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Január
Későn kel a nap, teli van még
csordultig az ég sűrű sötéttel.
Oly feketén teli még,
Szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
Lépte a szürke hidegben.
Radnóti Miklós

Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
Végül elolvad a hó;
Csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorít.
S íme fehér hangján
Rábéget a nyáj odakint,
Tollát rázza felé s cserren már a veréb.
Radnóti Miklós

Március
Lúdbőrzik nézd a tőcsa, vad,
Vidám, kamaszfiús
Szellőkkel jár a fák alatt
S zajong a március.
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók,
De futnak már a kiscsibék,
Sárgás aranygolyók.
Radnóti Miklós
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Figyelő

Szerkesztő szava

Januári hó hull,
fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az
új év.
mit írunk rá? Itt a
nagy lehetőség,
egy pillanatra költő
lesz mindenki,
a hóra íródik a
közös költemény!...
Csukás István

Elérkezett a 2009-es
esztendő.
Tavaszodik.
Rügyekben pompáznak a
fák. Zöldül a határ. Szorgos a természet.
A Figyelő szerkesztősége is szorgoskodott, s
egy újabb diákújsággal
ajándékozza meg kedves
kis és nagy olvasóit.
Kezetekbe adjuk a tavaszi számunkat. Benne
olvashattok Radnóti Miklósról, aki, ha élne, idén
ünnep elhet né
meg
századik szülinapját. Rá
emlékezünk ebben a
számban. Önképzőkörünk
is ennek a költőnek nevét
viseli, ezért a szakkör
múltjáról is írtunk, elbeszélgettünk Koncz
Erzsébet tanárnővel, aki
lelkesen emlékezett vissza
a régi szerkesztőségre, a
régi szorgos munkákra,
összejövetelekre.

A húsvétról
A
húsvét
a
keresztények legfontosabb
ünnepe, de a tavaszvárás, a
tavasz eljövetelének ünnepe
is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold
állásának megfelelően)
tartanak. A Biblia szerint
Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt.
Helyettesítő áldozatával
megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halál
felett. Az eredetileg zsidó
ünnep (héber nyelven
pészah) az egyiptomi
fogságból való szabadulás

Olvashattok továbbá a
farsangról, a március
idusáról, Petőfiről - róla
leveleket - s természetesen fogalmazásokat ifjú
tollforgatóinktól. S mint
a decemberi számban,
most is böngészhettek
minden oldalon szép
költemények között.
A szokásos rovatainkat
is meglelhetitek. A
Sveznalicában remek
írásokat találtok, például
Szent Száváról. Angol
oldalon
t arta lma s
beszámolókat találhattok,
míg a német oldaloon
szép versekkel ismerkedhettek.
A tréfák s a fejtörők
sem maradtak el. Ismét
jókat derülhettek a sok
különféle tréfás történeteken. A fejtörő oldalon
szinte mindegyik gondolatébresztővel Nyerhettek. Nem kell egyebet
tennetek, csak a helyes

megoldá sá t
a
mondókáknak, vagy a
logikai rejtvényeknek,
vagy a keresztrejtvénynek
borítékolnotok, s a sulipostaládába dobnotok. Az
helyes megoldást beküldők között értékes jutalmat sorsolunk ki.
Munkánkat ezúton is
segítették: Benák Erzsébet magyartanárnő, Natasa Knezevic és Suncica
Banjanin szerbtanárnő,
Szabó Prax Marianna angoltanárnő, Márton Ilona
és Milena Colak némettanárnő, Karaba Mária
rajztanárnő és a tanító
nénik.
Segítségüket ezúton is
köszönjük.
Végezetül minden kedves olvasónknak csodás
tavaszt: játékos napsugarakat, örömteli madárcsicsergést, s
kacagó
s z í v e k et kí v á n : a

ünnepe volt. A húsvét
e g ybe e s i k a t a va s z i
napéjegyenlőség idején
t a r t ot t t er m é k en ys é g i
ünnepekkel is, amelynek
elemei a feltámadás, az
újjászületés.

