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Csengessünk csengőkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.
A született Jézus
Született így s kívánta,
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Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt
nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

NEMES NAGY ÁGNES:
KARÁCSONY
Fehér föld, szürke ég, a
láthatáron
narancsszín fények égtek
hûvösen.
Pár varjú szállt fejem felett
kerengve
s el nem repültek volna ûzve
sem.
Csak álltam szürkén, szürke
ég alatt.
- S egyszerre, mint gyors,
villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém:
karácsony,
mint koldus kézbe illatos
kalács.
Csodáltam. És a számon hála
buggyant,
nem láttam többet kósza
varjakat:
olyan szelíd volt, mint a
gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a
nyári nap.

Hain Orsolya 2.c

JÓZSEF ATTILA
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ùgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjon Isten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Fõtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,

Figyelő
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Szerkesztő szava
Kedves pajtások!

Decembert írunk. Közeledik a
karácsony, a téli vakáció
örökvidám ideje. Ünnepi
ruhába öltöztetjük a lelkünk, s
izgatottan várjuk, hogy
ajándékozhassunk: szeretetet,
ö r ö m ö t , b é k é t , e g yé b
meglepetés-apróságokat.
A szerkesztőség, mint minden
decemberben, ezúttal is
k e z e t e k b e
a d j a
diákújságotokat, a Figyelőt.
Teszi ezt nagy-nagy örömmel,
hiszen a magyar közmondás is
vallja: jobb adni, mint kapni.
Ezüst esõbe száll le a
karácsony,
a kályha zúg, a hóesés
sûrû;
a lámpafény aranylik a
kalácson,
a kocka pörg, gõzõl a
tejsûrû.

Újságunk, mint azt látjátok,

megújult formában került
elétek. Igyekeztünk sok-sok
s zínes
írást, képet
beleszerkeszteni, hogy az
ünnepek alatt, a vakációban
legyen mit olvasnotok, s talán
közben tanulni is lesz módotok
egyes szövegekből.

tudósítás oka t ta lálhattok
versen yekről, iskolai
tevékenységekről, sikeres
tanulók eredmé nyeiről...
Angol, német és szerb
oldalakon kalandozhattok.
Viccek en, fejtörőkön
szórakozhattok.

Lapunk írásokat tartalmaz az
a d ve n t i é s k a rá c s on yi
népszokásokról, a Nyugat című
folyóiratról, Babits Mihályról...
Pajtások
szellemes
történeteket osztanak meg
veletek. Na gy költőink
gyönyörű verseit olvashatjátok
ünnepről, szeretetről, Istenvárásról... Beszámolókat,

Ezúton

is köszönjük Benák
Erzsébet magyartanárnő, Nataša
Knežević és Sunčica Banjanin
szerbtanárnő, Lázár Tibor
rajztanár, Molnár Ilona és
Milena Čolak némettanárnő,
Kiss Nella és Szabó Prax
Marianna angoltanárnő valamint
a tanító nénik segítőkészségét.
Áldott karácsonyt!

Újévi jókívánságok
Szeretnék egy olyan évet, ahol a
szeretet az úr.

Kik messze voltak, most
mind összejöttek
a percet édes szóval ütni
el,
amíg a tél a megfagyott
mezõket
karcolja éles, kék
jégkörmivel.

Szeretnék egy olyan évet, ahol
elkezdünk figyelni a másikra.

Kosztolányi Dezsõ

Szeretnék egy olyan évet, ahol
lesz időnk játszani a
gyermekeinkkel.

Szeretnék egy olyan évet, ahol
béke lesz.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
nem dörögnek a fegyverek.

Szeretnék egy olyan évet, ahol el
tudunk csendesedni.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
meg tudjuk fogni a másik kezét.

Szeretnék egy olyan évet, ahol
mindenkinek jut ennivaló.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
mindenkinek jut tiszta víz.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
nem dobnak el több szemetet.

Szeretnék egy olyan évet, ahol az
állatokat is testvéreinknek
tekintjük.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
figyelünk Istenre.
Szeretnék egy olyan évet, ahol
tehetek azért, hogy jó év
legyen…
Szeretnék egy olyan évet, mely
nem az utolsó lenne…

Adventi és karácsonyi népszokások
Advent a várakozás és a
reménykedés ideje, a
karácsonyra való előkészület
időszaka. A karácsony előtti
negyedik vasárnapon kezdődik és
december 24-ig tart. Újkeletű
népszokás az adventi koszorú
készítése erre az időszakra.

Barta Enikő 7.b

A karácsony Jézus születésének
és a szeretetnek az ünnepe. A
karácsonyt
megelőző
hétköznapokon, a hosszú téli
estéken együtt volt a család.
Beszélgettek, adventi, karácsonyi

dalokat énekeltek, ezzel is
készülve Jézus születésének
ünnepére. Amikor az esthajnali
csillag már feljött, akkor került
sor a karácsonyi vacsora
elfogyasztására. Ezt sok ház
udvarában a gazda puskalövése
előzte meg a gonosz lélek
elriasztására. A gazdasszony
mindent előre kikészített az
asztalra, mert a vacsorát végig
felállás
nélkül
kellett
elfogyasztani. Imádkoztak, majd
első fogásként mézbe mártott
fokhagymát, dióbelet nyeltek.

Ennek gonoszűző célzata volt. A
karácsonyi
asztal
elképzelhetetlen hal, beigli,
valamint alma és dió nélkül. A
kerek
alma
a
család
összetartásának
szimbóluma.
Vacsora után a gazdasszony
kezébe vett egy szép, piros almát,
és annyi szeletre vágta, ahányan
ültek az asztalnál, mondván:
amilyen kerek az alma, olyan
kerek, összetartó legyen a család
a következő esztendőben.
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Bonton / Templomi illemtan
Mit teszünk, miért tesszük, hogyan
tegyük? Ebben a három kérdésben
tudom
összefoglalni
alábbi
mondanivalómat. Amikor belépünk a
templomba,
ujjunk
hegyét
a
szenteltvízbe
mártjuk,
és
ezzel
meghintjük magunkat, azaz keresztet
vetünk. Mindjárt hozzáteszem, hogy
eközben nem hajtunk térdet. Mert
közismert téves szokása sok kedves
hívőnek, hogy a szenteltvízzel történő
keresztvetés közben térdet is hajt. A két
cselekedetet
el
kell
választani
egymástól. Miután a templomba lépve
keresztet vetett az ember, elmegy oda
ahol megállni, vagy a padba beülni
szeretne, és ott a pad mellett, vagy ahol
megállni szándékozik hajt térdet, most
már megtisztult lélekkel, és nem
akadályozva meg térdhajtásával a
mögötte érkezőket. A szenteltvízzel
történő keresztvetés értelme ugyanis a
megtisztulás
szándéka.
Bűnbánati
gesztus. Ezért tesszük. Tiszta szívvel
akarunk a templomba lépni, tiszta
szívvel akarunk Isten elé állni.

Természetesen ez nem helyettesíti a
szentgyónást, ha súlyos bűneimért kell
bocsánatot
kérnem.
Templomba
lépéskor önmagunk meghintése a
szenteltvízzel és megjelölése a kereszt
jelével mély jelentést hordoz. Jelentése
ez: bűnbánatomat akarom kifejezni.
Ezért
fontos,
hogy
tudatosan,
összeszedetten,
szépen
végezzem.
Elkapkodott, elnagyolt keresztvetés
inkább megcsúfolása ennek a lelki
tartalomban
oly
gazdag
és
méltóságteljes
cselekedetnek,
a
bűnbánatnak.
Miért
vetünk
szenteltvízzel keresztet akkor is, amikor
kilépünk a templomból? Ez is nagyon,
szép és régi templomi gyakorlat
Kezdem azzal, hogy ott hajtunk térdet,
ahonnan elindulunk, vagy a pad mellett,
amikor abból kiléptünk. A kifelé menet
közben
a
szenteltvízbe
mártott
kezünkkel megfordulni, keresztet vetni
és közben térdet is hajtani, hibás
gyakorlat. Ezáltal is összemosunk,
összekeverünk gesztusokat, amelyeknek
más és más a jelentése. A térdhajtás a

köszönés méltó módja, amiről később
lesz majd szó. A kifelé menet közben a
szenteltvízbe mártott ujjunkkal végzett
keresztvetés nem a köszönés tartozéka.
Más jelentést hordoz. Ez már a
templomból a világba lépve, a világban
megvalósítandó
küldetésünkkel
kapcsolatos. A "Szentlélek harmata"
ismert kifejezés a liturgiában. A
szentmise végén néha kifejezetten is
halljuk a figyelmeztetést: "A szentmise
véget ért, KÜLDETÉSTEK VAN,
menjetek békével!" Az apostolok akkor
kezdték el küldetésük teljesítését,
amikor megkapták a Szentlelket. A
templomból kilépve történő szenteltvíz
hintés
a
Szentlélek
megerősítő
kegyelmének jele, amelyet kérünk,
szálljon ránk, mint a harmat a fűre, és
erősítsen meg, hogy küldetésünket
teljesíthessük.
Zoltán atya

Elek Annamária 6.b

Forrás: Isten a fény / internettről

Miként illik viselkednünk a szentmisén?
„Istenem,
Csodálatos ez a
nyugalom a
Templomban
Ülök a padban,
Nézek Rád,
és Te nézel rám.
Istenem,
Mindketten boldogok
Vagyunk.”
M. Angela Toigo

Minden templom látogatására
vonatkozik, hogy hiányos
öltözékben nem szabad, sőt

Viselkedjünk!
Saját
keresztény
vallásunk
szerint bűn a káromkodás és a
csunya beszéd.
Nemcsak magunk miatt ne
beszeljünk mocskosan, hanem
környezetünk, hívő vagy vallásos
barátaink kedvéért sem. Durva
hibáink
miatt
az
egész
környezetünket ítélik el, ennek a
tudata is tartson vissza a
meggondolatlanságoktól.
Nagyon fontos, hogy ha bármely
céllal (elcsendesedés, imádkozás
vagy műemléklátogatás) egy
templomi
vagy
egyházi

tilos bemenni. A lányoknak a
kis trikó nem megfelelő sőt a
mélyen kivágott póló sem és
mini szoknya sem.
Fiúknál az atlétatrikó szóba
sem jöhet, a rövid nadrág
sem. Kötelező a hosszú
nadrág, és a rövid ujjú ing.
A fiúk minden felekezet
templomában vegyék le a
sapkájukat!
Kirívó
modortalanság fedett fővel
templomba belépni!
Általában
minden
templomban
vegyessen

foglalnak helyet a férfiak és a
nők. Kivéve a zsinagógát,
mert ott a nők a karzaton
vagy egy függöny mögött
ülnek.
Különbség nélkül minden
templom
látogatására
vonatkozik, hogy ott a
liturgikus ,,étkezésen” (úrvacs
ora, illetve ostya felvétele)
kivül tilos enni és inni.
Nem szabad templomban
dobogni, ugrálni, s főként
nem rohangálni.
Szökő Tamás 7.b

szertartásba csöppenunk, akkor
az általunk ismert dolgokban
vegyünk részt!
Ha
katolikus
templomban
vagyunk, akkor ne ütközzünk
meg azon,ha a “ legyen békesseg
köztünk
mindenkor!”
felszólásnál a szomszédaink
kezet fognak velünk.
Ugyancsak ne vonakodjunk attól
a szép szertartástól, amelyet
egyes katolikus templomokban
gyakorolnak, hogy a Miatyánknál
láncban megfogják
egymás
kezét.
Ha
saját
felekezetű
istentiszteleten veszünk részt,
akkor tekintsük a szertartást

szívügyünknek. Ne hagyjuk
otthon az imakönyvet, keressük
ki ideljében az éneket, és
énekeljük!
Külön felhívom a figyelmet a
Himnuszra, amelyet általában
templomban, de ünnepélyes
alkalmakkor egyéb helyen is
(sportesemény, avatás, színház
diszavatás stb.) énekelnkek.
Kérlek nyisd ki a szád és ne
dünnyögj pironkodva, hanem
hangosan énekelj! Ezt nemcsak
mi tesszük így, hisz mindehol a
világon ez a tisztelet illeti meg a
népek himnuszát.

Zombori Árpád 7.b

Karácsony este. Fekete karácsony.
Foltos a lelkünk, ráült a penész.
Kályhánk kihûlt, fukar tüze
kilobbant,
A fagyos hold az ablakon benéz.
Néptelen utcák, álmos, ócska
házak
Szomoru csöndje bágyasztón fon
át...
Ki adja vissza a szegény világnak
A régi jó idõk karácsonyát?
Heltai Jenő

Almási Csongor 4.d
Drea

Figyelő
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Nyugat (folyóirat)
A Nyugat a huszadik századi
magyar irodalom meghatározó
folyóirata volt. 1908. január 1. és
1941. augusztus 1. között jelent
meg Budapesten. Az első szám
címlapjával ellentétben nem
1908. január 1-jén, hanem 1907
karácsonyán jelent meg. A
folyóirat Babits Mihály halálával
szűnt meg. Címlapján Beck Ö.
Fülöp Mikes-emlékérme látható.
Nagyhatású lap volt, annak
ellenére,
hogy
alacsony
példányszámban (eleinte pár
száz, később pár ezer) jelent
meg. Az eredeti kiadásból a
teljes sorozat csak néhány helyen
található meg, de 2000-től
digitalizálva
hozzáférhető
mindenki számára.

A kis fenyõfa:
karácsonyfa már.
Csodálkozva tekintget
szerteszét
És fájón leheli ki
illatát.
Egyben ünnepre
felszenteltnek is,
Halálraszántnak is érzi
magát.
Reményik Sándor

Célja a magyar irodalom nyugati
szintre emelése volt, így
szembefordult a félfeudális
ország epigonizmusba süllyedt
irodalmával. A 19. század végi új
stílusirányzatokat ugyanúgy
segítette az érvényesülésben,
mint a nyugati modern irodalom
legfrissebb törekvéseit. Nem volt
egységes világnézeti arculata,
inkább a „közös ellenség” fogta
egybe a lapot. Óriási ellenállásba
ütközött konzervatív részről
(nemzeti veszedelmet láttak
benne), de neves képviselői meg
tudták védeni, még az I.
világháborút is túlélte. Az
avantgárd mozgalmaktól
azonban igyekezett távol tartani
magát, ezt Kassák Lajos A Tett
(1915–16) és a Ma (1916–25)

című lapjai képviselték.

Megalapítása I.
A Nyugatról sokan azt
gondolják, hogy előzmények
nélkül jött létre és emelte újra a
magyar irodalmat világirodalmi
szintre. Pedig a századforduló
igen gazdag kulturális élettel
büszkélkedhetett. A
népnemzeti iskola törekvései
nem voltak egyeduralkodóak,
Vajda János és Reviczky Gyula
költészete Ady szimbolizmusa
felé mutat. Ady 1906-os kötete,
az Új versek nagy visszhangot
váltott ki, s hamarosan kiadták

a Holnap című antológiát is. O s v á t n á l n y i l v á n a
Ezek közvetlen előzményei harmadiknál, elhatározták,
hogy folyóiratot alapítanak.
voltak a Nyugatnak.
N e m . A tör té ne tír ónak
Az alapításról Fenyő Miksa ezt messzebbre kell visszanyúlnia,
írja később: „A Nyugat nem s képet írni azokról a múlt
légüres térben jött létre, – század végén, a század elején
vagyis aki meg akarja írni megvolt politikai, kulturális és
történetét, az nem kezdheti szociális viszonyokról, melyek
azzal, hogy ekkor és ekkor determinálták a Nyugat
összeült a Royal-kávéházban létrejöttét, – még ha ez a kép
Osvát Ernő Fenyő Miksával és nem is rajzolódott ki teljes
a második »fekete-pohárnál« – világossággal a Nyugat
alapítói előtt.”

Megalapítása II.
Az új lapnak megnyerték Osvát
Ernőt, Ignotust, Schöpflin
Aladárt, Fenyő Miksát,
Ambrus Zoltánt és később
Hatvany Lajost, akik már
korábban is ismert szerkesztők,
kritikusok, műértők voltak. Az
a n ya gia ka t
Hatvany
biztosította. Az induló program
Ady magyarsága, Osvát
minőségkultusza és Ignotus
alkotói szabadságfogalma körül
mozgott. A szerkesztők

táborához csatlakozott Kaffka
Margit, Csáth Géza, Cholnoky
Viktor, Gellért Oszkár már a
kezdetektől, februárban Juhász
Gyula, márciusban Kosztolányi
Dezső, Balázs Béla, Szép Ernő,
Babits Mihály novemberben,
Tóth
Árpád
pedig
decemberben. Ők alkotják az
első nemzedéket, kiegészítve
Móricz Zsigmonddal, az első
felfedezettel.

A folyóirat történetében négy
nagyobb korszakot lehet
megkülönböztetni. Az első az I.
világháború kezdetéig tartott, a
második a Tanácsköztársaság
bukásáig, a harmadik a 20-as
éveket foglalja magába, a
negyediket
Babits
főszerkesztőségéhez lehet
kötni.
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A háború előtt... és háború alatt
A Nyugat alkotói az I.
világhábor ú alatt a
kezdetektől a humánum
védelmébe álltak. 1915-re
már az egész ország előtt
feltárult a valóság, s a külső
elvárás is az volt, hogy a
Nyugat
egységbe
kovácsolódjék. Csak ekkor
vált igazán táborrá a folyóirat.
Háborúellenes esszék és
ver s ek jel en t ek m eg
elsősorban, mint Babits:
Húsvét előtt című költeménye
és 1918 ősz én Kanttanulmánya a világbéke
jegyében. Ezután tört ki az
őszirózsás forradalom is.
1919 januárjában meghalt

Ady, megrendítve ezzel a
közönséget
és
a
szerkesztőséget is. Móricz
Zsigmond búcsúztatta el. A
Tanácsköztársaság idején a
megszűnés veszélye
fenyegette a Nyugatot a
kommuni stá k sz em ében
demokratizmusa miatt. A
Tanácsköztársaság bukása
utáni első számon a román
katonai diktatúra cenzúrája
látható.
A
Nyugat
1919
novemberében indult újra
meg.

