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Kányádi Sándor
Öreg iskola ünnepére

bennünk is vásnak a lépcsők
bennünk is öregednek-
újulnak a falak

halálunkig halljuk a csengőt
nyelvünk magányos
márvány-tenger partján
milliom rodostóban
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dúlások
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mi minden volt
s mi jöhet még

ünnep előtt
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addig vagyunk-leszünk
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vásnak-vénülnek
s újulnak a falak amíg
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Sárosi Gabriella
KÖSZÖNTŐ

„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, 
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen 
a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.” 

                  (Ipolyi-Stummer Arnold nagyváradi 
    püspök, néprajzkutató)

Százéves a zentai Th urzó Lajos Általános Iskola. Átadására 1913.szeptember 
6-án, báró Eötvös József születésének századik évfordulóján került sor, s ezért 
ezt a munkástelepi iskolát Eötvös-iskolának nevezték el. Számos névváltoztatás 
és hosszú út vezetett addig, míg végül 1954-ben Th urzó Lajos, zentai születésű 
író neve került az iskola névtáblájára.

Az elsárgult régi dokumentumokat lapozva rájövünk arra, hogy bizony kevés 
különbség van a mai iskolai élet és a régi között. Az osztályok, vizsgák, ballagások 
különös, csodálatos körforgásában, múlhatatlan szellemi értékek csiszolódnak. Az 
értékek változnak, de lényegüket megtartják, formálódnak, de erkölcsi erejüket 
megőrzik. Az épület falai több ezer gyermek örömét, bánatát, sikereit, győzelmeit, 
szerelmeit és csalódásait őrzik.

Mindannyian, akik részesei lehetünk e jubileumnak, szerencsések vagyunk, 
ugyanakkor felelősséggel is tartozunk elődeinknek és majdani utódainknak egy-
aránt. E könyv kiadásának célja emléket állítani a centenáriumát ünneplő iskola 
minden volt dolgozójának, diákjának, és hiteles forrást adni azok kezébe, akik e 
patinás iskola történetét szeretnék megismerni.
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Tari László
A SZÁZÉVES THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA JUBILEUMÁRA

A XIX. század végén Zentán az oktatásügy szinte mindenhol ugyanazon problé-
mákkal küszködött; az osztályok túlzsúfoltak, a szellőzés, fűtés, fényviszonyok és 
más egészségügyi követelmények leküzdhetetlen akadályoknak bizonyultak. Ám 
az egyre növekvő népességgel sem tudtak az iskolák lépést tartani, a bérelt épületek 
pedig elhanyagoltságuk folytán nem igazán feleltek meg az iskolai céloknak.

Az áldatlan helyzet megoldására 1896-ban a város kölcsönt vett fel iskolák 
építésére, azonban az építkezés elhúzódott, és majd csak a népiskolák államosítása 
(1908) után került a kérdés ismét napirendre.

A századfordulóra a város már átterjeszkedett a vasúton túli területekre. A 
nyomasztó lakásgondok enyhítésére 1904-ben sikertelen lakásépítési program 
indult, melyet csak másodszori nekifutásra sikerült tető alá hozni, s 1909 és 1910 
között mintegy 450 munkásház épült fel azzal, hogy a telkek között két nagyobbat 
is meghagytak két majdani iskola építésére.

A községi iskolák államosítása után (1908) a város nagyszabású iskolaépítési 
programba kezdett (állami támogatással), s 1910-ben az állami elemi népiskolai 
gondnokság megküldte a város számára az iskolák elhelyezésére és építésére 
vonatkozó javaslatát (az előterjesztés nemcsak a városra, hanem a szállás- és 
tanyavilágra is vonatkozott). A javaslatot Zenta város képviselő-testülete az 
1910. október 12-i közgyűlésén tárgyalta meg, s a munkástelepi iskola ügyében 
a következő véghatározatot hozta: „A munkástelepen építendő két iskolaépület 
6-6 tanteremmel, az egyik igazgatói és szolgalakással, a másik csak szolgalakással 
kiépíttetni határoztatik.”

Mivel e határozatot az illetékes minisztériumnak is jóvá kellett hagynia, illet-
ve más hatóságok jóváhagyására is szükség volt – ami időbe tellett –, az iskolai 
gondnokság már a következő hónapban kérte a várost, hogy a Középső-Kertek és 
a munkásházak környékén egy iskolai osztály részére helyiséget béreljen. A képvi-
selő-testület a kérést azzal utasította el, hogy amíg a minisztérium nem intézkedik 
az iskolák fejlesztéséről (építéséről), addig a kérdés felvetése nem időszerű.

A munkásházak közötti iskola terveit Berzenczey Domokos városi főmérnök 
készítette el 1911. május 18-i keltezéssel, a már korábban kihagyott egyholdas 
telekre. Az egyemeletes épületet úgy tervezték, hogy az iskolaudvar egyben az 
igazgatói és a szolgalakás udvarául is szolgált. Az iskolaépületben hat tanterem, 
egy szlöjdterem, tanítói és igazgatói szoba, valamint az igazgató lakása nyert 
elhelyezést.1

 1 A Munkástelepi Eötvös-iskola alapításáról és első tanévéről szóló rövid tanulmány forrásanyagát 
a Zentai Történelmi Levéltár bocsátotta rendelkezésre, illetve digitalizálta.
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A másik munkástelepi iskola az 1914-ben kitört világháború miatt sohasem 
épült meg, s a kihagyott üres telek térként funkcionált (Szabadság tér) a közel-
múltig, ugyanis jelenleg az épülő templom foglalja el helyét.

1912 elején a polgármester és a városi mérnök Budapestre utazott az új iskolák 
terveinek jóváhagyása végett, s az építési szerződést a minisztériummal alá is 
írták, melynek eredményeként egy 6 tantermes, három 2 tantermes és három 1 
tantermes iskola építésére írtak ki pályázatot.

A munkástelepi 6 tantermes iskola építését Gráf Ármin vállalkozó nyerte el, 
aki 1912 nyarán meg is kezdte az építkezést, és az év decemberére be is fejezte.

A város által épített hét új iskolát (a városban és a tanyavilágban) 1913. május 
20-án vették át és vizsgálták felül. A hét épületben 15 tanterem volt. A munkás-
telepi iskolán kívül Tornyoson, Keviben, Zentagunarason, Domonkos Mátyás, 
Rudics János és Pollák Henrik szállásán épültek fel az új iskolák.

A munkástelepi új iskolát báró Eötvös József néhai vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, a népiskolai törvény megalkotója születésének 100. évfordulója tisz-
teletére az állami iskolai gondnokság a 94/1913. sz. határozattal Munkástelepi 
Eötvös-iskolának nevezte el.

1913. augusztus 23-án a zentai állami gondnokság értesítette Harsányi János 
tanítót, hogy a királyi tanfelügyelő szeptember elsejével az új iskola igazgatásával 
megbízta.

Az iskolai gondnokság határozata
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Az iskola tantestülete a tanévkezdés előtt, 1913. augusztus 31-én megtartotta 
első ülését, melyen a tantestület tagjai teljes létszámban jelen voltak: Harsányi 
János megbízott igazgató, elnök, Bubala Ignác, Gerber Károly, Latky Ilona, Mes-
ter István, Mesterné Huszár Viktória állami tanítók, továbbá Finta János római 
katolikus hitoktató és Kalmár Antal állami tanító, jegyzőkönyvvezető.

Ezután hivatalosan is megalakult a tanítótestület: jegyzőkönyvvezetőkké 
Kalmár Antalt és Bubala Ignácot választották meg, a könyvtárnok Latky Ilona, a 
pénztáros Gerber Károly, a szertárnok pedig Mester István lett, majd megtörtént 
az osztálytanítók beosztása. Az ülésen meghatározták még az órarendet, a naplók 
vezetésének módját, az iskolaépületben uralkodó rendszabályokat, a fegyelmi 
szabályozást, végül pedig döntöttek az ünnepélyes tanévkezdésről, illetve az iskola 
felavatási ünnepségéről, melyet 1913. szeptember 6-ra tűztek ki.

Az új iskola felavatási ünnepségéről a Zentai Friss Újság másnapi száma Isko-
laavatás címmel így tudósított:

„Díszes és nagyszámú közönség jelenlétében tartotta meg a tanítói kar az Eötvös 
iskola felszentelését. Az egyházi áldás és felszentelés után Isten áldd meg a magyart 
hazafi as éneket zengte el a tanítói kar. Utána papi díszben Finta János tartott magas 
szárnyalatú beszédet, amelyben a vallás-erkölcsi alapon való nevelés szükségessé-
gét emelte ki. Ezután Veress Árpád iskola gondnoksági elnök fenkölt beszédében 
hazafi asságra ás hazafi as nevelésre és főként munkára serkentette úgy a tanítói 
kart, mind a nevelendő nemzedéket. Végül Harsányi János iskola gondnok Eötvös 
emlékének áldozott. Jól átgondolt és tartalmas beszédben, röviden emlékezett meg 
a nagy hazafi  életéről és munkásságáról. Az ünnepség a szózat eléneklésével ért 
véget. Utána a nagyszámú közönség melynek sorai közt ott láttuk a legelőkelőbb 
polgárokat, élükön a városi tanács összes tagjával, régen nem látott ünnepélynek 
kellemes érzésével távozott. Este 9 órakor 150 terítékű bankett lesz.”

Az iskola pecsétje
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Az ünnepségen és a banketten egyébként más iskolák is részt vettek, s nem 
sokkal később, szeptember 21-én (vasárnap) a tanyavilágban is megtörténtek az 
iskolaavatások.

Az újonnan megnyílt Munkástelepi Eötvös-iskolába a tanévkezdéskor 504 ta-
nuló iratkozott be, akik mindannyian a munkástelepen vagy a Középső-Kertekben 
laktak. Az iskolában párhuzamosan nyíltak meg az I., II., III. fi ú- és leányosztályok, 
valamint a vegyes IV. osztály.

A tanítók beosztása a következő volt: a fi úosztályokat Gerber Károly, Mester 
István és Harsányi János, a leányosztályokat Mesterné Huszár Viktória, Latky 
Ilona és Kalmár Antal, míg a vegyes osztályt Bubala Ignác vezette.

Az iskolakezdéskor – az első fi ú- és leányosztályban – a következő tantárgyak 
szerepeltek: hittan, beszéd – értelmezési gyakorlatok, számtan, olvasás-írás, ének, 
torna és rajz. A fi ú- és leányosztályok évi tanterve túlnyomórészt megegyezett, 
csak az ének- és a rajzórák tanterve különbözött valamelyest. Ízelítőként néhány 
tantárgy szeptember havi tantervéből:

  „beszéd – ért. gyakorlatok: ismerkedés, padokba helyezés, bizalomkeltés, 
ruhák, taneszközök rendben tartása, iskolába jövés ideje, köszönés, csa-
lád- és keresztnév;

  számtan: a semmi és a sok fogalma, 0, 1 fogalma és írása;
  olvasás-írás: (fonomimikai alapon) a magánhangzók, hangoztatási gyakor-

latok, írási előgyakorlatok;
  rajz: pont, vonal, fekvő, dűlő és álló vonalak.”

Meghívó az iskolaavatási ünnepségre
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Egyébként a tanítók évi tantervét még szeptemberben a tanfelügyelő és az 
igazgató aláírásával és pecsétjével hitelesítette.

Röviddel az iskola megnyitását követően, október közepén Schlegel Károly 
királyi tanfelügyelőségi iskolalátogató szemlét tartott az új iskolában, s általá-
nosságban dicsérettel szólt a tantestület eddigi munkájáról és az ott uralkodó 
egyetértéséről. A tanfelügyelő örömmel látta megvalósulni a „modern irányú 
nevelés-oktatást”, de a fegyelem- és rendtartással is meg volt elégedve. Tapasztalta, 
hogy a tanítás a „legjobb úton indult meg”, de egyes tantárgyakhoz külön-külön 
irányelveket adott, melyekre a jövőben ügyelni kell (pl. olvasásnál a II. osztályban 
a tanulók rossz szokása az utóhangkiejtés, s a véghang hangoztatásáról le kell 
szoktatni a gyermeket, …a tollbamondás már a II. osztályban kezdődjék meg, …
fogalmazásnál a már tárgyalt olvasmány rövid tartalmát le kell íratni a tanulóval 
pár mondatban, …a tanuló maga javítsa írását, a hibás szavakat többször kell vele 
leíratni, …a számfogalmat tárgyakhoz, mennyiségekhez kell kötni stb.).

Novemberben a városi tanács átiratban értesítette az igazgatót, hogy 12 szülőt 
fi gyelmeztetésben, 5 szülőt pedig egyenként 1 korona büntetésben részesített 
gyermekeik igazolatlan iskolai kimaradása miatt.

Még ebben a hónapban megnyílt az iskola könyvtára, s a földművelésügyi 
miniszter 85 könyvet küldött az iskolának. Április 1-jén a tanulókat a Royal 
moziba vitték ismeretterjesztő kép- és fi lmvetítésre, ahol bemutatták a 40 ezer 
mérföld vitorlával és gőzzel című ifj úsági tudományos előadást 100 színesben 
vetített eredeti negatív képpel és 12 mozgóképpel (A Vezúv, Nápoly látképe, A 

A Munkástelepi Eötvös-iskola és tanítói kara az 1913–1914-es tanévben 
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világ hetedik csodája, Egyiptom, Utazás a Szentföldön, Hawaii-sziget csodái, 
Hongkong, Az óceán csodái, Ceylon, A világ legszebb őserdei, Vízesések Erdély 
bércei között, A Niagara télen stb.).

A tanév végén, június 18-tól 20-áig megtörténtek az iskolakörzeti vizsgák 
nagyszámú szülő jelenlétében, melyek a „legjobb eredménnyel végződtek”. Az 
igazgató meleg szavakkal köszönte meg kartársainak munkáját, s arra kérte őket, 
hogy a „hivatásszeretetet a jövőben is gyümölcsöztessék a magyar népnevelés 
érdekében”.

Az iskola első tanéve a záróvizsgák után, 1914. június 21-én du. 5 órakor 
nagyszabású iskolaünnepéllyel zárult: énekek, szavalatok hangzottak el, majd 
az igazgató mondott záróbeszédet, és kiosztotta a jutalmakat. A Zentai Közlöny 
című helyi újság aznapi száma is megemlítette az ünnepséget:

„A munkástelepi Eötvös-iskolában folyó hó 21-én du. 5 órakor érdekes programmú 
évzáró ünnepséget tart az iskola tantestülete és tanulóifj úsága. Az iskola két tanítója 
Kalmár Antal és Bubala Ignác ez alkalommal a földrajz és történelem köréből pár-
beszédeket állítottak össze, költemény és dalokat, melyeket az iskola 16 növendéke 
fog előadni. Az ünnepséget Harsányi János az Eötvös-iskola igazgatójának évzáró 
beszéde fogja befejezni.”

Ennek az évzáró ünnepségnek egyben úttörő jellege is volt, mivel ezután a többi 
iskola is átvette ezt a szép szokást, s az ünnepségen megjelent nagyközönség még 
sokáig elragadtatással és elismeréssel emlegette a nem mindennapi eseményt.

Az első órarend: az 1913–1914-es tanév (fi úk)
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A Munkástelepi Eötvös-iskola néhány pedagógusának
rövid életrajza az iskola működésének kezdetén (1913–1916)

Harsányi János tanító, az iskola első igazgatója. 1849. szeptember 17-én szüle-
tett Erk községben (Heves megye). A gimnázium hat osztályát Egerben végezte. 
Oklevelét a Katholikus Érseki Tanítóképzőben, Esztergomban szerezte 1866-ban. 
A tanítói pályán 1870-től dolgozott. Volt tanító Rákospalotán és Salgótarjánban. 
Zentán 1876-ban kezdett tanítani. Tanítói működése mellett sokrétű társadalmi 
tevékenységet is vállalt: Bács-Bodrog Vármegye Községi Tanítóegyesületének 
választmányi tagja, az ipartanodai bizottság tagja, a zentai Dalkör titkára, az elemi 
iskolai ifj úsági könyvtárának könyvtárosa stb. 1889-ben helyi lapot is indított 
Zenta és Vidéke címmel, 1898-ban pedig a Bácskai Tanügy című közlöny (Bács-
Bodrog Vármegye Tanítóegyesületének hivatalos lapja) szerkesztője. Idős korára 
és betegségére való tekintettel 1917. szeptember 29-vel lemondott a munkástelepi 
iskolai körzet igazgatói állásáról, melyet 1913. április 1-jétől töltött be, s a kisebb 
létszámú újvárosi Kopogi-iskola igazgatója lett.

Latky Ilona tanítónő 1885-ben született Szabadkán. Tanítói oklevelét a Magyar 
Királyi Tanítóképzőben szerezte Szabadkán 1904-ben. A tanítói pályán 1904-től 
dolgozott.

Az első tantestület. A felső sorban balról jobbra: Kalmár Antal, 
Gerber Károly, Bubala Ignác, Mester István.  Az alsó sorban: Latky Ilona, 

Finta János, Harsányi János igazgató, Mester Istvánné Huszár Viktória
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Mester István tanító 1887-ben született Zentán. A Bajai Állami Tanítóképzőben 
nyert képesítést 1906. június 26-án, s még ebben az évben meg is kezdte tanítói 
működését Zentán.

Lebák Béla tanító 1865-ben született Zentán. Tanítói oklevelét Kalocsán szerezte 
1885-ben. Korábban iparostanonc-iskolában tanított itt helyben. 1896-ban és 
1898-ban gazdasági tanfolyamokon is részt vett.

Újházi Anna tanítónő 1887-ben született Zentán. Tanítói képesítését Kalocsán 
szerezte 1906-ban, s még ebben az évben meg is kezdte működését helyben.

Horváthné Herfert Amália tanítónő 1881-ben született Szegeden. Tanítói 
oklevelét a budapesti Ranolder Intézetben szerezte, Zentán 1913-tól dolgozott. 
A munkástelepi iskolába 1916 tavaszán került.

Az iskola százéves fennállása alatt többször is nevet változtatott. Időrendi sor-
rendben a következő neveket viselte:

 • Munkástelepi Eötvös Állami Elemi Iskola (1913–1918),
 • Újfalusi Iskola (1918–1920),
 • Munkástelepi Iskola (1920–1928),
 • Szent Száva Iskola (1928–1941),
 • Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola (1941–1944),
 • Szent Száva Iskola (1945–1946),
 • 3. Számú Iskolaigazgatóság (1946–1950),
 • 2. Számú Nyolcosztályos Magyar Tannyelvű Iskola (1950–1954),
 • Th urzó Lajos Nyolcosztályos Iskola (1954–1958),
 • Th urzó Lajos Elemi Iskola (1958–1975),
 • Th urzó Lajos Szervezeti Egység (1975–1990),
 • Th urzó Lajos Munkaegység (1990–).

1954 júniusában a város oktatási és művelődési bizottsága felkérte az iskolák 
munkaközösségeit, hogy adjanak neveket az iskoláiknak. 

1954. október 13-án Svarc István megbízott igazgató aláírásával javaslat ke-
rült a bizottság elé, melyben Arany János illetve Th urzó Lajos nevét ajánlották 
elfogadásra. A bizottság másnap a Th urzó Lajos Nyolcosztályos Iskola nevet adta 
az intézménynek, mely a későbbiek folyamán a költő nevét megtartva különféle 
iskolatípus-megnevezésekkel egészítette ki a nevet. 
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Tandari Ferenc
ISKOLÁNK AZ ADATOK TÜKRÉBEN

Az 1880-as évekig az iskolák jelentős része bérelt épületekben működött. Ezekben 
az épületekben a tantermek túlzsúfoltak voltak, az egészségügyi feltételeknek 
nemigen feleltek meg. Az 1908-as államosítás enyhített valamelyest a felgyü-
lemlett problémákon.

A századfordulóra Zentán létrejött az úgynevezett Munkástelep, ahol iskolára 
volt szükség. A vallási és közoktatási miniszter többször is sürgette a várost, hogy 
tegyen lépéseket a közoktatási helyzet javítása érdekében, ezért a városi tanács 
az iskolai gondnoksággal szorosan  együttműködve kidolgozta az iskolahálózat 
fejlesztési és bővítési tervét. A városi tanács kapott megbízatást az építkezések 
lebonyolítására, az iskola megépítésének jogát pedig a legkedvezőbb feltételeket 
kínáló Gráf Ármin vállalkozó kapta meg.

1912–1913-ban készült el az épület, amely 6 tanteremből, tanítói és igazgatói 
szobából, igazgatói lakásból, szolgálólakásból állott.

A műszaki átadás 1913. május 20-án, az avatási ünnepség pedig 1913. szep-
tember 6-án volt.

A vasúton túli területen lévő Eötvös-iskolában (a Th urzó Lajos Általános Iskola 
elődjében) az első négy évfolyamon folyt oktatás. Elsőtől harmadikig külön fi ú- és 
lányosztályok voltak, a negyedik pedig vegyes osztályként működött. Az iskola 
első igazgatója Harsányi János volt, aki tanítóként is dolgozott.

Az osztályok létszáma:

 1. a  61 tanuló,  1. b 69 tanuló,
 2. a  59 tanuló,  2. b 60 tanuló,
 3. a  71 tanuló,  3. b 69 tanuló,
 4. osztály  54 tanuló.

Az 1913–1914-es iskolaévben összesen 443 tanuló járt az iskolába.

A 2012–2013-as iskolaévben a következőképpen alakul iskolánk műszaki, 
infrastrukturális és oktatási-nevelési rendszere:

a) Iskolai helyiségek

Iskolai helyiségek Összterület (m2)

Az iskola épületének területe 2701
Az iskolaudvar területe 1583
A sportpálya területe 1172
A zöldfelület területe 1568
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b) Az iskola épülete

A helyiségek felhasználása A helyiségek A helyiség   
  száma összterülete (m2)

A tantermek általános felosztása 16 958
Specializált tantermek 7 441
Iskolai műhely  2 111,3
Tornaterem  1 228
Könyvtár és olvasóterem 1 48,6
A mindennapi és a társasági életre 
használt helységek 1 40
Iskolai konyha és ebédlő 1 170
Hosszabbított tartózkodás 1 40
Az iskola igazgatása 2 41
Szakmunkások  1 16
Egyéb helységek  9 286

Az iskola épülete alkalmas az iskolai foglalkozások zavartalan megvalósítására.
Nyilvános rendezvényekre a tornatermet, illetve sportesemények megrende-

zésére a sportpályáinkat használjuk.
A 2009–2010-es évben elkezdődött az épület bővítése a török nagykövetség 

közbenjárásával. A törökországi TIKA humanitárius szervezet jóvoltából felépült 
hat új tanterem a különleges bánásmódot igénylő gyerekek részére, ennek ered-
ményeképpen az oktató-nevelő munka még zökkenőmentesebbé vált.

A tantermeket hivatalosan 2012. október 4-én adtunk át.

c) A legfontosabb tanítási eszközök

A tanítási eszköz neve Összesen

Írásvetítő  3
Diavetítő  3
Kazettás rádió  2
CD-lejátszós rádió 4
Videokamera  1
Televízió  1
Számítógép  17
Vetítő   5
Vizuális eszközök  22
Hangszerek  10
Fényképezőgép  1
Fénymásoló  2
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1. A tanulók száma tagozatonként

a) Az iskolában magyar nyelven folyik az oktatás. A rendes tagozaton tanuló 
diákok száma elsőtől nyolcadik osztályig

 Osztály Tanulók  A tagozat száma
  száma

 1. 69 3
 2. 64 3
 3. 64 3
 4. 51 2
 5. 66 3
 6. 67 3
 7. 50 2
 8. 44 2

 Összesen 475 21

b) Osztályfőnökség és a tanulók létszáma osztályonként

 Osztály Fiúk Lányok Tanulók száma Tanító

 1. a 11 8 19 Papp Zsuzsanna
 1. b 11 11 22 Rezić Tót Valéria
 1. c 10 11 21 Galusz Gabriella
 2. a 11 11 22 Molnár Cs. Anikó
 2. b 10 10 21 Szabó Rózsa
 2. c 10 11 21 Tóth Melinda
 3. a 12 11 23 Döme Mária
 3. b 11 9 20 Kovács Magdolna
 3. c 10 11 21 Nagy M. Piroska
 4. a 12 12 24 Fajka Zsuzsanna
 4. b 12 14 26 Gömöri Irén

Összesen 120 119 240

 Osztály Fiúk Lányok Tanulók száma Osztályfőnök
 
 5. а 14 9 23 Apró Enikő
 5. b 11 9 20 Bognár Zsolt
 5. c 11 12 23 Bauerfeind Zita
 6. a 10 13 23 Brkusanin Adrián
 6. b 9 12 21 Nagy Lajos
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 6. c 10 13 23 Pék Domonkos Ibolya
 7. a 14 10 23 Galusz Zoltán
 7. b 14 13 27 Baráth Kinga
 8. a 9 14 23 Kállai Andrea
 8. b 9 12 21 Kopasz Ibolya

Összesen 111 117 227

Az  1959–60-as tanévben indult először kisegítő tagozat a iskolában. 1974-
ben újítják fel ezt a tevékenységet. 1974-től napjainkig e tagozatok száma 
megnövekedett.

a) A különleges bánásmódot igénylő gyerekek létszáma elsőtől nyolcadik 
osztályig a 2012–2013-as tanévben

 Osztály A tanulók A tagozat száma
  száma 
 I. 3 1 
 II. 4 1 
 III. 9 1 
 IV. 6 1 
 V. 16 2 
 VI. 12 2 
 VII. 6 1
 VIII. 4 1
 Összesen 60 10 

b) Osztályfőnökség és a tanulók létszáma osztályonként
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1. sp 2 1 3 Pásztor Rozália 5. sp1 6 2 8 Tóth László
2. sp 3 1 4 Oláj Ibolya 5. sp2 5 3 8 Tóth Mária
3. sp 5 4 9 Bognár Hermina 6. sp1 3 2 5 Ruža Ana

4. sp 5 1 6 Apró Magdolna 6. sp2 4 3 7 Borđoški 
Monika

7. sp 4 2 6 Kőrösi 
Erzsébet

8. sp-1 2 2 4 Panić 
Šarolta

Össz: 15 7 22 Össz: 24 14 38
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A normál tagozaton tanuló gyerekek létszáma 467. A különleges bánásmódot 
igénylő gyerekek létszáma 60. A 2012–2013-as iskolaévben iskolánkba összesen 
528 tanuló jár.

