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Szerkesztő szava
Kedves Figyelősök!

Szabolcska Mihály:

Ádventi ének
Ismét végetért egy esztendő. Ismét decembert írunk. Szívünket
ismét kitárjuk, hiszen közeleg a karácsony. Ünnepi hangulat veszi
kezdetét, s ez így van jól. Kívánjuk mindannyiatoknak, töltsétek el
békében, örömben a szeretet ünnepét, s feledjetek el pár napra haragot,
sérelmet. Legyetek vidámak. Adjatok ajándékot azoknak, akiket
szerettek. Azonban ne feledjétek, néha egy mosoly, egy kedves szó
nagyobb ajándék minden pompásnak tűnő ajándéktárgynál.
Mi, Figyelő szerkesztői örömmel szívünkben adjuk kezetekbe
diákújságunk legfrissebb számát. Szeretnénk, ha olyan boldogsággal
lapoznátok, mint amilyen lelkesedéssel szerkesztettük össze mi ezt az
újságot.
Ismét szebbnél szebb elbeszéléseket olvashattok a Figyelőben,
amely történeteket diáktársaitok alkottak. Egyesek verírással töltötték

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent biztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjéhez érkezünk,
Jézus az nekünk.
Ő lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója ,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!

szabadidejük egy részét, remek kis költeményeket hozva létre. Ezekkel, a
versikékkel is megismerkedhettek. Tudósításokat olvashattok diákjaink
eredményeiről,

sikereiről.

eredménybeszámolókat,

Riportokkal

amely

tettük

riportokban

érdekesebbé

sikeresen

az

szerepelő

diáktársaitok vallanak a felkészülés nehézségeiről, s a versenyek
izgalmairól. Továbbá olvashattok beszámolót a diákújság múltjáról,
hiszen ebben az évben töltötte be a Figyelő a negyvenötödik
születésnapját. Természetesen most is viccekkel és fejtörőkkel tettük
érdekesebbé

újságunkat,

hogy

a

téli

vakáció

alatt

legyen

szórakoznivalótok. S mint mindég, most is a magyar oldalak mellett
szerb, angol és német hasábokkal gazdagítottuk lapunkat.
Ezúton köszönjük meg Nataša Knežević és Sunčica Banjanin
szerbtanárnők, Kiss Nella és Tót Daniella angoltanárnők, Čolak Milena
némettanárnő, Benák Erzsébet magyartanárnő, Lázár Tibor rajztanár és a
tanítónők segítőkész munkáját.

Jó olvasgatást, szórakozást, valamint kellemes
karácsonyt s vidám, békés újesztendőt kívánunk minden
tanulónak, tanárnak, tanítónak s az iskola minden
dolgozójának.
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Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!

Szabó Magda

Karácsony
Oldják iszákjukat a csendesülő,
Alacsony fellegek,
Omlik az ártatlan, az együgyü hó
A háztetők felett.
A füst elkapja derekát,
Együtt forognak,
Úgy imbolyodik a világ,
Ahogy ők imbolyodnak.
Húzzák már komoly szarvasok
Az ünnepet,
Szájuk körül az esti pára
S az eltünt gyermekkor lebeg.
Omlik a hó, ömlik a hó,
Nem nézi, hova hull,
Csak bámulnak a szarvasok,
Szarvukon gyertya gyúl.
Ömlik a hó, omlik a hó,
Leng, surrog és kering,
Eltemeti a surranó
December lépteit,
Meztelen, ezüst lábnyoma
Nem villan már sehol,
A szarvas békén lépeget,
Bizakodik, dalol.
„Honnan jössz?” – kérdezem a hótól.
„Te hova mégy?” – a hó ezt kérdezi.
Rám néz, én meg rá. Hallgatok.
Mit feleljek neki?

A karácsony jelképei

Angyalok
Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel sz embereket, vagy
dicsőítve állják körül az Úr trónját. Az angyalok kilenc hierarchiája a késő antik
teológiában az embertől az Istenhez való felemelkedés fokozatait szimbolizálja.
A keresztény művészet az angyalokat kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik
római viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd

Ne rohanjunk a lépcsőn!

a késő reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a
három legnépszerűbb:

Mihály, Gábor, Rafael. Mikhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor harcias szentje. Névnapja
szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a jogar. Névnapja március 24-én van, a
tavaszpontot vigyázza. Ráfáel a gyógyító és az őrangyalok elsője.

Gyertya
A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A
gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként az Üdvözitőnek is meg kellett halnia, hogy az. embereket
megváltsa. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit
úgy mondja, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. A
gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelentős szimbolikus szerepet játszik,
akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál.

Háromkirályok
A 9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, s a három életkor, ill. a három, akkor ismert földrész - Európa, Ázsia,
Afrika szimbólumává lettek. (Boldizsárt sokszor mórnak vagy szerecsennek ábrázolták). A napkeleti bölcseket, akiket a messiás csillaga
vezetett a gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma említi. Ajándékaiknak jelképes értelme van: az aranyat mint földi királynak, a tömjént mint
istennek, és a halott bebalzsamozására szolgáló mirhát mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Jézusnak.

Jézus születése
A születés körülményeit Lukács evangéliuma beszéli el. A legáltalánosabb ábrázolásmód szerint a helyszín egy
istállóként használt omladozó barlang Betlehem városának falain kívül. A Kisded jászolban vagy a földön fekszik. Ökör
és szamár hódol neki, felette Mária imádkozik térdepelve, s látjuk elébe jönni a köszöntésére érkező pásztorokat. József
rendszerint félrehúzódva, mogorván ül magában. A jelenetet a betlehemi csillag
világítja meg. Az ökör és a szamár, akárcsak a barlang jelképek. Forrásuk egy
mózesi törvény, mely szerint tilos ökörrel és szamárral együtt szántani; szamár
tisztátalan állatként megfertőzné a tiszta ökröt. Az istállóban egymás mellé kötött két állat jelzi, hogy
a keresztényvallás az ilyen jellegű tilalmakat eltörölte, valamint a Messiás nemcsak zsidók, hanem az
egész emberiség szabadítójaként jelenik meg.
A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenc leleménye. Az Assisivel
szomszédos Greccióban Ferenc felépítette karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és számarat
állított bele, pásztorokat.és zenészeket hozatott.

Kovács Noémi 6.c
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Ne rohanjunk a folyosón!

Visszatekintő– A múlt s jelen
A Figyelő valaha, az 1960-as évben Kistörténész néven látott napvilágot, s csak
később, az 1963-as évben vette fel az új nevét.
Kezdetben újságunkat pajtások szerkesztették, nyomtatták. Többek között Kartag Nándor és
Sípos Tibor. Első felelős szerkesztője Simonyi Mária tanárnő volt.
Később Raffai Ferenc magyartanár lett a felelős szerkesztője a lapnak. Ettől kezdve a diákújság
irodalmi lappá változott.
Azután Koncz Erzsébet tanárnő s diákjai szerkesztették.
Föszerkesztők: Sándor Ilonka, Nagy Klaudia, Barta Erik, Horvát Andrea, Hoksza Ildikó…
A diákújság fedőlapjait gyermekmunkák díszítették. Néhány név a rajzok készítői közül: Nagy
Claudia, Rabóckai Ilona, Kaszap Erika, Varga Izabella, Kiss Ildikó, Pásztor Klára, Kovács
Rozália…
Néhány példány fedőlapján Skrabány Viktor festőművész munkája ékeskedett.
Az újságban megjelentek fogalmazások, versek, viccek, tudósítások, könyvbemutatók,
érdekességek a tudomány világából…
Néhány név azok közül, kik írtak a Figyelőbe:
Ludmán Csilla, Simovics Balázs, Sági Lívia, Lengyel Leontina, Keller Edit, Kiskomáromi
Aranka, Varnyú Vilmos, Szabó Marianna, Varró Dóra, Máté Krisztián, Benkó Dóra, Nagy
Anikó, Papp, Verona, Rácz Szabó Sarolta, Miklós Attila…
Ma, a számítástechnika fejlődésének köszönhetően, a nyomtatás területén már a gépeké
a főszerep, írni és szerkeszteni viszont még mindég a tanulóknak „kell”. A kisújság szerkesztése
nagyon tetszik a gyerekeknek, erről árulkodnak azok az adatok is, hogy a Figyelőbe mintegy
ötven pajtás dolgozik be rendszeresen. Figyelőnk évente négyszer jelenik meg. A 2003-as évtől
négy nyelven jelennek meg benne cikkek, tudósítások, fogalmazványok: magyarul, szerbül,
angolul és németül. Felelős szerkesztője Szűcs Budai Engelbert, magyartanár.
Az új számok főszerkesztői: Sági Lívia, Beretka, Judit, Ikac Ivana, Makra Andrea, Nesic Máté,
Kiss Anita, Kozma Emese, Cseszák Zsombor, Acsai Alekszander, Becskei Szabolcs, Boros
Tijana…
A fedőlapokat továbbra is tanulóink munkái díszítik. Néhány kis festő: Örlős Géza, Szökő
Szabolcs, Kiss Anita, Zórád Annamária, Horvát Zoltán, Boros Tijana, Stevan Mandic, Marina
Ikac…
Állandó rovataink: Szerkesztő szava, Bonton, Kis tollforgatók írták, Angol oldal, Német oldal,
Sveznalica, Fejtörők, Viccek, Költők társaságában…
Néhány név azok közül kik írtak az újságba:
Rákos Izabella, Bocor Dániel, Sárkány Laura, Romoda Renáta, Sági Lívia, Beretka Judit,
Makra Andrea, Mészáros Diana, Török Krisztina, Harkai Mónika, Goór Enikő, Dajana
Milovanov, Ivana Ikac, Fekete Angelina, Sinkovics Sebestyén…
A kezdetekben még négy oldalas diákújság manapság negyven oldalon jelenik meg.
Tanulóink szép, tartalmas írásai arra utalnak, hogy lapunk oldalszáma folyamatosan bővül.
Köszöntünk Figyelő születésed napján!
Negyvenöt éves lettél te
Diákújságok gyöngye.
Ajándék, mellyel megleped
Egy évben négyszer
A Petőfi tanuló népét.
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Visszatekintő– Szemelvények régi számokból

…Az első, doroszlói találkozó, ha homályosan is, még mindég bennem él. Mozaikszerűen
összerakható emlékképek. Tovatűnő életem féltve őrzöttjei.
Emlékszem, meleg júniusi napon, néhány órás kocsikázás után fordultunk le a Doroszló
felé vezető útra. A falu ámulatot keltett bennem; széles utcák, virágoskertek, takaros, tiszta
házak, egyenletesre nyírt gyep. A házak előtti padokon nénikék és bácsikák üldögéltek. Azt
hittem addig, hogy ilyesmi már csak nagyszüleink emlékeiben él. Gyönyörű népviseletben
kislányok igyekeztek az iskola felé, s itt-ott feltűnt egy-egy árvalányhaj-díszítette kalapos kisfiú
is. (…) A találkozó legszebb részét talán Fehér Feri bácsi kertudvarában, az író-olvasótalálkozón
töltöttem. Mesés volt…
Varga Izabella - színésznő (Figyelő, 1989.06.01.)
…Még kisebb voltam, megragadott hazám elnevezése. Különös csengésű szó volt ez számomra,
melyet körülöttem mindenki különös melegséggel ejtett ki. Növekedtem, és mindjobban
megértettem, hogy békében élni nagy dolog. Elrémísztő volt számomra a háborúban élő
országok helyzete. Az éhségtől sínylődőkről látott filmek is elszomorítottak. Párhuzamot volnva
az ott élő emberek s a mi sorsunk között, mindég elégedettséget éreztem. Az iskolában
megtanultam, mit jelent szabadságban, testvériségben, egységben élni…
Tóth Zsolt – biológia/kémia szakos tanár (Figyelő, 1989.11.28.)
…A környezetvédelem is egyre jobban foglalkoztatja a közvéleményt. A nagyvárosokat
valóságos szeméthegyek bástyázzák körül, a folyókat már régen halottaknak tekintjük, levegő
helyett lassan mérget lélegzünk be, az ózonréteget is sikerült lilyukasztanunk. Ha így folytatjuk,
önmagunkat, az emberiséget fogjuk megsemmisíteni. Ezt pedig nem szabad megengednünk.
Végül is mit várok az új századtól? Mindenekelőtt egy igazságos, szebb jövőt, amely mentes
minden rossztól, szerencsétlenségtől. Egy olyan világot, amelyben az emberek ismét egymásra
találnak.
Bene Annamária – magyar szakos tanár (Figyelő, 1989.11.28.)
…Milyen szép lenne az is, ha a világon minden ember tanulni akarna. Versengés alakulna ki
közöttük. Versenyeznének abban, hogy ki tud többet és persze az egyik ember felfedezésével a
másik tudását is gyarapíthatná. Lehet, hogy ez az elképzelés nem valósul meg, de lehet hogy egy
szép napon az emberiség rájön, hogy cask tudással lehet megmenteni a világot.
Tari Teréz – színésznő (Figyelő, 1989.11.28.)
Petőfiről, a nagy költőről
Nevezték el iskolám.
Petőfiről, a nagy költőről
Sokat tanultam már.
Petőfiről, a nagy költőről
Meséltek sokat nekem.
Petőfi szellemét
Szívemben érzem!

