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PAP JÓZSEF:FELSZÍN ALATT A FÖLDBEN
A becsei Petőfi Sándor
Iskola tanulóinak
,,Vigyázzon, hogy meg ne sértse
A megbúvó téltemetőt!”
-int a tudós-kis hírnökünk
februári startja előtt.
,,S ne higgye, hogy rest, hogy tunyán
szunyókál a felszín alatt;
hogy tétlenül lesi,várja
az ébresztő napsugarat!”
Megnyugtatom:nyugi,doki!
Ismerem a téltemető
Nagy bravúrját,hogy télutón
Kiskertünkben ő az első,
aki jelzi: vége, vége,
vége már a zordon télnek
s a halott csak tetszhalott volta természet újra é
Óvatosan kapálgatok:
Virágunkat én is féltem.
Tudom, most is serénykedik
földalatti műhelyében.
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Szerkesztő szava
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kedves Olvasók!
Március, a tavasz kezdete érkezett el. Ismét ünneplőt ölt magára a természet.
Az iskolában is zajlik az élet. Ünnepre készülünk, intézményünk fennállásának 60. évfordulójára. Egykori
igazgatók, pedagógusok, tanulók tollából született visszaemlékezéseket olvashattok a Figyelő ünnepi számában,
valamint Tót Kása Piroska, amatőr festő munkáiban gyönyörködhettek. A 2. oldalon látható festmény Pap József
költő, műfordító, iskolánk egykori diákjának Felszín alatt a földben című verséhez készült illusztráció, amit a költő
a Petőfi Sándor iskola tanulóinak ajánlott.
Igyekeztünk a múltat minél teljesebben bemutatni. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy szerkesztőségünkbe
rengeteg munka érkezett. Sajnos a technikai lehetőségek nem engedték meg, hogy mindegyiket megjelentessük, s
ezt majd pótoljuk iskolánk honlapján. web: ospetefi-becej.edu.rs
Szerkesztőségünket gyermekmunkák gyűjtésével most is segítették Nataša Kruščić és Sunčica Banjanin,
szerbtanárnők, Csernyák Szilvia, Vastag Géber Judit és Turzai Valéria, tanítónők.
Külön köszönet Benák Erzsébet, magyartanárnőnek és Horvát Lídia, pedagógusnak az odaadó szerkesztő
munkájáért!

Jó olvasást!
Újságunk szorgalmas szerkesztői:

A főszerkesztők, Kinga és Szilárd az Újvidéki Rádió riporterének nyilatkoznak
a szakkör munkájáról
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„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

60 éve az oktató-nevelői munka szolgálatában

Jubileumát ünnepli az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

Kedves ünneplők!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Figyelő kedves
olvasóit, egykori és jelenlegi kollégáinkat, hajdani és
mostani diákjainkat, a szülők közösségét, és
mindenkit, aki kezébe veszi diákújságunkat, aki
megtisztel bennünket iskolánk fennállásának 60.
évfordulója
alkalmából
rendezett
jubileumi
ünnepségünkön.
Az ember életében ma már nem matuzsálemi kor 60
esztendő, s egy intézmény életében sem történelmi
jelentõségű a fél évszázadnál alig hosszabb időszak.
Ha azonban elemezzük ezt az elröppent hat évtizedet,
jócskán találunk eseményt, amely mozgalmassá,
érdekessé teszi iskolánk életét.
Intézményünk, a Petőfi iskola az alsóváros szívében
60 éve talán mégsem érdektelen mindazok számára,
akik igazgatóként, tanító és/vagy tanárként, szülőként
s diákként kötődtek hozzá abban az elmúlt 60 évben,
mely aligha tekinthető eseménytelennek.
Nem elhanyagolható változásokat idéztek elő az
iskola életében a különféle tantervi módosítások,
iskolareformok, s az iskola képzési funkcióinak
gyökeres változásai. A sok változás közepette csak
egyet tekinthetünk állandónak: az iskola tanáraiban

élő mély hivatástudatot, tiszta emberséget, mellyel
képesek voltak tanítványaiknak tudást, műveltséget,
erkölcsi tartást, felelősségtudatot, hazaszeretetet adni,
az iskolának jó hírt szerezni, s annak megtartásán
fáradozni. Az iskola tanári karában mindig volt egy
szilárd, iskolahű mag, mely őrizte és továbbadta a
"Petőfis" szellemiséget!
Köszönöm elődeinknek és jelenlegi kollégáimnak,
hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet. Mi
pedagógusok a rengeteg változás és változtatás
ellenére hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk
fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.
Meggyőződésünk, hogy az iskola mindenkor
értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, s nem
csupán szolgáltató központ. Hisszük, hogy a
gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy
egészségesen fejlődjenek, és iskolánkban igyekszünk
biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni
számukra képességeik szabad kibontakoztatásához.
Mindezek elérésére továbbra is nagyon számítunk a
szülők bizalmára és együttműködésére, fenntartónk,
önkormányzatunk támogatására, jóindulatára.

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok!
Önök / Ti valamennyien részt vettek/vettetek iskolánk
történetének alakításában, részt vállaltak/vállaltatok a
nehézségek leküzdésében, a sikereink elérésében.
Mind
e
közben
kérem,
tisztelettel
és
megkülönböztetett figyelemmel gondoljunk mindazon
pedagógus kollégákra, akik már nem lehetnek
közöttünk és azokra a technikai alkalmazottakra és
tanítványainkra, akik már nincsenek közöttünk.
Iskolánk mai élete szemünk láttára folyik, múltjára
együtt lehetünk büszkék, jövőjét pedig mi alakítjuk
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együttes erővel, mi itt dolgozók, itt tanuló diákok s
azok szülei.
Kodály Zoltán szavait ajánlom mindannyiunk
megfontolására:
„Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem
taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges.
Lássunk magunk is a dologhoz..”
Szűcs Budai Engelbert
iskolaigazgató
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„Az idő koránstem olyan, mint amilyennek látszik. Nemcsak egy irányba halad,
hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal. (Albert Einstein)

Koncz Erzsébet: Rend a lelke mindennek!
Beszélgetés Berecz Tamással, iskolánk egykori igazgatójával

N

agyon régen történt, amikor ebbe az
iskolába kerültem, van annak 45 éve
is. De még ma is olyan, mintha tegnap
történt volna. Emlékszem a mosolyára, ahogyan
kedvesen fogadott.
A tanári a mostani műszaki szaktanterem
helyén volt, ahonnan nyílt az ajtó az igazgató
irodájára. Feltűnt nekem, hogy mikor megjelent az
irodája ajtajában, csönd lett a tanáriban, mindannyian
fogtuk a naplókat, szó nélkül mentünk órára.
Szerette a rendet, nemcsak a tanáriban, hanem az
egész iskolában.
Most itt vagyunk a tanár úrnál, s arról
beszélgetünk, mire emlékszik szívesen, mi minden
maradt meg az emlékezetében.
- Emlékszel, mikor a Figyelőt készítettük, akkor még
nem volt számítógép, elég kezdetleges módon
sokszorosítottuk, miután a titkárságon legépelték
írógépen. Megtörtént, hogy a szerkesztőség
összeállította a legújabb számot, de nem volt aki
legépelje. Szóvá tettem, mire te: - Már pedig ennek
meg kell lenni! S meglett! A szülők gépelték le a
legújabb szám anyagát!
- Erre nem emlékszem, csak arra, hogy nagyon is
szívügyem volt az anyanyelvünk ápolása, s nem
engedtem volna meg, hogy megszűnjön az
iskolaújság, a Figyelő, mely a Kistörténész utódja.
Meg, hogy sokszorosítóval készült…
- Szigorú igazgatónak tartottak.
- Igen, mindig szigorú voltam, szerettem a rendet, a
munkafegyelmet. Ezt megköveteltem. Meg a
felelősségtudatot az egész iskolában. Pedig akkor
kilencszáz diák, és hetven tagú kollektív volt. Ez az
iskola honlapján is rajta van! Akkoriban csak az alsó
tagozaton volt négy szerb tannyelvű osztály, viszont a

Figyelő – Sveznalica

fölsőben csak magyar tagozatok voltak…Rend a lelke
mindennek- ez volt az elvem: a rend alkotó jellegű
legyen, ne csak, hogy jó magaviseletűek legyenek.
- Mire emlékszel szívesen abból az időszakból, mikor
igazgató voltál?
- Nyelvében él a nemzet, én is ezt vallom:
Emlékszem, mikor Budapestről elhoztam a Petőfi
Múzeumból a magyar irodalom leghíresebb
költőjének, iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak a
képeit, róla szóló írásokat, melyek ma is ott állnak az
iskola falán. Meg arra az időszakra is szívesen
gondolok vissza, hisz 1968 és 1994 közti időszakban
élte a kollektív a fénykorát! Megtörtént, hogy egy
szülő azzal hozta el a gyerekét:- Neveljenek belőle
embert!
- Sokak számára igen nehéz tantárgyat tanítottál,
mikor már nem voltál igazgató: a fizikát és a
matematikát.
Sikerült
megszerettetni
a
tanítványaiddal?
- Sikerült. Nem lehetett lazsálni, a munkafegyelmet
kellett
kialakítanom.
Következetes
voltam,
elmagyaráztam a tananyagot, számon kértem.
Pótórákat tartottam, ahol a hiányzó tudást kellett
pótolni… A matematika olyan, mint a kőműves
falazása: ha hiányzik egy tégla, arra nem lehet építeni.
A fizikát is érteni kell. Arra törekedtem, hogy a
természet törvényeit szemléltetéssel értessem meg a
diákjaimmal. Szemléltetve, kísérletekkel közelebb
hoztam a törvényszerűségeket hozzájuk, ezáltal meg
is szerették e tantárgyat. Sok szép eredményeket
értünk el a körzeti, az országos versenyeken… Úgy
érzem, kellő alapot adtam a diákjaimnak a
továbbtanuláshoz!
- Mit üzensz a Figyelő olvasóinak?
- Olvassanak, írjanak sokat, tanuljanak tovább!
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„Az idő koránstem olyan, mint amilyennek látszik. Nemcsak egy irányba halad,
hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal. (Albert Einstein)

Szűcs András, az iskola egykori igazgatója, pedagógusa:
Te fényes csillag
(részlet)
Boldog vagyok, hogy köszönthetem a 60-éves Petőfi Sándor Általános Iskolát. Immár 60 éve büszkén viseli a
nagy szabadságszerető költő nevét. Köszöntöm az iskola volt és jelenlegi munkatársait, tanulóit és a szülőket, akik
bíznak abban, hogy gyermekeik megkapják azokat az alapokat, aminek a segítségével boldogulnak a mindennapi
életben.
Én ebben az iskolában 30 évet dolgoztam. 9
évet az osztályban, 10 évet aligazgatóként, 11 évet
igazgatóként. A nagyon összetett munkám úgyszólva
a hobbim is volt. Szerettem a gyerekeket. Öröm volt
nézni a tudásszomjú, csillogó szemeket. Első
feladatom volt, hogy megnyerjem bizalmukat.
Biztattam, bátorítottam őket. Minden gyerekben van
valami jó. Mikor ezt megtaláltam, akkor már könnyű
volt. Mint aligazgató és igazgató a szervező
munkában alaposan kivettem a részem. Igyekeztem
minél jobb feltételeket biztosítani az oktató-nevelő
munkához. A tanszer kiállításokat járva minden
alkalommal újabb és újabb tanszereket vásároltunk.
Megvalósitottuk a szaktantermi tanítást. Minden
szaktantermet írásvetitővel, magnetofonnal és
megfelelő szemléltető eszközökkel láttunk el.
Iskolánk dísze volt a fizika-, vegytan- ,biológiaszaktanterem és a könyvtár.
A tanítókat, tanárokat nem kellett biztatni,
szinte versenyeztek, hogy ki hoz több és nagyobb

dicsőséget az iskolának. Az iskolában megjelent a
Kistörténész, majd a Figyelő.
A szakcsoportok mellett ki kell emelni a
Csiribiri csoportot, az énekkart, a tanitókat, akik az
iskolai ünnepeken jeleskedtek - valamint a májusi
játékokon.
Részt vettünk környezetünk szépitésében.
Dolgoztunk az erdőtelepitők parkjában. Még
termelőmunkát is végezünk. Szépen dolgozott az
iskolakonyha. Uzsonnát és ebédet is készitettek. Nagy
gondot forditottunk a fegyelemre és a tisztaságra.
A diákjaink mind megállták a helyüket az
életben. Írók, orvosok, mérnökök, ügyvédek,
színészek, tanárok, szakmunkások, szorgalmas
emberek lettek. Mondhatjuk, hogy az iskola 60 év
alatt kiváló eredményt ért el. Jelenleg is minden
dolgozója, tanulója, sőt a szülők is szép munkát
végeznek.
Te fényes csillag, ragyogj tovább. Adj
világosságot, szeretetet a szivekbe. Fényeddel mutass
utat továbbra is gyermekeinknek.

A képen egykori pedagógusaink: Szűcs András és Júlia
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“Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба“ Бранко Радичевић

ДАНИЛО ДОРОСЛОВАЧКИ: ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
Време пролази,време лети,
Време незадриживо тече....
Пролазе дани, пролазе деценије...
Употребио сам израз НАША, иако више од 10 година нисам у њој. Она ја МОЈА колико и ВАША, па
је из тог разлога НАША. Моја је јер сам у њу уградио четврт људског века, близу 25 година живота и рада
и могу рећи да сам изузетно поносан на период проведен на раду у школи и као учитељ и као директор.
Знам да вам данас није лако али верујте, никада нам није било лако. Школа је проживљавала све
промене и потресе који су се дешавали у друштвеном окружењу. Но, то нас није спречавало да школу
развијамо, унапређујемо и постижемо завидне резултате.
Ученици школе са својим наставницима су постизали изузетне резултате, како у науци, тако и у
култури и у спорту.
Славу школе и нашег града пронели су нарочито: Драмска секција професорице Ержебет Бенак,
Ликовна секција професора Душана Пјевца, пионирски прваци и рекордери државе у атлетици Ласло
Петрењи и Едвин Контар, првак Света у куглању Вилмош Заварко...
Ови али и сви остали резултати треба да вас воде даље –у нове победе.
Драга децо, ученици школе, слављенице, помозите својим учитељима и наставницима да вас изведу на
прави пут.
СРЕЋАН РОЂЕНДАН ДЕВОЈЧИЦЕ
ЖЕЛИМ ТИ ЈОШ ПУНО ОВАКВИХ ЈУБИЛЕЈА
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„Az idő koránstem olyan, mint amilyennek látszik. Nemcsak egy irányba halad,
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Máté Ágota, tanítónő, egykori igazgatónő: Visszaemlékezés
.