elkerülést jelent, utalva arra,
hogy a halál angyala
elkerülte a zsidók, bárány
vérével megjelölt házait.
Innen származik a ritkábban
használt angol név, a
passover is. A kifejezés az
ünnep magyar nevében nem
található meg,
de
Csíkményságon a húsvéti
körmenet neve: kikerülés.
Az angol Easter a német
O s t e r s z óva l e g yü t t
keresendő. Őse egy germán
istennő, Ostara a tavasz
keleti (v.ö. angol East,
német Ost) úrnője, ünnepe a
tavaszi napéjegyenlőség
idején volt.

Húsvét, az azt
megelőző időszak, Jézus
sivatagi böjtjének emlékére
tartott negyvennapos böjt
lezárulását jelzi. A böjt után
ezen a napon szabad először
húst enni. A böjt utolsó
hetének neve: nagyhét, a
húsvét utáni hét húsvét hete,
egyes magyar vidékeken
fehérhét – fehérvasárnapig
tart. A húsvét héber neve a
pészah. A szó kikerülést,

szerkesztőség.

Molnár Gergely 6.b

Figyelő
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Bonton / A levélírás illemtana
,,Bagoly a ceruzát
nyálazta, aztán írni
kezdett. Ezt írta:
<<MG SK LYN BLDG
SZLTSNPT KVNK>>
Mackó álmélkodva és
tisztelettel nézte.
-Csak egy rövid és tömör
gratulációt írtam- vetette
oda Bagoly könnyedén.”
(A.A. Milne: Micimackó)
Bár a
telefonbeszélgetés
bizonyos mértékig
kiszorította a levélírást,
azért különböző
településeken lakók (nem
beszélve a külföldiekről)
olcsóbban oldják meg
eszmecseréjüket, ha
levelet írnak, mintha
telefonálnának.
Ugyan a
tizenéves korosztály nem
levélírási szenvedélyéről
híres, mégis nemárt tudni
egy-két dolgot a korrekt
módon megírt levélről:
 Ma már elfogadott az
író-, illetve számítógéppel
írt magánlevél. Egy
fontos, hogy az aláírás
saját kezű legyen.
 Ha már az
üdvözléssel és
aláírásunkkal lezártuk a
levél tartalmát, de utólag
eszünkbe jut valami,
akkor a levél bal oldalára,
alulra azt írjuk: P.S. (a
latin post
scriptum=utóirat
rövidítése), és utána
írhatjuk a közleményt.
 A levélpapír két
szélén margót hagyunk,

bal oldalt mintegy
mintegy három centit, a
jobb oldalon
keskenyebbet.
 Nagyon fontos a
gondos keltezés! Minden
levél értékesebb, ha
keltezve van.
 A megszólítást vagy
középre, vagy bal oldalra
írjuk.
 A megszólítás minden
szavát nagybetűvel
kezdjük.
 A képeslapot is
megszólítással kezdjük,
és aláírással fejezzük.
 Az általunk írt
levelet, az új
bekezdéseket nagyon nem
való az ,,én’’ szóval
kezdeni!
 A levél befejezése
egyszerű formula szerint
történhet (pl. Szeretettel
csókol, Üdvözlettel, Sok
puszit küld…).
 A papírlapnak csak az
egyik oldalára írjunk!
 A levél
összehajtásának a
gyakorlata: először
függőlegesen hajtjuk
félbe, azután vízszintes
irányban.
 Mindig az írásos
résszel befelé hajtjuk a
levelet.
 Nagyon vigyázzunk a
címzés helyesírására!
 Az alá nem írt és
általában
ocsmányságokat,
rágalmakat tartalmazó
névtelen leveleknek még a