Tóth Viktor és
Szőke Klarita
4.d Drea

1920-tól 1933-ig
A 20-as években a folyóirat
szellemisé ge na gyjábó l
egységesnek mondható. Osvát
1919-ben lemondott a
szerkesztőségről, helyébe Babits
lépett. Ignotus még a Károlyikormány idején Svájcba utazott, de
továbbra is nevét adta. A legfőbb
hagyománynak Adyé bizonyult.
Ady költészete a 20-as évek végére
egyszerre "közérthetővé" vált, így
érthető, hogy mikor Kosztolányi a
régi sérelmekért egy röpirattal
"bosszút állt", a Nyugat egységesen
lépett fel ellene.
A 20-as években lépett fel a
második nemzedék, Szabó Lőrinc,

Zelk Zoltán, Tamási Áron, Gelléri
Andor Endre. Különös figyelmet
fordítottak az Erdélyben rekedt
költők, írók felfedezésének, a
prózában olyan kísérleteknek
engedtek utat, mint Gelléri tündéri
realizmusa.
1929-ben azonban bekövetkezett a
gazdasági világválság, ugyanebben
az évben Osvát öngyilkos lett. A
lapot Móricz mentette meg a
megszűnéstől. Vállalta, hogy az
1931-ig terjedő adósságokat
kifizeti, ha szerkesztői rangot kap.
Babits 1929-ben a Baumgarten-díj
kurátorságát kapta meg, ő is ezzel

az igénnyel kívánt élni. Ketten
lettek tehát szerkesztők, de nem
mindenben értettek egyet. Kettőjük
között rengeteg huzavona támadt, a
november 16-iki szám emiatt nem
jelent meg. Abban állapodtak meg,
hogy Babits fennhatósága alá a
vers és a kritika tartozik, Móricz
alá a próza.
A 30-as évek elején a példányszám
ismét jelentősen visszaesett, 1933ban a csőd már magát Móricz
családját fenyegette. Móricz
elhagyta a lapot, s Babits számára
olyan szerep jutott, mint egykor
Kazinczynak vagy Vörösmartynak.

Békés, derûs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll
széjjel,
S mikor lesz béke és derû?

Juhász Gyula

A harmincas években
Babits lett tehát a magyar
i r od a l om m e gh a t á r oz ó
személyisége. Szerkesztőként
Gellért Oszkár neve is feltűnt,
az ő szerepe azonban nem
volt ilyen jelentős. Babits
neve egybeforrt a Nyugattal.
A széppróza ebben az
évt i z edben min dinká bb
háttérbe szorult: Babits és
Kosztolányi is felhagyott a
regényekkel
való
kísérletezéssel, 1933-ban

pedi g m eghalt Krúdy.
Rengeteg polémia, ankét és
vers jelent meg. A fellépő
harmadik nemzedék is
javarészt költőkből áll:
Weöres Sándor, Jékely
Zoltán, Vas István.
1935-ben kéthetente
megjelenő lapból végleg havi
folyóirattá vált. 1941-ben
Magyarország belépett a

háborúba, Babits meghalt.
Mivel a megjelenési engedély
kizárólag az ő nevére szólt, a
Nyugat megszűnt.
A N yu g a t ut ód j a k én t
titulálható a Magyar Csillag
(1941-44) címú folyóirat,
amit Illyés Gyula szerkesztett.

Kéringer Dorina 2.b

Figyelő
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Babits Mihály
Tanulmányait Pesten, Pécsett, a
ciszterciek gimnáziumában (ma:
Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma) végezte, majd
érettségi után a Pázmány Péter
Tudomán ye gyet em
Bölcsészettudományi Karán
magyar-francia (az utóbbi helyett
később latin) szakos hallgató lett.
Né gyes y Lás zló híres
stílusgyakorlatóráin ismerkedett
meg Juhász Gyulával és
Kosztolányi Dezsővel. Latinmagyar szakon szerzett diplomát.
A századfordulótól írt verseket,
de ezeket nem publikálta. Baján,
Szekszárdon, Újpesten, Pesten,
Szegeden (1906–1908) dolgozott
gimnáziumi tanárként. Ez után
Fogarason, majd 1911-1916
között az újpesti Könyves

Kál mán, a budapesti
tisztviselőtelepi, vé gül a
Munkácsy utcai gimnáziumban
tanított. Első műveivel A Holnap
című antológiában jelent meg
(1908).

1909-ben jelent meg első kötete
Levelek Iris koszorújából
címmel. 1911 folyamán jelent
meg második kötete (Herceg,
hátha megjön a tél is). Ekkor
még főállásban tanító, az újpesti
K ö n yv e s
K á l m á n
Gi mn á zi u mb a n. 1 9 13 -b a n
fantasztikus regénye jelent meg,
A gólyakalifa címmel. Ebben az
évben kezdi el lefordítani Dante
Isteni színjátékát olaszról
magyarra (1913-ban jelenik meg
a Pok ol, 1920 -ban a
Purgatórium, 1923-ban a
Paradicsom). Fordításáért az
olasz állam kitünteti, megkapja a
San Remo-díjat (1940-ben utazik
ki érte, San Remoba). Egy verse

( Ját szot t am a kezév el )
m e g j e l e n é s e k o r
hazafiatlansággal vádolták, s bár
a vers sokkal inkább volt
háborúellenes, elvesztette tanári
állását. Harmadik verseskötete, a
Recitativ 1916-ban jelent meg.

1921 folyamán házasodott össze
Tanner Ilonával. 1924-ben az
esztergomi Előhegyen vettek
nyaralót, ahol a költő haláláig
sokat időztek, Babits sok műve
itt született. Ettől kezdve Babits a
vár os kulturális életének
me gh atá r ozó ala kja let t.
Alapítótagja volt a városban
máig működő Balassa
Tá r s a s á gn a k . Es zt e r g o mi
házában több híres írót, költőt,
művészt fogadott, akik mind
aláírták az úgynevezett autogram
-falat. A nyaraló ma Babitsmúzeumként működik.

1933-ban írta utolsó regényét,
az Elza pilóta, vagy a
tökéletes társadalom című
antiutópiát egy állandó
háborúban élő kilátástalan
világról. Az események egy
meghatározatlan
társadalomban játszódnak,
ahol a háborúban a férfiak
zöme már meghalt, így a nők
is katonai szolgálatot
teljesítenek. Elza pilótaként
fogságba kerül és így saját
szülővárosát kell bombáznia.
1929-től lett főszerkesztője a

Nyugatnak, a kor
legmeghatározóbb magyar
irodalmi folyóiratának.
Lírájára amúgy is jellemző
pesszimizmusát tovább
fokozta a diagnózis, hogy
gégerákban szenved. 1938ban gégemetszést hajtottak
végre rajta, képtelen volt
beszélni, ezért
beszélgetőfüzetén keresztül
érintkezett a külvilággal.
1938-ban jelent meg a Jónás
könyve. 1941. augusztus 4-én
halt meg.

Babits Mihály (szentistváni)
(Szekszárd, 1883. november
26. – Budapest, 1941.
augusztus 4.) költő, író,
irodalomtörténész, műfordító,
a 20. század eleji magyar
irodalom jelentős alakja, a
Nyugat első nemzedékének
tagja.
Édesapja, id. Babits Mihály
törvényszéki bíró volt (később a
budapesti ítélőtáblához nevezték
ki, majd a királyi tábla
decentralizációja következtében
Pécsre helyezték), édesanyja
Kelemen Auróra (művelt,
versszerető - könyv nélkül tudta
az Anyegint, a Toldi szerelmét,
A délibábok hősét).

Örömötök sok,
bánatotok semmi.
Segítsen az Isten
boldognak lenni!
Legyetek mindig
vidámak,
Örüljetek minden
szépnek,
Én így kívánok
nektek
BOLDOG ÚJ
ÉVET!

1918-as megalakulásakor a
Vörösmarty Akadémia alelnöke,
1925-ben elnöke. 1930-ban a
Kisfaludy Társaság rendes tagja.
1920. februárjától kizárásáig
rendes tagja volt a Petőfi
T á r s a s á g n a k .
A Nyugat főmunkatársa, majd
1919-ben egyetemi tanár, de csak
a Tanácsköztársaság bukásáig.

Tudtuk már rég, minden
hiába, rák
marcangol és szemedben ott
ragyog
egy messzi és örök dolgokból
font világ,
s hogy oly időtlen vagy te,
mint a csillagok.
Tudtuk, hogy meghalsz,
tudtuk s mégis oly
árván maradtunk most a
Művel itt.
Nagysága példa. És magasság.
És szédület. Szivet dobogtató.
(Radnóti Miklós: Csak csont és
bőr és fájdalom, Babits Mihály
halálára, részlet)
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Babits költészete
Költészete évtizedeken át a
magyar líra élvonalában
állt. Értelmi gazdagság,
sokszínűség és csiszolt
verskultúra jellemzi. Korai
éveiben a személytelen líra
meghonosítására
t ö r e k e d et t , er k ö l c s i
felelősségtudattól áthatott,
személyes arculata - erős
érzelmi hatás egyidejű
megjelenésével - inkább
csak a háborús évektől
jellemzi lírájának egy
részét. Fortissimo című
verséért - melyben az I.
világháború tombolásának
meg nem akadályozása

miatt Istennel is pörbe
szállt - vallás elleni vétség
címen indítottak ellene
eljárást; ugyanakkor művei
sokaságában
vall
közvet ett en
vagy
közvetlenül is alapjában
k a t o l i k u s
világszemlélet éről.
Elmélyült gondolkodása
ér v é n y es ü l t r és z b en
filozófiai tárgyú esszéiben
és az európai irodalom
áttekintésében. Kísérletező
készsége hagyományos és
moder n tör ekvés e k
ötvözeteit nyújtó prózai
í r á s a i b a n
i s

megnyilatkozott.
Legértékesebb prózai műve
a
Halálfiai
cí mű
cs a lá dr eg ény. E lt ér ő
korokból, s több nyelvből
való fordításai - melyek
alkalmanként
az
önkényességnek, illetve az
önálló alkotásnak is teret
adnak - líraiakon kívül
dr á ma i mű v ek et is
ma g u k b a f o g l a l n a k ;
ki emel k ed ő a lk ot á s a
Dante: Isteni színjátékának
tolmácsolása és az Amor
Sanctus.[1]

El-elnézlek, ti hontalan
fenyõk,
Ti erdõ-testbõl kitépett
tagok.
Hányan mondhatják el ma
veletek:
Ó én is, én is hontalan
vagyok!

Reményik Sándor

Művei
Regények
Gólyakalifa (1913)
Timár Virgil fia (1922)
Kártyavár (1923)
Halál fiai (1927)
Elza pilóta, vagy a tökéletes
társadalom (1933)
Verseskötetek
Levelek Íris koszorújából
(1909)
Herceg, hátha megjön a tél is!
(1911)
Recitatív (1916)
Nyugtalanság völgye (1920)

Sziget és tenger (1925)
Az Istenek halnak, az ember él
(1929)
Versenyt az esztendőkkel! (1933)
Összes versei (1938)
Kiemelt versei
In Horatium
Óda a bűnhöz
Himnusz Irishez
A lírikus epilógja (1904)
Cigány a siralomházban (1929)
Május huszonhárom Rákospalotán
(1912)
Húsvét előtt (1916)
Ősz és tavasz között (1936)
Jónás imája (1939)

Figyelő
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Számítógépes játékok
Nem értem, mi olyan
jó a számítógépes játékokban.
Azt mondják, hogy
szerencsés gyerek vagyok, hogy
n in cs s zá mít ó gé pe m. Az
osztályban azonban majdnem
mindenkinek van! Nem tudom.
Szerintem jobb, hogy nincsen
számítógépem, mert így több
időm marad tanulni és játszani.
Inkább játszom kint a szabadban
a barátaimmal, minthogy bent
üljek a számítógép elött. Néha
esténként szoktunk kártyázni
bújócskázni, kerékpározni vagy
egyszerűen csak beszélgetni. Az
os zt á l yb a n mi n di g a r r ól
beszélnek a fiúk, hogy milyen
játékot játszottak, és hogy milyen
hőst
fejlesztettek
tegnap.Azonban a számítógépet
Háztól-házig,
szívtõl-szívig, az
egyik helytõl a
másikig - a
karácsony melege és
élvezete
mindannyiunkag
közelebb hoz
egymáshoz.

Emily Matthews

Növénykertben
Egyszer Karcsú Nelli, a jegenye,
odaszólt a liliomhoz:
- Liliom, te nem gonoltál már arra,
hogy jó lenne elmenni a parkból?
- Nem. Miért? Te el szeretnél
menni?- kérdezte a liliom.
- Én ugyan nem. Szeretek itt lenni,
csak tudod mostanában kevesen
járnak a parkban.
- Hogy érted?- kérdezte ismét a
liliom.
- Nézd, ott ül egy néni a padon.
Csak egyetlen anyóka. Senki
egyéb. A madárházban pedig egy
madár sincs.
Elszomorodott Nelli is meg a

Növénykertben
Egy szép reggelen a parkban
nagyon szépen sütött a nap.
Karcsú Nelli, az akácfa
sétált a parkban, és találkozott a
rózsával. A rózsával leültek egy
padra és elbeszélgettek. Arra járt a
tulipán és kérdezte, hogy hallottáke a nagy hírt.
Az akácfa és a rózsa nem tudták,
hogy mi a nagy hír.
- Mond gyorsan tulipán a nagy
hírt!- kérték a növények.
- Képzeljétek el, hogy az új
madárházban tartják a virágbálat! –
mondta.

nem csak játékra lehet használni.
Remélem, hogy majd egy nap
ráébrednek arra, hogy a
szabadban jobb játszani, mint
bent.
Ez a véleményem a
számítógépes játékokról.

Vituska Adrienn 7.c
Nem értem, mi a jó a
mámítógépes játékokban?
Az o s zt á l yo m b a n
minden fiúnak van számítógépe.
Jönnek az iskolába, és már korán
reggel arról beszélnek, hogy
milyen játékot játszanak, és
milyen hőst fejlesztettek ki
tegnap. Mikor megkérdik, hogy
nekem miért nincs gépem, én
mindig azt mondom, hogy
inkább játszom kint a szabadban,

a barátaimmal, mithogy bent
üljek egymagam a szobában és
nézzem a képernyőt, azon
a g gó d j a m, h o g y n e h o g y
legyőzzönek. Néha sajnálom
őket, hogy nem tudják érezni a
levegő friss illatát és nézni a
tájat. A barátaimmal szoktunk
futkározni, kerékpározni vagy
a kár e gys ze rű en csa k
beszélgetni. Lehet, hogy pár év
múlva nekem is lesz
számítógépem, de remélem én
nem válok játékfüggővé.
Egys zer ű gyer ek
szeretnék maradni, aki szeret
társaságban lenni.

Kovács Mihály 7.c

liliom is.Gondolkodtak, mi tévők
legyenek.
Vannak
még
növénybarátaik,
akik
szintén
szeretnék, hogy sok ember járjon a
parkban.
- Figyeljetek! – kiálltotta el magát
Nelli.
-Fogjunk össze, hívjuk be az
embereket a parkba!
- Jó! Rendben!- kiabálták vissza a
növények,
mert
mindenkinek
tetszett ay ötlet.
Minden növény felöltötte legszebb
ruháját, illatát. Szinte ragyogott a
park. Erre a ragyogásra, s főként az
illatra megérkeztek a lepkék,
madarak. Énekelni kezdtek. Az
ének pedig becsalta a zárt szívű
embereket a parkba.
Pár óra múlva megtelt a park.

Karcsú Nelli, a jegenye népszerű
lett.
Mindenki
őt
akarta
fényképezni.
Azóta midnen rendben
megy a parkban. A növények
örülnek, hogy visszatértek az
emberek, Karcsú Nelli is örül, újra
csiripelnek a madarak, megint
olyan, mint régen. Boldogok az
emberek.

Ezen a növények elcsodálkoztak.
- Hány órakor kezdődik a bál?kérdezte kíváncsian a rózsa.
- Pontban fél nyolckor, ma. –
mondta a tulipán.
Arra járt a margaréta, és margaréta
barátnőjüknek is elújságolták a
nagy hírt.
Kezdett már besötétedni,
így
elindultak
hazafelé.
Mikor
majdnem hazaértek, a szemtelen
nagy kaktusz rájuk birított egy
szemetesládát. A kis virágok
pánikba estek és elkezdtek
segítségért kiabálni. Épp arra járt a
fűzfa és meghallotta a segítségért
kiáltó
virágok
kétségbeesett
hangját. Odamnet és leemelte róluk

a szemetesládát. A kis virágok
nagyon hálásak voltak, és elhívták
a fűzfát is a bálba. Karcsú Nelli, az
akácfa, első látásra beleszeretett a
fűzfába. Természetesen a fűzfa is
Nellibe. Egy pár év múlva csaptak
egy nagy lakodalmat, és megívták
az
összes
kis
virágot
a
mennyegzőre.
Nagyon jól szórakoztak
és boldogságban élnek... még ma
is.

Körmödi Valentina 5.b

Csernovity Szimóna 5.b
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Miért fontos a barátság?
Miért fontos a barátság? Azt
mondják, hogy a barátság
örökké
tart.
Létezik-e
egyáltalán? És ha igen,
tényleg örök életű? Felmerül
még az a kérdés is, hogy
minden ember megtalálja-e a
barátját?
Fiatal korom ellenére
büszkén kijelenthetem, hogy
sok barátom van. Közülük
viszont
csak
egy-két
lelkibarátom. A barátság
lényege a bizalom. Fontos,
hogy megbízzunk egymásban,
és meghallgassuk a másikat.
Legféletettebb titakaimat is
meg merem osztani velük.