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

Iskolaigazgató: Sárosi Gabriella
Igazgatóhelyettes: Tandari Ferenc
Pszichológus: Tőke Bessenyi Rózsa, Nagy Beáta
Defektológus: Sőregi Márta

a) Az alsó és felső osztályokban dolgozó tanárok tantárgyfelosztása 

 Sorszám Tanár Tantárgy A következő    
    osztályokban tanít
 1. Nagymélykúti 
  Anna Magyar nyelv és irodalom 5. bc, 6. ab
 2. Bessenyi Lídia Magyar nyelv és irodalom 7. ab
 3. Pék Domonkos 
  Ibolya Magyar nyelv és irodalom 5. a, 6. c, 8. ab
 4. Tóth Gábor Angol nyelv 5. abc, 6. abc, 7. ab
 5. Kárpáti Szilvia Angol nyelv 8. ab
 6. Pakai Teréz Angol nyelv 1. abc, 2. abc, 3. abc, 4. ab
 7. Apró Enikő Német nyelv 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 8. Ruža Ana Szerb mint környezetnyelv 4. ab, 5. bc, 7. ab
 9. Borđoški Monika Szerb mint környezetnyelv 5. a, 6. abc, 8. ab
 10. Molnár 
  Kornélia Szerb mint környezetnyelv  1. abc, 2. abc, 3. abc
 11. Bauerfeind 
  Zita Matematika 5. abc, 8. ab
 12. Ujházi Attila Matematika 6. abc, 7. ab
 13. Viszmeg Tamás Fizika 6. abc, 7. ab, 8. ab
 14. Urbán Hodik 
  Marianna Kémia 7. ab, 8. ab
 15. Kopasz Ibolya Történelem 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 16. Bognár Zsolt Földrajz 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 17. Lévai Ibolya Biológia 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 18. Galusz Zoltán Műszaki oktatás 5. c, 7. ab, 8. ab
 19. Nagy Lajos Műszaki oktatás 5. ab, 6. abc
 20. Kállai Andrea Zenekultúra 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 21. Baráth Kinga Képzőművészet 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 22. Monyák Róbert Testnevelés 5. bc, 8. b
 23. Brkusanin 
  Adrián Testnevelés 6. abc, 8. ab
 24. Gyólai Zoltán Testnevelés 5. a, 7. ab, 8. a
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 25. Horváth László Hitoktatás 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 26. Beretka Mária Hitoktatás  1. abc, 2. abc, 3. abc, 4. ab
 27. Bognár Zsolt Polgári nevelés 5. abc, 
 28. Kopasz Ibolya Polgári nevelés 8. ab
 29. Brkusanin 
  Adrián Polgári nevelés 6. abc
  Monyák Róbert Polgári nevelés 7. ab
 29. Horvát Mária Hosszabbított tartózkodás Alsó osztályok
 30. Bózsó Szilvia Hosszabbított tartózkodás Alsó osztályok
 31. Mészáros Eszter Informatika 5. abc, 6. abc, 7. ab, 8. ab
 32. Baji Endre Néphagyomány 1. abc, 2. abc, 3. abc, 4. ab
 33. Recskó Éva Könyvtáros 
 34. Mészáros Eszter Könyvtáros 

b) A fölső kisegítő osztályokban dolgozó tanárok tantárgyfelosztása

Sorszám Tanár Tantárgy A következő 
    osztályokban tanít
 1. Bessenyi Lídia Magyar nyelv és irodalom 6sp-1-2, 8sp
 2. Pék Domonkos 
  Ibolya Magyar nyelv és irodalom 7sp
 3. Tóth Mária Magyar nyelv és irodalom 5sp1-2
 4. Borđoški Monika Szerb mint környezetnyelv 6sp-2
 5. Ruža Ana Szerb mint környezetnyelv 6sp-1
 6. Panić Šarolta Szerb mint környezetnyelv 5sp-1-2, 7sp, 8sp
 7. Tót László Matematika 5sp-1-2
 8. Kőrösi Erzsébet Matematika 6sp-1-2, 7sp, 8sp
 9. Galusz Zoltán Műszaki oktatás 8sp
 10. Nagy Lajos Műszaki oktatás 6sp-1, 7sp
 11. Tót László Műszaki oktatás 5sp-1-2, 6sp-1-2
 12. Kőrösi Erzsébet Műszaki oktatás 6sp-2
 13. Kalmár Béla Műszaki oktatás 8sp
 14. Kállai Andrea Zenekultúra 5sp-1-2, 6sp-1-2, 7sp, 8sp
 15. Baráth Kinga Képzőművészet 6sp-1-2, 7sp
 16. Tóth Mária Képzőművészet 5sp-1-2, 8sp
 17. Monyák Róbert Testnevelés 5sp-1-2, 7sp, 8sp
 18. Brkusanin 
  Adrián Testnevelés 6sp-1-2
 19. Horváth László Hitoktatás 1.,2.,3.,4.sp, 5sp-1-2, 
    6sp-1-2, 7sp, 8sp 
 20. Mészáros Eszter Informatika 6sp, 7sp, 8sp
 21. Tót Karolina Természet és társadalom 6sp1-2, 7sp
 22. Surányi Mária Természet és társadalom 5sp1-2
 23. Panić Šarolta Természet és társadalom 8sp
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Segédszemélyzet

Irodai munka: Olajos Márta, Petrović Ibolya, Somorai Andrea
Karbantartás: Homolya Imre
Konyha: Könyves Ágnes, Mándity Szabina
Takarítók: Könyves Erika, Nagy Magdolna, Novák Erika, Serfőző Erzsébet, Zabos Katarina, 
Báló Valéria, Kincses Sándor, Torma Imre 
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AZ ISKOLA KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEI

Oláj Ibolya
AZ ŐSZI TALÁLKOZÓ

Nyolc éve dolgoztam a kisegítő tagozaton, amikor elkészítettem az első tanköny-
vemet magyar nyelvből. Ezután még nyolc könyvet állítottam össze a kisegítő 
tagozat tanulói számára.

2000-ben megszerveztem egy pedagógustalálkozót, amelyen a meghívott 
szakemberek előadást tartottak a kisegítő tagozaton dolgozó kollégáknak, beszél-
gettünk a problémákról, eszmecserét folytattunk, tapasztalatainkat megosztottuk 
egymással, és bemutattam a tankönyvet. A vendégek a Vajdaság több helységéből 
érkeztek, nagyon lelkesek voltak, és üdvözölték a találkozót. Ezen felbuzdulva a 
következő években is találkoztunk, különféle témákat dolgoztunk fel, és bemu-
tattam az új könyveket.

2005-ben jött az ötlet, hogy a pedagógusok tanulóikat is elhozzák, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek egymással. Mutassák meg tehetségüket, szerepel-
jenek, közösösen éljék át a szép, örömteljes élményeket. A rendezvény neve Őszi 
Találkozó, mert ősszel rendezzük meg, és mert az ősz sok színben pompázik, akár 
a gyerekek, akik részt vesznek benne.

Fontosnak tartjuk, hogy a vidékről érkezett gyerekek egy másmilyen környéket, 
környezetet is lássanak, ezzel is hozzájárulunk a személyiségük fejlődéséhez és 
a közösségbe történő könnyebb beilleszkedésükhöz. Ezenkívül a találkozó a mi 
tanulóink számára is sokirányú elfoglaltságot nyújt, növeli a közösségi összetar-

A táncosok vidám hangulatot varázsoltak
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tozás érzését, sikerélményt ad, amely a személyiségük pozitív irányú változását 
eredményezi.

Vendégeink voltak már az adai, óbecsei, krivajai, nagybecskereki, felsőhegyi, 
kishegyesi, bácskossuthfalvai, magyarkanizsai, csantavéri, szabadkai, újvidéki, 
moholi, horgosi, szenttamási, zombori, tornyosi, kispiaci, temerini, topolyai, 
hódegyházi és zentai gyerekek.

Minden alkalommal képzőművészeti alkotásokat hoznak, amelyekből csoda-
szép kiállítást rögtönözünk az iskolánk tornatermében. A rajzokat a kis „művé-
szek” tanítóikkal együtt helyezik fel a kijelölt helyre. Érdekes része ez a találko-
zónak, hisz öröm látni, hogyan bővül kiállítás a bordásfalat beborító drapérián. 
A kiállítás célja, hogy a gyerekek megmutathassák tehetségüket, kreativitásukat 
bizonyítva kézügyességüket, esztétikai érzéküket. Az Őszi Találkozón minden 
helység valamilyen műsorszámmal, szavalatokkal, jelenetekkel, zenés, táncos 
produkciókkal mutatkozik be.

Minden évben igyekeztünk meglepetés vendéggel kedveskedni a gyerekeknek. 
Szerepelt már amatőr bűvész, népi zenekar, népdalénekes, a zentai Keljfel Jancsi 
játékanimátor csoport, a Kapaszkodó együttes, a Flamenco tánccsoport mazsorett 
táncegyüttese. Az V. Őszi Találkozó jelmezbáli hangulatban telt el.

Nagy örömet szereztünk vendégeinknek azzal, hogy néhány alkalommal a 
zentai Lovasklub jóvoltából lovas kocsival bejárták városunkat, megtekinthették 
a nevezetességeinket. A találkozók ebéddel és ajándékok kiosztásával zárultak. 
Idén lesz a VIII. Őszi Találkozó. Reméljük, hogy a gyerekek is, tanítóik is sok 
szép élménnyel térnek haza, és a továbbiakban is lehetőségünk lesz megszervezni 
ezt a szép találkozást.

Gyermeksereg a 8. Őszi Találkozón
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Galusz Gabriella – Kovács Magdolna
INKLÚZIÓS OKTATÁS

Mit is jelent az inklúziós oktatás?

Egy olyan stratégia kidolgozása személyre szabottan a tanuló számára, amely az 
oktatás keretén belül alkalmazkodik a tanuló képességeihez, és ezzel biztosítani 
tudjuk felzárkóztatását a korosztályához. Az inklúziós oktatás kiterjed azokra a 
tanulókra, akiknek fi zikai vagy szellemi képségeikben valamilyen rendellenesség 
van, és a tehetséges gyerekekre is. Az inklúzió változással jár. Valamennyi diák 
tanulása és részvétele továbbfejlesztésének a végtelen folyamata. Az inkluzív 
iskola folyamatos átalakulásban van. Részvétel alatt a másokkal közös tanulást 
értjük, együttműködést, mely közös tanulási tapasztalatokat biztosít. A részvé-
tel a tanulásba való aktív bekapcsolódást jelenti, és véleménynyilvánítást arról, 
milyen is a tanítás. Mélyebb értelemben mindenkinek önmagáért történő elis-
meréséről, elfogadásáról és értékeléséről van szó. Az a munka, melyet egy-egy 
tanuló nehézségeinek felismerésébe és csökkentésébe fektetünk, a későbbiekben 
sok más tanuló hasznára is lehet, akiknél kezdetben a tanulás még nem ütközött 
különösebb problémákba. Ez az egyik módja annak, hogy a tanulók közötti 
különbségek – legyenek azok érdeklődésbeli, tudásbeli, szociális, anyanyelvi, 
képességbeli vagy valamilyen fogyatékosság okozta különbségek – a tanulást 
segítő tényezőkké váljanak.

A 2010–2011-es iskolaévben kezdtünk behatóbban foglalkozni azokkal a 
gyerekekkel, akiknek gondjaik vannak a tanulással. 

Munkában a megbízottak
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2011 márciusában alakult meg Stevan Sremac Általános Iskolában egy csapat, 
amelynek tagjai a következők:

 •  Sárosi Gabriella igazgatónő,
 •  Perpauer Attila osztálytanító,
 •  Sóti Orsolya pedagógus,
 •  Tőke Márta pszichológus,
 •  Marjanov Ivana osztálytanító és
 •  Kovács Magdolna osztálytanító.

Jó néhány többnapos képzésen vettek részt, ahol az inklúziós oktatás alapjainak 
lényeges lépeseit sajátították el. Később egy kétnapos tanfolyamot szerveztek 
számukra, ahol a Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium pályázata a DILS-projektre 
készítette fel őket. A projekt lényege:

 •  az iskolában alkalmazott személyek kompetenciájának a fejlesztése,
 •  átalakítani az iskolák szemléletét, programjait és mindennapi gyakorlatát 

úgy, hogy megfeleljen a tanulók sokféleségének, a helyi szervezetek be-
vonása ezeknek a gyerekeknek az elfogadására és fejlesztésére,

 •  a sérült tanulók minőségesebb bekapcsolása az oktatási folyamatokba.

Sikeres projekt született, mely lehetőséget adott a fent említett célok megvaló-
sítására. Az iskola dolgozói közül 70 személy vett részt az Inkluzivno obrazovanje 
i individualni obrazovni plan elnevezésű alapfokú képzésen. Megismertettük 
az inklúziós oktatás lényegét a szülői tanáccsal és a diákparlamenttel. A szülők 
iskolájában tartottunk előadásokat e tanítási módszer fontosságáról és szüksé-
gességéről.

A tanítók és tanárok óravázlatait összegyűjtöttük, és egy szöveggyűjteményt 
adtunk ki, amely segítséget nyújt a tanításban.

2012 tavaszán Tornyoson megtartottuk az Örüljünk együtt elnevezésű nagy-
szabású rendezvényt. Ezen a találkozón mintegy 200 olyan tanuló vett részt, aki 
nem csak egyéni tanmenet szerint tanul. Célunk a barátkozás, egymás elfogadása 
és megismerése volt.

Inklúziós oktatás a Thurzó Lajos Általános Iskolában

A mi iskolánkban is alakult egy csoport, amelyik segíti és támogatja a tanítók és 
tanárok munkáját. A csoport tagjai:

 •  Gömöri Irén fejlesztőpedagógus,
 •  Kovács Magdolna osztálytanító,
 •  Tőke Bessenyi Rózsa pszichológus,
 •  Galusz Gabriella szakosított osztálytanító.
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Munkaegységünkben az első osztályokban 9, a másodikban 6, a harmadikban 
4, az ötödikben 5, a hatodik osztályokban 7, a nyolcadik osztályokban pedig 1 
diák tanul egyéni fejlesztési terv alapján. A gyerekeknek a tanítók, tanárok szint-
jüknek megfelelő feladatokat adnak, amelyek során tudnak egyéni tempójukban 
fejlődni, haladni a tananyag elsajátításával. Nagy segítséget nyújt ebben Sőregi 
Márta fejlesztőpedagógus, aki külön foglalkozik a gyerekekkel. A napközis tanító 
nénik is bedolgoznak, a tanulókkal együtt csinálják meg a házi feladatot, illetve 
ellenőrzik azt.

Az inkluzív iskolák feladata az együtt nevelés megvalósítása, a pedagógiai 
szolgáltatásokat végző szakemberekkel együtt tervezett, szervezett és végrehaj-
tott, az összes tanuló szükségleteit fi gyelembe vevő oktatás és nevelés. De hogy 
munkánk eredményes legyen, mi sem fontosabb egy csoportnál, amely elfogadja 
az újításokat és közös erővel tud haladni.
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Horváth László
HITÉLET AZ ISKOLÁBAN

Nemrég még furcsának tűnt, hogy van hitoktatás az iskolában, hiszen a második 
világháború után ilyesmi elképzelhetetlen volt, sőt a mindenkori hatalom nem 
jó szemmel nézett azokra a tanítókra, tanárokra, akik vasárnaponként elmerész-
kedtek a templomba.

Változik a világ… Azt azonban tudnunk kell, hogy 100 évvel ezelőtt, mikor 
1912-ben iskolánk felépült – majd 20 éven keresztül – a mai fi zikaszertár helyén 
volt egy kápolna, ahol miséztek, kiszolgáltatták a szentségeket és természetesen 
hitoktattak is. Ezt a feladatot akkor Finta János lelkész és Schwerrer Jakab atya 
látták el.

Majd a második nagy „világégés” után jött egy nagy szakadás…
Azonban több mint 10 évvel ezelőtt, 2000-ben a hitoktatás minisztériumi ren-

delet alapján újra bekerült az iskolai tantárgyak közé. Eleinte kissé bátortalanul, 
félénken indult a tanítás, akkor még nem voltak hittankönyvek, szemléltetőesz-
közök stb. Azóta minden osztály részére készültek tankönyvek, és örömemre 
szolgál, hogy a szülők és a gyerekek 95%-a a hitoktatást választja.

Itt említeném meg azt is, hogy a plébániákon a háború után is folyt hitoktatás, 
és folyik ma is azzal, hogy a gyakorlati oktatás ott történik, az iskolákban pedig az 
elméleti. Ezért jó, ha mindkét helyre járnak a diákok, mert a két helyen tanultak 
adják meg kellőképpen a felkészülést a szentségekre (a gyónásra, az elsőáldozásra, 
a bérmálkozásra).

Gyakorlattá vált, hogy a gyerekek nemcsak vasárnap, hanem szombaton délután 
három órára elmehetnek a gyerekmisére a Kis Szent Teréz-templomba, ahová a 
Th urzó Lajos Általános Iskola tartozik.

Mivel szinte a kezdetek óta itt vagyok, látom és érzem a fokozatos fejlődést a 
diákokon és a támogatáson is, amit az iskolavezetéstől kaptunk és kapunk.

Az úttörő és első hitoktató Bauerfeind Zita matematika-tanárnő volt, aki a 
tantárgya mellett a hittant is tanította. Az évek folyamán az alsó tagozaton taní-
tott még Mucsi Erzsébet, jelenleg Beretka Mária, a felső tagozatokon és az összes 
speciális osztályban – elsőtől nyolcadikig – pedig Horváth László a hitoktató.

Lassan természetes lesz, hogy minden tanévet táskaszentelő szentmisével 
kezdünk, melyen a gyerekek apraja-nagyja és a tanárok többsége is jelen szokott 
lenni. Kezdetben a Kis Szent Teréz-templomban, az utóbbi időben pedig az 
iskola tornatermében történt ez a nagy esemény ft . Nagy József főesperes atya 
közreműködésével. Az iskola 100 éves jubileuma kapcsán nemcsak a táskákat, 
hanem az iskolát is – a benne tanuló diákokat és dolgozó tanárokat – megszentelte, 
megáldotta erőt, egészséget, gyümölcsöző munkát kívánva nekik.

Hitoktatásról lévén szó, nagyon szépen beilleszkedett a betlehemi játék is a prog -
ramba.

Emlékszem, már ott az elején a gyerekek szívesen vettek részt a drámajáté-
kokban. Lelkesen készültünk a karácsonyra. Minden évben más-más betlehemi 
játékot mutattunk be. Olyannyira belejöttünk, hogy a tíz évvel ezelőtt elindított 
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pásztorjáték azóta iskolánknak sok-sok oklevelet, dicséretet hozott. Harmadik 
éve folyamatosan részt veszünk a Kárpát-medencei nemzetközi betlehemes szem-
léken. Ezekre pályázat útján jelentkeztünk, így külföldön is öregbítjük iskolánk 
és Zenta hírnevét.

Tavaly voltunk Debrecenben is, ahol az ötven fellépő csapat között dobogós he-
lyezést értünk el. Nagy kitüntetés és megtiszteltetés volt ez a számunkra. Úgyszintén 
minden évben részt veszünk betlehemezéssel a SzékelyKapuk – ZöldKapuk program 
keretében a közép-kelet-európai humanitárius iskolai játékokon, melyen diákjaink 
már nyolcnapos horvátországi tengerparti kirándulást is nyertek.

Ezt a zentai pásztorjátékot a gyerekek Pálinkás Józsi bácsi visszaemlékezései 
alapján tanulták be, aki ezt írta: „A két világháború között mint kis betlehemező 
jártam Zenta utcáit a többi társammal együtt. Házról házra menve sok helyen 
előadtuk a mi kis betlehemi játékunkat. A házigazdák ezt pénzzel vagy egy kis 
ennivalóval – kolbásszal jutalmazták. Sajnos jött a háború, és utána egy olyan 
időszak, amikor ilyen szokásokat nem volt szabad folytatni. Öröm van a szí-
vemben, hogy mostanában vannak olyan lelkes gyerekek és felnőttek, akik ezt a 
régi szép hagyományt felélesztik, mert igaz az a mondás, hogy a nyelvében és a 
hagyományaiban él a nemzet.”

Józsi bácsi már rég nincs az élők sorában, de a pásztorjáték, amelyet leírt, új-
ra él.

A csoport összetétele évről évre változik (igyekszem minél több tanulót meg-
mozgatni és bekapcsolni ebbe a játékba). Természetesen a szereplő 15 gyerek 
mind a mi iskolánk tanulója, zömében 5. és 6. osztályosok, persze akad 7. és 8. 

Táskaszentelés iskolánkban



3 2

osztályos is. Mondanom sem kell, hogy mindannyian hittanosok, aranyosak és 
nagyon lelkesek.

Több évi kitartó, lelkes munkánkat iskolánknak dr. Varga B. József, a Nemzet-
közi Pályázatok programszervezője a következőképpen foglalta össze:

„Tisztelt Csoportvezető, Horváth László, tanár úr!

Gratulálunk Önöknek a kiemelkedő 2011–2012 „Mentor” kategóriában, Szerbiá-
ban elért első helyezésért, a teljesítményért és a nagyszerű eredményekért!
Üdvözöljük Önöket Közép-Kelet-Európa legjobb pedagógusai között! 
Üdvözöljük csapatának tagjait (diákokat) a közösségi kulturális hagyományápolás 
csillagmagasra emelkedő ifj ai között! Csillagok ezek a Diákok (!), mert nemcsak 
hordozták, hanem személyükben jelenítették meg társadalmainkban és Közép-
Kelet-Európa népei között a béke, a közös jövő és együttműködés nagyszerűen 
új lehetőségeit! 

Csatolva küldjük az eredményhirdetést, melyben a program egészének ered-
ményeit és a legjobb csoportok hozzászólásait szemelvényszerűen, összefoglalóan 
mutatjuk be az Önök számára! Olvassák el, mélyedjenek el azokban az értékekben, 
amelyeket Önök hoztak létre! Küldjék tovább a csapattagoknak és minden pedagó-
gus ismerősüknek, minden Önök által ismert közéleti személynek, testvériskolai 
kollégának, mert büszkék lehetnek munkájuk csodálatos gyümölcseire!

Az Oklevelek nyomdai előállítását megkezdtük! Az elnyert jutalmakról külön 
részletes tájékoztatást küldünk Önöknek!

Őszinte Nagyrabecsüléssel:

Szeged, 2012. február 25.
              Dr. Varga-Berta József programvezető”

A 2012-es debreceni vendégszereplés résztvevői
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Ha előre tekintek, és a jövőre gondolok, reménység van bennem, hogy a 
következő száz esztendőben is pezsgő élet folyik majd iskolánkban, melyben 
továbbra is teret kap a hitoktatás, a hagyományaink ápolása, hogy mindazokat 
az értékeket, amelyeket elődeink alkottak és megtartottak, továbbadjuk a jövő 
nemzedékének.

Jézus mondta: „…hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, 
hisz ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)

Igen, nekünk kell a gyerekek előtt jó példával járni, és megmutatni a helyes 
utat, hogy boldog jövőjük legyen!
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Brkusanin Adrián
MÚLT ÉS JELEN

Visszatekintés a Thurzó Lajos Általános Iskola 
sportéletére, sporteredményeire

Iskolánk korábbi testnevelő tanárai: Babović Slobodan, Rudics László, Bekes 
István, Menyhárt Borbála, Szekeres József, Csontos Károly, Csekity Gellért, Nagy 
Abonyi Lajos, Rózsa Adrianna, Šećerov Andrea és Krivokapić Dejan.

Iskolánk jelenlegi testnevelő tanárai: Monyák Róbert, Brkusanin Adrián és 
Gyólai Zoltán.

Az iskolánk tornatermi épületének rövid történeti áttekintése

A Th urzó Lajos iskolát 1912–1913-ban építették, és ez a Stevan Sremac Általános 
Iskola legrégebbi épülete. Ekkor még csak a vasúti sínekre néző része állt. 1955-
ben épült meg a Svetozar Marković utca felőli kétemeletes épületszárny. Ebben 
az új részben kapott akkoriban helyet az iskola tornaterme is, ahol még a napja-
inkban is megtekinthetőek a gyűrű rögzítésére szolgáló kampók. A későbbiekben 
a tornatermet válaszfalakkal négy részre osztották, itt napjainkban a szellemileg 
enyhén sérült tanulók oktatása folyik.

1974-ben betonozták ki kosárlabdapályát, amelyet ma már rekortán fed.
1978-ban kapta meg iskolánk a jelenleg használatban lévő tornatermet, amely 

már nagyon sok sportesemény helyszíne volt. A tornaterem mellett két öltöző áll 
a tanulók rendelkezésére, amelyhez tartozik két tusolókkal felszerelt mosdó is. 
Közvetlenül a tornaterem bejárata mellett testnevelő tanárok számára is készült 
egy kis irodahelyiség, amely nagymértékben megkönnyíti munkájukat.