gondolatát is utáljuk! Ne
süllyedjünk olyan mélyre,
hogy ilyen írására
vetemedjünk, és ha mi
kapunk hasonlót, akkor
lehetőleg olvasatlanul
tépjük össze! Hitelt
semmi esetre sem
érdemel az, aki nem adja
a nevét közlendőjéhez!
 Másnak írt levelet,
lapot sose olvassunk el!
 Más levelét mutogatni
bármely céllal ízetlenség!
 Ne halogassuk a
köszönő- és válaszlevelek
megírását. Egy hetet
adjunk magunknak, a
további időhúzás
felesleges, és nem is illő!
Ha üdvözlőlapot kapunk,
akkor a legközelebbi
találkozáskor illik
megköszönni. Jelezzük,
hogy örültünk a
figyelmességnek!

"... A fák között az
őzek
elbújnak, kergetőznek.
Utánuk minek futnál?
Friss hóban
lemaradnál.
Markolj a puha hóba,
Összeállította: s reggelig álmodj
Ördög Valentina 6.b róla."
Bényei József

Sárkány Krisztina
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Figyelő
Radnóti Miklós élete és
munkássága I.

Radnóti Miklós 1909. május 5én született Budapesten, a
Kádár utca 8-ban egy
asszimilált zsidó családban.
Születése édesanyja, Grosz
Ilona (1881–1909) és
ikertestvére életébe került.
Édesapja, Glatter Jakab (1874–
1921) kereskedelmi utazó volt.
A Szemere utcai elemiben
(1915-19), a Markó utcai
főreáliskolában (1919-23) és az
Izabella utcai Báró Wesselényi
Miklós fiú felső kereskedelmi
iskolában (1923-1927) végezte
tanulmányait. 1927 júniusában
érettségizett. 1921. július 21-én
agyvérzésben meghalt édesapja.

"Hej, mostan puszta
ám igazán a puszta!
Mert az ősz olyan
gondatlan gazda:
Amit a kikelet
És a nyár gyűjtöget,
Ez nagy
könnyelműen mind
elfecsérli,
A sok kincsnek
a tél csak hűlt
helyét leli. "
Petőfi Sándor

1926 őszén megismerkedett
leendő feleségével, Gyarmati
Fannival. Közösen csatlakoztak
a Magyar Ifjúsági Balassa
Bálint Irodalmi Körhöz. 192728-ban elvégzett egy tanévet a
csehországi Liberec
(Reichenberg) textilipari
Radnóti Miklós élete és
munkássága II.

1933-ban a Művészeti
Kollégium művelődési
programja keretében előadást
tartott. 1934 májusában sikeres
doktori szigorlatot tett.
Júniusban summa cum laude
minősítéssel a
bölcsészettudományok
doktorává avatták. Kaffka
Margit művészi fejlődése című
doktori értekezését az egyetem
Magyar Irodalomtörténeti
Intézete és a Művészeti
Kollégium is kiadja. Elkészíti
francia szakdolgozatát, majd
Müller Lajos nyomdász
jóvoltából a Gyarmati
Könyvnyomtató Műhelyben
külön kötetben is megjelenik
Ének a négerről, aki a városba
ment című költeménye. A
Nyugat 3. nemzedéke
munkatársa lett.

főiskoláján, majd onnan
visszatérve nagybátyja
nagykereskedésében
helyezkedett el. Októberben
barátaival 1928 címmel
irodalmi folyóiratot indítottak.
A lapnak két száma jelent meg,
s Radnótitól két verset
(Sirálysikoly, Szegénység és
gyűlölet verse) közölt. 1929ben a fiatal csoportosulás Jóság
címmel önálló antológiát
jelentetett meg, amelyben
Radnóti már tizenkét verssel
szerepelt.
A nyári szünidőt a rokonoknál,
Trencsénben töltötte.
Decemberben gimnáziumi
különbözeti érettségi vizsgát
tett annak érdekében, hogy
felsőoktatási tanulmányokat
folytathasson. 1929-30-ban
részt vett a Kortárs című,
avantgárd szellemiségű
folyóirat megalapításában és
szerkesztői munkájában. Ősszel
beiratkozott a Szegedi Ferenc
József Tudományegyetem
bölcsészeti karának magyarfrancia szakára. 1931-ben
bekapcsolódott a Szegedi