Ismét egy jubileum előtt állunk az iskola
életében. Ez alkalom arra, hogy megálljunk és
összegezzünk. Teszünk-e eleget az új generációkért?
Magunkért?
Tíz évvel ezelőtt az ötvenedik születésnapot
ünnepeltük. Visszaemlékezve az akkori eseményekre,
számos szép emlék jut az eszembe.
Megbízott igazgatóként nagy lendülettel
fogtam hozzá az iskola jóhírének öregbítéséhez még
2003-ban. Egy lelkes tanári csapat élén komoly
terveket szőttem, és együttesen meg is valósítottunk a
szülőkkel, és a helyi önkormányzat vezetőivel
karöltve.
Érződött
a
változás
szele,
új
munkamódszerekre volt szükség. Nagy hangsúlyt
fektettünk a csapatépítésre, számos továbbképzést
szerveztünk, hogy a munkaközösség tagjai jól
összeszokott társaságként sikeresen működjönek.
Pályázatokban
és
projektumokban
gondolkodtunk. Ezt láttuk a leghatékonyabb
eszköznek a fejlődésre. Ennek eredményeképpen jött
létre az iskola tetőterének az átalakítása, amit azóta
leginkább díszteremként használunk számos iskolai
rendezvény méltó színhelyéül. Emellett tantermeket
újítottunk fel, multimédiás oktatást biztosítva.
Kidolgoztuk és megalapoztuk az iskola vízióját.
Minden
elhivatott
pedagógus
ezt
tartotta
iránymutatónak a munkájában.
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A jövőről nem vettük le a tekintetünket.
Gyarapodni és növekedni akartunk. Dreán új iskolát
alapoztunk, az anyaiskolában új tornatermet
készültünk építtetni.
…Az idők változnak. És az ember is maga. A kérdés
bennem továbbra is ugyanaz: teszünk-e eleget az új
generációkért? Magunkért?
Kívánom, hogy még sok jubileumot érjünk
meg, és a megfakult iskola épületét sok ártatlan,
őszinte, tisztaszívű gyermek nevetése töltse meg.
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Múltba tekintő.....
Ződi Imre, titkár: Petőfis voltam …

Amikor 1970 őszén dolgozni kezdtem a dreai
Đuro Salaj iskolában mint matematika tanár, nem
gondoltam, hogy ilyen nehéz feladat elé állítanak,
mint a mai. Igen, mert rengeteg emlék, jó is, rossz is,
maradt bennem, mert az elmúlt negyvenegynéhány év
alatt elég sok víz lefolyt a Tiszán.
A titkári munkahely nem vezetői, nem tanári,
hanem egy közönséges irodai munkahely, amely
azonban az iskola életében igen jelentős. A figyelem
széleskörű, minden irányban kiterjedő kell, hogy
legyen, hiszen biztosítani kell az alaptevékenységhez
szükséges dolgokat (az iskola tisztasága, megfelelő
hőmérséklet, az igazgatónak és könyvelőnek adatokat
szolgálni stb). Ezeket a feladatokat, merem remélni,
hogy mindenki megelégedettségére el tudtam végezni
bár csak egy kézi számítógépem és egy régi Biser
írógépem volt (amit a mai napig sajnálok).
A reggeli kávé mellett az igazgatóval
megbeszéltük a teendőket, amelyet azután el is
végeztünk a megbeszéltek alapján, én a régi öreg
íróasztalomnál.
Akármilyen nehéz, vagy épp könnyű volt a munka,
én azért ezt szerettem csinálni.
Egyszerűen
SZERETTEM az iskolát. Legfőképpen az 1975 –
1990-es időszakot (kb), amikor az iskolát Becse
legjobb iskolájának mondták. Nemcsak azért, mert
abban a periódusban iskolánknak kb. 800-850
tanulója, és csak kb. 45 munkása volt, hanem azért is,
mert a tanulók abban az időben a legtöbb tudást a MI

iskolánkban kapták. Persze ehhez nagyban hozzájárult
a munkások egymásközti viszonya, hogy minden
dolgozó becsei lakos volt, és volt ideje gyűlésekre
járni, hogy az igazgató és a beosztottak közti viszony
mindig korrekt volt.
Szünetekben a tanáriban a tanulókról és a
tanításról folyt a vita, nem a Facebook-ról és
különböző szappanoperákról.
Évente több
alkalommal is szerveztünk előadásokat a szülők
számára a Nagy Istvánban, utána pedig sajátkezűleg
készített vacsora mellett folyt a társalgás, ahol
MINDENKI jelen volt, ugyanúgy mint az előadáson.
Itt lettünk nem csak munkatársak, hanem barátok is.
És barátokkal mindent könnyebb csinálni . . .
Azután a kilencvenes évek közepétől az iskola
munkájának minősége hanyatlani kezdett. SAJNOS.
Ettől az időtől munkaviszonyom megszakításáig nem
szívesen emlékszem, bár kellene, de NEM akarok,
még akkor sem, hogy a kétezres évek elején volt egy
felvillanás amely reményt sugallt, de utánna gyorsan
jött a visszaesés.
Marad csak a remény, hogy a becsei Petőfi
Sándor Általános Iskola újból a legjobb lesz!

Koncz Erzsébet, magyartanárnő,

Ki ne álmodozott volna arról óvodás korában,
hogy óvó néni, iskolás korában tanító néni, fölsős
korában pedig tanár szeretne lenni?
A tanítói, tanári hivatás a legfontosabb és a
legszebb a világon!
De tanítónak, tanárnak lenni közel se olyan
egyszerű dolog, mint ahogyan azt gondolnátok!
Hiszen nekik nem csupán feleltetni és dolgozatokat
íratni kell. Értenie kell a gyerekek nyelvén,
határozottnak és következetesnek kell lennie.
Olyannak, aki képes összefogni egy egész
gyerekhadat, s közben igazságos és nem
személyválogató. Szigorú, és mégis szeretik a
gyerekek. Amit tanít, azt valóban jól kell tudnia, sőt a
tanítás után még otthon is ugyanúgy folytatnia kell a
munkát, mint nektek. Hiszen egy lelkiismeretes tanár
készül a másnapi órára, kijavítja a dolgozatokat,
ellenőrzőket, füzeteket, ami bizony hosszú órákat
elvesz az otthon töltött idejéből.
Hogy mégis a legszebb hivatás, most
elmesélem. Nagyon régen történt, a diák nevére se
emlékszem már, csak arra, amit mondott, mikor óra
után mentünk ki a szaktanteremből: „ Én nem vagyok
jó tanuló, nem szeretek tanulni, de itt olyan jól érzem
magam.”
Számomra öröm volt, amikor órán meg tudtam
tanítani a tananyagot a diákjaimmal. Öröm volt jó
jegyet adni! Örömet szereztek akkor is, mikor a
népmesemondó - és a szavalóversenyeken szép
eredményeket értünk el. Még ma is szívesen gondolok
vissza: a szekszárdi, a csíkszeredai első helyezésekre,
meg a köztársasági versenyeken való szereplésekre. S
a Petőfi iskolák találkozóján való részvétel, a sok
szép eredmény, mind felejthetetlen emlék!
Az
Újvidéki Gyermekrádió tudósító versenyén is
sikeresen szerepeltünk. Ez abból állt, hogy hetente
küldtük a tudósításokat az iskolában történő
eseményekről, versenyekről… Megtörtént, hogy öt
diákom is díjat kapott, s mentünk Budapestre a Római
partara üdülni…Meg Szovátára is eljutottunk, bejártuk
Erdélyt…Azt is elmondhatom, hogy határon kívül is
ismertek bennünket: Gyakran írtunk a Budapesti
Rádió Miska Bácsi Levelesládájának. Az eredmény se
maradt el, meghívott minket a stúdióba, meg az
egyhetes velencei nyaralás is felejthetetlen. Még ma is
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őrzöm díjazott diákjaim levelezőlapját, melyet a
jutalomnyaralásról
küldtek:
Brezovicáról,
Szekszárdról,
Zánkáról,
Fadd
Domboriból,
Sárospatakról, Szenttamásról…küldtek nekem.
Mikor negyvenöt évvel ezelőtt ebbe az
iskolába jöttem, diavetítőn, táblán és krétán kívül más
technikai eszköz nem volt. Meg volt egy sokszorosító
gép, mellyel készült a Figyelő, iskolalap.
Harminc éven keresztül segítettem a
diákjaimnak a szerkesztésben. Nagyon szerették
készíteni, nemcsak szerkeszteni, írni, hanem
sokszorosítani is. Még egy megmérettetésre is
elküldtük, mégpedig a magyarországi Diákújságírók
Országos Egyesületének. (Akkor már új köntösben
jelent meg, s a címoldalon Füst Milán idézet állt: Oh
jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok/
S azt meg kell védened!) Ma is megvan a levelük,
melyben a bíráló bizottság ilyen véleményt írt:
„Legnagyobb erénye, hogy idegen földön hirdeti a
magyar nyelv szeretetét. A Figyelő azt sugallja, hogy
saját maguk örömére is érdemes tovább folytatni a
munkájukat…”Lapunkról még a Széchenyi Könyvtár
is tud. Akkoriban rendszeresen küldtünk egy – egy
számot, cserében sok – sok könyvet kapott az iskola
könyvtára. Legjobban Padisák Mihály író véleménye
maradt meg emlékezetemben. Szerinte a Figyelő az
iskolaélet időszerű színfoltjait vetíti elénk, s ezzel a
legszínvonalasabb magyarországi diáklapokkal is
sikeresen felvehetné a versenyt. Persze a Jó Pajtás, a
Hét Nap, a Magyar Szó melléklete, a Napsugár és az
Újvidéki Rádió is kapott egy- egy számot. Élőújságot
is szerveztünk, melyre meghívtuk az első
szerkesztőket…
Olyan sokszor örömet szereztek nekem a
diákjaim, de talán legnagyobb öröm számomra, hogy
sok magyartanár utódom van, akikkel olyannyira meg
tudtam szerettetni anyanyelvünket, hogy ezt a hivatást
választották: Papp József, Klóze Valéria, Horváth
Regina, Józsa Zsuzsnna, Horváth Edit, Cigura
Monika, Babcsányi Éva, Majer Mónika, Bezeg Márta,
Mészáros Árpád., Rajsli Tünde és dr. Bene
Annamária…
Valahol olvastam: EGY TANÁR AKKOR
LEHET BÜSZKE MAGÁRA, HA VAN MÁR
OLYAN DIÁKJA, AKI TÖBBET TUD NÁLA.

Osnovna Škola ,, Petefi Šandor“ , Bečej – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecsе

Múltba tekintő.....

Varga Klára, testnevelő tanár: Tanárnak lenni

Pályám kezdetén nagy lelkesedéssel indultam
el a Petőfi Sándor Általános Iskolába, első
munkahelyemre. Nem sejtettem, hogy az elkövetkező
29 évben ez a hely lesz második otthonom, sőt néha
az első. Hiszen a főiskoláról frissen végzett testnevelő
tanárból itt lettem előbb feleség, majd kétszeres
édesanya. A későbbiekben pedig férjemmel és két
gyermekemmel az iskola falai között mindennapos
„vendégek” voltunk, hiszen egy időben mindketten itt
dolgoztunk, gyermekeink pedig itt váltak kisiskolából
serdülőkké és ballagó nyolcadikosokká.
Amikor 1969-ben, szeptemberben, elkezdődött
a tanítás, az első néhány nap vicces volt számomra.
Hiszen apró termetem és nádszál alakomnál fogva, a
tőlem néha pár fejjel magasabb nyolcadikosok között
elvesztem. Az első hétre,” természetesen” az újonc
tanárnőt, engem jelöltek ki ügyeletesnek a folyosóra.
Tettem is a dolgom becsületesen az ügyeletes
nyolcadikossal együtt. N. P. mögöttem haladva dörgő
hangon terelte ki a még líbláboló tanulókat. Mögém
érve óriási „barack”-ot nyomott a fejemre. Amikor
felé fordultam, mindketten elhűlt arcot vágtunk. Én a
meglepetéstől és sajgó kobakomtól, ő, hogy velem áll
szemben. Sűrű bocsánatkéréssel és mosollyal
megoldottuk. Hát, így kezdődött!
A kezdeti botlások, útkeresések után / amiben
nagy segítségemre voltak idősebb kollégáim, akiknek
ez úton is köszönöm önzetlenségüket/ beilleszkedtem
és kezdtem kialakítani saját tanári személyiségemet.
Minden vágyam az volt, hogy kiismerjem
diákjaimat és a lehető legjobbat és legtöbbet hozzam
ki belőlük. Értékeléskor mindig figyelembe vettem
egyéni adottságaikat és képességeiket. Önmagukhoz
képest vártam, és követeltem meg a többet, a jobb
eredményt. Próbáltam önbizalmat adni, bátorítani és
dicsérni. Amikor láttam a szorgalmat és sokszor erőn
felüli igyekezet a jobb eredmény eléréséhez,
igyekeztem jutalmazni.
Talán ezért is
a
diáklexikonokban a „Melyik a kedvenc tantárgyad?”
oldalon sokszor szerepelt a torna vagy testnevelés...

A gyerekek ragaszkodása és tömeges
megjelenése a csöppet sem kevés fizikai megerőltetést
jelentő délutáni szakkörökön, szárnyakat adott.
A délutáni órákon a pálya zsúfolásig megtelt!
Kézilabda, kosárlabda, foci, röplabda és vetélkedők.
Amikor pedig másik iskola csapatai ellen játszottunk,
feliratokkal felszerelt drukkerek, kicsik-nagyok,
osztálytársak, barátok, régi petőfisek bekiabálásaitól,
hogy: „Hajrá Petőfi!” volt hangos a pálya környéke.
Amikor pedig év vége felé eluralkodott a
„Ballag már a vén diák” hangulat, elérkezett a
számvetés ideje. Be kellett mutatni mit tanultunk meg
a sok-sok sportfoglalkozáson. Elérkezett a tanár-diák
meccsek ideje. Kinek is szurkoljak?
Pici kis tornatermünkre „ A sok jó elfér kis
helyen” volt jellemző. Hely kevés, sportolni vágyó
gyerek és lelkesedés pedig sok.
A pálya és a tornaterem nem csak a sportolásra
adtak lehetőséget, hanem sok életre szóló barátság
kibontakozására is. Hiszen a fáradtságos, néha
fájdalmas, unalmas, nehéz gyakorlás mellett mindig
volt alkalom a nevetésre, beszélgetésre és
barátkozásra is.
Szertorna fiú-lány csapataink sok gyakorlással,
igyekezettel versenyeztek. Legtöbbször győzelemmel
dicsekedhettek.
Természetesen a ritmika csoport tagjának
lenni, szintén dicsőség volt. A tehetséges, táncos lábú,
ügyes és szép lányok fellépései elmaradhatatlanok
voltak az iskolai és városi rendezvényeken. Volt kedv
és kitartás, unalomig ismételgetni a tánc elemeit, míg
összeállt a produkció. A sok fellépés / legyen az rideghideg termekben, esőben, szélben vagy tűző
napsütésben, esetleg az újvidéki Tv reflektorainak
fényében
a
Csiribiri
társulat
jóvoltából/,
vendégszereplés és a népszerűség kárpótolt a rengeteg
gyakorlásért.
Ehhez
kellett
a
szülők
megértése,
segítőkészsége, a takarítónők türelme a késői órákig
tartó, elhúzódó edzések miatt és a mindig készséges
János bácsi, ha valami eltört vagy elromlott és meg

kellett javítani. Nekik is köszönöm a helytállást és
segítséget munkámhoz.
A pályára és a tornaterembe vezető utamon
számtalanszor vidított fel a szakácsnők csengő éneke.
Sokszor sütöttek-főztek énekszóval. Még
akkor is, amikor hajnalban kellett kelni, hogy
bedagasszák a tömérdek tésztát az uzsonnára készülő
lepényekhez. Nekik köszönhetem, hogy főtt étel
kerülhetett az asztalunkra akkor is, amikor szürkületig
az iskolában voltam edzéseket tartva. Nem hiába
monda egyszer a kislányom szemrehányóan: Anya, te
minden gyerekkel játszol, csak velünk nem!
A testnevelési órákon és sportfoglalkozásokon
szerettem volna tanulóimnak jó alapot adni az
egészséges élethez. A felépítményhez pedig
útmutatót, amit majd nekik kell elvégezni.
Minden gyerek más, de mindegyik egy csoda!
A hozzájuk vezető utat kerestem munkám során.
Talán dióhéjban a Tanítás és Nevelés ezt jelentette,
jelenti számomra.
Köszönet
mindenkinek,
akik
ebben
segítségemre voltak.

magukról, családjukról vagy munkájukról. Tegyék a
jövőben is!
Remélni merem, hogy egy kis útravalót tőlem is
kaptak az ünnep és mindenapjaikhoz.
2015. február

Szertornaverseny, 1987-ben

U.I. Számomra kedves, hogy sok diákommal a mai
napig tartom a kapcsolatot. Megkeresnek, írnak

Bronzérmes csapat, 1986-ban

A sportközpont megnyitóján, 1988.