A terem nemcsak testnevelőinket és tanulóinkat szolgálja, hanem számos 
sportklubnak is helyet biztosít. Kimagaslónak mondható a szertornához szüksé-
ges szerek száma és minősége a Linea szertornaklub jóvoltából, akik megosztják 
szereiket iskolánk tanulóival. A terem felszereltsége a jelenlegi helyzetben jónak 
mondható, habár mutatkoznak hiányosságok a szerek mennyiségében és minő-
ségében egyaránt.

Meg kell említenünk Zsíros Jankelić Anikót, a fent említett klub egyik vezető-
jét, Zenta város sportéletének egyik kiemelkedő személyiségét és a Th urzó Lajos 
iskola volt diákját, aki számos alkalommal segített tornatermünk és sportpályáink 
felszerelésében.

2007-ben a tanulók birtokukba vehettek egy Janssen-Fritsen márkájú svéd-
szekrényt, egy kombinált mászólétrát, egy nagyméretű szivacsot és néhány kisebb 
tornaszőnyeget is.

Iskolánk vezetői mindig is fontosnak tartották, hogy a tanulók minél többet 
sportoljanak, ezért támogatják testnevelőink minőséges munkavégzését, illetve 
előtérbe helyezik a diákok iskolai és iskolán kívüli sportéletét is.

A 2011-es évben a sportminisztériumnak köszönhetően egy új rekortán bo-
rítású kosárlabda- és röplabdapályával gazdagodott az iskola. Ugyanebben az 
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évben a sportpályák mellett fényszórókat helyeztek üzembe, így sötétedés után 
is edzhetnek a tanulók és a sportklubok tagjai.

Az iskolában jelenleg egy tornaterem, egy szabadtéri kézilabdapálya, egy 
rekortán talajú kosárlabda-, valamint röplabdapálya van. A legnagyobb gon-
dot az jelenti, hogy a 2012-es építkezések miatt megsemmisült a dobókör, de 
a távolugrásra használt homokgödör is friss homokra vár. Reméljük, mielőbb 
megoldódnak ezek a problémák is.

Kiválóságaink és eredményeink

Durva becslések szerint a Th urzó Lajos iskola tanulóinak megközelítőleg egy-
harmada, fele tagja valamilyen sportklubnak. A tanulók főként a kézilabdát, az 
úszást, az asztaliteniszt, a birkózást, a szertornát és a labdarúgást választják, de 
néhányan megpróbálkoznak a vízilabdával, röplabdával és más sportokkal is. 
Sajnos atlétikával és kosárlabdával kevés diákunk foglalkozik.

Mindezek ellenére iskolánkból nagyon sok olyan diák került ki, aki a sportban 
kitűnő eredményeket ért el, és akire intézményünk méltán büszke lehet.

Legsikeresebbek mind közül a thurzós birkózók, akik számtalanszor képviselték 
Zentát a világversenyeken.

Iskolánk padjait koptatta régen kiváló birkózónk, Törtei József (1960), aki 
többszörös országos bajnok, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmes, világ-
bajnoki ezüstérmes, és részt vett az 1988-as olimpián is, ahonnan bronzéremmel 
tért vissza.

Szabó Palóc Nándor (1960) szintén többszörös országos bajnok, világkupa 
ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes birkózó. Részt vett a 88-as és 92-es olimpián, 
és 1987-ben a világranglistán az előkelő harmadik helyet foglalta el.

Az 1980-as években a zentai birkózóklubnak 11 thurzós tagja volt
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Frísz Krisztián (1984) többszörös országos bajnok, ifj úsági Európa-bajnok, 
Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki bronzérmes, és részt vett a 2008-as 
pekingi olimpián.

Kopasz Károly (1958) többszörös országos bajnok, Jugoszlávia színeiben indult 
Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és kijutott az 1984-es olimpiára is.

Renkó Béla (1966) többszörös országos bajnok, Európa-bajnoki ezüstérmes, 
ifj úsági Európa-bajnok.

Zörgő László (1960) többszörös országos bajnok, az ifj úsági Európa-bajnok-
ságon pedig bronzérmet szerzett.

A zentai birkózóklubnak az 1980-as években sikerült kétszer is elhódítania a 
jugoszláviai csapatbajnoki címet. A csapatot tizenkilenc versenyző alkotta, közü-
lük tizenegyen a Th urzó Lajos iskola tanulói voltak (Renkó Béla, Surányi Zoltán, 
Surányi Ferenc, Szabó Palóc Nándor, Szabó Palóc Géza, Kopasz Károly, Olajos 
Nándor, Törtei József, Zörgő László, Visnyei Ferenc, Szórád Zoltán).

E kiváló generáció nyomdokaiba lépve igyekszik iskolánk hírnevét növelni 
Nemes Máté, aki 2011-ben országos bajnok lett, valamint Nemes Viktor és Nagy 
Tamás, akik egy-egy országos bajnokságon szerzett ezüstéremmel büszkélked-
hetnek.

Ne feledkezzünk meg sikeres atlétáinkról és kézilabdázóinkról sem!
Az iskolánkból kikerült diákok közül meg kell említenünk Soós Valériát, aki 

az atlétikai Balkán-bajnokságon arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett.
Soós Anikó az atlétikai Balkán-bajnokságon háromszor az ezüst- és kétszer a 

bronzérmet érdemelte kis.
Menyhárt Borbála az atlétikai Európa-kupa győztese, a mediterrán bajnokságon 

pedig bronzérmet szerzett.

2009–2010-es iskolanap sportrendezvényének győztesei
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Nem maradhat ki a sorból Bekes István volt testnevelő tanár és edző, akinek 
iskolánk sok mindent köszönhet. Például számos olyan tornaszer beszerzését 
segítette, amelyet még ma is használnak diákjaink. Kezei közül kiváló atléták, 
kézilabdázók kerültek ki, akik vajdasági és országos szinten is nagy sikereket értek 
el. Ő alakította meg 1955-ben a Mladost kézilabdaklubot Zentán. Leány kézilabda-
csapata az 1970-es években bejutott az országos második ligába. (Közülük thurzós 
volt Répás Mária, Bekes Ilona, Gombos Manyi, Dévity Ilona, Kőrösi Erzsébet 
[Csöpi] és Csizofszi [Kőrösi] Teréz.) Az 1960-as években a második ligában a 
férfi kézilabda-csapatot is edzette, ezt a csapatot is számos thurzós diák erősítette 
(Balla Sándor, Szabó Ferenc, Nagy Danyi [Dzsela], Szabó [Szemes], Andruskó, 
Horváth József [Pulu]). A szerbiai oktatási minisztérium 1993-ban írásbeli di-
cséretben részesítette addig elért eredményeiért és munkájáért.

Említésre méltóak még a szertornászok közelmúltban elért sikerei. 2011-ben 
a zentai Linea tornaklub csapata az általános iskolások országos bajnokságán 
aranyérmet szerzett. Ezt az eredmény megismételték 2012-ben a diákolimpián 
is. A csapat tagjai voltak Döme Tímea, Rác Szabó Petra, Belec Szonya thurzós 
tanulók is. Felkészítőik között szerepel régi diákunk, Zsíros Jankelić Anikó is.

2011-ben elballagott tanulónk, Búrány Andrea a zentai vízilabdaklubbal or-
szágos ifj úsági bajnok lett.

Szintén 2011-ben korábbi diákjaink, Surányi Boglárka, Cakó Sára és Rác Szabó 
Petra ifj úsági korosztályban országos bajnoki címet szereztek kajakozásban.

Játékos akadálypályák a tornaórán
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Napjaink sportélete

Iskolánk sportélete igen élénk volt a múltban is, és a napjainkban is az. A testnevelő 
tanárok mindig is arra törekedtek, hogy a lehetőségeket kihasználva és a sport-
klubokkal együttműködve minél több gyerekkel szerettessék meg a mozgást.

A tanulóink minden évben több sportágban is összemérhetik erejüket az is-
kolai bajnokságon, a következő lépcsőfok pedig az iskolák közötti bajnokság. A 
legügyesebb, legeredményesebb tanulóknak lehetősége nyílik arra, hogy az iskola 
keretét erősítsék különböző rangosabb versenyeken, mint például a diákolimpi-
án is. Év közben számos atlétikaversenyen veszünk részt, amelyeken tanulóink 
mindig kiválóan szerepelnek. Minden év tavaszán megrendezzük iskolánk körül 
az RTS-futóversenyt, amelyre a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki napokig 
készül, hogy méltóan szerepelhessen.

Ősszel, a gyermekhéten egy teljes napot töltenek sporttal diákjaink. Tavasszal 
szintén egy egész napos sportrendezvényen vesznek részt tanulóink, röplabdában, 
kosárlabdában, labdarúgásban, asztaliteniszben, kötélhúzásban vagy traktorhú-
zásban, célba dobásban, szkanderban, sor- és váltóversenyben, négy tűz köztben 
mérhetik össze tudásukat és erejüket az évfolyamok. A legtöbb pontot szerző 
osztályok a délutáni iskolanapi műsoron ünnepélyes keretek között vehetik át a 
csillogó kupájukat iskolánk igazgatójától.

A sportnapok szervezésében és lebonyolításában sokat segít az összetartó 
munkaközösség, melynek támogatása nélkül a testnevelők és a szervezők nem 
tudnának ilyen kiváló színvonalú eseményt lebonyolítani.

Tornaóra a jégpályán
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Iskolánk testnevelői évente kétszer akadálypályát állítanak fel tanulóink számá-
ra, amelyet azok zenére küzdenek le. Ilyenkor bizonyosodik be, hogy milyen fontos 
szerepe is van a zenének az iskolai testnevelésben és a ritmusérzék javításában.

Már szinte szokássá vált télen a korcsolyázás. Nemcsak a testnevelők, hanem 
számos osztályfőnök is elkíséri a diákokat a pályára, ahol a tanulók megismer-
kednek a korcsolyázás alapjaival.

A tanárok is igyekeznek jó példát mutatni diákjaiknak. A gyerekhét és az 
iskolanap jó alkalom arra, hogy egy barátságos labdarúgó- és röplabdamérkő-
zésen több-kevesebb sikerrel bemutassák tudásukat. Hetente kétszer rekreációs 
edzéseket tartanak, ahova szeretettel várják azokat a diákokat és kollégákat, aki 
szeretnének az öregebb generáció tempójában mozogni.

2012-ben iskolánk tanárai és diákjai részt vettek a Fruška gora-i maratonon, 
amelyen a több mint kétszáz thurzós a 17 kilométeres távot gyalogolta végig. 
Szeretnénk, ha ezen a sporteseményen hagyománnyá válna iskolánk részvétele, 
és ily módon is a sportos, egészséges életmódra nevelnénk az ifj úságot.

Tanáraink rendszeres résztvevői számos sportbajnokságnak. Legszebb ered-
ményüket 2011-ben, a tizedik munkásolimpián érték el. Strandröplabdában 
férfi  párosunk a negyedik helyen végzett, míg a vegyes páros a második helyet 
hódította el.

A felsorolt tények bizonyítják, hogy iskolánk sportélete virágzik és, hogy 
tanulóinkat igyekszünk a sporton keresztül olyan tulajdonságokkal megismer-
tetni, amelyeket az élet más területein is majd sikeresen használhatnak, és egy 
egészségesebb életmódot alakíthatnak maguknak ki.

A tanárok futballcsapata a 2009–2010-es iskolaévben
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Pék Domonkos Ibolya
AZ IRODALMI SZAKKÖR

     Mindenki tehetséges valamiben…

Ez is lehetne a mottója a tanórákon kívüli foglalkozásainknak, azaz az irodalmi, 
a képzőművészeti, az énekkari és az egyéb szakköri tevékenységeinknek. A pe-
dagógusok mind az alsó, mind a felső tagozaton fontosnak tarják a tanításnak 
ezt a formáját, hiszen itt a megszokott, sablonos órák helyett a tanulók azzal 
foglalkoznak, amiben valóban jók és tehetségesek.

Magyartanár lévén fontosnak tartom az irodalmi szakkör működését, hiszen 
a magyar nyelvet nemcsak tanulni kell, hanem ápolni, ízlelgetni és örömünket 
lelni benne.

Elődeim hagyományápolásra és a nyelv nagyfokú tiszteletére tanították di-
ákjaikat, így az iskolába kerülve kötelességemnek tartottam ezt a nemes tevé-
kenységet tovább folytatni és népszerűsíteni. Nem volt nehéz, hiszen az elvetett 
mag jó táptalajra hullt, amit egyengetni, rendezgetni kellett, majd újravetni az 
aratás után. Szerencsés találkozása volt ez az érdeklődő, kíváncsi és tehetséges 
gyerekeknek és egy tettre kész, ifj onti erőtől duzzadó pedagógusnak, akik közös 
munkával feledhetetlen perceket töltöttek együtt, és időtálló értékeket hoztak 
létre. Így alakult meg 1996-ban a Szószólók irodalmi szakkör, amely az irodalom, 

Az 1848–49-es megemlékezés. 2002-es fellépés az iskolában. Balról 
jobbra: Csányi Zsolt, Könyves Karolina, Nagy Beáta, Tóth Ákos, Túri 
Sára, Pék Domonkos Ibolya (tanárnő), Bús Ákos, Pósa Ágnes, Rácz 

Szabó Anikó, Vas Ágnes, Bajusz Karolina és Molnár Cs. Bence
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a vers, a színjátszás vagy éppen a tollforgatás iránt érdeklődő diákokat tömörí-
tette magába.

A szakkör ma is sokrétű tevékenységet folytat, de elsősorban szövegmondással 
foglalkozik. Minden évben készülünk a Zentai Városi Könyvtár által meghirdetett 
szavalóversenyre, amelyen szép sikereket érünk el. A legjobb helyezést Bálint 
Dániel (5. osztály) érte el 2010-ben, ő egészen a Szécsányban megrendezett 
vajdasági döntőig eljutott.

A versmondáshoz kapcsolódik még a szakkör költészetnapi fellépése is, amelyet 
minden évben április 11-én tartunk a Zentai Alkotóházban. Az idei fellépés már 
az ötödik volt, és minden évben egy kis újítással kedveskedünk a közönségnek. 
Diákjaink verset mondtak már a közönséggel, a tanárokkal, tartottunk több al-
kalommal képzőművészeti kiállítással egybekötött versmondást, sőt diákjaink, 
tanáraink zenei tehetségüket is megcsillogtatták. 

Itt kell megemlíteni azoknak a szövegmondóknak a nevét is, akik már két al-
kalommal kiemelkedő elismeréssel tértek haza a Kálmány Lajos népmesemondó 
verseny vajdasági döntőjéről. 2011-ben László Attila (6. osztály) és Gazsó Boglárka 
(4. osztály) különdíjas mesemondóink ezen a rangos megmérettetésen nemcsak 
a Th urzó iskolát képviselték, hanem egész Zentát is.

Emléklap
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A versenyekre is a szakcsoport keretén belül készülünk fel. Minden évben 
részt veszünk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett anyanyelvi versenyen, 
amelynek községi, körzeti és köztársasági versenyfokozatáról iskolánk tanulói 
mindig kimagasló eredménnyel térnek haza. Eddig Döme Ágnes, Pósa Anna, 
Huszák Csilla, Cakó Sarolta, Tomasich Zsóka, Krnjac Marija és Juhász Vivien 
képviselték iskolánkat a köztársasági versenyen. 2004-ben Pósa Ágnes 7.-es ta-
nuló I. helyezett lett, 2007-ben Márkus Enikő 6. osztályos tanuló III. helyezést, 
2009-ben Kazinci Roland 8. osztályos tanuló II. helyezést ért el az említett köz-
társasági versenyen.

Itt érdemel említést még az egész Kárpát-medence térségére kiterjedő, bu-
dapesti székhelyű Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, amelynek vajdasági 
döntőjén 2009-ben Nagy Mária 8. osztályos tanuló I. helyezett lett. És akkor 
hadd álljon itt felkészítő tanáraik neve is: Bessenyi Lídia, Nagymélykúti Anna és 
Pék Domonkos Ibolya.

Ügyes tollforgatóink is akadnak, akikkel különböző pályázatokon veszünk 
részt. Minden évben számos írás készül a Vöröskereszt, az Eszperantó Egyesület 
és egyéb civil szerveztek pályázatára, de szép eredményeket érünk el a közlekedési 
témájú írásainkkal is.

Nagy Mária, a 2009-es Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
vajdasági döntőjének I. helyezettje
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A legjobb írások azonban a Tavasz Jánoska című iskolaújságban jelennek 
meg. Négy évvel ezelőtt Sőregi Márta kezdeményezésére és igazgatói segédlettel 
látott napvilágot iskolaújságunk első száma, amely a diákokról diákoknak szól. 
Az iskolában történő eseményekről írnak tudósítóink, riportot készítenek büsz-
keségeinkről, de a felhívásokról és pályázatokról is ebben az újságban olvashat-
nak. Állandó rovatai is vannak a lapnak, mint a Bizalmas sorok, az Alma mater, 
a Könyvsarok vagy a Fizikaland. Az újság a diákok ötletei, kívánságai és írásai 
alapján áll össze. Már két alkalommal tartottunk élőújságot is.

Említésre méltó dolognak és jó kezdeményezésének tartom az író-olvasó talál-
kozók szervezését az iskolában. Mindig nagy izgalommal és ünnepélyességgel jár 
a vendégvárás. Nem mindennapi esemény hús-vér költőt, írót vendégül látni. Ez 
kiváltság. Ezt a gyerekek tudják, és ilyenkor mint valami kishercegek, ünneplőbe 
öltöztetik szívüket. Megtanulják, milyen jó, hogy vannak még másfajta ünnepek a 
karácsonyon és a húsvéton kívül. Ilyen kellemes élményben volt részünk az utóbbi 
években Balogh István, Kovačevné Fehér Ilona, Bogdán József látogatásakor is. 
Köszönjük nekik!

A tanítók és a tanárok felkészítő- és lelkiismeretes munkáját dicséri a kará-
csonyi, a pedagógusnapi, az iskolanapi és a ballagási műsorokon való fellépés, 
amelyeken a diákok tartalmas és színvonalas műsorral szórakoztatják a közön-
séget. Az alsós diákok, az énekkar, a szavalók és iskolánk modern és klasszikus 
táncosai mindig jó hírét keltik műsorainknak a városban.

Iskolanapi fellépés 2002-ben. Első sor balról jobbra: 
Nagy Abonyi Emese, Tóth Judit, Könyves Norbert, Borsos Izolda, 

Pósa Ágnes. Második sor: Pék Domonkos Ibolya (tanár), Bodza Ágnes, 
Papp Marianna, Varga Anikó és Csizofszki László (igazgató)
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A lelkes pedagógusmunkának köszönhető az is, hogy a kellően felcsigázott 
érdeklődés diákjainkat a színjátszás felé tereli. A Zentai Színtársulatnak számos 
thurzós tagja van, akik amatőrökként is magas színvonalú előadásokban vehetnek 
részt. A zentai színpadon láthattuk már Kis Izabellát, Surányi Emesét, Davidkov 
Mariját, Urbán Lillát és Hajdú Sárát is. Az újvidéki színművészeti főiskola jelenlegi 
hallgatója Nagy Abonyi Emese, de ott szerzett színészi diplomát Varga Tamás és 
Szloboda Tibor is.

Úgy gondolom, hogy a fentiekben vázoltak alapján a kultúra és a hagyomány 
ilyen népszerűsítése, amilyent iskolánk pedagógusai töretlen hittel és kitartással 
folytatnak, felbecsülhetetlen értékű, mert ezáltal a diákok észrevétlenül válnak 
birtokosává egy olyan tudásnak, amely könyvből nem tanulható. Ez egy közös 
munka, amely egyaránt nemesíti a gyermek és a felnőtt lelkét, és olyan időtálló 
értékeket hoz létre, amelyre mindenki méltán lehet büszke.

A Szószólók irodalmi szakkör tagjai 2012–2013-ban: Gazsó Boglárka, 
Homolya Enikő, Szórád Réka, Hodik Ákos, Bálint Dániel, László 

Attila, Raff ai Orsolya, Balogh Kinga, Juhász Vivien, Pósa Fanni, Bicskei 
Boglárka, Hatalák Beatrix, Németh Sarolta, Szabó Nikoletta, Kelemen 
Enikő, Török Szandra, Viakter Evelin, Szórád Henrietta, Gulyás Luca, 

Lakatos Ivett, Cakó Eszter és Pék Domonkos Ibolya
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Baráth Kinga
A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR

Öt éve csöppentem bele a Th urzó Lajos Általános Iskola otthonos légkörébe, ahol 
rögtön észrevettem, hogy a régi, megkopott iskola falain belül pezsgő élet folyik. 
Minden szaktanár a maga területén szorgos munkát végez, és a szakkörökön is 
megpróbálja minél érdekesebben és tartalmasabban átadni a tudást az egymást 
követő generációknak. 

Elődöm, Mezei Erzsébet (városunk Pro Urbe díjasa, elismert képzőművész 
és pedagógus), a gyerekekkel töltött négy évtizednyi alkotó és teremtő együttlét 
után adta át nekem a stafétabotot, én pedig minden erőmmel azon voltam, hogy 
az általa megteremtett hagyományokat megőrizzem és továbbvigyem. Ilyen a 
minden évben megrendezésre kerülő és a diákok körében közkedvelt adventi 
koszorúkötés, az együttműködés a Szószólókkal, valamint a költészetnap alkal-
mából rendezett kiállítás a gyermekek rajzaiból.

Iskolánkba sok tehetséges és lelkes diák jár, ennek és a kitartó munkának kö-
szönhetően az elmúlt évek során több helyi és nemzetközi rajzpályázaton is sike-
reket értünk el. Két éve pedig ZentArt néven bekapcsolódtunk a szakkörösökkel 
a SzékelyKapuk – ZöldKapuk programba (környezetvédelmi plakátok készítésével 
értünk el dobogós helyezést), aminek köszönhetően már másodízben juthattunk 
el a gyerekekkel a horvát tengerpartra, ahonnan feledhetetlen élményekkel és 
több országot áthidaló barátságokkal tértünk haza.

A rajzszakkörösökkel a pályázatokon való részvételek mellett megpróbáljuk tehet-
ségünket iskolánk javára is fordítani. Kezünk nyomát dicséri a 2011-ben elkészült, a 

A 2011-es költészetnap. Baráth Kinga, 
Baráth Róbert, Pék Domonkos Ibolya
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könyvtár olvasósarkát díszítő falfestmény, mely hangulatosabbá és barátságosabbá 
varázsolta a légkört az oda járók számára. Ezenkívül természetesen a mi feladatunk 
a különböző iskolai rendezvényeken a díszlet megtervezése és kivitelezése, valamint 
az iskolaújságunkban megjelenő rajzok színvonalas elkészítése is.

Fontosnak tartom, hogy továbbra is minél hatékonyabban segítsük elő tehet-
séges diákjaink kibontakozását, akikre a jövőben méltán lehetünk majd büszkék, 
ők pedig tanáraikra, iskolájukra; büszkék arra, hogy honnan is indultak el.

A képen balról jobbra a nyertes plakátok készítőinek egy része. 
Felső sor: Tomasich Zsóka, Gombos Beáta, Pósa Fanni, Szabó Nikoletta. 

Alsó sor: Mészáros Enikő, Baráth Kinga (tanár) és Sóti Nikolett

A képen balról jobbra: Tomasich Zsóka, Viakter Evelin, Csabai 
Orsolya, Szabó Ledenyi Klaudia, Szórád Henrietta, Baráth Kinga 

(tanár) és Gombos Beáta
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Kállai Andrea
AZ ÉNEKKAR

Csodálatos érzés, ha minden nap azt tehetjük, amihez kedvünk van… Ez történik 
velem is nap mint nap, mert a Th urzó Lajos iskola zenetanáraként dolgozhatom 
immáron tíz éve.

Szeretem a tanítást, a nevelést, a gyerekeket. Jó minden nap adni valamit 
magamból, megtanítani valamit a gyerekeknek, amivel hozzájárulhatok, hogy 
jobb emberré váljanak.

Így van ez a szakköri tevékenységemben is. A közös éneklés tanítása csak akkor 
eredményes, ha megtanulunk fi gyelni egymásra.

Az iskola kórusa mindig eredményesen működött, köszönhetem ezt Rácz 
Szabó Toldi Annamária zenetanárnőnek, aki megalapozta a szakkör munkáját, 
akivel a gyerekek megtapasztalhatták a közös éneklés örömét.

Évekkel ezelőtt heti 4 próbára volt lehetőség, 3 szólampróba és egy összpróba. 
Ebben az időszakban az iskola kórusa nagyon sikeres volt, minden évben részt 
vettünk a Bárdos Lajos Zenei Hetek elnevezésű szemlén Temerinben, majd fel-
lépési lehetőséget kaptunk Budapesten szintén a Bárdos Lajos Zenei Heteken, 
ahol vendég kórusként szerepeltünk. Ezenkívül rendszeresen részt vettünk a 
Napsugaras Őszön, az idősek számára rendezett ünnepségsorozaton, valamint 
az iskola falain belül szinte minden ünnepséget az énekkar nyitott meg.

Napjainkban azt tapasztalom, hogy sajnos csökken a jól éneklő diákok szá-
ma, és ez érezhető az énekkar munkáján is, de az iskola történetében először 
fi úk is bővítik a kórus létszámát. Bízunk benne, hogy ismét magas színvonalon 
dolgozhatunk majd.

Sok fellépés van már mögöttünk, és remélem, munkánkkal továbbra is hoz-
zájárulhatunk az iskola sikeres működéséhez.