Fiatalok Művészeti
Kollégiumának
tevékenységébe.
Április 11-én a budapesti
törvényszék utasítására
házkutatást tartottak nála,
verseskötetének maradék
példányait elkobozták,
vallásgyalázás és
szeméremsértés vádjával
eljárást indítottak ellene. A
nyári szünidőt
Franciaországban töltötte.
December 8-án zárt tárgyalás
keretében a Töreky-tanács
nyolcnapi fogházbüntetésre
ítélte. 1932. május 18-án az
ítélőtábla Gadó-tanácsa
helybenhagyta az elsőfokú
ítéletet, de annak végrehajtását
felfüggesztette. Júniusban a
Valóság című folyóirat
munkatársa volt. Júliusban
Bálint Györgyéknél,
Tátraszéplak közelében nyaralt.
Ősszel tanári alapvizsgát tett.
Részt vett az Országos Ifjúsági
Bizottság szegedi csoportjának,
valamint a Hétvezér utcai
munkásotthon szavalókörének
munkájában.

1935. augusztus 11-én feleségül
vette Gyarmati Fannit, s a
Pozsonyi út 1. számú házban
béreltek lakást. A nyarat az
apósa által bérelt, Diana út 15/
B. szám alatt lévő családi
házban töltötték. 1936-ban
rendszeres résztvevője a Tóth
Árpád Társaság
felolvasóestjeinek. 1937. január
18-án Baumgarten-jutalomban
részesült. Nyáron feleségével
egy hónapot töltöttek Párizsban.
Megismerkedtek Pierre Robin
francia költővel. Részt vettek
július 24-én a Spanyol
Köztársaság melletti
szolidaritás jegyében rendezett
nagy tömegtüntetésen.

1938 nyarán egy hetet a francia
Pen Club meghívására, további
három hetet magánemberként
újra Párizsban töltött
feleségével. Hozzákezdett
Guillaume Apollinaire
verseinek fordításához. 1940ben megjelent a Vas Istvánnal
közösen fordított Guillaume
Apollinaire válogatott versei.

De jönnek új hadak, ha kell a
semmiből,
akár a vad forgószelek
sebzett földekről és a bányák
mélyéről induló sereg.
Népek kiáltják sorsodat,

Szeptember 6-ától
munkaszolgálatra hívják be
Szamosveresmartra, majd
decemberben két hétig a
tasnádi büntetőtáborban
dolgozott. December 18-án
szabadult.

szabadság!
ma délután is érted szállt az
ének;
nehéz szavakkal harcod
énekelték
az ázottarcu párisi szegények.
(Hispánia, Hispánia – részlet)

Figyelő
Radnóti Miklós élete és
munkássága III.

1941 októberében sajtó alá
rendezte József Attila fiatalkori
verseit, Galamb Ödön
visszaemlékezésének
függelékeként Makói évek
címmel. November 1-jén részt
vett Kossuth Lajos és Táncsics
Mihály sírjánál rendezett néma
tüntetésen. 1942-ben a
Hungária Kiadó gondozásában
megjelent külön füzet
formájában Naptár című
versesfüzete. Március 15-én
részt vett a Történelmi
Emlékbizottság kezdeményezte
háborúellenes tüntetésen a
Petőfi-szobornál. Július 1-jén
újabb munkaszolgálatos behívót
kapott. Többek között Élesden
és a hatvani Cukorgyárban
dolgozott. November 19-én egy
Radnóti Miklós élete és
munkássága IV.