Diákolimpia, 1986

Tévészereplés, 1988.
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Maksó Éva, tanítőnő: Egy darabka a lelkemből az Alsóvárosban, a becsei Petőfiben maradt...

1989-et írtunk, és tanítóként elhelyezkedni már
akkor sem volt egyszerű dolog. Nekem nem volt
semmilyen „hátszelem”, de erre a Petőfiben nem is
volt szükség! A kérvények alapján a sok jelentkező
közül azokat hívták be, akik időre, a legjobb
eredménnyel fejeztek. Ennyire egyszerűen kaptunk
munkát akkor ősszel hárman, tanítók...
Az igazgató Berec Tamás, az iskola
pedagógusa Rácz Szabó Irén volt. Azonnal kineveztek
mellém egy tapasztalt tanítónőt mentornak, Kucsera
Joli nénit. Tőle, és Bozsik Mária, Major Mária, meg
Szűcs Julianna tanítónőktől tanulhattam, hogy
tanítónak lenni hivatás...

Az iskolában forrt az élet. A fiatalok lendülete,
az idősebbek tapasztalata, jó iskolavezetés, minden
adott volt ahhoz, hogy a legjobb becsei iskola hírében
tetszelegjen az intézmény.
Később úgy alakult, hogy a családalapítással
hazakerültem Adára. Nehezen illeszkedtem be az új
munkaközösségbe, pedig adai vagyok...valahogy
mindig azt az iskolát kerestem, amiben pedagógussá
érlelődtem. Azután rájöttem, hogy azt, amit én a
Petőfitől kaptam, ápolgatnom kell magamban, és
fejlesztenem. Megéltem, hogy az adai iskola is egy
nagyszerű hely, és barátokkal, szép élményekkel
gazdagodtam.
Továbbfejlesztettem
magamat,
egyetemet, majd Szegeden mesterképzést fejeztem, s
átképeztem magamat iskolapedagógusnak. Egy rövid
időre még visszamentem dolgozni Becsére
iskolapedagógusként. Jól éreztem magam!
Most én vagyok az adai Cseh Károly Általános
Iskola igazgatónője. Arra törekszem, hogy mindenki
úgy élje meg az iskolában eltöltött időt, a
munkatársakat, ahogyan én, kezdőként Becsén.
Talán azért, mert rendszeresen ittam az iskola
előtt zubogó sárga vízből? Nem tudom. Valahogy
soha nem tudok elszakadni a Petőfitől, az
Alsóvárostól, és Becsétől.
Büszke vagyok rá, hogy a Petőfiben
dolgozhattam!
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Bartusz (Muzslai )Valéria, tanítónő : Egyszer volt…

Nyolc
évig tanítottam a Petőfi Sándor
Általános Iskolában (1983-1991 között). Tartalmas és
szép időszak volt.
Kezdő tanítónőként sok segítséget kaptam
kollégáimtól. Nagyon jó tanári karral dolgoztam
együtt. Összetartó, szorgalmas emberek voltak, akiket
akkoriban megbecsültek, szerettek és tiszteltek, sőt
felnéztek rájuk.
A tanítás mellett sokat foglalkoztam
tanulóimmal szabadaktivitás órákon. Részt vettünk
iskolai-,
községi
versenyeken,
különféle
rendezvényeken. Szerepeltünk tanévnyitó, újévi,
iskolanapi és évzáró műsorokban.
Nagyon lelkes, szorgalmas két generációt
vezettem ki. A tanulóimat a természetiskolába is
kísértem. Minden évben máshová mentünk egy hétre.
Kétszer voltam nevelő a tengerparti nyaraláson, Prvić
Lukan. Nagyon szép élményekkel tértünk haza. Ha
visszagondolok erre az időszakra, elszorul a szívem,
mert ezek a fiatalkori, kezdő tanítói éveim voltak a
legszebbek…
Amikor a régi fényképeket nézegetem, sokszor
előkerül a zsebkendő… Sőt, ha néha bemegyek az
iskola épületébe, mindig hevesen ver a szívem, alig
tudok feljutni a lépcsőn…Nagyon szép időszaka volt
ez a nyolc év az életemnek…
Van azonban egy olyan képsorozat, amely
igencsak
kedves
számomra,
ez
pedig
a
gyermeklakodalmat
megörökítő
fotók.
Visszagondolva nagyon szép esemény volt ez, de igen
nehéz feladat. Akkor persze nem tűnt annak, mert
minden gördülékenyen ment, de ha felidézem, hogy
mennyi mindent kellett előkészíteni, meg kellett
oldani erre az alkalomra, bizony nem volt egyszerű…
A lagzi ötlete Berentai Angéla osztálytársaitól
származott, akik azzal ugratták őt, hogy lakodalom
lesz az osztályukban, mert férjhez adják Fehér

Szabolcshoz, akivel összeboronálták. Ezt a gyermeki
felvetést tartotta megvalósíthatónak Benák Erzsébet,
aki aztán az egész forgatókönyvet elkészítette,
kitalálta a részleteket, kiosztotta a szerepeket. Az
igazgatótól a takarítónőkig mindenki örömmel vállalt
feladatot. Hetekig készültünk a nagy napra, doboz
számra készültek a papírvirágok, szivecskék és
egyebek. Tanultuk a dalokat, a tisztségviselők meg a
szövegeket, a koszorúslányok a táncot…Kis Margit
tanárnő volt Angi osztályfőnöke, ő lett a
szomorúanya, én pedig az örömanya, mert Szabolcs
az én tanítványom volt. A két „érdekelt” osztály
tanulói feldíszítették a tantermeket, a tanárit és az
ebédlőt.
Még a szülők is besegítettek, sütöttek édes és
sós süteményeket, hoztak szörpöket…Emlékszem,
nagyon sok néző volt kíváncsi e nem mindennapi
eseményre. Hatalmas tömeg várta az utcán a menetet,
amikor az esküvőre vonulva megkerültük az iskola
épületét. A bámészkodók is annak rendje és módja
szerint meg lettek kínálva süteménnyel… Az esküvőt,
melyet erre az alkalomra
feldíszített tanáriban
tartottunk, vidám mulatság követett az ebédlőben.
Tanárok, diákok együtt ropták a táncot, s hangulat
akkor hágott igazán a tetőfokára, amikor teljesen
váratlanul beállított egy hamisítatlan lakodalmi
zenekar . Ugyanis a kultúrkörben ugyanakkor tartottak
lakodalmat, és amíg az ifjú pár az esküvőn volt, addig
a zenészek Berecz Tamás invitálására bejöttek a
gyerekekhez.
Szemmel láthatóan nagyon komolyan vették a
gyerekeket és csak úgy kedvtelésből húzták nekik
addig, amíg a templomban lezajlott a valódi szertartás.
Hamar híre futott, hogy hol jártak a zenészeik, így
aztán a kultúrkörös lakodalmat szervező szülők
meghívták az egész gyereksereget, hogy amíg a saját
vendégeik zöme hazament átöltözni, addig a gyerekek
szórakozzanak
kedvükre,
így
az
ottmaradt
vendégeknek is láthattak egy kis attrakciót.
Természetesen az igazi lakodalmat szervező szülők
nem voltak ismeretlenek, mert a menyasszony, Elek
Mária szintén a mi tanítványunk volt, ráadásul
csiribiris….A véletlenek szerencsés egybeesése
következtében a játék belecsöppent a valóságba és
fordítva…Sokáig volt még beszédtéma ez a hetedhét
országra szóló lakodalom az Alsóvárosban, és hiszem,
hogy az akkori szereplők ma is örömmel emlékeznek
rá…

Gyereklakodalom 1990. X. 27.
Mennyasszony : Berentai Angéla
Vőlegény : Fehér Szabolcs

Hívogat a két vőfély:Angeli Tamás és Galgó Mihály

Menyasszonyöltöztetés

Meghozzák a menyasszony bokrétáját...

A koszorúslányok gyertyás tánca....

Az anyakönyvvezető és a hivatalos tanúk....(Középen Tari Teréz,
fotósa,
Lennert Géza és Varga Klára tanárnő)

A házasságot igazoló okirat aláírása
balról Gobor Ida, jobbról Berecz Tamás, oldalt a Jó Pajtás

Figyelő – Sveznalica

Osnovna Škola ,, Petefi Šandor“ , Bečej – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecsе

Üzenet egykori iskolámba.....
Kartag Nándor, nyugalmazott tévészerkesztő : Üdvözlet és köszönet régi iskolámnak

Négy évvel ezelőtt vonultam nyugdíjba és
éppen az ezt megelőző és követő években volt részem
abban a megtiszteltetésben, hogy egymás után négy
olyan szakmai díjat is kaptam, amelyeket egész
életművéért szoktak adni az újságírónak: 2007-ben a
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségtől a
Napleány Díjat („magas szakmai szintű, a délvidéki
magyarság sorskérdései iránt fogékony és elkötelezett
munkássága elismeréseként”), 2008-ban a Vajdasági
Művelődési Intézettől a Kultúra Szikrái Díjat, 2012ben a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének
Életmű-díját és 2013-ban a MÚOSZ (Magyar
Újságírók Országos Szövetsége) Aranytoll díját.
Természetesen nagyon jól esett és büszke is
vagyok ezekre az elismerésekre, de nehogy úgy
értelmezzék, hogy a dicsekvés szándékával soroltam
fel őket. Inkább azért, mert ezeknek a díjaknak a
kapcsán általában interjút készítettek velem a fiatal
kollégák, és arról is faggattak, hogyan kezdtem a
pályámat, és mi minden kellett ahhoz, hogy elnyerjem
a tévénézők bizalmát és szeretetét. Általában a
következőket mondtam el: Abban a szerencsében volt
részem,
hogy
egyrészt
leginkább
azzal
foglalkozhattam, amit szeretek, másrészt pedig mindig
jó mestereim voltak. Az iskolában ugyan mindig
Karinthy Steinmannját testesítettem meg, mégsem a
kötelező tananyag, hanem a diákköri munka vonzott,
és meggyőződésem, hogy későbbi pályámhoz az
alapokat ott szereztem, az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskolában. Közönség előtt életemben
először (és utána sokszor!)
Föglein László,
magyartanár színjátszó csoportjával léptem fel, és tőle
hallottam azt az életre szóló tanítást, hogy mennyire
fontos érthetően, helyesen és szépen beszélni.
Fotózni Berecz Tamás, fizikatanár szakkörében
tanultam meg, és a képekben való gondolkodásnak, a
későbbi tévés munkámnak néhány eleme talán ide
vezethető vissza. A pályám vonatkozásában pedig

valószínűleg a legfontosabb, hogy lelkes diákként
benne voltam abban a kis csoportban,
amely
Simonyi
Mária
történelem-tanárnő
irányításával elindította – és fülig nyomdafestékesen sokszorosítón készítette a Kistörténész című
önképzőköri kiadványt, az iskola ma is létező, Figyelő
című diáklapjának az elődjét. És ebben az iskolában,
az egész tantestülettől fegyelmet, kötelességtudást,
erkölcsi és etikai normákat és nem utolsó sorban
meghatározó jelentőségű identitástudatot kaptunk.
A gimnáziumban érettségiző diákként 1967ben csak úgy tudtam megszervezni középiskolásaink
ma már kiemelt jelentőségű művészeti vetélkedőjét, a
KMV-t, hogy Károlyi Etelka, majd Bagi Ferenc
magyartanárok és Ferencz Mátyás osztályfőnök
támogattak. Gimnazistaként az Újvidéki Rádió
ifjúsági műsorát tudósítottam, s a mikrofon kezelésére
Papp Imre és Aladics János tanított.
1967
őszén kerültem az újvidéki Magyar Tanszékre, és az
akkor még Ifjúság (68-tól lett Képes Ifjúság)
szerződéses külső munkatársaként többek között Deák
Ferenctől, Mirnics Zsuzsától, Szántó Zoltántól és
főleg Hornyik Miklóstól kaptam útbaigazítást, az
Ifjúsági Tröbünön pedig Végel László volt a segítő
főnököm. 1970-ben fölvettek bemondónak az
Újvidéki Rádióba, ahol a Budapestről rendszeresen
lejáró Fischer Sándor tanár úr pallérozta a
beszédünket. 1973-ban átmentem az Újvidéki
Televízióba, ott pedig a jugoszláviai magyar
tévéműsorokat már 1968-ban elindító Belgrádi
Televízió Újvidéki Fiókszerkesztőségének tapasztalt
tagjaitól, elsősorban Gobby Fehér Gyula szerkesztőtől
és Lányi István rendezőtől tanultam a tévés szakmát.
Szerencsés József akkori főszerkesztő kiváló ötlete
volt, hogy meghívta a Magyar Televízióból Vértessy
Sándort és Vitray Tamást, a Magyar Rádióból Szepesi
Györgyöt és Rapcsányi Lászlót, a Belgrádi
Televízióból pedig Jovan Ščekićet és Slobodan

Bukvićot, akik gyakorlati munkával egybekötött
tanfolyamokat tartottak nekünk. A helyes beszédünkre
Ágoston Mihály tanár úr felügyelt, néhányszor pedig
Wacha Imre budapesti nyelvész is tartott hasznos
előadást.
Talán
bő
lére
eresztettem
a
visszaemlékezést, de érzékeltetni szerettem volna,
hogy lehet valaki bármilyen istenadta tehetség, ha
nincsenek ilyen előzmények, utána pedig folyamatos
önképzés és gyakorlás, nem állja meg a helyét, főleg
huzamosan nem. Nyugdíjasként is (noha egy újságíró
állítólag sohasem lehet nyugdíjas, amit én is igazolni
próbálok azzal, hogy még mindig tevékeny vagyok és
rendszeresen
közreműködök
a
szerkesztőség

munkájában), egy megtett teljes pályával a hátam
mögött is hálásan gondolok vissza az óbecsei Petőfi
Sándor Általános Iskolában töltött évekre (1963-ban
fejeztem be a nyolcadik osztályt), és az életemet
meghatározó, ott szerzett tudásra, az ott látott
magatartás-mintára.
Szívemből kívánom a mostani és a jövő
nemzedékeknek, hogy ilyen tanáraik, ilyen
emberformáló mestereik legyenek!

