ÉVKÖNYV
2020/2021.
Hunyadi János Általános Iskola

ОШ »Хуњади Јанош«
Летопис
за школску 2020/2021. годину

❧T A R T A L O M – С А Д Р Ж А Ј❧
Osztályaink és tagozataink a 2020/21-es tanévben
Разреди и одељења у школској 2020/21. години ................................................................................. 3
Alkalmazottaink a 2020/21-es tanévben
Запослени у школској 2020/21. години ................................................................................................ 4
А 2020/21-es tanévben nyugdíjba vonult munkatársaink
Kолеге које смо испратили у пензију 2020/21. године ....................................................................... 7
Szeptember
Септембар ............................................................................................................................................... 8
Október
Октобар .................................................................................................................................................. 11
November
Новембар................................................................................................................................................ 19
December
Децембар .................................................................................................................................................27
Január
Јануар ....................................................................................................................................................... 38
Február
Фебруар .................................................................................................................................................... 42
Március
Март ........................................................................................................................................................... 53
Április
Април ......................................................................................................................................................... 62
Május
Мај ............................................................................................................................................................. 73
Június
Јун ..............................................................................................................................................................86
Јúlius
Јун……………………………………………………………………………………..………………….116
Augusztus
Август……………………………………………………………………………………...…………….119
Versenyeredmények
Резултати такмичења……..…………………………………………………………..………………….123

2

Osztályaink és tagozataink a 2020/21-es tanévben
❧
Разреди и одељења у
школској 2020/21. години
1. a - Angyal Magdolna
1.b - Vukelity Csilla
1.c - Polyákovity Nagy Erika
2.a - Vituska Kornélia
2.b - Agyánszki Lídia
2.c - Berényi Katalin
3.a - Orovec Julianna
3.b - Hovanyec Vékony Márta
4.a - Zélity Edit
4.b - Rózsa Magdolna
4.c - Vukelity Angéla

5.a - Agyánszki Máté
5.b - Kopasz Tamara
5.c - Rafai Csongor
6.a - Gere Zsolt
6.b - Kuzmanovski Dér Bernadetta
6.c - Ozsvár Ildikó
7.a - Fekecs Tünde
7.b - Leonov Vörös Adrianna
7.c - Sinkovics Csilla
8.a - Tóth Gabriella
8.b - Szedlár Barna Rózsa
8.c - Szabó Gábor

1. и 3. разред (Душаново) - Андрић Оливера
2. и 4. разред (Душаново) - Анђелић Весна
1. и 3. разред (Вишњевац) - Лукић Ђурђица
2. и 4. разред (Вишњевац) - Јозић Олга
5.д - Милутиновић Никола
6.д - Костић Страхиња
7.д - Николић Рожа
8.д - Фаћол Катарина
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Alkalmazottaink a 2020/21-es tanévben
❧
Запослени у школској
2020/21. години
Agyánszki Lídia, Agyánszki Máté, Andrić Olivera, Angyal Magdolna, Anđelić Vesna, Babić Szilvia,
Balassa Karolina, Berényi Katalin, Dudás Horváth Tünde, Dulić Aleksandra, Farkas Zita, Faćol
Katarina, Fekecs Tünde, Forgó Erzsébet, Fügedi Klaudia, Gedei Izabella, Gere Zsolt, Hajagos
Heléna, Hajcsunk Szilvia, Hatala Horvát Szuzanna, Hatala Zoltán, Hernyák Erzsébet, Homolya
Ágota, Hovanyec Vékony Márta, Jozić Olga, Juhász Kozma Szuzanna, Kabai Márta, Kecsenovics
Szabó Dóra, Kopasz Tamara, Kostić Strahinja, Kovács Éva, Kovács Magda, Kovács Tünde,
Kovačević Bajrama, Kucora Erika, Kuruc Éva, Kuzmanovski Dér Bernadetta, Ladányi Zsolt,
Landeka Mira, Lassú Magdolna, Lengyel Andrea, Leonov Vörös Adrianna, Liliom Gyöngyi, Lódi
Csilla, Lukić Đurđica, Matuzik Anikó, Milutinović Nikola, Milutinović Tünde, Németh Boglárka,
Nikolić Rózsa, Oláh Attila, Oravec Valéria, Orovec János, Orovec Julianna, Ozsvár Ildikó, Pálity
Péter, Pavlović Eszter, Petkovity Anita, Pilipović Jovana, Plavsić Nenad, Polyákovity Nagy Erika,
Rafai Csongor, Rekić Muci Natália, Remete Angéla, Roksandić Tihana, Rózsa Magdolna, Sinkovics
Csilla, Szabó Ervin, Szabó Gábor, Szedlár Barna Rózsa, Tót Anita, Tót Dér Földi Ilona, Tóth
Gabriella, Triznya Helga, Vert Német Gabriella, Vituska Kornélia, Vörös Sándor, Vukelity Angéla,
Vukelity Csilla, Vuleković Ivan, Zélity Edit, Zvekić Sonja.
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null
Kimegyek az útra és figyelem a kék eget,
Hétfő van, mindjárt csengetnek, remegek.
Elindulni màr nem tudok, nincs is hova,
Nézek a távolba, ott van a szeretett iskola.
Ott van, hova minden hétfőn dünnyögve jàrtam,
Kerültem a kollégàkat, kiket még csak két napja nem láttam.
S vártam a pénteket, hogy a tantermet elhagyjam,
A heti feszültséget egy sör mellett elvarrjam.
A hétvégi munka fárasztotta sokszor az agyam,
Vasárnap este terveztem az ellenőrzőt, s égnek állt a hajam,
Hány csoport legyen, milyen kérdést tegyek még bele,
Vajon diák, szülő és IOP-os is elégedett lesz majd vele?
Mire az álmok elnyomták volna minden aggályom,
A hétfői óra szundiját kapirgálom,
Gyorsan, ápoltan, felkészülten, indulok, mert mégis én vagyok a tanár,
Útközbe, bosszankodva, hogy megint nőtt a nyugdíjhatár.
Rutinosan, de tele sok-sok kérdéssel éltem meg a hetet,
Két ügyelet között mégis a lelkem sokszor nevetett,
Erőt adott ez, hiszen minden percnek megvan a varázsa,
Olykor a nagy vidámságban bele is feledkeztem a munkába.
Kimegyek az útra, figyelem a kék eget,
Hétfő van, de nem csengetnek, s remegek,
Tanítani szeretnék, de nem kell mennem sehova,
Leszegett fejjel battyogok a házba, vár a táviskola.
Tele a fejem mindenféle kérdéssel,
A postafiókom megválaszolatlan levelezéssel,
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Napi szinten érkezik, hogy mit kellene tennem,
Nem tudok kiigazodni ezen a rendkívüli renden
Felkészült vagyok, mert megtanított a Kónya,
De még csak azt sem tudom beírni, hogy a tanulóknál van-e szimptóma
Nem volt ott a fejem, nem figyeltem eléggé,
Így alakult át az Edmodo és a Kahoot fantasztikus mesékké
Ezért most mindent elővéve még a nintendós korszakból,
Igyekszem átadni valamit a megkívánt tananyagból,
Ülök a gép előtt és Viberen várom a házit,
S pittyegések közepette majszolom vacsira a szalámit.
Ostobának érzem magam, mint ki most született a modern világba,
A klasszikus oktatást foglalom minden este az imámba,
Mert esténként annyi időm van még, hogy össze tegyem kezem,
Az ébresztő helyett, immár a Pannon-műsort lesem.
Ágyból sem mozdulok ki, csak ha megmosom a kezem,
És már az egeret is Asepsollal kenem,
És ha éppen nem kell semmilyen űrlapot tölteni,
Jut még időm egy kis segédanyagot gyorsan feltölteni.
Nehéz idők járnak, számitógép elől látom csak a kék eget,
Bosszankodni szeretnék útközben, s ledobni az online bilincseket,
Segítsünk hát egymásnak, ne hagyjuk a kollégákat magukra,
Minden időben is, vigyázzunk magunkra
Szabó Gábor
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А 2020/21-es tanévben nyugdíjba vonult munkatársaink
❧
Kолеге које смо
испратили у пензију 2020/21.
године
Az idei tanévben három kollégánk vonult nyugdíjba: Hatala Zoltán tanító bácsi, Vukelity
Angéla és Berényi Katalin tanító nénik.

2021. július 27-én Zoli bácsi a szülinapján aláírja a nyugdíjba vonulásáról a papírokat.
Током ове школске године испратили смо три колеге који су отишли у пензију:
наставника Хатала Золтана и учитељице Вукелић Ангелу и Берењи Каталин.
27.јула 2021. године је наставник Золтан на свој рођендан потписао папире за пензију.
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Szeptember

Септембар
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❧Faültetés az elsősökkel - Ђаци прваци засадили дрво❧
(2020.szeptember 21. ❧ 21.септембар 2020.)
Az idei tanévben szeptember 21-én, a béke nemzetközi napján ültették el az iskola udvarában
az elsős kisdiákok saját osztályuk fácskáját. A gyerekek nyolcévi gondoskodásának köszönhetően
remélhetőleg a most elültetett facsemeték hatalmas fenyőkké cseperednek majd. Mindamellett, hogy
ezzel az akcióval megtanulják, hogyan viszonyuljanak saját környezetükhöz és hogyan óvják azt,
bízunk benne, hogy a mai egy szép napként marad meg az emlékezetükben.
21. септембра, на Међународни дан мира најмлађи ђаци наше школе су засадили дрво
свог одељења. Ђаци ће осам година чувати, бринути и неговати дрво које су данас засадили и
надамо се да ће се сви заједно развијати. Поред тога да кроз ову акцију научиће како да се
односе према животној средини и како да га заштите, верујемо да им ће овај дан остати лепа
успомена.