Mindig számíthatok rájuk, és
a hátam mögött soha nem
beszélnek
ki.
Vannak
barátságok,
amik
gyermekkorban köttettnek, és
az igaziak a felnőtt korban is
megmaradnak.
Az
élet
próbatételeket
tartogat
számomra,
melyeket
a
barátok nélkül, nem biztos,
hogy megtudnék oldani.
Remélem, hogy a legjobb
barátom még évek múltán is
megmarad. Hiszen a barátság
talán a legfontosabb dolog az
ember életében.
Sinkovics Áron 6.b

Milena Švonja 8.a

Én, a piacos
A karácsony meglengeti a
Hajnali négy óra van, és csörög a
vekker. Nagy nehezen felébredek
mély álmomból, és elkezdek
felöltözködni.
Apu nagyban a kávéját
szürtyölgeti, én pedig álmosan a
fürdőben készülődöm, hogy kész
legyek az indulásra. Ekkor tudom
meg,
hogy
Szenttamásra
indulunk a piacra árulni. Előző
nap már mindent elkészített apu,
a most csak a teherautót várjuk,
hogy bepakoljunk és útra
keljünk.
Meg is érkezik a jármű,
bepakolunk.
Egy
sarokban

meglapulok, míg oda nem érünk.
Alszok még egy kicsit. Nagy
csörtögésre
kelek
fel.
Megérkeztünk.
Elkezdünk
kipakolni, apu az ő asztalára, én
pedig az én asztalomra. Hét óra
után az emberek is elkezdenek
vásárolni. Sok fajta emberrel
találkozok: komollyal, vidámmal,
kedvessel és szemtelennel is.
Sokan alulbecsülnek engem,
mivel fiatal vagyok, nem pedig
felnőtt. Azért sem hagyom
magam. Ha kell, ötször is
lemérem az árut, hogy a vevő
belássa,
becsületes
vagyok.

Szereztem egy pár olyan
vásárlót, akik minden piaci nap
nálam vásárolnak. Kissé fárasztó
ez a munka, de viszont
szórakoztató
is.
Egyesek
veszekednek,
mások
pedig
viccelődnek az elárúsítókkal.
Ezért is tetszett meg a piacozás.
Ha
csak
tehetem,
megyek és besegítek minden
alkalommal. Így nekem is és
édesapámnak is könyebb lesz a
munka.

A felfedezés

keresztül
hallották
a
számlálást. Öt, négy, három,
kettő, egy... és a rakéta nagy
lángcsóvákkal indult el az
ismeretlenbe. Útközben Béla
a képernyőt nézte. Az út fél
órás volt. Mikor kiértek a
galaxisba, elhagyva a Föld
légkörét, Béla csodálkozva
nézett ki az egyik ablakon.
Nézte, ahogy egyre messzebb
kerülnek a Földtől. Leszálltak
a Holdra. Ott a sziklák körül
kis manók jöttel elöl. Valamit
susmogtak az ő nyelvükön.
- Adok nektek egy arany

koronát, de tünjetek el inenn!
- Rendben.
Rakéta Béla nagy
örömmel tért vissza a Földre.
A korona pedig a Múzeumba
került.
Hadnagy Csongor 5.b

Rakéta Béla kiskorától arról
álmodozott, hogy fel szeretne
menni az űrbe.
Béla felnőtt lett.
Elérkezett az a pillanat,
amikor felszáll az űrbe.
Autóval
kiszállították
a
kilövőállomásra.
Megismerkedett
társaival,
akikkel a rakétában lesz
együtt.
Szétkapcsoltál
a
rakétát az állomástól, és
megkezdődött
a
visszaszámolás. Ők rádión

varázspálcáját, és
onnantól minden puhább
és gyönyörûbb.

Norman Vincent Peale

Nagytorma Adrián 7.b

Bús Balcer Alíz 4.c

Figyelő
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Akkor áss kutat, amikor még nem vagy szomjas!

A legjobb karácsonyi

kedvem megtanulni az első
leckét, tehát azon a héten nem
tanultam a biológiát. A
következő óránk csütörtökön
az utolsó óra volt. Vidáman
mentem be a terembe
t u d vá n, h og y n e ms ok á r a
megyünk haza. Na a jókedvem
hamar elszállt, ugyanis a tanár
bejelentette:
-Feleléssel kezdjük az órát!
Első felelőnk…-mondta a
naplóra nézve-…Balog Albert.
Picit megnyugodtam, ugyanis a
névsor végén vagyok, de ettől
függetlenül gyors tanulásba
kezdtem. Rögtön kinyitottam a
könyvet és a füzetet, olvastam,
olvastam és csak olvastam.
Csak úgy ömlött rólam a víz!
Szememben egy felelés fél
percnek, egy mondat elolvasása
pedig fél órának tűnt.
-Ez így nem megy! gondoltam magamban.
Egy pillanatra felnéztem a

könyvből és akkor láttam meg,
hogy a névsorban előttem levő
fiú most ült le. A tanár még
meg is dicsérte az osztályt,
hogy eddig mindenki ötösre
felelt. Már előre tudtam, hogy
hamarosan megváltozik a
véleménye….Felszólított. A
gyomrom görcsbe rándult, alig
bírtam nyelni, de végül
felk elt em. N a g yneh ez en
elkezdtem valamit:
-Hát…ööö…az állatok…ööö…
elődei a…az…amőba!...Meg
a z…ööö…ostoros…ööö-és
a k k or n a g y ö r ö m öm r e
megszólalt a csengő!
Fellélegeztem és nyugodva
ültem le.
S z á m o m r a
felejthetetlen ez az élmény és a
biológia óráról mindig ez jut
eszembe. Azóta minden leckét
megtanulok minden órára.

néni. Ez részben igaz is, mert ha
tanulunk, akkor nem szabad
beszélgetni,
forogni,
Drea
Óbecse
és rendetlenkedni. A verekedőket,
Topolya között elterülő kis káromkodókat sem szereti, de a
falucska. A becsei Petőfi Sándor szép munkáknak nagyon örül és
ha jók vagyunk és szorgalmasan
Általános Iskolához tartozik.
Az iskolaépület két dolgozunk, cukrot ,,varázsol’’
tanteremből, egy kicsi tanáriból, elő a tanári asztalból. Nagyon
konyhából és vizesgócból áll. A szeret játszani és sok érdekes
két tanteremben I-IV. osztályig játékot tud, de ha felolvas
folyik a tanítás. Az egyik nekünk, akkor olyan, mintha
teremben az I. és III. osztályos meseországban lennénk! Nagyon
tanulókat oktatják, a másikban a szereti a könyveket és úgy nevezi
II. és IV. osztályosok gyűjtögetik őket, hogy a néma tanítók. Zene
a tudás magvacskáit. Az épület órán muzsikaszóval tanuljuk a
igen régi, elavult, de már épül az dalokat. Úgy gondoljuk, hogy
új ,,iskola”, mely sokkal megszeretett bennünket, csak
tágasabb és szebb lesz, mint a akkor szomorodik el, ha a becsei
iskoláról
kérdezzük,
mert
mostani.
Az I. - III. osztályt sajnálja a régi diákjait, akiket
2008.
szeptember
elsejétől jövőre majd mi is megismerünk,
Gyurcsik Stefánia tanítónő ha majd V.-be járunk. Reméljük,
tanítja. A II. és IV. osztályosokat hogy azok a gyerekek is olyan
e röpke két hónap alatt már kedvesek lesznek velünk ,mint a
többen is tanították: Máté Ágota, tanító néni.
Október 23-án kaptunk
Jankovity Anabella és október 16
-a
óta
Cseszák-Bezzegh kettő új táblát és néhány
iskolapadot,
amit
hálásan
Julianna a tanítónőnk.
Amíg
meg
nem köszönünk az igazgató néninek.
ismertük, féltünk tőle, mert azt A táblák és padok kiszállítását
hallottuk, hogy szigorú tanító Tóth Zoltán magánvállalkozó

díjmentesen vállalta. Ezúttal is
köszönjük neki a segítségét.
A kis iskolánk minden tanulója
lerajzolta
legkedvesebb
könyvének fedőlapját és így mi
is részt veszünk a becsei
Népkönyvtár pályázatán. Sajnos
még sose láttunk egy igazi
könyvtárat csak a tanító nénink
elmondása alapján próbáltuk
elképzelni, hogy milyen is lehet
egy igazi könyvtár, de Júlia
tanító néni megígérte, ha jól
tanulunk és szépen, udvariasan
viselkedünk, akkor majd elvisz
bennünket
a
becsei
Népkönyvtárba. Hát igyekezni
fogunk!
2008.október 24-én dr.
Ferdis Sahtijari előadást tartott
iskolánkban
a
személyes
higiéniáról
és
az
egyes
betegségek megelőzéséről.
Hát így telnek a
tanítási napok a mi iskolánkban.
Szeretettel várunk mindenkit, aki
csak
szeretne
meglátogatni
bennünket, szívesen látjuk!

A biológia a kedvenc
tantárgyaim közé tarozik.
Részben azért, mert érdekesnek
találom és mert szerintem
mindig érdekes dolgokat
tanulunk, részben pedig azért,
mert vele ka pcs ola tban
tanultam meg egy fontos
leckét.
Mivel érdekesnek
találom, elmesélem nektek is:
Szeptember elsején iskolába
indultunk.
A második óra
biológia volt, amit izgatottan
vártam. Ám amikor elkezdtük
az órát , nagyon unalmasnak
tartottam. Az állatok felosztását
tanultuk, mindegyiket csak
megemlítettük, de ez nekem
nem volt elég! Rögtön mindent
meg akartam tudni mindenről.
Óra végén a tanár a szokásosat
mondta:
-Tanuljátok meg ezt a leckét!
Mivel mindig ezt hajtja és nem
gyakran felelünk, nem volt

Vukov Anita 6.c

ajándék mind közül:
az egymásba merülõ
családtagok
jelenléte.

Burton Hillis

Kárpinszki
Kornélia 7.b

A mi iskolánk

A II.d és a IV.d
osztály tanulói
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Kibújik a szög a zsákból
Eddigi életem során
sok barátra tettem szert, és
igyekszem is mindegyikkel jó
viszonyt ápolni, de minden
ember követ el hibákat, s ez alól
én sem vagyok kivétel.
Egy borús vasárnap
délutánon, miközben az ablakon
keresztül szemléltem a kihalt
utcát, amivel általában akkor
foglalom el magam, amikor
unatkozom,
megcsörrent
a
telefon. Timi hívott, a legjobb
barátnőm.
Vele már első osztályos korunk
óta ismerjük egymást, és szoros
barátság szövődött köztünk.
Mikor beleszólt a telefonba, már
rögtön tudtam, hogy valami nincs
rendben.
Gyanúm
beigazolódott… Ez alkalommal
nem azt akarta közölni, hogy
kitől és milyen szerelmeslevelet
kapott, hanem elmesélni, hogy
nagymamája kórházban van, és
aggódik érte. Egyedül érezte
magát, és gondolta, hátha

A kővé vált királyfi
Volt egyszer egy öreg
k i r á l y. V ol t a n n a k k é t
gyönyörüséges fia. Egyszer az
apjuk elé álltak, hogy ők el
akarnak menni hetedhét ország
ellen világot próbálni. Az öreg
király eresztette őket.
Ment, ment a két fiatal
ember. Nem sokára beértek egy
idegen városba. Éppen vásár volt
benne gyönyörű szép bokrétákat
árultak. Mind a két királyfi vett
egyet.
Egyikre piros a másikra zöld
pántlikát kötöttek és mentek
tovább. Egyszer öszetalálkoztak
egy nagyszakálú öregemberrel.
-Hová igyekszik kendbátya?
-Hát bizony ezeket az állatokat
eladni, ha vevőjük akadna.
A két királyfinak megesett a
szíve az öregemberen, és az
állatokat megvették tőle. Mentek
tovább, hát egyszerre kétféle vált
az út.
Mondja a kisebbik:
-Válasz te bátyám.
-Én a fekete utat választom.
-Jó, tudod mit, itt van a nagy

elterelem
a
gondolatait
beszélgetésünkkel.
Megsajnáltam, és próbáltam
vigasztalni.
Később
másra
tereltem a szót, hogy ne csak a
problémán járjon az esze. A
beszélgetés végén megkért, hogy
ne áruljam el senkinek, mert
rosszul esne neki, ha mindenki
erről kérdezgetné. Én persze
megígértem, hogy tartom a
számat.
Hétfőn az iskolában mindenkinek
feltűnt Timi rosszkedve, s mivel
ő minden érdeklődést elutasított,
ezért a többiek hozzám fordultak.
Eleinte sikerült betartanom az
ígéretemet, de később, amikor
Anita kérdezősködött, kicsúszott
a számon a szomorúság oka.
Azonnal
rájöttem,
hogy
hibáztam, és megkértem Anitát,
hogy hallgasson az ügyről, mert
nem lett volna szabad jártatnom a
számat. Megígérte, hogy tartja a
száját. A nap végén semmi furcsa
nem történt, és Anita nem
árulkodott, de alig tudtam Timi
szemébe nézni, tudván, hogy
cserbenhagytam őt.

Másnap Timi vidáman állt elém,
s közölte, hogy a nagyija jól van,
és hazaengedték. Én nyeltem egy
nagyot, majd kiböktem:
Örülök,
hogy
minden
rendben, s téged is jó
vidámnak látni!
Ő persze rögtön észrevette, hogy
baj van. Ekkor faggatózni
kezdett.
Próbáltam
arra
hagyatkozni, fáj a fejem. Timi
ezt el is hitte, de én már nem
bírtam tovább, és kiböktem, hogy
hibáztam.
Elmeséltem
a
történteket, majd hozzátettem,
hogy sajnálom. Átölelt, és így
szólt:
- Nem haragszom rád, meg
örülök, hogy bevallottad, és
végül is az számít, hogy
nagymami jól van!
Ekkor könnycsepp gördült ki a
szememből.
Azóta
Timivel
teljes
mértékben
megbízunk
egymásban, s ha hibázunk, bátran
elmondjuk a másiknak, majd
közösen
megoldjuk,
helyrehozzuk a dolgokat.

dióf,a kössük fel rá mind a kettő
bokrétát, ha egyikünk viszajön és
látja, hogy a másiknak a virágja
elhervat, abból tudhatja, hogy a
testvérének vége. Azzal elváltak
egymástól.
Vándorol az öregebb testvér, mig
elérkezik egy városba. Az be volt
húzva fekete palásttal. A királyfi
b e me nt e gy ve n d é gl őb e .
Megkérdezte a kocsmárost, hogy
miért vannak nagy gyászban.
-Hát bizony nem más volt az oka,
egy idegen vitéz az követelte a
királytól, hogy őrá hagyja az
országot a királykisasszonyal
együtt, ha a király vitézei le nem
győzik.
Sokan kiálltak ellene. Mind az
egy szálig elestek. Elesett a
király két szép fia is, ezért nagy
gyász.
A királyfi másnap reggel
megvívott a vitézel. Úgy forgatta
a kardot, hogy a vitéz észre se
vette, hogy ketté vágta. A király
bevitette a kastélyba és neki adta
a lányát és megigérte, hogy
halála után őrá száll a hatalom.
Egyszer azt mondta az öreg
király:
-De ennék vaddisznó húst!

Mondja a kiráyfi.
-Ha az kell, akkor hozok.
Egy lovat és egy puskát fogott,
elindult az állataival de eltévedt
és rá is sötétedett: Tüzet rakott és
az állatai elnyújtoztak. Hallja,
hogy feje fölött a fán valaki
jajgat.
-Jaj defázom, jaj de fázom!
-Gyere le, van tűz, gyere le!
Lá s s a e g y c s ú n ya v é n
boszorkány.
-Nem merek félek az állataitól.
Ledobok egy botot, üsd meg
őket, attól tudom, hogy nem
bántanak. Megütötte őket
egyszerűen kővé váltak. Leugrott
a fáról, elvette a királyfitól a
botot, megütötte őt is, s kővé
vált.
Eltelt egy hónap. Az
ifijabbik fiú viszajött a fához és
látta, hogy testvére virágja
elhervadt.
Elindultt azon az
úton, amelyen ment a testvére.
És belebotlott egy óriásba. Nagy
csata volt, de a királyfi nyert...

Péter Lea 6.c

Megyeri Valentin 6.b

Figyelő

Elek Annamária 6.b

Igazi lelkünket akárcsak az
ünneplõ ruhákat gondosan
õrizzük meg, hogy tiszta
legyen majd az ünnepekre.

József Attila

Bertók Izabella 5.b

Figyelő
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Az ősz (tájleírás)
Az ősz a kedvenc évszakom.
Azért, mert ősszel kezdődik
az iskolaés akkor van a
születésnapom.
Az ősz az szép, tarka. Ősszel
hullanak a falevelek, a
virágok
hervadnak.
Az
emberek szántanak, vetnek,
műtrágyáznak.
A
gólyák,fecskék elrepülnek, az
állatok elbújnak, és csak
tavasszal jönnek elő. A nénik

a virágoskertben dolgoznak,
összegereblyézik a lehullott
leveleket. Ősszel akinek van,
leszedik a körtét, almát és az
szőlőt. Bent begyujtanak,
mindenki
jó
vastagon
felöltözik.
Az őszt nagyon szeretem,
mert olyan szép színes.
Rákos Violetta, 4.b osztály
(Drea)

Az ember életének szakaszai

Eldöcögött már az óév szekere,
Ez a szekér sok-sok
gonddal volt tele.
Pusztuljon hát
nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el
örökre.
Asztalunkon mindig
legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly
legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk
és imádunk,
Áldja meg két szent
kezével családunk.