Tót Kása Piroska, amatőr festő: Szurtos Peti

Valamikor (sok évvel ezelőtt) kellően
megbecsült dolog volt a háztartásokban a szappan.
Leginkább
mosószappan,
amit
ruhamosásra
ugyanúgy
használtak,
mint
mosakodásra.
Persze csípte a szemet, időbe tellett míg egyszerkétszer annak rendje és módja szerint átdörzsöltük
vele kezeinket. Ezért mi gyerekek mellőztük ha csak
tehettük.
Meg is látszott ez főleg a kezünkön. Ami a
ruhánkat illeti, a szülők általában tiszta ruhában
indítottak bennünket iskolába, bezzeg útközben... No
ne is mondjam.
Tanitó bácsi minden nap sorba állitott
bennünket. Kezünket előrenyújtottuk, ő pedig
ellenőrizte a ,,tisztaságukat,,.Az arcunkat is megnézte
- el is mondta rendre, hogy aznap ki mit reggelizett.
Ugyanakkor a cipőinket is végignézte. Az cipész által
foltozott lábbeli nem számított rossz pontnak, de a
sáros, friss fűvel összezöldezett és még ki tudja mivel
összekent cipő már igen. Nagyon sok fekete pont
tarkított bennünket.
Ezt orvosolandó, kitalálta, hogy aki a legtöbb
piszkos - akarom mondani - fekete pontot gyűjti
össze, az Szurtos Petinek lesz kikiáltva és egy hétig a
falon fog függni a neve.
Már akkortájt szerettem rajzolgati, így engem
bizott meg, hogy készitsek egy hatalmas Szurtos Petit.
A kép alatti ,,előkelő,, helyre írtuk be minden héten az
osztályunk Szurtos Petijének a nevét.

Aki adott magára, igyekezett nem felkerülni a
falra, aki pedig maszatosan is jól érezte magát a
bőrében, továbbra se törődött sokat a csúszós, csípős
szappannal.
Aznap is kétszer olyan sokáig tartott a hazafelé
út az iskolából, mint kellett volna. Hiszen
kihagyhatatlanul útba ejtettük a temető melletti
búvóhelyünket, megmásztunk egy-két fát, meg ami
még adódott, mindent kipróbáltunk.
Szegény nagymamám otthon izgult míg mi
játszadoztunk. Amikor hazaértem megdorgált a
késésért, de ez semmi volt ahhoz, ami azután történt.
Apukám hazaért a munkából, én addig már
körbeszaladtam a szomszédokat, a kertet. Ebédeltünk,
utána pedig következett a házi feladat. Barna táskám
a megszokott helyén várta a sort. Kinyitottam és
pakolni kezdtem. A dorgálást már elfelejtettem, az
ebéd finom volt, úgy-hogy eleinte észre se vettem,
hogy a füzetek boritója megváltoztatta a színét.
Amikor azonban már a könyvek is egészen
ismeretlennek tűntek, gyanút fogtam:varázslat történt!
Varázslat történt! Nahát!
Apukám, látván, hogy ,,varázslat történt a
fejemben,, odahajolt és egyből rámutatott az egyik
könyvön feltüntetett névre - egyik oztálytársam
nevére.
Kiábrándultan vettem tudomásul, hogy
táskacsere
történt.
Gondoltam,
hátha
javamra lehet forditani a dolgot : nem az enyém a
táska - nem kell megcsinálni a házi feladatot. Még
nagyobbat csalódtam amikor apukám azt mondta,
hogy de bizony a lecke az lecke, és meg kell csinálni.
Sőt, még nagyobb odafigyeléssel mintha a saját
füzetembe írnék.
Megoldottam
tehát
a
feladatokat,
visszapakoltam annak rendje-módja szerint várva a
másnapot, hogy ugyan az én füzeteim kellemes vagy
kellemetlen meglepetéseket tartogatnak számomra..
Így lett egy egszerű barna iskolatáska szép színes
foltja iskoláséveim palettájának.

Tót Kása Piroska: Fekete-fehér emlékek
Fekete olajos padló - hófehér falak...
A könyvek fehér lapjai
telis-tele fekete jelekkel - mint a hangyák, mint a parton a kövek.
Miről szólnak, mit jelentenek?
Fehér füzetlapon
néhány bizonytalan fekete vonal
titkosak, rejtelmesek...
Nem engedelmeskednek még a kis kezek.

Tanitó bácsim hozzám hajol,
mindent elmond nekem.
Így már nem is olyan ijesztően fekete a padló,
és nem vakitóan fehérek a falak.
Összeállnak a betűk, az első írott szavak,
és az óra azóta hol izgatottan, hol csendesen
mindmáig halad.
Csaknem egy emberöltő ...
Fülemben még csöng az iskolacsengő...

Topolcsányi Laura , színművész: Kedves Iskolám!

Köszönöm a felkérést, jólesik
emlékezni.
Számomra éppen a Figyelő
készítése volt az egyik igazán boldog
tevékenység az iskolában, és nem csak
azért, mert a nyomtatás idején (ha jól
emlékszem, negyedévente) néhány napig
igazoltan lehetett hiányozni, persze nem a
dolgozatírásról… 
A mozdulatsor ma is előttem van:
akkor még (a 80-as évek elején) minden
egyes lap kinyomtatásához erőre volt
szükség. Csodálatos munka volt, nagynak és
fontosnak éreztük magunkat, miközben valódi
izommunkával tekertük a tintás másoló karját, valami
olyasféle mozdulattal, ahogyan otthon a házi tésztát
nyújtottuk
a
tésztagyártó
gépen
nagymamával…Éreztük, hogy valóban hasznos,
gyakorlati munkát végzünk (a sok megfoghatatlan
elméleti munka közepette), és öröm volt látni a
következő napokban a munka gyümölcsét: a friss
Figyelőt
a
diáktársak
kezében
folyosón,
iskolaudvaron…
A másik, számomra meghatározó közeg a
Petőfiben a Csiribiri volt. Amit akkoriban Benák
tanárnő tett éveken keresztül, az felnőtt szemmel
nézve a legszebb misszió. Azt hiszem, nem én voltam
az egyetlen, akit az érzékeny kamaszévekben a
drámajáték és a színház átsegített a nehézségeken.
Alig valamivel később az Elektra hangos
felolvasásával „gyógyítottam” magam (hogy aztán az
orientálódás éveiben már tudatosan használjam erre a
drámát), de ehhez feltétlenül szükség volt arra a
remek indításra, amit a Tanárnőtől kaptunk.

Anélkül, hogy lebecsülném a mostani
pedagógusokat, úgy érzem, a 70-es, 80-as
évek Petőfijének egy emblematikus és
karizmatikus tanári közössége volt, olyan
igazi nagybetűs Tanárok. Olyanok, akiknek
az utcán, piacon is tekintélyük volt, a
tartásuk és a visszaköszönésük ott is
hordozta azt a méltóságot, ami olykor
persze teher is tudott lenni számunkra,
hiszen a mérce mindig nagyon magas volt.
Most, hogy felidézem őket, azt kell
mondjam, már az öltözködésükben, a
hajviseletükben volt valami követésre méltó
elegancia, Csernicsek tanárnő és Koncz tanárnő
valóságos dívaként járt a folyosókon, és nem
emlékszem, hogy Ferencz tanár úr, Csasznyi tanár úr
vagy Berecz tanár úr valaha is megjelent volna
másban, mint ropogósra vasalt ingben, nyakkendőben,
öltönyben. Külsőségnek tűnhet, ma mégis úgy látom,
ezek is hozzájárultak az összképhez, ami az akkori
teljes tanári kart jellemezte, és amit egy szóval úgy
mondanék: méltóság.
A hitelességükön, tudásukon túl a tartásukból is
következett, hogy nem jutott eszünkbe más, mint
tisztelni őket. Akkor is, ha olykor orroltunk rájuk.
Mert természetesen előfordult, talán éppen a fent
említett magas mérce és a korabeli nevelési elvek és
módszerek miatt, hogy túl szigorúnak éreztük őket, és
visszatekintve is úgy látom, a kettős szorításban
(hiszen azokról az időkről beszélünk, amikor a szülő
nem rohant be az iskolába egy pofon miatt, hanem
hozzáadott ő is egyet a tanári pofonhoz) az
egészségesnél talán többet szorongtunk. Pontosabban
szorongtak a magamfajta túlérzékeny kiskölykök
(mert
azóta
kiderült
számomra
pl.

osztálytalálkozókon,
hogy
sokan
egészen
felszabadultan élték meg ezeket az éveket). Ha
visszamehetnék a múltba, ezt az egyet kérném akkori
kedves Tanáraimtól, hogy segítsenek a félelmek
leküzdésében, mert néhány számjegy a naplóban nem
lesz annyira káros hatással a jövőre, amennyire
hasznos lehet a megértés, a gesztus egy kisember
iránt, hogy „látom, remegsz az egyes miatt, de hidd el,
a teljes életedre nézvést ennek nincs jelentősége; ami
igazán fontos, az nem a lexikális tudás, sokkal inkább
az összefüggések felismerése és az emberek iránti
empátia és nyitottság.”
Ma, amikor Vekerdy Tamás vagy Ranschburg
Jenő bácsi kíméletes, elnézőbb pedagógiája terjed amely igyekszik háttérbe szorítani a bizonyítványt,
mint legfőbb mérvadót -, könnyű így gondolkodni.
Akkoriban azonban más időket éltünk, de - az
említetteken kívül a mindig derűs Varga tanárnő, az
energikus Berecz tanárnő, Ferencz tanárnő, akinek a
zsebkendője is a legnagyobb precizitással került
vissza mindig a zsebkendőtartójába, a csendes,
titokzatos szomorúságában is szerethető Vujity
tanárnő és Kiss tanárnő, aki már akkor is
összekapcsolta a komolyzenét az intuitív rajzolással nos, ők mindannyian annak a kornak ragyogó
pedagógusai voltak.
Az én osztályomnak (akik 1978-ban kezdtük
az 1. osztályt), két tanító bácsi is jutott, egyikükre,
Pénzes Péterre már nem igazán emlékszem, de
Lakatos tanító bácsinak a szemében és a szája
sarkában volt valami különös mosoly, amit az
emlékezetem megőrzött és később azonosítani tudott
Gárdonyi tanítóalakjaival.
Magamról (csak mert Benák tanárnő kérte… )
Tíz éves korom óta a színház meghatározó eleme az
életemnek (erről a Tanárnő is tehet  ), kezdetben
színésznek, mostanra inkább színházi embernek
vallom magam. Darabokat írok, dalszövegeket,
játszom,
rendezek,
gyerekekkel
foglalkozom
(drámajáték, drámatábor), de ha szükséges,
közönséget
szervezek,
nézőkkel
beszélgetek,
asszisztens, súgó, ügyelő vagyok… Számomra a
színház mindezektől kerek egész, a színész pedig az,
aki a hatalmas gépezetből az egyetlen látható figura,de

aki mindig tudja, hogy a takarásban hányan és mit
tesznek azért, hogy ő a fényben brillírozhasson.
Néhány éve elvégeztem a Magyar Íróakadémia
képzését, ahol a legjelesebb magyar írók tanítottak
bennünket, majd Kornis Mihály lett a választott
tanárom. Négy éve írok drámákat, márciusban a
hetedik gyerekdarabom, áprilisban a tizedik felnőtt
darab debütál. Kornis tanár úr azt mondta, az
embernek tudnia kell, hogy mik azok a meghatározók,
amiktől ő másként tud írni egy jelenségről, mint bárki
más (azaz, amiért érdemes sok más író után neki is
hozzányúlnia
az
adott
témához).
Az
én
„koordinátáim” ilyenformán a következők lettek:
nőnemű vagyok, vajdasági származású, színész és
anya. Vélhetően minden, amit leírok, ezeken a
szűrőkön át jut el másokhoz. A darabjaim (szinte)
értelemszerűen
a
férfiszemmel
sokszorosan
feldolgozott problémákat (hiszen a drámák nagy része
férfiközpontú) női szemszögből közelítik meg.
Foglalkoztat minden olyan közösség is, amely
valamilyen
okból
elnyomásban
szenved,
kisebbségként, másságként él – például a cigányság,
de színpadi feldolgozásra alkalmasnak érzem a nőket
hátrányosan érintő jelenségeket, például az
üvegplafon szindrómát, a fizikailag kiszolgáltatottak
(gyerekek, nők) ellen irányuló testi-lelki erőszakot stb.
Ezek talán lehangoló, súlyos témáknak tűnnek, de én a
humorra esküszöm, és hiszek abban, hogy ezekről is
oldottan, humorral kell írni.

Pásztor Erzsivel a Szellem a spájzban c. vígjátékomban

A Bubamara c. cigány – magyar hidépitő musicalemben
Bregyán Péterrel
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Üzenet egykori iskolámba.....
Zórád (Tojzán) Ildikó, intenzív terápiás szakápoló: Amit magammal hoztam
(30 évvel a Csiribiri után)

Így,sok-sok év távlatából az, emlékképek
halványak és ha valaki megkérdezné, milyen is volt
egykor a Csiribiri Társulatban játszani, a válasz nem
jönne olyan egyszerűen. Már nem emlékszem, hogy
zajlott egy próba, foglalkozás… Az igazat megvallva
már a fellépéseinket is eltakarja a köd. Inkább az
emlékfoszlányok mögött megbúvó érzéseket tudom
előcsalogatni mind a mai napig.
Még kívülálló „kicsiként”, a nézőtérben ülve,
amint a „nagyok” házibulit játszottak nekünk a
színpadon: a csodálatot, milyen merészséggel
játszanak előttünk, mennyire jól szórakozhatnak; a
kíváncsiságot: milyen lehet bemenni a színpad mögé?
Milyen lehet más bőrébe bújni? Az előadás utáni
napok hangulatát az iskolában, amikor a folyosókon
kicsit másképpen néztünk a „nagyokra”, akik még
nagyobbá váltak a szemünkben. Több kis fejbe
befészkelődött a gondolat, hogy jövőre én is része
akarok lenni…
Még él az az izgalommal kevert szorongás a
felvételt megelőző percekből, a suttogások egymás
között: „Te milyen verset hoztál? Tudsz valamit róla,
hogy milyen feladatot kapunk? Szerinted sikerül?”