9

10

Október

Октобар
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❧Gyermekhét a Hunyadiban - Дечија недеља❧
(2020. október 5-9 . ❧ 5-9. октобaр 2020.)
A 2020/2021-es tanév sajnos semmilyen értelemben nem mondható szokványosnak. Ám
legyen akármilyen rendkívüli a helyzet, az október nem múlhat el gyermekhét nélkül.
Bár minden nap az övéké, ez a tanítási hét csak róluk szólt. Nem kellett ellenőrzőt írniuk, felelniük,
szóval csupa móka és kacagás kísérte a tanítást.
A napokhoz színeket kötöttek a szervezők, így hétfőn fekete-fehérben, kedden pirosban, szerdán
kékben, csütörtökön sárgában, pénteken pedig zöldben jelent meg az iskola apraja-nagyja.
Az óvodában tematikus napokat tartottak, többek között aszfaltrajz, léggömbfújó verseny, álarcosbál
is szerepelt a napirenden.
Az alsósok legkedveltebb programjai a festés, mesenézés, illetve a cserebere vásár volt. Örömmel
cserélgették portékáikat, mert ami egyeseknek megunt kacat, másoknak kincs lehet.
A nagy felsősök kipróbálhatták magukat tanári szerepkörben a "Miénk a katedra" elnevezésű napon.
Nagyon élvezték előadni az órákat, ám egy-két esetben megjegyezték, hogy bizony nem könnyű
tanárnak lenni. Emellett kvízben, filmkészítésben és fodrászatban is megmérettek. A divatbemutatón
a legkreatívabb maszkokat is értékelték. Szóval minden rosszban van valami jó, már egyedi,
különleges maszkokat is készíthettek a tanulók.
Szünetekben hangosan szólt a zene, így az előírásoknak megfelelően mindenki jól érezhette magát.
Még csak most ért véget az idei gyermekhét, de a diákok már alig várják a következőt.
Школска 2020/2021 година је по многим стварима другачија од претходних али ни ванредно
стање не сме бити разлог да се у октобру не обележи Дечја недеља.
Сваки дан је њихов, али се ова недеља посебно истиче. Ове недеље нема контролних задатака
нити одговарања, сваки дан је смех и забава.
Сваки дан је добио своју боју, те су се у понедељак сви обукли у црно-бело, у уторак у црвено,
среду у плаво, у четвртак у жуто, а у петак у зелено.
У вртићу је сваки дан имао своју тему међу којима су били цртање по асфалту, дување балона
и прављење маски.
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У нижим одељењима су најзабавнији програми били сликање, гледање цртаног филма као и
вашар играчака, где су могли размењивати своје старе играчке са другарима.
У вишим разредима се традиционално одржава дан “Катедра је наша” када се ђаци могу
опробати у улози наставника, што и није увек лако, закључили су они. Такође су активно
учествовали у квизу, у такмичењу прављења фризура као и јединствених маски које су због
ванредне ситуације постале незаобилазни део целог изгледа.
За време одмора деци је пуштена музика, те су се, уз придржавање здравствених мера, ипак
лепо осећали.
Дечија недеља је тек прошла, а деца већ исчекују следећу.
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❧Megemlékezés az aradi vértanúkról - Сећање на родољубе – Арад❧
(2019. október 6. ❧ 06.10.2019.)

❧Tankönyveket kaptak a rászoruló alsós roma diákok - Ученици ромске
националности су добили уџбенике❧
(2020. оktóber 7. ❧ 7. октобaр 2020.)
Az önkormányzatnak köszönhetően 49 tankönyvcsomagot kaptak a rászoruló roma diákok.
Деца ромске националности судобила 49 пакета уџбеника захваљујући општини.
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❧Atlétika - Атлетика❧
(2020. оktóber 28 . ❧ 28. октобaр 2020.)
A hunyadis diákok köztudottan kiváló sportolók. Ezt újfenn bebizonyították az idei évben is
az október 28-án Szabadkán megrendezett körzeti atlétikaversenyen, amelyen iskolánkat 14 felsős
tanuló képviselte futásban és távolugrásban.
3. helyezést értek el Horváth Edina és Angyal Ádám 6.a osztályos tanulók 300 méteren, valamint
Páncsity Dianna 600 méteren, de ugyancsak harmadikként ért célba Pásztor Áron 8.c osztályos diák a
800 méteres távon.
2. helyen végzett Sáfrány Kiara (6.b osztály) 600, Domonkos Arnold (7.a osztály) pedig 800 méteren,
Januskó Ármin a 8.c osztályból távolugrásban ért el 2. helyezést.
Horváth Bálint (8.a osztály) állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a távolugrásban elért
kiváló eredményéért. Ez az ugrás egészen az Újvidéken megrendezésre kerülő körzetek közti
versenyig repítette, melyen egyedüliként képviseli majd iskolánkat.
Наши ученици су добри спортисти што су 28. октобра поново и потврдили на општинском
такмичењу из атлетике у Суботици. Нашу школу је представљало 14 ученика виших разреда у
трчању и у скоку у даљ.
Хорват Едина и Анђал Адам, ученици 6.а, освојили су 3. место на 300 метара, Панчић Диана на
600 метара, а такође 3. Место освојио је и Пастор Арон из 8.ц разреда на 800 метара.
2. место су освојили Шафрањ Киара из 6.б на 600 метара, Домонкош Арнолд из 7.а на 800
метара, као и Јанушко Армин из 8.ц из скока у даљ.
Хорват Балинт из 8.а разреда је био најуспешнији у скоку у даљ, а освојено 1.место му је
омогућило да у Новом Саду на окружном такмичењу једини представља нашу школу.
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❧Vera óvoda - Забавиште “Вера”❧
(2020. оktóber 8 . ❧ 8. октобар 2020.)
Köszönünk mindent, kedves Vera óvó néni!
Хвала на свему васпитачице Вера!
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❧Kódolás hete 2020 - Недеља кодирања 2020 ❧
2020. október 10-én elstartolt az Európai Unió által meghirdetett Kódolás hete, amelybe iskolánk
tanulói és óvodásai több eseménnyel is bekapcsolódtak. A programok a Meet and Code pályázaton
nyert támogatással lettek megvalósítva.
10. октобра 2020. почела је Недеља кодирања која је организована од стране Европске Уније.
Ученици наше школе и вртића су се укључили занимљивим активностима. Програми су се
реализовали помоћу награде освојене на конкурсу Meet and Code.
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November

Новембар
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❧Pedagógusnap - Дан просветних радника❧
(2020. november 8. ❧ 08. novembar.2020.)
November 8-án, pedagógusnapon diákjaink a kedvenc tanárukról készült rajzukkal,
fogalmazásukkal, versükkel köszöntöttek bennünket, pedagógusaikat, és fejezték ki köszönetüket és
elismerésüket ily módon munkánkért, gondoskodásunkért, türelmünkért. A megmosolyogtató
rajzokat, kedves, jóleső szavaikat az iskola előcsarnokában mindenki szemügyre vehette.
На Дан учитеља, 8. новембра, наши ученици су нас, своје наставнике, поздравили
својим цртежима, саставима, песмама о својим омиљеним наставницима и на овај начин
изразили захвалност и признање за наш рад, бригу и стрпљење. Сви су могли да виде
насмејане цртеже, њихове љубазне, лепе речи у холу школе.
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❧Az én színes világom - rajzpályázat-Мој шарени свет❧
(2020. november 15. ❧ 15. новембар 2020.)
A gyerekek önzetlenségéről tanúskodnak a következő képek. A zentai Rommel cég által
hirdetett Az én színes világom c. rajzpályázatra minden óvodás csoport, és az iskolások is küldtek
munkákat, hiszen ezekkel az alkotásokkal is hozzájárulhattak a bajmoki kisfiű, Olivér
gyógykezeléséhez.
Како би допринели лечењу малог дечака Оливера из Бајмока, ученици из вртића и
школе, цртали су на тему Мој шарени свет и њиме учествовали у пројекту фирме Rommel из
Сенте.

21

❧Gyereknap - Светски дан детета❧
(2020. november 20. ❧ 20. новембар 2020.)
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❧Kis Fürkész-Такмичење “Kis Fürkész”❧
(2020. november 25. ❧ 25. новембар 2020.)
Iskolánk tanulói, Keresztes Bjanka, Majoros Petra és Vékony Dániel részt vettek az
Újvidéken megrendezett Kis Fürkész elnevezésű versenyen. Felkészítő tanár: Kopasz Tamara.
Ученици на такмичењу ''Kis Fürkész'' у Новом Саду где су учествовали: Керестеш
Бјанка, Мајорош Петра и Векоњ Данијел.
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❧Az interkulturalizmus és antidiszkrimináció pályázat - Конкурс
Интеркултурализам и антидискриминација❧
(2020. november 25. ❧ 25. новембар 2020.)
Diákjaink részt vettek Az interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán elnevezésű
pályázaton. Az irodalmi pályamunkákat Lengyel Andrea és Ozsvár Ildikó tanítványai írták, míg a
képzőművészetiket Szedlár Barna Rózsa és Koza Eszter diákjai alkották.
Наши ученици су учествовали на конкурсу Интеркултурализам и антидискриминација.
Ликовне радове су израдили ученици наставнице Естер Коза.
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❧A gyermekszövetség tagjai alkották - Дело Дечијег савеза❧

❧Továbbképzés-Онлајн обука❧
(2020. november 30. ❧ 30. новембар 2020.)
A Magyar Nemzeti Tanács és a belgrádi Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet
szervezésében valósult meg online térben az a továbbképzés, melynek témája az általános iskolai
tudásszabványok voltak.
Онлајн обука везана за стандарде учења у организацији Националног савета мађарске
националне мањине и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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December

Децембар
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❧Adventi ablakok - Адвентски прозори❧
(2020. december ❧ децембар 2020.)
Fekecs Tünde hitoktató harmadikosokkal közös projektje rendhagyó adventi készülődést
mutat be. Harmadikos tanulóink otthonaiban az adventi időszakban minden nap egy ház ablaka
öltözik ünneplőbe. Mi pedig a hajnali misékre menet gyönyörködhetünk bennünk
Фекеч Тинде вероучитељица заједно са ученицима трећег разреда има заједнички
пројекат у којем се адвент сваки дан приказује на прозору једног дома ученика.

❧A Novak Đoković Alapítvány ajándéka - Поклон Фондације Новак
Ђоковић❧
(2020. december 4. ❧ 04. децембар 2020.)
Kis elsőseinknek védőmaszkokat és kézfertőtlenítőket adományozott a Novak Đoković
Alapítvány.
Наши прваци су добили маске и средство за дезинфекцију руку од Фондације Новак
Ђоковић.
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❧Pályázatok - Конкурси❧
November vége-december eleje eseményekkel teli időszak volt a tanulók számára: több
témakörben is pályázatot hirdettünk. A kis művészek irodalmi és képzőművészeti alkotásokkal is
részt vehettek a felhívásokon. A nyertesek ajándékát, a 35 gazdag csomagot a csantavéri Helyi
Közösség biztosította, amit ezúttal is szívből köszönünk!
Крај новембра и почетак децембра је био веома активан за наше ученике. Објављено је
више конкурса. Мали таленти и уметници су могли ппредати ликовне радове као и песме и
саставе. 35 богатих поклона најуспешнијима оберзбедила је Месна заједница Чантавир.
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❧Mikulás - Микулаш❧
(2020. december 4.❧ 04.12.2020.)
Az óvodában és az iskolában is nagyon várták már ezt a napot a gyerekek. A Mikulás
érkezésére izgatottan készültek, feldíszítették a fenyőfákat, ünnepi dekorációt készítettek. Nagy
örömmel fogadták, neki készített rajzokkal, dalokkal és versekkel köszöntötték, és le is
fényképezkedtek Mikulás bácsival.
Деца су жељно исчекивала дан када им у посету долази Микулаш. Најмлађи су били
најузбуђенији, окитили су Божићну јелку и украсили собе и учионице. Микулаша су дочекали
рецитацијама, цртежима и песмицама а неки су се и сликали са њим.
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❧Luca-napi pillanatkép-Луца❧
(2020. december 11.❧ 11.децембар2020.)