„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi
és nő:
Fellép s lelép mindenkit sok
szerep vár...”
William Shakespeare
Ahogy mondta Shakespeare,
az életben mindenki sok
szerepben tudhatja magát.
Csecsemőként kezdjük, s úgy
is fejezzük. Közebn viszont
rengeteg élményben van
részünk. Csecsemőkor után,
amikor még csak játék
minden,
s
gondtalanok
vagyunk, nagyobbak leszünk,
s kezdődik egy újabb szerep.
A tudás házában bővítjük
elménket a tudással, de
közben jókat „szerepelünk”.
Egy újabb életszakaszba
esünk, ahol már a szerelem

A kutyám
Nemrég új kutyus érkezett a
családba.
A neve Cuki. Fekete és barna
bundája van. Eleinte nagyon
félénk
volt,
de
aztán
hozzászokott a környezethez.
Igaz, kicsit szemtelen, mert
megeszi
a
macskák
ennivalóját. De azért a
macskák
sem
engedik
magukat, mert kieresztik a

sem maradhat ki. Majd az
igaz szerelemből rózsaszín
felhők, és egy pár év
múlásával
zuhanunk....Zuhanunk
az
időskorba,
amikor
már
emlékezetünk
sem
lesz
tökéletes,... azért azt az egyet
szerintem soha nem feledjük,
hogy
érdemes
volt-e
élni...”Lenni,
vagy
nem
lenni?”- ismét Shakespeart
idézve, ám az én válaszom a
lenni lenne. Mert hogy miért
élünk, arra talán a következő
szavak
adhatnának
magyarázatot:
szerelem,
barátság,
család,...Egyre
jobban az az érzés fúrja az
oldalam,
hogy
életünk
egyetlen mondat, csak nem
tudjuk
szavakba
önteni.
Rossz úton jár az, aki

álmokból épít várat, de
közben elfelejt élni. Nekem is
sok tervem van a jövőben. „
A múlt emlék, a jövő titok, a
jelen pedig ajándék...” Az élet
nagy ajándék. Nem szoktam
azon gondolkodni, hogy: mi
lett volna, ha... – mert ami
megtörtént, azon nem mindig
lehet változtatni.
Élek a jelennek, s
míg most fiatal vagyok
tudom, hogy sok pofont
fogok még kapni az élettől,
de bennem van erő...
„ Mert a legvégén nem az fog
számítani,
Hogy mennyi év volt
életedben,
Hanem, hogy mennyi élet
volt éveinkben...”
Kovács Noémi 7.c

karmukat, mikor közeledik.
Nagyon játékos, szerencsére
van kivel játszania. Van még
két kutya, Lédy és Csöpi,
akik ugrándoznak vele. Lédy
sokal nagyobb tőle, ezért
féltünk is, hogy rálép a nagy
tappancsával.
Mikor meglát egy idegen
macskát, elkezd ugatni, elég
furcsa
hangja
van.
Szerencséje, hogy ilyen kicsi,
mert
így
könnyebben
közlekedik. A kerítésen van

egy lyuk, ahol pont kifér a
hátsóudvarba
a
többi
kutyához.
Mindenhová
futkározik,
ahová
mink
megyünk. A kertben szokott
szaladgálni. Persze a házba is
akarna, de nem engedjük be.
De van, amikor besurran.
Nagyon édes kiskutya.
Remélem ilyen is marad.
Horvát Leóna 7.c
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Húsz év múlva
(Képzett napló a jövőmről)

2028. február 1-je, kedd
Reggel 6 órakor csörög az
ébresztőórám, mivel 7-re
megyek dolgozni. A férjem,
Ferenc az ágyba hozza a
reggelit, ezzel kíván boldog
34-ik születésnapot…
Kikecmergek az ágyból,
megnyomok egy gombot,
ekkor széthúzódik a függöny
és az üvegen át a gyönyörű
belgrádi panoráma tárul a
szemem elé…
Húsz évvel ezelőtt végeztem
a kamenicai rendőriskolában,
ekkor szereztem meg a
jogosítványomat és költöztem
a fővárosba.
Beérek a munkahelyemre,
ahol minden munkatársam kis
ajándékkal
a
kezében
felköszönt. Ennek nagyon
örülök… Majd a főnököm
közli velem a hírt, hogy ma
terepen fogok dolgozni. A
társam Jelena lesz, aki 28
éves. Nagyon jó munkatársak
vagyunk, szeretünk együtt
dolgozni, mivel jól megértjük
egymást.
Meglepődünk,
amikor lemegyünk a garázsba
és megtaláljuk a vadonatúj
Megértettem az állatok
nyelvén

Elsőáldozásomra
kaptam a nagybátyáméktól
egy
akváriumot
teli-teli
különféle halakkal.
Nyár közepe felé az
egyik guppinak születtek
kicsinyei,
melyet
egy
elkeritett részbe helyeztünk.
A
porongyok
nőtteknövögéltek,
szorgalmasan
etettem
őket.
Párat
megpróbáltunk áttenni a
nagyokhoz, de sajnos eddig
mindet bekapták. Egy nap a
legnagyobbat akartam áttenni,
mikor rámnézett félelemmel a
szemébe és azt mondta
emberi nyelven:

rendőrautókat, a fehér BMWet. Az egyiket mi kapjuk, a
mai
napon
már
azzal
járőrözhetünk… Járőrözésünk
közben
hamarosan
Slavóniánál kötünk ki, ahol a
forgalmat
irányítjuk.
Ellenőrzés végett megállítok
egy gépkocsit:
Jó
napot,
hölgyem!
köszönök
Kérem
a
jogosítványát,
az
autó
forgalmiját és a személyi
azonossági igazolványát.
Átnézve a kért iratokat
észreveszek
valamit,
és
figyelmeztetem a sofőrt, hogy
meg kell bírságolnom, mivel
lejárt a személyazonossági
igazolványa. Ez a forgalmi
törvények szerint 1000 dinárt
tesz ki. Megkérdezem a
hölgytől, hogy van-e pénze
kifizetni a büntetést itt a
helyszínen, vagy írjak egy
jelentést,
ami
nyolcnapi
haladékot enged meg.
Rendben van, kifizetem a
büntetést itt a helyszínen válaszol a jármű vezetője.
Átadtam az elismervényt a
pénz átvételéről, visszaadtam
a hölgy iratait, szerencsés utat
kívánok neki és szalutálva

elköszönök!
A munkaidő végéig, 15 óráig
nem történik semmi különös
esemény,
csak
néha
elvégzünk
pár
rutinellenőrzést… Mindezek
után indulunk is vissza a
rendőrállomásra, ahol leadjuk
a
jelentést
a
mai
munkánkról…
Négy órára már itthon is
vagyok, ahol a gyerekeim:
Anna,
Marci
és
Rebi
lerajzolták a családot ezt
szánták
szülinapi
ajándéknak… a férjem pedig
pizzát rendelt vacsorára,
aminek az egész család örült,
még a kutyánk, Berci is,
mivel néha kap egy-két finom
falatkát. Az ízletes vacsora
után együtt tanultunk a
gyerekekkel, hogy minden jól
menjen holnap, a suliba. Még
játszunk is egy jó nagyot:
lovacskázunk, bújócskázunk
és ugrálunk a bútorokon. A
kimerítő
játék
után
pancsolunk egy jót, majd a
három
kis
virgonckát
lefektetjük aludni, mi pedig
elmegyünk moziba, megnézni
egy romantikus filmet…

- Ha nem teszel át a
felnőttekhez, cserébe azzal a
képességgel áldalak meg,
hogy
érteni
fogod
a
nyelvünket.
Így is lett. Azonnal halgatózni
kezdtem. A nagy sárga hal
panaszkodott, hogy kevés a
kaja, az öreg fekete meg
mesélte a
hőstetteit
a
fiataloknak, a vörös pedig azt
kiabálta, hogy aki a közelébe
jön, azt kiírtya a víz színéről.
Elnevettem magam. Jött az
etetés.
Kihasználva
az
alkalmat, mielőtt odaadtam
volna a kaját, kifaggattam a
sárga halakat, hogy mért eszik
meg a
Porontyokat. Azt felelték,

hogy kevés a haltáp amit
kapnak, így mindig éhessek.
Attól a naptól kezdve
többször etettem őket.
Egy hónappal később
áttettük a kicsiket. Azóta
boldogan úsznak, míg a
nagyok nem éhessek.
Molnár Kinga 4b

Kovács Izabella 8. c

Figyelő

Szőke Klarita 4.d Drea

Dicsértessék a jó Isten Krisztus!
Angyal szál az égből, ruhája
hófehér
csillagokon lépdel, míg a földre
le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol
borítja,
de az ó esztendőnek készen már
a sírja.
Angyal édes angyal, lebbencsd
föl a fátylat,
hogy az új esztendőben ne érjen
sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást,
békességet,
hogy melegebben süssön a nap
a házunk felett.

Fenyvesi Timót 2.b

Figyelő
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Haragban a világgal

„Karácsonyi ajándék
ötleteim: Az
ellenségednek
megbocsátás, az
ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek
szívességség;
mindenkinek
jóindulat, minden
gyermeknek egy jó
példa, és végül
magadnak tisztelet.”

Mostanában elég sokat
veszekszem mindenkivel. Úgy
érzem, hogy igazságtalan az
egész világ. A tűrőképességem
egyenlő a nullával. Hiába
igyekszem visszafogni magam,
sokszor nem sikerül.
Legtöbbet anyámmal
veszekszem. Minden apróságon
összekapunk, de azok az
apróságok nekem fontosak. Múlt
szerdán például megkérdeztem
tőle, hogy kimosta-e a kedvenc
farmerem, mert hétvégére kell.
Erre elkezdett kiabálni, hogy
addig kétszer is ki lehet mosni,
meg hogy nem csak egy
nadrágom van… Megfogtam a
nadrágot és kimostam magam,
utána pedig bementem a
szobámba
és
olvastam.
Legtöbbször azt csinálom, vagy
pedig alszom. Néha annyira
összeveszünk, hogy 2-3 napig
nem is szólunk egymáshoz.
Olyanra is volt már példa, hogy a
nagymamám
átjött,
hogy
megkérdezze: kitört-e a családi
háború, mert úgy kiabáltunk,
hogy a tetőn a cserepek
ugráltak… Na meg persze a
tanulás, a takarítás miatt is sűrűn
összerúgjuk a port.
Az iskolában is folyik a harc, ott
a tanárokkal. Nemrég biológiából
három egyest kaptam egy anyag
miatt, amit nem tanultam meg.
Három egyes egy leckére, ez
azért már több a soknál. Aztán
meg
a
magyartanárnő
bejelentette, hogy csütörtökön
dolgozatírás, és hogy a témát

Az én iskolám
Az én iskolám Dreán
van és úgy hívják ,hogy
Petőfi
Sándor
Általános
Iskola.
Nekem az iskolában
nagyon jó, mert nagyon
kedves a tanítónéni. Van két
osztály, az egyik osztályba a
harmadik
és
az
első
osztályosok
mennek.
A
masikba a negyedik és a
második osztály jár. Van két
illemhely, az egyik a fiúké, a

közülünk húzza ki valaki. Albert
beszólt, hogy akkor valaki szét
lesz verve, én megkérdeztem,
hogy ki lesz az a szerencsétlen
személy, aki ez miatt az
osztálytársak
haragját
magáravonhatja. A tanárnő azt
mondta, hogy akkor legyek én.
Így is lett. Ma, óra elején odajött
a tanárnő és két papírt tartott
elém, melyre fel voltak írva a
témák, a ,,Haragban a világgal”
címűt sikerült kihúznom. Amikor
az osztálytársaim meghallották a
témát, kórusban sóhajtottak fel.
Nagyon bánt, és sajnálom, hogy
nem a ,,könnyebbet’’ sikerült
kiválasztanom. Haragszom az
iskolában a tanárokra, és az
iskola minden dolgozójára. Meg
még ráadásul van egy intőm.
Kérdés hogy hogyan fogom én
azt kijavítani, ha egyáltalán még
kibírom. Azt még megértem,
hogy otthon meg az iskolában
vannak problémák, de azt
sehogyan, hogy egy boltosnővel
hogy lehet összeveszni…
Az eset úgy történt, hogy
szombaton
elmentem
a
testvéremhez,
akinek
születésnapja
volt,
és
megbeszéltük,
hogy
estére
rendezünk egy összejövetelt.
Összeadtuk a pénzt, én elmentem
a boltba venni egy kis
rágcsálnivalót, meg italt. A
chipszek között válogattam,
amikor bejött a boltba egy
csoport gyerek. Szám szerint hét.
Néhányat ismertem közülük,
nagymamám szomszédságában
laknak. Lerakták a pultra a pénzt,
és már hadarták is, hogy mit

másik a lányoké. Van egy
tanári, ahol a tanítónénik a
szünetben
megpihennek,
amíg mi gyerekek kint
játszunk a tágas játszótéren.
Van egy folyosó ahol kezet
szoktunk mosni, és ott lehet
inni ha megszomjazunk.
Szeretném, ha ide
járhatnék amíg ki nem járom
az általános iskolát.
Rákos Violetta 4.b osztály
Drea
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kérnek. Egy kislány, Timike az
ajtóban állt és nézte a többieket.
Hirtelen kiment a boltból, de egy
idő után visszajött egy marék
apróval a kezében. Odaadta a
boltosnőnek, és mondta, hogy mi
kellene neki. A nő megszámolta
a pénz, majd visszatolta és azt
mondta, hogy két dinár hiányzik
ahhoz, hogy bármit is vehessen.
A kislány sírva kirohant a
boltból, mire én észbe kaptam,
hogy én adhatnék neki, addigra
már nem volt sehol. Volt bent a
boltban még egy idős néni, Joli
néni, aki kiszólt Timinek, hogy
jöjjön vissza. Megvette a
kislánynak a csokit és távoztak.
Amikor
megkérdeztem
a
boltosnőt, hogy mért nem adott a
kislánynak - hiszen ha másoknak
adhat hitelbe, neki mért nem
tehetné meg - azt válaszolta,
hogy nem akarja rászoktatni őket
ilyesmire, és ha nekem nem
tetszik,
vásároljak
máshol.
Kifizettem, amit vettem, épp
léptem ki a boltból, mikor
utánamszólt, hogy ne sajnáljam a
lányt, úgyis van mindig valami
bolond, aki megsajnálja…
Kimentem és egész
úton testvérem házáig azon
gondolkodtam, hogy milyen
könyörtelen a világ. Haragudtam
anyámra,
haragudtam
az
iskolára, a boltosnőre, és az
egész VILÁGRA.

Németh Izabella 8.b

Tóth Viktor 4.d és Tokodi
Melánia 2.d rajza
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Egy öreg ház meséje
Egy közeli kis faluban, van
egy takaros kis ház, ahol csak
rárszol
voltam,
dea
nagymamám sokat mesélt
rúla. Ey ay ő szülőháza.
Amikor először voltam ott,
szép
látvány
fogadott.
Repedezett
falak,
állott
levegő benn. Az udvar üres,
elhagyatott. Nem lakott ott
már senki, mégis ő valahogy
más
szemből
látta.
Megmutatta, hogy ő melyik
szobában syületett. Melyik
sarokban volt a kemence, és
hogy a dédnagyi ott sütotte a
kenyeret. A tűyhely, ahol a
húsleves főtt vasárnaponként
és a család összes tagja ay

unokáival,ayay
ay
en
anyummal egzütt ott ebédelt
és
a
nyitott
teraszon,
szaladgáltak le ás fel a
gyerekek...
Gondolataim által egyszerre
érezhető volt a finom étel
illata, ay otthon melegsége.
Ahogy kiléptünk ay udvarra,
megmutatta, hogy valamikor
ledalább tiz szarvasmarha, és
40-50 kacsa várt az etetésre.
Egy nagy farkaskutya ugatott
a sarokban, aki hűségessen
őrizte a házat.
Azóta már nagyon sok év
múlt el, és mindennek csak a
helye látható, és emlékek
maradtak meg bennünk,

illetve azokban , akik egy
életet töltöttek el abban a
házban.
Ma már fel van újitva és más
család él ott, akinek, hasonló
emlékek lesznek majd, és
mind ez egy helyhez fűződve,
egy házhoz, és ávtizedek
folyamán őrizve magában jót
rosszat,kedveset és csúnyát.
Szabó Szelesztina 6.b

Az egyes története
Hétvégén
elmentem
a
mamámhoz vendégségbe. Ott
voltam náluk, vasárnap estig.
Amikor
hazaértem
bebakoltam hétfőre a táskába.
Nem
negyon
tanultam.
Hétfőn
teggel,
amikor
elérkezett a temészet óta a
tanitó néni bejött és közölte
nelünk, hogy felelés lesz. Hát
pont engem szólitott fel.
Sajnos nagyon keveset tudtam
jelelni és egyest kaptam.