Látom a könyvtártermet, a padokban izguló
arcokat, a papír fecnit a feladattal: képzelt
telefonbeszélgetést kell eljátszani… Miről is? Látom a
Tanárnő arcát, ahogy a nevemet mondja. Érzem a
fellélegzés örömét – sikerült! Játék, játék, játék… Így
képzeltük. Az is volt. Játszottunk egymással.
Játszottunk a színpadon. Játszottuk, hogy mások
vagyunk.
Szituációkat
játszottunk.
Sztárokat
játszottunk. Elképzelt életet játszottunk. Egy olyan
világ nyílt meg előttünk, amit csak elképzelni tudtunk
addig. Már bemehettünk a színpad mögé. Bohókás
jelmezekbe bújhattunk. Átélhettük a taps felemelő
erejét. Abban az időkben, amikor még nem volt a
legtöbb gyerek kezében kamerás telefon (semmilyen
sem) és az internetet még a sci-fikből sem ismertük –
mi láttunk stúdiót, kamerákat. Még igazi gyermeki
lélekkel utánoztuk a felnőtteket, műsorvezetőket,
táncosokat, színészeket… Büszkék voltunk magunkra.
Benne voltunk a TV-ben. Olyan ma már kihaló
értékrend szerint, amit bátran vállalhatunk bármikor.
Gyermeki fejjel azt hittem, hogy a Csiribirinek
rengeteg játékos élményt köszönhetek. Ma már
tudom, hogy ennél sokkal többet… Vizsgákon tudtam
és mertem hangosan, érthetően beszélni. Nem éreztem
késztetést, hogy a legtávolabbi sarokba bújjak, ha
emberek között találtam magam. Munkahelyi
értekezleten ki tudtam fejezni a gondolataimat.
Előadásokat vállalhattam, nem feszélyezett az
emberek előtti szereplés. Megtanultam, hogy akár egy
színdarabban, az életben is mindenkinek megvan a
szerepe. Nincs „nagy” szerep és „kis” szerep. Akár
kétsoros, akár több oldalas a szövegünk – egész csak
úgy lesz, ha mindannyian részt veszünk és teljesítjük a
feladatainkat. Mindenki fontos.
Köszönöm!
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Üzenet az iskolámba- Visszaemlékezések
Varga Izabella, színművész: Csak petőfisnek kellett lenni

Amikor egy újságíró először kérdezte, hogy lesz valakiből egy ország legnépszerűbb tévéműsorának sztárja,
kapásból azt feleltem: egyszerű, csak „petőfisnek” kellett lenni...
Koncz Erzsébet tanárnő jóvoltából, négy év
alatt bejártuk szinte az egész Vajdaságot. A
szavalóversenyekhez köthető sikerélmények évről
évre építették, mélyítették az önbizalmam és a hitem,
hogy a verssel adni lehet, mindenkinek, valami
megfoghatatlan csodát...
És persze a Csiribiri Társulathoz kellett
tartozni és Benák Erzsébet tanárnőhöz, akitől életem
első főszerepeit kaptam. Rendíthetetlen lelkesedéssel
dolgozott velünk. Meggyőződésem, hogy afféle
küldetést teljesített minden "drámais" életében, és
különösen az enyémben, hiszen az a hangulat, a
játékos önfejlesztés, csapatszellem mind-mind olyan
fegyvereim, amiknek színházi és tévés munkáim során
nagy hasznát vettem, veszem...
A Csiribiri révén az Újvidéki Televízió
gyerekműsorának műsorvezetője lehettem, ami életre
szóló szerelmet ébresztett bennem a forgatások iránt.
Nem is sejtettem, hogy ez a vonzalom annyira
kiteljesedik, hogy gyakorlatilag tizenhét éve élek a
kamerák kereszttüzében...
És persze anyukámnak is sokat köszönhetek,
bár őt az iskolában szigorúan csak tanárnőnek
szólítottam... Amikor a Szombat Esti Lázban

szerepeltem, és azt kérdezték, honnan ez a tánctudás,
alig tudták elhinni, hogy a szertorna, ritmikus
gimnasztika és a méltán híres tánccsoport olyan
hihetetlen alapokat adott, amikhez még harminc év
múlva is vissza lehet nyúlni…
Köszönöm akkori tanáraimnak, hogy egyenes,
talpraesett embert neveltek belőlem. Köszönöm a
szigort is, mert mindig van bátorságom szembenézni
az élettel és vállalni önmagam.
És köszönöm gyerekkori barátaimnak,
iskolatársaimnak, hogy még ennyi év után is
szeretettel gondolunk egymásra, és ha találkozunk, ott
tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk.
Petőfisnek lenni az egyik legjobb dolog volt az
életemben.

A képen Varga Izabella, a Barátok közt sztrárja,
iskolánk tanulóival Fenyvesi Timóttal és Zénóval

ulóival Fenyvesi Timóttal és Zénóval
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Üzenet egykori iskolámba.....

Petheő (Cseh) Boglárka: Mission Impossible?
(nem, semmi sem lehetetlen)

Bő 20 évvel ezelőtt (jó bő!) elképzelni sem
tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek, meg hogy
hova sodor az élet. Az már a tanító nénim és későbbi
tanáraim számára is nyilvánvaló volt, hogy
valamilyen színpadon - én is jól éreztem ott magam.
Hogy álmodtam-e vajon ilyenről, ezt teljes
biztonsággal sem megerősíteni, sem megcáfolni nem
tudom.
Ma úgy gondolom, hogy az a „színpad”a
hagyományos értelemben vett színpad legyen minden
lehetőséget és támogatást megkaptam a Petőfiben: a
Csiribiri társulat tagjaként, versmondóként rendszeres
verseny- és táborjáró voltam, felejthetetlen élmények
és találkozások, nagyszerű játékok csupa olyan
emlékként élnek bennem, amelyeknek köszönhetően
akár tényleg ott is kiköthettem volna. Aztán lehet,
hogy inkább szerencse, hogy nem vonzott annyira a
rivaldafény, nem lehet olyan jó másodosztályúnak
lenni…ezt már soha nem tudom meg, mi lett volna
ha…
De mielőtt nagyon úgy tűnne, hogy én most itt
a múltbéli kihasználatlan lehetőségeket siratom,
szeretném gyorsan leszögezni, hogy a fent említett
színpadi élményeknek meg kudarcoknak, táborokban

szerzett máig tartó meg rövid barátságoknak (is)
köszönhetem, hogy ma boldogan vagyok jóban
magammal és másokkal. Félve nézem a mai diákokat,
hogy vajon a tabletjük mögül kibújva hogyan fognak
ők hús-vér emberekkel szót érteni, örömökkel,
veszteségekkel megbirkózni. És erősen remélem,
hogy a kütyümentes tanulás és szórakozás is tud olyan
élményt nyújtani, ami miatt érdemes kikapcsolni a
telefont. Sokunknak volt szerencsénk, hogy ennek a
kísértésnek hajdanán nem voltunk kitéve.
És igen: a színpad maradt! Naponta több
előadást tartok, együtt játszok, a közönség részt vesz,
véleményt nyilvánít és belebeszél. Egy olyan
iskolából indulva, ahol „az én időmben” még nem volt
angol, ma nyelvtanárként élek együtt a közönséggel.
Tanítok játszani, kitekinteni a gép mögül, szólni a
másikhoz, odafigyelni aztán néha angolra is.
Azt, hogy ezt egy másik országban, szintén
kisebbségben élve teszem, és hogy 3 jó pasi vár
otthon, majd a következő kerek évfordulós kiadásban
fogom részletezni!
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Üzenet az iskolámba- Visszaemlékezések
Bárány Ottó, , OFM: Tolle, lege – vedd és olvasd

Tisztelt olvasó, engedd meg, hadd tegyek fel
egy „költői” kérdést! Milyen kapcsolatban áll a
szerzetesi és papi hivatás a Petőfi Sándor Általános
Iskolával?
Első nekifutásra talán azt válaszoljuk, hogy
semmilyen kapcsolat nincs a kettő között, hisz
gyermekkorom iskolája egy világi oktatási intézmény,
ahol keresztény hitéleti dolgokról nemigen esik szó –
hatványozottan igaz volt ez az állítás a kilencvenes
évekre, amikor magam is tanulója voltam az
iskolának.
Mégis, merem állítani, hogy szerzetesi és papi
hivatásom – ha nem is közvetlenül, de közvetetten
minden bizonnyal – azokon az alapokon nyugszik,
amelyeket az iskola biztosított nekem. Gondolok itt
elsősorban
sokéves
pedagógiai
tapasztalattal
rendelkező, bennem nyomot hagyó tanáraimra, akiktől
nem csupán lexikális ismereteket kaptam – ez sem
elhanyagolható
–
hanem
személyiségükkel,
magatartásukkal olyan légkört tudtak teremteni az
iskola falain belül – de azokon kívül is – amelyben a
tanuló szinte fontosnak érezte magát. Ez a többlet, ez
a szellemiség volt az, amely véleményem szerint
sokunkat motivált, tevékenységre ösztönzött. Kiváló
tanáraim közül külön szeretném kiemelni Benák
Erzsébet tanárnőt, aki a magyarórákon elsősorban a
szép magyar beszédre tanított meg. Megtanított
továbbá helyesen írni, fogalmazni és gondolkodni, és
nem utolsó sorban megszerettette velem az olvasást.

Ezért rendszeres látogatója lettem az iskolai
könyvtárnak. Nagyon sokat kezdtem abban az időben
olvasni, és az olvasott dolgok az emberi életről való
gondolkodásra ösztönöztek. Ezúton is hálásan
köszönöm a tanárnőnek az értem végzett munkáját!
Jelenleg a zágrábi és budapesti tanulmányaim
végeztével Szabadkán, a ferences rendi kolostorban
élek, és – talán mondanom sem kell – munkakörömbe
tartozik a kolostor könyvtára is, ahol elődeink által
írott, több száz éves könyvek vesznek körül.
A könyvtár mindig egy olyan hely, ahol a
mindennapi élet rohanásai és zajai elől az ember
menedéket, békét és csendet talál.
Szeretnék megemlíteni még egy dolgot: fontos
megértenünk, hogy a ma népszerűségnek örvendő
internet nem szolgáltat az embernek olyan kvalitású
információt és tudást, mint a könyv és a könyvtár,
valamint a könyvtár nem akarja befolyásolni az ember
véleményét, mint teszi azt a virtuális világ, hanem
meghagyja az ember véleményformáló szabadságát. A
jövőben az internet még nagyobb teret fog hódítani
életünkben, viszont könyvtár és kézbevehető könyvek
nélkül inkább szegényíteni fog minket, mint
gazdagítani.
„Vedd és olvasd” latinul: „Tolle lege!”Ezeket
a híres szavakat Aurelius Agustinus, ismertebb nevén
Szent Ágoston püspök, filozófus és teológus mondotta
volt még a középkor hajnalán.
Bátorítsanak bennünket ezek a szavak, hogy
mindig olvassunk tudatosan, és az olvasottakról
gondolkodjunk igényesen.
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Üzenet egykori iskolámba......

Zavarkó Vilmos, tekéző: Üzenet az iskolámba

Tizenhárom éve, hogy befejeztem az általanos
iskolát. A felkéres először megijesztett, hogy mire is
tudnék visszaemlékezni a kisiskolás éveimből, hiszen
olyan régen volt.
Az első gondolat, ami eszembe jutott, a
sportórak, egyértelmű.
Nem mondhatni rólam, hogy nyugodt gyerek
voltam, kihívást jelentett végigülni a negyvenöt perces
órákat. Az iskolában sokszor előtérbe helyeztem
mindenféle csínytevést, mint a tanulást. A
magaviseletem mégis mindig példás volt, így a
szüleimre sosem hoztam szégyent. A tanárokat mindig
tiszteltem. Bevallom, a biológia- és a matektanártól
tartottam. A házi feladatot igyekeztem hazaérve az
első félórában megcsinalni. Délutánjaimat általában

barátaimmal az utcán töltöttem. Az iskolából sosem
késtem el, mindig pontos voltam. A pontosságom ma
is nagy szerepet tölt be a sportban. Kiskorom óta
szüleimmel jártam tekeversenyekre, már akkor is
tekézgettem, de aktívan tizenhárom évesen kezdtem
el. Sikerült minden kategóriában vilagbajnoki címet
szereznem (serdulő, ifi - és felnőtt). Öt évig
világcsúcstartó voltam, 2009-2014-ig. Minden ami a
tekében elérhető sikerült elérérnem, tehát mondhatom,
hogy a világ minden idők egyik legfiatalabb es
legsikeresebb
tekézője
vagyok.
Sikerült
megvalósítanom az álmaimat, ami sok lemondással és
áldozattal járt.
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Üzenet egykori iskolámba.....
Rind Nyeres Novák Angéla: Visszaemlékezés

1993. utolsó péntekjén megszólalt az elsős
kisdiákokat hívogató iskolacsengő. Így kezdődött az
elsősök fogadására készült ünnepi műsor.
Izgatottan vártam, hogy végre megismerjem
tanítónénimet,
megtudjam
kik
lesznek
az
osztálytársaim és, hogy végre iskolába járhassak. Ám,
gyorasan düh és méreg kerített hatalmába, mikor
kiderült, hogy szombaton és vasárnap nincs tanítás!!
-Miért nem lehet hétvégén is iskolába járni?? Most két
napig várnom kell? – kérdeztem édesanyámat letörten.
Ő csak annyit válaszolt, hogy majd örülök még a
szabad hétvégéknek, én meg értetlenül néztem rá és
másra se tudtam gondolni csak a hétfőre.
Gyorsan elérkezett a hétfő, majd a másik
hétfő, múltak a napok, hetek, hónapok és az évek is.
Visszatekintve úgy érzem, hogy az a nyolc év egy
szempillantás alatt elröpült. Sok minden történik
ennyi idő alatt egy diák életében. A diákcsínytevések,
puskázások, az utálom a tanárt, szeretem a tanárt, a
diákszerelem és még sorolhatnám mi minden kísérte
mindennapjaimat az iskolás évek alatt.
Én is mint sokan mások elkezdtem próbálgatni
szárnyaimat. Kipróbáltam milyen az ha sportolok, ha
táncolok, ha képzőművészeti versenyre küldik
rajzaimat, ha nyelvtan, matematika, történelem, kémia
versenyre járok, vagy esetleg a Csiribiri Társulat
tagjaként lépek színpadra.