❧Karácsonyi készülődés az óvodában - Божићне припреме у вртићу❧
(2020. december ❧ децембар 2020.)
Karácsony közeledtével az óvodában nagy volt a sürgés-forgás: készült a mézeskalács,
növögetett a búza, a sógyurma-díszek felkerültek a fenyőfákra…
Поводом божићних празника у вртићу се осећао мирис медењака, расла је пшеница,
украшавала се Божићна јелка.
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❧Miénk a város! Vetélkedő - Квиз: Град је наш!❧
(2020. december 9. ❧ 09. децембар 2020.)
A Nemzetpolitikai Államtitkárság Miénk a város! elnevezésű vetélkedőjén iskolánkból a
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók oklevelet és ajándékkönyvet vehettek át.
У квизу “Град је наш!” коју је организовао Државни секретаријат за националну
политику, наши најуспешнији ученици били су награђени књигом и признаницом.
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❧Rákóczi Szövetség ösztöndíja - Стипендија Удружења Ракоци❧
(2020. december 21. ❧ 21. децембар 2020.)
2020. december 21-én kis elsőseink is részesültek a Rákóczi Szövetség ösztöndíjában, melyet
Baráth Gábor Gergely, a Magyar Nemzet Tanács képviselője nyújtott át a szülőknek és a
gyerekeknek.
21. децембра 2021. прваци су добили стипендију Удружења Ракоци коју је деци и
родитељима уручио Барат Габор Гергељ, представник Мађарског Националног савета.
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❧Rákóczi Szövetség ajándéka - Поклон Удружења Ракоци❧
(2020. december 23. ❧ 23. децембар 2020.)
Idén is a karácsonyfa alá kerülhettek a Mátyás királyról szóló meséket tartalmazó könyvek,
melyeket a Rákóczi Szövetség ajándékozott az iskolaelőkészítős gyerekeknek. December 23-án a
Magyar Nemzeti Tanács képviseletében iskolánkba látogatott Paskó Csaba plébános úr, aki átadta
ezeket a gyönyörű mesekönyveket a nagycsoportos óvodásoknak.
Предшколци су и ове године за Божић добили књигу о краљу Матији (Маћаш кираљу)
од стране Удружења Ракоци. 23. децембра нам је школу посетио парох Пашко Чаба, који је
уједно и уручио овај леп поклон будућим првацима.
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❧Adomány Magyarország főkonzulátusa jóvoltából - Донацијa Генералног
конзулата Мађарске❧
(2020. December 23. ❧ 23. децембар 2020.)
A csantavéri Hunyadi János Általános Iskola adományban részesült Magyarország
főkonzulátusa jóvoltából, melynek értéke ötezer euró. Ebből az adományból lesz felszerelve az
óvodai konyha mely az iskola keretein belül működik és biztosítani fogja 150 kisgyermek ott
tartózkodását.
ОШ „Хуњади Јанош“ у Чантавиру добила је донацију Генералног конзулата, вредну пет
хиљада евра, којом ће бити опремљена кухиња у вртићу која функционише у оквиру школе.
Захваљујући томе биће организован дневни боравак за 150 малишана.
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❧Kalamáris - “Каламариш”❧
(2020. december ❧ децембар 2020.)
December 21-től minden nap 1-1 óvodás, illetve iskolás szavalatát láthattuk a Pannon RTV
Kalamáris című műsorában. Összesen 84 gyermek képviselte a iskolánkat és mondta el versét a
műsorban.
Почев од 21. децембра били смо у могућности гледати по једно дете из нашег вртића
или школе који су рецитовали у емисији “Каламариш” на Панон РТВ-у. Своје песмице
одрецитовало је укупно 84 деце наше школе.
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Január

Јануар
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❧"У мом граду живе људи"-Az én városomban emberek élnek❧
(2021. január 3. ❧ 3. јануар 2020.)
Победници на конкурсу "У мом граду живе људи"-Az én városomban emberek élnek
pályázat nyertesei:
Horvát Petra 1. hely
Петра Савић 1. место
Majoros Petra 3. hely
Rác Szabó Dávid 3. hely
Földi Dorina 3. hely
Ванеса Винцер 3. Место
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❧A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja - Сећање на холокауст❧
(2021. január 27. ❧ 27.јануар.2021.)
Január 27-én, 75 évvel az auschwitzi haláltábor felszabadítása után, a világon mindenütt
megemlékeztek a holokauszt áldozatairól, így iskolánkban is. Ezen a napon a múlt borzalmaira
visszaemlékezve egyben tanítunk is, hogy hasonló szörnyűségek, bízva egy ránk váró szebb jövőben,
ne következhessenek be. Szedlár Barna Rózsa tanárnővel a diákok erre a napra egy képkiállítást
készítettek a koncentrációs táborokról, melyet az iskola előcsarnokában tekinthettünk meg. A diákok
saját alkotásaikkal is emléket állítottak azoknak az ártatlan áldozatoknak, akik a második
világháborúban a népirtás következtében vesztették életüket.
Светски дан сећања на холокауст јесте 27.јануар. На овај дан сећамо се свих оних, који
су били жртве једне од највећих трагедија у историји.
Сваке године се сећању на страдање Јевреја у Другом светском рату придружују и ученици
наше школе.

❧Szent Száva napja - Свети Сава❧
(2021. január 27. ❧ 27. јануар 2021.)
Szent Száva napját ünnepeltük január 27-én. A kultúra, az oktatás, az iskola védőszentjére
emlékeznek ezen a napon a szerbiai iskolákban.
27. jануара се у школама Србије сећају на свеца и заштитника школа, културе и
образовања, Светог Саву. Није то било другачије ни у нашој школи.

40

41

Február

Фебруар
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❧Magyarra Hangolva dalszöveg fordító verseny - Такмичење у превођењу
текстова песама “Magyarra Hangolva”❧
Iskolánk tanulói kiválóan szerepeltek a 3. Magyarra Hangolva dalszöveg fordító versenyen: a
86 beérkezett pályázat közül Ludmány Máté és Rózsa Balázs fordítása bronz minősítést kapott!
Gratulálunk! Felkészítő pedagógus: Juhász Kozma Szuzanna.
Ученици наше школе су освојили леп резултат на 3. Такмичењу у превођењу текстова
песама “Magyarra Hangolva”: од пристиглих 86 превода Лудмањ Мате и Рожа Балаж освојили
су 3.место. Честитамо! Припремала их је наставница Јухас Козма Сузана.
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❧A kiválasztott intézmények között szerepel a Hunyadi!-Наша школа је
изабрана за учешће у пројекту!❧
Az oktatási Minisztérium, az UNICEF és az EU közös, hosszútávú projektjébe iskolánk is
beválasztásra került. A digitális szakadék áthidalása Szerbiában a legkiszolgáltatottabb gyermekek
számára elnevezésű projekt Szerbia-szerte közel 20.000 tanulót érint majd.
Az iskolák technikai felszereltsége bővül, valamint a tanárok továbbképzése is megvalósul az
elkövetkező két évben. S a valódi nyertesek, mint eddig mindig is, iskolánk tanulói lesznek
У склопу пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу –
оснивање образовних дигиталних библиотека и пружање додатне подршке школама и
ученицима“, који је резултат заједничке иницијативе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Европске уније и УНИЦЕФ-а, спроведен је двофазни процес селекције
школа за учешће у пројекту.
Укључивањем ових школа, пројектом ће бити обухваћено преко 20.000 ученика.

❧Városi matematikaverseny - Градско такмичење из математике❧
Петра Савић је освојила друго место на градском такмичењу из математике.
Savić Petra 2. helyezést ért el a városi matematikaversenyen!
Rózsa Balázs a városi matematikaversenyen dicséretben részesült. A versenyre Sinkovics
Csilla tanárnő készítette fel.
Рожа Балаж је на градском такмичењу из математике освојио похвалу. Ученика је за
такмичење припремила наставница Шинкович Чила.
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❧Fekete Mihály Emlékverseny - Меморијално такмичење Фекете Михаљ❧
Gratulálunk Rózsa Balázs, 6.c osztályos tanulónak és Huszta Kristóf, 8.a osztályos tanulónak
a Fekete Mihály versenyen elért eredményükhöz!
Честитамо ученицима Рожа Балажу из 6.ц и Хуста Криштофу из 8.а на постигнутим
резултатима.