Brasnyó Szilvia – osztálytanító (Figyelő, 1985.03.27.)
...“Mi az a nap? Mi az a Nap?
Nem is nap az tulajdonképp.
Ugyan mi hát?...“ – tanítgatta velünk ezt a versikét az óvónéni, amikor még kiscsoportos
voltam. E Petőfi-vers, amelynek címe: A Nap, az egyik legkedvesebb versem, hisz’ az első
megtanult költeményeim egyike. E pár sorocska sokat jelent számomra. Ezzel léptem először
közönség elé a kis rakottszoknyámban, melynek szélét gyűrögettem az izgalomtól...
Tojzán Erika – földraj szakos tanár (Figyelő, 1987.03.27.)
Szekszárdon három napig voltunk elszállásolva egy internátusban. Kaptunk egy idegenvezetőt,
akit Anitának hívtak. Ő mutatta be nekünk Szekszárd nevezetességeit. Megnéztük a Liszt Ferenc
műzeumot, ahol láttuk azt a zongorát, amelyen Liszt játszott. Megnéztünk egy műemlékké
nyilvánított templomot. Láttunk egy zsinagógát. Elmentünk a Néprajzi Múzeumba. Szép,
érdekes festmények milliárdjai ékesítették a múzeumot...
Rajsli Tünde – magyar szakos tanár (Figyelő, 1990.11.27.)
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Viszonzatlan szerelem
Mi is az a szerelem?Erre szerintem már sokan kerestek választ, de csak az
tudhatja igazán, aki már átélte.A szerelem a világ legszebb dolga.Nem ismer
határokat.Egy olyan érzés, amely egyszerre megfolyt, s átölel.A szerelem azt
jelenti:egy mások számára láthatatlan csodát látni.Olyan, mint a szél, az ember
sohasem tudja honnan támad rá.Aki szerelmes, az mindent elvisel azért, hogy el ne
veszitse azt, akit szeret. Szerelmesek a gyerekek is lehetnek, nem csak a felnőttek.De
az igaz, hogy ezek másfajta szerelmek.Mivel a felnőttek talán sokkal jobban ismerik,
azt az embert, akit párjuknak választanak, de a gyerekek szerintemnem igazán.
Én –tapasztalatból mondom- kiskoromban a kinézet alapján választottam meg a
szerelmem.Talán ezért is volt az, hogy száz meg száegy embert tudnák felsorolni,
akibe „szerelmes“ voltam.De mára már rájöttem, hogy nem a kinézet, a szépség
számít, hanem az, hogy milyen az ember valójában.Mivel a szépség múlandó, de az
ember megmarad annak, aki volt.
Ebbe a hibába estem bele én is.Nyolc vagy kilenc éves lehettem, mikor a
németországi rokonaim tartották a házassági évfordulójukat, itt Becsén. Összehívták
az itteni rokonaikat, ismerőseiket.Persze mi is köztük voltunk.Elmentem a
szüleimmel.Ott várt mát, nagy boldogan, Emese az egyik legjobb
barátnőm.Bemutatott az ismerőseinek, barátainak.Rögtön első látszatra megtetszett az
egyik fiú, aki mindig vidám, s mosolygós volt.Azokból a mosolyokból, párat én is
kaptam.Nem becsei volt, de egy közeli faluban lakott.Három évvel volt idősebb
nálam(akkoriban ez nagy korkülömbségnek számított).Azon az estén sokat
játszottunk...És táncoltunk is, vagyis csak próbáltunk, mivel nem igazán tudtam
angolkeringőzni,de nem én voltam az egyetlen, akivel táncolt.Nem mondanám, hogy
megismertem az illetőt, de a viselkedése és a határozottsága(bár lehet, hogy csak azért
tűnt annak, mert idősebb volt nálam) nagyon megtetszett.Másnap, mikor Emese eljött
hozzám, elsőként elmondtam, neki az új szerelmem.Ő ennek nagyon is örült, mivel nagyon szeretett embereket összehozni.Kijelentette, a számomra
fantasztikus hírt, hogy a szülei újra rendeznek egy kis összejövetelt, amire a családom és az a fiú családja is hivatalos.Nagyon megörültem ennek a
hírnek.Már alig tudtam kivárni a Szombatot, amikor is újra láthatom a „nagy Ő“-t.Emese lelkére kötöttem, hogy azt, amit elmondtam neki, az maradjon
egyenlőre a mi kis titkunk.De ő azt mondta:
-Az idő drága, az órák visszavonhatatlanul leperegnek, és az elveszett jó alkalmak soha nem térnek vissza.
Ezzel rávett, hogy írjak annak a fiúnak egy levelet, amiben elmondom neki az érzéseimet.Körülbelül ötödszörre vagy hatodszorra kezdtem újra a levelet,
mire elfogadhatónak tűnt.Leírtam, hogy szeretem és telerajzolgattam a lapot rózsákkal és szivekkel.Betettem egy borítékba, majd pedig odaadtam
Emesének, hogy ő adja át neki.
Végre elérkezett a várva várt nap.Anyu kis frizurát csinált nekem, és még egy rózsaszin kis szoknyát húztam fel, hogy csinosa bbnak tűnjek.Bár az igaz
volt, hogy útáltam a szoknyákat,de e miatt a fiú miatt még ezt is megtettem.Még anyukám is meglepődött, mikor előálltam azzal az ötlettel, hogy
húzhatnák szoknyát is.De nem csak a találkozás miatt vártam ezt a napot, hanem az miatt is mivel, hogy választ kellett kapnom a levelemre.Elmentünk, bár
bennem a félelem uralkodott.Mikor megláttam, a szívem egyre hevesebben kezdett el verni.Köszönt, de nem mutatta azt, amit én vártam.A szülők az
udvaron lévő asztalnál ültek. Emesével, elvonulva a többiektől, leültünk az udvaron lévő lépcsőkre, és ő átadta a válaszlevelet.Egy fehér borítékot nyújtott
át hattyúkkal rajta, amit az a fiú küldött.A levelet -nem tudom miért- a mai napig őrzöm.A következő állt benne:
„Kedves Mónika!
Azt üzenem, hogy szép és jó lány vagy.De én nem szeretlek.De lehetünk barátok!“
Leírta még a címét a levél aljára.Meglepődtem.A szívem hirtelen összeszorult.Sírni volt kedvem.De nem tettem.Nem mondom, hogy megutáltam e levél
miatt, de csalódtam.Jobbra számítottam.De ahogy átgondoltam, végülis nem csoda, hogy ezt írta.Nem is ismertük egymást.Inkább arra lettem figyelmes,
hogy az asztalnál ülő felnőttek mosolyognak felém.Akkor jöttem rá, hogy ők már előbb tudtak a levélről és tartalmáról mint én.Szégyelltem
magam.Láthatatlan szerettem volna lenni, a levél és a szülők miatt is.Szerettem volna minél elébb hazamenni.
Bár az igaz, hogy ő nem szeretett, de én attól ugyanúgy szerettem.Erre mondják azt, hogy a szerelem olyan betegség, ami akkor fáj nekem, ha nekem
elmúlik.Dühös voltam magamra, hogy ennyire kedvelltem, anélkül, hogy ismertem volna.De valahogy azt éreztem, hogy ez más mint a többi.Talán azért
mert itt beszéltem vele egy kicsit.
Azóta nem beszéltünk.De a szüleink tartották a kapcsolatot.Együtt újéveztek a szüleink és Emese szülei.Egy vendéglőben volt foglalójuk.És mivel úgy volt
megbeszélve, hogy az Emese annál a fiúnál és testvéreinél fog újévezni, felajánlották. hogy én is mehetnék hozzájuk.Megörültem a meghívásnak, mivel
így lehetőségem nyílt rá, hogy legalább barátok legyünk.Két-három nappal az újév előtt megcsörrent a telefon.Emese keresett.Közölte, hogy a fiú nem
szeretné, hogy menjek.Nem tudtam mit mondani.Képtelen voltam megérteni.Egyszer meghívnak, utána meg lemondják?Nagyon dühös lettem.Nem tudtam
mit csinálni.Ezzel pedig a szüleim újévét is elrontanám, mert nem tudtak máshol hagyni, és úgy döntöttek, hogy inkább lemondják az újévüket.Csodáltam
őket emiatt.De szerencsére Emese felajánlotta, hogy ő sem megy el, hanem inkább menjek a mamájához.Így az újévet a mamájánál töltöttem Emesével és a
hugával, Enikővel.Jól szórakoztunk.Ahogy eltelt ez az újév, érzelmeim lassan kezdtek kihülni.Folyton azt kérdeztem magamtól: Én hibáztam?Mi volt a
bűnöm?Mi rosszat mondhattam?Talán az volt a gond, hogy elmondtam neki, hogy szeretem?
Folyton magam hibáztattam, de választ nem kaptam.Végül, ha belegondolok, nem kellene bocsánatot kérnem azért, mert elmondtam az érzéseimet.Az
igazat mondtam.
Egy év múlva Emeséék újra hazajöttek nyáron.Van egy nyaralójuk Brlrtonon és minden évben el szoktak menni oda.Ebben az évben a volt szimpátiám
családjával mentek.Emese kérdezte, hogy szeretnék-e velük menni.Nem szerettem volna, de ezt nem közöltem rögtön vele.A volt szerelmem pedig üzente,
hogyha én is megyek akkor ő nem megy.És gondolom, hogyha ő sem jött volna, akkor a testvérei sem.Egyszóval rossz érzés volt bennem, hogy miatt lett
volna elrontva az egész.Nem tudtam felfogni, hogy egy év elteltével így gyűlöl...Vagy nem tudom mi van vele.Mikor elsőnek láttam, olyan kedvesnek tűnt,
avval a hatalmas mosolyával az arcán...És, hogy egy csapásra ilyen undok lett.A viszonzatlan szerelme is zavart, de ez mégjobban.A szívem tele volt
fájdalommal, csalódással és meg nem értettséggel.Mindenért magamat hibáztattam.De ki tudja, talán én bántottam meg...Remélem egyszer majd
megtudom.
Azóta eltelt öt év.Nem tudom mi van vele.Bár néha-néha eszembe jut.Azt tudom, hogy ő már sosem fog úgy érezni irántam, mint én valamikor
iránta.A barátságunkban més reménykedem...

Kovács Noémi 6.c

Máriás Mónika 8.b
(Díjnyertes fogalmazás)
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Viszonzatlan szerelem
Mindegyik ember szeretni tud! A családját a környezetét, de azt a személyt legjobban kivel leéli az életét.
A házasság, a család, és a szeretettel teli élet a legnagyobb öröm, amit az ember megbir élni. Van, aki azt hiszi,
hogy az elsőszerelem örökre szól. De a fájdalom, amikor elveszted azt a szeretett személyt, azt nemlehet leírni.
Elveszted és nembirod visszahozni.
Bánatos vagy, elbújsz magadban, úgy sírsz, hogy senki, egy személy sem ne lássa, hogy neked összetörték a szíved
és az érzelmeid. Vannak olyan emberek kik azt a szavat, hogy „szeretlek” dobálják egyik személynek és a
másiknak. Azt hazudják, hogy szeretnek, de a végén kitudódik, hogy csak egy buta hazugság. Evvel a hazug szóval
csak megsérti a másikat. És ez miért van így? Ezt senki nem tudja, és igaz tartalma annak a versnek mely így
hangzik:
„Ki azt mondja, hogy imád, ne hidd el szavát.
Ki azt mondja, hogy szeret, talán igaza lehet.
De ki hallgat, és halkan sír, annak higgy, mert érted él!”
Van olyan eset is, hogy a párod „megcsal”, elmegy másikkal, ezt nem lehet megbocsájtani. Az ilyen kapcsolatnak
volt múltja, nincs jelene és jövője sem lesz!
Azt mondják, hogy mindég van egy harmadik személy, ki változtat a dolgon. Befurakszik egy boldog életbe, egy
éjszakára, és ebben a pillanatban egy szerencsés életet, egy nagy téglafalat lebont, melyet oly nagy erőfeszítéssel
építettek fel.Egy boldog családot, csemetékkel együtt.
És akkor? Mire jutott az a személy?
Semmire! Kapott egy forró éjszakát, de elvesztett egy életre szóló szerelmet. Ez a szerelem visszonozhatatlan
szerelem.
Egy fájdalom mely örökre a szivedben marad, egy sebhely mely spha nem gyógyul be. Ha el is múllik, a var az
megmarad. Egy rossz emlék mely örökre kisérteni fog az elkövetkező napjaidban, hónapjaidban, és még a
következő éveidben is!
Könnyű megszeretni valakit, de nehéz elfelejteni egy élet is kevés. Ha egy kártyát rosszul teszünk fel a kártyavárra,
leromboljuk az egészet. És nehezen, nagy szenvedélljel lehet újraépíteni, úgy, hogy olyan legyen, mint előző
korában.
Egy csöpnyi hiba úgy is megmarad, és ez az a var, mely helyen volt az a seb, mert elveszítetted az élet értelmét! És
ez az egész életedben az emlékezetedben marad.
Ha szeretsz valakit ne sértsed meg, gondolj magadra. Neked is fájna, ha valaki elhagyna.
Goór Enikő 8.b











A szobámban az ágyamon fekve hallgatom a rádiót, fantasztikus zeneszámokat sugároznak. És az egyik zene
elgondolkodtatott hogy mikor volt nekem viszonzatlan szerelmem.
Volt egy még mielőtt elkeztük volna az iskolát. Akkor most majd elmesélem hogyan történt ez. Mikor először
megláttam, rögtön belehabarodtam.Egy 16 éves fiuba, s csak héhányszor találkoztunk. Nem is beszélgettünk csak
köszöntünk egymásnak, de ez egyszer megváltozott. Ő elköltözött másik városba és már nem találkoztunk. Néha
sirogörcsött kapok, mikor eszembe jut. Egyszerüen nem tudom elfelejteni, folyton rajta jár az eszem. Csak hogy már
másfél év telt el. Tudom, érzem hogy ő sem felejtett el engem. Szeretném egyszer visszakapni őt. De ezt nem
merném megkockáztatni, mert a csalodást képtelen lennék elviselni, s a szégyent hogy olyan fiu után futok, akinek
nem kellek. Ebbe belebetegednék. Most jöttem csak rá, hogy gyáva vagyok, és hogy igy az egész életem kárba vész
”nem, mert nem nyer”. És már láttam egy más lányt a karjaiban és ez nekem, nagyon fáj.
A probléma az, hogy mindenek ellenére nem tudom őt kiverni a fejemből, s más fiut sem tudok szeretni. Ezt jelenti
a viszonzatlan szerelem. Hogyha szeretsz valakit, és ha ő nem, akkor mindennek vége.
Baglyas Piroska 8.b

7

Kire hasonlítok
Mindenki össze-vissza beszél! Ha rám néznek, van, aki azt mondja:
- Jé ez a gyerek tiszta anyja!-A másik:
- Tiszta apja!-A harmadik:
-Csupa tatája!
Egy unalmas esős délután megkérdeztem anyukámtól, vajon kire is hasonlítok én? Hiszen teljes másképp nézek
ki, mint a nővérem. Neki könnyű dolga van, hiszen ő pont úgy néz ki, mint az apu. Anyu azt felelte, hogy a szemem
az övé, a hajam és az ajkam a tatámé, de egy kicsit a bátyámra is hasonlítok.
- Na ettől aztán nem lettem okosabb!!- Elhatároztam, hogy aput is kifaggatom. Ő biztosan tudja a választ. Nagyot
csalódtam, mikor ugyanazt a feleletet kaptam tőle, mint anyutól. Apu azonban látta, hogy nem vagyok elégedett a
feleletével, ezért elmagyarázta.
- A családból mindenkitől örököltél valamilyen, külső és belső tulajdonságot. Minden ember azonban egyedi, és
nincs két teljesen egyforma. Ez benne a legjobb. Te így vagy különleges.
Na végre! Ettől már megnyugodtam. Azt hiszem, az a titok kulcsa, hogy én legjobban mégis csak saját magamra
hasonlítok. 
Kiss Tamás 6.c

Kire hasonlítok? Sokszor feltettem már magam is ezt a kérdést. Voltak válaszok is, sőt különfélék. Anyukám
szerint több személyre is hasonlítok.
A mamám, anyukám anyja szokta mondani, olyan vagy, mint a Míró mamád. Még a menésed is olyan. Sőt, a
szád is annyit jár. A Míró mamám azt mondogatja: „ Mindig pukkadsz, mint a becsei mamád!” A tatám szerint
mindenkiből van egy kicsi bennem. A szemem, szám és az orrom anyukámra vall, a viselkedésem, ahogy a tata
mondja, nyugtalanságom apukámé, meg a Juli nenámé. Körösztanyám szerint anyukámra hasonlítok a legjobban.
Azt mondja, ilyen volt anyu is kislánynak, mint én. Szerinte én is megmondom a véleményemet, mint anyu,
különben nincs nyugtom. Még azt is mondja, hogy az arcom olyan, mint anyué. Ha haragszunk valamiért, akkor
mindketten a szánkat egyformán legörbítjük. Ha a jó tulajdonságokról esik szó akkor már más a helyzet. Akk
mondja, arra vagyok. Barátságom például mindenkire vall. Hogy feltalálom magam könnyen, abban is mindenkire
hasonlítok. Én egy dologban vagyok biztos.
Kislány vagyok, egy személy, sem anyukám, sem a mamák, vagy nenák nincsenek a testemben. Én Tímea
vagyok, egy test és egy lélek. Személyiségem pedig csakis az enyém... Esetleg egy kicsit anyukámé.
László Tímea 6.c

Egy nap, mikor elkezdtem az életem, nem is gondoltam volna, hogy ilyen lesz. Amikor elkezdtem nőni,
örültem, hogy nagy leszek. Eddigi életem során sokan mondták, hogy kire hasonlítok. A mamámnál maradtam egy
nap. Tévét néztem, s közben megkérdeztem tőle:
-Mama, a családban kire hasonlít az arcom? Így válaszolt:
-Szerintem apádra hasonlítasz. A homlokod és az állad, tisztára olyan, amilyen az övé. -jegyezte meg. A
hétvégén nagyon szép idő volt. A másik mamám ebédre várt minket. Miután ettünk, megkérdeztem tőle:
-Maga szerint kire hasonlitok?
-Anyukádra hasonlítasz. - és így folytatta - Azért, mert szemeid és az arcod nagyon egyforma anyádéval.
Tehát anyura is hasonlítok.
- Akkor most melyikre?- kérdeztem magamban.
Este keresztapám jött hozzánk vacsorára. Tőle is megkérdeztem ezt a dolgot. Így felelt rá:
- Apádra, mert az állad és a szemöldököd is rá hasonlit.
Akkor tehát az édesapámra hasonlítok. Végre nyugodt lehetek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A szívem
mélyén biztos vagyok benne, hogy anyuból és apuból is ugyanannyi van bennem.
Molnár Gergely 5.b
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Összevesztem
Amikor elsős lettem a tanító néni egy szimpatikus lány mellé ültetett. A lány haja barna színű, az arca derűs volt, a
szeme pedig kéken fénylett a napsütésben.
Nagyon gyorsan összeismerkedtünk és a legjobb barátnőm lett. A neve Juliska. Ez a név a Jancsi és Juliska című
mesére emlékeztetett. Történt egyszer, hogy dolgozatot írtunk magyarból. A tanító néni bejött és szétosztotta a
füzeteket. Életem első dolgozatírásakor annyira izgultam, hogy az agyműködésem teljesen lebénult. Az idő múlt, én
pedig tanácstalanul, ötletmentesen ültem a padomban. Az otthonomra gondoltam ami biztonsággal és nyugalommal
tölt el. Ezembe jutott egy idézet Arany Jánostól, amit már többször hallottam testvéremtől, aki kiváló szavaló,
verskedvelő:
„Meddig heversz még, puszta kis lap, itt?
Jer, jer megírlak és könnyű hajódat
Nyugati szellők árjába vetem!”

Ettől az ötlet beindult és csak úgy áradt belőlem, mint a folyami patak. Ekkor vettem észre, hogy a melletem ülő
Julcsi másolja a fogalmazásom. Rászóltam. Hiszen két egyforma tartalom túl gyanús és feltünő lenne, aminek csakis
rossz vége lehet. Ezt a tanító néni meg úgy értelmezte, hogy segítek neki:
-Add ide a dolgozatod!- szólt a tanító néni és azonnal kegyetlenül ráírta az egyest a füzetlapomra.
-De tanító néni! - mondtam kétségbeesetten.
-Semmi de! Mindent láttam!-vágott a szavamba. Úgy éreztem, nincs igazság a Földön. Mérges lettem a barátnőmre
aki gyáván és csendesen lapult meg, mintha őt ez nem is érintené. Irigyen néztem, amikor a tanító néni osztotta ki a
dolgozatokat.
-Juliska ötös!Kiváló!-dícsérte.
„Nekem kellett volna ötöst kapnom, de ezért Julcsi a bűnös!”-érlelődtem magamban. Eltűnődtem rajta vajon jól
cselekedett-e? De ha nem másol tőlem, akkor ő kap rossz jegyet. Vagy csak félelmében másolt? Vajon furdalja-e a
lelkiismeret? Szomorúan sétált el mellettem, szótlan volt, mint egy néma könyv. Tényleg bánthatta a dolog, hogy
ilyen könnyen elárulta a barátságunkat. Nem tudtam mi tévő legyek, amikor szembe jutott Petőfi Sándor versei
közül egy idézet:
„Türelem, te a birkák s a
Szamarak dicső erénye,
Tégedet tanuljalak meg?
Menj a pokol fenekére!

Türelem, te... nem tudom, mi?
Mint gyűlöllek, mint utállak!
Mert ahol van kezdeted, ott
Vége van a boldogságnak.”