A néptánc, ’94 szeptemberétől végig kísérte az
általános iskolás éveimet, bár néhány tanár többször
kijelentette nemtettszését.
A néptánc mellett népdalénekléssel is
foglalkoztam.
Ennek
köszönhetően
kerültem
kapcsolatba az iskola drámai csoportjával. 2000.-ben a
csoport, a Fiú sziklája című mondafeldolgozást vitte
színpadra. Bár, nem voltam tag, Benák Erzsébet
magyartanárnő aki a csoportot vezette megkérdezte,
hogy lenne-e kedvem besegíteni az énekek
megtanításába majd részt venni a darabban. Bevallom
kicsit féltem a dologtól, mert elég elfoglalt voltam és
nem tudtam, hogyan lesz időm még erre is. De
bevállaltam és nem bántam meg. Tudniillik a
csoportba felvételi vizsga nélkül nem lehetett
bekerülni. De nekem sikrült. Nagyon boldog és
büszke voltam, mikor a kezembe nyomták az elismerő

oklevelet, hogy mostmár hivatalosan is tag vagyok.
Ezen oklevetelet a mai napig őrzöm és rápillantva
mindig szép emlékek jutnak eszembe.
Persze ezekután jött még másik darab is meg
fellépések. Felejthetetlen számomra a félegyházi
diákszínjátszó találkozó is, a próbák, az
utazások...Szép élményekkel lettem gazdagabb.
Általános iskola befejeztével más szakirányba
sodortattam magam az életettel és a dráma, a vígjáték,
komédia, tragédia már nem csak a színpadon, hanem
az életben is utolért.
Ma már boldog anyuka és jómagam is tanár vagyok,
aki igazán nem bánja, ha szombaton és vasárnap nincs
tanítás.
Rind Nyeres Novák Angéla
2015.02.22., Topolya
(A topolyai Sinkovics József Műszaki Szakközépiskolàban
dolgozok és kémiàt tanítok.)
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Nešić Máté,színművész : Köszöntő

Amikor megkértek, hogy írjak egy cikket az iskolánk 60. évfordulója alkalmából, rögtön az jutott eszembe,
hol tartok most az életemben, hová jutottam. Ezen a ponton megkerülhetetlen az a tény, hogy mivel foglakozom, mi
lett a hivatásom. Színész lettem. Heves harcok, nehéz és boldog pillanatok állnak mögöttem, lehet közhelyesnek
hangzik, de így lett. Azért tartom fontosnak, hogy elmondjam mindezt, mert ebben az iskolában, ahová ti is jártok,
tettem meg az első lépéseket az álmom felé. Álmot írok, hiszen minnél fiatalabb vagy, annál jobban szárnyal a
képzeleted, annál jobban hiszel a mesékben, amik nem azok, ha bízol magadban, és kitartasz a célod mellett. Soha
ne haggyátok, hogy valaki eltántorítson az álmotoktól, az csak a tiétek. És még valami, ne féljetek a hibáktól, a
hibákból jó dolgok születhetnek, így fedezték fel a penicilt, rengeteg fantasztikus találmányt és olyan dolgokat, amik
nem is kézzelfoghatók. Nekem az volt az álmom, emlékszem 3.-os voltam, hogy rendező vagy színész leszek.
Szerencsére, ebben támogatást kaptam, az az így kerültem a Benák Erzsébet tanárnő által vezetett Csiribi
Társulatba. Első szerepem Ádámka, Az emberke tragédiája című darabból. Emlékszem,hogy mennyire féltem, a
társaim mind idősebbek voltak tőlem, legalább két évvel, és ennek ellenére én kaptam az egyik főszerepet. Persze
így utólag visszagondolva, legfeljebb mosolygok magamon, de akkor ez nekem nagyon sokat számított, dolgoztam
is lelkiismeretesen. Amikor díjjat kaptam ezért az alakításért, tovább tapsoltam a közönséggel együtt, nem fogtam
fel, hogy az én nevemet mondják a színpadon. Ez egy szép élmény az életemben. Ám nem dícsérni szeretném
magamat. Ez a rövid és sűrített történet, csak egyetlen foszlány az emlékeim tárházából. A múlt összemosódik
bennem és szubjektívan élem meg, mint mindeki más. Egy dolog azonban biztos, itt indultam el azon az úton, ami
ma is tart. Itt indultam el gondolatban és tettlegesen. És ezzel nem maradtam egyedül, Rókus Zoltán, szintén
iskolánk volt tanulója, egykori színjátszó társam, máig jóbarátom, most az Ujvidéki Művészeti Akadémia
másodéves színészhallgatója. Ezt kaptam én az itt eltöltött évek alatt, barátokat, élményeket, és elsősorban egy
gondolkodásmódot. A gondolatnak teremtő ereje van. A gondolatból születik minden. Kívánok boldog,sikeres,
kreatív munkával ötvözött, 60. évfordulót !!!

Мáté Petőfi verset szaval, 2003

Jelenet a Künn a bárány, benn a farkas
c.darabból (2006) középen Máté és Takács
Zsolt, jobbról Rókus Zoltán, balról Lázár
István
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Üzenet egykori iskolámba.....
Zavarkó Áron: Visszatekintés a múltba…
(részlet)

….

Talán hetedik osztályba indultam,
amikor elhatároztam, hogy könyvtáros szeretnék
lenni. El is mentem órák után a tanáriba, és
megkérdeztem a tanárnőt, hogy lehetnék-e esetleg én
is könyvtáros. A tanárnő egy kicsit furcsán nézett rám,
amit így utólag sejtek is, hogy miért, de a lényeg az,
hogy bevett a csapatába. Örültem, mert tudtam, hogy
nem fogok tétlenül ücsörögni csütörtök délutánonként.
Elérkezett az első csütörtöki nap, amikor nem
mentem haza órák után, hanem könyveket adtam ki,
illetve vettem vissza. Lehetőségem adódott olyan
könyvek olvasására is, melyekből egy példány sem
volt meg otthon, viszont a könyvtárból sem adhattuk
ki. Különösen egy olyan orvosi szakkönyv izgatta a
fantáziámat, amely a könyvtár bejáratától balra álló
polcon, középmagasságban helyezkedett el, és a címe
pedig a következő volt: „Trudnoća i porodjaj”…
Amikor a tanárnő éppen nem volt bent, elvettem a
könyvet és lapozni kezdtem. Mondanom sem kell,
hogy nagyon izgalmas képeket láttam benne…Ekkor
kezdtem el érdeklődni az egészségügy iránt. Jobban
tanultam a biológiát is, mert tudtam, hogy a követő
tanévben embertannal fogunk foglalkozni.
El is érkezett a tanév, melyet oly áhítattal
vártam. Igazság szerint nem csalódtam, mert az
emberi szervezet csodálatos. Mindennek megvan a
miértje.
Ahogy telt az idő, mindinkább tudatosult
bennem, hogy az egészségügy az én világom.
Elkezdtem töprengni azon, hogy vajon lesz-e elég
pontom ahhoz, hogy felvegyenek az egészségügyi
középiskolába…. nagy teher volt ez számomra, mert
voltak tanárok, akik nem hittek bennem, de
határozottságomnak
és
céltudatosságomnak
köszönhetően
felvettek
a
nagybecskereki
középiskolába. Éreztem, hogy ez az én világom. A
sejttan, a mikrobiológia, a kórélettan, később persze a
klinikai tárgyak, a sebészet valamint a belgyógyászat.
Eszméletlenül tetszett miden. Részt vettem egy olyan

ELTE Kémiai Intézetének aulájában gyakorlat előtt..

diákszemináriumon, melynek fő tematikája a
cukorbetegség volt. Igazi nagy felhajtást kerekítettek
belőle, ott voltak a tévések is. A másik említésre méltó
esemény a városközpontban történő ingyenes
szaktanácsadás volt. Több száz diák közül hárman
voltunk kint terepen. A hangsúly azon van, hogy
hárman. Ebben a hármasban voltam én is.
A középiskola elvégzése után, egyértelmű volt
számomra, hogy orvos szeretnék lenni. Egyetlen egy
dolog hátráltatott az egészben, a pénz. Nem lennék
Áron, ha nem lennék céltudatos mindenÁron! Meg
szerettem volna mutatni másoknak azt, hogy nem a
pénz teszi az embert, hanem a tapasztalat, a
találékonyság. Lemondtam az újvidéki egyetemről, és
elkezdtem fantáziálni, hogy mi lenne, ha
Magyarországon folytatnám tovább azt, amit otthon
elkezdtem?! Rengeteg álmatlan éjszakai fejtörés után
sikerült Budapestre iratkozni egy határon túli magyar
diákok számára fenntartott intézménybe, ahol a
kémiát és a biológiát emelt szinten oktatják.
A tanulmányi eredményem nagyon jó lett,
ösztöndíjat is kaptam. Elértem azt, hogy ne pottyanjak
ki az egyetemről úgy, ahogy sokan mások.
Nagyon tetszik Budapest, de bevallom, hogy
fiatalként nagyon nehéz volt megálljt parancsolnom
magamnak.
Gyönyörű
a
város,
határtalan
lehetőségekkel…Igen,
lehetőségekkel!
Találtam
magamnak olyan állást, amit iskola mellett tudtam
végezni. Telefonos operátor voltam, statisztáltam
különböző tévés műsorban, többek között az Xfaktorban, a Ridikülben ... Sajnos a célom még nem
teljesült egészen, ugyanis még nem nyertem felvételt
az orvosi egyetemre, de teszek, tenni fogok róla, hogy
orvos legyek, mert emberekkel foglalkozni a legszebb
dolog.
Saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az,
amikor egy ágyhoz kötött beteg megfogja a kezed, és
könnybe lábadó szemmel néz rád, ezzel köszönve meg
a kedvességed….
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Üzenet egykori iskolámba.....
Péter Lea: Visszatekintő

Gyerekkor. Tanulás. Gondtalanság. Játék.
Focipálya. Gyermekhét. Versmondás. Csiribiri.
Versenyek. Első szerelem. Ezek azok a szavak, amik
egyből az eszembe jutnak, ha e szót hallom, Petőfi.
Négy év távlatából egészen másként tekintek
egykori iskolámra, mint annó falai közt, az
iskolapadban ülve. Mint minden lázadó kamasznak,
számomra is nyűg volt az egész iskola és a vele járó
gondok. Érettségi előtt állva azonban visszasírom
azokat a ma már gondtalannak tűnő éveket, melyeket
ott töltöttem. Elsősorban a gyermekheteket. Ha
valamiről valóban csak szép emlékeim vannak, azok a
gyermekhetek. Ha visszaülhetnék egy hétre az
iskolapadba, mindenképpen gyerekhéten tenném. Újra
megalapítanánk osztályunkkal a rock bandánkat,
pörköltet főznénk az iskolaudvarban (csak ma már
finomabbat és mi magunk), versenyeznénk a
kartonból összetákolt kisautónkkal, beöltöznénk
mesehősöknek, együtt játszanánk tanárainkkal,
kacagnánk önfeledten, újra gondtalan gyermekek
lennénk, akiknek egyetlen problémája mindössze
négy-öt oldal lecke biológiából, és egyetlen fájdalma,
hogy a fiúnak a másik osztályból tetszünk-e. A
gyermekhetek, Valetin-napi bulik jó alkalmat adtak
ennek kiderítésére. Ma már jókat mosolygok azon,
mekkora izgalommal töltött el akkor, buta
gyerekfejjel, a Szív küldi dobozban levelet kapni
Tőle, az iskolaudvarban, a pályán titokban
találkozgatni, szünetekben egy-egy pillantást lopni, a
focimeccsen csak őt nézni, összesúgni róla

barátnőimmel. Persze az iskola már akkor sem volt
móka és kacagás. Gyermekkorom jelentős részét
töltöttem ott, és sok szép emlék köt oda, de akkor nem
szerettem oda járni. Nem szerettem tanulni, nem
szerettem a házi feladatokat, nem szerettem
tanáraimnak engedelmeskedni, sőt, ha őszinte vagyok,
legtöbb tanáromat sem szerettem, ma már másképp
látom ugyanezeket a dolgokat. Ma már tudom, hogy
megérte a szenvedést, a sok munka, tanulás meghozta
gyümölcsét, és hogy az életben az ember csak úgy
boldogul, ha mindig megtanulja a leckét, amit kap.
Sok hasznos dolgot tanultam, melyek jelentőségére
már középiskolában döbbentem rá. Tanáraimnak
köszönhetően, azóta sem akadtak nehézségeim ezen a
téren. Sőt, az általános tananyagon kívül még többet is
kaptam. Az általános iskolának hála, kezdtem
foglalkozni a versekkel. A rengeteg felkészüléssel
töltött óra, szenvedés, mindenképpen hasznomra vált.
Bár olykor tehernek tartottam, tulajdonképpen
szerettem versenyekre járni, verseket tanulni.
Csiribirisnek lenni. Akkor indultam, indítottak el egy
úton, melyet a mai napig járok. Azok a tapasztalatok
nélkül, melyeket Petőfisként kaptam, nem értem volna
el ennyi eredményt, nem szeretném ma úgy az
irodalmat, nem élne bennem még ma is ekkora
versenyszellem.
Ma már hálás vagyok az iskolának,
tanáraimnak, hogy annyi mindent, annyi mindenre
megtanítottak. Hálás vagyok, hogy megtanították a
leckét, hogy hogyan kell dolgozni, méghozzá
szorgalmasan és kitartóan dolgozni. Tanítottak az
életre, becsületre, emberségességre. Volt aki így, volt
aki úgy. Mindenki a maga módszerével, s volt akiét
jobbat szerettem, volt akiét kevésbe, de mindenkitől
kaptam valamit. Valamit, amit azóta hasznosítani
tudtam. Az idő pedig még a legrosszabb emlékről is
lemosta a fájdalmat, a sérelmeket. Ma már úgy
tekintek ezekre is, mint a jó dolgokra. Hogy minden,
amit az iskola falai között átéltem, hozzájárult ahhoz,
hogy ma az az ember legyek, aki vagyok, és
hozzájárult ahhoz is, aki majd lenni fogok.
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„Образовање није ограничено само на школу, неумољиво се наставља
све до краја живота.“ Петер Устинов

СЕЋАЊА
ДАЈАНА

МИЛОВАНОВ,

бивша
ученица,
студенткиња компаративне књижевности:

Ни кад сам пре десет година (словима: 10!)
писала своје прве текстове за школске новине
нисам знала да напишем увод, а камоли да дам
наслов тексту. Сад студирам књижевност и још
увек не знам како да почнем, а да не звучи као да
пишем један од двадесет састава у току
школовања на тему Јесен у мом крају.
Стога, нећете ми замерити што почињем од
средине. У средњој школи (ишла сам у Гимназију
Бечеј) аутоматски су ме сврставали у школу која
није Петефи Шандор, премда мислим да никад
нисам престала да истичем тријаду раса, средина,
моменат, где је тај средњи члан увек била моја
основна школа. А на питање шта је тако посебно у
мојој, признаћете, малој школи (пошто се
подразумева егзотика нас „децентрираних“),
одговор је управо тај безначајан придев – мала. На
матури нас је било десеторо из осмог а, а албум са
матурским фотографијама вероватно би требало
да носи наслов Преживели да би се оправдало што
је тањи од просечне Реч и мисао-књижице. И, не,
сад не следи обрт како смо сви докторирали
квантну физику – нас четворо је уписало факултет,
али сваки пут кад поменем основну школу у
друштву оних са којима се још увек дружим, прва
асоцијација нису ни наставници, ни посебни
часови, ни ходници, ни двориште, ни то да смо

имали троје разредних старешина, ни (схватили
сте поенту), већ – дечје недеље и заједнички напор
свих претходно наведених фактора да ми заиста
будемо деца, ван било ког система школовања или
наставног програма. Као мали, петодневни,
покладни период кад смо ишчекивали маскенбал и
посебно вребали дечаке (сад говорим у своје име)
из б и ц одељења. Кад бих препричавала
пријатељима из средње школе какве смо све идеје
спроводили у тих пет дана (крали смо грожђе да
бисмо га везали за врбу и доказали да на врби
може да роди грожђе, мада ми и даље није јасно
шта је заправо требало урадити; правили смо се да
смо муж и жена друг који је нижи пола метра од
мене и ја; пењали смо се на дрво да бисмо добили
потпис од наставнице физичког која се тамо
сакрила итд.), верујем да им је тих десетак минута
мог одушевљеног говора деловало да сам дошла
из некакве утопијске школе а ла Самерхил. И
заправо, уверена сам да јесам – научила сам да
користим метлу на радној акцији у 3. разреду;
изгубила сам безброј патофни, балетанки, папуча
и чудеса за преобување, једном чак и торбу;
излазила сам кришом кроз врата главног улаза у
школу (не подстичем овакав радикалан бунт!);
потукла сам се три пута испред школе са
девојкама које и сад радо сретнем на улици; али –
изашла сам из моје драге деликвентске школе
описмењена у мери да ни после 7 година не
мислим да сам чула нешто ново о граматици и
правопису; још увек знам да направим код куће
сапун од свињске масти (поздрав разредној!); знам
бар три песме на мађарском да отпевам, а знам и
да опсујем; а могу да се похвалим и да сам била
Свети Сава, Селим-паша, баба са мотиком, као и
да сам видела своју наставницу одевену у
Турчина. Могу да наставим са набрајањем, али
мислим да је јасно да сентименталност овде не
служи да бих вас убедила како сам ишла у најбољу
основну школу икада – нисам, али сам уверена да
јесам ишла у школу која ми је дала предност над
свим другим ученицима кад је реч о практичном и
активном знању. Уосталом, ко је још
експериментално стављао прсте у струју на часу
физике?