45

❧Iskola napi irodalmi- és képzőművészeti pályázat - Литерарни и ликовни
конкурс за Дан школе❧
(2021. február 17. ❧ 17. фебруар.2021.)
Iskolánk napja alkalmából irodalmi- és képzőművészeti pályázatot hirdettünk, melyre nagyon
szép alkotásokkal pályáztak a diákok. Megrajzolták, elképzelték álmaik iskoláját, és összefoglalták,
hogy mit is szeretnek annyira a Hunyadiban.
Поводом Дана школе је организован литерарни и ликовни конкурс. Ђаци су припремили
изврсне радове. Нацртали су, замислили школу из снова и представили шта то највише воле у
нашој школи.
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❧Álmaink iskolája-Школа наших снова❧
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❧Jubiláris-Јубиларна награда❧
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❧Farsang - Маскенбал❧
(2021. február 27. ❧ 27.фебруар 2021.)
A farsangi jelmezverseny közönségszavazása is megtörtént, köszönjük a szavazatokat! Az
első öt helyezett: Rada Alex, Csizofszki Kolos és Csizofszki Nimród, Gyolai Fanni, Homolya
Florentin és Kopasz Emma. Készüljetek gyerekek a következő évi farsangra!
Пристигли су резултати гласања за најбољи костим на маскенбалу који је одржан
поводом Дана школе. Захваљујемо се свим учесницима и честитамо победницима! Спремајте
се децо и за следећи маскенбал!
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❧Кépzőművészeti pályázat (Matija Gubec Általános Iskola)- Ликовном конкурс
(ОШ "Матија Губец")❧
(2021. február 27. ❧ 27.фебруар 2021.)
A Matija Gubec Általános Iskola által meghirdetett képzőművészeti pályázaton Hajcsunk
Larissza első helyezést, Rekić Adél pedig második helyezést ért el. Gratulálunk nekik és tanító
nénijüknek, Vituska Kornéliának.
На ликовном конкурсу организовано од стране ОШ "Матија Губец" ученици наше
школе су постигли изванредне резултате: Лариса Хајчунк 1. место, Адел Рекић 2. место.
Честитамо ученицима и учитељици Корнелији Витушка.
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❧Az erőszak megfékezésének napja - Међународни дан борбе против
насиља❧
(2021. február 29. ❧ 29.фебруар 2021.)
Minden évben február utolsó szerdáján tarjuk meg az iskolai erőszak megfékezésének napját.
Ez alkalomból a legkisebbekkel, az óvodásokkal is beszélgettük az erőszak negatív hatásáról.
Као и сваке године Међународни дан борбе против вршњачког насиљиа се обележава
последње среде у фебруару. Тим поводом смо о заштити од насиља и превенцији разговарали и
са нашим најмлађима, забавиштанцима.
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Március

Март
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❧Online oktatás - Настава на даљину❧
Iskolánk pedagógusai is bekapcsolódtak az online oktatás elősegítése céljából szervezett
kezdeményezésbe, melyet az oktatási minisztériummal és a tartományi titkársággal együtt indított a
Magyar Nemzeti Tanács. A mai napon hat tanár vehette át a tanúsítványt.
"Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni közösségünkért tett fáradozásáért, és megköszönni áldozatos,
megfeszített és színvonalas pedagógusi munkáját"-áll a tanúsítványban.
Наставници наше школе такође су учествовали у иницијативи организованој за
промоцију онлајн образовања коју је покренуо Национални савет мађарске националне мањине
заједно са Министарством просвете и Покрајинским секретаријатом. Данас је шест наставника
могло да преузме потврду.
„Искористили би ову прилику да изразимо захвалност за ваш труд за нашу заједницу и да вам
захвалимо на вашем пожртвованом, напетом и квалитетном педагошком раду“, наводи се у
сертификату.
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❧Közösségi munka-корисни рад❧
Nagyon büszkék vagyunk tanítvànyainkra, akik szabadidejüket a közösség javàra fordítjàk.
Поносни смо на ученике који своје слободно време проводе у корисном раду који доприноси
зајендици.

❧Színek és formák harmóniája - Хармонија боја и облика❧
(2021. március 9. ❧ 9.март 2021.)
A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács pályázatot hirdetett ez év márciusában Színek és formák
harmóniája címmel. Dicséretben részesültek: Barna Hanna 6. b, Forgó Boglárka 6.a, Dér Tamara 7.b
és Savić Petra 5.d osztályos tanulók. Koza Eszter tanárnő mentorálta őket.
Савет за подршку талентима Војводине организовао је конкурс у марту на тему
Хармонија боја и облика. Похваљени су следећи ученици: Барна Хана 6.а, Форго Богларка 6.а,
Дер Тамара 7.б и Савић Петра 5.д. Припремала их је наставница Коза Естер.
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❧Oдржана 32. општинска смотра рецитатора - 32. községi szavalóverseny❧
(2021. március 19. ❧ 19.март 2021.)
19. марта је одржана 32. општинска смотра рецитатора где је Јелена Церовац освојила 2.
место и пласирала се у други круг такмичења на којем је освојила похвалу.
A március 19-én megrendezett 32. községi szavalóversenyen Cerovac Jelena az előkelő 2.
helyet szerezte meg, és továbbjutott a körzeti versenyre, ahol dicséretben részesült.
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❧Kecsenovics Szabó Dóra igazgatónő négy évre szóló igazgatói megbízatása
2021.03.20-án véget ér.❧
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❧Az igazgatói mandátum megkezdésа- Почетак мандата❧
(2021. március 21. ❧ 21.март 2021.)
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Április

Април
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❧Húsvéti készülődés - Припрема за Ускрс❧
(2021. április ❧ април 2021.)
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❧Községi szintű magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny - Oпштинско
такмичење из мађарског језика❧
(2021. április 17. ❧ 17.април 2021.)
Szombaton, április 17-én került megrendezésre iskolánkban a községi szintű magyar nyelvi és
nyelvhelyességi verseny a 8. osztályosok részére. Iskolánkat Vituska Viktor (8.b) és Horváth Kávai
Hanna (8.c) képviselték a megmérettetésen, melyen Hanna 3. helyezést ért el!
У суботу се одржало општинско такмичење из мађарског језика. Нашу школу су
представили Хана Хорват Каваи (8.ц) и Виктор Витушка (8.б). Хана је освојила 3. место.
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❧Községi műszaki verseny - Oпштинско такмичење из технике и
технологије❧
(2021. április 17. ❧ 17.април 2021.)
2021. április 17-én rendezték meg a községi műszaki versenyt is, melyen Kiss Kitti 8.a
osztályos tanuló 2. helyezést ért el!
У суботу, 17.04.2021. одржано је општинско такмичење из Технике и технологије. Наша
ученица, Кити Киш из 8.а разреда освојила је 2. место.

65

❧Tavaszi Tárlat - Пролећна изложба❧
(2021. április 23. ❧ 23.април 2021.)
Az április 23-án megnyíló Tavaszi Tárlat keretein belül a Bartók Béla Művelődési
Egyesületben az érdeklődők számos csodás tavaszi alkotást tekinthettek meg. Óvodásaink és
iskolásaink is ellátogattak az egyesületbe, hogy megnézzék a tavaszi festményeket.
23. априла заинтересовани су могли да посматрају дивне пролећне радове у оквиру
отворене пролећне изложбе у КУД “Бела Барток”. Наши забавиштанци као и ученици су
отишли да погледају пролећне слике.
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❧ Oпштинско такмичењa из српског језика - Községi szerb nyelvi verseny❧
(2021. április 24. ❧ 24.април 2021.)
24. априла је на општинском такмичењу из српског језика Николета Жужић освојила 3.
место и пласирала се на окружно такмичење.
Április 24-én a községi szerb nyelvi versenyen Žužić Nikoleta 3. helyezést ért el és
továbbjutott a körzeti fordulóra.

❧ XX. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia verseny - XX tакмичење из физике и
хемије “Золтан Ковач Стрико”❧
(2021. április 24. ❧ 24.април 2021.)
A hétvégén rendezték meg a XX. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia versenyt Zentán,
melyen 1. helyezést ért el Huszta Kristóf, Kiss Kitti, Toldi Mártin és Vituska Viktor. 2. helyezettek
lettek Sebők Tímea és Lassú Emma.
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Током викенда у Сенти је одржано XX tакмичење из физике и хемије “Золтан Ковач
Стрико” на којем прво место је освојио Криштоф Хуста, Кити Киш, Мартин Толди и Виктор
Витушка. 2. место су освојиле Тимеа Шебок и Ема Лашу.

68

❧Idegennyelvi versenyek - Tакмичењe из страних језика❧
Szebbnél szebb eredményeket értek el tanulóink az idegennyelvi versenyeken. A községi
német versenyen Kovács Karin 3., Csákány Viktória 1. helyezett lett, Horváth Kávai Hanna pedig 3.
helyezést ért el angol nyelvből.
Április 25-én került sor a körzeti fordulóra, melyen Hanna és Viktória is 2. helyezettek lettek.
Felkészítő tanáraik: Liliom Gyöngyi és Rekić Muci Natália.
Све боље резулате постижу наши ученици на такмичењу из страних језика. На
општинском такмичењу из немачког језика је Ковач Карин освојила 3. место, Чакањ Викторија
1. место док је Хорват Каваи Хана освојила 3. место на такмичењу из енглеског језика.
25. априла је одржано окружно такмичење из страних језика на којем су Хана и
Викторија освојиле 2. место. Наставницима који су их припремали, Рекић Муци Наталији и
Лилиом Ђенђики.
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❧Kisfoci - Мали фудбал❧
(2021. április 26. ❧ 26.април 2021.)
Фудбалски тим наше школе освојио је 3. место на градском такмичењу у малом
фудбалу.
Iskolánk tanulói az általános iskolások számára megszervezett városi bajnokságon 3.
helyezést értek el kisfociban.
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❧Körzeti matematikaverseny - Oкружно такмичење из математике❧
(2021. április 25. ❧ 25.април 2021.)
Április 25-én, vasárnap került megrendezésre a körzeti matematikaverseny, melyen Savić
Petra, 5.d osztályos tanuló dicséretben részesült.
25. априла одржао се окружно такмичење из математике, на којој је ученица 5.д разреда,
Петра Савић је добила похвалу.
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Május

Мај
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❧Májusfa - Мајско дрво❧
(2021. május 1. ❧ 1. мај 2021.)
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❧Virágültetés - Сађење цвећа❧
(2021. május 10. ❧ 10. мај 2021.)
Május elején, a tavaszi szünet után a 4.b és 4. c osztály tanulói összefogva egy kis
munkaakció keretén belül virágokat ültettek, kertészkedtek, szépítették az iskola udvarát, és lassan a
nyárra hangolódtak.

75

❧Föld napi rajz- és versíró pályázat-❧
Дан планете Земље
(2021. május 11. ❧ 11. мај 2021.)
Május 11-én vehették át díjaikat az ecoKarma által meghirdetett Föld napi rajz- és versíró pályázat
nyertesei. Iskolánkból is szép számmal kerültek ki díjazottak.
Дана 11. маја су ученици могли преузети награде које су освојили подовом конкурса који је
спровела ecoKarma а поводом Дана планете Земље. Ученици су освојили велики број лепих
награда.
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Tanulóink mindig aktívan és lelkesen vesznek részt a szervezet munkaakcióiban is, melyeket a
környezet megóvása, megtisztítása, hulladékmentesítése érdekében szerveznek.
Наши ученици активно и марљиво учествују на разним радним акцијама које се организују
поводом очувања планете и заштите животне средине.

