsangi maszkokat színeztek, amelyeket a 

foglalkozás után hazavihettek magukkal. Egy 

másik helyiségben farsangi dalokat énekeltek, 

közben pedig ismerkedtek a hegedĀvel és a 

citerával is. Az iskola folyosóján pedig táncos 

mulatozás történt. A gyerekekkel kacsatáncot, 

limbót és más szórakoztató táncot tanultunk. 

Amikor a fenti részen lezajlottak az események, 

mindannyian az iskola elĀcsarnokába mentünk, 

ahol frissen sült farsangi fánkok vártak ránk. A 

gyerekek örömmel mentek haza és csak remélni 

tudjuk, hogy sikeresen elĀztük a telet! 
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