А, и како рече мој драги пријатељ који је
ово прочитао – овде има материјала за неколико
Ћопића. Моје магареће године – волим их и радо

их се сећам (немогуће је избећи Јесен у мом крају,
ипак).

ВИКТОРИЈА РАДАНОВИЋ, бивша ученица, професор руског језика, координатор и
водитељ радионица у пројекту Космополит:
старијима смо се трудили да се никада
превише не опусте.

„ Биће то као од шале“, прво шта сам
помислила. Размишљала сам како да све стрпам у
само неколико редова. Систем елиминације ми је
само делимично помогао. И субјективност је
одрадила свој део посла. Вишечасовно гледање
фотографија са екскурзија и приредби је
потпомогло да се присетим смешних детаља и
догодовштина, што је опет отежало сужавање
избора за рубрику „Памтим из школских дана..“.
Међутим, пресудиле су емоције! Схватила сам да
су ми, у ствари, сви моменти, и добри и лоши, и
мили и немили догађаји, исто тако и другари,
постали једнако драги! Све их једнако волим! Тако
је, то је права реч.
Приредбе су запечаћене у фотографијама,
наши лапсуси у Извиђачу, тадашњим школским
новинама, оцене и даље стоје у архивама и старим
дневницима. Безобразлуци, на нашу срећу,
запечаћени су само у памћењу нас и наставника,
јер не би било баш згодно да је дан данас негде
утефтерено да је „тај и тај“ сломио прозор на
првом спрату, да је „тај и тај“ добио један из
владања, да су се појединци закључали у ве-це или
да смо прескакали ограду и бежали са часова.
Потрудили смо се да нас наставници памте: нове
наставнике смо врло брзо доводили у форму, а са

Иако малобројни, били смо међусобно
веома различити и свако је на себи својствен
начин доприносио хаотичности и духу нашег
чувеног, увек најгорег разреда, шта смо тада са
поносом били. Завршили смо на крају, наравно,
сви на различитим местима и у различитим
животним ситуацијама. Али, неки заједнички
моменти се не заборављају те код сваког нашег
новог сусрета, макар и у пролазу, падне нека
опаска из „Петефија“.
Не могу да изузмем да сам у овој школи
имала могућности и да идем на такмичења, да се
бавим стварима које ме интересују и да се
развијам у правцу у којем сам желела, и све уз
помоћ наставника који нас нису никад спутавали
и који су били пуни разумевања. Уписала сам
Карловачку гимназију, после и факултет.
Све се ово може и у било којој згради и у
било којем месту, али не говори се за било шта да
је драго и да се воли. После више од 10 година
најдраже моје успомене чине догађаји проведени
са разредом и понос што смо имали наставнике
који су нас прихватали таквима какви јесмо и што
су нас тих осам година учили и градиву и
људскости. А такве успомене не могу се понети из
какве год зграде и не могу их чинити било какви
људи.
Имам привилегију да на овај начин
честитам „својој“ школи (јер је и даље тако
дожиљавам) 60. рођендан и да јој пожелим да
изнесе још много генерација које ће јој, као и ја,
честитати изнова рођендане пишући за овај или
неки други, неки нови школски лист и за неке
друге, неке нове ђаке. И који ће, када год буду
имали прилику, поделити кроз своје успомене и
смицалице све шта су научили и за градива, и за
живота у „Петефију“.
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„Образовање није ограничено само на школу, неумољиво се наставља
све до краја живота.“ Петер Устинов

МИЛЕНА ШВОЊА, бивша ученица, студенткиња пејзажне архитектуре, европска и
светска јуниорска првакиња у кик боксу:
наставника који су се сакрили по целој школи
узмемо знакове које су носили и које смо ми
имали на листи, али је то морало ићи по реду па је
била права јурњава. Баш је било забавно! Или када
су се сви разреди једном приликом морали
маскирати у ликове из бајке, па је Влада био мама
коза, а ми сви јарићи, мислим да је Дарко био
вук... А комисија је оцењивала ко се најбоље
маскирао...
Када се осврнем на период основне школе,
имам утисак да сам је јуче завршила, а прошло је
скоро седам година! Пролетело је време, само кад
се сетим како је било лепо, и кад смо били толико
млађи да нам је навећи проблем био како ћемо
научити за контролни или писмени.
Било нас је мало у одељењу. Када смо
стигли до осмог разреда, остало нас је десет.
Међусобно смо се много разликовали. Наравно да
је ту било несугласица и свађа, али кад је било
потребно били смо као један. Најбоље другарице
су ми биле Јована и Нена, са којима смеха никад
није доста, ни дан данас. Стева и Дарко су били
они несташни, Влада заменик професорке
биологије, ту је био и Зоран са ким се Нена стално
свађала. Сашка и Анабела су биле као близнакиње,
никад их нисмо виђали раздвојене, а без Маје,
Сање, Саре и Миме не бисмо били то што јесмо. И
вечито смо се свађали са осмим це, али на крају
смо се помирили и лепо дружили.
Највише сам волела када су се у школи
организовала такмичења у атлетици, и онда је
цела школа била тамо и свако је навијао за свој
разред. Ја сам се такмичила у скоку у вис и бацању
кугле, иако сам сад на потпуно другој страни
спорта. И још једна игра ми је остала у памћењу не знам којим се поводом организовала, али сви су
учествовали, и наставници и ученици. Разреди су
се међусобно такмичили и циљ је био да од свих

Да не спомињем екскурзије, на којима смо
се толико забављали и где смо се сви заиста
дружили, и када нам је била права авантура ако
нам два дана траје екскурзија! Ишли смо на Тару.
Тад је Дарко био заљубљен у Тимеу, а Нена му је
„средила“ да вечерају за истим столом, али је он
онда убио муву на сред стола, а Тимеа је
гадљива... Боље да не знате Ненину реакцију...
Сада
сам друга година факултета,
студирам пејзажну архитектуру. Такође тренирам
кик бокс, и до сада сам у јуниоркама освојила
светско и европско првенство, и од ове године сам
прешла у сениорке и трећа сам у Европи! Много
волим овај спорт, иако се чини грубим и
необичним за девојке – сјајан је, и учи нас
дисциплини, самоконтроли и поштовању правила.
И упознате мнооого другара, као и на сваком
другом спорту!
Како су кренула да ми навиру сећања,
могла бих још много да пишем. Много ми је драго
што ми се указала прилика за овако нешто, и како
да се сама подсетим тако и да подсетим
наставнике који су нам предавали на нас... Желела
бих да поздравим разредну Данијелу Ћук, и да се
захвалим наставници Наташи која ме је позвала. И
наравно да поздравим моје другаре са тренинга
који иду у ову школу и будуће велике шампионе Арнија Карољи, Чотија, Џошуу и Тот Акоша!
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Новости!Новости!Новости!Новости!Новости! Новости!Новости!
СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА

27. јануара, у свечаној сали наше школе
одржана је приредба у част просветитеља Светог
Саве. У програму су учествовали ученици нижих и
виших разреда. Свечаност је отворио Химном
Светом Сави хор, који предводи наставница
музичког Колар Богларка.

У завршном делу свечаног програма
публика је имала прилике да види игроказ
''Четворе очи'', који су припремили ученици 7.а

Ученици нижих разреда, које су
припремале учитељице Ивана Штрбац, Данијела
Симин, Ибојка Банко, Светлана Немеш и
вероучитељка Биљана Јовић представили су се
рециталом и скечом.
За клавиром су се представиле Беркеш Ема
и Варњу Емеше, две талентоване девојчице и
ученице музичке школе, које су одсвирале валцер
из балета ''Успавана лепотица'' Петра Иљича
Чајковског.

Наташа Крушчић, наставница српског
језика

КОЛИКО НАМ ЗНАЧИ МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК
Анкетом урађеном на оба наставна језика
обухваћени су били ученици виших разреда, а од
њих је тражено да одговоре на два питања: којим
језиком су проговорили и шта им значи матерњи
језик.
Анализа одговора на прво питање показала
је да је 79% наших ученика проговорило на
мађарском, 12% на српском, 6% не може да
издвоји ниједан од та два језика посебно, верују да
су проговорили на оба, а 3% прве речи је
изговорило на ромском.
Ова анкета показала је, између осталог, и да
је састав одељења која наставу похађају на
српском језику такав да је 61% ученика са српским
матерњим језиком, док се 95% ученика из
одељења која наставу слушају на мађарском језику
изјаснило да је проговорило на мађарском језику.

Међутим, хетерогени састав ученика наше
школе био би још видљивији да се један део
наших ромских ученика није, поколебан
предрасудама, изјаснио да им је први језик српски
или мађарски. То је чињеница коју су, пред
кружним графиконом, на часовима српског језика
21. фебруара, приметили и сами ученици.
Недовољно оснажени од стране већине, они ће и
даље бити статистички невидљиви.
Друго питање донело је низ занимљивих
одговора који су искоришћени за израду
''шареног'' плаката.

У Србији 70% основаца уопште не користи
знаке интерпункције, а 33% не зна да користи
велико слово у писању на свом језику. (извор:
Институт за педагошка истраживања ИПИ)
Више од 60% грађана Србије не чита
ништа. (извор: ИПИ)
За крај, доносимо само неке од
поражавајућих резултата познавања српског језика
(истраживања
су
урадиле
реномиране
институције):
У Србији сваки пети становник неправилно
говори и пише свој језик (извор: Завод за
статистику)

25% ђака у Србији меша ћирилицу и
латиницу. (извор ИПИ)
33% ђака пише слово W уместо слова В, а
на месту слова И, користи У. (извор ИПИ)
50% ђака користи енглеске речи у својим
саставима. (извор ИПИ)
Наташа Крушчић, наставница српског
језика

O Дану матерњег језика
Генерална
скупштина
УНЕСКО-а
прокламовала је 1999. године Дан матерњег језика,
као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952.
године убијени у Даки у Источном Пакистану,
данас Бангладешу, јер су протествовали због тога
што њихов матерњи језик није проглашен
званичним. Према проценама, готово свакодневно
у свету нестане по један језик, а лингвисти
прогнозирају да ће од око 6.000 језика, до краја 21.
века одумрети више од половине, чак и до 90
одсто. Највише су угрожени језици са малим
бројем говорника од неколико стотина или
десетина, и језици који припадају малим
заједницама
које
нису
цивилизоване
са
становишта западних стандарда и немају
институције,
сматрају
лингвисти.
Србија је 2006. године прихватила и признала
Европску повељу о регионалним и мањинским
језицима, а када је у питању српски језик,
лингвисти сматрају да би требало више да се
бринемо о свом матерњем језику, о развијању
језичке културе, очувању традиције, као и да су
нам потребна новија издања правописа, речника и
осталих нормативних приручника.
Ове године, у нашој школи, Дан матерњег
језика
обележили
смо
кроз
едукативне
плакате.Наставнице Наташа Крушчић и Сунчица
Бањанин спровеле су анкету везану за матерњи
језик, а резултате је приказала наставница Наташа
Крушчић на веома занимљивом и креативном
плакату. Урађени су и плакати везани за прве
штампане књиге ,прву писану реч код Срба,

Мађара и Рома. Заслужни за ове активности су
Ангела Кусли, Наташа Крушчић и Сунчица
Бањанин са својим ученицима. Поред тога, на сам
Дан матерњег језика часови су били посвећени
овој теми.
Међународни Дан матерњег језика, који се
обележава 21. фебруара у циљу промовисања
језичке културе и разноврсности, као и
вишејезичности, Србија дочекује се својим
језиком који је у опасности да буде угрожен од
„најезде“ страних речи, односно туђица.
Домаћи лингвисти и теоретичари језика
упозоравају да се наш језик нашао пред све већом
најездом енглеског и да је угрожен у мери у којој
су то чак и језици са великом традицијом француски,
немачки,
италијански.
Да ли је то тако или не просудите сами. Тестирајте
себе и проверите колико пута у току дана
употребите страну реч у говору или писању , па ће
вам све бити јасно. Ако још користите компјутер –
ствари ће вам бити још јасније!
Због тога ко год воли наш српски језик и
културу и жели да га негује саветујемо – што више
читајте наше писце и класике, савремене писце
који негују наш језик у својим штивима.
Употребљавајте наше речи у говору, покушавајте
да англицизме, осим када то звучи потпуно
неприродно, замените нашим лепим српским
речима.
Сунчица Бањанин,наставница српског језика
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Таnulóink tollából
Óbecsei képeslapok - ahogy a harmadikosok látják szülővárosukat
Városom neve,ahol élek,Óbecse.
Sok üzlet dolgozik, ahol az emberek
vásárolhatnak. Szüleimmel vasárnaponként, amikor
együtt vagyunk elmegyünk a Tisza-partra sétálni és a
játszótérre játszani. A Goráni-parkban nem
mindennapi növényekkel találkozhatunk. Ha a
központba érünk, kicsit elszomorodom, mert nem

tartјák
rendben,
mindenfelé
papírdarabokkal
találkozom.
Ezzel
csak
szennyezzük
a
környezetünket. Felhívom az emberek figyelmét,
hogy a szemetet tessék a szemeteskannákba dobni, ne
pedig szanaszét!
A várost, azért szeretem, mert sok szórakozási
lehetőséget kínál mindenki számára.
Pekár Noémi 3.c

Van egy kis város, mely oly csodás,
igaz nem egy óriás!
A neve Óbecse és a Tisza folyó jobb partján terül el.
A központ főterén áll a Szabadság-szobor,
mellette a pravoszláv és a katolikus templom.
Itt van még a Sportközpont, a múzeum, a színház és a könyvtár,
ahova szórakozni jár a lakosság.
A Gorani-park egy álomhely,
tele van virágokkal és madárcsicsergéssel.
Szeretem e lakóhelyet,
hiszen itt éltem le eddigi életem...
Molnár Tamás 3.b
Városom,
Szerbiában,
Vajdaságban
helyezkedik el és Óbecsének hívják.
A neve egy tiszai szigetre épült várra és annak
kikötőjére vonatkozik. Többnemzetiségű. A gyárak
közül a legismertebb a Sojaprotein. A szójából készült
termékeket nemcsak a hazai piacon árusítják, hanem
külföldön is. A gyógyfürdőben a betegekkel
foglalkoznak. A központban található a városháza, a
Szabadság-szobor, a római katolikus templom és a
pravoszláv. A zsilip elválasztja a Tiszát és a

csatornahálózatot. Nem messze a városunktól van a
Dunderski Bogdan nagybirtokos kastélya. A
földbirtokos hamvait az ott felépített kápolnában
őrzik. A kastély tornya olyan magas, hogy be lehet
látni az egész környéket, a szántóföldeket,a legelőket
és a strucctelepet. A kastélyszálló neve Fantast.
Ez lenne az én kis városom, ugye milyen
kedves település?
Bezeg

Hunor

3.c
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Szerbiában, egy kisebb város. Óbecse az én
szülővárosom.
Vajdaság területén helyeszkedik el. Ez a lakóhely
valamikor egy szigetre épült. Vannak boltjaink,
postánk, gyógyszertárunk és gyáraink. Mivel
többnemzetiségű város, van katolikus, pravoszláv és
református templomunk. A Szabadság-szobor a
főtéren áll. A Gorani-park is természetes pihenőhely,

amit minden évben szebbnél szebb virágokkal
ültetnek be.
Szeretem ezt a várost, mert amire az embernek
szüksége van mindent megtalál.