Augusztus végén a bori tábort
felszámolták, és az ott élő 3200
zsidót Magyarországra
vezényelték, hogy onnan
deportálják őket. Az út
folyamán a csoport nagy része
meghalt a nehéz körülmények
miatt. Radnóti az út folyamán
még megírta utolsó verseit,
köztük az Erőltetett menet
címűt is. Szemtanúk szerint az
amúgy is legyengült költőt egy
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pesti ládagyárba vezérelték.
Aláírásgyűjtés kezdődött a
kiszabadítása érdekében. 1943.
május 2-án a budapesti Szent
István Bazilikában
megkeresztelkedett.
Nem tudhatom, hogy másnak e
tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e
lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó
gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint
fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e
földbe süpped el.
(Nem tudhatom – részlet,
1944. január)

1944-ben Karunga, a holtak
ura címmel megjelentek néger

részeg tiszt abronccsal erősen
megverte, mivel "firkálgatott".
Mivel ő és társai képtelenek
voltak tovább haladni, a tisztek
a Győr közeli Abda község
határában tömegsírba lőtték
őket. 18 hónappal később
exhumálták, és ekkor találták
meg zubbonya zsebében a
noteszét, benne utolsó
verseivel.
Részlet a Razglednicákból:
Mellézuhantam, átfordult a
teste

Radnóti kötetei



Életében megjelent
kötetei
 Pogány köszöntő
(1930)
 Újmódi pásztorok
éneke (1931)
 Lábadozó szél
(1933)
 Ének a négerről, aki
a városba ment
(1934)
 Újhold (1935)






Járkálj csak,
halálraítélt! (1936)
Meredek út (1938)
Ikrek hava (1940)
Válogatott versek
(1930-1940) (1940)
Naptár (1942)

Tanulmánya


Kaffka Margit
művészi fejlődése
(1934)

Posztumusz kötete

mesefordításai. Május 18-án
újabb munkaszolgálatra hívták
be. Az ukrán fronton teljesített
szolgálatot. 1944 májusában a
magyar hadsereg visszavonult,
és Radnóti egységét a
jugoszláviai Bor melletti
munkatáborba vezényelték.
Június 2-án érkezett meg a
Lager Heidenauba. Radnóti
ekkor verseit egy kis noteszbe
írta fel, melyeket szétosztott

barátai között.
Azt akarta, hogy aki tudja,
vigye magával a háború
után, és jelentesse meg.
Versei (többek között a
Hetedik ecloga és a
Razglednicák) a tábori élet
sötét körülményeit mutatták
be, vagy szerelméhez,
Fannihoz szóltak.

s feszes volt már, mint húr, ha
pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát
te is, súgtam magamnak, – csak
feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem.
Der springt noch auf, –
hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt
fülemen.
(Szentkirályszabadja, 1944.
október 31.)



Tajtékos ég (1946)

Műfordítások
Apollinaire versei
1940 - Vas Istvánnal
közösen
 La Fontaine meséi,
1942.
 Orpheus nyomában
(válogatott
versfordítások), 1943.
 Karunga, a holtak ura
(néger
mesefordítások,
1944)


Zavarkó Ákos 8.c

"Mesét mondok, dí-dá
-dú,
egyszer volt egy
százlábú.
Hát az a százlábú
állat
sorra számlálgatott
minden lábat,
eredményül mennyi
jött ?
épp 365.
Weöres Sándor
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Figyelő

Amikor nagyapám
iskolás volt...

Csernyák Hunor 4.b

Emlékszik a római
télre?
/Kis jel-szeletként
említem meg ezt./
Mely úgy úszik a
múltjainkban,
mint egy jegelt
narancs-gerezd.
Na és a macskák ott,
hosszanti csíkkal,
/Micsoda gerezdforma sávok!/
Kérem csináljon, úgy,
mint eddig is,
gerezdekből teljes,
kerek világot."
Nemes Nagy Ágnes