Az iskola énnekkara a 2010-es iskolanapon
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Galusz Zoltán
MIT TUDSZ A KÖZLEKEDÉSRŐL?

Rohanó világunkban, ahol az idő pénz, és mindenki fut a saját dolga után, nem 
mindig tudunk fi gyelni egymásra. Sajnos egyetlen pillanat, és megvan a baj. Éppen 
ezért hatalmas felelősség mind a diákoknak, mind a szülőknek és a tanároknak a 
közlekedési szabályok ismerete. Az iskolában a műszaki tanár az, akire hárul ez a 
szép, de felelősségteljes feladat, hogy a gyermekeket felkészítse a közlekedésben 
való részvételre. Ez nemcsak munka, hanem hivatás is egyben, hiszen nem elég 
tudni, hanem be is kell tartani és nem utolsósorban tisztelni kell a közlekedési 
szabályokat.

Iskolánk eddigi tanárai (Piszár Tibor, Bicskei Verona, Nagy Lajos, Tóth Lász-
ló és Galusz Zoltán) mind arra törekedtek, hogy ez megvalósuljon. Tanulóink 
rendszeresen részt vesznek a Mit tudsz a közlekedésről? elnevezésű versenyen, 
mely községi, körzeti és országos szinten kerül megrendezésre. A megmérettetés 
három részből áll:

 •  elméleti, tesztírás,
 •  ügyességi, akadálypálya leküzdése és
 •  gyakorlati részvétel a városi közlekedésben.

2013-ban 43. alkalommal fogunk részt venni ezen a versenyen. A szakkör meg-
ismertetése már alsó osztályokban megkezdődik, amikor is pár alkalommal külön 
foglalkozást tartanak iskolánk műszaki tanárai (Galusz Zoltán és Nagy Lajos) a 
tanulóknak. A korosztályuknak megfelelő elméleti tesztet íratnak a tanulókkal. A 
szakkörnek nagy sikere van a gyerekek körében, mire felsősök lesznek, szívesen 
vesznek részt a csoportmunkákban, és lelkesen készülnek a megmérettetésre.

Zsoldos Dominik 2011-ben az országos közlekedési versenyen
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A kitartó és önzetlen munka meg is hozta és hozza rendszeresen az eredmé-
nyeit. A Th urzó Lajos Általános Iskola kiemelkedően teljesít a községi, községek 
közötti és az országos versenyeken is. Diákjainkra méltán vagyunk büszkék, 
hiszen számos díjat mondhatnak magukénak:

 •  Legnagyobb sikert B. Varga Sándor ért el, aki 1981-ben vajdasági és jugo-
szláv versenyt nyert, valamint 40. lett a hollandiai Európa-bajnokságon 
(felkészítő tanára Piszár Tibor);

 •  Kaszás Dávid többszörös községi és körzeti bajnok (felkészítő tanára Galusz 
Zoltán);

 •  Surányi Zoltán községi és körzeti bajnok (felkészítő tanára Nagy Lajos);
 •  Gere Zsíros Valentin többszörös községi bajnok (felkészítő tanára Galusz 

Zoltán);
 •  Galusz Márton községi és körzeti bajnok, 2010-ben a 41. országos bajnok-

ságra jutott el, ahol 6. lett a saját kategóriájában (felkészítő tanára Galusz 
Zoltán);

 •  Zsoldos Dominik községi és körzeti bajnok, 2011-ben a 42. országos bajnok-
ságon vett részt, ahol a saját kategóriájában a 8. helyezést érte el (felkészítő 
tanára Galusz Zoltán);

 •  Papp Kinga községi és körzeti bajnok (felkészítő tanára Nagy Lajos).

A 2012-es községi közlekedési verseny I. helyezett thurzós csapata. 
Balról jobbra: Szórád Réka, Zsoldos Dominik, Galusz Márton, Bálint 
Márk, Papp Kinga. Alsó sor: Dusa Tímea, Martonosi Tímea, Német 

Sarolta és Martonosi Tamás
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Az utóbbi néhány évben sikerült a kisegítő osztályokban tanuló gyerekeket 
is bekapcsolni a versenybe, akik szintén eredményesen szerepeltek. A legsike-
resebbek: 

 •  Kolompár Regina (felkészítő tanára Galusz Zoltán),
 •  Szabó Szilveszter (felkészítő tanára Nagy Lajos),
 •  Szabó Szabina (felkészítő tanára Tóth László),
 •  Rózsa Sándor (felkészítő tanára Galusz Zoltán),
 •  Rózsa László (felkészítő tanára Tóth László).

Reméljük, a jövőben is hasonlóan eredményesen szerepelünk majd e hasznos 
megmérettetéseken, hogy ezáltal is öregbítsük iskolánk hírnevét.
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Urbán Hodik Marianna – Pék Domonkos Ibolya
A TEHETSÉGPONT-PROGRAM A THURZÓ ISKOLÁBAN

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megta-
nulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, 
amit szeretni fog.” 
   (Dr. Szentgyörgyi Albert)

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli ma-
gyarlakta részeken kezdeményezte és támogatta tehetségpontok megalapítását.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a mi iskolánk is 2011-ben. Mészáros 
Eszter informatikus sikeresen pályázott, és iskolánkat felvették a tehetségeket 
támogató Tehetségpont-programba, amelynek célja a tehetségek felkarolása, 
tájékoztatása, a lehetőségek és az információk személyre szabott megmutatása a 
tehetséges fi ataloknak.

A Tehetségpontot megalakító és koordináló személyek iskolánkban: Sárosi Gab-
riella igazgató, Tandari Ferenc igazgatóhelyettes, Csizofszki László fi zikatanár és 
sakkoktató, Urbán Hodik Marianna kémiatanár, Gömöri Irén osztálytanító, Tóth 
Melinda osztálytanító, Mészáros Eszter informatikus, Galusz Zoltán műszaki- és 
informatikatanár.

Az alapító tagokon kívül iskolánk többi pedagógusának munkájában is már 
évek óta kiemelt területként szerepel a tehetséggondozás. Innovatív intézmény 
vagyunk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen tartunk fejlesztő foglalkozásokat a 
tehetségek kibontakoztatására és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. 
Tantestületünk elhivatottsága és felelőssége a „rejtőzködő” tehetségek megta-
lálásában óriási. Célunk olyan optimális feltételek megteremtése a gyermekek 
számára, melyek személyiségük harmonikus fejlődését, tehetségük mind teljesebb 
kibontakoztatását teszi lehetővé. A következő területeken tartjuk iskolánkban a 
tehetségnevelést kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységnek:

 • sport,
 • művészetek (irodalom, képzőművészet, klasszikus és néptánc),
 • fi zika és kémia,
 • informatika,
 • matematika és sakk.

Komoly versenyeredményekkel büszkélkedhetünk a felsorolt tárgyak területén.
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Iskolánkban kiemelt jelentősége van a testnevelésnek.
A sport a mindennapjaink részeként segíti a testi és szellemi egészségünk 

megőrzését. A mindennapos testnevelés sikerélményhez juttatja a gyerekeket, 
erőnlétük, vérkeringésük és mozgáskoordinációjuk fejlődik.

Ehhez magas színvonalú szakmai és tárgyi feltételrendszert igyekszünk biz-
tosítani.

Tanulóink részt vesznek a Nestlé futóversenyén, a Futás a boldogabb gyer-
mekkorért elnevezésű futóversenyen, iskolák közti kosár- és röplabdaversenyen, 
szertornaversenyeken, de a vízi sportokban és birkózásban is jeleskednek.

Tanulóink minden évben részt vesznek a Kenguru és a bátaszéki matematikaver-
senyen, ahol kiemelkedő helyezéseket érnek el.

A művészetek pártolói rendszeresen fi gyelik a képzőművészeti, irodalmi és egyéb 
pályázati kiírásokat. Műhelymunkáikban új technikákkal ismerkednek. Rendsze-
res tárlat- és színházlátogatók. Tapasztalataikat sikeresen alkalmazzák tehetségük 
kibontakoztatásában, így tanulóink folyamatosan érnek el kiváló eredményeket 
akár nemzetközi viszonylatban is.

Versmondóink színvonalas előadásai kiemelkedő jelentőségűek intézményi 
és városi szinten egyaránt.

Már majdnem egy évtizedes múltra tekint vissza a tánciskola megszervezése isko-
lánkban. Minden évben a végzős diákjaink három hónapos táncoktatáson vesznek 
részt, ahol a legfontosabb és legközkedveltebb tánclépéseket sajátíthatják el. A 
tánciskolát jó hangulatú vizsgabál zárja, ahol a legtehetségesebbek jutalomban 
részesülnek. És ami a legfontosabb, a tánciskolát végzett diákjaink nagy része a 
város valamely jó nevű táncklubjában folytatja tovább a táncot.

FIZIKA- ÉS KÉMIATÁBOROK A THURZÓ LAJOS ISKOLÁBAN

Talán az írás mottójául szolgáló Szentgyörgyi-idézet fogalmazza meg a legjobban, 
mi is az iskola feladata amellett, hogy a tanterv által meghatározott tananyagot 
átadjuk a diákjainknak.

A tehetséggondozó diáktábor célja, hogy az általános iskolák 7. és 8. osztályos 
tanulói a kötelező iskolai témaköröket kibővítve új fogalmakkal ismerkedjenek 
meg, kísérletezzenek és a gyakorlatban is lássák a természeti jelenségeket. 

A Vajdasági Magyar Pedagógiai Egyesület az első hivatalos fi zika-kémia 
diáktábort 1999-ben Kishegyesen, 2000-ben és 2002-ben Kisoroszon, 2003-tól 
Zentán tartotta.

Iskolánk, a Th urzó Lajos munkaegység 2007 januárjában adott először helyet 
a diáktábornak. Ezután 2011 januárjáig minden téli szünetben 3-4 napig tartó 
táborokat szerveztünk. A táborban résztvevő tanulók fi zikai, kémiai, csillagászati 
és környezetvédelmi témájú előadásokat hallgattak, laboratóriumi gyakorlatokat 
végeztek, kísérleteztek, üzemlátogatás és játékos vetélkedő is volt. A résztvevő 
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tanulók száma átlagban 30 volt a zentai és környékbeli általános iskolákból. A 
foglalkozások vezetője kezdetben Muhi Béla fi zikatanár, a VMPE alelnöke, a ké-
sőbbiekben Csizofszki László fi zikatanár és Urbán Hodik Marianna kémiatanár 
voltak iskolánkból. A különböző témájú előadásokat a következő tanárok tartot-
ták az érdeklődő diákoknak: Muhi Béla, Édes Katalin, Szórád Endre, Csizofszki 
László és Urbán Hodik Marianna. De vendég előadóink voltak a Th urzó iskola 
egykori diákjai, Divéki Zsolt és Nagy Tamás is.

Kovács Sztrikó Zoltán fizika- és kémiaverseny

Az első versenyt 2001-ben Kisoroszon tartották meg, amelyen iskolánk is kép-
viseltette magát. 2007-ben a fi zika-kémia diáktábor ötödik napján már a VI. 
Kovács Sztrikó Zoltán fi zika- és kémiaversenyt szerveztük meg iskolánkban. 
Ezeken a versenyeken a diákok bemutatják a választott témakörből kidolgozott 
szakdolgozataikat, kísérleteiket és egy plakátot. Háromtagú zsűri bírálja el a 
szakdolgozatokat, közben a kísérő tanárok szakmai találkozót tartanak.

Ribár Béla fizikaverseny

Ezt a versenyt 2006 óta szervezi meg a GENIUS tehetséggondozó mozgalom. 
A verseny nemzetközi jellegű, a tanulók két levelező fordulón vesznek részt, a 
tartományi verseny két legjobb helyezettje részt vesz a magyarországi Öveges 
József országos fi zikaverseny döntőjén.

Curie kémia emlékverseny

Szintén 2006-tól iskolánk kémia iránt érdeklődő tanulói részt vesznek ezen a 
versenyen is. Négy levelező forduló után területi döntőn mérettetnek meg a 
tanulók, és a legjobbak eljutnak Szolnokra, az országos Curie kémiaversenyre. 
2012-ben ez egyik diákunknak is sikerült.

A Tehetségpont-program hatóköre állandóan bővül. Elsősorban intézményi 
szinten (tanórákon, szakkörök keretében, iskolai rendezvényeken, napközis 
foglalkozásokon, kirándulásokon, versenyeken) kívánjuk a tehetséggondozást 
megvalósítani. De bővíteni szeretnénk hatókörünket más iskolákban, városi 
szintű rendezvényeken, sőt szívesen tapasztalatot cserélnénk városunktól távol 
eső, külföldi iskolákkal is.

Itt kell megemlíteni, hogy iskolánk már több mint tíz éve testvériskolai kapcso-
latot tart fenn a magyarországi Sárosdon lévő Farkas Gyula Általános Iskolával. 
Képviselőikkel minden évben találkozunk. Diákjaink betekintést nyerhetnek az 
ott folyó munkába, sőt az ebből az alkalomból szervezett versenyeken össze is 
mérhetik tudásukat. 
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A tanárok is tapasztalatot cserélnek, és új módszerekkel, meglátásokkal frissítik 
oktatói-nevelői eszköztárukat.

Diákjaink tehetségének és egész évi munkájának elismeréséül 2008 óta megvá-
lasztjuk az Év Tanulóját, azaz a Generáció Diákját.

Megválasztásukkor a tantestület fi gyelembe veszi a községi, körzeti, esetleg 
nemzetközi versenyeken elért eredményeket. Fontos számunkra, hogy ilyen 
módon a tanulókkal foglalkozó tanárok is visszajelzést kapjanak munkájukról. 
Ez megerősíti a meggyőződésünket, hogy érdemes a tehetségekkel foglalkozni, 
hiszen a velük folytatott munka jó befektetésnek bizonyul. Generáció Diákja díj 
eddigi nyertesei:

 • a 2008–2009-es tanévben Kazinci Roland,
 • a 2009–2010-es tanévben Cakó Sarolta,
 • a 2011–2012-es tanévben Nagy Máté.
 

Kazinci Roland, az év 
diákja a 2008–2009-es 

tanévben

Cakó Sarolta, az év 
diákja a 2009–2010-es 

tanévben

Nagy Máté, az év 
diákja a 2011–2012-es 

tanévben
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Papp Zsuzsanna
TANULÁS MÁSKÉPP! – GYERMEKHETI RENDEZVÉNYSOROZATOK

Mindannyian mások vagyunk,
bár egyben-másban hasonlítunk.
Mindannyian mások vagyunk,
(még) jó hogy van néhány közös dalunk.

A világon és nálunk is már több mint ötven éve hagyomány a gyerekek ünnep-
lése. Országunkban a gyermekhét október első hete. Minden évben érdekes és 
számukra kedves programokkal köszöntjük Őket, melyben aktív szerepet vállal 
iskolánk apraja és nagyja, városunk felnőtt lakossága.

E megmozdulás értelmi szerzői a Gyermekbarátok Egyesülete és a Gyermekszö-
vetség, amelyik 1990. május 21-én alakult meg Belgrádban. Később csatlakoztak 
hozzá a helyi önkormányzatok, köztük városunk is. 

A szervezet fő célja és feladata, hogy biztosítsa a gyerekek fi zikai, értelmi, 
erkölcsi, szociális, esztétikai fejlődését felkészítve őket az életre egy modern 
társadalomban. A szövetség betartja az Egyesült Nemzetek Szervezetének kon-
vencióját a gyermekek jogairól.

Mielőtt bemutatnám iskolánk gyermekheti rendezvényeit, néhány sor erejéig 
visszatérek a múltba. Régen is ünnepeltük a gyerekeket, akkor is szervezethez 
tartoztak, ez volt az 1942. december 27-én, a Kommunista Párt vezetőségének 
ajánlatára megalakult Pionírszövetség. A köztársaság napján, november 29-én 
zajlott le a pioníravatás. Iskolánkban több éven keresztül október 8-án, a város 

Pioníravatási ünnepség 1988-ban



5 6

felszabadulása napján történt az ünnepélyes tagfelvétel. Felsorakoztak az elsősök, 
fogadalmat tettek, piros kendőt kötöttek a nyakukba, a fejükön pedig kék színű, 
piros csillaggal díszített „titovkát” viseltek, a fejükhöz emelték ökölbe szorított 
jobb kezüket és így köszöntek: „Titóval a hazáért, előre!” Névre szóló piros 
könyvecskét és jelvény kaptak. Az 1982-ben született gyerekek voltak az utolsó 
pionírgeneráció tagjai.

Sokan vegyes érzelmekkel gondolnak vissza ezekre az évekre. Én is voltam 
pionír, pionírvezető, tanító, aki tanulóit pionírrá avatta. Engedjenek meg egy kis 
személyeskedést! Bennem azok az évek szép emlékként élnek.

Visszatérve a mához írásban és képekben szeretném bemutatni dióhéjban 
mindazokat a programokat, melyekkel kicsi és nagy odaadó munkájával és tu-
dásával hozzájárul a gyermekhét sikeres lebonyolításához.

Egyik ilyen a gyerek-szülő játék. A tanító nénik ügyességi és gyorsasági váltó-
játékokat állítanak össze. Sok olyan is van közöttük, amit a szülők is szívesen 
játszottak, amikor ők voltak gyerekek. Zsákban ugrálás, célba dobás, bukfenc, 
karika vezetése, tojásvivés kanálban, krumpli ültetése, szedése, labdavezetés… 
Játék közben ellenfelek a szülők és a gyerekek. Öröm nézni, ahogyan a szülők a 
játék hevében megfeledkeznek szerepükről, igazi küzdő gyerekké válnak. Cse-
metéik is igyekeznek nagyon jól szerepelni, látni a szemükben az igyekezetet, és 
egyfajta drukkot, hogy anya vagy apa is jól teljesítsen. Minden játék, győzelem 
vagy vereség elismerése a taps. A délután egyik fénypontja a táncház. Endre, a 
néptáncosunk megtáncoltatja a „népet”. Mutatja a lépéseket, mi pedig „ropjuk”. 
A vidáman eltöltött néhány óra után kipirosodott arccal, fáradtan, kéz a kézben 
mennek haza.

Önfeledt szülő-gyerek játék
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Vetélkedők (Ki mit tud?, Tátika, angol vetélkedő…). Ezen a rendezvényen a be-
nevezett diákok pajtásaiknak mutatják be, hogy miben ügyesek. Ki hangszeren 
játszik, ki verset mond, énekel, táncol, tornagyakorlatokat mutat be. A fellépőket 
a közönség vastapssal jutalmazza. A Tátikán a számukra a legkedvesebb éneke-
seket utánozzák tátogással, öltözettel. A közönség együtt énekel velük. A vegyes 
csapatok, 1–4. osztályosok megmutathatják tudásukat az angol vetélkedőn. 
Nagyon ügyesek.

Tanár-diák csere. Ez a program is a legkedveltebb foglalkozások közé tartozik. Szí-
vesen vállalkoznak a szerepcserére. Ilyenkor a tanító a katedra ellenkező oldalán 
ül, ha felszólítják, a kérdésre válaszol, esetleg felmérőt ír. A kis tanítók, tanárok, 
nagyon szépen felkészülnek, jó órákat tartanak, élvezik a társaik és a tanítójuk is. 
Ilyenkor egy kicsit visszatükröződik a mi nevelői és oktatói munkánk eredménye, 
ráismerünk magunkra. És ez jó. A szerepük szünetekben is folytatódik, minden 
ügyelő tanító oldalán egy sárga karszalagos kis segítő van.

Kirándulás, játék a szabadban. Ez a nap a séta, a játék, a kirándulás napja. El-
megyünk a legközelebbi játszótérre, a helyi közösség udvarába, de a város köz-
pontjában lévő játszótérre és a Népkertbe is szívesen elsétálunk. Így mindannyian 
megtaláljuk a helyet, ahol kezdődhet az önfeledt játék. Előtte és közben is elhan-
goznak a természet védelmével kapcsolatos szabályok, tudnivalók. Néhány csoport 
gyönyörködhet a Tiszánk szépségében. Hajóval lehajóztak a Halászcsárdáig. Ott 
vendégül látta őket egy anyuka és egy nagytata. Haza egy jót gyalogoltak. 

Ha én lennék a tanár… Tanár-diák csere a gyerekhéten
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Egyik legkedvesebb tevékenységüket, a rajzolást is gyakorolhatják kint az utcán. 
Aszfaltrajz. Elég a fehér kréta, így is szép rajzok születnek, az arra sétálóknak is 
tetszenek a munkák.

Játékkiállítás. A meghirdetett napon mindenki elhozza a legkedvesebb játékát. Elő-
ször az osztálytársak láthatják, játszhatnak vele, majd kirakjuk a „kiállítóterembe”. 
Ez volt már a folyosó, az ebédlő, osztályterem. Minden kiállító nagyon boldog 
volt, hogy ennyi látogató nézte meg a kincsét, kérdezett róla, a kezébe vette.

Mozi- és színházi előadás. A Szabadkai Gyermekszínház társulata bábelőadá-
saival már hosszú évek óta elrepít bennünket a mese világába. Találkozhattunk 
Csipkerózsikával, Hamupipőkével, az aranytojást tojó tyúkkal… Láthattunk 
érdekes és ötletes hang- és fényeff ektusokat, melyek még élvezetesebb színházi 
élményt nyújtottak. Filmvetítés is volt. Kívánságlista alapján választottunk fi lmet. 
Az ebédlőt moziteremmé alakítottuk, próbáltuk megidézni a mozi hangulatát, 
pattogatott kukorica mellett élvezhették a fi lmvásznon történteket.

Diákparlament. Ez a mai elnevezése annak a csoportnak, akik képviselik iskolánk 
tanulóinak érdekeit. Tagjait a felsős tanulók alkotják. Régebben minden osztály-
közösség választott egy tagot, aki képviselte őket. Hagyomány volt a gyerekhét 
alkalmából, hogy a polgármester fogadta az iskolák képviselőit, akik meséltek 
az iskolájukról, élményeikről. Elmondhatták kívánságaikat, ígéretet is kaptak, 
hogy ami megvalósítható, azt a tenni vágyó és tudó felnőttek teljesítik. Ilyen 
kérelmek hangzottak el: az iskola jobb felszereltsége, pad helyett szék és asztal, 

A diákparlament képviselőinek fogadása a Városházán
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állatmenhely, simogató, több játszótér, sportpálya, ingyenes edzési lehetőségek… 
A megvalósítás mérlege a jó irányba billen.

Felvétel a Gyermekszövetségbe. Ezen a napon veszik fel az elsősöket a szövetség 
soraiba. Ünnepélyes műsorral kedveskednek nekik a pajtásaik. Verssel, énekkel, 
tánccal köszöntik őket. A zentai Gyermekbarátok Egyesülete ajándékkal lepi 
meg a szövetség újdonsült tagjait: táska a Gyermekszövetség emblémájával, a 
generáció fája, melyet az iskola parkjában ültetnek el. Ezután ők gondozzák. 
Velük együtt nő.

Játék a Tisza-parton
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Tóth László – Tóth Mária
GYERMEKHETI VISSZAEMLÉKEZÉS

Iskolánkban a gyermekhét igazán megfelel az elnevezésének, ugyanis a gyermek-
heti rendezvénysorozat egész hétre változatos programot nyújtó rendezvénnyé 
nőtte ki magát az évek során.

Szerencsére a tanárok szívesen vállalják a gyakorta nem kis pluszmunkát 
igénylő feladatokat azért, hogy a szigorú felelések, ellenőrzők között más, em-
beribb arcukat is megmutathassák a gyermekeknek ezen az egyetlen héten az 
évben, amikor lazábban lehet értelmezni a minisztérium által oly szigorúan 
előírt törvényeket. És azért is, hogy elidegenedett világunkban mosolyt csaljunk 
a gyermekek arcára, hiszen ez a legnagyobb kincs!

Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert iskolánk vezetősége teljes 
mértékben mellettünk áll, és támogatásukat mindenben élvezzük.

Kollégáinkban igazi munkatársakra találtunk. Külön elismerés jár a testnevelés 
szakos kollégáknak. A programok változatosak, és a munka igen széles körű.

Egy kis ízelítő programjainkból:

Ki mit tud?
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2009

A Th urzó Lajos Általános Iskolának 280 felsős tanulója van. Ebből 38 kisegítő 
tagozatos (enyhén szellemi fogyatékos).

A gyermekhét alkalmából különleges programsorozatot állítottunk össze. A 
programok kialakításába bevontuk a tanulókat is. A diákparlament képviselői 
közvetítették a diákok kívánságait, emellett iskolánk tanárai kreatív ötleteikkel 
tették színesebbé a hetet. 

Hétfőn tanár-diák cserét tartottunk, illetve a kisegítős tanulók közösségépítés 
és felhőtlen szórakozás céljából a lovas tanyára kirándultak. 

A keddi napon a gyerekek szavazatai alapján két fi lmet vetítettünk (5–6. órán).
Szerdán tudományok napja volt, amikor a diákok rendhagyó órákon vehettek 

részt. A tanárok különleges előadástémákat ajánlottak fel, amik közül a diákok 
szabadon választhattak.

Csütörtökön sportnapot tartottunk. A tanulók egész nap különböző sportágak-
ban (futball, röplabda, négy tűz közt, kötélhúzás, asztalitenisz) mérhették össze rá-
termettségüket. A nap fénypontja a tanár-diák futball- és röplabdamérkőzés volt.

Pénteken a Ki mit tud?-on a tanulók megmutathatták, hogy mit tanultak az 
iskolában vagy azon kívül.

A rendezvénysorozat záróprogramjaként a diákok diszkót szerveztek.