Óbecse Vajdaság szívében, Bácska keleti
részén, a Tisza jobb partján fekszik.
A községhez még a következő települések
tartoznak: Bácsföldvár, Péterréve, Drea, Milesevo,
Pecesor és Csikéria. Neve a régi becse török, magyar
személynévből származik. Pár kilométerre a várostól
található az egyik legismertebb kastélyszálloda, a

Fantast. Dunderski Bogdan nagybirtokos kastélya. Az
itt felépített kápolnában van a hamva is elhelyezve. A
kastély környékén van egy nyitott medence. A
tornyából látható a halastó, a szántóföldek, a
strucctelep, a méntelep és a legelők. A kastély egy
Fantast nevezetű lóról kapta a nevét.
Szeretem
Óbecsét,
mert
szép
város.
Budai Szabina

Kuszli Petra
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Emlékezés a régiekre
A nagymamám már sokat mesélt arról, hogy
milyen volt az ő gyerekkorában a Petöfi Sándor
iskola.
A régi épület most is megvan, viszont a
vaskályhák nélkül , amikkel a termeket tüzelték.
Egy osztályban sokan voltak, talán még
ötvenen is. Akkor csak négy osztály nyilt, egy
első,egy második, egy harmadik és egy negyedik. Az
iskolatáska helyett vászon táskában vitték a palatáblát,
palavesszőt és a szivacsot. Ebből állt az iskolai
felszerelés, ami a tanuláshoz kellett.
Minden héten egy kanál csukamájolajat
kaptak, azért, hogy egészségesek legyenek. Mivel
tornatermük nem volt a tanulóknak, az udvaron
tornáztak. Később, amikor hetedikbe, nyolcadikba járt
a mamám, berendezték a Petőfi Sándor Magyar
Kultúrkör nagytermét és ott tartották meg a

tornaórákat. Akkoriban az iskolaszolga a feleségével
az iskolában lakott.
Az ő feladatuk a tantermek fűtése, illetve takarítása
volt. Ezen kívül az iskola szolga ablakokat cserélt,
padokat festett. A nagymamám nagyon szeretett
iskolába járni, kitünő tanuló volt, a nyolc osztályt
kijárta úgy, hogy egyszer sem hiányzott. Az ö
gyerekkorában nem volt szabad templomba járni, mert
tiltották a vallást. A tanitónéni figyelte a tanulókat és
ha meglátta, hogy valaki részt vett a misén, másnap
sarokba állás volt a büntetés. Az ötödik és hatodik
osztályt a mostani Közgazdasági iskolában fejezte be.
Azután a Petőfi iskolában folytatta a tanulást, mert ott
is megnyílt a nyolc osztály.
Büszke vagyok, hogy a nagymamámon kívül
apukám és a nővére és annak gyerekei is itt fejezték
be az iskolát.

A nagymamám harmadikos osztályképe, Berec Sándor tanító bácsival

Varnyú Emese
5.c
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Képzelt beszélgetés Petőfivel
Iskolánkban médiaszakcsoport is működik, ezúttal Petőfi Sándorral, közéleti személyiséggel és neves költővel
készült képzeletbeli beszélgetésem.
-

Jó napot Petőfi úr! Beszélgetésünk elején
szeretném megkérdezni , zavarná-e, ha az
életéről kérdezném?

-

Igazán ,nem.

-

Az apja jó iskolákba akarta Önt járatni, hol
járt, illetve hova járt iskolába?

-

Nos, 1828 és 1838 között összesen hat iskolába
jártam . A dunai árvíz tönkretette a
családomat,
ezért
megélhetés
miatt
statisztának szegődtem a Pesti Magyar
Színházhoz.

-

Hogyan töltötte fiatalkori éveit?

-

Mint mindenki más ,így én is katonának
álltam, de 1841-ben gyenge egészségi
állapotom miatt leszereltek. Ezért Pápára
mentem tanulni, ami előtt, vándorszínészet is
foglalkoztatott.

-

Itt ismerkedett meg hajdani barátjával , igaz?

-

Igen itt Pápán ismerkedtem meg , és kötöttem
barátságot Jókaival, ezután 1842-ben jelent
meg első versem A borozó.

-

Ön rengetegett utazott, meséljen erről.

-

Gyalog bejártam Magyarországot, majd 1844ben Pestre mentem ugyancsak gyalog, ahol
verseimet szerettem volna kiadni, és ehhez
Vörösmarty Mihály volt segítségemre.

-

Újságok segédszerkesztője és szerkesztője volt
,igaz?

-

Igen, 1844-től 45-ig a Pesti Divatlap
segédszerkesztője
voltam,
47-ben
az
Életképeknél dolgoztam.

-

Az 1848 március 15-ei forradalom élén ön állt,
hogyan élte ezt meg?

-

Nos ekkor írtam meg a Nemzeti dal című
művemet, számomra ez a nap nagyon fontos,
mert minden évben nemcsak Magyarországon,
hanem még néhány szomszédos országban
ünnepség kerül megrendezésre ez alkalomból.

-

Beszélgetésünk befejeztével: hogyan fogadja
azt, hogy intézmények névadója lett?
- Ennek nagyon örülök, és tiszteletem azok
iránt, akik ennyire nagyra tartanak.

-

Köszönöm Petőfi úr.
Kisutcai Szilárd 7.b

,,A költő visszatér, a költő visszatér,
Míg a földön ember él, a költő visszatér
A költő visszatér, a költő visszatér, Míg
a földön ember él, a költő visszatér..”

(Kormorán: A költő visszatér)

Figyelő – Sveznalica

Osnovna Škola ,, Petefi Šandor“ , Bečej – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecsе

Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs? Mizujs?

Óbecse a Tantárgyháló pályázaton

Iskolánk két tanulója, a nyolcadikos Fehér Norbert és Barna Balázs részt vettek a Tantárgyháló pályázatán.
Témájuk Óbecse volt, ezért három adai nyolcadikos diákot meghívtak egy kirándulásra, ahol a város nevezetességeit
mutatták be nekik.
Az első állomás a Fantast kastély volt, ahol
tervrajz a híres Gustav Eiffel irodájából került ki, amit
sokunknak új információként szolgált. Mivel egész
Norbi mesélt a Dunđerski családról, és magáról az
nap esett, Becse központjában nem tudtunk elidőzni,
építményről is. A diákokkal felmentünk a toronyba,
de azért sikerült a pravoszláv templomba ellátogatni,
ahol gyönyörű kilátás tárult elénk, majd belülről is
ahol a híres festő, Uroš Predić 64 gyönyörű szenteket
megnézhettük a szobákat. A Fantast híres a lovairól.
Az istállókban és az udvarban szebbnél szebb lovakat,
ábrázoló ikonjaiban gyönyörködhettünk, valamint a
sportcsarnokba is ellátogattunk, ahol sok neves becsei
versenylovakat láthattunk. A lovakat régen a ma már
nyugdíjas Csábi József kovács patkolta. Ezután
sportoló edz. Ezután a Thán-házba látogattunk el, ahol
kipróbáltunk minden interaktív tudományos játékot,
természetesen az utunk a kovácsműhelybe vezetett. Itt
Csábi József, Norbi tatája, megmutatta, hogy hogyan
majd ebédelni indultunk a Gerontológiai központba,
készítik a lópatkót, majd a nagymamájánál meg is
ahol finomabbnál finomabb ételekkel vártak minket.
uzsonnáztunk.
Ebéd után az iskolába jöttünk, ahol
A következő állomásunk Óbecse, illetve
körbevezettük őket. Igaz, hogy a nap folymán
többször bőrig áztunk, a napot mégis vidáman, új
környékének az utolsó szélmalmának a megtekintése
volt, amely ma már egy híres étteremként működik,
barátokkal gazdagodva zártuk.
Az iskolában még megkértük őket, hogy
Don Quijote néven. Utunkat a Zsilip felé vezettük. Itt
meséljék el élményeiket a mai napról.
Balázs elmondta az érdekességeket, hogy például a
Brasnyó Mihály:
Nekem a Fantast tetszett a legjobban,mert annak ellenére, hogy becsei vagyok, még nem jártam ott. Legérdekesebb
számomra a torony és a ménes volt.
Palotás Krisztián:
Nekem is a Fantast nyerte el a tetszésemet. Igaz, már jártam ott többször is, de belülről még nem láttam. A
kovácsműhely is nagyon tetszett, ahol láthattuk, hogy Csábi József hogyan készíti a lópatkót.
Balog Virág Ágnes:
Számomra a Thán-ház és a Fantast kastély tetszett a legjobban. Többször is jártam már Becsén, de ezek a helyek
újak voltak számomra. Nagyon élveztem a mai napot!
Szűgyi Levente:
Számomra a legérdekesebb Csábi József kovácsműhelye volt, mert úgy gondolom, hogy nem minden nap láthatja
az ember, hogy hogyan készítik a lópatkót.
Miklós Tímea:
Nagyon tetszett a mai nap, de legjobban a Fantast tetszett, amiről eddig nem is tudtam, hogy létezik. Óbecsén eddig
csak a központban jártam, ezért sok új dolgot tanultam meg ma a városról.

Tóth Lúcia:
A Fantastot, a kovácsműhelyt és a pravoszláv templomot még nem láttam, de nagyon tetszettek. Nekem a
sportcsarnok tetszett a legjobban, ide a barátnőimmel szoktunk jönni billiárdozni vagy úszni.
Dobrotka Mária, magyartanárnő:
Számomra Óbecsén a Fantast komplekszum nagyon szép volt. Tudtam róla, hogy létezik, de nem láttam még soha.
Lenyűgöző a természet és a látvány, amit a toronyból látni lehet. Nagyon meglepődtem, hogy mennyire nagy
hatalmú volt a Dunđerski család, az egész tevékenységi körük, amivel foglalkoztak. Nagyon szépek voltak a lovak.
Nem gondoltam volna, hogy még mindig van 600-700 ló. Utánna fogok olvasni, az egész család története érdekel.
Szép volt még számomra és új, hogy az uszodát láthattam belülről. A pravoszláv templom ikonjai lenyűgözőek
voltak. Vendéglátóink nagyon kedvesek voltak, szépen fogadtak minket. Nagyon finom volt Csábi nagymama teája.
A becsei diákok ügyesek, jólneveltek, tanárnőik nagyon kedvesek és szívélyesek. Nagyon köszönöm ezúttal is a
meghívást, és remélem, hogy tudjuk viszonozni. Ez ösztönöz minket, hogy a Tantárgyháló pályázatán mi is részt
vegyünk. Az óbecseiek munkája pedig ösztönzőleg hatott ránk.
A kirándulás főszervezői Tokić Dóra matematika és Ćuk Daniela angoltanárnő voltak. Az adai diákok
magyartanárnőjük és egy szülő kíséretével érkeztek. Iskolánkból Norbi és Balázs, valamint a médiaszakcsoport
tagjai, Palotás Krisztián, Brasnyó Mihály, Rajsli Dorottya, Tóth Lúcia és Varnyú Kinga vett részt a programon.

Varnyú Kinga7.b

Elmúlott a rövid farsang,....
A farsang a karácsonyi ünnepkör végén,
vízkeresztkor (január 6.) indul és a húsvéti
ünnepkör kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A
gazdag
néphagyományokra
épül.
Ennek keretén belül pénteken, február 13-án
az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
harmadikosai, Vastag Géber Judit és Csernyák
Szilvia tanítónők segítségével nyílt napot
tartottak. A gyerekek bemutatták szüleiknek,
nagyszüleiknek, testvéreiknek, rokonaiknak e
népszokás
jellegzetességeit.
Ilyenkor szabad a tánc, a bálok szervezése és a
házasságkötés,
a
féktelen
mulatozás.
Jelmezekkel ,maszkokkal, előadott lakodalmas
játékkal, csúfolódós mondókákkal, párválasztással, legényes tánccal próbáltuk elűzni a
telet. Az esküvő végén még a nézőközönséget
is táncba hívtuk! Igazi báli hangulat
alakult ki iskolánk dísztermében. Nagybőgő-

sünk söprűn muzsikált, szatyor volt a harmonika, szekéren azaz talicskán érkezett a
legénység kurjongatás és kiabálás közben. A
kedves anyukák és nagymamák csokis, eurókrémes, lekváros, fondános és porcukros
fánkot sütöttek: "Itt az ízletes fánk zamatos
ízével,
akinek nincs foga, rágja az ínyével.
Tessék
megkóstolni,
tessék
megízlelni..." amivel a menyasszonyokat, vőlegényeket
és a násznépet jó- lakattuk, szomjúságukat pedig
üdítővel
enyhítettük.
Iskolánk emeletén volt nagy vigadozás ,
kacagás és sikoltozás.
Csernyák Szilvia

Pap József: Az iskolaudvarban
Megsejtem mindig,
hogy az iskolaudvar melyik
sarkába húzódtok
sántaiskolázni.
Mondjam, hogy azért
száll folyton közétek a labdánk?
Luftolok egy nagyot,
s már futok is hozzád

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
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Nikolett, Almási Vivien, Karácsonyi Orsolya, Vukov Enikő, Brasnyó Emese, tanulók.
Felelős szerkesztők: Benák Erzsébet és Kuszli Angéla, magyartanárnők és Horvát Lidia, pedagógus.
Felelős kiadó: Szűcs Budai Engelbert, igazgató

Фиђело је школски лист литерарне секције „Радноти Миклош“
Основне Школе „Петефи Шандор“ у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Кишутцаи Силард, Варњу Кинга, ученици.
Чланови уређивачког одбора: Беркеш Ема, Баги Наталија, Тот Мартина, Варњу Емеше, Варњу Шара,
Хорват Николет, Алмаши Вивиен, Карачоњи Оршоља, Вуков Енике, Брашњо Емеше, ученици.
Одговорни уредник: Бенак Ержебет и Кусли Ангела, професори мађарског језика, и Хорват Лидиа педагог
школе.
Одговорни издавач: Сич Будаи Енгелеберт, директор