❧Versvándor-Рецитатор❧
(2021. május 12.. ❧ 12. мај 2021.)
Május 12-én iskolánkba látogatott Tóth Péter Lóránt versvándor, Radnóti-díjas versmondó,
aki rendhagyó irodalomórát tartott 7. és 8. osztályos tanulóink számára Radnóti Miklós
életének utolsó hat hónapjáról.
12. маја је нашу школу посетио Тот Петер Лорант, мађарски рецитатор, и одржао је
невероватан час књижевности за ученике 7. и 8. разреда о последњих шест месеци живота
Радноти Миклоша.
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❧XIX. Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője - Уметничко такмичење
основца❧
(2021. május 15 . ❧ 15.мај 2021.)
19. alkalommal rendezték meg az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjét, melyen
iskolánk tanulói gyönyörű eredményeket értek el: Kuzmanovski Léna 1. helyezett lett az 1-2.
osztályosok korcsoportjában versmondásból, Csetvei Noé is 1. helyezést ért el ebben a kategóriában a
3-4. osztályosok csoportjában, Rózsa Balázs pedig fogalmazásával érdemelte ki az 1. helyet. Lénát
Lengyel Andrea, Noét és Balázst Ozsvár Ildikó készítette fel a versenyre. Dicséretben részesültek
még: Dér Tamara, Firic Viktor, Kis Csepegi Bence, Kis Csepegi Viktória, Kovács Virág, Kucor
Hanna, Pásztor Réka, Rašković Sara, Rekić Adél és Zélity Botond.
По 19. пут је одржано уметничко такмичење ученика основних школа на којем су наши
ученици остварили изванредне резултате: Кузмановски Лена је освојила 1. место у категорији
рецитовања за ученике 1. и 2. разреда, Четвеи Ное је такође освојио 1. место у рецитовању али
у категорији за ученике 3. и 4. разреда, док је Рожа Балаж своје 1. место заслужио својим
изврсним саставом. За такмичење Лену је припремила Ленђел Андреа, док је Ное и Балажа
припремила Илдико Ожвар. Похваљени су: Дер Тамара, Фириц Виктор, Киш Чепеги Бенце,
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Киш Чепеги Викторија, Ковач Вираг, Куцор Хана, Пастор Река, Рашковић Сара, Рекић Адел и
Зелић Ботонд.

❧Atlétika - Атлетика❧
(2021. május 13. - 13. мај 2021.године)
Horvát Bálint 8. a osztályos tanuló egyedüliként kvalifikálta magát iskolánkból a körzetek
közti atlétikaversenyre, melyet május 13-án rendeztek meg Újvidéken. Bálint távolugrásban a 7.
helyet szerezte meg. Ezzel az eredménnyel sajnos nem tudott bejutni a köztársasági fordulóra, de
nagyon büszkék vagyunk rá, hogy képviselte iskolánkat és amiért kiválóan helyt állt a versenyen.
Rafai Csongor tanár úr készítette fel és kísérte el a versenyre.
Као једини кандидат се квалификовао на такмичење из атлетике међу општинама које су
одржали у Новом Саду 13. маја. Балинт је освојио 7. место скоком у даљ. Овим резултатом
нажалост није могао да се пласира на републичко такмичење, али ипак смо поносни на њега
што је био одличан на такмичењу. Наставник Чонгор Рафаи га је припремио и пратио на
такмичење.
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❧Tanár-diák focimeccs❧
(2021. Május 17. ❧ 17. мај 2021.)
Május 17-én rendezték meg a már hagyományosnak mondható tanár-diák focimeccset,
melyen a 8.-os fiúk tanáraik ellen mérkőztek meg. A tanárok csapatát az igazgató bácsi is
erősítette, talán ennek is köszönhetően sikerült nyerniük 5–1-re.
17. маја је одржана сад већ традиционална фудбалска утакмица између наставника и
ученика, где су ученици 8. разреда играли против наставника. Тим наставника је подржао
директор школе што је вероватно допринело и победи наставника. Резултат је био 5-1.
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❧ 8. Diákszínjátszó találkozó Ómoravicán❧
(2021. Május 18. ❧ 18. мај 2021.)
Május 18-án került megrendezésre a 8. Diákszínjátszó találkozó Ómoravicán, ahol színjátszó
csapatunk elismerésben részesült. Köszönjük a diákok és pedagógusaik, Hatala-Horvát Szuzanna,
Kecsenovics Szabó Dóra és Szedlár Barna Rózsa lelkes munkáját!
18. маја је одржан 8. глумачки састанак у Ст. Моравици где је глумачка екипа школе
освојила признање. Захваљујемо се ученицима и припремним наставницима Хатала-Хорват
Сузани, Кеченович Сабо Дори и Седлар Барна Рожи за пожртвован рад.
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❧Ribár Béla Általános Iskolai Fizikaverseny - Tакмичење из физике "Рибар
Бела"❧
(2021. május21 . ❧ 21. мај 2021.)
2021. május 21-én 15. alkalommal került megrendezésre Horgoson a Ribár Béla Általános
Iskolai Fizikaverseny vajdasági döntője, melyen tanulóink kiváló eredményeket értek el. Első díjban
részesültek: Iván Károly és Tót Bagi Kristóf. Második lett Lengyel Ádám. Harmadik helyezést értek
el: Huszta Kristóf, Rózsa Balázs és Zabos Dóra. A versenyre Vörös Sándor tanár úr készítette fel
őket.
15. маја 2021. године је по 15. пут одржано такмичење из физике "Рибар Бела" на
Хоргошу на којем су наши ученици остварили одличне резултате. Прву награду су освојили:
Иван Карољ и Тот Баги Криштоф. Другу награду је освојио Ленђел Адам, а трећу награду
Хуста Криштоф, Рожа Балаж и Забош Дора. На такмичење их је припремио наставник Вереш
Шандор.
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❧Anyák napi irodalmi és képzőművészeti pályázat❧
A bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ anyák napi irodalmi és
képzőművészeti pályázatán Rekić Adél és Földi Dorina 1. helyezést értek el, Majoros Petra és
Krgovity Viktória különdíjban részesültek.
На конкурсу мађарског културно уметничког центра Дожа Ђерђ из Бајмока поводом
дана мајки су изузетно успешни били наши ученици Рекић Адел и Фелди Дорина који су
освојиле прво место, Мајорош Петра и Крговић Викторија су освојиле посебну награду.
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❧Köztársasági német verseny - Републичко такмичење из немачког језика❧
(2021. május 29. ❧ 29. мај 2021.)
Mérhetetlenül büszkék vagyunk Csákány Viktóriára, aki a köztársasági német versenyen 2.
helyezést ért el. A versenyre Liliom Gyöngyi tanárnő készítette fel.
Неизмерно смо поносни на нашу ученицу Чакањ Викторију која је на Републичком
такмичењу из немачког језика освојила 2. место. За такмичење је ученицу припремила
наставница Лилиом Ђенђи.
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Június

Јун
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❧Honismereti verseny-Такмичење из историје❧
(2021. június 1.❧ 1. јун 2021.)
25. alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Honismereti Verseny. A verseny
házigazdája ezúttal is a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola volt. Iskolánkat Horváth Kávai
Hanna, Popity Léna, Csákány Viktória, Huszta Kristóf, Orovec Alex és Bakos Áron 8.a és 8.c
osztályos tanulók képviselték. Az idei évben a verseny témája Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című
műve volt. Agyánszki Máté készítette fel a tanulókat a versenyre.
На XXIV "Kárpát-medencei Honismereti" такмичењу учествовала су 2 тима из Чантавира.
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❧WRO Vajdaság (World Robot Olympiad)❧
Idén a WRO témája a fenntartható fejlődés és a megújuló energia volt. A verseny idén is
online zajlott és a csapatok egy videót és egy rövid leírást töltöttek fel a platformra, az előzetes
instrukciók alapján. A hunyadis csapatot Cipó Amanda, Fekecs Dominik és Huszta Noel 2.c
osztályos tanulók alkották, akik a WeDo, vagyis a legkisebb korcsoportúak kategóriájában
versenyeztek. A 11 csapatból a 4. helyet sikerült megszerezniük. A versenyre tanító nénijük, Németh
Boglárka készítette fel őket.
Ове године теме WRO су били одрживи развој и обновљива енергија. Такмичење се
развило онлајн и ове године тако што су екипе поставили видео снимак са кратким описом на
платформу према претходним упутствима. Наш тим су представили следећи ученици: Аманда
Ципо, Доминик Фекеч и Ноел Хуста из 2.ц одељења који су се такмичили у WeDo, односно у
најнижој старосној категорији. Освојили су 4. место од 11 пријављених екипа. Учитељица
Богларка Немет их је припремила за такмичење.
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❧Gyárlátogatás a Gebiben-Посети фабрици “Геби”❧
Nyolcadikosaink gyárlátogatása a Gebiben.
Осмаци су посетили "Gebi" фабрику.

❧Kosárlabda-bajnokság-Такмичењe из кошарке❧
(2021. јúnius 2.❧2.јун 2021.)
Tanulóink is részt vettek a kosárlabda-bajnokságon, melyet Szabadkán rendeztek meg. A fiúk
és a lányok is remekül helyt álltak . Mindkét csapat 3. helyezett lett!
Наши ученици су учествовали на такмичењу "Лига СУ шампиона" које је одржано у
Суботици. Дечаци и девојчице су остварили изванредне резултате и освојили 3. место!
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❧Ballagás - Испраћај осмака❧
(2020. június 10.❧10.јун.2020.)
A nyolcadikos diákok számára várva várt és bizonytalan esemény volt a ballagás. Nagy
örömünkre, kicsit másként, de ünnepélyesen el tudtak búcsúzni az iskolától, a tanároktól és
diáktársaiktól. A generáció diákja Žužić Nikoletta lett, a legjobb sportolónak pedig Januskó Ármint
választották. Rajtuk kívül még sok diákot jutalmaztak meg a kitűnő tanulmányi eredményükért, a
sportban elért teljesítményükért, illetve a néptánc, a tudományok és a művészetek területén elért
sikereikért. Kiss Kitti, Gandis Adél, Horváth Kávai Hanna és Király Violetta búcsúztak el a
nyolcadikos diákok nevében tanáraiktól és diáktársaiktól.
Матура је била дуго очекивани а мало и несигурни догађај за осмаке. На наше велико
задовољство, могли су да се опросте од школе, наставника и својих другара на мало другачији,
али свечан начин. Ученик генерације постао је Николета Жужић, а за најбољег спортисту
изабран је Армин Јанушко. Поред њих, многи други су награђени за одличан успех током
школовања за успех у разноразним спортским такмичењима и успех у народним играма, науци
и уметности.
Кити Киш, Адел Гандиш, Хана Хорват Каваи и Виолета Кираљ опростиле су се од својих
наставника и другара у име ученика осмих разреда.
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❧Ballagó diákjaink névsora❧Ученици осмих разреда❧
8.а osztály
Angyal Rebeka, Bakos Áron, Horvát Bálint, Huszta Kristóf, István Bea, Jovánovity András,
Jovánovity Rizsica, Kiss Kitti, Krgovity Viktória, Mecserik Dániel, Nagy Balázs, Nedelykovity
Natasa, Orovec Alex, Pásztor Réka, Pintér Rebeka, Pletikoszity Kitty, Pósa Dominika, Torda Viktória