Egy öreg ház meséje
Petar
Drapšin 36.
számú ház vagyok 1923-ban
épített zsidó gazdám zsidó
stilusra. Hat ablakon szemem
nézi a környezetet. Tizenegy
helyiségből állok. Az ajtóim
nagyok magasak,felül két angyal
zsidó bibliát tart. Menyzetem
gipsz figurákkal van díszítve. A
luszterek szinte a házzal egy
korúak. Régi cserépkályhák
melegítik a szobákat, padlózat
van lent.
1938-ban
megkezdődött
életem
legszörnyúbb korszaka, amely

Nagyon bánatos voltam az
egyes miatt. Otthon féltem
megmondani, mert féltem,
hogy lekiabálnak. Mikor
hazaértem eldöntöttem, hogy
mégis csak megmondom a
szüleimnek, hogy egyest
kaptam
természetből.
A
szüleim nem kiabáltak le, de
azt
mondták,
hogy
a
következő órára tanulnom
kell, hogy kijavitsem az
egyest.
Egész
délután

tanultam.
Amikor
elérkezett
a
következő természet óra,
jelentkeztem, hogz felelni
szeretnék. A tnitú néni azt
mondta:
-Nem lehet, mert új anyagot
tanulunk!
Majdnem könybe lábadt a
szemem, mert nem bitram
kijavitani az agyest.
Budai Andrea 5.b

1945-ig tartott. A gazdámat aki
kereskedő volt, elhurcolták és
kivégezték. Nagyon bánatos
lettem. Sokáig sírtam. Falaim
könyeztek. Megkezdődött a
hanyatlásom. Nem törődtek
velem.Lehullott a vakolatom, a
díszítéseim. Nem volt idő rám,
mert háború volt, és akkor a saját
életükért küzdöttek az emberek.
Alattam nagy pince húzódik,
amely a légikatasztrófa ellen
menedéket nyujtott gazdám
számára. Ez még a mai napig
használható.
A zsidó család szétesett ,
magamra maradtam. Majd 1951ben új gazdáim lettek,akik

kitataroztak.
Felujították
falaimat. Kicserélték az alsó
téglatestemet. Lemosták még ép
üregeimet, s ahol nem volt már
üreg, oda újakat tettek. Ez
vidámsággal töltött el. Ismét
szépnek láttam környezetemet: a
kisfiát toló anyukát, a munkába
igyekvő dolgozókat, az iskolába
futó gyerekeket, a vidám
embereket...
1996-ban megint új gazdám lett,
aki sokat törődik velem.
Egy öreg ház vagyok.
Szeretném,
ha
sokáig
szolgálhatnám
a
gazdámat.
Akkor még többet mesélhetnék.

Bezeg Nikolett 6.b.

Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben
árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak
veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek
reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon
pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább
egyet,
teremjenek fáink roskadva
meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is
kérünk,
boldog szerelmet, ameddig
élünk.
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Csalimesék
Hol volt, hol nem volt, volt egy
autó és annak volt négy kereke.
A négy kerék mellett egy ötödik
pótkerék. Az úton volt egy
bukkanó és az ötödik kerék
kiesett és gurult, és gurult, és
gurult…

Lugozsán Joshua 2.b

Ezüst esőben száll le a
karácsony,
a kályha zúg, a hóesés
sűrű;
a lámpafény aranylik a
kalácson,
a kocka pörög, gőzöl a
tejsűrű.
Kik messze voltak,
most mind
összejönnek
a percet édes szóval
ütni el,
amíg a tél a megfagyott
mezőket
karcolja éles, kék
jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a
sarokba
ezüst tükörből bókol a
rakott fa,
a jó barát boros
korsóihoz von,
És zsong az ének
áhítatba zöngve...
Csak a havas pusztán a
néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy
kósza mozdony.

Kosztolányi Dezső

Hol volt, hol nem volt,
ahol a vasút kétfelé ágazik, az én
otthonomban éjszaka egy csoda
történt. Az ágy alkatt, ahol a
játékok alszanak, fura
zümmögésre ébredtem.
Letérdeltem és lass csodát a
szines fények villogtak és nagy
volt a zivaj, alig láttam valamit a
talangószájtátikáktól. A
hihetetlenül sima autó pályán
csillogó autók készültek
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kutya. Úgy hívták,
hogy Csöpi. Nagyon szeretett
labdázni a gazdájával. A gazdája
eldobta a labdát ő visszahozta...A
gazdája eldobta a labdát ő
visszahozta...A gazdája eldobta a
labdát ő visszahozta...

Fazekas Sára 2.b

versenyre. A piros autóban Tork
bőgette a motort, a kék autóban
Nóló rakta lábát a gázpedálra. Az
órán elindult a visszaszámlálás és
a verseny megkezdődött.
Szemmel alig lehetett az
eseményeket követni. Egy
váratlan pillanatban a Metálos
Tork kisodródott, és többet
pörgött a levegőben. A
különböző szinű és formájú
játékok a fejükhöz kaptak, a fura
zörejek hallatára, anya benyitott
a szobába, így nem láthattam a
verseny végét.

Kocsis Károly 2.b
Egyszer volt, hol nem
volt, heted hét országon is túl, élt
egy öreg király. Ennek a
királynak volt egy gyönyörű
leánya. Olyan gyönyörű volt,
hogy a napra lehetett nézni, de
a sajtot, ami ott volt a konyhában
a szekrény tetején. De bármikor
kinézett az egérlyukon ott várta
Marci, a kandúr. Cincin egér
vissza futott a lyukba...Másnap
az egér megint kikukucskált a
lyukon. Tekintete ismét kandúr
Marcival találkozott. Így ment ez
napról napra...

Pintér Lúcia 2.b
Volt egyszer, nem
tudni merre, nem tudni hol, egy
egérlyuk. Abban lakott Cincin
egér, aki szerette volna megrágni
Hol volt, hol nem volt, az
Óperenciás-tengeren is túl, élt egy
három fejű sárkány. Egyszer csak az
egyik feje leesett a másik kettő meg
szétesett és így vége lett. Hol volt,
hol nem volt, az Óperenciás tengeren
is túl...

Baglyas Tamás 2.b
Hol volt, hol nem volt, az
Óperenciás-tengeren is túl, élt egy kis
radír. Ez a radír egy tolltartóban
lakott és azt mindig
kiveték...betették...kivették...betették.
..kivették...betették...kivették..betetté
k...,

Kiss Balázs 2.b

reá nem, úgy ragyogott a
szépségtől. Egyszer gondolt
egyet az öreg király, hogy férjhez
adja gyönyörű leányát. De csak
torte a fejét, férjhez adja-e vagy
ne adja: férjhez adja-e de nem is
adja, de mégis férjhez adja talán,
vagy nem is…

Popov Alen 2.b
Hol volt, hol nem volt,
üveghegyen is től, volt egy
csintalan kismalac aki reggeltől
estig csak a csintalanságot vitte
véghez. Csak a csintalanságot
vitte véghez… Csak a
csintalanságot vitte véghez…
Pakai Eulália 2.b
Hol nem volt, hol nem volt, volt
egyszer egy tanító néni, és csak
tanított, tanított, tanított...Soha
sem fejezte be a tanítást.

Csernovity Ramóna 2.b
mert egyik szeme piros, a másik
meg kék volt. Azért sem volt
zöld, mert az egyik füle barna, a
másik meg sárga volt. Farka
lompos, füle bojtos. Talpa
szőrös, füle bőrös. Szereti a
rózsaszirmot, szedret, málnát,
cspkebokrot. Azért lett zöld
nyuszi, mert a friss füvet szereti.

Selymesi Virág 2.b

Hol volt, hol nem volt,
Dunán innen, Tiszán túl, volt egy
zöld nyúl. Azért sem volt zöld,
Hol vot, hol nem volt,
volt egyszer egy kutya, aki nagyon
szeretett futkározni. Egy napon aztán
nagyon jó kedve volt, és nagyon jót
futkározott. Oda-vissza, oda-vissza,
oda-vissza, oda...és vissza...

Palotás Krisztián 2.b

Rajsli Lídia 2.b
Volt egyszer egy
h e g y má s z ó . H e g y e t má s z o t t
szüntelen. Hol lefelé, hol felfelé.
Kérték, hogy másszon le. De ő, a jó
hegymászó hegyet mászott szüntelen.
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Hol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy kiskacsa. Ott úszkált
a tavon. Egyszer látta, hogy jön a
farkas és ezt mondta anyukájának:
Volt egyszer egy kiskacsa, ott úszkált
a tavon. Egyszer csak látta, hogy jön
a farkas és ezt mondta anyukájának:
volt egyszer egy kiskacsa, ott úszkált
a tavon. Egyszer csak látta, hogy jön
a farkas és ezt mondta anyukájának...

Lengyel Anna 2.b
Hol volt, hol nem volt, az
Operenciás-tengeren is túl, élt
egyszer egy manó, úgy hívták, hogy
Zöldfülű. A sűrű erdőben élt.
Egyszer meglátott egy kötelet.

Kíváncsi volt, hogy hová vezethet.
Mászott, mászott, jó sokáig, és elért a
kötél végéig. Mit lát? A holdra ért.
Nézett jobbra, nézett balra, amikor
meglátta a holdlakót. Félelmetesen
nagy volt. Megijedt a manó. Addig
futott míg a kötélen Földet nem ért.
Megfogadta, soha többé nem lesz
kíváncsi. Boldogan élt a manó a sűrű
erdőben. Itt a vége, fuss el véle.

Kéringer Dorina 2.b
Hol volt, hol nem volt, az
Óperenciás-tengeren is túl, volt egy
vakond, aki mindig csupálta a
virágokat. Egyszer egy kerthez ment,
és kicsipálta a virágokat. Azután
megint egy kerthez ért, és megint
kicsupálta a virágokat, megint egy
kerthez ért, és megint kicsupálta a
virágokat...

Fenyvesi Timót 2.b
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Domaćine, srećni
sine,
Srećan ti Božić!
Od neba ti
rodilo!
Od zemlje rodilo!
U klasu ti bilo
klasato,
U busu busasto,
U struku trsato,
U gumnu rpato,
Da imaša da
dijeliš
Andjeli Pevaju
Noć prekrasna i noć tija,
nad pećinom zvezda sija,
u pećini mati spi,
nad Isusom andjel bdi.
Andjeli pevaju,
pastiri sviraju,
andjeli pevaju
mudraci javljaju:
Što narodi čekaše,

što proroci rekoše,
evo sad se u svet javi,
u svet javi i objavi:
Rodi nam se Hristos Spas
za spasenje sviju nas.
Aliluja, aliluja,
Gospodi pomiluj!

Voljnu i
nevoljnu.
Svakoga u domu
dočekivao,
Nikad ti u kući
ne presušilo,
A najviše sebi
ostavio!
Ko goć ti za
trpezom sedio,
Svak sit, napit i
zadovoljan
odlazio!
Tóbiás Vivien 1.b

Sveznalica

Megnyílt az Ég!
Pehelyspórákban hullt a
szeretet-fény,
Millió lámpa gyúlt
A sötétség titkos éjjelén.
Testet öltött s emberré lett
Az üdvöt sugárzó isteni lény,
S fehér gyolcsokban piheg,
mint halvány
Rózsaszirom: a Szűz kebelén.
S gyúlt millió lámpatűz a
sötétség éjjelén
S a föld minden zugába betört a
lámpa-fény.
Úgy lángol azóta s patakzik
szerteszét
Hogy kétezer év sem olthatta el
forró szív-tüzét.
E forró lávafényből
Harangot öntött a szeretet,
E harang zugástól megittasult a
föld,
A szikla megrepedt,
S meg-megkondul ember
szívednek
Elrejtett zugában, halkan,
csendesen,
S így szálldogál Karácsony
éjjelen
A béke, s megszentelt szeretet.

Sveznalica
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ЕКСКУРЗИЈА 7. И 8. РАЗРЕДА

A város főterén
hatalmas fenyő áll.
Körülötte emberek, és
sok köztük csodát vár.
Ennek a napnak örülni
kell, szeretni minden
embert.
A harctéren a katona
is biztos leteszi a
fegyvert.
Karácsony ünnepén,
mindenhol kigyúl a
fény,
Minden kéz
láthatatlanul összeér.
Karácsony ünnepén az
egész Föld-tekén
Még a könnycsepp is a
szeretetről mesél.

Ове
године
су
седмаци и осмаци на
екскурзију
ишли
на
Опленац.
Кренули
смо
у
суботу, 18. октобра. Ишли
смо преко Београда. У
Београду смо прошли поред
''Сава'' центра и ''Арене''.
Сат времена касније стигли
смо на врх Опленца, креј
Тополе. Тамо је Петар I
Карађорђевић
саградио
манастир Опленац. Храм је
грађен од 1910. до 1915.
године.
После
Првог
светског
рата
краљ
Александар је одлучио да
зидове
храма
украси
фрескама
у
мозаиктехници. Пошто је храм
замишљен као породична
гробница
династије
Карађорђевић, у крипти
испод цркве налазе се
гробнице многих чланова
краљевске породице.
Одмах
поред
манастира Опленац налази
се Петрова кућа. То је кућа
у којој је живео краљ Петар
I Карађорђевић у време
градње манастира Опленца.
Она је саграђена 1912.
године
по
пројекту
архитекте
Косте
Јовановића.
Од
1935.
године кућа је служила као
краљевски музеј венаца,
поклона и реликвија. Данас
је овде музеј-галерија.
После
посете
манастиру
Опленац
упутили смо се ка мотелу
''Стари
храст''.
Мотел
''Стари храст'' је прелеп.
Налази
се
у
месту
Марковац, недалеко од
Велике Плане. Име је добио
по храсту који расте поред
мотела. Тамо смо вечерали
и преспавали.
Ујутро,
после
доручка, кренули смо у

Деспотовац. Посетили смо
манастир Манасију који је
смештен
поед
речице
Ресаве и представља један
од последњих споменика
српске
средњовековне
културе. У средњем веку
манастир се звао Ресава, а
име Манасија је новијег
порекла.
Манастир
је
подигао деспот Стефан
Лазаревић. Изградња цркве
трајала је од 1406. до 1418.
године.
После тога смо се
упутили
ка
Ресавској
пећини. Ресавска пећина се
налази
на
20км
од
Деспотовца, у кречњачком
брду, званом Бабина глава.
Спада у најлепше пећине у
нашој земљи.
Раније су за пећину
знали само чобани који су
склањали стада оваца под
њу током неког невремена.
Један од чобана је открива
1962. године планинарима.
Исте те године је била
детаљно испитана од стране
новосадских
спелеолога
које је предводио Јован
Петровић.
Радови
на
уређењу су трајали 10
година, што значи да је
пећина званично отворена
1972. године.
Дуга је 4,5км, а за
посетиоце је уређено 800м.
Температура у њој је увек 7
степени.
Унутрашњост
пећине обилује бројним и
разноврсним
дворанама,
каналима, галеријама,... За
организоване
посете
уређене су горња галерија
(са 4 дворане) и доња
галерија (са 5 дворана).
Касније
смо
се
вратили у мотел на ручак,
спаковали се и кренули за
Бечеј. На повратку кући
посетили смо манастир
Копорин који је веома

богато уређен. Од свих
манастира које смо обишли,
овај ми се највише допао.
Ове године, као и
сваке, екскурзија је била
веома занимљива и сви смо
били тужни кад смо се
вратили кући јер нам је све
брзо прошло и желели смо
да још мало останемо на
Опленцу.
Овом
приликом
желим да се захвалим
водичу Неши, који је био
веома љубазан према нама
и што нам је на најбољи
могући начин представио
места која смо посетили,
возачу Ранку и, наравно,
наставницима,
Какоњи
Ерики, ЛАзар Ласлу и
Александру Новкову јер су
морали да трпе наше
несташлуке и зато што нису
били превише строги.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 8.а
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Божића
се,сваке
РАДУЈЕМ СЕ ДЕЦЕМБРУ До
недеље,пали
по
једна
свећа.То
се
зове
Зима је годишње доба са
пуно празника.Божић је Адвент.Адвент представља
25.децембра и тада славимо ишчекивање рођења Исуса
вече
је
Исусово
рођење.То
је Христа.Бадње
24.децембра.Тај
дан
се
празник љубави.Месец дана
пред Божић се припремају пости и припрема се посна
венчићи на које се стављају вечера.То вече се родио
четири свеће.Те четири Исус.У ту част људи ките
и
дарују своје
свеће
симболизују јелке
ближње.Према
Библији
веру,наду,љубав и радост:
1.Адам и Ева,први којима је Исус се родио у једној
штали.У ноћи његовог
Бог обећао спасење(вера)
2.Јевреји- Бог им је рекао да рођења посетила су га три
од њих потиче Месија(нада) краља и даривала га.Одатле
3.Свети Јован-проповедао потиче Божићно радовање.
Петер Леа 6ц
долазак Исуса и припремао
пут до срца људи(љубав)
4.Девица
Марија,родила Као и сваке године и ове
године славимо Божић и
Исуса(радост).

Нову годину.Ја јако волим
те празнике јер се онда
окупи породица и кити се
јелка.Испод
јелке
су
поклони и када дође време
сви узму своје поклоне.За
предјело се кува чорба од
пасуља и тесто са маком,а
за
ручак
имамо
сарму ,месо и колаче.На
Бадње вече,тачно у поноћ
иде се у цркву.
За Нову годину свако иде
да
слави
са
својим
друштвом.У поноћ се увек
пале ракете и бацају се
петарде.Јаувек
Нову
годину
славим
са
друговима.

подне нам увек прође
весело и ужурбано,а онда
идемо на ручак код
баке.Тамо се скупи цела
породица и када смо
заједно
нема
ничег
лепшег.Једни
другима
дајемо поклоне и тада је
веома забавно гледати ко
је шта добио.
Свечани
ручак
на
столу,свеће горе и све је
некако посебно.А тек
после колачи….. Када
увече кренемо кући тата

нас провоза кроз цео
Бечеј.Дивно је гледати
како град светлуца у
разним бојама.Све је тога
дана лепо,а буде још
лепше ако падне снег и
све забели.
Фаркаш Роланд 7ц

само у срца одраслих,него и
РАДУЈЕМ СЕ ДЕЦЕМБРУ нас,деце.Родитељи су ме
научили да празнике не
Кад
се
у
породици означавају
скупи
припремамо
за
неки поклони,него
породична
празник
све
је топлина и љубав коју нам
другачије,некако
они пружају.Тата ложи
свечано.Ипак,ниједан
ватру и поставља јелку у
празник
се
не
може највидљивији ћошак собе,а
упоредити са припремама мама је у кухињи из које се
за
Божић
и
Нову шири
мирис
јела
и
годину.Посебно ако нам и колача.Пече
се
природа помогне,па све прасетина,кува се најлепша
забели,онда је све тако тихо кисела чорба,а на крају
и бело и то даје неописив шпорета се крчка сарма.Ту
осећај.Свакако да не дира

сукифлице са орасима и
маком,суше
се
и
медењаци,а брат и ја увек
гледамо да кришом узмемо
који.Слуша се музика и
певамо сви у кући.Такво
расположење јавља се само
око Божића и Нове године.
Секе Тамаш 7б

РАДУЈЕМ СЕ ДЕЦЕМБРУ

За
мене
је
Божић
најлепши празник на
свету.Ујутро увек рано
устанем и са сестром
трчим да видим окићену
јелку.Тада са мамом и
татом отварамо поклоне
и
то
су
најлепши
тренуци.Убрзо почиње
да звони телефон ,сви
зову да једни другима
честитају
Божић.Пре

Sveznalica

Карпински Корнелија 7б
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Ady Endre

Sveznalica
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ЕТНО ДАН

Ördög Valentina
6.b
Bort, búzát,
békességet,
sötétségben
fényességet!
Új esztendő újat
hozzon, régi jótól
meg ne fosszon.
Ki barát volt, az
maradjon,ki elindult, az
haladjon.