Ezen eltöprengtem, hogy talán Julcsi is tévedhet, hiszen a lónak is négy lába van mégis megbotlik. Nem tudom én,
hogyan cselekedtem volna az ő helyzetében az ő helyében, talán ugyanígy? Úgy éreztem meg kell bocsátanom neki,
de:
-Szia! - előzött meg Julcsi. Sajnálom, hogy másoltam, megbántam és a tanító néninek is elmondtam az igazságot.
-Megbocsátok! De mit szólt a tanító néni?-kérdeztem tőle.
-Azt mondta, hogy nekem négyest ad, neked pedig ötöst!
Így lettünk újra jó barátnők, és végül is én is örültem a jó osztályzatomért. Szerencsére ő sem kapott egyest, mivel
őszintén bevallotta tettét.
Horvát Martina 5.b
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Összevesztem
Korosztályom nagy része belekerül az úgynevezett serdülőkorba, mikor elkezd kifejlődni egyéniségük, ezzel
egyidőben megjönnek az újabb gondok.
Lehet, hogy nem mindenkinél, de szerintem a többségünknél van úgy, hogy nagyon, de nagyon nem értünk egyet
szüleinkkel. Valahogy a saját eszünk vezényel, és még ha igaza is van szüleinknek, nem engedjük magunkat, erősen
kitartunk a magunk véleménye mellett. Történt egyszer, hogy a barátnőm elhívott a városba, de szüleim nem
engedtek el. Ekkor minden elborult. Olyan voltam, mint egy időzített bomba. Íme ehhez fűződő kedvenc versem:
Kovács Noémi egy nagy mese,
Széndioxiddal van tele,
Hozzányúlni nem szabad,
Mert minden percben robbanhat.
Hát igen! Néha ez az igazság.
De ne térjünk el a témától. Szóval nagyon dühbe gurultam és hát nem tehetek róla, de mintha az ördög bújt volna
belém, kiterveltem hogyan juthatok el a városba,
Most nehogy azt hidd, hogy meg akartam szökni! Majd mindjárt meglátod, mi is volt a tervem. Mivel nagyon
szeretek kerékpározni, igy mintha általános edzésre indultam volna, elkéredzkedtem kerékpározni. Természetesen
elengedtek. n viszont a városba mentem a kerékpáredzés helyett. Útközben találkoztam a barátnőmmel, s ugy
döntöttünk, hogy meglátogatjuk Tisza folyónkat. Indultunk is a Tiszára. Már a Motel előtt jártunk, mikor
észrevettem mennyi az idő. Gyorsan megfordultam és a haza vezető utcán hajtottam mikor, mikor... Megláttam
drága jó anyámat. A barátnőjével sétáltak, mivel hétvége volt. Gondoltam, készíthetem a búcsúbeszédem, mikor
utánam szólt, hogy mit keresek itt. Én persze csak annyit mondtam, hogy erre gondoltam jönni, csak egy percre
megnézni folyónkat. Aztán mondta, hogy ne tegyek ilyet. Rábólintottam, s indultam hazafelé. Mikor a család összes
tagja otthon volt, apa is, az öcsém is, akkor tudtam meg, hogy miért nem kaptam nagyobb fejmosást. A testvérem is
aznap lement a Tiszára, anélkül hogy tudtuk volna róla. Ő csak annyit mondott, hogy megy a barátjához. De azt is
csak nekem mondta.
Elismerem nem jó, ha az embert a harag vezényli. Én már megtanultam. Az ember a maga hibájából tanul. Nem
igaz?
Kovács Noémi 6.c

Kurucok
A családban hárman vagyunk testvérek. Irénke a legfiatalabb testvérem, tizenegy éves, ő édestestvérem.
Timi, aki velem egyidős, a nevelőanyám lánya.
Mikor mi egy család lettünk, jól megegyeztünk. Később kisebb-nagyobb összetűzések lettek közöttünk. Ha
az Irénkével jól meg tudtuk érteni egymást, akkor Timivel nem, ha viszont Timivel egyeztünk meg, akkor az
Irénkével nem. Szüleink mindig mondták, hogy nem szabad veszekednünk Mi próbáltuk, de nem működött.
Sokszor úgy éreztem, hogy apu a Timi és az Irénkét jobban szereti. Ilyenkor én mindig megharagudtam a lányokra.
Egy alkalommal valamelyikünk megmondta, hogy nem akarok szólni hozzátok. Szó ide, szó oda a családban olyan
feszültté vált a hangulat, hogy eldöntöttem, cselekszem. Egy nap az iskolából nem hazafelé mentem, hanem
édesanyámhoz. Ezt már ez esetben harmadszor tettem meg. Máskor is, ha feszült volt a hangulat, én nem mentem
haza. Apu most az én nagy csalódásomra nem úgy cselekedett, mint előző alkalommal. Ezután eljött anyuhoz. Én a
félelemtől meg már én sem tudom miért, nagyon sírtam. Apu leült mellém. Megkérdezte, hogy mit oldottam meg
ezzel meg? Tudom-e, mit tettem?. Nem voltam tisztában benne mit cselekedtem, ezért azt mondtam csendesen,
hogy semmit. Apukám azt mondta akkor, hogy ha valakivel veszekszek, én anyukámhoz megyek, nem haza akkor
maradjak anyámnál. Ez májusban történt meg, de én már augusztusban beláttam, hogy az én otthonom valójában
apukámnál van. Ő az, aki törődik velem.
Azóta igyekszem, hogy ne veszekedjek, és ne szítsak veszekedést a családban. Lehet, hogy még nem annyira
megy, de továbbra is igyekezni fogok, mert megérdemli apukám, aki nekem megbocsátott.
Szabó Csilla 6.c
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Ha én diákigazgató lennék...

Elérkezett a gyerekhét. Gondolom már mindannyian vártuk. Mint eddig, most is diákigazgatót kell választani. Most én is
pályázok erre a posztra.
Sajnos a régi diákigazgatók sok mindent ígérgettek és persze, nem sikerült betartaniuk. Például a falak újrameszelése,
számítógépek minden tanterembe, stb. Szerintem az igazgatónő is teljesítené ezeket a vágyakat ha lenne rá elég anyagi eszköz.
Neki éveken keresztül nem sikerül minden, amit szeretne, akkor nekünk diákigazgatóknak miért sikerülne? Én nem fogok
ígérgetni olyat, amit nem lehet teljesíteni. Na ugye meg a harminc perces órák. Ami igaz az igaz, a tanárok elég sokat szoktak
késni (tisztelet a kivételnek), és így már meg is vannak a harminc perces órák. Náha még az ellenőrzőkkor is késnek és ezért
gondolom sokan mérgesek vagyunk, mert nincs időnk megírni végig. Olyankor sietünk, kapkodunk és néha elrontjuk a
feladatot. De erről ennyit. Olyat meg végképp nem lehet teljesíteni egy diákigazgatónak, hogy új padokat vegyen. Végül is
nem vagyunk politikusok, hogy hazudozzunk meg ígérgessünk azért, hogy ránk szavazzanak. Mint már említettem az
igazgatónő is szeretne szerintem új padokat, korszerűbb iskolát, stb.
Én csak annyit tudok megígérni, ha diákigazgató lennék, hogy majd sokat örülünk és játszunk a gyerekhéten. A döntés a ti
kezetekben van...

Cseszák Zsombor 8.b

Diákigazgató-helyettes

Talán egy hétig írhatnám, hogy mi mindent tennék. De sajnos
erre csak egy hetem van, ezért olyasmiket ígérek, amit négy-öt nap alatt
meg is valósíthatok. Ki ne szeretne szebb, színesebb iskolába járni?
Egy nap minden felsős összefogna, és krétával befestenék a
falakat az udvaron. Tehetséges diákokból rengeteg van. Mi lenne, ha
mindenki elhozná munkáit (rajzait, festményeit), gyűjteményeit és
eladná, cserélne másokkal. Olyan vásárféleség. Az ajtókra hammerok
kerülnének, és az osztály "lakói" mesehősöket festenének rá. Amellett
képekkel, poszterokkal díszíthetnék a folyosót. Kedden mindenki
mesehősként öltözik be. A termeket pedig a mese alapján dekorálnánk.
Mintha mesevilágban oldanánk, a matek példákat vagy tanulnánk a
biológia leckét. Az is eszembe jutott, hogy minden nap ki lenne tűzve a
pannóra egy kérdés, A megoldásokat bedobnánk a dobozba, a hét végén
pedig kihirdetnénk a nyertest. A gyermekhétnek felejthetetlenül kell
elmúlnia. Egy hatalmas STAR-party-val zárnánk a hetet, ahol mindenki
kedvenc sztárjának öltözhet be. A fiúk kedvenc sportolójuknak, a lányok
énekes- vagy színésznőjüknek.
Buliznánk egy hatalmasat... Szeretnék még tisztább mosdókat,
színes falakat, szakcsoportokat és több rendezvényt, de sajnos ez több
időbe telne...
Péter Diana 8.c

Kire hasonlitok?
Családom alig várta, hogy megszülessek. Eljött a várva várt nap, 1996. december 14-re. Világra jöttem. Anyukám mesélte,
hogy amikor hazajöttünk a kórházból, rögtön jöttek a rokonok babalátogatóba. Mikor megláttak, azon tanakodtak, hogy: “Kire
hasonlit ez a gyerek?" Szüleim akkor összenéztek, és elmosolyodtak. Nem szóltak semmit, hadd döntsönek az öregek! Ahogy
nőttem, cseperedtem mind jobban kifejezésre jutottak egyes tulajdonságaim. Akaratos voltam, nem akartam felhúzni minden
ruhát, válogattam. Cipőt nélkülem nem vásároltak, mert ha nem tetszett, akkor nem húztam fel a lábamra.
Durcáskodtam, mérgelődtem, ha nem tették meg körülöttem levő mindazt, amit én akartam. Anya főztjében
válogattam.Mindig csak kolbászt ettem volna! Ilyenkor ő mondta:
- Ez a gyerek tiszta apja! - Ha pedig okoskodtam és erőszakoskodtam, akkor pedig apa mondta:
- Hogy hasonlít az anyjára! - A mai napon is így vannak velem, ha jól viselkedem,
szótfogadok, tanulok, akkor ugyanolyan vagyok, mint Ők... De, ha valamit elrontok, akkor vagy csak apáé, vagy csak anyájé
vagyok. Annyit én elárulok, hogy a kedvenc ételünk, a ruhánk és hobbink apuval jobban megegyezik! Most rajtatok a sor,
hogy eldöntsétek, kire hasonlítok?!

Csernyák Huba 5.b
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A legviccesebb élményem

Egyik nap, mikor hazaértem az iskolából, egy nagy rotvajler kutya volt kikötve madzaggal a fához.
Nagyon rémisztő volt első pillantásra. Meg akart harapni, s egyszer csak elszakadt a madzag. Elkezdett zavargászni
a ház körül. Kiabáltam apámnak, mert azt hittem, hogy szétharapja a fenekemet. Szerencsére időben kijött apukám
és megfogta a kutyát. Bementem a házba, úgy dobogott a szívem, mintha a turbó sebességet bekapcsolták volna
rajta. Mikor megírtam a leckét kimentem megnézni a kutyát. Nagyon rémisztőnek tűnt most is. Először labdával
próbáltam elnyerni a tetszését. Nem sikerült. Össze-vissza harapdosta a tesóm labdáját, amit meg kellett vegyek a
zsebpénzemből. Másodszorra kutyaeledellel próbáltam elcsábítani. Hát ez már jobban sikerült. Amit adtam neki
eledelt, az utolsó morzsáig megette. Megint elkezdett ugrálni, azt hittem, hogy megint meg akar harapni. Hát megint
sikerült neki elszakítani a vastag kötelet. Megint elkezdtem előle szaladni. Most nem szóltam apámnak, mert nem
volt időm. A kutya rám ugrott. Most azt hittem, hogy meg fog harapni, de szerencsére nme harapott meg, hanem
körülnyalta az orrom. Tudtam, hogy ez a köszönet volt az ételért.
Ettől az időtől kezdve a legjobb barátok lettünk.
Gálfi Tamás 6.c
Egyik délután anyukám elment bevásárolni, és megkért , hogy vigyázzak a kishúgomra.A testvérkém virágos
jókedvűen ébredt, ezért szépen el lehetett játszadozni vele.
A kishúgomat Noéminek hívják. Gyönyörű kék szeme csak ugy csillog, amikor rám néz.Sűrű barnásszőke haja
lobog, mikor rohangál oda-vissza a hosszú folyosón.Ő nagyon magas mint ahogy én is.Kis kezei mindig valamit
müködnek.Mindig azon jár az agya hogy mi legyen a következő csinje.Ezen a napon is mint mindig , sikerült
megnevettetnem.Elbúcsúzott anyutól és már hallottam is a kis lábai zajos lépteit.A szobám ajtaja csukva állt.
Bekopogott majd megkérdezte”zabad”?Ezzel azt akarta kérdezni, hogy bejöhet-e.
Persze Noi –hangzott a válaszom.
Mint általában történni szokott , most is félreértette , mérgessen odajött hozzám majd így szólt:
Noi nem „törpe”!-vágja az igazat a fejemhez.
De mondd meg nekem mit akarsz csinálni!
Játszani!bújócstázást”!-jelentette ki boldogan.
A szavakat sajnos még nem tudja tisztán kiejteni de majd belejön.Belekezdtünk a bújócskába.Noi volt a humó, én
bújtam.A szobám ajtaja mögé bújtam.Egy , tettő, hájom , négy , öt, hat , hét,nyolc,kilenc,tíz megyek-mondja.Összevissza keresgélt, végül kétségbe esett és kérdezgette töbször.
Hol vagy Tina?!Ekkor elkezdtem nyávogni s ő észrevett és ment a hangom után.Odajött az ajtóm elé és
megijesztettem.Megijedt és elkezdett futni.Elbambult és véletlenül hasraesett.Szerencsére nem történt semmi baja,
sőt még röhögött is . Miközben röhögött egy csepp nyál kicsöppent a szájából.Én erre figyelmeztettem.
Tartsd a nyálad a szádba!
Erre ő meglepődött és gyorsan a két pici ujjával megpróbálja megfogni a nyálcseppet, és mintha misem történt
volna, visszarakja a pirinyó szájába.Erre mind a ketten nevetésbe kezdtünk.és jó sokáig abba sem hagytuk.
Váratlanul valaki kopogott a bejárati ajtón. Anya volt az. Elmeséltem neki, mi történt amig távol volt és őt is rögtön
elfogta a nevetés. Remélem, még sok olyen élményben lesz részem tesókámmal.
Ördög Valentina 5.b
(Díjnyertes fogalmazás)

Mikor kicsi voltam, nagyon szerettem nézni a rajzfilmeket. Kedvencem volt a Vili a veréb.
Történt egyszer, hogy anyuék nem voltak otthon, és én csapogattam a videót. A videónk akkor új volt, ki kellett
probálnom. Igazából még nem is tudtam, hogyan működik. Persze rajzfilmet néztem, vagy kerestem, nem tudom
már. Közben földiepret eszegettem, ami olyan kis tálkán volt. Ahogy elbámészkodtam a filmen, a földiepret
ráfordítottam a távirányítóra. Nagyon megijedtem. Attól a cukros létől ragadt minden gombja. Hogy ne legyen olyan
ragadós, berohantam a fürdőszobába vele. A csap alatt jó szappanos vízzel megmostam a távírányítót, majd
megtöröltem. Mintha semmi se történt volna, visszatettem a helyére. A távirányító persze nem működött.
Szüleimnek elmondtam a történetet, hozzátettem, hogy semmi baj, én megmostam a távirányítót, csak nem
működik. Nem kaptam ki, mert bevallottam, mi történt.
Még ma is, ha veszünk valami őj technikai gépet, mindig viccelődünk, hogy, mielőtt használni akarjuk, meg kell
mosni.
Farkas Tamás 6.c
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Vágyaim...
Mint minden embernek, nekem is vannak vágyaim, álmaim.
Nem is egy sőtt annyi, hogy hat aranyhal sem lenne elég, hogy mind valóra váltsa...
Kicsi korom óta el szeretnék jutni Párizsba, csak az a baj, hogy nem birom a hosszú utazást, sőtt néha még a rövid utakaton is
rosszul szoktam lenni. Hasonló vágyam még, hogy szeretnék el jutni Bhutákba, mely egy szegény kis királyság a Himalájában
található India és Kína között. Erről a kis királyságról tavaly hallottam először a tv-ben majd később földrajz órán, mikor DélÁzsia országait tanultuk. Ez egy olyan ország, ahol a lakosság 90%-a mezőgazdasággal foglalkozik. Nagyon kevés busz és autó
jár az országban, és tv is csak a fővárosban van néhány helyen. Nem nagyon kommunikálnak a külvilággal. Én nagyon
érdekesnek tartom ennek a kis országnak az életét, és kiváncsi vagyok, hogy telnek ott a mindennapok.
Na, de elég ennyi erről, mert nem csak ez a két utazás a vagyam. Néha, mikor egyedül vagyok otthon és unatkozom, eszembe
jut, hogy mennyi mindent szeretnék még elérni az életem során és ábrándozni kezdek arról, hogy pontosan, hogy is szeretném,
hogy történnyenek a dolgok. De ez az ábrandozásom ott szakad félbe, hogy eszembe jut a suli és, hogy még nem tudom milyen
középiskolába mennyek tovább pedig már ideje lenne eldönteni. Az a baj, hogy nem vagyok kitűnő tanuló, ezért kevesebb
esélyem van a bejutásra egy áhított középiskolába. Néha kedvem támad a jövőmről ábrándozni, ilyenkor mindig egy hatalmas
házat tervezek sok szobával, hatalmas nappalival és benne egy boldog családot. Két vidám gyermekkel, és boldog szülőkkel.
De olyankor eszembe jut az is, hogy mivel én nem nagyon szeretek takarítani, mennyi munkám lenne egy akkora házban. Na
meg mostanában sokat beszélek anyámmal arról, hogy a mai fiatalok mind isznak, drogoznak és ezzel tönkreteszik az életüket.
Anyám attól fél, hogy én is ilyen leszek és, hogy ez ne történnyen meg, sokszor beszélünk arról, hogy ez mennyire helytelen
dolog.
Na de térjünk vissza a vágyaimra.
Kegfőbb vágyam, talán az, hogy anyám szemében ne legyek még mindig kis tizenéves, hanem vegye már észre, hogy tizennégy
vagyok, és szeretném élvezni az életet...
Minden reggel azzal a reménnyel kelek, hogy majd aznap valóra válik az egyik álmom, és minden este azzal bisztatom magam
hogy, holnap, holnap biztosan teljesül valamelyik...