Kísérletezés közben Csizofszki László fi zikatanár és diákjai
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2010

2010-ben új programokkal színesedett a gyermekhét. Volt tanár-diák csere. 
A diákok töltötték be a tanárok szerepkörét a napi órarendnek megfelelően. 
Mindeközben a tanárok diákként voltak aktív részesei az órának. A tanárok az 
ifj ú tanárjelölteket már előző héten kijelölik, és segítik őket az órára való felké-
szülésben. Célja, hogy a tanulók belelássanak a tanár összetett munkájába, amely 
magában foglalja az oktatás mellett a nevelés nem könnyű feladatát is.

Színházi előadás. A város által szervezett kulturális program megtekintése a 
Művelődési Házban.

Tudományok napja – álomórarend. A diákok rendhagyó órákon vettek részt. A 
tanárok különleges előadástémákat ajánlottak fel, amik közül a diákok szabadon 
választhattak. A hirdetőtáblákon kínálták fel a lehetőségeket, amelyek közül ők 
állították össze az álomórarendjüket. Ezen a napon öt 45 perces órát tartottunk 
(tehát minden diák napi öt különböző foglalkozáson vehetett részt).

Sportegyesületek bemutatkozása. Zentán kb. 30 sportegyesület tevékenykedik. 
Az ő munkájukat szeretnénk bemutatni. Célunk, hogy a tanulók megismer-
kedjenek a klubokkal, kedvet kapjanak és bekapcsolódjanak valamelyiknek a 
munkájába. Fontos, hogy aktívan részt vegyenek a sportéletben, amely nemcsak 
a fi zikai állóképességet növeli, hanem a jellemet is formálja. Mivel a tanulók alig 

Kajakostoborzó
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ismerik a sportegyesületeket, szeretnénk számukra megkönnyíteni a választást. 
Ezzel hozzájárulunk tanulóink egészségesebb életmódjához. A bemutatkozó 
egyesületek ismertették a diákokkal a tevékenységüket, eszközeiket, elért ered-
ményeiket, foglalkozásaik időpontjait, a tagsági díjakat stb.

Sportnap. A sportnapon a tanulók egész nap különböző sportágakban mérhetik 
össze rátermettségüket. Sportágak: futball, röplabda, kiütőcske, kötélhúzás, asz-
talitenisz. Közkívánatra az autóhúzás és a virtuális tenisz is felkerült a sportágak 
jegyzékére. A nap fénypontja ebben az évben is a tanár-diák futball- és röplab-
damérkőzés volt.

A rendezvénysorozatot újra a diákok által szervezett diszkó zárta.

2011

Zenta város szervezésében minden tanulónk részese lehetett a felfedezés örömé-
nek. Ugyanis az IQ Park szórakoztató és tudományos kiállítását látogattuk meg, 
ahol a tanulók minden eszközt kipróbálhattak, megtapasztalták a fi zika törvényeit, 
és játszva sajátították el azt, amit a fi zikakönyvekből talán sosem értettek volna 
meg. A kiállítás még azokat is szórakoztatta, akik nem keresték a megoldásokat 
a látottak mögött.

A gyermekhét másik emlékezetes programja a főzőverseny volt, amit a lovas 
tanyán szerveztünk meg. A tanulók 12 bográcsban készítették a fi nomabbnál 
fi nomabb étkeket (osztályonként egy bogrács), amit végül a pártatlan zsűri 

A gyermekheti rendezvénysorozat záróprogramja, 
a diákok által szervezett diszkó
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igyekezett elbírálni. A találékony szakácsok a pudingtól a spagettiig mindent el 
tudtak készíteni a bográcsban. A zsűri végül a 7. b osztály sertéspörköltjét találta 
a legjobbnak. Övéké lett a fődíj, egy minibogrács.

És arról sem szabad megfeledkezni, hogy hetekig tartó egyezkedés előzte meg 
a főzés napját, ugyanis az osztályközösségek maguk döntötték el, mit fognak 
készíteni, ki milyen hozzávalót visz majd, mennyi pénzt kell beadni… És a kora 
reggeli kihurcolkodás is felejthetetlen emlék maradt. Vittük a bográcsot, a tüzelőt, 
kenyeret, tányért, kanalat, a hatalmas hangszórókat…

Egész héten a diákok ügyeltek a tanárok helyett, és ők biztosították a zenét, 
ami minden szünetben szólt az iskolaudvaron.

A 6. c osztály, a 2012-es főzőverseny bajnoka
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Recskó Éva
AZ ISKOLAKÖNYVTÁR

A 2009–2010-es tanévtől kezdve dolgozom a Th urzó Lajos iskola könyvtárosa-
ként. Az ezt megelőző évtizedekben is működött ugyan az iskolai könyvtár, de 
állandó könyvtárosa nem volt.

Hosszú időbe telt, mire a könyvek átválogatása, selejtezése megtörtént. 
Baráth Kinga kolléganőm közreműködésével a rajzszakkör tanulói szemet gyö-
nyörködtető dekorációt készítettek a mesesarok falára. Így a komor könyvtári 
helyiség helyett egy hangulatos, gyermekközpontú terembe lép be az olvasó. A 
megjavított könyvek korosztályok és tematikai csoportosítás alapján kerültek 
a polcokra. Ekkor elkezdhettem a könyvállomány újraleltározását, ami a mai 
napig folyamatban van. Jelenleg a leltárba vett könyvek száma 3756. Ezenkívül 
számos tan- és segédkönyv áll a pedagógusok rendelkezésére. Az állomány fo-
lyamatosan bővülő. Nagy öröm számunkra, hogy 2011-ben a Szekeres László 
Alapítvány által meghirdetett pályázat nyerteseként 60 000 dinár értékben 99 új 
könyv vásárlására nyílt lehetőségünk. Másrészt mindig vannak olyan jóindulatú 
felnőttek és gyerekek, akik az otthoni készletükből szívesen megajándékoznak 
bennünket néhány könyvvel.

A könyvtári tevékenység nem csupán könyvkölcsönzésből áll. Könyvtárismereti 
órákat is tartok, melynek keretében a diákok megtanulnak tájékozódni a könyvek 
birodalmában, elsajátítják a könyvtári viselkedés szabályait. Emellett ismereteket 
szereznek a könyv- és könyvtártörténetből, és jártasak lesznek a lexikonok hasz-
nálatában. A mesefoglalkozásokon megismerkednek a klasszikus és népmesék 
gyöngyszemeivel. Idén szakköri tevékenységgel is foglalkozunk. A tanórák közötti 

A gyerekek érdeklődése a könyvek iránt
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szünetekben mindig nagy a nyüzsgés a könyvtárban. A kisiskolások érdeklődés-
sel olvasgatnak újságot, könyvet, ill. lapozgatják a lexikonokat, enciklopédiákat. 
Ilyenkor ez az egyébként csendes terem megtelik gyermekzsivajjal, jókedvvel.

Hiszem, hogy a gyakori könyvtárlátogatás hozzájárul a könyvek és az olvasás 
iránti szeretet elmélyítéséhez és igénnyé alakításához.

Befejezésül Makszim Gorkij gondolatát szeretném megosztani minden kedves 
olvasóval: „Szeressétek a könyvet, mert megkönnyíti az életet, baráti segítséget 
ad, hogy eligazodjatok a gondolatok, érzések és események sokszínű és viharos 
forgatagában. Megtanít tisztelni az embert és önmagunkat, szárnyat ad az elmének 
és a szívnek – a világ és az ember iránti szeretet szárnyait.”

Új könyvek a könyvtárban
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ALMA MATER
Egykori tanárainkról és diákjainkról

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Ady Endre: Üzenet egykori 
iskolámba (Részlet)

Dr. Körmendi Ferenc atomfizikus

1940-ben születtem Zentán, ahol a gimnázium befejezéséig tanultam, többek 
között két évig a Th urzó Lajos iskolában is. Szerencsémre a nővérem négyéves 
koromban megtanított írni-olvasni, így még elsős sem voltam, amikor már sok 
meséskönyvet elolvastam. A nyarakat nagyszüleim tanyáján töltöttem, sok szép 
magyar népdalt tanultam meg tőlük. A sok olvasásnak köszönhetően mindig 
én voltam a legjobb tanuló az osztályban, aminek édesanyám örült a legjobban. 

Dr. Körmendi Ferenc atomfi zikus
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Egyetemi tanulmányaimat a Belgrádi Egyetem Elektrotechnikai Karának Atom-
fi zikai Szakán végeztem, majd ennek a kutatóintézetében tudományos munkával 
kezdtem el foglalkozni, vele párhuzamosan pedig mesteri (magiszteri) fokozatot 
szereztem. Röviddel utána a doktori címet is elnyertem. Amikor egy nemzetközi 
folyóiratban olyan tudományos eredményeket közöltem, amelyek érdekelték az 
amerikai tudósokat, azok meghívtak, hogy az USA-ban, a washingtoni Nemzeti 
Technológiai Intézetben velük együtt kísérleteket folytassunk a nagyon erős 
lézersugárzás és az elemi részecskék kölcsönhatása terén. A jó eredményeknek 
köszönhetően a nemzetközi tudományos együttműködés egyre bővült, így hosz-
szabb időt töltöttem a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató-
intézetében Budapesten, amelynek tudósaival a mai napig kitűnő a kapcsolatom. 
A franciaországi Saclay Nukleáris Központba is többször meghívtak a kutatóik.

Az irodalom iránt érzett vonzalmam egész életemen át kísért, szeretetem jeléül 
egy esztétikai tárgyú könyvet írtam, mely Fizikai esztétika címen jelent meg. Az 
elektron felfedezésének 100. évfordulója alkalmából 1996-ban Belgrádban egy 
hatkötetes könyvsorozatot adtak ki, és A sugárzás kölcsönhatása elektronokkal 
című kötetének megírásával engem bíztak meg.

Időközben az Amerikai Fizikai Társaság tagjává választottak, majd a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kaptam meg Budapesten.

Belgrádban az egyetemen mint rendkívüli egyetemi tanár a magiszteri tanul-
mányokat folytató egyetemistáknak a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal nevű 
tantárgyat adtam elő hosszú éveken át. Számos nemzetközi tudományos értekez-
leten vettem részt, ahol különböző nemzetiségű tudósokkal ismerkedtem meg 
személyesen, aminek köszönhetően meghívásukra jártam Tokióban, Japánban, 
több kutatóintézetben, Németországban, Moszkvában Oroszországban, Hong-
kongban és más helyeken.

Ma az atommagok lézersugárzással történő egyesítésének folyamataival foglal-
kozom annak érdekében, hogy azt nagy mennyiségű energia termelésére lehessen 
felhasználni, valamint olyan gyorsítókkal, melyekben a villamos töltést hordozó 
elemi részecskéket lézersugárzás gyorsítja fel. Az eddigi eredmények alkalmaz-
hatók a nagy energiájú kozmikus sugárzás jellegzetességeinek megmagyarázására 
és röntgenlézerek készítésére is.
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Svarc Margit és István

A nyugdíjas tanítóházaspár, Svarc Margit és István több mint három évtizedet 
töltött a Th urzó iskolában. Pályájuk alakulásáról és az itt töltött évek emlékeiről 
és nehézségeiről vallottak Juhász Viviennek és Hatalák Beatrixnek.

Mikor és hogyan indult a tanári pályafutásuk?

Tanító néni: 1948-ban kezdtem el tanítani. Az 1948–49-es tanévet Felsőhegyen 
töltöttem. A rákövetkező évben pedig Orompartra helyeztek át. A következő évben 
Zentára kerültem, de nem a Th urzóba, hanem akkor az úgynevezett Osmoletka 
1.-be, és a Th urzó volt az Osmoletka 2. Én az Osmoletka 1.-ben tanítottam egy 
évig. Ezután cseréltem egy idős tanítónővel, és így kerültem a Th urzóba, ahol 
nyugdíjas koromig tanítottam. 31 évet dolgoztam.

Tanító bácsi: Én kényszerből lettem tanár. Az édesanyám erővel azt akarta, hogy 
én állatorvos legyek. 2 évet töltöttem Zágrábban az állatorvosi szakon, nekem 
ez olyan volt mintha 2 évet elvettek volna az életemből. Ezt befejeztem, és így 
tanár lett belőlem. Én a Th urzó iskolában kezdtem dolgozni, de Zentán nem volt 
olyan iskola, ahol én ne dolgoztam volna. Két évig iskolaigazgató is voltam. 32 év 
után elmentem a Diákszövetkezetbe, azt vezettem 8 évig, majd onnan mentem 
nyugdíjba. Ezek is nagyon szép évek voltak…

Meséljenek nekünk olyan élményekről, amelyek feledhetetlenné tették a Th urzó 
iskolában töltött éveket?

Svarc Margit és István
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Tanító néni: A Th urzó iskolába igen szeretetreméltó gyerekek jártak. Szófoga-
dóak voltak. A szülőkkel is jó volt az együttműködés. Emlékszem, amikor elsőbe 
jöttek azok a kis aranyos gyerekek, még nem tudtak semmit, és nagyon ragasz-
kodtak az emberhez. Én is nagyon szerettem őket. Volt egy kislány, akit olvasni 
tanítottam. Össze kellett olvasni, hogy l meg ó. Sehogy sem sikerült neki. Hosszas 
kínlódás után egyszer csak kibökte, hogy ló! Óvónő lett belőle (Horváth Erzsi).

Tanító bácsi: 1950-ben, amikor a tanítói pályafutásomat kezdtem, az osztá-
lyomban 45-en voltak, de ez egy olyan jó generáció volt, hogy mind kitűnő és 
jeles tanuló volt. Öröm volt velük a munka! Sokat kirándultunk, sokat voltunk 
együtt, így jól megismerhettük egymást. A diákok és a szülők is hálásak voltak, és 
jobban becsülték akkor az embert. Ezt bizonyítja, hogy volt diákjaimmal még ma 
is tartjuk a kapcsolatot. Minden augusztus utolsó szombatján találkozunk – már 
akivel, mert sajnos már egy páran meg is haltak –, és sokat beszélgetünk…

Tanító néni: Hát mi rengetegszer voltunk kirándulni a kollektívával. Együtt szil-
vesztereztünk, és tényleg mindig olyan jó társaság jött össze. Sőt amikor nekünk 
volt a házassági évfordulónk, azt is ott az iskolában töltöttük. Szóval nagyon jól 
éreztük magunkat.

Kudarc?

Tanító néni: Hát az én egyik megpróbáltatásom az volt, amikor egy újvidéki 
kiránduláson vettünk részt, és amikor hazafelé indultunk, észrevettük, hogy nincs 
mindenki a buszon. Nem találtunk egy kisfi út. Kerestük… mentünk a busszal, 
bejártuk a környéket. Hát nincs… Visszamentünk a tetthelyre, Péterváradon 
aludtunk… és hát ott volt a fi ú. Én úgy megkönnyebbültem, hogy elkezdtem 

Svarc Margit a gyerekekkel
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sírni. Hát talán ez volt az életem legnehezebb napja, meg ez volt az, ami… hát 
nem kudarc, de egy nagy megpróbáltatás volt…

Számomra még az is fájdalmas volt, hogy a thurzósokat mindig lenézték a vá-
rosi gyerekek. Pedig azok is értékesek voltak. Ilyenkor mindig tartottam bennük 
a lelket, hogy becsüljék önmagukat, mert mások is csak akkor becsülik őket. 

Miként lesz a tanári munkából hivatás?

Tanító néni: Én mindig tanító néni szerettem volna lenni. Ezt bizonyítja a 
tanügyben eltöltött 31 év is. Ez hét generációt jelentett. Volt tánccsoportom is, 
pionírvezető is voltam, és sokat kirándultunk a gyerekekkel. Nagyon kell szeret-
ni az embernek azt, amit csinál, úgy lesz a munkából hivatás. Amikor egy évet 
Felsőhegyen töltöttem, hét osztály volt négy tanítóra. Délelőtt jöttek az alsósok, 
délután a felsősök. Felosztottuk egymás között az osztályokat, és délelőtt-délután 
tanítottunk, persze ugyanannyi fi zetésért. Ezt kellő szeretet nélkül nem lehetett 
volna megcsinálni.

Tanító bácsi: Én is szerettem a munkámat. De azt bizton állíthatom, hogy tan-
erőnek lenni nehéz. Jól meg kell ismerni a gyerekeket, hogy valaki sikeres legyen a 
pályán. Én szigorú voltam, de mindenki tudta, hogy a gyerek érdekében teszem.

Mit üzennek a mai diákoknak?

Tanító néni: Hát azt, hogy tanuljanak és szelídebbek legyenek! Olvassanak sokat! 
Én minden nap olvasok! Nagy olvasó vagyok. Látjátok, mennyi könyvem van, 
ezt mind elolvastam, és most kezdem elölről. A könyvből nagyon sok mindent 
meg lehet tanulni észrevétlenül. Ezért nektek is ajánlom, hogy olvassatok, de csak 
olyanokat, amelyek értékesek!

Tanító bácsi: Én is azt üzenem a mai diákoknak, hogy tanuljanak, mert a tudás 
az, amit nem vehetnek el tőlük!

A tanítóházaspárnak egy szép B. Radó Lili-idézettel szeretnénk megköszönni a 
volt tanítványok nevében a Th urzó iskolában töltött éveiket:

…amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónknak!

                                                    Juhász Vivien és Hatalák Beatrix 7. b (2012)
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Barsi Lajos matematikatanár

Kedves Olvasók!

Barsi Lajos vagyok, a Th urzó Lajos Általános Iskola matematikatanára voltam 
1964-től egészen 2000-ig. (Olyan hosszú volt ez az itt töltött 36 év, hogy az igaz-
gatóimtól, kollégáimtól egészen a segédszemélyzetig mindenki lecserélődött ez 
idő alatt.)

Martonoson születtem 1940. június 4-én. Zentán éltem (itt jártam elemi isko-
lába). Az elemi 8. osztályát már Zrenjaninban fejeztem be, mert odaköltöztünk. 
(Magyar neve e vajdasági városnak Nagybecskerek.) Ott jártam gimnáziumba és 
a Pedagógiai Főiskolát is ott fejeztem be.

A katonai szolgálat letöltése után Zentán helyezkedtem el a Th urzó Lajos Ál-
talános Iskolában. Nem bántam meg! Jó munkaközösségbe kerültem. Szeretettel 
befogadtak, és jó volt itt tanítani.

Tanulóimmal iparkodtam megszerettetni a matematikát. Többnyire fi gyeltek 
az óráimon. Hosszú éveken át a községi, körzeti és tartományi matematikai ver-
senyeken is szépen helytálltak. Elismerő okleveleket, díjakat szereztek.

De szeretnék egy másik tevékenységemről is beszámolni. Hobbim a sakk volt. 
Nagybecskereken a városi ifj úsági sakkcsapat tagja voltam. A Th urzóban a tanítvá-

Barsi Lajos
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nyaimat is tanítottam sakkozni. Sakkcsoportot szerveztem, amiben sakkelmélettel, 
valamint egyéni és osztályok közötti bajnokságon készültünk a versenyekre.

Minden versenyre elvittem a fi ú- és lánycsapatomat. A zentai munkássportjátékok 
sakkversenyein a felnőttek mezőnyében jó középhelyezéseket értek el. A diák-
olimpiai sakkversenyeken többször voltunk községi bajnokok. 1976-ban a 
körzeti versenyeken a leánycsapat 3. helyen, 1980-ban pedig Bajmokon a fi ú- és 
a lánycsapat is második helyen végzett. Legjobban a Jó Pajtás gyermeklap sakk-
versenyeit szerettük, amelyeken két-három évtizeden át részt vettünk. Ezeknek 
a versenyeknek a varázsa a tömegesség volt. 30-40 fi ú és 10-20 lánycsapat vetél-
kedett. Sokszor szerepeltünk az első hat csapat között, és ilyenkor kétnapos lett 
számunkra a verseny. A második napon volt a hatos döntő. Ilyenkor a szervező 
iskola tanulóinak szülei látták éjszakára vendégül tanulóinkat. Mivel a Jó Pajtás 
versenyét mindig más-más helységekben rendezték meg, tanulóink megismerhet-
ték Újvidéket, Szabadkát, Temerint, Topolyát, Csókát… egyszóval a fél Vajdaságot. 
A mi iskolánk is háromszor volt vendéglátója a versenynek.

A Tilinger Zsuzsanna, Gubik Angéla, Kincses Zsuzsanna és Kállai Anikó 
összetételű lánycsapat többször is 2. és 3. helyen végzett. Ilyenkor ajándékokat: 
sakktáblát, sakkszakkönyveket és diplomákat kaptak. Fiúcsapatunk legsikeresebb 
1995-ben Pacséron volt. (A fi úknál nagyobb a konkurencia, sokkal több csapat 
volt, mint a lányoknál.) A Borsos Andor, Kincses Viktor, Borsos Dániel és Nagy 
Abonyi Arnold (tartalék Baranyi Róbert) alkotta csapat a második helyet har-
colta ki.

Sok tanulónk folytatta a sakktanulást a zentai sakk-klubban is. Közülük legtöb-
bet Gere Valéria és Csízik Károly ért el. Az előbbi a Vajdaság felnőtt bajnoknője 
lett, az utóbbi pedig a Nagy-Jugoszlávia országos ifj úsági válogatottjába jutott be. 

Barsi Lajos osztályával
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Végül, mikor nyugdíjba vonultam, a sakkcsapatot a Th urzóban Csizofszki Lász-
ló fi zikatanár vette át, akit diákkorában a iskolánkban én tanítottam sakkozni. 
Nála is jól működik a sakkcsoport. Járnak versenyezni. Eredményeiket szeretem 
fi gyelemmel kísérni.

Családomban is népszerűsítettem a sakksportot. Leányomnak, Barsi Kata-
linnak szép eredményei voltak, fi am, Barsi Gyula pedig a mai napig a zentai 
sakk-klubban sakkoktató.

Boldog vagyok, hogy a Th urzó Lajos Általános Iskolában dolgoztam. Amikor 
iskolanapra meghívnak, szívesen megjelenek az ünnepségeken. További jó tanulást 
és sportolást kívánok.
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Mezei Erzsébet képzőművészet szakos tanár,
grafikusművész, a Zentai Képzőművészeti Alkotóműhely

megalapítója és vezetője

Önéletrajz, pedagógusi és művészeti munka

Székelykevén születtem 1947. január 29-én. Őseim bukovinai székelyek, akik 
1883-ban települtek az Al-Duna vidékére magukkal hozva egy sajátságos hagyo-
mányvilágot, nyelvezetet, dalkincset, életformát. Ebben a környezetben nőttem fel, 
majd az óbecsei Todor Dukin Gimnázium tanulója lettem. Az újvidéki Tanárkép-
ző Főiskola képzőművészeti szakán szereztem oklevelet 1971-ben. Ugyanabban 
az évben a zentai Th urzó Lajos Általános Iskolában kaptam tanári állást, ahol 
megszakítás nélkül tanítottam nyugdíjazásomig.

1976-ban szakvizsgáztam. A szakdolgozatom témája a tanítási órákon kívüli 
képzőművészeti tevékenység volt. A témaválasztásom nem volt véletlen, mert 
akkor már világos volt előttem, hogy ez a munkaforma nagyon sok lehetőséget 
és alkotói kiteljesedést nyújthat a gyerekekkel való képzőművészeti tevékenység 
során, és a tanítási évek alatt ez mindinkább beigazolódott. Pályázatokon, kiál-
lításokon elért eredményeink is ezt támasztották alá. 1983-ban megszerveztem 
tanulóinknak a Zentai Kerámia Alkotótábort, amely tizenegy éven át működött 
a volt internátus épületében, ahol tíz napon keresztül alkottak a gyerekek, akik a 
közös alkotás örömén túl a kerámiához és a témához kapcsolódó hagyományvi-
lággal is megismerkedhettek. De célul tűztem ki az agyagművesség évszázadokon 
át igazolt értékeinek felmutatását, valamint a népdal- és néptánctanulást. Az alap-
anyagot a magyarkanizsai kerámiagyár biztosította, de ezenkívül az alkotómunka 
sikeréhez más támogatók is hozzájárultak. Ugyanebben az épületben a tanév 

Mezei Erzsébet
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folyamán minden péntek délután képzőművészeti tevékenység folyt, a különböző 
nem szokványos képzőművészeti technikák elsajátítása mellett a hagyományok 
felelevenítése és ápolása, valamint ünnepeink szokásainak megismertetése és 
átadása is szerepelt a szakcsoport programjában. Esetenként külső munkatársak 
bekapcsolásával is gazdagítottuk ezt a munkát.

Zentán több lehetőség is kínálkozott a gyerekek képzőművészeti munkájának 
bemutatására, szerveztünk kiállításokat és műhelymunkákat is. Többek között 
az akkoriban hagyományossá vált, több napig tartó karácsonyi képzőművészeti 
és hagyományápoló alkotóműhely, melyet mindig kiállítás zárt. Az alkotómű-
helyt és kiállítást éveken keresztül a Zentai Művelődési Ház kiállítótermében 
tartottam meg a gyerekekkel, majd az épület felújítása miatt a tevékenységet a 
Zentai Alkotóházban folytattuk. 1993-ban meghívást kaptam Eszergomból egy 
képzőművészeti és honismereti táborba, ahová elküldtem a tanulóim rajzait, és 
azok elbírálása alapján kerültek be a meghívottak közé. 1993-tól tizennégy éven 
keresztül minden év júliusának első felében 5–9 tanulóval vettem részt a táborban. 
1995-től a tábor képzőművészeti részét én irányítottam, de a kézművesség és az 
iparművészet némely területét is bevontuk a tevékenységünkbe.