Másity László 6.b

Крајем октобра у
нашој школи одржана
је друга фаза пројекта
Етно дан. Ради се о
пројекту
који
је
организовао
Војвођански центар за
људска права и који је
спроведен у више
школа у Војводини.
Циљ
овог
пројекта
је
приближавање
традиције,
културе,
обичаја, науке,... једне
националне заједнице
другој, и то тако што
ће
ученици
бити
носиоци програма.
У нашој школи
ученици 4.а, 5.а, 6.а и
7.а представили су у 45
-минутном програму
историју,
културу,
обичаје
и
занимљивости везане
за Мађаре. Скоро сви
ученици
ових
одељења, сви у складу
са
својим

могућностима, бавили
су се на другачији
начин садржајима који
би требало да им
помогну да се упознају
са ученицима другог
матерњег језика.
У
прављењу
програма веома су нам
помогле ученице из
5.б, 5.ц, 6.б и 6.ц:
Берток
Изабела,
Хорват Едина, Шаркањ
Кристина,
Њергеш
Каролина,
Боцор
Наталија и Петер Леа.
Свечана сала, у
којој се све дешавало,
била је тих дана
украшена
старим
предметима
и
мађарском народном
ношњом. У прављењу
ове изложбе старина
помогли су наставници
Лазар Ласло, Какоњи
Ерика, Чолак Милена,
Сабо Пракс Маријана и
ученице Хелена Родић
и Зорад Каролина.

Дане посвећене
међунационалном
упознавању
заокружили смо тако
што смо се почастили
колачима
направљеним
по
мађарским,
традиционалним
рецептима. Ово не би
успело, да нам нису
помогле маме ученика
одељења
која
су
учествовала.
Надам се да ће до
наше школе доћи и
други пројекти који
имају сличан циљ и да
ће нас овај пројекат
подстаћи да у току
целе школске године
радимо на међусобном
зближавању ученика
различитих
националности.
НАТАША КНЕЖЕВИЋ
наставница српског језика
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120 година од усвајања Вуковог правописа
120 година од
усвајања
Вуковог
правописа
Вук
Стефановић
Караџић
је
творац
савремене српске азбуке,
књижевног
језика
и
правописа.
Вук Караџић учио
се писмености у свом
родном селу Тршићу, а
затим
у
манастиру
Троноши. Као младић
био је писар у Првом
српском устанку. 1813.
године отишао је у Беч,
пошто је претходно у

Новом Саду и Будиму
безуспешно
лечио
оболелу ногу. У Бечу се
упознао са словеначким
научником
Јернејем
Копитаром,
који
је
утицао на Вуков Рад.
Тако са најпре појавила
Писменица, прва српска
граматика, затим збирка
народних песама, а 1818.
Српски рјечник. Вук је
започео борбу за увођење
народног
језика
у
књижевност
и
целокупним
својим
радом поставио темеље

језичкој и правописној
реформи. Због својих
настојања имао је много
непријатеља који су се
противили
уласку
''говедарског'' језика у
књижевност. Међутим,
Вукове идеје су победиле
и од 1868. године у
Србији се користи његов
правопис. Нажалост, Вук
то није доживео јер је
умро 1864. године.

65 година ''Малог принца''
65 година ''Малог
принца''
''Мали принц'' је
необична прича о пилоту
који се због квара
спустио
у
пустињу
Сахару. Авијатичар ту
сусреће једног дечака,
малог принца, који је
дошао са друге планете.
Мали
принц
прича

пилоту шта је све
доживео, чему се на
Земљу зачудио, шта
жели, чему се нада,...
''Мали принц'' је
најчитанија књига 20.
века и по свему личи на
бајку.
Међутим,
ова
књига нуди многобројне
истине о свету,
о
људима, читаву прегршт

истина.
Писац
''Малог
принца'' је Антоан де
Сент Егзипери, пилот
који је настрадао у
Другом светском рату.
''Свезналица''

Dicsértessék a jó Isten Krisztus!
Angyal szál az égből, ruhája
hófehér
csillagokon lépdel, míg a földre
le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol
borítja,
de az ó esztendőnek készen már
a sírja.
Angyal édes angyal, lebbencsd
föl a fátylat,
hogy az új esztendőben ne érjen
sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást,
békességet,
hogy melegebben süssön a nap
a házunk felett.

Kéringer Dorina 2.b
пуњени кокосом или желеом.
РАДУЈЕМ СЕ ДЕЦЕМБРУ На крају тог дана међусобно
се дарујемо.
Сваког
24.децембра Следећи дан,на дан Божића
дочекујемо
Божић.Моји имамо диван ручак:домаћу
родитељи и ја се за тај дан супу
са
кнедлама
и
увек
спремамо тестом,печено
месо
и
заједно.Најпре
извадимо кромпир,пире кромпир и сос
јелку за мали сто и окитимо од
печурака
или
је лепим,великим божићним грашка.Након доброг ручка
куглама,сјајним тракама,а на играмо карте,па онда идемо
крају ставимо лампице и то је на мису у цркву.
увек лепо.Кад се угасе светла Јако волим Божић,посебно
оне светлуцају и дају посебну када пада снег,па имамо бели
чар.
Божић.
Имамо једну велику корпу у
Ковач Изабела 8ц
коју ставимо бомбоне који су
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ПЛОВЕЋИ ГРАД ''АЗ''

Dajana Bennarik
5.a

„Hogy boldog
lehess, 3 kincset
keress:
Higgy, remélj,
szeress.
Hozzon az új év
örömből végtelent,
szeretetből
önzetlent,
sikereket mit csak
lehet!”

Makra Ella 1.b

Француска фирма
''Alstom Marine'' и
архитекта
Филип
Зопини пројектовали
су брод – град који
може непрестано да
плови. Замишљен је
као пловећи град ''Аз''
који
својим
привременим
становницима, који се
одлуче за крстарење
светом, може да пружи
баш све. ''Аз'' се
тренутно конструише,
а кад буде готов,

кретаће се брзином од
10 чворова на сат
(18,5км на сат) и према
мишљењу архитекте,
моћи ће да одоли
таласима високим и до
20м.
Када
буде
изграђен, моћи ће да
прими 10000 гостију у
40
кабина
распоређених у две
''улице'', односно два
низа зграда од по 15
спратова. За забаву
гостију предвиђени су
бројни
садржаји,

игралишта за разне
спортове,
биоскопи,
ресторани... Изградња
''Аз''-а коштаће као
изградња
4
прекоокеанска брода.
МИЛЕНА
ШВОЊА, 8.а

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ

Да је само 3% воде на
планети Земљи слатка
вода, а преосталих 97%
слана. Од 35 слатке воде
2% је у леду и глечерима,
а само 1% налази се у

рекама, језерима и у
подземљу?
Да ће Сунце потрошити
своје гориво и да ће
престати сијати?
Да се Месец полако

удаљава од нас?
Да су стари Грци знали
да је Земља округла?
Да ноћу можемо видети
око 6000 звезда без
телескопа?
МИЛЕНА ШВОЊА, 8.а

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, 6.а
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Владимир Станојев је
ученик 8.а. Одличан је
ученик. ''Свезналица'' је
сазнала да је Владимиру у
посети била телевизијска
екипа из Новог Сада и да је
снимљена емисија која
говори о нашем ученику.
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Шта је заинтересовало
телевизијску екипу када си
ти у питању?
ВЛАДИМИР: Било
им је интересантно моје
царство животиња и начин
на који их држим и бринем
о њима.
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Поред животиња, ти волиш
и биљке. Од када?
ВЛАДИМИР:
Од
када знам за себе. Наравно,
ја и бринем о њима. Чистим
им,
храним
их,
размножавам
(порађам,
лежем).
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Која од животиња ти је
најзанимљивија,
најегзотичнија?
ВЛАДИМИР: То су
леопард гекон и мексичка
тарантула. Леопард гекон је
мала животиња, дуга до
15цм и тешка 800г. Они
полажу јаја величине до
3цм. Они складиште храну

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

у репу, а хране се
мадагаскарским
бубашвабама..
Нису
отровни и могу се држати у
рукама, али се мора пазити
да им се не дира реп јер
лако отпада, али брзо и
нарсте. Они су лепе браон
боје са белим пругама.
Мексичка тарантула
је највећи паук на свету.
Дуга је до 35цм и тешка
250г. Полаже од 100 до 200
јаја. Они складиште храну у
задњем делу тела, а хране
се младим мишевима и
мадагаскарским
бубашвабама. Веома су
отровне и не смеју се
држати у рукама. Лепе су
црвене боје са црним
шарама.
О
свим
мојим
животињама се мора водити
рачуна јер су јако осетљиве
и на најмање промене
температуре (од 1 до 2
степена). Зато преко дана
живе под белим лампама
које греју до 30 степени
(некад и 36 степени), а ноћу
под
ултраљубичастим
лампама, које такође греју.
У акваријуму такође морају
бити посуде са водом која
одржава влажност ваздуха,
а ретко служи и за пиће.
Хране се једном у три
недеље (сем гуштера који

једу сваки дан – салате и
воће), а сваки месец се
''пресвлаче'', тј. мењају
кожу. Њихова јаја се легу у
инкубаторима на 30 до 36
степени и уз пуно влаге.
Имам и једну веома
необичну животињу која
јако тешко опстаје у кућним
условима. То је Џејмсов
камелеон, веома осетљива,
мирна, али и плашљива
животиња.
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Каква још интересовања
имаш?
ВЛАДИМИР:
Интересују ме биологија и
ветерина – све што има везе
са животињама. Вероватно
ћу и студирати ветерину.
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Знамо да тренираш и
препонско јахање. Реци нам
нештом о том спорту.
ВЛАДИМИР: То је
истовремено и леп и опасан
спорт: све време се дружите
са животињама и у томе
уживате, али се веома лако
можете и повредити.
''СВЕЗНАЛИЦА'':
Хвала ти на разговору.

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!

Sveznalica

Elek Annamária 6.b
Eldöcögött már az ó-év
szekere,
Ez a szekér sok-sok
gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva
-zörögve,
Búját-baját felejtsük el
örökre.
Asztalunkon mindig
legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly
legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk és
imádunk,
Áldja meg két szent
kezével családunk.
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ЈАЈЕ ЈЕ ИПАК СТАРИЈЕ ОД КОКОШКЕ

Ó, emberek,
gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded
jászolára,
Amely fölött nagyobb
fény tündökölt,
Mint minden várak s
kastélyok fölött.
Ó, emberek,
gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz,
barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld
mindegyik
gyermekéhez
Egy üzenettel jött:
Szeressetek!
Ó, emberek,
gondoljatok ma rá!
Juhász Gyula

Британски филозоф
Џон Брукфилд је
и научник Џон Брукфилд, специјалиста за еволутивну
са
универзитета
у генетику.
Нотингему,
решио
је
загонетку која је одувек
мучила човечанство – да ли
је старије јаје или кокошка.
Брукфилд је закључио да је
старије јаје ''јер се генетски
материјал не развија током
живота живог организма, па
је са тим прва кокошка
морала да настане из
ембриона унутар јајета.
Живи организам унутар
јајета морао је да има исти
генетски материјал као и
кокошка у развоју.''

Lengyel Anna 2.b
РАДНА АКЦИЈА
У
суботу,
15.
октобра, одржана је радна
акција у нашој школи.
Иако
су
нас
наставници обавестили да
је долазак обавезан, нису
били
присутни
сви
ученици, али нама који смо
радили, то није било важно.
Наставник биологије
Тот Жолт направио је
распоред обавеза за сва
одељења. Осми разред је
био у згради школе.

Na predstavi
Наша
школа
„Петефи
Шандор“ је у уторак
4.новембра
посетила
позориште. Гледали смо
представу „Чика Јовин
шешир“.
Глумила су деца Бечејског
драмског позоришта , до
петог разреда. Представа се
свима свидела.Састоји се из
четири дела. Први део
говори о односима у
породици.
Дечак
и
девојчица су глумили своје

Чистили смо учионице,
брисали клупе, подове,...
Петаци, шестаци и седмаци
били су у дворишту. Они су
скупљали лишће и чистили
смеће.
Није било тешко и
време нам је брзо прошло
јер смо се уз рад и добро
забављали.
Сви смо се трудили
да нам школа буде лепша,
али и даље има оних који
свакодневно бацају смеће у
двориште, у учионице,
шврљају по клупама.

Fehér Nikolett 4.c

Horvát Nikolett 1.b

Gál Anita 4.c
На акцији су радили
чак и наставници иако нису
морали. Овом приликом им
се свима захваљујем због
тога.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 8.а

родитеље који се стално посетимо позориште и
свађају. У другом делу погледамо лепу представу.
један дечак силно жели да
Драгица Попов 4. a
постане глумац , док у
трећем , деца чекају
песника. За то време се
провлачи једна сиромашна
девојчица која певајући
зарађује динар. На крају
представе две девојчице за
време
великог
одмора
размењују мишљење о
једном дечаку.
Сви смо били задовољни
представом и желели би
смо да у скорије време опет
Marina Ikač 4.a
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Ismerjük meg egymást—A Tolerancia napján Óbecsén
2008. 11. 11-én a Városi
Könyvtár dísztermében
megtartották az „Imerj
meg—Ismerjelek meg”
e l n e v e z é s ű
szavalóversenyt.
A
megmérettetésen Óbecse
község diákjai vettek
részt. Magyar gyerekek
szeb költők verseit
szavalták,
szerb
anyanyelvű gyerekek
magyar
költők
költeményeit mondták.
Iskolánkat Rodić Helena

és
Nataša
Popov
képviselte.
Nataša
elismerő oklevelet kapott,
míg Helena első díjban
részesült.

Čiplić Ivan 6.a

18. Nemes Nagy Ágnes Szavalóverseny / elődöntő
2008. 11. 13-án iskolánk dísztermében megtartottuk a 18.
Nemes Nagy Ágnes szavalóverseny elődöntőjét.
Összesen huszonöt szavalót
hallgatott meg a zsüri (Lux
Ferenc, a Lux nyomda tulajdonosa; Koncz Erzsébet
magyartanárnő és Ferencz
Hajnalka magyartanárnő). A
diákok Fehér Ferenc és Ács
Károly verseket mondtak.

A következő
születtek:

eredmények Kiss Tamás 7. osztály / II.
Hely és szabó Róbert 7. oszCsernyák Hunor 4. osztály / tály / III. Hely; Rodić Helena
I. hely; Csuzdi Beatrix 3. osz- 7. osztály /I.hely; Nataša
tály / II. hely; Molnár Kinga Popov 7. osztály / II. Hely és
4. osztály / III. hely; Vukov Čiplić Ivan 6. osztály / II.
Anita 6. osztály / I. hely; hely.
Pásztor Tímea 6. osztály / II.
hely; Péter Lea 6. osztály /
III. hely és Sárkány Krisztina
5. osztály / III. hely; Friss
Tünde 8. osztály / I. hely;

A verseny végén Lux Ferenc
megajándékozott minden
egyes fellépőt. Figyelmességét ezúton is köszönjük.
Kovács Noémi 7.c

Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes
bánatot;
adjon az is, aki még
nem adott,
hidegben meleget,
melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű
keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz
gerezdet,
ha száraz a mezsgye
adjon az ég,
bőséges esőt, de ne
legyen jég;
fagyosszentek ne
hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben
ébresszenek reményt;
minden haragos
béküljön jóra,
kaszálókon viruljon
pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó
napot,
templomainkban
áldásos papot;
ültessenek a kertbe
legalább egyet,
teremjenek fáink
roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb
egeret,
adjon az isten puha
kenyeret;
adjon nekünk, ha nem
is kérünk,
boldog szerelmet,
ameddig élünk.

Figyelő
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Munkaakció iskolánkban

Az erdőn nőtt egy kicsi
fa, nem volt se nyír ,se
tölgy
Egy öreg fenyő kisfia,
mely télen, nyáron
zöld.
A szellő dúdolt altatót,
oh, aludj kis fenyő
A hó meg adott
takarót, ha nagyobb
hideg jő.
Ám egy téli szép
napon, jött egy apró
szán
Oly simán siklott a
havon, s úgy szikrázott
a hám.
A szánkó előtt ló
dobog, s egy ember
szállt le ott
S a fejsze egyre
csattogott, a fenyő
pattogott.
Most itt vagy köztünk
kis fenyő, az
ünnepünk így szebb
Hát had köszönjük
teneked e kedves
ünnepet!

Elérkezett az ősz. Minden
szépségével betakarta a
tájat. Varjak károgása
tette zajossá a fákat. A
levelekből varrt ruhákat
azonban ezek a rakoncátlan fák mind levetették, s
avart, levélszőnyeget képeztek belőle iskolánk
udvarában. Szép, szép a
tarka bioszőnyeg, de
rendje a dolgoknak, hogy
ősszel eltakarítsuk a
talpunk alól eme furmányos kis levélkéket, mert

esős idő beálltával
csúszóssá vállnak, s
könnyen megtörténhet,
hogy nagy huppanás,
mesés esés lesz a vége
nagy rohanásunknak.
Hogy ez ne következzen
be—legalább is a levelektől ne—szombaton, 2008.
11. 15-én nagytakarítást
tartottunk iskolánkban. A
munkáról beszéljenek a
képek:
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Adjon Isten minden
szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Munkaakció iskolánkban
Az udvar me llet t
iskolánk folyosóit is
feldíszítettük virágokkal.
Valamint a tantermeket
kitakarítottuk, az asztalokról eltávolítottuk azokat a csúf vonalakat,
melyek valószínűleg
unalmas percekbe n
születtek az asztalok
békés felületeire.