Szerda Klára 8.c
Mit lehet tenni
Az iskolából hazaérve mindig először a házit kezdem csinálni, vagyis kezdeném, ha nem járna máshol az eszem.
Pár percig álmodozok, azután erőt veszek magamon, és tanulni kezdek. Igen ám, de kis idő múlva azt veszem észre,
hogy ismét elkalandoztam. Ilyenkor már hagyom magam, hátradőlök a széken, és az ablakon kibámulva belemélyedek
gondolataimba. Ilyenkor azt sem veszem észre, ha anyám, vagy a tesóm bejönnek a szobámba. Ha meg sms-t kapok valakitől,
elmosolyodok, és fülig vörösödök. Anyám erre azt szokta mondani, hogy le se tagadhatod, hogy az üzenet egy fiútól érkezett.
Tagadni értelmetlen, ezért inkább nem szólok semmit. Ez meg még mindig nem elég, ráadásul mostanában sok mindent
elfelejtek. Őseim azt szokták mondani, szerelmes vagyok, pedig nem, csak egyszerűen nem birok mindent észben tartani.
Amikor meg,,tanulás”után, anyám azt mondja, hogy mondjam el neki, amit megjegyeztem, csak nagyokat nyelek és azt
mondom: ez van, ezt kell szeretni, és csak nagyon nehezen lehet ezen az egészen változtatni.
Erre anyu tart egy hosszú hegyi beszédet, hogy tanulni is kell stb., mivel pedig tudja,.hogy úgysem bír velem,
nyugodtan folytatja tennivalóját, s közben azt sóhajtja: ,,Mit lehet tenni!”

Német Izabella 7.b
Az úszás
Kedden torna óra helyett úszni mentünk a Sportközpontba.Örültem a
hírnek, mert szeretek lubickolni.
Otthon hétfőn este bepakoltam a táskába: a hajszárítót, úszósapkát,
Molnár Gergely 5.b
fürdőruhát, papucsot, törölközőt stb. Reggel az iskolában megtartottuk a
magyar és a matek órát.11-kor kimentünk a suli elé. Miközben vártunk a
buszra, beszélgettünk. Amikor megérkezett, nagy sietséggel ültünk be.
Elindultunk. Útközben sokat nevettünk. A Sportközpont előtt két autóbusz
állt. Gyorsan felsorakoztunk. Irány az épület!
Az uszodában forróság volt. Mindannyian elfoglaltuk a helyünket és
átöltöztünk. Nekem a tanító néni segített felhúzni az úszósapkát. A
medencénél Saška várt ránk, ő tanított bennünket. Négy krault és öt
mellúszást kellet úszni. Utána kedvünkre úszhattunk Andreával és Évivel.
Gyorsan elmúlt az idő. Letusoltunk és átöltöztünk. Mindenki megszárította a
haját. Autóbusszal mentünk az iskolába. A tanteremből elvettük az iskolatáskát és fáradtan indultunk haza.
Boldogan gondolok vissza az úszási élményemre és várom a következő keddet.

Horvát Edina 4.b
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Viszonzatlan szerelem
-Te jó ég! Semmit sem tanultam. Ez olyan nehéz anyagrész, az a
sok számolás... Figyelsz te rám egyáltalán?
-Tessék?
-Hát szép! Te beteg vagy?
-Nem, csak...
Csak. Itt megakadtam. Persze a barátnőm ezt nem értheti. Nem
vagyok beteg, csak szerelmes. Igen ez a megfelelő kifejezés. Már a
műszakitanár is rámszólt, hogy füzetemben több a szivecske, mint
a
műszaki rajz. Dehát nem tehetek róla...
Barta Enikő 6.b
Ezek a gondolatokkeringtek a fejemben kedden délután Bettinél. Együtt „tanultunk”.
Másnap délelőtt zeneiskolába mentem. 10 percel előbb indultam. Nem azért, hogy hosszabb ideig legyek órán...
Természetesen azért, hogy összefussak vele...
-Szia!
-Szia!
Egy szó: szia. Nekem mégis sokat jelentett. Érthető, hogy mostanában miért szeretek zeneiskolába menni.
Kicsit hosszabb, barna haja kipenderült. A szeme is barna. Gesztenyebarna. Sötét bőre van. Gyönyörű a mosolya.
Izmos testén feszül a póló. Igazi sportos alkat. Hobbija az úszás.
Péntek délelőtt a hegedű óra után szokás szerint összefutottam vele a ++++ terem előtt. Vidám voltam, hiszen
találkoztam vele, mégha csak egy pillanatra is. A barátnőim sokat biztattak, hogy kérjem el a telefonszámát. Végül
minden bátorságom összeszedtem, és eldöntöttem, hogy akkor, ott elkérem. Már rajtam volt a kabát is, de nem
indultam haza. Tudtam, hogy ilyenkor van vége az órájának. Egyszer csak befordult a sarkon, és...
Megdöbbentem. Egy ismeretlen lány fogta a kezét. Egy pillanatra rámnézett, és köszönt. Én viszont akaratlanul,
megnémulva álltam ott. Úgy érzem összeomlott bennem minden. Csalódtam. Hatalmasat csalódtam.
Hátatfordítottam és hazaindultam. Mialatt szomorúan ballagtam hazafelé az utcán, állandóan az a kép lebegett a
szemem előtt, ahogy egy szőke lány a kezét fogta... Valami súlyos terhet éreztem a szivemben. Éreztem, ahogy a
könnyek lassan elborítják a szemem...
Péter Diana 8.c

A borosüveg meséje
A Zombori család borosüvege vagyok. Mivel a Család már nem használ, egy szekrény belsejében
porosodok.
A gazdasszony húsz évvel ezelőtt vett engem és hat pohártársamat a közelgő esküvőjükre. Mikor eljött a
nagy nap, hosszú asztal közepén diszelegtem. Büszke voltam magamra, mert finom bort töltöttek belém. Nagy
örömmel néztem, a sok vidám embert. Magam is vidám voltam, mert gyorsan töltötték belőlem a finom bort. Miután
elmúlt a lagzi, a gazdaszony elrakott a szekrénybe. A poharak lassan elfogytak mellőlem, végül, magamra
maradtam. Egy reggel arra ébredtem, hogy a kancsók arról beszélgetnek, hogy a gazdaszony új poharakat vett.
Nagyon megörültem. Arra gondoltam, hogy ezek a poharak is olyan barátságosak lesznek, mint az én régi poharaim.
Ámde tévedtem. Az új poharak mindenkivel kötözködtek, még
engem is piszkáltak, hogy nagy a hasam, füstszínű a kalapom,
és vékony a nyakam. Nem voltam bánatos, hiszen olyan
vagyok, amilyen, én szeretem magamat.
A gazdasszony időnként elővesz, megsímogat, és akkor
boldog vagyok, mert gyönyörű esküvőjére emlékeztünk.
Zombori Ferenc 5.c

Barta Enikő 6.b
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Viszonzatlan szerelem
A szerelem az ember életében a legjobb érzés. Szeretni valamit nagyon jó dolog, de az még jobb, ha viszont szeretik. Habár
sokszor előfordul, hogy az a valami, akit igazán szeretünk, nem szeret, vagy éppen a barátnőnknek udvarol. Az én történetem
sem tér el a többi hasonló meséktől.
A nyári szünetben kezdődött. Barátnőm az adai medencére járt fürödni. Megtetszett neki egy fiú. Hogy megismerjem a fiút, egy
alkalommal én is vele tartottam. Emlékszem, a nagy medence mellé álltunk, és rámutatott egy fiúra, aki narancssárga
fürdőnadrágot viselt. Nekem az a srác egyáltalán nem tetszett.
Egyik nap Alinával azt eszeltük ki, hogy hívjuk Melit is, és hármasban jót szórakozzunk. Hát nagyon jót szórakoztunk. A
medence mély felében fürdöttünk, amikor két fiú úszott oda mellénk. Az egyik nagyon jól nézett ki, megtetszett Melinek.
Sajnos egyikünk sem volt olyan bátor, hogy elkérjük a telefonszámukat. Megbeszéltük, hogy olyan bátor, hogy majd másnap
szintén oda megyünk és elkérjük, de közben az idő elromlott, a nyári szünet pedig befejeződött. Meli bánatában az internet
egyik oldalán „myvip” ahol barátokat lehet szerezni, bejelölve azt a fiút, aki Alinának tetszett, és tőle kérte el a telefonszámot.
Jólösszebarátkoztak és megadták egymásnak a mobilszámukat. Idő közben a tanítás is elkezdődött. Emlékszem, töri órán ültem,
és unatkoztam. A tanár úr unalmas anyagot darált. Ekkor támadt az ötletem, hogy én is megismerhetném azt a fiút, aki Alinának
tetszett, Melinek pedig közben jó haverja lett. A fiút nem akarom megnevezni ezért, csak x-szenélynek fogom hívni. Na, szóval
ott tartottam, hogy töri órán csörgettem az x-et. Visszacsörgetett, és délután SMS-eztünk. Elkérte az MSN címem. Megadtam
neki. Az MSN az interneten egy chat program, amin az MSN cím segítségével egymást be kell jelölni, hogy beszélgetni
lehessen. Szóval elkezdtünk beszélgetni. Nagyon jóba lettünk. Ő adai, de Becsén vannak neki rokonai, és minden hétvégén jár
ide. Megbeszéltük, hogy találkozunk, de ez a találkozás soha nem jött össze, mert nem ért időben ide, vagy épp támdt
valamilyen halaszthatatlan dolga. Egyik este felmentem MSN-re hogy barátaimmal beszélgessek. Az x személy is fent volt.
Elkeztünk beszélgetni. Szokásos duma ment:
-Szia!
-Csá!
-Mi zu?- kérdeztem
-Semmi kül. veled?
Szóval minden a szokásos volt. Egyszer csak azt írja,hogy be kell valamit vallania, azt, hogy szeret, de utánna meg azt írta,
hogy csak viccel. Ezzel elkeztünk szórakozni. Úgy csináltunk, mintha szerelemesek lennénk és járunk. Persze ez nem volt igaz.
Közben Alinával is beszélgettem, de valamin elkeztünk veszekedni és akkor az x személy mondott csunya szavat, amit
megírtam Alinának. Erre ő felpukadt és nem szépeket mondot nekem, amin telyesen összevesztünk. Neheztelt, amiért nekem
pont az a fiú tetszett meg, aki neki is. Tudtam, hogy nem lesz jó vége, de nem tehettem róla. Már akkora nagyon megtetszett.
Következő alkalommal mikor beszélgettünk, megbeszéltük, hogy szombaton a városban találkozunk. Meli is fent volt MSN-en.
És hármasban társalogtunk. Jókat nevettünk, de ők a tudtom nélkül kettesben is beszélgettek. Miután az x lement MSN-ről
Melivel kettesben maradtunk. Bevallotta, hogy beszélgetnek külön, hogy az x elárulta megkedvelt és, hogy teszek nek. A
találkozástól függ, hogy járna-e velem. Nagyon féltem a találkozástól.
Elérkezett a szombati nap. Melivel bebicajoztunk a városba. Közben írt, hogy nem tud eljönni ma sem. Melivel bánatunkban
beültünk a CBA-ba egy pizzára, majd a következő SMS-ben megfenyegette Meli, hogy megharagszunk, ha nem jön el. Erre azt
írta, hogy jól van, mégis eljön. Emlékszek, hogy állandóan az ajtót bámultam, hogy mikor lép be, de sokáig nem jött.
Megláttam az asztalon egy papírt és olvasni kezdtem. Valahol a közepén tartottam, mikor észrevettem, hogy valaki megállt
mellettem. Ránéztem ő volt. Köszöntem, közben a lábaimban az idegességtől leállt a vérkeringés. Lassan felodódtam. Nem
voltam ideges tovább. Felszabadultam és beszélni kezdtem. Mikor megsült a pizza
dobozba rakták. Kimentünk és megettük. Ballagtunk le a Tiszára. Mikor odaértünk,
összefutottunk Alináékkal. Elég kínos volt. Meg sem vártak minket, csak gyorsan
eltűntek a sötétben. Mi persze ezen is csak jót nevettünk. Mikor végig sétálltunk a
sétányon, visszafordultunk és indultunk a bicajunkért. Haza kellett menni, mert
Melinek fellépése volt. egész este csörgettük egymást az x-el. Másnap beszéltem vele
MSN-en, de valahogy most nem szórakoztunk olyan jót, mint azelőtt. Meli is beszélt
vele és megtudta tőle, hogy velem csak haver akar maradni inkább. Akkor mikor szt
elmondta nekem Meli, nem is esett le, hogy mi történt.
Mára már telyesen túltettem magam a dolgon, de ha látok egy boldog szerelmespárt,
belesajog a szívem, hogy milyen jó lett volna... Még most is szoktunk beszélgetni, de
már nem olyan jókat, mint régen. Más fiúával járni egyenlőre még nem tudok. Talán az
idő mulásával végleg elfelejtem. Beszélgetésünket mind elmentettem a számítógépen,
és ha megnézem miket beszélgettünk, mindig sírás fog el. Alinával történő barátságom
is majdnem tönkre ment, szerencsére azonban vele kibékültem.

Bővíz Bettina 8.c
Torma Ramóna 3.c
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Álmok
Sok szépet álmodtam már eddig életem során, de a legszebb a következő volt.
Spanyolországban vagyok, Madridban a Real Madrid stadionjában állok és
szurkolok kedvenc focicsapatomnak a Real Madridnak. Hihetetlen élmény élőben
látni a kedvenceimet: Ramost, Raúlt és a többieket. A Barcelona ellen játszanak
bajnoki mérkőzést. A hangulat frenetikus. A mellettem álló szurkolók a Real Madrid
zászlóját lengetik a magasban. A másik szektorban ekközben rakétákat lövöldöztek a
szurkolók. A vendékszektor is hangos, ordibálnak torkukszakadtából. Majd
megsüketülök ettől a nagy hangzavartól, de élvezem. Mikor a játékosok kifutnak a
pályára, már mindenki a mérkőzés kezdetét várja.
Mikor a bíró belefúj a sípba, kezdetét veszi az első félidő. A kedvenceim már
az első percben megszerzik a vezetést Raul révén. Egy szép kontra után Guga
szöktette Ramost a jobb szélen, aki beemelte a Barcelona kapuja elé a labdát, Raul
pedi egy szép fejessel bevette az ellenfél hálójába. Mi hazai szurkolóik ugráltunk
örömünkben, énekeltünk míg a vendégszurkolók eközben csak hallgatnak. Ezután egy
Budai Andrea 4.b
kicsit lecsillapodnak a kedélyek. Mikor az eredményjelzőn megjelent a negyvenötös.
A bíró lefújta az első félidőt. A hazai focistákat vastaps kisérte az öltözőbe.
Mi,szurkolók nagyon örültünk, hogy vezet a csapatunk. Ezután a éhes szurkolók
kimentek a büfébe.
Mikor elmúlt tizenöt perc, a focisták már a pályán voltak. Kezdetét vette a
második félidő. Az első tíz percben nem történt semmi, ezért a szurkolók hullámzással
mutatták ki, hogy elégedetlenek. Ezután a Real kicsit rákapcsol és az ötvenharmadik percben növeli az előnyt. Robinho öt
emberen is átverekszi magát és óriási gólt rúgott Valdés kapujába. Megint nagy ünneplésbe kezdünk: táncolunk, énekelünk és
ugrálunk. Tudjuk, hogy most már Reálé a három pont. A meccs végéig nem történt semmi különös, egy-egy helyzet mindkét
oldalon. A Real mindvégig viszi az előnyt. A Barcelona szurkolói a meccs vége előtt öt perccel kivonulnak, hogy az utcán
nehogy dugóba keveredjenek. Mi hazai szurkolók még sokáig ünnepelünk.
Aznap este a TV ugyanezt a mérkőzést közvetiti. Már alig vártam, hogy az óra kilencet üssön, hogy elkezdődjék az
igazi összecsapás. Nagyon jó meccs volt. Ugyan annyira nyertek a Reálosok, mint álmomban.