1999-től részt veszek a Zentai Művésztelep grafi kai műhelyének, valamint 
külföldi alkotótelepeknek a munkájában is. Grafi kával fokozottabban 1989-től 
foglalkozom. Leggyakoribb kifejezőeszközöm a monotípia, a montázsgrafi ka és a 
hidegtű. Ezenkívül ismertek még iparművészeti alkotásaim a kerámia és a nemez 
területén. Grafi káim első bemutatkozó kiállítása 1991-ben Újvidéken volt. Azóta 
49 csoportos és 21 önálló kiállításon mutatták be grafi káimat, kerámia- és nemez 
alkotásaimat itthon és külföldön. 1991-ben, az első bemutatkozó kiállításom 

2010-es alkotótábor tagjai 
tanárnőjükkel munka közben
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után Kecskeméten, a Katona József grafi kai pályázaton három pályamunkám a 
Lakitelek Alapítvány különdíját nyerte el. 1996-ban TAKT-díjat, majd 1999-ben 
Forum képzőművészeti díjat kaptam meg. 2009-ben Zenta város Pro Urbe díjasa 
lettem.

1987-ben megalapítottam a Zentai Képzőművészeti Alkotóműhelyt, amelynek 
máig irányítója és szervezője vagyok. A alkotóműhely 2004 óta bejegyzett szer-
vezetként működik, aminek keretein belül nemzetközi grafi kai és rakukerámia 
alkotótelepeket és kiállításokat szervezek.
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ÍRÁSOK, CIKKEK, EMLÉKEK…

Juhász Kornél
„EZ A VÁROS SZÜLETÉSEM HELYE”

Örülök, hogy Zentán, ezen a szép alföldi tájon születtem.
Hogy számomra miért szép ez a városka? Először a kanyargó Tisza miatt, 

melynek partján sétálgatok. Gyönyörködöm a szép tájban. Szívom a geszte-
nyefák üde illatát, nézem a folyót, melynek hullámai oly vidáman csapódnak a 
part menti kövekhez. A város másik szélén sakktáblához hasonlóan sorakoznak 
a hullámzó, aranysárga búzatáblák, zöldellő, hajladozó kukoricaerdők. Itt-ott 
sárga napraforgósávokra bukkanunk, melyekről méhecskék gyűjtik a nektárt. 
A város szélén gomba módra szaporodnak a szebbnél szebb lakóházak, melyek 
előtt virágok virítanak.

Számomra ez a város a világ közepe, mert itt laknak a szüleim, barátaim, és 
itt járok iskolába.

(1985–1986-os évfolyam, 5. b osztály)

Répás Zoltán, 1986–1987-es 
évfolyam, 7. b osztály
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Horvát K. Andrea
A BÚCSÚ

Úgy érzem, soha nem voltam olyan szomorú, mint akkor, amikor elment az 
unokatestvérem katonának.

Nagyon szeretjük egymást. Vele jártam a moziba a rajzfi lmeket nézni. Egész nyá-
ron együtt jártunk fürödni, kirándulásokra. Egyszóval a legjobb barátom is ő.

Nagyon féltem a búcsúzástól, mert az egy év bizony hosszú idő! Szerettem 
volna egy kis örömet szerezni neki, ezért elhatároztam, hogy megajándékozom 
egy könyvvel. Erről legalább én is az eszébe jutok.

Elérkezett az indulás ideje, álltunk a vonat előtt. Nem is tudtam mit mondani. 
Az ég is borús volt, de az én kedvem még annál is sötétebb. Ő ezt látta rajtam, és 
mikor kezet fogtunk, egy levelet adott át.

 A vonat elment, unokatestvérem integetett, én meg könnyes szemmel olvas-
tam sorait. Így vigasztalt: ,,Ne légy szomorú, gyorsan elmúlik az egy év, és újra 
itthon leszek.”

Nagyon várom már.
(1986–1987-es évfolyam, 5. osztály)

Bajusz Hajnalka
CSIBÉSZKEDTEM

Vendégeket vártunk. Testvérem és én köpőcsövet készítettünk. A kapuhoz búj-
tunk, és gyúrni kezdtük a papírt. Nem vettek észre bennünket. Meglövöldöztük 
az érkező vendégeket.

Anyu azt mondta, hogy legközelebb ilyen csínytevésért kikapunk.

(1987–1988-as évfolyam, 3. osztály)

Gyurcsik Gábor
KEDVENC ÁLLATOM

A hörcsögömet egy szép, napos reggel vettem a vásárban. Egy kis fekete szőr-
gombóchoz hasonlít, és gombostűfejnyi csillogó szeme van. Kormos a neve. 
Nagyon szeret játszani. Van neki egy kis kereke, amelynek forgatásával túl tud 
adni a felesleges súlyán. Így óraszámra el tud játszani. Egy napon kiengedtük a 
szobában, hogy szaladgáljon. Pár perc múlva eltűnt. Kerestük az utcán, a szobák-
ban, az udvaron, de hiába. Nyoma veszett. Amíg én sírdogálva kerestem, apuék 
nyakon csípték, és beletették a dobozába. Nagyon megörültem, amikor megláttam 
a helyén. Csak ezután tudtam meg, hogy a szekrény mögött volt. Azt szeretném, 
ha soha nem veszíteném el ezt a kis virgonc állatot.

(1987–1988-as évfolyam, 5. c osztály)
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Juhász László
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Édesanyám, édesanyám,
Szemed fénye ragyog reám.
Megteszel te mindent nékem,
Világosban és sötétben.
Láttalak képen,
Szemed fénye ragyog,
Lehoznál nékem száz fényes csillagot.
A rét minden virágát
Kezedbe adom,
Arcod megcsókolom,
Tiszta szívből köszöntelek,
Édesanyám kedves.

(1988–89-es évfolyam, 5. b osztály)

Bognár Sára, 1984–1985-ös 
évfolyam, 7. b osztály
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Túri Gyöngyi
BENCE ÚTJA

Reggel volt, a harmat még csillogott a füvön, mikor az aggódó édesanya útjára 
bocsájtotta Bencét.

Az öreg szolgát a hajnali, üde levegő fogadta, mikor kilépett a ház ajtaján. A 
határban akkor kezdték szirmaikat kibontani a virágok, melyek színesebbé tet-
ték ezt a szép, harmatos, friss reggelt. A felkelő nap sugarai langyos melegséggel 
borították be a határt. Egy-egy madár kiáltását lehetett hallani, amint a reggeli 
zsákmányát hajszolja. Sietett Bence, mert már messziről látta a nyújtózkodó 
napot, és nem akarta útját folytatni a nagy melegben. A nádas már közel volt, 
látszott a sűrű bujaság.

– Alighanem itt van! – gondolta Bence. Igaza volt, hisz a sok bokor, fa és nád 
biztonságos búvóhelyet nyújtott. Alighogy széthúzta a nád falát, gazdag növény- 
és állatvilág tárult elé. Rengeteg friss fészket, és benne sok egészséges tojást talált. 
Sok madarat riasztott el. A távolból madárhangok visszhangzottak. A nap már 
melegen tűzött. Bence hangot hallott. Mindjárt tudta, hogy ez Miklós.

Igaza volt. A távolból feltűnt Miklós teste, erős alkata.

(1988–1989-es évfolyam, 6. b)

Molnár Gabriella. 1988–1989-es 
évfolyam, 6. c osztály
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Klauz Zoltán
VÉGRE!

Végre itt a suli! Már éppen ideje, hogy ne unatkozzam annyit!
Vártam ezt a napot, de most visszaemlékszem a nyárra, a szebbnél szebb 

kapásokra a kanálison, és az ott töltött szabadságra, a kocsikázásra Luna Park-
ban, a komputerezésre. Rengeteg élmény! Jó mulatságok voltak ezek! Azóta se 
veszekedtem annyit Mártával, a testvéremmel. Vagy amikor egy hatalmas csuka 
megijesztett!

Jobb mégis az iskolában, mondjon ki mit akar!

(1993–1994-es évfolyam, 4. b osztály)

Recskó Katalin
THURZÓ LAJOSRA EMLÉKEZTEK

A Th urzó Lajos iskola ötödikesei úgy emlékeztek meg a névadó zentai költő 
halálának 46. évfordulójáról, hogy önképzőköri összejövetelükre meghívták fi át, 
Th urzó Lászlót. A tanulók Th urzó-verseket adtak elő, majd kérdéseket tettek 
fel a vendégnek. A válaszokból megtudták, hogy Th urzó Lajos nagyon szerette 
a gyerekeket, jó apa volt, verseit szívesen felolvasta fi ának. Versírás után pedig 
gyakran harmonikázott Lacinak. Szonyáról is szó esett, akiről egyik legismertebb 
költeménye szól. A vendég visszaemlékezett rá, hogy Szonya annyira otthon érezte 
magát a Th urzó családban, hogy édesanyja az ebédjét is utána vitte, mert a kislány 
a barátjával együtt akart enni. Barátságuk a költő halála után megszakadt, mivel 
Th urzó László az anyjával elköltözött Újvidékről.

– Életem egyik legkellemesebb napja lenne, ha újra találkoznék Szonyával – 
válaszolt Th urzó László a tanulóknak arra a kérdésére, mit szólna, ha Szonya 
véletlenül betoppanna.

(1995–1996-os évfolyam, 5. osztály)
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Kazinci Gábor
Ó, EZEK A LÁNYOK!

Ó, ezek a lányok! Már megint ők! Az osztályban ők a legrosszabbak. Másról sem 
tudnak beszélni, csak arról, hogy milyen okosnak tartjuk magunkat. Na persze 
nem mindig, mert például itt vannak a pletykafészkek, akik mindig mindent 
elárulnak. De igaz, ha a lányok nem lennének… Szünetben állandóan zajongnak 
és veszekednek! Állandóan tükör és fésű van a kezükben! Vagy ha nem, akkor 
minket, fi úkat kergetnek. Még a fi úmosdóba is bejönnek utánunk. Amelyik fi ú 
megtetszik nekik, rögtön mindent megtesznek, hogy a fi ú megkedvelje őket. 
Mindenféle trükköt és csalafi ntaságot eszelnek ki akkor! Igaz, vannak rendes 
lányok is, de azok legtöbbször szégyenlősek.

Egyszóval a lányokra nagyon sok időt kell pazarolni, ha azt akarjuk, hogy 
elégedettek legyenek velünk. De ha a lányok nem lennének, nem érne semmit 
az életünk!!!

(1995–1996-os évfolyam, 5. osztály)

A Th urzó iskola logója
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Gere Igor
HA ÉN TUDNÉK AZ ÁLLATOK NYELVÉN BESZÉLNI

Vasárnap kimentem az erdőbe csipkebogyót szedni. Egyik bokortól a másikig 
kóboroltam. Elgondolkodva csipegettem a télirevalót. Egyszer csak megszólított 
valaki.

– Segíts ki innen!
Ahogy körülnéztem, megpillantottam egy madarat, bele volt akadva a bokor 

szúrós ágaiba. Riadtan pislogott. Én sem tétováztam sokáig, hanem egy erős 
ággal széthúztam a tövises gallyat, és a szarka rögtön ki is repült. Örömében így 
szólt hozzám:

– Jó tett helyébe jót várj! Kívánj bármit, teljesítem.
– Szeretnék az állatok nyelvén beszélni…
– Kívánj bármit, csak ezt ne! – tiltakozott az újdonsült barátom.
– De hiszen te is beszélsz a mi nyelvünkön! – vitatkoztam vele.
Így végül beleegyezett. Adott nekem különféle ismeretlen növényeket, és 

azt mondta, hogy egyem meg. Hanem ebből lett ám a galiba! Kimentem a ba-
romfi udvarba, és csodák csodájára értettem, mit karattyolnak a tyúkok, és min 
veszekednek a pulykák. Érdekes volt kifülelni a titkaikat. A tyúkok szidtak, hogy 
kevés a vizük. A disznók vicceket meséltek egymásnak, és hanyatt fekve röhög-
tek rajta. Óriási hangzavarnak tűnt minden a fejemben. És ekkor meg akartam 
szólalni, hogy jó gazda módjára csendet teremtsek, de emberi hang nem jött 
ki a torkomon. Leteremtettem őket kutyául, szamár-, ló- és macskanyelven, de 
mindhiába! Ekkor anyu szólt hozzám:

– Mi bajod, kisfi am?
– Csip, csip, csip, csip! – dadogtam riadtan.
És szerencsére felébredtem!

(1997–1998-as évfolyam, 5. osztály)

Danyi Karolina 
BAJBA KERÜLTEM…

Február vége felé történt.
Szokásomhoz híven későn indultam iskolába, ezért felpattantam a kerékpáromra, 
és jól belehúztam, hogy még csöngetés előtt odaérjek. A hideg ellenére mind 
gyorsabban hajtottam, s akkor megpillantottam egy boltot. Gondoltam, mit ve-
szíthetek, ha öt percre beugrok venni valami nyalánkságot. A biciklit egy fához 
támasztottam, és bementem az üzletbe. Gyorsan megvettem, amit akartam, és 
indultam tovább a biciklimről teljesen megfeledkezve. Csöngetésre oda is értem, 
és semmi különöset nem vettem észre. Az első, a második és a harmadik óra 
ugyanúgy telt el, mint máskor. De a negyedik órán eszembe jutott, hogy nem 
zártam be a kerékpáromat. Az utolsó két órát átidegeskedtem, mire végre kicsön-
gettek. Rohantam megnézni, de a kerékpárom nem volt sehol. Majdnem sírva 
fakadtam. Így indultam haza. Közben azon gondolkodtam, mit fognak szólni a 
szüleim: „Miért nem zártad be, most mehetsz gyalog!”
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Ahogy ezen töprengtem, észre sem vettem, hogy a házunk előtt állok. Szépen, 
lassan belopóztam az előszobába, nehogy találkozzam a szüleimmel. De ez sajnos 
elkerülhetetlen volt, mert anyu így szólt:

 – Szervusz! Hol van a kerékpárod?
 – Hát otthagytam, és…
 – Máskor zárd be, mert én toltam el a bolt elől!
Nagy kő esett le a szívemről, hiszen kikászálódtam a bajból!
Akkor megfogadtam, hogy ezután mindig bezárom a kerékpáromat, nehogy 

még egyszer ilyen bajba kerüljek.
(2001–2002-es évfolyam, 6. osztály)

Vuković Ildikó
JÓT NEVETTÜNK…

Zimankós téli nap volt. Becsöngettek a harmadik órára.
Dideregve vonult be az osztály a tanterembe. Hamarosan megkezdődött az 

óra. Szigorú arccal lépett be a történelem-tanárnő.
– Ma felelni fogunk! Ki meséli el a múlt óra anyagát?
Az osztályra néma csend ereszkedett, senki sem készült igazán. A pad alá bá-

multunk, mint a struccok, amik veszély esetén a fejüket a homokba dugják. Végül 
felszólította a 21. tanulót a névsorból. A fi ú lassan felállt, az osztály fellélegzett.

– A múlt órán a… – kezdte döcögve, s a folytatásért a padtársa lábát rugdosta. 
Az lapozott is becsülettel az anyag után.

– A görög–perzsa háborúról tanultunk – súgta.
A felelő elismételte hangosan:
– A múlt órán a görög–perzsa háborúról tanultunk.
– A perzsa hadsereg áthajózott az Égei-tengeren és… – suttogta csendesen a 

padtárs. A felelő hűen elismételt minden szavat, s ez így ment egészen a marathóni 
csatáig, ahol elértve a súgást így szavalt a felelő:

– A maratoni futásban 42 kilométeren a görögök győztek. 
A tanárnő megrökönyödött. Az osztályban kitört a röhögés. Az 5. osztály átírta 

a történelmet. De szegény felelőnek nem vált a javára!
– Ülj le, fi am, egyes! Nem a sporthíreket kérdeztem! – mérgelődött a tanár-

nő.
Mi pedig sokáig emlegettük a marathóni mezőn veszettül futkározó katoná-

kat.
(2001–2002-es évfolyam, 6. a osztály)
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Pósa Ágnes
,,NEM TUDHATOM, HOGY MÁSNAK E TÁJÉK MIT JELENT…”

Tizennégy éve, egy forró nyári napon születtem az Alföld egyik városában, 
Zentán. Attól a pillanattól kezdve már egy titkos lánc fűzött ide, melynek neve: 
hazaszeretet.

Míg kicsi voltam, sokat ábrándoztam arról, hogy milyen jó lenne valamelyik 
nagyvárosban lakni, amely tele van híres emberekkel, és természetesen érdeke-
sebb, mint Zenta. Máskor egy hegyvidéki faluban szerettem volna élni, egy kis 
eldugott helyen. Az elmúlt hetekben azonban többet foglalkoztam azzal a kér-
déssel, hogy valóban érdemes lenne-e elmenni innen. Válaszként sok emlék, kép, 
arc, öröm, félelem, fájdalom jelent meg előttem. Rájöttem, hogy képtelen vagyok 
még gondolatban is elutazni otthonról. Amikor egy képzeletbeli úton járok, és 
tudom, hogy többet nem jöhetek vissza, felriadok álmomból. Már túl sok emlék 
köt ide, túl sok időt töltöttem már itthon, és késő lenne elköltözni egy idegen vá-
rosba. A fák számomra mind egy-egy történetről szólnak, az utcák vidám meséket 
mesélnek, a nagy, hűvös termek emlékeket idéznek fel bennem. Sehol máshol 
nincsenek beszélő fák, utcák és helyiségek, csak itt, az én szülővárosomban. Igaz, 
ezek az élőlények és tárgyak csak nekem beszélnek, csak nekem válaszolnak. Ilyen 
emlékeim máshol nem lennének. Ha elutaznék, minden új lenne, és rideg. Nem 
lehetne olyan közvetlenül mesélni senkinek, mint az itthoniaknak. Az ismerőseim 
már mind elfogadtak, én is megszoktam őket. De itt nem csak az emberekről van 

Menyhárt Ibolya, 1985–1986-os évfolyam, 8. b osztály
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Tóth Ildikó, 1987–1988-as évfolyam, 6. a osztály

szó! A természet is ide köt engem, mivel nekem itt van küldetésem. Ha elmennék, 
az életem céltalan és üres lenne, mert nekem itt a helyem! Én ezt a vidéket, ezt 
a tájat és ezeket a törvényeket szoktam meg, és nem tudnék változtatni maga-
mon, ha elkerülnék innen. A nap nekem csak itt mosolyog, az eső nekem csak 
itt muzsikál, a szél csak itt fütyül… Máshol a nap égetne, az eső csak kopogna, a 
szél élesen az arcomba vágna… Ezek az érzések csak bennem vannak, s ha egy 
másik személy érkezik erre a vidékre, akkor másként írja le: vadnak, keménynek, 
erősnek, ellenszenvesnek. Viszont az én szülőföldemben nekem épp ez tetszik. 
A megérthetetlen vadság, amely a vízben van, a szilárdság, amelyet a föld teste-
sít meg, az erő, amely a fákban és a lelkekben lakozik, s amely mindig, minden 
helyzetben új reményt ad. S az ellenszenves érvek, vélemények, vádak, amelyeket 
a két külön nemzet szül egymás ellen… Ez az, ami megfoghatatlan, gyönyörű, 
de ugyanakkor ijesztő is! Ezek a szavak mindenbe beleolvadtak már, mindenki 
magában hordja és továbbadja a magjait, ez az itteni élet feltétele. Ezek nélkül 
nem élhet errefelé senki! Talán azért utazik el sok ember, mert nem tanulta meg 
azt a törvényt, amely a Vajdaságot jellemzi: az örökös harc! Aki ezt nem tudja és 
nem alkalmazza, annak ellenszenves ez a világ. Nekem azonban tetszik.

Én tudok harcolni! Nemcsak a magam javára, hanem másokért is! Soha nem 
fogok elutazni innen, éljek bármilyen nehéz körülmények között is! Ez a hazám, 
és felelősséggel tartozom érte. Ezért örökre itt fogok maradni, és mindig vigyázni 
fogok rá!

(2004–2005-ös évfolyam, 8. c osztály)



8 9

Hangya Dániel 
HOZZÁD SODOR AZ ÉJ…

Hozzád sodor az éj, rólad álmodom.
Amikor veled vagyok, csak arra
Gondolok, hogy mondhatnám el titkom,
Ami mélyen a szívemben lakik titkon…

Hogy ne legyen többé az!
Valóság legyen!
Forró arcod, ajkamhoz érjen.
Hangod becézze a fülem,
Kezed fogja a kezem, hogy el ne eresszen sohasem…
Ó, mondd, mit tegyek érted, Szerelem?

(2007–2008-as évfolyam, 7. b osztály)

Kovács Leila
SZERELEM

Ha az ember szerelmes,
boldog és szomorú is egyben.
Lehet, hogy nevet,
de belül zokog a lelke.

Horváth Zoltán, 1987–88-as 
évfolyam, 6. b osztály
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Így voltam én is, nem is olyan régen,
mikor S. Zoli a szünetben rám se nézett…

Azt hittem, most mindennek vége!
De vigasztaltak,
Hogy búslakodni nem kell,
mert nézzem, hány kíváncsi szempár
kutatja lényem minden mozdulatát…
Felemeltem a fejem, és tényleg,
a szomszéd fi ú rám nevetett.
Most már én is másképp látom a világot,
és S. Zoli közömbössége többé nem bántott.

(2007–2008-as évfolyam, 7. a osztály)

Juhász Vivien
A GERGIÁN-TANYÁN JÁRTAM

Egy derűs márciusi napon úgy éreztem, hogy okvetlenül el kell mennem egy 
olyan helyre, ahol már nagyon régen jártam, a Gergián-tanyára.

Azt, hogy miért fogott el ez az érzés, a mai napig sem tudom. Elindultam hát 
arra a helyre, amelyet tizenévesen a második otthonomnak tekintettem a bará-
taimmal (Tamással, Burai J.-vel,Virág Péterrel, Hodonicki Oszkárral és Bognár 
Arankával) egyetemben. Amikor megérkeztem a tanyára, az szinte kihalt volt. 
Mindössze egy-két madarat láttam felrepülni a patak melletti nádasból. Látszott 
rajta, hogy régen nem járt ott senki. A házba nem lehetett bemenni. Bizonyára a 
rendőrök zárták be az ajtót még akkor, amikor Gergián meghalt. Reménykedve 
néztem fel a régi akácfára, hátha megpillantom rajta a gyönyörű fekete madara-
kat. Csalódnom kellett. A kárókatonák még nem jöttek vissza. Burai J. azt ígérte, 
visszahozza őket, és én nem kételkedem az ő szavában. A Gergián-torony is állt 
még, bár az idő már eléggé megviselte. Gergián szép, rendezett kertje már nem 
létezett, helyette magasra nőtt gyomnövények csúfították a ház tájékát… Eleget 
láttam. Felidéztem a sok-sok évvel ezelőtt itt töltött órákat, napokat.

Még egyszer körülnéztem, és azzal a gondolattal játszogatva, hogy holnap 
visszajövök, és lekaszálom a gazt, elindultam haza.

(2010–2011-es évfolyam, 7. b osztály)
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Sz. K.
MIT JELENT THURZÓSNAK LENNI?

Magánvélemény, amely megjelent a Magyar Szóban 1985. augusztus 25-én

Zentán már a korábbi években elterjedt egy olyan vélemény, miszerint, aki a 
Th urzóba jár, az felsőbb iskolákban általában megbukik, mert ebben a tantestü-
letben nem kapja meg a kellő szintű tudást. Meg aztán az is beszéd tárgya lett, 
hogy „pofára” néznek, s hogy kinek mit pakol a szülő, azaz kamatozik év végén 
a füstölt sonka.

Már-már azt hittem, hogy ezek a szóbeszédek feledésbe merültek, már csak 
azért is, mert ebben én semmi realitást nem találtam, mivel én is ebbe az isko-
lába jártam. Nem a büszkeség – bár az is lehetne –, hanem a valóság mondatja 
el velem: bizonyíthattam a középiskolában, hogy kellő tudásalapot kaptam. S 
tudom, hogy rajtam kívül még nagyon sok thurzósból kiváló szakember, elismert 
értelmiségi lett.

Ennek tudatában igen meglepődtem, amikor a beíratásnál tudomásul kellett 
vennem, él még a fáma! Ismerőseim arcáról is megbotránkozást olvastam le, mikor 
megtudták, thurzós a lányom, sőt most már a fi am is (az lesz őszre). De miután 
felocsúdtak, ecsetelni kezdték ámulatuk okát. Gyerekeim nem a Kertek területi 
óvodákba jártak, s biztosak voltak abban, hogy ez azért volt így, mert így talán 
bejutnak az Emlékiskolába. Persze ennek csupán családi okai voltak.

A korábbiakhoz hasonló véleményeket hallhattam mindezek után is, sőt még 
azt is: „Könnyű a Th urzóban kitűnőnek lenni!” Minderre most emlékeznem 
kellett. Kellett, hiszen a lányom aranydiplomás lett. Biztos vagyok benne, hogy 
megérdemelten. S hogy megkapta-e azt a tudást, amit más iskolákban? Minden 
bizonnyal.

Bizonyítvány nélkül is tudom, sokat tanult, és sok szép dolgot sajátíthatott el az 
első egy évben. Nemcsak ő, hanem valamennyi osztály- és iskolatársa is. Vagyis 
itt sem adják ingyen a jegyeket, meg kell dolgozni érte a tanulónak.