Hontalannak
menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek
nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Erről is képekben beszélünk:

Végül hogyan nézett
ki iskolánk? Íme:

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó
kenyeret,
Fegyvereknek
nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak
reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót Isten adjon minden jót!

Figyelő
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A Csiribiri Társulat próbáján jártunk

Bor, búzát,
barackot,
Kurta farkú
malacot,
Kocsijuknak
kereket,
Hordójuknak
feneket,
Hogy ihassunk
eleget.
A jószágnak
eleséget,
Takarékos feleséget,
Holtig tartó
egészséget,
Az élőknek
megmaradást,
A holtaknak
feltámadást,
Adjon az Úr Isten!

A reneszánsz évében
Mátyás királyra emlékezünk. A Csiribiri
Társulat ebből az alkalomból szeretné színre
vinni a Beatrix királyné
tréfája című darabot.
Benák Erzsébet magyartanárnő vezetésével
pró bálnak
a
k is
színészek: Buják Nikoletta, Gálfi Andrea,
Kiss Csongor, Acsai
Balázs, Vukov Anita,
Péter Lea, Pásztor
Tímea, Kiss Tamás,

Zo mbor i
Ferenc,
Ko szo rús
Zo lt á n,
Baglyas Róbert, és Attila
és Koszti Karola.
A próbák szépségét képekben örökítettük meg:

Szumer Ervin 3.c;
Csúzdi Beatrix 3.c;
Ördög Valentina
6.b és
Másity László 6.b
osztályos tanulók
munkája

28

29

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola diáklapja

Figyelő

Pécsett—Magyarul
2008. 10. 24-26. között
iskolánk négy tanulója:
Vukov Anita, Pásztor Tímea,
Szecsődi Imre és Kiss
Kornél valamint Szűcs
Budai
Engelbert
magyartanár részt vett a
Pécsett—Magyarul
elnevezésű helytörténeti és
anyanyelvi vetélkedőn. A
rendezvénynek Pécs város
ö nk orm á ny z a t a a d ot t
helyet. Fő szervezők Dr.
Simor Ferenc és Hegedűs
Éva voltak. Diákjaink a
pécsi
Építészeti
Szakközépiskola
fiúkollégiumában voltak
elszállásolva. A versenyre
hat csapat jelentkezett be:
Horvátországból,

Szlovákiából, romániából,
Ukrajnából és Szerbiából. A
p é n t e ki
n a p on
városismereti és anyanyelvi
vetélkedőn vettek részt.
Térkép alapján érinteniük
kellett öt nevezetes pontját
Pécs városának. Minden
eg y es p ont ba n t öb b
feladatot
kellett
megoldaniuk: Mit jelent a
Barbakán szó? Hány kijárat
volt a várból? Kiket
ábrázolnak a székesegyház
szobrai? Mi a neve az
Európában egyedülálló
katakombának?...
A
vetélkedőn az óbecsei
csapat harmadik helyet
szerzett .
Szom bat on
Szekszárdra kirándultak.

M eg lá t og a t t á k B ab it s
Mihály és Mészöly Miklós
szülőházát, egy múzeumot,
egy igazi régészeti ásatást...
Szombaton este pedig helyi
bemutatót tartottak.
Minden csapat bemutatta
régióját. Az óbecseiek egy
helyi mesét (Mért van a
moholi templom az udvar
közepin?) és délalföldi
táncokat mutatott be.
Csapatunk elnyerte a zsüri
tetszését, s bár nem
rangsorolta, mégis a zsüri
elnöke szerint második
helyen
végeztek
a
Petőfisek.
Csernyák Huba 6.b

Minden szívből szóló
karácsonyi énekben,
A kandalló ropogásában és
melegében,
Az ünnepi ebéd közben,
A beszélgetésben és
nevetésben,
Minden képeslapban amit
egy barát, vagy a család
küldött,
Minden, amit ebből
meghallunk,
és ami elgondolkodtat
bennünket,
az maga a szeretet.

Figyelő
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Látogatóban az iskolában
208. 11. 15-én a dreai
gyerekek beutaztak Becsére. Meglátogatták a
Városi Könyvtárat, ahol soksok könyv várta őket. A tanulók jól érezték magukat a
Könyvek Birodalmában. A
rajzpályázaton is sikeresen
szerepeltek. (Boldizsár
Elizabetta I. hely) Itt a
könyvtárban tudták meg,
hogy díjazott munák születtek csöpp kezeik alatt.
Nagyon örültek neki.

kis vendégeket. Majd a
tanító nénik, Cseszák Bezzegh Julianna és Gyurcsik
Stefánia körbevezették pajtásainkat
iskolánkban.
Volt mit látniuk a kis
jövevényeknek.
Szabó Szelesztina 6.b

A következő állomásuk
iskolánk volt. A szépen feltakarított udvar fogadta a

Fedő alatt leves
ázik,
jön az angyalhajas
alkony,
s a Karácsony
lehintázik
faggyúszagú
fenyőgallyon.
Csukás István

Jókai Anna
2008. novemberében a
PSMK vendége volt Jókai
Anna írónő. A Figyelő
szerkesztőségének szűk
gárdája is részt vet az íróolvasó találkozón. A kulturkör kistere zsúfolásig
megtelt vendégekkel. Mindenki várta, hogy belépjen
Jókai Anna a terembe és
meg kezd je előadá sát .
Mikor az írónő belekezdett
mondanivalójába, mindenkinek azonnal érthető volt,
egy nagy gondolkodót hall-

gat, aki a nyelv szeretetét, a sorát, melynek végén mi
nemzete szeretetét helyezte diákok lefényképezkedtünk
élete
l e g f o n t o s a b b az írónővel.
céljának. J. Anna előadása
Molnár Gergely 6.b
lenyűgözött mindenkit.
Hosszú taps jutalmazta mű-

November negyedikén a
Petőfi Sándor Kultúrkörben íróolvasó találkozó volt. A becsei
könyvtár
igazgatónője
Kinka
Erzsébet, Jókai Anna magyarországi
írónőt köszöntötte.
A Kultúrkör zsúfolásig
megtelt. A közönség között láthatók
voltak a tanárok, azok tanítványai,
papok és még nyugdíjasok is. A
műsor kezdetekor Jókai Anna
felolvasta életpályályát, művelt és
méltatott kitüntetését. Ezután az
írónő üdvözölte a közönséget, és sok
mindenről beszélt. Először az
anyanyelve iránti szeretetről. Ekkor

megkért
bennünket,
gyerekeket
egypár dologra. Ahhoz, hogy ápoljuk
az anyanyelvünket, tartsuk magunkat
távol a televiziótól, és annak
nyelvezetétől.
Azoknak
a
reklámoknak pedig ne dőljünk be!
Azután a hazája iránti szeretetéről
szólt. Mély meggyőződése az
írónőnek, hogy a Magyar nemzetnek,
Isten külön feladatot adott, és addig
nem tűnhet el, ez a nemzet amíg a
feladatot el nem végezte. A családról
annyit mondott, hogy felejtsük el
a ,,szingli életet” és a családi élet
legyen a legfontosabb, Európáról
szólva nem hisz az egyesülésben,

mert gazdasági érdekek állnak
előtérbe ahogyan az egész világban
is. A kivénhedt trottyas politikusok
kitűnő fizetésekkel ülnek az Európai
parlamentek és nem tesznek semmit.
Megemlítette 2005 dec. ötödikét.
Szomorúan beszélt erről, de én nem
sokat értettem.
Szeretek járni az íróolvasó találkozóra, mert szeretem
hallani az okos, művelt emberek
beszédét, ahogy növök biztos többet
és többet fogok megérteni.
Zombori Ferenc 6.c
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Sulihírek
A 6.b osztály átesett egy kis
orvosi vizsgán. Pénteken
mentünk az első három órán.
Elsőnek a fiúk estek át, utána
pedig a lányok estek át a
vakcinán. Elsőnek a torkot és
a lélegzést vizsgálták meg,
utána pedig következett az
oltás. Volt akinek egyet és
volt akinek kettőt adtak.
Egyet jobbra és egyet a balra
a kezünkbe. A fiúknál nem
sírt senki. Remélem a
lányoknál semJ
Másity László 6.b

Varnyú Kinga 1.b

Sulihírek
2008.10.16-án és 21-én az
iskola
diákigazgatója
Jovánovity Péter foci turnét
rendezett.
A turnén csakis az iskola
felsős osztályai vehettek
részt. Csoportosítás osztályok
szerint volt. Minden osztály
izgatottan várta már ezt a
napot, amikor a döntő
mérkőzések zajlottak. A
harmadik-negyedik helyért az
5.b és a 6.b játszottak. A 6.osok jutottak ki győztesen. A

legjobb mérkőzés az ez utáni
volt. A mindent eldöntő
döntő. A 7. b és a 8. c
játszottak. Nagy kűzdelem
után a 7.-esekre került a sor.
Ahonnan a 7.b-sek jutottak ki
győztesen. Nagyon örültek,
mert sok munkájuk volt
benne.
Az
eredményhirdetések
után
minden csapat elégedetten
távozott.
Szökő Tamás 7.b

Tóbiás Vivien 1.b

Havat terel a szél az
erdőn,
mint pehely-nyájat
pásztora,
s néhány fenyő már érzi
sejtőn,
miként lesz áldott-fényű
fa,
és hallgatózik. Szűz
utakra
feszül sok ága, tűzhegye
–
szelet fog – készül, nő
magasba,
az egyetlen szent éj fele.
Rainer Maria Rilke

Péter Lea 6.c

Sulihírek
A Samu Mihály Ált. Isk. 6.b gyorsan elmúlott. Reméljük,
osztály meghívott minket a hogy hamarosan meghívjuk
Petőfi 6.b-it teadélutánra őket mihozzánk.
október 24-én. Az osztály és
Sinkovics Áron 6.b
osztályfőnokuk
Ferenc
Hajnalka fogadott bennünket.
Megismerkedtünk mind a
huszonkettöjükkel.
Mivel
esett az eső, a szokásos
futball elmaradt. Ehelyett
tánccal,
különböző
társasjátékokkal ütöttük el az
időt. A négy óra nagyon

Rajsli Beáta 3.c

Figyelő
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In fast jeder Wohnung steht ein Christbaum
Menschen in die Kirche, und
danach feiern sie zu Hause.
In fast jeder Wohnung steht
ein Christbaum, geschmückt
mit Kerzen ,Kugeln, Figuren
und Sternen.
Unter dem Baum liegen die
Geschenke. Weihnachten ist
der wichtigste „ Schenk- Tag
„ in Deutschland. Das ist ein
großes Geschäft für die
Geschäfte.

Rajsli Beáta és
Takács Emőke 3.c
Lucát jöttem
köszönteni,
adjanak egy kicsit
hörpinteni,
vagy egy pohár
pálinkát,
vagy egy pohár
borocskát,
mind a kettőt
meginnám.
Tyúkok, ludak
tojjanak,
malacos legyen a
disznójuk,
borjas legyen a
tehén.
Amennyi szekér
széna, szalma,
annyi legyen a
lányuk kérője.

Zu Weihnachten gibt es
Lebkuchen, Spekulatius,
Plätzchen , Stollen und
andere Spezialitäten.

Weihnachten ist das größte
Fest in Deutschland.
Der 25. und 26. Dezember
sind die Weihnachtsfeiertage.
Am 24. Dezember ist der
„Heilige Abend” .
An diesem Abend gehen viele

Weihnachtliche Rezepte zum Ausprobieren
ZIMTSTERNE sind ein sehr
beliebtes deutsches
Weihnachtsgebäck
Zutaten:
Eiweiß von drei Eiern, 200g
Zucker, 300-400g gemahlene
Mandeln (mit
der braunen Haut!), ein
Teelöffel Zimt, etwas Puderzucker zum
Ausrollen
Zubereitung:
Zunächst das Eiweiß sehr

steif schlagen. Den Zucker
unter ständigem
Weiterschlagen langsam dazugeben. Von der
Eimasse drei bis vier Esslöffel abnehmen und zur
Seite stellen. Den Hauptteil
des Eischnees vorsichtig
mit den Mandeln und dem
Zimt vermengen. Den
Ofen auf 150 Grad vorheizen.
Die Arbeitsfläche mit Puderzucker

bestreuen und den Teig darauf etwa einen halben Zentimeter dick
ausrollen. Sterne ausstechen
und mit dem zur Seite gestellten
Eischnee bestreichen. Auf
einem gefetteten Backblech
oder auf
Backpapier etwa 15 bis 20
Minuten lang backen.

Weihnachtliche Rezepte zum Ausprobieren
GLÜHWEIN wird in
Deutschland während des
gesamten Winters, besonders
gerne aber in der
Vorweihnachtszeit getrunken.
Zutaten:
Ein Liter trockener Rotwein,
eine unbehandelte
Zitrone, drei Gewürznelken,
zwei Stangen Zimt, jenach
Geschmack etwas Kardamom, Zucker oder Honig
Zubereitung:

Die Zitrone in Scheiben
schneiden und zusammen mit
dem Wein und
den Gewürzen in einen Topf
geben. Einige Minuten lang
erhitzen aber
nicht kochen! Dann mindestens eine Stunde ziehen lassen. Durch ein
Sieb abgießen. Vor dem
Servieren erneut erhitzen und
je nach
Geschmack mit Honig oder

Zucker süßen.
Varianten:
* Wer möchte, kann
zusätzlich frisch gepressten
Orangensaft in den
Wein geben.
* Wer seinen Glühwein etwas
kräftiger mag, gibt kurz vor
dem Trinken
einen Schuss Kirschwasser
(=Kirschenschnaps) dazu.
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Weihnachtskreuzworträtsel - Waagerecht
2.

Brachte er gold
Weihrauch
oder
Myrrhe? Er soll der
jüngste
gewesen
sein und aus Afrika.

5. Er ist der schutzpatron der Seeleute, der
Kinder, der Alten, der
Schüler, der Lehrer…
Vor allem soll er Kinder
und Arme beschenkt
haben. Der letzte Zar
Russlands trug seinen
Namen.

7. Sie hat viele
Seiten: man betreu t
in
ihr
Kleinkinder füttert
aus ihr Tiere betrachtet sie am
Sternenhimmel und stellt mit ihr die
Geburt Christi dar.

8.

In der Weihnachtsnacht erwacht diese
Holzfigur zum Leben und
k a mpft g ege n de n
Mausekönig.
Das
Marchen hat E. T. A.
Hoffmann geschrieben,
Tschaikowsky die Musik.

12.

Er tauchte
i m
1 9 .
Jahrhundert
in
Deutschland auf.
Bekannt wurde er
durch das Lied „Morgen kommt er...”
Die typisch rote Kleidung mit dem
weisen Pelz bekam er 1932 durch
eine Werbeaktion von Coca Cola.

10.

Er hat immer die
Farbe der Hoffnung.
In seine Nadeln passt
kein
Fadden.
„Drausen im wald
stand ein niedlicher
kleiner...” beginnt ein Marchen von
H. C. Andersen.

Tornjanski Anita 5.a

Ezüst esõbe száll le a
karácsony,

11.

Daraus baut
man Hauschen, z.b
im
Marchen
„Hansel und Gretel” Eine Dame
namens Elise machte sie besonders
fein.

a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a
kalácson,
a kocka pörg, gõzõl a
tejsûrû.

Weihnachtskreuzworträtsel - Senkrecht
1. Er singt bei den
B r e m e r
Stadtmusikanten.
Seine
langen
Ohrer findet man
auch in manchen Brüchern.

2.

Herder nannte
diese Stadt das
“deutsche Florenz”.
Noch heute kann
man
dort ein
“Blaues Wunder” erleben. Ein
berühmtes weichnachtsgeback wird

von hier in die ganze Welt verschickt.

4. Erst eins,
dann zwei, dann
drei, dann vier…
Wie heist die Zeit des Wartens
auf die Ankunft?

6.

Herr Mohr
schrieb den text,
Herr Gruber die
Musik. 1818 wurde
dieses Lied in

Österreich zum ersten Mal gesungen.
Seither hat man es in über 300
Sprachen übersetzt, in Esperanto
heist es zum Beispiel Paca Nokt’.
Wie heist das lied auf Deutsch?

Kik messze voltak, most
mind összejöttek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott
mezõket

9.

Der Literarische Vater
von Oliver Twist und
David Copperfield hat
auch diesen Geizhals
geschaffen. Drei Geister
machen aus ihm einen Menschenfreund. Wie ist sein Familiennahme?

karcolja éles, kék
jégkörmivel.
Kosztolányi Dezsõ

Szecsődi Bálint 4.b
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Englisch Corner
How to say Merry Christmas
in different languages

Jézuska üzenete
Hulló
hópelyhektől
Jézuska üzeni,
gyerekek,
gyerekek
Rossz ne legyen
senki.
Mert a jó
gyermeket
Jézuska szereti
Szent karácsony
estén
Keblére öleli.