Ric Dávid 7.b

Miről beszélgetünk séta közben...
Kilépek a kapun, elballagok a szomszédom, Niki házáig és lekiabálok neki. Együtt indulunk tovább következő házig,
ahol Karoláék laknak. Ő is csatlakozik hozzánk. A következő állomás Arnoldéké. Rövid várakozás után, együtt a csapat,
indulás a suliba.
Az utcán hideg van. A sapka fejünkön, tetején a kapucni, kezünk a kabátujjába van húzva. Lassan sétálunk az iskola felé.
Orcánk és orrunk szinte vörös a hidegtől, olykor szipákolunk is egyet”.
Útközben különböző témák jönnek elő a suli, házi, áruk, stb..
-Hú de hideg van! – mondom.
-Már alig várom, hogy hazaérjek, vettek anyuék új kályhát - ezzel büszkélkedett Arnold.
-Mennyiért? – kérdezte Niki.
-Pontosan nem tudom, de drága volt – feleli Arnold.
-Ma kapjuk ki a matek dolit, úgy félek – szólt közbe Karola.
-Na persze, nekünk sem könnyű, mi meg ma írjuk a zene ellenőrzőt.
-Nem tanultam -jelenti ki a testvérem, Ákos. Közben végigérünk a nagyutcán. Már látjuk a temetőt. Jobbról Rókus lép ki a
kapun és elindul.
- Na ez meg még köszönni sem tud, neveletlen – mondja Kari.
A temetőnél vagyunk. Látjuk, hogy jön Donald és Imre. Ők is hozzánk csatlakoznak. A duma folytatódik. Donald a Reálról:
hány gólt rúgtak stb...
Imre visszont csak hallgat.
Átmegyünk a betonútra, majd megérkeztünk a bolthoz. Reggelit veszünk. Donka néni friss pizzát, kiflit, többfajta koraszánt,
pogácsát kínál.
Amikor kijövünk a boltból, sietünk az iskolába. Bemegyünk az udvarba, mindenki saját osztályához siet. Bemegyünk
csöngetés után a terembe, az óra elkezdődik.

Zavarkó Áron 7.c.
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Nataša Popov 6.a

Rodić Helena 6.a
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Đački direktor
Kad sam bila peti razred, đački direktor je za mene bio nov i nepoznat pojam... U
šestom sam otprilike znala šta je, u sedmom sam ga u potpunosti shvatila, a sad već ja
treba da se kandidujem za to mesto. Još kao mala, često bih zamislila sebe u ulozi
političara ili nekoga ko piše kompaniju, i uvek sam bila puna ideja. A sada, kad je došlo
vreme za to, nemam pojma o čemu da pišem.
Prethodnih godina, kandidati su obećavali kule i gradove, stvari koje je nemoguće
ispuniti, ali ja ne nameravam o takvim stvarima da pišem. Ipak, postoje neke sitnice
koje bih volela da promenim u školi! Ukoliko mislite isto kao i ja, znate šta vam je
činiti!
Pre svega, mislim da bi bilo veoma lepo kad bi škola organizovala žurke budu
vikendom, da ne bismo gubili časove ili slično. Žurke ne bi trebalo da budu staljene i
dosadne, već da se organizuju razna dešavanja, takmičenja, nagrade...
Oduvek postoji određeno rivalstvo među bečejskim školama, pa bi bilo dobro se
organizuje druženje među skolarcima, čajanke... Nije teško, a mnogo znači.
Sitnica koju bih najviše volela da promenim jer vezana za ovo takmičenje-najčešće
učenici b-c odeljenja glasaju za učenike iz b i c razreda, a učenici a razreda za učenike a
razreda. Često sam čula: „Glasaću za nju samo zato što je Srpkinja, inače ne mogu da je
smislim!“ Ako neko razmišlja na taj način, mislim da je najnolje da ne glasa, jer treba
glasati za osobu koja vam se najviše dopada i koja, po vašem mišljenju, ima najbolju
kompaniju, a ne gledati koje je nacionalnosti. To je, verujte mi, najmanje bitno.
Molim da je to sve što bih želela da promenim pre no što odem iz osnovne škole, a to
će, nažalost, biti vrlo brzo. Želela bih da me zapamtite kao đačkog direktora. A nije
teško ispuniti mi želju zar ne?

Dajana Milovanov 8.a
Uradili smo interviju sa našim đačkim direktoricama i saznali smo nešto o njihovim razmišljanjima
i budućim planovima za našu školu.
1. Kakvo je vaše mišljenje o žurci za Noć veštica? Da li vam ste zadovoljne kako je prošla žurka?
Dajana: Žuraka nije bila loša,ali uvek može bolje i nastojimo da se što više usavršavamo u organizovanju druženje među
učenicima.
Dijana: Pa....zadovoljna sam....Mislim da smo se svi dobro zabavljali.Najviše mi se dopadalo
kada smo pevali i igrali!
2. Koliko vam je trebalo da smislite sve i šta vam je trebalo za tu žurku?
Dajana: Žurka je prilično brzo organizovana za kratko vreme, tako da je to sve išlo munjevitom brzinom uz pomoć odabaranih
učenika iz svih razreda.
Dijana: Prvo smo se Dajana i ja dogovorile pa smo rekle ostalim učenicima i oni su se složili.
3. Kako ste podelile poslove, ko je šta trebalo da radi?
Dajana: Dijana je sve rekla!
Dijana: Pa dogovorili smo se da Dajana bude zadužena za muziku, hranu i piće....a ja sam bila zadužena za pozivnice i dekoracije.
4. Za šta služi Đački parlament?
Dajana: Da bi učenici konačno mogli da iznesu svoje mišljenje i ideje i da to bude uvaženo.
Dijana: Osnovali smo to da škola bude bolje organizovana...
5. Kako ste odredile koji učenici treba da dođu na te sastanke?
Dajana: Zamolili smo sve razrede da između svojih drugara iz razreda odluče najvrednijeg
i najpouzdanijeg za tako nešto.
Dijana: Išle smo Dajana i ja od razreda do razreda pa smo rekle da dođu bar 2 učenika koji su voljni za takav posao i koji imaju
ideje.
6. Šta se sve radi na sastancima parlamenta?
Dajana: Razgovaramo oidejama za naredne događaje i aktivnosti.
Dijana: Pa znači....pričamo o tome šta bismo mogle da uradimo za školu.
7. Da li je bilo teško dogovoriti se sa ostalim učenicima parlamenta?
Dajana: Bilo je malih nestašica naravno,ali smo uspeli da se usaglašimoi iz toga je izaslo dobro druženje.
Dijana: Nije bilo teško ...imali smo super ideje pa se snađemo
8. Da li ste zadovoljne svojim dosadašnjim radom?
Dajana: Pa, i nije ga bilo mnogo, ali da, jesmo.
Dijana: Jesmo ...zasad nesto puo uradili ... ali biće super.
9. Šta možemo da očekujemo od vas?
Dajana: Mnogo toga, ali to će ipak ostati iznenađenje!
Dijana: Mislili smo da nešto uradimo za Dan zaljubljenih ... ali neću puno da odajem, biće puno iznenađenja!

Tijana Boroš 8.a
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Priče iz fantastike
Kad sam bio mali,negde oko druge,treće godine,baka me je često noću izvodila u
dvorište.Držala me je u rukama i gledali smo zvezde i Mesec.Baka me uvek pitala
“Sine,gde je kifla?“,a ja sam svojim malim kažiprstom pokazivao na Mesec.Baka
se na to uvek smejala.Meni je bilo čudno da tamo daleko među zvezdama neko
uveče pali sijalicu,a danju je gasi.Kako to da je Mesec nekad lopta,a nekad
kifla.Kako sam rastao,moja fantazija je sve više rasla,a svemir mi je bio sve
čudesniji.Svemir je beskrajan.....Mala kola, Velika kola, Mali medved, Veliki
medved, Mlečna staza,Se-vernjača..........i nikada se ne može stići do kraja.Voleo
bih da znam šta ima tamo iza,iza miliona kilometara.Možda su neki lepi anđeli,a
možda je i ružni đavo ........ili neki sasvim drugi, SVEMIRSKI svet.
Zoltan Zorad 8.c
Csernyák Hunor 3.b

Naš Stefan se igrao u dvorištu.Odjednom je video jednu ogromnu mačku.Bila je
veličine jednog psa.Stefan nije verovao svojim očima.

-Samo sanjam-rekao je glasno.
-Ne sanjaš,ja sam tu!Moje ime je Garfild!-rekao je mačak,a Stefan nije mogao da poveruje da ga vidi i čuje.
-Ja....ja....sam Stefan.Otkud ti tu?Ti govoriš?
-Pa,eto.Ja sam sa Marsa.Mi inače tamo govorimo.
-A šta ti tražiš ovde?
-Došao sam po ženu
-Ti imaš ženu?
-Da,što ne bih imao?
-A,gde ti je žena?
-Sedi u kafiću.
-A....a,pa šta radi u kafiću?
-To i mene interesuje- reče mačak i nestane.
Stefan brzo utrči u kuću i sve ispriča roditeljima.Majka se samo nasmejala,a tata ga je pogledao i rekao:“Razbolećeš
se,sigurno imaš temperaturu.“Stefan je zamišljen otišao u sobu i ovo više nikome nije ispričao.
Beata Balint 8.c
Jednom sam išao na Mars svemirskim brodom!Kako?Evo,ovako.......
Moji drugovi i ja smo se igrali žmurke i baš kad sam se sakrio stvori se ispred mene jedan „čovek“ u čudnom
odelu.Rekao je da je došao sa Marsa i da ima 520 godina i da želi da mi pokaže svoj dom.Odjednom smo se stvorili
u nekoj čudnoj mašini.Pitao sam ga gde smo,a on je odgovorio da smo u njegovom svemirskom brodu.Kroz prozor
sam video Zemlju i Mesec kako se udaljavaju od nas.Uplašeno sam ga pitao gde idemo,a on je rekao na Mars.Stigli
smo za pet minuta.Bilo je hladno,a kuće su bile maskirane velikim,crvenim stenama.Čovek je rekao da maskiraju
kuće da ih sa drugih planeta ne bi videli.Dobio sam ručak.Imao je ukus blata,ali sam pojeo.Video sam i druge
Marsovce,svi su izgledali isto.Bili su crveni,imali su crna odela i velike noseve.Čovek je rekao da su došli sa Zemlje
pre sto miliona godina,iz doba dinosaurusa.Tada me i podsetio da je vreme da me vrati kući.Doleteli smo,ostavio me
na isto mesto odakle smo i pošli.Čuo sam Mišin glas:“ A,tu si.Svuda smo te tražil,a tebe nigde,kao da si na Marsu
bio!“.“Možda i jesam...“-rekao sam i u tom momentu me probudi neprijatno kreketanje budilnika.
Jožef Juhas 8.c
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Priče iz fantastike
Jednog jutra moj drug je došao po mene.Otišli smo na putovanje.Leteli
smo zajedno između drveća,između kuća,planina.Videli smo
dinosauruse,astronaute i još.............Ah! Stigli smo u Australiju i obišli
Sidnej.Posle smo se igrali sa koalama,jako su bile slatke.Kad je sunce zašlo
bili smo u Aziji i gledali smo kako Sunce ide na spavanje.Nakon toga,moj
drug Stefan je rekao da me voli =) i dugo smo se ljubili........Kako bi bilo
dobro da je ova avantura,barem jednim delom.stvarna.....
Emeše Kučera 8.c
Probudio me zvuk sirene.Vreme je za treću smenu.Posada svemirskog
presretača broj 7535 kreće u osmočasovno dežuranje.Nas petorica imamo
zadatak da štitimo svemirske nosače koji snabdevaju gradilište na
Mesecu.Izgradnja svemirske stanice za milion stanovnika je pri kraju.Luna
je stanica za istraživanje svemira,a ujedno i moderan grad za stanovanje
naučnika i njihovih porodica sa Zemlje.Tu će živeti i raditi najpoznatiji
istraživači svemira sa Zemlje koji treba da pripreme naseljavanje drugih
planeta,prvenstveno Marsa.Naši presretači čuvaju gradove od meteorita i
Fehér Nikolett 3.c
asteroida,a prvenstveno od svemirskih gusara.Svemirski gusari imaju za
zapovednika jednog naučnika koji nije bio zadovoljan nagradom koju je
dobio za istraživanje jednog dalekog planeta koji je podoban za naseljavanje ljudi sa Zemlje.On je sa nekoliko
hiljada istomišljenika naselio tu planetu.On hoće da spreči zemaljsku ekspediciju da izgradi stanicu na Mesecu koja
će služiti kao odskočna daska za dalja naseljavanja.Pošto gusari imaju zastarelo oružje,nisu u mogućnosti da se
ravnopravno bore sa našim presretačima.Uglavnom se šunjaju iza asteroida i većih meteorita.Ova smena je protekla
bez većih uzbuđenja.Bila su tri mala meteorita koji su imali istu putanjukao brodovi nosači.Laserskim topovima
pretvorili smo ih u svemirsku prašinu.Od gusara ni traga.Posle sletanja presretača čeka nas kondicioni trening,nakon
kojeg svako ima slobodnih pet sati do sledeće smene.
Armin Rokuš 8.c
НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН
Ближе се празници. Питање које мучи сваког је: шта поклонити другу, родитељима, брату или сестри, симпатији...
1. Ако имате довољно џепарца, можете купити поклон, нпр. Капу, шал и рукавице у веселим бојама; плишаног ирваса или Деда
Мраза; украсне свећице.
ПОМОЋ: Поклоне можете купити у продавници Све за 99 динара.
2. Ако немате пара, можете нешто и сами направити. Засучите рукаве, довољно је само мало креативности и маште. Од шишарки,
зеленила и новогодишњих украса можете направити симпатичан венац. Пожељна је лепа, украсна новогодишња честитка. Њу
можете направити и од жице, украсног папира, перја, вунице, тканине, перлица,...Све се може искористити.
Ово су само примери, ви можете да смислите нешто још боље и оригиналније. И упамтите: није важно да ли је поклон скуп,
јефтин, велик или мали, важно је да га дајете од срца.
И за крај СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ!

Милена Швоња, 7.а
''ПТИЦЕ УМИРУ ПЕВАЈУЋИ''
Овог пута одлучила сам да вам представим књигу кроз кратке одломке.
''Према једној легенди, постоји птица која пева само једном у свом животу, лепше него било који други створ на овој Земљи. Од
тренутка кад напусти гнездо, та птица тражи трновито дрво, и нема мира, док га не нађе. Увуче се међу његове дивље
испреплетане гране и, певајући, набоде своје тело на најдужи, најоштрији трн. Док умире, њен бол прераста у песму далеко лепшу
од песме славуја или шеве. Цена те предивне песме је живот, али читав свет застаје да слуша, а Бог на небу се осмехује. Јер оно
најбоље што постоји може се добити само по цену великог бола...или бар тако каже легенда.''
Уводни део књиге
''Птица с трном у грудима покорава се неком непроменљивом закону. Он је тера да се набоде на трн и умре певајући. У тренутку
кад јој трн продре у груди, она није свесна да доноси смрт; једноставно пева и пева, док у њој има снаге за последњи пев. Ми,
међутим, кад забијемо себи трн у груди, знамо. Разумемо. А ипак то чинимо. Ипак то чинимо.''

Дајана Милованов, 8.а
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БОНТОН
На журкама...
У овом броју реч је о журкама и поклонима.
За резлику од поподневне посете, свечаних ручкова и вечера, породичног славља и разних
седељки, журка је знатно бучнија, мрачнија, оригиналнија и, самим тим, необузданија
забава (као журка коју су приредиле Дајана и Дијана за Ноћ вештица). Али, ви сте
најпаметнији и не подносите никакве савете и упозорења. Нарочито вам нису потребна
звоцања матораца о проводу на журкама. Ипак, вреди их послушати (бар некад).
Пре него што одврнете музику ''до даске'' и скочите на ноге лагане, помислите на околне
комшије, на њихове уши, живце, повишени притисак и остале тегобе. Да бисте се провели
лудо и незаборавно, да ли је баш неопходно да од басова подрхтавају лустери и прозорска
стакла? Осим јачине, поменула бих и избор музике. Не намећите пошто-пото свој укус
осталима. Не гледајте с гађењем туђе дискове, нарочито ако припадају домаћину журке.
Свако има права на свој укус и свој избор.
Осим музике, за журку је битно и послужење. То су углавном сендвичи, пите, грицкалице и,
наравно, пиће. Ако се не послужите ничим, велика је вероватноћа да ћете увредити
домаћина, али ако у себе унесете превелике количине алкохола (који се некако увек ту
Gálfi Andrea 4.c
нађе), велика је вероватноћа да ћете журку завршити са главом изнад WC шоље. Зато,
молим вас, будите умерени у јелу, а пиће избегавајте, ма колико били тужни или весели.
Не вршите притисак ни на кога да ради оно што не жели. Ово се посебно односи на пиће (алкохол), пушење, дрогу и слично.
Свако има право на своје НЕ! То што је вама ''супер'' некоме је ''бљак''. Имајте поштовање према другима и њиховим
различитостима.
На журку не доводите непозване госте без дозволе домаћина. Нарочито не доводите проблематичне особе јер уколико, не дај
боже, неке ствари ''добију ноге'' па нестану из куће или поједини делови намештаја буду сломљени или дође до физичког обрачуна
(што се и у нашој школи често дешава), ви ћете упасти у гадан сос.
Комшија (преко телефона):''Ако из ових стопа не утишаш ту музику, тешко теби!''
Рака:''Извините, ништа вас не чујем, гласна је музика. Зовите сутра!''