8.b osztály:
Bálint Fanni, Druzsek Bianka, Erdélyi Ármin, Forgó Klaudia, Gandis Adél, Geler Axel, Gere Márk,
Gere Melissza, Horvát Petra, Kovács Lolita, Kovács Luszi, Toldi Aida, Toldi Mártin, Vincer Árpád,
Vituska Viktor, Zsámbóki Erik, Biacs Adrien
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8.c osztály:
Csákány Viktória, Fügedi Dóra, Horváth Kávai Hanna, Januskó Ármin, Kecsenovics Patrik, Kis
Csepegi Árpád, Kovács Karin, Lakatos Nikolasz, Mezei Katarina, Német Viktória, Pásztor Áron,
Peller Dénes, Pletikoszity Ádám, Popity Léna, Tót Bagi Patrik, Utasi Melánia
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8.д разред:
Жужић Николета, Виолета Кираљ, Лука Проле,Ромић Филип, Тризња Бењамин

97

Igazgató beszéde:

Kedves ballagó diákok, tisztelt szülők, vendégeink!
Tisztelt Szülők!
Büszkén tekinthetnek a ballagó lányokra és fiúkra. Az arcukra nézve felvillan a 8 évvel ezelőtti fiatal diák
képe, aki egy új kihívás felé vette az irányt.
Önök тudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek az itt álló fiatalok boldogulásáért. Kérem, álljanak
meg a mindennapi munka rohanásában és gondoljanak vissza az utóbbi évekre, azokra az áldozatokra,
amiket vállaltak értük. Most egy olyan időszak következik, amikor a küzdelmeket egyre önállóbban kell
megvívniuk, de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra szorulnak az élet nehézségeinek
leküzdésében, és Önöknek, nekünk segítő kezet kell nyújtanunk. Az egykori támaszból az idő révén segítő
kéz, majd bölcs tanács válik. Mindez azt jelenti, hogy a fiataloknak szüksége van az önállósulásra, az
önálló gondolkodásra, de azért, jó, ha mi is ott vagyunk valahol a háttérben.
Úgy érzem, hogy azért, amilyenek lettek ezek a fiatalok, és amilyen lesz az életük, abban közös a
felelősségünk. Kérem, segítsék Őket abban, hogy életükben tartós boldogságot tudjanak elérni.
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Köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeletét ránk bízták, és hogy az elmúlt 8
év alatt mellettünk álltak és segítették munkánkat.

Tisztelt Osztályfőnökök, kedves Kollégák!
Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm, hogy
következetes, türelmes és tartós munkával a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek
diákjainkat. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az iskolás évek alatt kaptak
tőletek tanulóink. Mi pedagógusok évről évre ballagtatunk, számos osztályt végigviszünk, mégis
tudjuk, hogy minden diák egyszeri és megismételhetetlen. Pedagóguspályánk mindenkori legszebb
ismétlődése a ballagás.
Kedves nyolcadikosok!
Ezen a napon életetek egyik legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb időszaka zárul le. A
Hunyadiban töltött évek során számtalan inspiráló élményért titeket: tapasztalat, tudás,barátság,
szerelem, napi bánatok, örömök.
Sokszínű évfolyam vagytok, és valamennyien tehetségesek. A tehetség egyszerre felelősség, kötelesség
és kockázat is, mert a siker és kudarc lehetősége egyaránt benne rejlik.Kik a tanulásban,a tanulmányi
versenyeken, kik a nyelvek területén, kika művészetekben, többen a sportban alkotottatok
maradandót. Vannak köztetek olyanok is, akik a kezdeti botladozások után megkomolyodva, végre
határozott célt kitűzve az utolsó hónapokraugyan,de felnőttek. Az általános iskolás évek során
leküzdöttetek minden akadályt, online tanulást, röviditett órákat, kamerás feleléseket.
A jövő az iskolapadban kezdődik, ezért értékmérő pillanatok ezek, hiszen kiderülni látszik, hogy mint
iskola mennyit érünk, mennyire tudunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, azaz mennyire tudtuk
felkelteni az igényességet minden igazra, jóra és szépre.
Kedves végzős diákjaink! Fontos, hogy a búcsú után se szakadjatok el végleg egymástól! Gondoljatok
arra, hogy nyolc év alatt olyan mély barátságokat kötöttetek, amelyek elkísérnek további utatokon.
Úgy gondolom, a közös munkának akkor volt értelme, akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok,
azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek. Ezért a közelgő érettségihez még kellő odafigyelést,
alapos felkészülést és sikereket kívánok nektek, hogy az elképzelt célhoz vezető úton haladhassatok
tovább.
Tanártársaim és iskolánk összes dolgozója nevében Hamvas Béla idézettel kívánok nektek sikeres
életutat. „ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
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ad belőle.....Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg. Most eredj és élj, mert a világ
a tiéd.”

Isten veletek.
Говор директора

Драги матуранти, поштовани родитељи, уважени гости!
За мене испраћај једне дивне генерације матураната представлја најемотивнији и непоновлјив
тренутак чак и када човек не може увек да каже нешто ново. Речи одлазе али емоције остају.

Поштовани родитељи,
Поносни смо на ваше и наше матуранте. Гледајући њихова лица појави сеслика од пре 8 година
када су се онако мали уплашени упутили ка новом изазову који су успешно савладали.
И сами знате колико сте труда, рада уложили и заједничким снагама се борили за срећу и
добробит овде присутних (малих) матураната.
Молим вас да на тренутак застанете са свакодневним ужурбаним обавезама и присетите се
колико сте се последњих година жртвовали за њих. Сада следи период када постају
самосталнији и када се морају борити за себе, али не заборавите да ће им и тада бити потребно
много подршке како би се изборили у тешким ситуацијама. Пружите им руку и помозите им.
Осећам да смо заједно одговорни за оно што су постали ови млади матуранти али не само за
протекли периоднего и за будућност овде пристуне младе деце. Будите уз њих док остварују
своје снове и бодрите их да буду и даље храбри и никада не одустају.
Хвала вам за то што сте један од значајнихживотних путева препустили нама, да деци пружимо
(квалитетно) образовање и васпитање и што сте протеклих 8 година пружали подршкупре свега
њимаали и нама и нашем раду јер без вас не бисмо успели да ове младе људе изведемо на
прави пут.
Поштоване одељенске старешине, драге колеге,
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Матура се за нас просветне раднике одржава сваке године када испраћамо нове генерације и
неко би рекао да је свака година иста али не, матура представља део наше наставничке каријере
где се сваки пут изнова и изнова уверимо да је сваки ученик посебан и непоновљив.
Тежак али веома радостан задатак је био да овде пристуне матуранте доведете управо до овог
тренутка, до матуре и завшетка једног великог поглавља.
Хвала вам што сте кроз континуиран, стрпљив и мукотрпан рад пружили знање нашим
ученицима. Хвала вам за сву бригу, стрпљење, љубав коју су кроз протеклих 8 година добили
од вас.

Драги осмаци,
На данашњи дан се завршава један од најлепших, најинтересантнијих и најузбудљивијих
поглавља вашег живота. Током година проведених овде у школи у Хуњадију имали сте безброј
догађаја који су вам пружили искуство, знање, љубав, пријатељство, срећу а понекад вам
задали и мале проблеме.
Сви ви сте остварили различите резултате и поседујете неописиве таленте. Неко је талентован
за учење, неко је показао изванредне резултате на научним такмичењима, на језичким
такмичењима, на такмичењима у различитим уметностима, а многи су свој таленат показали у
спорту.Таленат је специфична способност која је истовремено дужност, одговорност и ризик,
јер поред низа успеха понекад зна да наиђе и понеки неуспех али тек тада не треба да
одустанете већ да неуспех посматрате као знак да увек можете боље. Изградите вашу
будућност онако како ви желите, јер алате за такву градњу имате у својим знањима, талентима
и способности да стално учите и сазнајете нове ствари.
Током основне школе прешли сте све мање и веће препреке, онлине наставу, скраћене часове,
одговарање преко камере …
Драги матуранти, веома је важно да се након овог растанка не раздвојите један од другог.
Присетите се само колико сте током ових осам година стекли истинских и јаких пријатељстава
која ће вас пратити кроз даљи живот. И зато дружите се, подржавајте, бодрите једни друге.

101

Заиста бих био много срећан када бисте сви постали и радили оно што истински желите и тада
бих био сигуран да је наш заједнички рад победио. Због тога вам за предстојећи завршни испит
желим много среће, пажње и темељне припреме како би остварили најбоље резултате и били
корак ближе још једном свом циљу и остварењу својих снова.
За крај бих вам само додао још да не гледате живот преко екрана јер људско око има много
више боја и пиксела. Живите живот!
Драги матуранти, родитељи, наставници још једном вам честитам на сјајним резултатима и
свему што сте допринели овој школи.
Матуранти, срећно!

Nyolcadikosok búcsúbeszédei-Опроштајни говор осмака
Régóta vártuk ezt a napot de ma mégis szomorúan válunk el. Nyolc év együtt töltött idő után nehézkes a búcsú.

Elsős korunk óta együtt nevettünk, sírtunk, veszekedtünk, és segítettük egymást. Zélity Edit tanító néninkkel olyanok
voltunk mint tyúkanyó és kiscsibéi. Mindig mellettünk volt, segített, és sok mindenre megtanított minket, egyengette
útjainkat. Köszönettel tartozunk neki, hiszen nélküle most nem lehetnénk itt. Voltak érdekes és izgalmas kirándulásaink,
ahol Fruška gora-t

kiemelném, hiszen az tényleg egy nagy élmény volt. Erről a kirándulásról vannak a legérdekesebb

emlékeink. A felső tagozatban a tanító néniből hirtelen sok új tanár és tanárnő lett. Tóth Gabriella lett az osztályfőnökünk,
akinek szintén nagy hálával tartozunk hiszen ez a négy év alatt sok gond volt velünk, de ő ennek ellenére mindig kiállt
mellettünk és segített minket. Mint minden osztályban nálunk is voltak széthúzások és viták viszont most nyolcadik végére
azt hiszem összekovácsolódtunk. Búcsúzzunk hát iskolánktól, igazgatóinktól, tanárainktól és társainktól. Az utánunk jövő
generációnak pedig üzennénk, hogy ti ne legyetek a tanárok rémei, mert utánunk kell nekik egy kis pihenés. Értékeljétek azt az
időt, amit még együtt vagytok, és élvezzétek ki, hiszen ez is egy meghatározó szakasz életünk folyamán, és sok emlék örökre
megmarad.