Ennek ellenére mégis idegenkednek ettől az iskolától. Pedig minden feltétel 
megvan itt is a magas szintű oktatásra, a helyes nevelésre. Ennek az intézménynek 
is ez az elsődleges célja, feladata. Ezt a feladatot hivatottak az itt dolgozó peda-
gógusok teljesíteni, s az eredményeket nézve sikerrel. Azonban a valós és egy 
tévhiten alapuló tényállást vizsgálva gyakran elgondolkoztam azon, mit is jelent 
thurzósnak lenni. Véleményem és szerencsére sokan mások véleménye szerint 
is: tanulónak lenni, mint bármely más iskolában. Kimerítő választ kaptam az 
iskolaközpontban: „A központban igazságosan, szigorú mércék alapján választják 
ki a pedagógusokat. Egységes tanterv szerint dolgoznak, ami már eleve kizárja az 
iskolák közötti különbség lehetőségét.” Kifejtették reményüket, hogy talán már 
nem sok idő kell ahhoz, hogy a szülők belássák, nincs okuk a bizalmatlanságra. 
Hogy mennyire helytálló és igaz az oktatásügyiek tájékoztatója, bizonyítja az is, 
hogy a Th urzóban még az olyan gyerekekkel is sikeresen „együttműködnek”, akik 
csonka családban élnek. Vagyis több időt szentelnek azokra a gyerekekre, akik 
otthon nem számíthatnak segítségre a tanulásban, mert azt mondani sem kell, 
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hogy a Kertek területén elég sok a szociális esetként számon tartott család. Az 
ilyen családokból kikerült gyerek az iskolában több fi gyelmet igényel. S az ilyen 
gyermekek mégis elsajátítják a tananyag jelentős részét, ami – talán mondani 
sem kellene – az itt dolgozó pedagógusok érdeme. Ami bizonyítja egyben azt is, 
hogy hivatásuk magaslatán állnak.

Ezek az eredmények is azt mutatják, azok a vélt különbségek alaptalanul bé-
lyegezték meg egy iskola nevét, vonták kétségbe létjogosultságát.

Tóth Andrea, 1987–88-as évfolyam, 6. b osztály
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Galusz Gabriella
A CENTENÁRIUMI ÉV KRÓNIKÁJA

„Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! 
Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog 
megszületni az új, a jobb, a bölcsebb.” 

      (Arthur Conan Doyle)
TANÉVKEZDŐ…

Hosszú tervezésekkel, sok gonddal átszőtt tanév közepén járunk, amikor nagyban 
folynak a rendezvénysorozatok iskolánkban a centenáriumi év jegyében.

A Vasút soron különös gonddal készülődtünk az évnyitóra, mivel iskolánk 
100. évfordulóját ünnepelte. Az iskola díszbe öltöztetett udvarán megtartott 
tanévnyitó ünnepségen a tantestület, a diákok, a szülők valamint a zentai ön-
kormányzat tisztségviselői előtt Tandari Ferenc pedagógiai vezető nyitotta meg 
a jubiláris tanévet.

Sárosi Gabriella, a Stevan Sremac Általános Iskola igazgatónője ünnepi köszön-
tőjében hangsúlyozta, az iskolaév kezdete, az első nap mindig szorongással teli 
örömmel tölti el nemcsak a diákokat, hanem a pedagógusokat is, hiszen minden 
évben valami újnak az elindulását jelenti számukra, majd ft . Nagy József esperes 
megáldotta az iskola pedagógusait és tanulóit. Külön nagy tapssal köszöntötték 
iskolánk elsőseit, akik az egyforma, sárga láthatósági mellényekben vonultak 
társaik közé, és lettek tagjai iskolánk diákközösségének.

AZ ÚJ TANTERMEK ÁTADÁSA

Szerény ünnepség keretein belül adták át rendeltetésének 2012. október 4-én 
iskolánk új épületszárnyát, amelynek kialakítását a Török Nemzetközi Együttmű-
ködési és Fejlesztési Ügynökség (TIKA) közvetítésével a török állam támogatott. 
Iskolánk diákjait, tanárait, a meghívott vendégeket a Stevan Sremac Általános 
Iskola igazgatónője, majd Ceglédi Rudolf polgármester köszöntötte. A műsorban 
a tanulókon kívül a zentai Flamenco táncklub mazsorettjei is szerepeltek.  Az új 
épületrészt ft . Nagy József esperes szentelte meg. Köszönet jár Pék Zoltánnak és 
Kormányos Katona Gyöngyinek, mert közreműködésükkel hozzájárultak az új 
tantermek elkészüléséhez.
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Az új épületszárny felszentelése

Az átadás pillanata
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GYERMEKHÉT

2012-ben is megrendeztük az évek óta rendkívül népszerű gyermekhetünket. Az 
idei gyermekhét is a jubileumi rendezvénysorozat egyik állomása volt.

Sűrű és élvezetes program várt diákjainkra. A játékos mozzanatok minden 
korosztály számára felfrissülést nyújtottak. Mindig ideális alkalom ez az osztályok 
számára, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki. A programból kiemelném a 
felsősök főzőversenyét a lovas tanyán, vagy a Száz lépés iskolánk körül rendezvényt, 
ahol érdekes eredmények születtek.

A 4. b osztályból 26 tanuló lépkedte körül az iskolát. Legkevesebb, 347 lépéssel 
ért célba Kőműves Kristóf, legtöbbet, 564-et Mucsi Máté lépett. A 4. b osztály 
tanulói összesen 11 157-et léptek, a lépesek átlagos száma 425.

429 gyerek érte körül egymás kezét fogva iskolánkat.
A 100 palacsinta, 100 év megmozduláson az elsős tanulók vettek részt. A szülők 

készítették el a színes palacsintákat, és a gyerekek nagy örömmel fogyasztották a 
különböző színű és ízű édességet. Több osztály szervezett osztálykirándulásokat 
városunk körül.

Az alsós tanulók számára az Én is tudom című játékos vetélkedővel, a felsős 
tanulóink számára pedig fergeteges diszkóval zárult a gyermekhét. Azt hiszem, min-
denkinek tetszett! Feledhetetlen élményekkel gazdagodott iskolánk minden tagja.

A szorgos apuka a színes palacsintát osztja a tanulóknak
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A lovas tanyán

Készül az ebéd
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BOGDÁN JÓZSEF ISKOLÁNKBAN

Szerény, bensőséges összeállítással köszöntötték iskolában Bogdán József papköl-
tőt, akinek társaságát három rendhagyó magyarórán élvezhették a gyerekek.

Nagy és feltétel nélküli tisztelet illeti azt, aki feltárja előttünk útját, aki elmondja, 
hogy honnan indult és hová érkezett, mert ezzel megmutatja, hogy a kitartás, 
az elismerés és a szeretet utáni vágy hová képes elvezetni az embert. És mivel 
Bogdán József útja bővelkedik szomorúságban és magárahagyatottság-érzésben, 
nemcsak tisztelni kell őt, hanem fejet is kell hajtani előtte – ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg Pék Domonkos Ibolya magyartanárnő a találkozót.

Az 5. és 6. osztályok számára Isten ékszerei címmel tartott beszélgetésen a 
papköltő verseiből hangzott el egy válogatás Janjić Petar, Dimović Alexandro, 
Pap Stefánia, Szabó Lívia, Gazsó Boglárka, Homolya Enikő, valamint az 
iskolakönyvtáros, Recskó Éva előadásában. A találkozót ünnepélyesebbé tette 
Kónya Sándor versénekes, aki Rúzsa Anna fuvolakíséretével adta elő a költő meg-
zenésített verseit. Bogdán József beszélt gyermekkoráról, életútjáról, és a tanulók 
kérdéseket intéztek hozzá. A részvevők Baráth Kinga tanárnő rajzszakköröseinek 
kiállítását is megtekintették – a gyerekek néhány Bogdán-verset illusztráltak.

A Kosztolányi család közelében című előadás a 7. és 8. osztályos tanulóknak 
szólt. A vendéget Balogh Kinga üdvözölte, Bálint Dániel, Juhász Vivien és Surányi 
Bence tolmácsolta a Perpatvar a Kosztolányi családban című verset, majd pedig 
a 6. osztályos Kőrösi Viktória adott elő egy Kosztolányi-költeményt. A költő arról 
is mesélt, hogyan került közel a családhoz, és hogy miként jutott néhány Koszto-
lányi-relikvia a birtokába. A gyerekek egy rövidfi lmet is megtekintettek.

A 3. és 4. osztályosok Nagymélykúti Piroska tanító néni által összeállított 
és Ecsegi Ádám, Balázs Henrietta, valamint Sóti Réka előadásában elhangzott 

A költő Bogdán József a szereplőkkel, 
felkészítő tanárokkal és a szervezőkkel
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verscsokorral köszöntötték a vendéget. Határtalan gyermeki kíváncsisággal vették 
körül a költőt, kérdezgették, ő pedig mosolyogva válaszolt nekik. Hangsúlyozta, 
hogy a gyermekek Isten ékszerei, és drágábbak, fontosabbak mindennél. Gondola-
tait azzal a kéréssel zárta, hogy a gyerekek nagyon szeressék szüleiket, és kívánta, 
hogy mindannyian legyenek boldogok. Az emlékezetes nap végén Bogdán József 
egyik versének illusztrációját kapta ajándékba, és Kónya Sándornak, valamint 
Rúzsa Annának is apró fi gyelmességgel kedveskedtek a diákok.

AKI A VIRÁGOT SZERETI, ROSSZ EMBER NEM LEHET

A centenáriumi év keretében egy újabb ünnepi pillanathoz érkeztünk november 
20-án, tanulóink 100 rózsafát ültettek el jelezve, érdemes most megállni és vissza-
tekinteni a múltra, hogy tapasztalatot és erőt gyűjtsenek a következő évekhez.

A rózsa számos rejtett üzenetet közvetít, szépségének és illatának köszönhe-
tően olyan érzelmeket fejez ki, mint például a szeretet, a barátság, az odaadás, 
hűség és tudás, melyek iskolánk életének fontos részei. Minden elütetett virágnak 
saját, mély jelentése van. Bízunk benne, hogy a rózsafák sokáig teszik szebbé 
iskolánk környékét örömet szerezve az ott lakóknak, tanulóinknak és az itt dol-
gozóknak.

Köszönet a rózsát adományozóknak: Lakatos Endrének és Vasas Istvánnak.

A rózsafákat iskolánk osztályainak képviselői 
ültették el tanítóik, tanáraik segítségével
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KÓKAI PÉTER ÚJSÁGÍRÓ ISKOLÁNKBAN

November 29-én élőújságot tartottunk, melynek vendége volt Kókai Péter újságíró, 
a Magyar Szó egykori főszerkesztője és iskolánk valamikori diákja.

Mintegy száz tanuló és több tanár jelenlétében visszatekintettünk 2009-re, 
amikor felmerült az iskolaújság létrehozásának gondolata, melyet hamarosan 
tettek követtek, és az év őszén már a kezünkben tarthattuk a Tavasz Jánoska 
első példányát.

Kókai Péter szerint dicséretre méltó, hogy diáklapunk van, mert ezzel a lehe-
tőséggel kevés iskola él. Elmondása szerint köztudott, hogy az internethasználat 
háttérbe szorítja az olvasást, de nem pótolja azt az élményt, amit egy jó könyv 
olvasása nyújt.

Az újságíró felhívta a fi gyelmet az olvasás jelentőségére, mert az által fejleszt-
hető a képzelőerő és a kifejezőkészség, melynek fontos szerepet kell tulajdoníta-
nunk a mindennapi életben. Vendégünk hasznos tanácsokkal szolgált az újság 
szerkesztésével kapcsolatosan.

Iskolánk néhány tanulója felolvasta a Tavasz Jánoskában megjelent írását.
A találkozó érdekes, hangulatos kvízzel zárult.
A közönség elégedetten távozott az élőújságról, és ígéretet tettek arra, hogy a 

közeljövőben még aktívabban részt vesznek az újság arculatának alakításában.

MIKULÁS-NAP

A Mikulás cukorkával a zsebében, örömmel a szívében indult útra iskolánkba. 
Bekopogott a pedagógiai vezetőhöz is, aki egy igen méretes virgácsot kapott a 

cukorka mellé. A nap további részében találkoztunk olyan gyerekekkel, akik ün-
nepi hangulatukat egy Mikulás-sapkával vagy egy széles mosollyal fejezték ki.

Ez jár nekem? – kérdezte mosolyogva az iskola vezetője
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HAGYOMÁNYOS ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS

Iskolánkban már hagyománya van a koszorúkötésnek. Felsős tanulóink mutatják 
be ily módon kreativitásukat. Jó hangulat és fi nom uzsonna hozza közelebb az 
ünnepet, teszi meghitté, varázslatosabbá az adventi várakozást.

Készül a zsíros kenyér a résztvevőknek

A koszorúkötés egy pillanata
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KARÁCSONYI KIRAKODÓVÁSÁR ÉS MŰSOR

Kirakodóvásárunkra már hetekkel korábban kezdtek készülni az osztályközösségek. 
Összedugták fejüket, és szebbnél szebb karácsonyi munkákkal, tárgyakkal várták 
az érdeklődő vásárlókat. A bevételt az osztályközösségek közösen költik el.

Meghitt karácsonyi műsorunk zsúfolásig megtelt teremben zajlott. A szín-
vonalas műsoron felléptek iskolánk alsós és felsős tanulói. Szereplésüket nagy 
tapssal jutalmazta a közönség.

Karácsonyi műsorunkra a polgármester is kíváncsi volt

A negyedikesek fellépése
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Januárban megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról és Szent Száváról. Diák-
jaink pannót készítettek, és azzal emlékeztek meg e két jeles eseményről.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Iskolánk február elején jótékonysági bálat szervezett a Kertek helyi közösségben. 
A jó hangulatról az Oromhegyesi Ászok zenekar gondoskodott. A hangulat 
fergeteges volt. Együtt báloztak a szülők, tanárok és a segítőkész emberek, hogy 
biztosítsák diákjaink számára a megfelelő iskolai felszerelést. Több mint 50 000 
dinár gyűlt össze, ami nagymértékben elősegíti iskolánk bútorzatának javítását. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, adományával hozzájárult a rendezvény 
sikerességéhez!

Márciusban szóban és képekben állítottunk emléket az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcnak.

100 ÉV – 100 VERS
Versfolyam március 15-én az iskolában

A 100 éves iskola jubileumi rendezvénysorozatának egyik megmozdulása a 100 
év – 100 vers elnevezésű műsorpont volt azzal a céllal, hogy minél több alsós és 
felsős diák verset mondjon. Az eredeti elképzelés szerint összesen 100 versnek 

Az alsós és tanulók neve és választott versének címe 
a szavalás után iskolánk ablakán
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kellet volna elhangoznia a 100 éves jubileum jegyében, de a nagy érdeklődésre 
való tekintettel ezt a diákok megduplázták. Ennek mi nagyon örültünk, hiszen 
verset mondani nemes gesztus és szívet gyönyörködtető érzés mindenki számára, 
nemcsak annak, aki mondja, hanem annak is, aki hallgatja. Az ablakra ragasztott 
színes papírlapok tanúskodnak arról, ki milyen verssel gazdagította a műsort.

Iskolánk századik születésnapja mellett ezzel a rendhagyó irodalomórával 
emlékeztünk Petőfi  Sándorra, a márciusi ifj akra és a szabadságharcra. Ezért 
legtöbben Petőfi -verset választottak annak bizonyságául is, hogy körükben még 
mindig Petőfi  a legnépszerűbb költő. Ebből az alkalomból az iskola felsős diákjai 
faliújságot is készítettek.

Érdekességként említendő, hogy a tanítók és a tanárok is csatlakoztak a verset 
mondó diákokhoz példát mutatva a versszeretetből. A versmondás végén 75 aján-
dékot osztottunk ki a tanulók között, ami még izgalmasabbá és emlékezetesebbé 
tette ezt a napot.     

RÉGI IDŐK ISKOLÁJA
Felhívás közös kiállítás rendezésére

A jubileumi rendezvénysorozat keretében felhívást tettünk közzé egykori isko-
lai taneszközök begyűjtésére. Gyűjtöttünk régi képeket, térképeket, könyveket, 
palatáblát és palavesszőt, értesítőket, és minden olyan tárgyat, amely a hajdani 
diákévekre emlékeztet. A célunk egy alakalmi kiállítás rendezése, amely bemu-
tatja és felidézi a régi idők iskoláját, amely betekintést nyújt a mai diákoknak a 
számítógép és mobiltelefon nélküli diákéletbe. Ma már el sem tudjuk képzelni e 
ketyerék nélkül az életünket, pedig akkor is tanultak, okosodtak az emberek, sőt 
sokkal bensőségesebb, értékesebb életet éltek, mint ma.

Ennek az életvitelnek a bemutatására vállalkoznak a kiállítás szervezői, akik 
terveik szerint április 15-én egy alkalmi műsorral az érdeklődők szeme elé tárják 
az összegyűjtött tárgyakat az emeleti termek egyikében.

Kellemes nézelődést ígér a Tóth Melinda (főszervező), Papp Zsuzsanna, Döme 
Mária, Molnár Cs. Anikó, Bessenyi Lídia és Recskó Éva által rendezendő kiállítás, 
amelyre szeretettel várunk mindenkit!
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GÁLAMŰSOR
2013. április 26.

   1.  Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 
  Elmondja Juhász Vivien 8. b osztá lyos tanuló
 2. Thurzó-himnusz 
  Előadja az iskola felsős diákjainak énekkara Kállai And rea vezetésével
   3.  Szilágyi Domokos: Tréfás mese 
  Elmondja Ajándi Szabolcs 3. b osztályos tanuló
   4.  Zsoldos Ervin egykori thurzós diák műsora
   5.  Német Attila: Neked. Előadó Varga Tamás színművész
   6.  A Délibáb citerazenekar és vegyes kórus műsora
   7.  Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz... 
  A verset elmondja Bálint Márk 6. a osztályos tanuló
   8.  A Midnight táncegyüttes műsora
   9.  Pósa Ágnes klarinétjátéka
   10.  Nagymélykúti Dániel harmonikajátéka
 11.  Díjkiosztás
 12.  A tanári énekkar és az alsós diákok közös műsora Döme Mária vezetésével

Az iskola tantestületének döntése alapján a gálaműsor díszvendégei:

  Dr. Körmendi Ferenc atomfi zikus
  Mezei Erzsébet grafi kusművész, művésztelep-vezető
  Recskó Emma asztaliteniszező Európa-bajnok
  Szabó Palóc Nándor világbajnok birkózó
  Kókai Péter újságíró, a Magyar Szó című napilap 
  marketingosztályának vezetője

A PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI

Rajzpályázat

 1.  Bővíz Petra 1. c osztály
 2. Rákóci Anita 1. c osztály
 3.  Sóti Noémi 2. a osztály

  Különdíj: Rikelt Dániel 1. sp tagozat

 1.  Sípos Ivett 3. a osztály
 2.  Kazinci Kitti 4. b osztály
 3.  Farkas Visontai Dávid 4. b osztály
 
  Különdíj: Nagy Mélykúti Elizabetta 4. b osztály
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 1.  Pap Stefánia, Gazsó Boglárka, Homolya Enikő 6. c osztály
 2.  Szuromi Renáta, Szalma Zsolt 5. c osztály
 3.  Gere Kovács Fanni 5. b osztály

  Különdíj: 1. Bicók Kíra, Horvát Eszter, Nagy Perge Veronika 6. a osztály; 
2. Rikelt Erzsébet, Dimovity Krisztina, Perpeuer Emina 6. sp tagozat

Logópályázat

  Abszolút győztes: Almási István 7. sp tagozat

 1.  Dimovity Natália 4. b osztály
 2.  Kincses Enikő 4. a osztály
 3.  Farkas Visontai Dávid 4. b osztály

   Különdíj: Margit Márk 4. a osztály

 1.  Pósa Enikő 5. c osztály
 2.  Kovács Klementina 8. b osztály
 3.  Csabai Orsolya 8. a osztály
 
  Különdíj: Sóti Valentina 7. b

       Felnőtt kategória: Oláj Ibolya és Meszáros Eszter

Fotópályázat

 1.  Hodik Ákos, Szórád Réka 6. c osztály
 2.  Homolya Enikő, Gazsó Boglárka, Lakatos Ivett, Pap Stefánia, 
  Pap Szimonetta 6. c osztály
 3.  Pálfi  Réka, Berec Enikő 5. c osztály

  Különdíj: Szabó Lívia 6. c osztály

PowerPoint-bemutató készítése

         Pálfi  Noémi, Perc Karolina, Sóti Nikolett, Dudás Gy. Krisztina, Gecse Szuzi 
és Piontek Emese 7. a osztály; Galusz Márton 8. b osztály

Makettpályázat

 6. c  osztály 
   6. b  osztály
 6. a  osztály
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  Különdíj: Martonosi Tamás 6. c osztály

100 év – 100 könyv

Akik a legtöbb könyvet ajándékozták:

  Bubori Daniella 6. sp1 tagozat
  László Attila 8. b osztály

Irodalmi pályázat

 1.  Döme Ádám 3. b osztály
 2.  Paku Noémi 3. b osztály
 3.  Ollay Tamás 3. b osztály

  Különdíj: Szorcsik Ivett 4. a

 1.  Viakter Elizabett 6. a osztály
 2.  László Árpád 5. a osztály
 3.  Pap Szimonetta 6. c osztály

  Különdíj: Dimovity Krisztina 6. sp 2 tagozat

 1.  Csabai Orsolya 8. a osztály
 2.  Bagi Dávid 7. b osztály
 3.  Szabó Ledenyi Klaudia 8. a osztály

  Különdíj: Bűn Tamás 8. b osztály

Osztálytabló

  Minden osztály dicséretben részesült munkájáért

  1. c  osztály  5. c  osztály
  3. a  osztály  7. a  osztály
          6. sp 1  tagozat
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MELLÉKLETEK

A THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DOLGOZÓI
(1913–2013)