Е сад мало о поклонима...
Они првенствено представљају израз пажње и искрене жеље да обрадујемо драге особе. Кроз поклон се врло добро види колико
познајемо даровану особу и колико нам заиста значи.
Само да знате: упорно и широкогрудо обасипање поклонима може прилично да иде на живце.
Пре даровања, препоручујем, прикупљајте што више података о особи коју желите да дарујете. Наравно, вишемесечно ухођење
било би претерано.
НИЈЕ ПОЖЕЉНО:
а) заборавити поклон код куће,
б) не предати га одмах по уласку у стан,
в) сувише му се дивити.
Ако којим случајем добијете на поклон књигу ''Бонтон, без длаке на језику'' од Јасмине Петровић, не будите на крај срца. Немојте
одмах помислити да је дародавац хтео да вам се наруга или да вас увреди. Напротив, можда је баш имао добру намеру. Уосталом,
ко бонтон подмеће, сам у њега упада!
Буца:''Шта си узео сестри за рођендан?''
Рака:''100 динара, није имала више.''
Видимо се у следећем броју, ћао!

Хелена Родић 6.а

Историја нове године
Слављење одласка старе и доласка нове године је прастари, религијски, друштвени и културни образац у скоро свим земљама
света. У земљама западне Европе Нова година пада 31. децембра, а у различитим културама су одабрани различити датуми за
слављење Нове године. Најраније слављење је било још у Месопотамији пре 4000 година (21. марта). Код старих Грка Нова
година се повезивала са зимским солстицијем 21. дембра, код Римљана година је почињала 21. марта све до 153. год. пре нове ере,
кад је пребачена на 1. јануар. Током Средњег века се Нова година славила у многим земљама Европе 25. марта. !. јануар као дан
обелећавања Нове године прихваћен је 1582. године са увођењем Грегоријанског календара. Неки народи су наставили да славе
Нову годину по календару Јулија Цезара, тако да они славе 13. јануара. Тај календар се сваких 127 година удаљава за један дан,
тако да је данас удаљен 13 дана.

Зашто се кити јелка?
Божићно дрвце се често сматра хришћанизованом паганском традицијом украшавања и поштовања зимзеленог дрвећа.
У Немачкој је у 18. веку почело украшавање божићног дрвета. Постоји легенда која говори да је у 7. веку енглески проповедник у
Немачку отишао да проповеда Јеванђеље који је, како би најбоље протумачио тројство, користио белу јелу троугластог облика.
Зато данас китимо јелку. Све власти моле да се у ту сврху користе вештачке јелке.

Маријана Реслер 7.а
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Helena Rodić 6.a

ПРЕПОРУЧУЈЕМО
За оне којима је милије да буду унутра или из било којег разлога не могу да изађу,
ево пар предлога:
1. Волиш да црташ, креативан си и волео би неког на пријатан начин да
изненадиш. Направи честитку, украси је и нешто лепо напиши на њу.
2. Почни да смишљаш или да правиш неке украсе за своју собу или за јелку.
Забавићеш се и боље ти је да нешто и сам направиш него да све купиш јер
тако вежбаш и своју креативност.
3. Можеш и неки поклон пробати да направиш. Мислим да ће особа која буде
примила поклон бити срећна јер је то направљено баш за њу.
4. Не иде ти са поклонима, честиткама, украсима. Пробај да напишеш песму.
Лепо је кад дође распуст, али немој превише да се опустиш и да уопште не отвараш
књигу јер може да се деси да оно градиво које си лоше научио потпуно заборавиш
и, док други буду учили оно што треба, ти ћеш бити у заостатку, подсећајући се јер
да би разумео ново градиво, мораш знати старо. То може да проузрокује лоше
оцене и многе лоше последице.

Драгана Скајовски, 5.а
ЗИМСКЕ ПРЕПОРУКЕ
Већ је стигла зима. Таман си уживао у јесени, кад су се изненада кровови
забелели. Чекају те нове авантуре и уживанције.
Завршио си учење, не знаш шта да радиш и идеш у кревет, пред телевизор или
из досаде или нервозе по цео дан грицкаш семенке, а напољу је снег. Ниси ни
пробао да изађеш напоље јер ти је хладно, а ни не слутиш да те тамо негде иза
ћошка чека забава.
НЕМОЈ НИ СЛУЧАЈНО ДА НАПРАВИШ ТАКВУ ГРЕШКУ!
Уз снег долази: грудвање, снежни анђели, за оне који иду на планину –
скијање, клизање...
Кад дође Нова година, долази окупљање породице уз топлу ватру, дељење
поклона, посете Деда Мраза, а они који се прехладе и не могу да се играју
напољу не треба да тугују јер пред Нову годину на телевизији има одличних
цртаћа и филмова.
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ЉУТИ МИРКО (поучна прича)
Полако се приближавала Нова година, а са њом и прављење украса, набавка у
супермаркету, кићење јелке ... Миркови пријатељи су се договорили да га овог пута
не позову на заједничко сређивање јелке јер су планирали да му спреме једно
изненађење.
Извинили су му се што га нису звали и рекли му да до Нове године, до које је
остало још пар дана, може да тражи од њих шта год жели, али су замишљали
Мирков израз лица кад види шта су му спремили. У почетку Мирково понашање је
било како треба. Тражио је игрице које је волео, али оне нису прелазиле границе
нормале и сви су уживали. Његови пријатељи су га још више волели јер су мислили
да је он скромна и добра особа. Све је ишло како треба док Мирко није постао
уображен и почео да мисли како је он јако важан. Његове жеље су постајале све
захтевније и неподношљивије па је полако губио пријатеље. Почео је тражити да
све време пријатељи буду уз њега, да му говоре да је најбољи, да преузимају
кривицу уместо њега, да га извлаче из невоља. У грудвању је морао увек да
побеђује.
Више нико није хтео да се дружи с њим. Остао је само Аца, али га је толико
омаловажавао да је и он отишао и изгубио је последњег пријатеља.
Мирко је, нажалост, касно схватио шта је учинио и то је платио највишом ценом.
Пријатеље више није могао вратити и та туга га је пратила цео живот.
Немојте дозволити да неколико тренутака уображености утиче да изгубите
пријатеље.

Драгана Скајовски 5.а
ПРАЗНИЧНА ПЕСМА
Када Божић и Нова година дође,
Деда Мраз на дуг пут пође.
Са ирвасима крене од једног до другог пола,
до краја света,
где није стигла људска ни глава ни пета.
Бела му брада целим Северним полом влада.
Оџак му сваки одговара
јер он је чудесија права.
Где је он и поклона има
чак и ако ти је кућа од сламе и лима.
Дели деци робота, лутку и што муче краву
и за сваку маму по једну таву.
Он се тако по целом свету прикрада
где дугачка и хладна зима влада.

Иван Чиплић 5.а
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Horvát Szilvia 6.c

Pomeri dve šibice tako da višnja bude izvan čaše!

Pomeri jednu šibicu da se dobije tačan rezultat!

ЗАБАВА
1. Шта то расте зими, умире лети, а корен му је

Upao lopov u neki stan i počeo da pretura po
stvarima. Odjednom čuje glas:
-Bog sve vidi! Bog sve vidi!
Pogleda on papagaja.Papagaj ponovo:
-Bog sve vidi! Bog sve vidi!
-Kako se zoveš, glupa ptico? - upita lopov.
-Anđelko!Anđelko!
-Baš čudno ime za papagaja! - reče lopov.
A papagaj će:
-I Bog je čudno ime za rotvajlera!

горе?
Леденица.
2. Перица је направио Снешка Белића без
помоћи других и на крају је изјавио да је овај
Снешко ''беспомоћан''
3. Зашто зима траје тако дуго?
Зато што почиње у једној а завршава се у

Nastavnik se već po stoti put zakašlja,pa kaže:
-Perice, ne možeš spavati na času!
-Ma nastavniče, mogao bih da vi ne kašljete toliko!

другој години.
4. Шта је то црно и бело, црно и бело, црно и
бело?

Pita učitelj Pericu:
-Reci mi, kako se zove čovek koji krade od drugih
ljudi?
-Ne znam.
-Razmisli malo, sad, da ja ne primetno stavim ruku u
tvoj džep, i izvadim novac, bio bih….
-Čarobnjak!
Хелена Родић 6.а

Пингвин који се котрља.
5. Како треба да се обучеш када ти је хладно?
Брзо.
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Költők társaságában
A kép

Papírgombóc

Patakocska

A csupasz falra,
Hogy ne legyen csupasz,
Képet akaszt az inas.

Anyukám a szobámba lép,
Lába alatt csörög a gyűrött levél.

Csörgedező kis patak
A dombról kéken szakad.
Partján a puha, füves föld
Olyan gyönyörű zöld.

Kisvártatva belépek utána én,
Öcsém az ágyban rajtam nevetgél.

A képen pékek
Festenek egy széket.
Mésszel s ecsettel.
Szép a kép,
Bár a sarka kék.
Akár le is vehetnék.
Csernyák Huba 5. b

Anyu kérdi: Vajon kié e papír? Hé!
Mire én: Jaj, anyu! Az enyém.

Domboldalban lombos fa,
Rajta ékesedik sok alma.
Rárepült egy dagadt szarka,
Recseg, ropog a fa ága.

Eldobtad, hát mi teszi olyan értéktelenné?
Semmi. Talán a túl sok… izé.



No, de édes lányom, mi az az izé?
Semmi… S azzal a papír lett a szemetesé.
Bezeg Nikolett 5. b

Elnémult a patakocska,
Jégtükör ül rajta.
Partján nagy hóbucka görög,
Gurítja sok „györök”.

Advent
Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájak pásztora.
S néhány felhő már éri sejtőn,
miként lesz áldott-fenyő fa,
és hallgatódzik. Szűz utakra
feszül a sok ága, tűhegye, - szelet
fog,készül, nő magasba, az egyetlen
szent éj fele.
Rainer Maria Rilke verse

Domboldalban kopár fa,
Ül rajta sok csóka.
Megszólal távolban a puska,
Recseg, ropog a fa ága.
Horvát Martina 5. b

Suttog a fenyves
Suttog a fenyves, zöld erdő,
Mikulás is már eljő.

Lámpás dal

Végire jár az esztendő,
cseng a fürge száncsengő.

Lámpa, lámpa, fényes lámpa,
fényed szívemet bezárja!
Csöndes gyertyafényed
ragyog, de nem éget.

Tél szele hóval,fagyal jő,
elkel most a nagykendő.
Libben a tarka nagykendő
húzza-rázza hűs szellő.

Lámpa, lámpa, fényes lámpa,
világíts az éjszakába,
fénylik fürge lángod,
szelíd lobogásod.

Suttog a fenyves,zöld erdő,
Rászitál a hófelhő.
Csendül a fürge száncsengő,
Véget ér az esztendő.
Weöres Sándor verse

Lámpa, lámpa, fényes lámpa,
lángod változatos tánca,
szebb a csillagfénynél,
szebb a holdsütésnél.
Lámpa, lámpa, fényes lámpa,
fényed szívemet bejárja,
viszlek ünnepelve,
víg énekre kelve.
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Tudósítások – Új Kép Tantárgyháló – Szabadka
Kucsera Emese (II. hely)
2007. 10. 06-án, Szabadkán megtartották az Új Kép című folyóirat
Tantárgyháló elnevezésű tudományos tanácskozását. A konferencián
általános és középiskolás tanulók mutatták be kutatásaikat. Iskolánkból
Kucsera Emese jutott el a versenyre. Második helyezett lett. Őt faggattuk a
megmérettetésről.


















Mit mondanál el szívesen magadról?
Szeretem a sportot. Főként a vízilabdát és az úszást.
Fogalmazni – gondolom – nagyon szerethetsz. Milyen érzés tölt el,
mikor létrehozol egy munkát?
Mikor jól sikerül az írásom, akkor büszkeség járja át szívemet.
Vannak azonban olyan fogalmazványaim, amelyeket szívesen
elfelejtenék.
Mikor s kitől hallottál a pályázatról?
Magyartanárnőm, Benák Erzsébet említette ezt a pályázatot.
Milyen témák szerepeltek a felhívásban?
Szerepelt a SZÍV, a KORINTHOSZ, a BOSZORKÁNYSÁG, az
ÜVEG és a VIRÁG téma.
Miért a virág témát választottad?
Azért, mert a virág szóról annyi minden az ember eszébe juthat. Pl.
ha azt mondom virág, eszembe jut a születés, a tavasz; ha azt
mondom, virág, eszembe jut a játék; ha azt mondom, virág,
eszembe jut a szerelem; ha azt mondom, virág, eszembe jut az élet
maga; ha azt mondom, virág, eszembe jut a halál…
Miként kezdtél hozzá a munkához?
Anyaggyűjtéssel kezdtem. Képeket gyűjtöttem, olvastam.
Könyvtárban kutattam. Gépeltem. Sokszor újra kellett gépelnem.
Mit emelnél ki dolgozatodból?
Dolgozatomban személyes élményekről, utazásaimról beszélek.
Ugyanakkor komoly témát is boncolgatok, mint például a
környezetszennyezés.
Milyen volt a szabadkai versenyen? Milyen volt állni a zsűri
kérdéseit?
Először dolgozatomat mutattam be szóban, s számítógépes
bemutatón keresztül. Utána kérdezett a zsűri. Bőbeszédűnek kellett
lennem, mert sok mindenre kíváncsi volt a lelkes bírálóbizottság.

A zsűri előtt

2. helyezettként

Ebédidőben

Reméljük a továbbiakban is fogsz kutatni, írni. S kívánjuk, mindég legyél
sikeres. Úgy a tudomány területén, mint a vízilabdában.
Készítette: Kovács László 6.b

A mentorral
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Tudósítások – Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok – Ada
Kocsis Katarina (I. hely)














2007. októberében Adán megrendezték a Szarvas Gábor
Nyelvművelő Napokat. Erre a tanácskozásra írt
nyelvművelő dolgozatot Kocsis Katarina a 8. b osztály
tanulója. Munkájának címe: Segítőtársam az internet.
Katarinát dolgozatáról, az elért szép eredményről faggattam
riportomban.
 Ha néhány mondatban be kellene mutatkoznod,
mit mondanál el szívesen magadról?
 Kati a becenevem, bár ezt korábban nem
szerettem. Mára kezdek megbarátkozni ezzel a becenévvel.
Gimnasztikára járok. Szeretek táncolni. Kedvenc
együttesem a Tankcsapda, a No Thanx, a Hooligans.
Példaképem Avril Lavigne. Szeretek sétálni, bulizni… s
természetesen olvasni.
 Fogalmazni valószínűleg szeretsz. Milyen érzés
tölt el, mikor létrehozol egy szöveget?
 Először izgalom járja át lelkemet. Felmerül
bennem a kétely. Vajon tetszeni fog-e a munkám? Vajon
elolvasván, mit szólnak hozzá mások, barátok, tanárok?
Aztán az öröm fut végig a szívemben. Létrehoztam valamit. Itt tartom a kezemben. Számomra az
alkotás folyamata, s az alkotott mű egyaránt örömöt jelent.
Az internetről írtál dolgozatot. Mikor ismerkedtél meg a számítógéppel? Mi a véleményed a netről?
A számítógéppel tíz éves koromban ismerkedtem meg. Szüleim vettek nekem egy saját gépet. A net véleményem szerint jó dolog.
Sokat segít a mindennapi munkámban. Anyaggyűjtésben, ismerkedésben nagy hasznomra van.
Mikor s kitől hallottál a pályázatról?
Magyar órán a tanár úr, Szűcs Budai Engelbert hívta fel figyelmünket a pályázatra. Én pedig úgy döntöttem, hogy megpróbálok
írni valamit.
Miként kezdtél hozzá a munkához?
Először otthon sokat gondolkodtam, hogy mit is lehet írni a netről. Elgondolkodtam, hogy miben is segíti munkám. Utána
odaültem a géphez, csetelni kezdtem a barátaimmal, verseket kezdtem olvasni, különféle oldalakat látogattam. Aztán papírra
vetettem munkám. Majd megmutattam a tanár úrnak. Ő átolvasta, aztán tanácsolta, mivel bővítsem ki. Megtettem. Aztán
megszületett a dolgozatom.
Mit emelnél ki a Figyelő olvasóinak a munkádból?
Hát először is, mivel sokan rossz dolognak fogják fel a netet, munkámban szerettem volna eloszletni ezt a tévhitet. Sok olyan
témát bemutatok, olyan tantárgyakat említek, melyek könyebb, szélesebbkörű elsajátításában nagy segítséget nyújt az internet. Egy
tudományos dolgozatban a tudomány áll a középpontban. Beszélek a földröl, annak megismeréséről; beszélek a művészetekről,
azok gyönyörűségéről, melyet a net élethűen mutat be; beszélek az irodalomról, annak a neten való megjelenéséről… A zsüri azt
mondta munkámról, hogy azért olyan jó, azért lett első helyezett, mert gazdagon található benne az elmélet mellett gyakorlati rész
is.
Kaptál-e kedvet, hogy tudományos kutatást végezz a továbbiakban is?
Természetesen kaptam kedvet kutatáshoz. Nagyszerű dolog keresgélni, kutatni, s tudni, hogy annak a munkának, ha összeáll, egy
újabb dolgozat lesz a gyümölcse. A dolgozat pedig maga az alkotás, a végtermék, amely nekem újabb öröm.