Bármely fájó is a búcsú a szeretett iskolánktól, az idő elmúlt és el ballagunk, de az vigyen tovább mindannyiunkat
hogy minden vég valami újnak lehet a kezdete.
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Kiss Kitti 8.a osztály
Tisztelt vendégek, tanárok és kedves diákok!
Még most is nehéz elhinni, hogy ez a nyolc év, amit az iskola padjaiban töltöttünk, a végéhez ért. Egyik
szemünk sír, tudván, magunk mögött hagyunk csodás emlékeket, amiket együtt töltöttünk, és el kell
hagynunk azt a helyet, ahol a kedves tanáraink megkegyelmeztek nekünk. Másik szemünk nevet, hisz
végre mi is középiskolások leszünk. Nehéz egy olyan környezetet magunk mögött hagyni, ahol barátokat
és felejthetetlen emlékeket szereztünk.
Nyolc év után itt állunk, megköszönve a hetedikeseknek, hogy eljöttek és a tanárainknak a sok munkát.
Gandis Adél 8.b osztály
Kedves ballagó nyolcadikosok

Fontos és jelentős esemény egy diák életében a ballagás. Véget ért egy szakasz, és kezdődik egy
újabb. Ki hitte volna, hogy ez a nyolc év ilyen gyorsan elrohan. Visszatudnátok gondolni arra az első
napra? Beléptetek az iskola kapuján, elköszöntetek szüleitektől és félve, nem ismerve a körülöttetek
lévő teret elkezdtétek az első osztályt.
Az első nap megismerted az osztálytársaid és a tanító nénit aki kiválasztotta ki mellett ülsz a
következő négy évben. Talán az első osztály volt a legizgalmasabb hiszen, megismertétek a betűket,
megtanultatok olvasni és számolni. Osztályzatot még nem kaptatok csak mosolygós arcokat a papír
alján. Aztán már jöttek a jegyek és évenként egyre nehezebb lett az iskola. Az alsó volt a legkönyebb.
Az ötödik osztály mégegy új élmény.Végre, felsős vagy. Minden évben egy új tantárggyal
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gazdakodtatok. Ez a nyolc év alatt sok dolog történt, sok barátság született, olyanok amelyek életetek
végéig tartanak, vagy olyanok amelyek az iskola kapuin belül maradnak. Lehet a ti emlékeitek az
iskoláról rosszak, az a sok tanulás és az a végtelenig tartó óra, de egyszer évekkel később erre az évekre
fogtok legjobban vissza emlékezni.
Most! Búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, az iskolától. Tudjuk, hogy nem könnyű ma útnak indulni,
riaszt az ismeretlen. Bízunk benne, hogy mindannyian megtöltöttétek tarisznyáitokat olyan értékekkel,
emlékekkel, amelyek majd megsegítik a következő lépéseiteket. Az ebben a korban megszerzett tudás, az
örömök és bánatok, a nagy barátságok majd meghatározzák felnőttkorotokat. A fiatalságotok, naiv
lázadásotok, tettre készségetek lehetnek a legfőbb útravalók a tarisznyátokba. Fontos, hogy az életben
vegyétek észre a jót és tudjátok megkülönböztetni a rossztól. El kell szakadni a gondtalanságtól és sok
feladatot többnyire egyedül kell megoldanotok. „De jó lesz majd” – gondoljátok, és nem is tudjátok,
milyen gyanútlanul léptek át az olykor igen nehéz nagybetűs felnőtt világba. Eddig tanáraitok, szüleitek
jó vezető módjára veletek voltak általános iskolai tanulmányaitok során. Ez az út azonban korántsem
ért véget. Hiszen valamennyien továbbtanultok. Majd néhány év múlva, amikor emlékeitek között
kutatva rátaláltok ballagó tarisznyáitokra, a tablóra, akkor döbbentek rá, hogy az idő önmagában
semmit sem ér, csak akkor válik jelentőssé és értékessé, amikor tartalommal töltjük meg. Jusson
eszetekbe, hogy a tartalommal megtöltött idővel, utatokon tovább vándorolva mindig többek és többek
lesztek.

A nagy út előtt még egyszer pillantsatok hátra, mondjatok köszönetet tanáraitoknak, szüleiteknek, a
támogatásért és biztatásért. Mi így búcsúzunk tőletek Arany János szavaival:
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"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Neki vágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."

H orváth Kávai Hanna 8.c osztály
Године су брзо прошле , а ми се растајемо од другова , наставника , учитељица и школе . Растајемо
се од једног места на које смо навикли и које смо волели . Захвални смо на свим лекцијама које смо
савладали и научили , на свакој петици , и свакој јединици . Осећамо страх пред новим , али све се у
животу дешава са разлогом и ми крећемо даље , својим путем , у нове победе .

Виолета Кираљ 8.д разред
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А bál királya és királynője: Horvát Petra és Erdélyi Ármin
Краљ и краљица матурске вечери: Хорват Петра и Ердељи Армин

❧Kenguru matematikaverseny - Такмичење из математике “Кенгур”❧
(2020. június 10.❧10.јун.2020.)
A június 10-ei Kenguru matematikaversenyen iskolánkból 104 kis matematikusunk vett részt.
10. јуна на такмичењу из матеметике “Кенгур” из наше школе је учествовало 104
математичара.
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❧Mesélő Népkör - Rajz- és meseíró pályázat-Ликовни конкурс❧
(2020. június 10.❧10.јун.2020.)
A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ által meghirdetett rajz és meseíró
pályázaton különdíjban részesültek: Kőműves Csenge, Orovec Lara, László Dzsozefina, Csizik Ákos,
Kozma Edina, Kelemen Adrienn, Kucs Denisz, Kovács Virág és Savić Petra. Mentoraik: Agyánszki
Lídia, Koza Eszter, Orovec Julianna és Vituska Kornélia.
На објављеном литерарном и бајкописном конкурсу Мађарског културног центра
Непкер из Суботице ученици који су добили посебне награде су: Ченге Кемивеш, Лара Оровец,
Џозефина Ласло, Акош Чизик, Едина Козма, Адриен Келемен, Денис Куч, Вираг Ковач и Петра
Савић. Њихови ментори су: Естер Коза, Јулиана Оровец и Корнелиа Витушка.

❧Digitális herbárium - Дигитални хербаријум❧
(2021. јúnius 21.❧21.јун 2021.)

A 2021 áprilisától júniusáig tartó időszakban Szabadka város pályázatot hirdetett meg
Szabadka és környékének digitális herbáriuma elnevezéssel. 2021. június 21 -én ünnepélyes keretek
között került sor a legjobb alkotások díjazására. Kis Csepegi Bence második osztályos tanulónk,
Vituska Kornélia tanító néni diákja, is dicséretben részesült.
У периоду од априла до јуна 2021. године Град Суботице је расписао конкурс под
називом Дигитални хербаријум Суботице и његовог окружења. 21. јуна је био свечана додела
најуспешнијих радова. Наш ученик, Бенце Киш Чепеги ученик 2. разреда, ђак Корнелије
Витушке, такође је био један од похваљених ученика.
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❧Zrínyi Ilona matematikaverseny-Такмичење из математике “Зрињи Илона”❧
Rada Dominika a Zrínyi Ilona matematikaverseny Vajdaság körzeti fordulóján a 2.
osztályosok között 2. helyezést ért el, és egyedüliként képviselhette iskolánkat az országos döntőn.
Németh Boglárka tanító néni készítette fel a versenyre.
На окружном такмичењу из математике "Зрињи Илона" Доминика Рада је освојила 2.
место и једина из наше школе учествовала на државном такмичењу.
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❧Digitális Témahét 2021.-Дигитална недеља 2021.❧
Harmadik alkalommal vett részt iskolánk a Digitális Témahét pályázatán, amelyen elnyertük
„A legösszetartóbb külhoni magyar közössèg a járványhelyzetben” különdíjainak egyikét Az
èvszázad rejtèlye: Hová tűnt Piroska? Projekttel. Köszönjük a közreműködő tanároknak, diákoknak,
csalàdoknak és a Helyi Közösségnek a munkáját.
По трећи пут је наша школа учествовала на такмичењу Дигитaлна недеља, на којем смо
још једном освојили једну од специјалних награда „Најсложније мађарске заједнице током
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пандемије у иностранству“ са пројектом Загонетка столећа: Где је нестала Црвенкапа. Хвала на
труду укључених наставника.

❧Mária Rádió rajzpályázat díjazottai-Ликовни конкурс❧
A Mária Rádió által meghirdetett rajzpályázaton Cerovac Jelena 3. helyezést ért el. Mentora:
Tóth Dér Földi Ilona.
A Mária Rádió által meghirdetett rajzpályázaton Rekić Adél 1. helyеzést ért el rajzával. Mentora
Fekecs Tünde tanító néni.
Радио Марија је расписао ликовни конкурс на којем је Рекић Адел освојила 1. место са
својим радом. Ментор је била учитељица Фекеч Тинде.
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❧Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozó - Cусрет младих уметника
удружења Карпатски басен❧
(2021 јúniusa❧јун.2021)
Kiváló eredményeket értek el diákjaink a Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozóján:
András Gyuricsin Réka arany minősítésben részesült versírásból, ezüst minősítésben festészetből és
szólóénekből. Biacs Adrien kiemelt arany minősítést szerzett festészetből, Kolompár Dajana pedig
rajz kategóriában. Pletikoszity Kitty arany minősítést szerzett festészetből és rajzból is. Rózsa Balázs
rajza arany minősítést kapott. Orovec Lara versírásból arany, festészetből ezüst minősítést szerzett.
Sandrik Alíz arany minősítést kapott a festészet, ezüst minősítést a versmondás kategóriájában. Rekić
Adél a festészet és a versmondás kategóriájában ért el ezüst minősítést. Zagorac Katarinát, Forgó
Boglárkát, Toldi Mártint és Major Zoét is ezüst minősítéssel jutalmazták rajzáért. Kis Csepegi Bence
verse ezüst minősítést kapott. Dér Dorina és Savić Petra ezüst minősítésben részesült festészetből. A
2.a osztály kórusát is ezüst minősítéssel jutalmazták. Felkészítő tanáraik: Koza Eszter, Szedlár Barna
Rózsa és Vituska Kornélia.
Наши ученици су остварили изванредне резултате на сусрету младих уметника
удружења Карпатски басен: Андраш Ђуричин Река је освојила златну награду из писања
песмице, сребрну награду из сликања и из соло певања. Биач Адриен је добила посебну златну
награду за сликање, а Коломпар Дајана за свој цртеж. Плетикосић Кити је освојила златну
награду за сликање и за цртеж. Цртеж Рожа Балажа је освојио златну награду. Оровец Лара је
из писања песмице освојила златну награду, из сликања сребрну награду. Шандрик Ализ је
освојила златну награду из сликања а сребрну награду у категорији рецитовања. Рекић Адел је
освојила сребрну награду из сликања и рецитовања. Загорац Катарина, Форго Богларка, Толди
Мартин и Мајор Зое су награђени сребрном наградом за цртање. Киш Чепеги Бенце је освојио
сребрну награду за песму. Дер Дорина и Савић Петра су добиле сребрну награду за сликање.
Хор 2.а разреда је награђен сребрном наградом. Наставници који су их припремали: Коза
Естер, Седлар Барна Рожа и Витушка Корнелија.
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❧Fagyizás és bowlingozás- Одлазак у посластичарницу и куглање❧
(2021. јúnius vége ❧ крај јуна 2021)
Az alsós kisdiákok a júniusi utolsó tanítási napokat az év vége előtt félre téve a könyveket,
kellemes programokkal tölthették el. A gyerekek legnagyobb örömére fagyizás, bowlingozás és
pizzázás is szerepelt a programok között.
Ученици нижих одељења могли су да уживају у пријатним програмима пре завршетка
школске године. На највећу радост деце међу програмима су се нашли и одлазак у
посластичарницу, на куглање и конзумирање пице.
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❧Elektromos zongora-Електрични клавир❧
(2021. јúnius 30.❧30. Јун 2021.)
A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően iskolánk egy elektromos zongorával
lett gazdagabb.
Захваљујући донацији Националог савета мађарске националне мањине наша школа је
постала богатија за један електрични клавир.
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Július