ALBANIAN
’’Urime Krishtlindjet’’
ARABIC
’’Milad Majid ’’ or ’’Milad Saeed’’
BULGARIAN
’’Tchestita Koleda’’ or ’’Tchestito
Rojdestvo Hristovo’’
CAMBODIAN
’’Soursdey Noel’’
CHINESE(MANDARIN)
’’Sheng Dankuai Le’’
DUTCH
’’Vrolijk Kerstfeest’’
ENGLISH
’’Merry Christmas’’
ESPERANTO
’’Gojan Kristnaskon’’
FINNISH
’’Hauskaa Joulua’’
FRENCH
’’Joyeux Noel’’
GERMAN
’’Froehliche Weihnachten’’
GREEK
’’Kala Christouyenna’’
HAWAIIAN
’’Mele Kalikimaka”

The Meaning of Christmas
Symbols
The Star :A heavenly sign of
prophecy fulfilled long,long
ago.
It is the shining hope of
mankind.
The Colour Red : The first
colour of Christmas,symbolizing
Saviour’s sacrifice for all.
The Fir-Tree :The Christmas
tree is of German origin.
The tree was brought into the
home for good luck and fertility.
The tree is illuminated with
small wax candles and toys and
other presents are usually placed
under the tree.
The Candle :A mirror of
starlight,reflecting our thanks for
the star of Bethlehem.
The Bell : Rings out to guide lost
sheep back to the
fold,signifyingthat all are
precious in His eyes.
The Gift Bow :Tied as we should
all be tied together in bonds of
goodwill forever.
The Candy Cane : Represents
the shape of the shepherdás
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HEBREW
’’Mo’adim Lesimkha.Chena tova”
HINDI
’’Shub Badadin”
HUNGARIAN
’’Kellemes Karácsonyi Ünnepeket”
ICELANDIC
“Gledileg Jol”
INDIA
“Tamil Nadu – Christmas
Vaazthukkal”
INDONESIAN
“Selamat Hari Natal”
IRAQI
“Idah Saidan Wa Sanah Jadidah”
IRISH
“Nollaig Shona Duit”
ITALIAN
“Buon Natale”
JAPANESE
“Meri Kurisumasu”
KLINGON
“Qismas Quch Daghajjaj”
KOREAN
“Sung Tan Jul Chuk Ha”
LATVIAN
“Prieci’gus Yiemsve ‘tkus un
Laimi’gu jauno Gadu”
LITHUANIAN
“Linksmu Kaledu”
MALAY
“Selamat Hari Natal dan Tahun
Baru”
MALTESE

“Il-Milied it-tajjeb”
NEW ZEALAND
“Happy Christmas”
NORWEGIAN
“Gledelig Jul”
PERU
“Felices Fiestas” or “Feliz Navidad”
POLISH
“Wesolych Swiat Bozego
Narodzenia”
PORTUGUESE
“Feliz Natal”
RUMANIAN
“Sarbatori Fericite”
RUSSIAN
“S Rozhdestvom Kristovym”
SERBIAN
“Hristos se rodi”
SLOVAKIAN
“Sretan Boozic” or “Vesele vianoce”
SLOVENIAN
“Srecen Bozic”
SPANISH
“Feliz Navidad”
SWAHILI
“Heri ya Krismasi”
SWEDISH
“God Jul”
UKRANIAN
“Z Rizdvom Krystovym” or
“Veselogo Rizdva”

crook ,used to bring lost lambs
back to the fold.
The Wreath :A symbol of the
never ending eternal value of
love ...having
The Christmas Card :The
tradition of sending Christmas
cards started in the mid 1800s’.
”Merry Christmas and Happy
New Year” is written on
them.Usually cards depict some
scene of people performing acts
of charity or winter scenes,Santa
Claus or some Christmas
symbols.
The Stocking : The tradition of
hanging stockings from the
fireplace originated from one of
the most famous Christmas
stories of St.Nicholas. The story
is from 1800s’,when the father
of three young maidens could
not afford a dowry for his
daughters to be married .
St. Nicholas heard of the poor
misfortune of the maidens and
secretly threw three bags of gold
coins down their chimney.
The gold coins landed in the
girls’ stockings ,which were
hanging in the fireplace to

dry.Nowadays,children leave
out their clean shoes or boots in
hope that St.Nicholas fills them
with goodies.
Greenery :Refers to trees and
plants that remain green and
flourish all the year round –
holly,ivy,mistletoe and
Christmas Tree. They symbolize
good luck and prosperity.
The Ornament :Germans
brought had the tradition of
hanging small toys,
candles and other goodies on the
Christmas tree. Between 1800
and 1920,blown-glass ornaments
became very popular as
Christmas decoration.
The Sleigh and
Reindeer :Children were told
stories about the legend of Santa
Claus and his eight reindeer.
Children believed that
St.Nicholas would ride through
the air checking on children who
misbehaved. The ninth
reindeer,Rudolp,didn’t come
along until 1939.
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snowballs and make a
snowman. This Christmas
will be special for me,
My Christmas holiday
because I will spend it in
I like Christmas. It is a Budapest at my aunt’s
very nice holiday because house. I also like
the whole family is
Christmas because I
together.
always get lots of presents.
We decorate the
This year I would like to
Christmas tree and my
get a steering wheel for my
mother makes cookies. It is computer games.
especially nice when it’s
I hope my wish will
snowing for Christmas and come true.
we can play outside, throw
Gyurinka Arnold 7.b

Figyelő

Englisch Corner

Jer, jer szép karácsony
Jer, jer szép karácsony,
Ó, de régen várunk,
ragyogtasd be hit,
reménnyel
a családi házunk.
Enyhítsed és vigasztaljad
a csüggedt lelkeket,
hozzál nekünk békességet
s igaz szeretetet.
Christmas, also reffered to as
Christmas Day or Christmastilde,
is an annual holiday celebrated on
December 25 that marks and honors the birth of Jesus of Nazareth
The date of celebration is not
thought to be Jesus` actual date of
birth, and may have been chosen
to coincide with ancient Roman
solar festivals that were held on
December 25.
Modern customs of the holiday
include giftgiving, church celebrations-including the Christmas
tree, lights, mistletoe, nativity
scenes and holly Christmas is
celebrated throughout the Christian population, but is also celebrated by many non-Christians as
a secular, cultural festival.
Saša Kovačević 8.a

Figyelő
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Viccek
Hogyan vesztette el nyuszika
az óráját?
- ???
- Az óra megállt, nyuszika
meg tovább szaladt.
Mórickának folyik az orra, és
rázza a fejét, így minden
tiszta takony lesz a
közelében. Odamegy a tanár
és megkérdezi:
-Mi van Móricka nincs
zsebkendő?
- Van de nem adok!
Bizonyítvány osztáskor
Mórickát kérdezik szülei:
- Na, mutasd a
bizonyítványod!
A tél, mint egy öreg
anyóka,
jön, zsémbel. Megáll
a folyóka.
Megállt a vándor is.
Varnyú szállott
messze.
Majd falu
következett. Halkan
bekopogott
ajtaján egy háznak.
S benn már a szent
este
fényében fogadták.
Kapott kalácsot,
bort...
S kinn a csillagokra
lompos kutya
csaholt.

- Nincs nálam - feleli
Móricka.
- Hogyhogy nincs nálad?
- Kölcsönadtam a
padtársamnak.
- Miért kell neki?
- Azzal akarja megijeszteni a
szüleit.
A tanár magyaráz az
iskolában:
- A számjegyeink az
araboktól származnak, a
naptárunk Gergely pápától, a
porcelán a kínaiaktól... Ki tud
még hasonló példákat
mondani?
Pistike jelentkezik:
- A porszívónk a szomszédtól

van, a lakásunk az OTP-től, a
kistesóm meg a postástól...
Két barát beszélget:
- Sportolsz?
- Minden nap jógázom.
Hanyatt fekszem a heverőn
két órán át, a szememet
egyetlen pontra függesztve.
- Milyen pontra?
- A képernyőre.
-Jean, kössön spárgát az
anyósomra!
- Minek, uram?
- Mert sárkányt akarok
röptetni!

Viccek
Móricka! Mondd, mi lesz
belőled, ha ennyit hazudozol?
- Politikus!
Székely bácsi beül a GPS-es
taxiba, mondja a célt és
indulnak. Közel a
végállomás, a GPS jelzi hogy
pár méter, erre a öreg szeme
felcsillan és mondja a
soförnek.
- Húha, ez már járt erre!

A székely és a fia mennek
haza a szekéren. Egyszercsak
elrobog mellettük egy fej
nélküli motoros. Amint
mennek tovább megint
elrobog mellettük egy fej
nélküli motoros.
Odaszól a fiú az apjának:
- Te apa! Nem kéne beljebb
húzni a kaszát?
Először utazik a székely bácsi
a repülőn. Kérdezi a

stewardestől:
- Mondja kedves, aztán van-e
itt elég ejtőernyő
mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy
repülő lezuhanna, így mi nem
tartunk ejtőernyőt!
- Hát a hajók is ritkán
süllyednek el, aztán ott mégis
mindig van mentőcsónak...
pedig gondolom úszni többen
tudnak, mint repülni!

Viccek
Idős székely házaspár
ücsörög a ház előtt.
Morfondírozik az öreg:
- Te Anyjuk! Ha egyikőnk
meghal, én beköltözök a
városba.
Két székely az erdőben:
- Idesapám igaz, hogy ebben
az erdőben nem lehet
eltévedni? .. Idesapám? ..
IDESAPÁÁÁÁÁM!

A székely ember elmegy az
állatkertbe, aztán hazamegy a
fiához. Kérdezi a fiú:
- Hol voltál, édesapám?
- Az állatkertben!
- És mit láttál ott édesapám?
- Láttam én egy zebrát.
- És az milyen édesapám?
- Hát tudod, milyen a ló?
- Tudom.
- Na, ez ugyanolyan, csak csíkos.
- És még mit láttál, édesapám?
- Zsiráfot.
- És az milyen?

- Tudod, milyen a ló?
- Tudom.
- Na, ez ugyanolyan, csak
hosszabb a nyaka és tarka.
- És még mit láttál, édesapám?
- Pingvint.
- És az milyen, édesapám?
- Tudod milyen a ló?
- Tudom.
- Na ez nem olyan.

Móricka! Mondd, mi lesz
belőled, ha ennyit hazudozol?
- Politikus!
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Figyelő

Viccek
Egy ügyvéd elmegy kacsára
vadászni. Lő is egyet, de a
kacsa beesik egy elkerített
birtokra. A birtok tulajdonosa,
egy öreg székely éppen ott
kapálgat.
- Uram, legyen szíves, adja
már ide azt a kacsát! - kéri az
ügyvéd.
- Dehogy adom, az én
földemre esett, tehát az
enyém! - mondja az öreg
székely.
- Nana! Én egy ügyvéd
vagyok, velem ne
szórakozzon! Ha nem adja
ide, akkor úgy beperelem,
hogy mindenét elveszti! fenyegetőzik az ügyvéd.

- Várjon csak! Itt, vidéken a
vitás ügyeket a "három rúgás
törvénye" szerint rendezzük.
Hajlandó alávetni magát?
- Az mit jelent?
- Én kezdem. Maga
megfordul, én meg háromszor
jó fenékbe rúgom. Ha bírja,
akkor cserélünk, és maga jön.
Annál az igazság, aki tovább
bírja.
Az ügyvéd végigméri az
öreget, és azt gondolja: "Ezt a
fazont kirúgom a világból is,
ennél egyszerűbben úgysem
tudnám elintézni a dolgot."
Szóval, belemegy. A székely
bácsi kezd. Nekiszalad, és
egy akkorát rúg az ügyvédbe,

hogy az beleremeg.
A második rúgás akkorára
sikerül, hogy az ügyvéd az
orrával felszántja a földet.
A harmadikra még a szeme is
könnyes lesz.
Leporolja magát, és odafordul
az öreghez:
- Na, forduljon meg, most én
jövök!
A székely megpödri a bajszát:
- Jól van, feladom. Vigye a
kacsáját!
Hogy hívják Szegeden, a
láthatatlan embert?
- ???
- Ködmön!

Viccek
Két amerikai turista Walesben
kirándulgat kocsival.
Megállnak ebédelni
Llanfacwyrnirbwlantyslioggic
h-ban és egyikük azt kéri a
pincérlánytól:
- Mielőtt rendelünk, segítene
eldönteni a vitánkat?
Megtenné, hogy lassan,
tagoltan kimondaná a hely
nevét, ahol vagyunk?
A lány odahajol, és

szótagolva elmondja:
- Bööör-ger-kiiiiing.
Egy jó könyvet olvasok az
antigravitációról. Le sem
tudom tenni.
Lehet, hogy a tüzet a férfiak
találták fel, de arra a nők
jöttek rá, hogyan kell játszani
vele.

mikor a bűnt elköveti, akkor
te tettestárs vagy. Ha utána
segíted, akkor ügyvéd.
Tegnap becsaptam egy ajtót,
azt mondtam neki, hogy
nyitva van.
Kérek egy türelemjátékot! DE
MINT A VILLÁM!!!

Ha egy bűnözőnek segítesz

Viccek
Ki az abszulút udvarias?
- Aki, ha egy autó elüti, és a
vezető beviszi a kórházba, ott
megkérdezi, mivel tartozik a
fuvarért.
Ki az abszolút lassú?
- Aki a csigát stoppolja.
- Melyik az abszolút keskeny
folyó?
- Amelyiknek csak egy partja
van.

Ki az abszolút önzetlen?
- Aki más fogához veri a
garast.
Ki az abszolút kocka?
- Aki a vajaskenyeret is az
egérrel keni meg.
Mi az abszolút udvariasság?
- Amikor a buszvezető átadja
az ülőhelyét.

Egy ház kapuján cédula
díszeleg ezzel a felírással:
Tangóharmónika eladó.
Másnapra valaki ráírja a
cédulára: Hála istennek!
Kiadó egy három szobás
konyha!
Élő fél disznó eladó.
A4-es rajzlapomat azonos
típusú Audira cserélném.

Üzenget a tájnak a tél,
közeleg a kegyes Karácsony.
Az utolsó megtűrt levél
első cicomája a fákon.
Fácánok, őzek, kósza nyulak
ámuldoznak avítt csodákon:
Békével töltözik a völgy,
csönd gyűlik földünkre,
bársony, egyszer csak, egyszer,
angyalok
szállnak alá zizegő szárnyon,
Fehér lesz, fehér lesz, minden
fehér, kivirágzik minden
madárnyom.

Figyelő

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola diáklapja

38

Útvesztő

Mit rejt a kép?

Vajon megtalálja-e Peti
az elveszettnek hit maci-

Színezd ki a pontokkal
jelölt részeket!

Ahány csengő:
csendüljön,
ahány gyerek:
örüljön,
ahány gyertya:
mind égjen,
karácsonyi
szépségben.
Csanádi Imre
Közmondások
Kösd össze a képeket a
nekik megfelelő közmondásokkal!
Küldd el a megoldásokat
szerkesztőségünkbe! Siess! Nyerhetsz.
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Figyelő

Mi a foglalkozásuk?

Ha az ünnep elérkezik az
életedben, akkor ünnepelj
egészen. (...) Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts
el mindent, ami a
köznapok szertartása és
feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a
régieket, milyen
áhítatosan, milyen
feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi
vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos
rendhagyás.

Nyolc egyforma méretű
négyzetet tettünk le az
asztalra egymás után. Az
A-val jelölt négyzet van
legfelül, de a többi
takarásban van, csak
b iz o n yo s
r észeik
látszanak. Állapítsd
meg, milyen sorrendben
tettük le őket!

Márai Sándor

Az üres mezőkbe csak 2
-est, 5-öst vagy 10-est
írhatsz. Töltsd ki a
táblázatot úgy, hogy
minden sorban és
oszlopban 22 legyen az
összeg!

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Kovács Noémi, Rodić Helena és
Sinkovics Áron tanulók.
Szerkesztőség tagjai: Szökő Tamás, Szabó Ákos, Molnár
Gergely, Horvát Martina, Ördög Valentina, Szabó
Szelesztina, Bezeg Nikolett, Čiplić Ivan, Csernyák Huba
Bocor Natália és Bedleg Edvárd tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Krstić Dragica igazgató.
Nyomda: Lux Color Printing.

Фиђело

је школски лист литерарне секције
«Радноти Миклош»
Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Ковач Ноеми, Родић Хелена и
Шинкович Арон ученици.
Чланови уређивачког одбора: Секе Тамаш, Сабо
Акош, Молнар Гергељ, Хорват Мартина, Ердег
Валентина, Сабо Селестина, Безег Николет, Чиплић
Иван, Черњак Хуба, Боцор Наталиа и Бедлег Едвард
ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф.
мађарског језика.
Одговорни издавач: Kрстић Драгица директор.
Штампање: Штампарија Lux Color Printing.

Szobám
sarkában a
békesség fája
zöld ruháján sok
ezernyi szín, alatta fénylő
melegségben a gyermeki világ
játszani hív. Játszani, játszani,
békében játszani gyermekem veled
hagy játsszam még, körültáncolom veled
a világot most, mikor mindenki érzelme ég.
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő
illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak
csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok
röpdöső fényei
szobámból
szálljatok
mind tovább.
Gyenes István

Tel: 021 6915 - 692
E-mail: ospetefi.multi@stcable.co.yu

Karácsonyi vándor
Karácsony éjjelén a
vándor
az országúti hóba
megáll.
S bekopog a legelső
ajtón,
amit az útszélen talál.
Egy szót se szól. Csak
némán átmegy
az udvaron, mint a jó
cseléd,
S a sötét, meleg
istállóba
halkan, lábujjhegyen
belép.
Ottbenn a mécses pisla
lángja
a széltül egyet bólogat.
A vándor megy s
megsimogatja
a szelíd, csöndes
barmokat.

Aztán a jászolba meríti
hideg kezét - és hirtelen
valami fény villódzik
onnan a hideg téli
éjjelen...
Kívülről, mintha
angyaloknak
égi zenéje szállana.
S jobbról, mintha egy
fehérleplű
bánatos Asszony
állana...
A vándor letérdel az
almon,
a gazda korty bort ád
neki.
És aztán csöndben, mint
ahogy jött,
békén utjára engedi...
Somlyó Zoltán