Készítette: Máté Enikő 6.c

Karácsonyi Arnold 3.b
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Tudósítások – A legyek ura
Kiss Tamás és Nešić Máté
Német Ervin drámapedagógus feldolgozásában vajdasági magyar gyerekek vitték színre
Goldini: Legyek ura című művét. A szereplők között iskolánk két diákja is ott van: Kiss
Tamás 6.c osztályos tanuló és Nešić Máté volt diákunk. Őket kérdeztük a darabbal
kapcsolatban.
 Mit mondanátok el szívesen magatokról?
 Máté: Jelenleg Adára járok középiskolába. Színészettel ötödikes korom óta
foglalkozom. Szeretek olvasni, s szeretek szavalni.
Tamás: Én szavalni szeretek. A színészkedés számomra új, de nagyon érdekes
elfoglaltság.
 Miként kerültetek be Ervin produkciójába?
 Máté: Ervint ötödikes koromban ismertem meg. Akkor látott szerepelni
Kiskunfélegyházán. Azóta tartom vele a kapcsolatot. Ebben az évben kaptam tőle
egy levelet. Felkért, vállaljam el Jack szerepét. Igent mondtam
Tamás: Tavaly a Szép Szó táborban ismerkedtem meg Ervinnel. Idén pedig engem
is meghívott a szerepbe.
 Kik szerepelnek a darabban?
 Máté: Ricz Ármin játsza Ralph szerepét. Ő egy pozitív egyéniség, aki próbálja visszafogni a
többieket a félelemtől, az elvadulástól. Pásztor Kicsi Gergely játsza Röfi szerepét. Ő a
legokosabb, de nem erős személyiség, hogy szembeszálljon Jackkel. Szarka Ákos játsza
Simont. Ő segíteni szeretne a többieken. Fel akarja fedezni a szigetet. Mindazonáltal érdekes
személyiség, megszállotként viselkedik egyes esetekben.
Tamás: Az ikreket Nemes Bence és Nagy István játsza. Ők a darab bohócai. Szerepük egy
kis derűt lop be a drámai előadásba.
 Meséljetek egy kicsit saját darabbéli magatokról!
 Máté: Én Jacket játszom. Ő egy kórus vezetőjeként érkezik a szigetre. Az idő múltával aztán
benne is feltör a félelem, előtör a vadság. Manipulálja a többieket. Tettével akkor sem áll le,
mikor megőlik Simont. Képes a végletekig elmenni.
Tamás: Stev vagyok a darabban. A kicsik közt a nagyfiú. Először Ralph felé húz a szívem, de
Jack jövetelével átállok az ő oldalára s vad leszek én is.
Meséljetek egy kicsit a felkészülésetekről!
Tamás: Augusztusban Feketicsen kezdtük a felkészülést. Első héten ismerkedtünk a
„szigettel”. Második héten pedig a nap minden percében a darabbal foglalkoztunk.
Máté: A szigettel improvizációs játékokon keresztül ismerkedtünk. Nem volt szövegkönyv,
hanem adott helyzeteket kellett eljátszanunk. A valódi próbák aztán fárasztóak voltak. Egyes
jelenetet nyolcvanszor kellett megismételnünk, mire összeállott. Volt tréfa, melyen egymás
után harmincszor kellett nevetnünk.
 Feketicsen tartottátok meg az ősbemutatót. Miként sikerült?
 Tamás: A feketicsi fellépés frenetikus volt. Sok szülő eljött, s mi tapsfürdőt vehettünk a
szerep végén.
 Azóta több településen is felléptetek. Hol?
 Tamás: Kishegyesen, Kikindán, Becsén, Adán…
 Miben változott a darab az előadások alatt?
 Máté: Érettebb lett az előadásmódunk. Felfogtuk, mit kell pontosan játszanunk, mire kell
odafigyelnünk. Arcjátékunk, mozdulataink kifinomultabbak lettek.
 Goldini műve súlyos társadalmi problémát boncolgat. Ervin segítségetekkel nagyszerűen
jeleníti meg ezt színpadon. Mit üzen a mű a ma emberének?
 Máté: Ha ott vagy egy idagen helyen, a vadonban, s nincs, aki megmondja, mit tegyél, előbbutóbb eluralkodik rajtad a félelem. Elfelejted, honnan jöttél, megfeledkezel szokásaidról. Ha
pedig józan eszed is elveszted, akkor olyan sors vár rád, mint a darabbéli szigetlakókra.
Tamás: El kell játszanunk, hogy egy mosolygós gyermekarc, miként jut el az embertelen, vad
arckifejezésig.
 További fellépéseitek?
 Tamás: 2008-ban magyarországi és romániai illetve horvátországi fellépések várnak ránk.
Sok sikeres fellépést kívánunk nektek, s sok-sok közönséget, s vastapsot.



Készítették: Gyurinka Arnold és Szökő Tamás 6.b
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Tudósítások – Mese-játék – Duna TV - Budapest
Csúzdi Noémi, Vukov Anita, Sinkovics Áron és Kovács Noémi (III. hely)
Pihenés a szállodában

Indulás

Díszletek között, a forgatás hevében

A Duna Tv szervezésében Mese-Játék címmel vetélkedőt
rendeztek. A versenyen négy magyarországi, s négy határontúli
(Beregszász-Ukrajna, Szatmárnémeti-Románia, Kassa-Szlovákia
és Óbecse-Szerbia) iskola csapata vett részt. Iskolánk négyfős
csapatát Csúzdi Noémi, Vukov Anita, Sinkovics Áron és Kovács
Noémi alkotta. Felkészítő tanárunk Szűcs Budai Engeklbert volt.
Élveztük a játékos feladatokat. Rózsa György népszerű televíziós
személyiség volt a játékvezető. Sokat viccelt velünk. Végül a
monori csapattal osztva a harmadik helyet szerztük meg. Nagyon
örültünk a szép eredménynek.

A Petőfi iskola
csapata

A harmadik helyezettek

Sinkovics Áron 5.b
MIKULÁS vagy TÉLAPÓ?
Hagyományápolás
Mikulás napja valamennyiünk kedves gyermekkori emlékei közé tartozik, amire felnőttként is szívesen gondolunk vissza.
A legenda szerint Miklós egy kisázsiai város, Myra püspöke volt. Szülei Miklósnak nevezték el, aminek jelentése: a nép vitéze, a
győző.
Apja halála után egy különös eset történt vele, melynek nyomán tisztelete az egész világon elterjedt, s ennek emlékét ünnepeljük ma is
december 6-án, Miklós napján. A legenda szerint egy szegény család három leánygyermekét mentette meg az erkölcstelen élettől azzal,
hogy pénzt dobott be házuk ablakán. Így tisztességes házassághoz jutottak és megmenekültek a nyomorúságtól és megaláztatástól.
Így alakult ki ez a népszokás. A népszokások már régen éltek, amikor a múlt század végén a Mikulás (a Miklós név szlovák
megfelelője) szó bekerült a köznyelvbe. Az orosz „gyed maroz” tükörfordításaként az 1950-es években vezették be a Mikulás helyett a
Télapó elnevezést. Ma mindkettő ismert és használatos.
Hazánkban mintegy 50 éve terjedt el, az ajándékot osztogató piros bundás, fehér szakállú alakja. Azóta rendszeres vendége az
óvodáknak, iskoláknak, ahol a gyerekeket kedves ajándékokkal lepi meg.
Az otthoni jóságos Mikulások a szülők, nagyszülők, akik a cipőkbe, csizmákba rejtik el a kicsiknek szánt meglepetésüket.

Cseszák Zsombor 8.b
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Tudósítások - Halloween

A képek magukért beszélnek
A naptár meséje
Egyik nap, amikor a padláson takarítottam, felemeltem egy nagy dobozt, s alatta egy poros kartonpapírt találtam.
Amikor a papírt a kezembe vettem, felsóhajtott:
-Hú! Végre lekerült rólam ez a nagy teher!
-Te mióta porosodsz itt? – kérdeztem megszeppenve az öreg papírdarabtól.
Régen kerültem ide. Valamikor gyönyörű naptár voltam. Minden egyes lapomra egy gyönyörű tájkép volt festve. Hosszú ideig
a saroki boltban laktam. Aztán egy család elém állt, levett a polcról. Hazavittek, s a konyhájuk és a nappalijuk közötti folyosó
falára akasztottak. Mindenki megcsodált. Büszkeség járta át lelkemet. Nem tudtam elképzelni, hogy van a világon még egy
olyan szép naptár, mint én.
Az idő azonban rohant. Minden hónapban megfosztottak egy lapomtól, vesztettem szépségemet, s egyre szomorúbb lettem.
Mikor eljött a december vége, letépték az utolsó lapomat is. Sírni kezdtem. A család azonban levett a falról, s helyemre egy
nagyon szép naptártársamat akasztották. Neki megvolt minden lapja. Őt is tájképek díszítették. Fájt, hogy én már nem vagyok
jó senkinek sem. S aztán a családfő felhozott a padlásra, s ide kerültem, hol rám találtál.
A fejemhez kaptam:
-Mostmár emlékszem mindenre! – kiáltottam. – A mi folyosónkat díszítetted. De tudnod kell, apu nem azért hozott a padlásra,
mert nem kellettél már. Új év vette kezdetét, melynek napjai rajtad nem voltak feltüntetve. De tudod mit? Újra széppé teszlek!
Levittem a nappaliba naptáromat, s gyönyörű virágokat vágtam ki belőle. A virágokat az ajtómra ragasztottam. Mindenki
megcsodálta őket.
A naptár rájött, hogy minden régiből lehet valami szebbet, újat készíteni.

Péter Lea 5.c
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Tudósítások
Hadnagy Csongor 4.b

Állatkertben
Elhatároztuk a szüleimmel egy szép szombati napon, hogy állatkertbe megyünk,
Palicsra.
Az út hosszúnak tűnt. Végül nehezen megérkeztünk, amit alig vártam. Először is
el szeretném mondani, hogy én, egy állatbarát vagyok. Izgatottan álltam anyu mellett, még
a belépőjegyeket vásárolta. Mikor bementünk, azt sem tudtam, merre szaladjak előbb.
Első utam a pancsoló fókákhoz vezetet, mivel őket pillantottam meg legelőször. Többféle
állatok voltak ott, például elefántok, zebrák, medvék, struccok... De mint minden
gyereknek nekem is a majmok és az oroszlánok, párducok tetszettek a legjobban. Anyuval
egész közelről meg is néztük őket. Az oroszlánoktól megijedtünk, amikor egyik úgy
elüvöltötte magát, hogy én azt hittem anyu nyakába ugrok. A majmok elég vicces állatok,
lehet őket etetni, az egyik el is vette tőlem a fagylaltomat. Hát nem örültem neki, de nem
is sajnáltam, később kaptam másikat. Már kezdett sötétedni és indultunk hazafelé.
Szomorúan búcsúzkodtunk az állatoktól, és szívesen hazahoztunk volna egyet, de ez
persze lehetetlen.
Már alig várom a következőkirándulásunkat az állatkertbe!

Budai Andrea 4.b
A Városi Könyvtár fogalmazási pályázatának díjazottai között iskolánk két
tanulója szerepel: Máriás Mónika 8.b osztályos tanuló (I.hely) és Ördög
Valentina 5.b osztályos tanuló (II. hely). Díjnyertes írásaikat olvashatjátok e
számunkban.

Molnár Gergely 5.b
A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben november 17-én ünnepeltük a tolerancia napját. A
ceremónián iskolánk több tanulója is fellépett. A műsort a PSMK gyermek tánccsoportja
gyertyástánccal zárta.

Péter Lea 5.c
Iskolánkban szeptembertől műödik a rajzcsoport. Előadó Lázár Tibor képzőművész. A
létszám egyre növekszik. Most rajzokat s makettokat készítenek a csoport tagjai. A
munkákat iskolánk földszinti kiállítótermében fogják bemutatni.

Csúzdi Noémi 5.c
Novemberben megtartották az őszi úszóversenyt.
A községi verseny eredménye:
Balzam Bence 2.c I. helyezések
Bonifárt István 4.c II. helyezések
Sinkovics Áron 5.b II. helyezések
Farkas Tamás 6.c I. és II. helyezések
Szilágyi Albert 7.b II. helyezések
Kucsera Emese 8.c I. és II. helyezések

A körzeti verseny eredménye:
Balzam Bence 2.c II. helyezés
Sinkovics Áron 5.b I. helyezés
Farkas Tamás 6.c III. helyezés
Kucsera Emese 8.c III. helyezés
Szabó Ákos 6.b

Novemberben, iskolánkban jártak a pacséri játszóházasok. Tizenötfős csapatokat alakítottunk. A nyolcadikosok mutatták be az állomásokon
a különféle ügyességi játékokat. Mi pedig próbáltuk utánozni őket. Szivacsrúddal vívtunk, el kellett találnunk, fej vagy írás, egy kockába
kisautót kellett begurítanunk, kérdésekre kellett jó feleletet adnunk… A hatos csapat nyert, de mindenki jól szórakozott.

Szökő Tamás 6.b

TOP 5 MAGYAR

TOP 5 ANGOL

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Rúzsa Magdi
Tankcsapda
Hooligans
Gáspár Laci
Krisz Rudi

50cent
Nightwish
Rihanna
Avril
Linkin park
A Toplistát összeállította:
Kovács Noémi 6.c és Kovács László 6.b
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Haragban a világgal
Kovács Bence 2.b
Sokszor ébredtem úgy fel, hogy haragban vagyok mindenkivel, főleg a világgal.
Ilyenkor nem lehet hozzám szólni, de általában délutánra elszáll a rossz kedvem és akkor még a
barátok sem ismernek rám, olyan jó kedvem lesz. Barátok? Tág fogalom. Vajon kit is nevezzünk
barátnak? Akik kibeszélnek a hátunk mögött? Vagy ha bajban vagyunk, és nem segítenek?
Egyszer történt, hogy összevesztünk Diával. Pontosan hogy min, már nem tudom. Csak
arra emlékszem, hogy nem beszéltünk szépen egymással. Előbb értem oda, mint Dia. Mikor ő is
megérkezett, beszélgettünk, mintha nem is történt volna semmmi. Már mindent elfelejtettünk
mind a ketten.Ott volt Meli is és nevetni kezdtünk, mert elmesélte, hogy látott egy fiút, amikor
táncolni ment Zentára. Erről a fiúról nem is gondoltuk volna, hogy táncol, meg hát le is nyíratkozott. Senkinek nem volt érdekes a történet, csak
kettőnknek. Már mindenkinek az idegein táncoltunk a nevetésünkkel, de mi akkor se tudtuk abba hagyni. Így Meli és én, az ágyon ülve piszkáltunk
mindenkit. Zolinak a szörpjébe szmokit raktunk. Mikor meguntuk a bentlétet, tanácsoltam, hogy menjünk ki az utcára. Még mindenki a cipőjét húzta, addig
Meli, Zoli és én kiszöktünk és elbújtunk tőlük. Mi ezt csak jó viccnek vettük, de ők nem. Nem jöttek keresni minket. Elindultak megkerülni a negyedet. Mi
szembe indultunk velük, hogy megijeszük őket. Mikor összefutottunk, nem ijedtek meg, hanem csak annyit mondtak: ,, Azt hiszitek, viccesek vagytok!?“ és tovább mentek. Mikor bementünk, erről a dologról nem is esett szó. Utána következő napokban Alinával MSN-eztünk. Akkor kezdtünk veszekedni.
Elég csúnyákat mondtam neki, meg ő is nekem. Egyszer csak azt vágta a fejemhez, hogy Klári és Dia kibeszélnek a hátunk mögött a szülinapon. Ekkor
csöppent az utolsó csepp a pohárba, és kiborult. Alinát letiltottam az MSN-ről, Diának és Klárinak eddig SMS-t írtam. Rögtön válaszoltak, de nem értettek
semmit. Klári írt, hogy majd holnap megbeszélünk mindent, de én még a nevét sem akarom hallani. Ekkor szólt apu, hogy vacsora. Levánszorogtam a
lépcsőn és a nappaliba mentem. Hát nem beszéltem szépen anyuval. Ő rögtön tudta, hogy valami baj van. Megcsörrent a vezetékes telefon. Apu a
konyhából igyekezve vette fel. Ő nem tudott semmiről - hogy rossz kedvem van - . Gondoltam, hogy engem keresnek telefonon, ezért kijelentettem
anyunak, hogy alszok és, hogy nem érek rá senkinek. Anyu szólt apunak, apu pedig Diának, hogy alszok. Dia furcsának tartotta, hogy alszok mivel két
perccel ezelőtt írtam neki SMS-t. Mikor apu bejött a szobába, és meglátta, hogy ébren vagyok, kitessékelt a telefonhoz. Dia valamit magyarázni kezdett, de
én nem is figyeltem oda. Bizonygatta, hogy ő soha nem mondott olyat. Húsz percet beszéltünk, majd letettem a telefonkagylót. A következő nap
megbeszéltünk mindent és kibékültünk.
Ma már tudom , hogy ha valami baj van, nem csinálok rögtön ekkora felfordulást, hanem beszélek az illetővel. Anyu is azt tanácsolta, hogy
béküljünk ki Diával, mert ha tényleg bűnös lett volna, nem telefonál késő éjjel. Örültünk, hogy kibékültem Diával és Klárival is, de azért vannak még
vitáink. Alinával is megbeszéltük ezt az ügyet, és azóta nem is veszekedünk ezen, de máson igen. De hát ez a barátság, mert a barátok megmondják
véleményüket egymásnak, ha tetszik, ha nem.