Јул
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❧Nyári tábor a Hunyadiban-Летњи камп у Хуњадију❧
(2021. július 5-9.❧5-9. јул 2021.)
A koronavírus okozta járvány miatt a tehetséggondozás, a közös szórakoztató programok
sajnos háttérbe szorultak oktatási-nevelési munkánk során. A járványügyi szabályok enyhülését
kihasználva a gyerekeknek egy élménydús, értékes programokkal teli öt napot megszerveztünk meg,
ahol idejüket hasznosan, játékosan tanulva tölthették el.
Az első napon a diákok megismerkedhettek az ördöglakattal, bee botok segítségével a
robotika is megjelent a foglalkozásokon, gondolkodtató fejtörőket oldhattak meg, valamint origami
foglalkozást is tartott a matematika-tanárnő. Mindemellett fizikai és kémiai kísérletekben
segédkezhettek. A második napon képző- és zeneművészeti képességeiket fejleszthették, a
programozás alapjaival ismerkedhettek meg Lego Wedo robotok építésének segítségével, valamint
anyanyelvük ápolására, magyar nyelvi foglalkozásokra is sor került. A harmadik napon az
idegennyelveké volt a főszerep: angol, német és szerb nyelvi aktivitásokra került sor, előkerültek a
tabletek, laptopok, az interaktív táblánál is dolgoztak, jógáztak, de a sakkszőnyeget is kipróbálták. A
negyedik napon kreatívkodhattak, dekupázsoltak, gyöngyöt fűztek, kulcstartót és karkötőt készítettek.
Az ötödik nap pedig a játéké és a sporté volt, az utolsó napon a tűzoltók is ellátogattak a
táborozókhoz. 60 alsós kisdiákunk vett részt a programokban. A foglalkozásokat tartó kreatív
csapatot Hatala Zoltán, Tóth Gabriella, Leonos Vörös Adrianna, Vörös Sándor, Szedlár Barna Rózsa,
Lengyel Andrea, Tóth Anita, Németh Boglárka, Rekić Muci Natália, Triznya Helga, Kuzmanovski
Dér Bernadetta, Kovács Magda, Petkovics Anita, Hajagos Heléna, Babić Szilvia, Gedei Izabella,
Vukelity Csilla, Juhász Kozma Szuzanna, Rafai Csongor és Szabó Gábor alkották.
Због епидемије узроковане корона вирусом током школске године изостали су тако
заједнички програми као и неговање талентованих ученика. Искоришћавајући ублажене
епидемиолошке мере организовали смо ученицима 5 дана квалитетно проведених са учењем
кроз разноразне игре.
Први дан ученици су се упознали са ђавољевим катанцем, са роботиком помоћу bee bot
-ова, могли су да решавају загонетне задатке а између осталог наставница математике је
одржала радионицу ради упознавања ученика са оригами техником. Поред свих ових
активности ученици су помагали око експеримената из физике и хемије. Други дан имали су
више могућности: могли су да развијају своје ликовне и музичке способности, да се упознају
са основама програмирања помоћу изградње Lego Wedo робота, а имали су времена и за
неговање матерњег језика на радионицама из мађарског језика. Трећи дан главну улогу су
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добили страни језици, ученици су уживали у језичким активностима из енглеског, немачког и
српског језика. Радионице су одржане помоћу лаптопова, таблета, интерактивне табле али
истог дана уживали су на часу јоге и испробали су тепих за шах. Четврти дан је био за
креативне активности: декупажирање, прављење наруквица и држача за кључеве. Пети дан је
био за игре и спортове међутим и ватрогасци су посетили кампере. 60 ученика из нижих
одељења је учествовало у програмима. Чланови креативног тима су били следећи наставници:
Золтан Хатала, Габриела Тот, Адриана Леонов Вереш, Шандор Вереш, Рожа Седлар Барна,
Андреа Ленђел, Анита Тот, Богларка Немет, Наталиа Рекић Муци, Хелга Тризња, Бернадета
Кузмановски Дер, Магда Ковач, Анита Петкович, Хелена Хајагош, Силвиа Бабић, Изабела
Бабић, Чила Вукелић, Сузана Јухас Козма, Чонгор Рафаи и Габор Сабо.
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Augusztus

Август
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❧Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor - Камп матерњег језика на Панонској
низији❧
(2021. augusztus 8-13.❧8-13. август 2021. )
Mintegy 450 vajdasági és kárpátaljai általános iskolás diák érkezett a Rákóczi Szövetség 13.
nyári táborába Sátoraljaújhelyre. Az augusztus 8-a és 13-a között megrendezett Anyanyelvi Táborban
iskolánkból is részt vett 10 hetedikes tanuló: Dér Tamara, Szabó Léna, Tóth Bagi Kristóf, Nagy
Viola, Domonkos Arnold, Németh Evelin, Sebők Tímea, Pósa Olivér, Hatala Dávid és Lassú Emma.
A táborba Gere Zsolt tanár úr kísérte el a gyerekeket. Élményekkel teli 5 napot tölthettek el a
táborban, és nem csak új ismeretekre tettek szert, de új barátságok is köttettek.
450 основношколаца је учествовао из Bојводине и Kарпатије на 13. летњем кампу
Ракоци савета у месту Sátoraljaújhely у Мађарској. Из наше школе 10 ученика је учествовао
овом кампу матерњег језика, то су: Тамара Дер, Лена Сабо, Криштоф Тот Баги, Виола Нађ,
Арнолд Домонкош, Евелин Немет, Тимеа Шебок, Оливер Поша, Давид Хатала и Ема Лашу.
Наставник Жолт Гере је пратио ученике у камп. Ученици током 5 дана су успешно стекли не
само нова сазнања него и нове другаре.
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❧Készülődés a tanévkezdésre - Пропремамо се за нову школску годину❧
(2021. augusztus 15.❧15. август 2021. )
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❧Versenyeredmények-Резултати са такмичења школске 2020/2021 године❧
Községi versenyek-Општинско ниво

Наставни предмет

Ученик

место

1.

Мађарски језик и књижевност

Хорват Каваи Хана

3.

2.

Техника и технологија

Киш Кити

2.

3.

Математика

Петра Савић

2.

4.

Немачки језик

Чакањ Викторија

1.

Ковач Карин

3.

Енглески језик

Хорват Каваи Хана

3.

Српски језик и књижевност

Јелена Церовац

3.

Николета Жужић

3.

Р.
бр.

5.
6.

Körzeti versenyek- Окружно ниво

Р. бр.

Наставни предмет

Ученик

место
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1 Мађарски језик и књижевност

2.

3.

Мађарски језик као
друштвене средине

Физичко васпитање

Рожа Балаж

1.

језик Кузмановски Лена

1.

Четвеи Ное

1.

Кузмановски Лена

1.

Хорват Балинт

1

Шафрањ Киара

2.

Домонкош Арнолд

2.

Јанушко Армин

2.

Хорват Едина

3.

Анђал Адам

3.

Панчић Диана

3.

Пастор Арон

3.

4.

Енглески језик

Хорват Каваи Хана

2.

5.

Немачки језик

Чакањ Викторија

2.

6.

Математика

Рада Доминика

2.

124

Köztársasági forduló-Републичко такмичење:

Р. бр.

Наставни предмет

Ученик

место

1.

Немачки језик

Чакањ Викторија

2.

Tantárgyankénti összesítés-Укупно по предметима

Предмет

Општинско ниво

Окружно ниво

1.
мест
о

1.
мест
о

2.
мест
о

Мађарски
језик
и
књижевност

1

Техника и
технологија

1

Математика

1

Немачки
језик

3.
мест
о

1

2.
мест
о

Републичко ниво

3.
мест
о

1.
мест
о

2.
мест
о

3.
мест
о

1

1

1

1

1
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Енглески
језик

1

Српски
језик
и
књижевност

2

1

Мађ. језик
као
језик
друшт.
средине

2

Физичко
васпитање

2

3

4

Egyéb eredmények-Резултати са осталих такмичења и манифестација:

Р.

Предмет/

бр.

секција

1.

Хемија
Физика

Такмичење

Бр.ученика Освојено
место

Kovács Sztrikó Zoltán általános 5
iskolai kémia diákverseny
Такмичење
„Ковач
Золтан“ из хемије

2.

Физика

Ribár Béla
Fizikaverseny

Általános

1.

Стрико

Iskolai 2

1.

1

2.

Такмичење из физике „Рибар
3
Бела“

3.
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3.

4.
5.

Физичко
васпитање

Градско првенство - футсал

9

3.

Физичко
васпитање

Градско првентсво- Кошарка

13

3.

Енглески
језик

Такмичење у преводу песама 2
„Magyarra hangolva“

3.

Magyarra
hangolva
dalszövegfordító verseny
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