Időrendi sorrendben

Kalmár Antal  1913–1914
Bubala Ignác 1913–1914, 1918–1927
Gerber Károly 1913–1915
Mester István 1913–1916
Mesterné Huszák Viktória  1913–1916
Harsányi János 1913–1917
Latky Ilona 1913–1923
Újházi Anna 1914–1917
Lebák Gizella 1915
Gyetvainé Novoszel Margit 1915–1920
Vukovitsné Lengyel Mária 1916–1917
Döme László 1916–1923, 1941–1944
Kreutle Stefánia 1917–1919
Szabó Katalin 1917–1922
Kovács János 1917–1940
Biliczky Anna 1919–1920
Fodor György 1919–1921
Gyetvai Mária 1920–1921
Rozenberg Emil 1920–1921
Pollák Miksa 1920–1922, 1933–1936
Stöckl József 1921–1922, 1923–1925
Rieger Ilona 1921–1928, 1933–1936
Farkas János 1922–1923 
Kovács Katica 1922–1936 
Békási Nándor 1925–1928, 1929–1934
Guelminó Kálmán 1926–1928, 1935–1936
Keczeliné Radó Vilma 1927–1928, 1941–1943
Baráti Marcell 1927–1932
Bogdanović Ljubica 1928–1929
Pozsár József 1928–1931
Guelminó Etelka 1928–1933
Gordán Pál 1928–1933, 1934–1935, 1936–1941
Kész Mária 1928–1941 
Pajić Dušan 1929–1936 
Vujošević Berta 1930–1935 
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Grónai B. Margit 1936–1937 
Katanić V. Zorka 1936–1937 
Pavlović Milan 1936–1937 
Vuković M. Zorka 1937–1940 
Kockar Marija 1937–1941 
Radonjić Đorđe 1937–1941 
Koledin Mileta 1938–1939 
Vartus F. Etelka 1939–1940, 1941–1950 
Schmidt Sarolta 1940–1941 
Horváthné Szalay Vilma 1941–1943 
Czabafi né Léh Erzsébet 1941–1944 
Cserhalminé Goór Mária 1941–1944 
Farkas Tivadar 1941–1944 
Farkasné Kárpáti Irén 1941–1944 
Sasvári Péter 1941–1944 
Zoboki Imre 1941–1944 
Zobokiné Bagi Erzsébet 1941–1944 
Fendrikné Soós Veronika 1943–1944
Nemere Gyula 1943–1944
Tripolszkyné Rauch Erzsébet 1943–1944 
Putnik Kosana 1945
Szekeres Rózsa 1945  
Döme László 1945–1946 
Molnár Sz. Đorđević Franciska 1945–1946
Horváth Vilma 1945–1950
Keceli Mészáros Vilma 1945–1950
Meznerics Erzsébet 1945–1950
Muhi Marcella 1945–1950
Putnik Radovan 1945–1959
Bognár Mátyás 1946–1950
Đorđević Franciska 1946–1950
Újházi Lajos 1947
Újházi Gizella 1947–1950, 1950–1954
Tőke István 1950–1952
Neográdi Dezső 1950–1952, 1960 
Dér Júlia 1950–1953
Kalmár Ottokár, dr. 1950–1953 
Guelminó Lučić Ilona 1950–1971 
Boros Mária 1950–19..
Malatinszki István 1950–1975
Svarc István 1950–1983 
Fábri Géza 1951–1951 
Gubik Irén  1951–1954 
Mészáros Rózsa 1951–1957
Nagymélykúti Lajos 1951–1964 
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Hagymás Magdolna 1951–19.. 
Iván Gyula 1951–1975
Svarc Margit 1951–1979 
Gellért Judit 1952
Tripolszki Erzsébet 1952 
Újházi M. 1952 
Dér József 1952–1953
Újházi Lajos 1952–1954, 1959–1960  
Čvorkov Mrkobrad Marija 1952–1964
Jović Milica 1953 
Kaszás Gizella 1953–1954
Papp Katica 1953–1954
Szollár Dezső 1953–1954 
Nagymélykúti István 1953–1956 
Tóth Péter 1953–1956, 1958–1961  
Ádám Erika 1953–1959
Nagy Abonyi László 1953–1959
Schel Wagner Erzsébet 1953–1961 
Szabó Jolán 1953–1961
Gere Rózsa 1953–1970 
Habram Andruskó Erzsébet 1953–19..
Cabafi  Solymosi Vilma 1953, 1955–1959
Pecarski Marčetić Milica 1954–1956
Janacsek Nagy Margit 1954–1961
Szorcsik Katalin 1955–1956
Borbély Verba Matild 1955–1959
Kecskés József 1955–19..
Kecskés Mária 1955–19..
Heinrich Mária 1955–1983
Rudics László 1955–1983 
Kőrösi András 1956
Varga Júlia 1956
Domány Für Marcella 1956–1957
Homolya Mária 1956–1957
Kőműves Irén 1956–1957
Zapletán Lajos 1956–1957 
Farkas Géza 1956–1960
Mikonya Hegedűs Verona 1956–l986
Berényi Franciska 1957
Papp Ilona 1957
Pócs Franciska 1957
Fendrik Gordos Mária 1957–1958 
Varga Gál Erzsébet 1957–1958
Fazekas Júlia 1957–1959
Toplák Ibolya 1957–1963 
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Kovács Klára 1957–1982 
Vass Sándor 1957–1983 
Szabó Rozália 1958–1959
Lepar Jablonszki Mária 1958–1960
Bartók Ibolya 1958–1963 
Babinyec Sándor 1958–1976
Báló Anna 1958–1987 
Báló Ferenc 1958–19..
Novoszel Magdolna 1959–1960 
Vas Ilona  1959–1963
Serfőző Géza 1959–19..
Svendner Irén 1959–1988 
Hegedűs Mária 1959 - 1990
Toplák István 1960–1963
Vatai Magdolna 1960–1969
Vorgić Milorad 1960–19..
Balog Péter 1960–1980
Nyilas Aranka 1961–1963
V. Gvozdenović Desanka 1962–1969
Babinyec Matild 1962–1980 
Gere Ilona 1962–1982 
Körmöci Erzsébet  1962–1986 
Piszár Tibor 1962–1994 
Pintér László 1963–1964
Szőcs Ilona 1963–1964
Koncsik Gizella 1963–1965 
Lévai Ilona 1963–1965, 1989–1994  
Koncsik László 1963–1981
Gazsó Béla 1964–1966
Tóth László 1964–1966
Gabel Gerda 1964–1969
Babović Slobodan 1964–1971
Raff ai Ferenc 1964–1973
Sóti Jenő 1964–1990 
Serfőző Rozália 1964–1981
Sóti Ilona 1964–1988 
Habram Ilona 1964–1992 
Barsi Lajos 1964–2000 
Bene Burány Julianna 1965–1972 
Hatala Bruckner Magdolna 1965–1974 
Kóródi Mária 1965–19.. 
Kóródi Péter 1965–19..
Faragó Mirjana 1966 
Gombos Ferenc 1966–1970, 1982–1987
Kocan Ferenc 1968–1969
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Tolmácsi Etelka 1968–1971 
Bognár Laki Erzsébet 1968–1972 
Kocsicska Vukov Magdolna 1968–1974 
Huszák Tibor 1968–1975
Todorov Anna 1969–1974 
Berta József 1970
Gere Tibor 1970–1971
Juhász Franciska 1970–1971
Rudics Rózsa 1970–19..
Babócs Margit 1970–2001
Pető Gyöngyi 1971–1975
Szabó Jenő 1971–1981
Menyhárt Borbála 1971–1984 
Mucsi Verona 1971–1987
Mezei Erzsébet 1971–2008 
Jovanović Katica 1972–1973 
Bálint Franciska 1972–1973, 1975
Raff ai Klára 1972–19..
Buza Sándor 1972–1987
Tolmácsi (Jelisaveta) Erzsébet 1972–1996 
Juhász Valéria 1973–1974 
Sziveri József 1973–1974 
Balassi-Szőcs Ildikó  1973–1975
Ifk ovics Tihamér 1973–1988
Újházi Márta 1973–1975
Rakin Eva 1974 
Molnár Mária 1974–1975
Major Etelka 1974–1975
Daku Zsuzsanna 1975–19..
Fodor János 1975–19..
Varga Ilona 1975–19..
Répás Éva 1975–1987
Czabafy Ágnes 1975–1993 
Török Terézia 1975–1996  
Baráti Magdolna 1975–2000 
Kis Bicskei Ilona 1975–1997
Kalmár Ilona 1975–2010 
Ollai Franciska 1976–2005
Borsos Ilona 1976–2007
Vasas Ilona 1977–1987
Varga Ágnes 1977–1992
Buday Mihály 1977–1994
Drávai Mária 1977–1994
B. Varga Anna 1977–1995 
Cseh Klára 1978–1994



1 1 2

Papp Zsuzsanna 1979–
Félegyházi Mária 1979–1980
Molnár Teréz 1979–1981
Móra Mária 1979–1984
Kozić Olga 1979–1988
Kis Bicskei Klára 1979–1994
Gere Lidia 1980–1980
Kovács Mihály 1980–1981
Polgár Márta 1980–1984
Rácz Szabó Toldi Annamária 1980–2001
Szivák Imre 1981
Szűgyi Zsuzsanna 1981–1984
Miklós Éva 1981–1992
Serfőző Irén 1981–2006
Martonosi Zsuzsanna  1981–1982, 1992, 2002–2008
Tót Katona Mária 1982–1982
Suhajda Irén 1982–1988
Balog Ferenc 1982–1991
Matykó Molnár Cs. Anikó 1983–
Tóth Melinda 1983–
Rekovics Márta 1983 
Tripolszki Zsuzsanna 1983–1991
Gál Jenő 1983–1992
Recskó Éva 1984– 
Matykó Károly 1984–1985
Bekes István 1984–1996
Gömöri Irén 1985–     
Zsiga Anikó 1985–1987
Rajić Babin Tatjana 1985–1990
Brajanović Éva 1985–1996
B. Varga Sándor 1986–1995
Nagy Abonyi Pál 1986–1999 
Csontos Károly 1986–2001
Polyák Mária 1986–2008
Horváth Mária 1987–
Nagymélykúti Anna 1987–
Rezić Tóth Valéria 1987–
Serfőző Erzsébet  1987–
Szabó Rózsa 1987–
Đorđević Lazar 1987
Döme Verona 1987–1988
Fehér Cecilia 1987–1988
Györe István 1987–1988
Szarvák Anikó 1987–1988
Bicskei István 1987–1991
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Vitéz Teréz 1987–1992 
Szekeres József  1987–1993
Vinter Ilona 1987–1995
Döme Mária 1988–
Bűn Valéria 1988–1989
Jurca Anita 1988–1991
Balog Szerénke 1988–2012
Apró Magdolna 1989–
Molnár Gábor Piroska 1989–1990
Domonkos Edit 1989–1991
Török Csaba 1989–1991
Sóti Teréz 1989–2006
Borsos Verona 1990–1991
Kőrösi József 1990–1991 
Pataki Tibor 1990–1991
Serfőző Anikó 1990–1992
Baba Irén 1990–1993
Losonc Rózsa  1990–1994
Csizofszki László 1990–2012
Homolya Imre 1991–
Kopasz Ibolya 1991–
Boros Erika 1991–1993
Balog Miklós 1991–1994
Csonti Melinda 1991–1994 
Pap Rudolf  1991–1994 
Domány Ferenc 1991–1998
Oláj Ibolya 1992–
Herfert Bernadett 1992–1993
Losonc Kis Éva 1992–1993
Renkó György 1992–2003
Kovács Magdolna 1993–
Könyves Ágnes 1993–
Čekić Gellért 1993 
Lakatos Szűcs Angéla 1993 
Barsi Katalin 1993–1994
Bata Valéria 1993–1998
Nagy Mélykúti Piroska 1994–
Tóth Mária 1994–
Dallos Dóra 1994 
Sőregi Ildikó 1994–1995
Pataki Rozália  1994–1998
Györe Hajnalka 1994–1999
Torkos Attila 1994–2001
Sóti Katalin 1994–2002
Nagy Abonyi Lajos 1994–2006  
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Gubina Mihály 1994–2011
Bessenyi Lídia 1995–
Fajka Zsuzsanna 1995–
Nagy Magdolna 1995–
Pék Domonkos Ibolya 1995–
Torma Imre 1995–
Rúzsa Juliska 1995 
Biacsi Kornélia 1995–1996
Homolya Brigitta 1995–1999
Bicskei Verona 1995–2005
Gecse Erika 1995–2008
Bűn Mária 1995–2010 
Kálmán Zsuzsanna 1995–2012 
Könyves Erika 1996–
Heckó Izabella 1996 
Fényszárosi Gere Csilla 1996–1998
Varga Danica 1996–1998
Varga Katica 1996–1998
Rózsa Adrianna 1996–1999 
Rózsa Endre 1996–2000 
Zsóter Gózó Márta 1996–2006
Ciganović Maja 1996–2009 
Pásztor Rozália 1997 –
Kőrösi Erzsébet 1998–
Petrović Ibolya 1998–
Nothof Török Emese 1998–1999
Somorai Zsuzsanna 1998–2000 
Megyeri Mónika 1998–2001 
Lévai Ibolya 1999–
Fodor Tünde 1999–2011
Urbán Hodik Marianna 2000–
Csontos Bata Márta 2000–2001 
Monyák Róbert 2001– 
Dávid Ilona 2001 
Raff ai Valéria  2001  
Bodó József 2001–2002 
Fodor Ildikó 2001–2002 
Tolmácsi Géza 2001–2002 
Sóti Andrea 2001–2003 
Galusz Gabriella 2002–
Gulyás T. Anikó 2002–
Kállai Andrea 2002–
Pakai Teréz 2002– 
Bábinszki Ildikó 2002 
Fendrik Zsolt 2002 
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Torma Magdolna 2002 
Mikus Anita 2002–2003
Tóth Valéria 2002–2003 
Berec Zsuzsanna 2002–2004
Mészáros Kis Mária 2002–2004
Radosavljević Subotić Diana 2002–2004
Molnár Gábor Klára 2002–2010
Somorai Andrea 2002–2012 
Bognár Hermina 2003–
Horváth László 2003– 
Bagi Tímea 2003–2004 
Krivokapić Dejan 2003–2004
Szirovica Kálmán 2003–2004 
Kikić Bari Lídia 2003–2008 
Boros Gyevi Izabella 2003–2012
Bauerfeind Zita 2004–
Borđoški Mónika 2004–
Mészáros Eszter 2004–
Novák Erika 2004–
Szepesi Zoltán 2004 
Tóth Ugyonka Erika 2004  
Miklós Rudolf 2004–2005
Muzslai Izabella 2004–2007  
Lőrinc Zsuzsanna 2004–2009
Galusz Zoltán 2005–
Nagy Lajos 2005–   
Tóth Gábor 2005–   
Balog Mónika 2005 
Csernák Ilona 2005,   2008  
Szórád Endre 2005–2008 
Reperger Klaudia 2005–2012  
Brkusanin Adrián 2006–   
Gyólai Zoltán 2006– 
Molnár Kornélia 2006–  
Sőregi Márta 2006–
Tandari Ferenc 2006–
Tóth László 2006–
Tőke Bessenyi Rózsa 2006–
Hardi Andrea 2006–2007 
Surányi Ildikó 2006–2007 
Szarka Laura 2006–2007
Lajcsák Mónika 2006–2008  
Gulyás Mária 2006–2010
Bognár Zsolt 2007–   
Kolić Beáta 2007–2008
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Mucsi Erzsébet 2007–2008 
Pece Zsanett 2007–2008
Pap Anita 2007–2010 
Bellányi Ágnes 2007–2011 
Báló Valéria 2008–
Baráth Kinga 2008–
Beretka Mária 2008–
Bozsó Szilvia 2008–
Kis Erzsébet 2008 
Kovács Ilona 2008 
Rúzsa Mária 2008 
Malešević Anita 2008–2009
Gordán Krisztina 2008–2010
Gruik Zsófi a 2008–2010
Gyalus Károly 2008–2010 
Mészáros Gábor 2008–2010 
Kovács Klaudia 2008–2012
Ujházi Attila 2009–
Bálint Ágota 2009–2010 
Trepić Sandra 2009–2010
Zabos Katarina 2010–
Baráth Róbert 2010–2011  
Huszák Tünde 2010–2012
Irge Nikola 2010–2012
Kincses Sándor 2011–
Mikuska Éva 2011 
Bajić Isidor 2011–2012 
Gömöri Anikó 2011–2012
Losonc Marianna 2011–2012
Polyák Lívia 2011–2012
Török Tímea 2011–2012   
Csinos Melinda  2012
Apró Enikő 2012–
Könyves Ágnes 2012–
Mandić Szabina 2012–
Nagy Beáta 2012–
Olajos Márta 2012–
Panić Sarolta 2012–
Ruža Ana 2012–  
Viszmeg Tamás 2012–
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Betűrendes sorrendben

Ádám Erika
Apró Enikő 
Apró Magdolna
B. Varga Anna 
B. Varga Sándor
Baba Irén
Bábinszki Ildikó 
Babinyec Matild 
Babinyec Sándor
Babócs Margit
Babović Slobodan
Bagi Timea
Bajić Isidor 
Balassi-Szőcs Ildikó 
Bálint Ágota
Bálint Franciska
Báló Anna
Báló Ferenc
Báló Valéria
Balog Ferenc
Balog Miklós
Balog Mónika
Balog Péter
Balog Szerénke
Baráth Kinga
Baráth Róbert  
Baráti Magdolna 
Baráti Marcell
Barsi Katalin
Barsi Lajos 
Bartók Ibolya
Bata Valéria
Bauerfeind Zita
Békási Nándor 
Bekes István
Bellányi Ágnes 
Bene Burány Julianna 
Berec Zsuzsanna
Berényi Franciska
Beretka Mária
Berta József
Bessenyi Lídia
Biacsi Kornélia

Bicskei István
Bicskei Verona
Biliczky Anna 
Bodó József
Bogdanović Ljubica
Bognár Hermina
Bognár Laki Erzsébet
Bognár Mátyás
Bognár Zsolt    
Borbély Verba Matild
Borđoški Mónika 
Boros Erika
Boros Gyevi Izabella
Boros Mária
Borsos Ilona
Borsos Verona
Bozsó Szilvia
Brajanović Éva
Brkusanin Adrián    
Bubala Ignác 
Buday Mihály
Buza Sándor
Bűn Mária
Bűn Valéria
Cabafi  Solymosi Vilma
Čekić Gellért
Ciganović Maja 
Čvorkov Mrkobrad 
   Marija
Czabafi né Léh Erzsébet 
Czabafy Ágnes
Cseh Klára
Cserhalminé Goór 
   Mária 
Csernák Ilona 
Csinos Melinda 
Csizofszki László
Csonti Melinda 
Csontos Bata Márta
Csontos Károly
Daku Zsuzsanna
Dallos Dóra
Dávid Ilona

Dér József
Dér Júlia
Domány Ferenc
Domány Für Marcella
Domonkos Edit
Đorđević Franciska
Đorđević Lazar
Döme László  
Döme László
Döme Mária
Döme Verona
Drávai Mária
Fábri Géza
Fajka Zsuzsanna
Faragó Mirjana
Farkas Géza
Farkas János
Farkas Tivadar 
Farkasné Kárpáti Irén 
Fazekas Júlia
Fehér Cecília
Félegyházi Mária
Fendrik Gordos Mária
Fendrik Zsolt 
Fendrikné Soós 
   Veronika
Fényszárosi Gere Csilla
Fodor György 
Fodor Ildikó
Fodor János
Fodor Tünde
Gabel Gerda
Gál Jenő
Galusz Gabriella
Galusz Zoltán 
Gazsó Béla
Gecse Erika
Gellért Judit
Gerber Károly 
Gere Ilona 
Gere Lidia
Gere Rózsa 
Gere Tibor
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Gombos Ferenc
Gordán Krisztina
Gordán Pál  
Gömöri Anikó
Gömöri Irén
Grónai B. Margit 
Gruik Zsófi a
Gubik Irén 
Gubina Mihály
Guelminó Etelka
Guelminó Kálmán
Guelminó Lučić Ilona
Gulyás Mária
Gulyás T. Anikó
Gyalus Károly 
Gyetvai Mária 
Gyetvainé Novoszel 
 Margit 
Gyólai Zoltán  
Györe Hajnalka
Györe István
Habram Andruskó 
   Erzsébet
Habram Ilona 
Hagymás Magdolna
Hardi Andrea 
Harsányi János 
Hatala Bruckner 
   Magdolna 
Heckó Izabella
Hegedűs Mária
Heinrich Mária
Herfert Bernadett
Homolya Brigitta
Homolya Imre
Homolya Mária
Horváth László
Horváth Mária     
Horváth Vilma
Horváthné Szalay Vilma 
Huszák Tibor
Huszák Tünde
Ifk ovics Tihamér
Irge Nikola
Iván Gyula

Janacsek Nagy Margit
Jovanović Katica
Jović Milica 
Juhász Franciska
Juhász Valéria 
Jurca Anita
Kállai Andrea
Kálmán Zsuzsanna
Kalmár Antal 
Kalmár Ilona 
Kalmár Ottokár, dr.
Kaszás Gizella
Katanić V. Zorka 
Keceli Mészáros Vilma
Keczeliné Radó Vilma
Kecskés József
Kecskés Mária
Kész Mária
Kikić Bari Lídia 
Kincses Sándor 
Kis Bicskei Ilona
Kis Bicskei Klára
Kis Erzsébet
Kocan Ferenc
Kockar Marija 
Kocsicska Vukov 
   Magdolna
Koledin Mileta 
Kolić Beáta
Koncsik Gizella 
Koncsik László
Kopasz Ibolya
Kóródi Mária
Kóródi Péter
Kovács Ilona
Kovács János 
Kovács Katica
Kovács Klára
Kovács Klaudia
Kovács Magdolna
Kovács Mihály
Kozić Olga
Kőműves Irén
Könyves Ágnes
Könyves Ágnes 

Könyves Erika
Körmöci Erzsébet  
Kőrösi András
Kőrösi Erzsébet
Kőrösi József 
Kreutle Stefánia 
Krivokapić Dejan
Lajcsák Mónika  
Lakatos Szűcs Angéla
Latky Ilona 
Lebák Gizella  
Lepar Jablonszki Mária
Lévai Ibolya
Lévai Ilona 
Losonc Kis Éva
Losonc Marianna
Losonc Rózsa 
Lőrinc Zsuzsanna
Major Etelka
Malatinszki István
Malešević Anita
Mandić Szabina 
Martonosi Zsuzsanna 
Matykó Károly
Matykó Molnár Cs. 
   Anikó
Megyeri Mónika 
Menyhárt Borbála
Mester István 
Mesterné Huszák 
   Viktória  
Mészáros Eszter 
Mészáros Gábor 
Mészáros Kis Mária
Mészáros Rózsa
Mezei Erzsébet
Meznerics Erzsébet
Miklós Éva
Miklós Rudolf
Mikonya Hegedűs 
   Verona
Mikus Anita
Mikuska Éva 
Molnár Gábor Klára
Molnár Gábor Piroska
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Molnár Kornélia   
Molnár Mária
Molnár Sz. Đorđević 
   Franciska
Molnár Teréz
Monyák Róbert
Móra Mária
Mucsi Erzsébet 
Mucsi Verona
Muhi Marcella
Muzslai Izabella  
Nagy Abonyi Lajos  
Nagy Abonyi László
Nagy Abonyi Pál 
Nagy Beáta 
Nagy Lajos    
Nagy Magdolna
Nagy Mélykúti Piroska
Nagymélykúti Anna     
Nagymélykúti István
Nagymélykúti Lajos
Nemere Gyula
Neográdi Dezső
Nothof Török Emese
Novák Erika
Novoszel Magdolna 
Nyilas Aranka
Oláj Ibolya
Olajos Márta 
Ollai Franciska
Pajić Dušan 
Pakai Teréz  
Panić Sarolta 
Pap Anita 
Pap Rudolf  
Papp Ilona
Papp Katica
Papp Zsuzsanna
Pásztor Rozália
Pataki Rozália 
Pataki Tibor
Pavlović Milan 
Pecarski Marčetić 
   Milica
Pece Zsanett

Pék Domonkos Ibolya
Pető Gyöngyi
Petrović Ibolya
Pintér László
Piszár Tibor 
Pócs Franciska
Polgár Márta
Pollák Miksa 
Polyák Lívia
Polyák Mária
Pozsár József
Putnik Kosana
Putnik Radovan
Rácz Szabó Toldi Anna-

mária
Radonjić Đorđe 
Radosavljević Subotić 
   Diana
Raff ai Ferenc
Raff ai Klára
Raff ai Valéria  
Rajić Babin Tatjana
Rakin Eva
Recskó Éva  
Rekovics Márta
Renkó György
Répás Éva
Reperger Klaudia  
Rezić Tóth Valéria 
Rieger Ilona  
Rozenberg Emil 
Rózsa Adrianna 
Rózsa Endre 
Rudics László
Rudics Rózsa
Ruža Ana   
Rúzsa Juliska
Rúzsa Mária
Sasvári Péter 
Schel Wagner Erzsébet 
Schmidt Sarolta 
Serfőző Anikó
Serfőző Erzsébet  
Serfőző Géza
Serfőző Irén

Serfőző Rozália
Somorai Andrea
Somorai Zsuzsanna 
Sóti Andrea
Sóti Ilona 
Sóti Jenő 
Sóti Katalin
Sóti Teréz
Sőregi Ildikó
Sőregi Márta 
Stöckl József  
Suhajda Irén
Surányi Ildikó 
Svarc István
Svarc Margit
Svendner Irén
Szabó Jenő
Szabó Jolán
Szabó Katalin 
Szabó Rozália
Szabó Rózsa     
Szarka Laura
Szarvák Anikó
Szekeres József 
Szekeres Rózsa  
Szepesi Zoltán
Szirovica Kálmán
Szivák Imre
Sziveri József 
Szollár Dezső 
Szórád Endre 
Szorcsik Katalin
Szőcs Ilona
Szűgyi Zsuzsanna
Tandari Ferenc 
Todorov Anna
Tolmácsi (Jelisaveta) 
   Erzsébet
Tolmácsi Etelka
Tolmácsi Géza
Toplák Ibolya
Toplák István
Torkos Attila
Torma Imre
Torma Magdolna 
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Tót Katona Mária
Tóth Gábor    
Tóth László
Tóth László 
Tóth Mária
Tóth Melinda    
Tóth Péter 
Tóth Ugyonka Erika 
Tóth Valéria
Tőke Bessenyi Rózsa 
Tőke István
Török Csaba
Török Terézia
Török Tímea   
Trepić Sandra
Tripolszki Erzsébet
Tripolszki Zsuzsanna
Tripolszkyné Rauch 
   Erzsébet 

Újházi Anna 
Ujházi Attila 
Újházi Gizella
Újházi Lajos
Újházi Lajos  
Újházi M.
Újházi Márta
Urbán Hodik Marianna 
V. Gvozdenović 
   Desanka
Varga Ágnes
Varga Danica
Varga Gál Erzsébet
Varga Ilona
Varga Júlia
Varga Katica
Vartus F. Etelka 
Vas Ilona 
Vasas Ilona

Vass Sándor
Vatai Magdolna
Vinter Ilona
Viszmeg TamásVitéz  
   Teréz
Vorgić Milorad
Vujošević Berta 
Vuković M. Zorka 
Vukovitsné Lengyel 
   Mária 
Zabos Katarina 
Zapletán Lajos
Zoboki Imre 
Zobokiné Bagi Erzsébet 
Zsiga Anikó
Zsóter Gózó Márta
 



GALÉRIA





  A Munkástelepi Eötvös Iskola épülete az átadás utáni években

  Egy osztálykép az indulás éveiből



  Nagy Abonyi László végzős diákjaival 1954-ben

  Május 1-jei fölvonulás 1955-ben



 Nyolcadikos diáklányok az iskola épülete előtt1956-ban

 Kézilabdacsapat 1957-ből



 Hetedikes diákok Andruskó Erzsébet osztályfőnökkel

  Egy osztálykép 1972-ből Piszár Tibor osztályfőnökkel



 Iskola a természetben (Palics, 1988)

Hon- és önvédelem gyakorlati órák a kaszárnyában 1989-ben



Zenei szemlén az iskola énekkara 1988-ban 
Rácz Szabó Toldi Annamária vezetésével

Községi elsősegélynyújtó verseny a Th urzó iskolában1988-ban



Az 1989–1990-es kerámiatábor thurzós résztvevői az internátus épületében 
Mezei Erzsébet és Vrábel János vezetésével

Pioníravatás 1988-ban



Az iskola tantestülete 1988-ban Buday Mihály igazgatóval

Az iskola leány- és fi úkézilabda-csapata a zombori diákolimpián Bekes István 
tornatanárral 1991-ben



Karácsonyi műsor az iskolában 1997-ben

A felújított Th urzó iskola 2005-ben



Informatikaterem 2005-ben

Szeretem a szertornát elnevezésű program a Th urzó iskolában a 2008–2009-es 
tanévben (Papp Zsuzsanna, Döme Mária és Molnár G. Klára diákjai)



Farsangi mulatság 2010-ben

Ballagó diákok búcsúztatása 2011-ben



Vizsgabál az iskolában 2012-ben

A 2013-as sárosdi Farkas Gyula-napok I. helyezettjei: Bálint Dániel, Galusz Márton 
és Surányi Bence (8. osztály). II. helyezettek: Cakó Eszter, Lakatos Ivett és Horváth 

Eszter (6. osztály). Tanáraik: Pék Domonkos Ibolya és Tót Mária
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Az iskola tavaszi virágdíszben
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