Bőviz Bettina 8.c
Minden felnőtt volt egyszer gyermek, és minden gyermek lesz egyszer felnőtt. Mindenkivel történt már olyan dolog, ami miatt ú gy érezte, hogy
az egész világ ellene fordult. Nehéz megfelelni önmagunknak, szüleink és barátaink elvárásainak. Ezzel néha én is így vagyok.
A nyáron megbeszéltem Bettivel, hogy egy pénteken ott alszom nála. A szüleim bele is egyeztek. Délután elvittem a holmim, maj d haza mentem,
mert ő még táncórán volt. Mikor vége lett a táncoktatásnak, Betti megcsörgetett, én pedig siettem hozzá. Nagyon jól éreztük magunkat. Hajnalig fenn
voltunk. Beszélgettünk, sokat nevettünk. Másnap tizenegy órakor ébredtünk. Megreggeliztünk, majd összepakoltuk holmim s elindultam haza. Betti
elkísért. Mikor megérkeztünk hozzánk, ő megkérdezte anyukám, hogy ott alhatok-e még egy éjszakát. Anyu nem igennel felelt, amire mi számítottunk. Sőt
haragudott, amiért délben értem haza. Betti szomorúan ment haza, én pedig a szobámba zárkóztam. Senkit sem akartam látni. Anyu is haragudott rám, s
egész nap nem szóltunk egymáshoz. Mikor hazaért a nővérem, csak csodálkozott a viselkedésünkön.
Egyszer megcsördült a mobil telefonom. Alina barátnőm volt. Érdeklődött, hogy elmennék-e vele Adára. Én persze nem magyaráztam meg neki, hogy
nálunk áll a bál, hanem jól lekiabáltam, s lecsaptam a telefont. Mindenkire mérges voltam, nem gondolkodtam. Anyu közben bement a szobába. Én
kiosontam az udvarba labdázni. Kimentem, csakhogy ne lássam. Egész estig kerülgettük egymást. De nem szólt egyikünk sem.
Aztán másnap már enyhébb szemmel néztünk a tegnapra, s újra kibékültünk. Végül anya és lánya jót nevetett a történteken.

Szerda Klára 8.c
Az életnek vannak szakaszai, mikor minden visszafelé sül el, mikor semmi sem úgy sikerül, ahogy te szeretnéd. Rosszul sikerül nek a dolgozataid, gyengék
lesznek ellenőrzőid. Szüleiddel sem találod a közös hangot. Úgy érzed, a barátaid is más szemmel néznek rád. Ilyenkor kiborulsz, s a világgal dacolsz.
Mostanában sajnos én gyakran kelek birokra a világgal. A múltkor is egy teljes hétig minden rosszul sikerült.
Hétfőn elaludtam, s késtem az első óráról. A tanár persze beírt, s én hiába magyarázkodtam. Feldúltam vártam a nap végét. A hatodik órán egy rémes fizika
ellenőrző koronázta meg az amúgy sem vidám napomat.
Kedden, szerdán s csütörtökön ellenőrzőket írtunk. Meg egy dolgozatot. Egyik sem sikerült. Én, aki eddig ötösöket kaptam a tesztekre, most hármasokat
halmoztam a naplóba. Nagyon dühös voltam. Csütörtökön már nem láttam a méregtől. S akkor még anyu is kérdezősködni kezdett. Vele is jól
összevesztem. Azt gondoltam, amikor este az ágyamra vetettem magam, hogy erre a hétre ennyi elég volt. Tévedtem. Jött a péntek.
A suli nyomasztóan, de véget ért. A zeneiskolában azonban a tanárnőm, mint egy sárkány, tüzet okádva ordított rám, amiért nem gyakoroltam. Hát ő
igazán békén hagyhatna! – gondoltam. Úgy sem leszek virtuóz.
Vasárnap anyuék vendégségbe mentek. Persze én szobafogságban voltam. Úgy megbokszoltam a kispárnámat, hogy egy jó erőben lévő bokszoló sem tette
volna másképp.
Este a szobám sötétjében jól kisírtam magam, s bár úgy éreztem, a világ ellenem szövetkezett, mégis másnap újult erővel vetettem bele magam a
harcba. Hemingway szavai futkostak az agyamba:
„Az ember nem azért született, hogy legyőzzék!”

Dudás Melinda 8.c

32

Rund um Weihnachten

Sinkovics Áron 5.b

Péter Lea 5.c

Der Adventskalender – wurde in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Es ließen sich 24 kleine
Fenster öffnen, eines für jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember. Hinter den Fensterchen kamen Bilder mit
religiösen Motiven zum Vorschein. Heute kann man Adventskalender kaufen. Am meisten Spaß macht es sie selbst
zu basteln.
Der Adventskranz – am vierten Sonntag vor Weihnachten wird die erste Kerze angezündet. Jeden Sonntag kommt
eine weitere dazu, bis kurz vor dem Heiligen Abend dann alle vier leuchten.
„Advent, Advent ein Lichtlein brennt.
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
Dann steht das Christkind vor der Tür“
Gálfi Tamás 6.c
Die Heiligen Drei Könige – am 6. Januar kann man in katholischen Gegenden Deutschlands den
Sternsingern begegnen. Das sind meist Kinder die sich als die „Heiligen Drei Könige“ Caspar,
Melchior und Balthasar verkleidet haben. Sie ziehen von Haus zu Haus und singen. Dafür
bekommen sie Nüsse, Süßigkeiten oder Geld.
Der Heilige Abend – das ist der Abend des 24. Dezember. In den meisten Familien findet die
Bescherung zwischen 17 und 19 Uhr statt. Die Kinder dürfen endlich ins Wohnzimmer kommen
und die geschmückten Geschenke unter den Weihnachtsbaum öffnen. Es werden gemeinsam Weihnachtslieder
gesungen und man wünscht sich gegenseitig „Fröhliche Weihnachten“.
Acsai Alexander 8.b
Der Christbaum und die Weihnachtskrippe – gegen Ende November kann man Fichten und Tannen in allen
Größen und Preisklassen erwerben. Am 24. Dezember wird der Baum dann im Wohnzimmer
aufgestellt und geschmückt. Das Wichtigste aber sind die Kerzen. Sie verbreiten erst das richtige
Weihnachtsgefühl im Haus. In vielen katholischen Familien wird unter oder neben dem
Christbaum eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Dabei handelt es sich meist um das Modell des
Stalls von Bethlehem, davor das Christuskind: es ist auf Stroh gebettet und umgeben von Maria,
Josef, Engeln, Hirten und Tieren.
Für die meisten Deutschen ist ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtslieder undenkbar. Ein
beliebtes Weihnachtslied ist „ O Tannenbaum“.
„ O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.“
Varga Sarolta 8.b
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English corner
Zórád Mihály 8.b

Sárkány Krisztina 4.b

  




FOR A LAUGH

  

RIDDLES

Mother: Well, how do you like school?
Son: I like going all right, and I like coming home. But it’s the
time in between that I don’t like.
Father: How was your maths test?
Son: There were twenty questions, and I got one of them
wrong.
Father: That’s fine, son.
Son: Not really, Dad. I couldn’t do the other nineteen.



Why is the letter U the happiest letter?
(because it is always in the middle of fun)



Where’s one place you can always find money?
(In a dictionary)



It has eighty-eight keys, and no more,
But can’t unlock the single door.
What is it?
(A piano.)



Son: The teacher says I have to write more clearly.
Mother: That’s a good idea.
Son: But then she’ll know I can’t spell!



Mother: Why did you get a bad mark on your test yesterday?
Son: The boy who sits next to me was absent.



When is it bad luck to have a black cat follow you?
(When you are a mouse.)



Mother: How do you like school, Cathy?
Cathy: Closed.



Teacher: Your essay is the worst in the class. I think I’ll write
your father a note about it.
Pupil: I don’t think it’s a good idea. He wrote it.

Why does a river have a lot of money?
(Because it has two banks.)



What’s in the middle of America nad Australia?
(The letter R.)





Teacher: Harold, give me two pronouns.
Harold: Who? Me?
Teacher: That’s correct.



Teacher: Harold, which month has twenty-eight days?
Harold: All of them, sir.



Teacher: What do four and six make, Alvin?
Alvin: I don’t know, sir.
Teacher: It’s ten, isn’t it?
Alvin: No, sir, five and five is ten.



Teacher: Where is the English Channel?
Pupil: I don’t know. We can’t get it on our TV.



Mike: Have you heard? I have a new baby sister.
Ike: What’s her name?
Mike: I don’t know. She won’t tell me.



Teacher: What three words do students use the most?
Pupil: I don’t know.
Teacher: That’s correct.
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English corner

Molnár Kinga 3.b

Sekula Izolda 3.b

Jingle Bells
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.
chorus:
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, O
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Silent Night

Santa Claus Is Coming To Town

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town.
He's making a list
And checking it twice;
Gonna find out Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born.

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth.
Jesus Lord, at Thy birth.

O! You better watch out!
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
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Tréfák

Találós kérdések
Miért nem hajt biciglit az elefánt? – Mert nincs hüvelykujja, s
nem tud csengetni.
Hogy hívják a hosszanalvó macit? – Maaaci!
Neked is pont most kell
dolgoznod, télapó!

Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? – Kanál.
Mibe halt bele a csiga? – Belenézett a konnektorba.
Hol lakik az alkoholista? – Az üveghegyeken túl.
Hogyan nyitja ki a rendőr a konzervet?
Ráüt a botjával, s így szól:
-Kinyitni, rendőrség!
Milyen lesz a rendőr, ha bemegy a Fekete-tengerbe? – Vizes.

Később internetezz Miki,
most várnak a gyerekek!

Mért visz a szőke nő létrát a boltba? – Mert magasak az árak.
Mért süt a Nap? – Mert nem tud főzni.
Mórickát büntetésből bezárta édesanyja az éléskamrába.
Amikor lejárt a büntetés ideje, beszólt az anyuka:
-Kijöhetsz kisfiam.
-De nem akarok kimenni!
-Hát mit akarsz?
-Egy konzervnyitót.

Na mi lesz? A csettelés
várhat ho-ho-holnapig!

Méghogy jól viselkedtél az
idén?! A Mikulás is
összeesett ennek hallatán.

Agresszív kismalac rugdossa a farkas házának falát. Kiszól a
farkas:
-Kismalac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat.
-Nem baj, csak jöjjön. Majd azt is megrugdosom.
Beszáll a nő az autóbuszba. Egy illedelmes férfi utas átengedi
a nőnek a helyét. Az asszony így szól:
-Maga francia?
-Miből gondolja?
-Mert illedelmes volt, s átengedte a helyét.
-Akkor engedje meg, hogy megkérdezzem, maga skót?
-Miből gondolja?
-Mert nem köszönte meg illedelmességemet.
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Tréfák
Čiplić Ivan 5.a

Jovana Bogovac 7.a

Két kissrác beszélget a Balatonnál:
- Képzeld, az én falumban egy ember 1900-ban született.
- Nahát! Akkor most több mint 100 éves!
- Dehogyis! Már rég meghalt.

Pistike ujjongva szalad az anyukájához:
- Anya, kaptam az iskolában két pirosat meg egy feketét.
- Jól, van, kisfiam megjutatlmazlak, itt egy százas.
Pistike fut az apukájához is.
- Apa, kaptam az iskolában két pirosat, meg egy feketét.
- Jól, van, ügyes vagy. Itt egy százas.
Fut a nagyihoz is.
- Nagyi, kaptam az iskolában két pirosat meg egy feketét.
- Ügyes vagy, itt egy ötvenes. De mondd csak, miért kaptad a
feketét?
- Mert beírtam magamnak két pirosat...

☺
-Miért nem figyelsz, Laci?
- Figyelek.
- Jó, akkor mondd meg, mit kérdeztem.
- Miért nem figyelsz, Laci?

☺

☺

Pistike hegedül. A koncert előtt szépen előveszi a hegedűtokot,
majd kinyitja, de látja, hogy az apja fegyvere van benne. Felkiált:
- Na most el tudom képzelni apámat a bank előtt a hegedűvel!

- Gyerekek, milyen madarakat ismertek?
Anna:
- A sirály.
- Nagyszerű.
Zoli:
- A veréb.
- Nagyszerű.
Pistike:
- A kerekes bagoly.
- Pistike, Pistike! Ilyen madár nincs is! - csodálkozik a vonzó,
fiatal tanítónő.
- De igenis van, tessék csak eljönni hozzánk, majd mutatok
egyet.
A tanítónéni kiváncsi lesz, elmegy Pistikéhez. Pistike bekiabál a
szobába:
- Nagypapa, nagypapa, itt van az a csaj, akit ígértem neked!
Képzeld el, még bugyi sincs rajta!
A nagypapa kiront a tolókocsival:
- Húúúú! Húúúú!

☺
Karácsonykor Marci játszik a nappaliban, miközben anyja kint a
konyhában a karácsonyi ebédet csinálja. Egyszer csak felkiált a
gyerek:
- Anyu! Anyu! Ég a karácsonyfa!
- A karácsonyfa nem ég, hanem világít - világosította fel az
édesanyja.
- Anyu! Anyu! Világít a függöny!

☺
- Apu! Mi az a kolibri?
- Az? Az egy... különleges hal.
- De itt azt írják, hogy száll virágról virágra.
- Látod, már azt is tudod, hogy milyen ügyes!

A kis képek kuruc katonákat ábrázolnak.
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Fejtörők

Jobb adni, mint kapni!
Fejtsd meg a képrejtvényeket!
1. ZET

ZET ZET

ZET

2. VÁNY VÁNY VÁNY VÁNY VÁNY

VÁNY

Kösd össze!
Az ábrán látható kilenc pontot kösd össze négy egyenes vonallal úgy, hogy a ceruzát nem emelheted fel a papírról,
és mind a kilenc ponton áthalad egyszerre az egyenes!


















Vegyél el egy gyufaszálat, hogy igaz egyenlőséget kapj!

Ángyomasszony nagy inge,
tódalékos ,fódalékos,
még sincs varrás benne.
Mi az?
(Búbos kemence)

Magas Miklós
mennybe néz,
mindig pipál,
mégse pök.
Mi az?
(A kémény)

Se keze, se lába,
mégis felmegy a padlásra.
Mi az?
(Füst)

Nappal tele, éjjel üres.Mi az?
(Csizma)
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Fejtörők
Karácsonykor megajándékozzuk szeretteinket. Ajándékot adunk
anyunak, apunak, testvérnek. Készítsd el ezt a díszdobozt, s lepd meg
vele szüleidet, testvéredet!

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Vízszintes sorok
A labancok ellen küzdöttek
Védalmére szálló
Konyhakerti vetemény
Nagymamája az erdőben él
Olasz futballcsapat
Magyarországi város
Éjjeli öltözet
Átló

1. Templomhoz hasonló épület

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Vízszintes sorok
Finom ital
Nem sós
Játékszer
Vajdasági település
A füzet is ebből van
Időmérő
Függőleges oszlop

Sánta Klausz, de magyarul

A nevetés gyógyít. Hát ne felejts el a téli szünetben sokat nevetni!
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Cseszák Zsombor, Becskei Szabolcs, Acsai Alexander, Boroš Tijana tanulók.
Szerkesztőség tagjai:, Kovács Noémi, Máté Enikő, Rodić Helena, Karaba Tamás, Kovács László, Szabó
Ákos, Szökő Tamás, Gyurinka Arnold, Molnár Gergely, Horvát Martina, Ördög Valentina, Szabó
Szelesztina, Bezeg Nikolett, Čiplić Ivan, Péter Lea, Csúzdi Noémi, Bocor Natália, Sinkovics Áron tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Máté Ágota igazgató.
Nyomda: Lux Color Printing.

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Чесак Жомбор, Бечкеи Саболч, Ачаи Александер, Борош Тијана ученици.
Чланови уређивачког одбора: Ковач Ноеми, Мате Енике, Родић Хелена, Kaраба Тамаш,
Ковач Ласло, Сабо Акош, Секе Тамаш, Ђуринка Арнолд, Молнар Гергељ, Хорват Мартина, Ердег
Валентина, Сабо Селестина, Безег Николет, Чиплић Иван, Петер Леа, Чузди Ноеми, Боцор
Наталиа, Шинкович Арон ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Мате Агота директор.
Штампање: Штампарија Lux Color Printing.
Karácsonyi üzenetek
-Hogy karácsonykor szép smst küldhess-

Amig csak ember él a földön,akinek szive-lelke lesz,amig csillagra
néznek az égre kitáguló gyermekszemek,amig a kérges szivek mélyén
lesz egy parányi szeretet,addig mindig lesz karácsony a télbe burkolt
föld fellett.

Jégvirág költözzön minden ablakba,gőzölgő kalácsból jusson az
asztalra.legyen sok ajándék,szivemből kivánom,s gazdagon,örömökben
teljen a Karácsony!

A házakban mindenhol kalács illatozzon,fenyők alatt gyertyaláng
ragyogjon! Szivekbe költözzön nyugalom és szeretet,hozzon a
karácsony békét és örömet!

A bejglit told egy kicsit félre,olvasd el az smst végre!Közben gondolj a
szépre,ragyogjon reátok is a szeretet fénye!
A Jézuska megérkezett,hozott neked szeretetet!Azért hozta mert
tudja,hogy akinek adja az szivből fogadja,és akit szeret annak
továbbitja!KELLEMES ÜNNEPEKET!

Hiába minden a hó és a fagy,a szivekben azért meleg marad.Fujhat a
szél,jöhet a jég,a Karácsonyi gyertya Érted is ég!Békés ,Boldog
Karácsonyt Kivánok!

Ajándékot,szeretetet s minden ami fontos neked!Ajtód elé fehér
bársonyt BÉKÉS,BOLDOG,SZÉP KARÁCSONYT!

Távolság már nincs.Új idők járnak.Huncut kis angyalkák sms-ben
szállnak.Szeretetet visznek,sok szép üzenetet.Boldog karácsonyt igy
kivánok neked!

Mikor kigyulnak a fények pajkos tündérek zenélnek!Huncut mosolyal
egy Rád kacsint kicsi kendődből csillagport hint.Igy adja át az
üzenetet:KELLEMES ÜNNEPEKET!
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