A
nagyapám
Péterrévén a mostani Samu
Mihály Általános Iskolába járt.
Ő most hatvanhárom éves.
Gyakran
mesél diákkori élményeiről.
Elmondása szerint a termekben
nem voltak szekrények. Padok
sorakoztak s a katedra, a tanító
asztala, valamint a háromlábú
tartón függő tábla. Ennek
magasságát tetszés szerint
állítani lehetett. Szeneskályha
állt a sarokban, melyet az
iskolaszolga fűtött fel téli hideg
napokon. Az ő feladata volt
még a kolompolás is, mellyel
jelezte az tanóra végét. A
különböző tantárgyaknak nem
alakítottak
ki
külön
szaktermeket.
A
tanítók,
tanárok mentek az egyes
osztályokba.
Csupán
természetismereti és vegytani
szertár létezett, de oda ritkán
jártak át. A tantárgyakat
másként
nevezték:
a
matematikát számtannak, a
biológiát természetismeretnek,
a kémiát vegytannak. Ezenkívül
szépírás,
kézimunka,
háztartástan
bővítette
órarendjüket. Nagyapát első
osztályban
Jenei
Mária
tanítónő, másodikban Illés
Aranka tanítónő, harmadikban
Kaposi
Izabella
tanítónő,
negyedikben pedig Pecze tanító
bácsi
oktatta.
Ötödiktől
nyolcadik évvégéig Fűzér Péter
volt osztályfőnöke. Nagyapa

Levél barátomnak
Engem
Tóth
Viktornak hívnak és a Petőfi
Sándor Általános Iskolába
járok. Büszke vagyok, hogy
ilyen híres költő nevét viseli
az iskolám. Írok neked egy
kicsit Petőfiről.
Petőfi 1823. jan. 1jén született Kiskörösön.
Apja
Petrovics István ,
mészáros volt. Anyja Hrúz

aktív
diák
volt.
Önképzőkörökre
járt.
A
fotócsoporton a kezdetleges
fényképezést
tanulták.
A
magyar szakkörbe minden
vasárnap délután jártak. Ott
színdarabokra
készültek,
fogalmazásokat, verseket írtak.
Amikor összejött
pár
osztály,
akkor előadták a
darabokat,
felolvasták
írásaikat.
Emlékezik
rá,
hogy amikor a
Hófehérkét
mutatták be, ő a
Hapci nevű törpe
szerepét kapta.
Az önképzőkört
Girizd Magdolna
magyartanárnő vezette.
Középiskolában
motoros csoportra járt, ahol
robogót tanultak hajtani.
Kevesebb szünetjük
volt, mint nekünk. Csak a
háromhetes téli szünetnek s a
nyári vakációnak örülhettek.
Abban az időben a diákok
szeptember
6-án
indultak
iskolába.
Egy
osztályban
harmincan voltak, lányok s fiúk
vegyesen.
Szünetekben
legtöbbször
futballoztak.
Azonban híres csínytevéseket is
elkövettekJ Például a táblát
annyira felemelték óra előtt,
hogy a tanár nem érte el. Sokat
bújócskáztak a sötét, félelmetes
szenes
pincében.
Ugyanis
odalenn sok denevér tanyázott.
Egyszer
dolgozatírás előtt

fogtak egyet, majd elengedték
az osztályban. Mivel az állat a
nyitott
ablakon
sem
szándékozott kirepülni, a tanító
mérges lett, s elmaradt a
dolgozat. Középiskolás korában
délután jártak iskolába.Történt
egyszer, hogy egyik délután jó

Mária,
m osón ők én t
dolgozott. Már 15 éves
korában abba kellet hagynia
tanulányiat, mivel apja
csődbe jutott. Volt kisegitő a
színházban Pesten, volt
tanító és katona. Később az
irás felé fordult. 1844-45ben jelent meg az első
verses kötete. 1846-ban
i sm er t e m eg
n a gy
szerelmét, Szendrey Júliát,
majd feleségül vette.
Születtet egy fiuk, Zoltán. A

legjobb barátja Arany János
költő volt. 1849. juliús 31-én
m egh a l t a s eg e s vá r i
csatában.
Örömmel írtam az
iskolám névadójáról, te is
írj a te iskoládról. Szeretettel
üdvözölek és türelmetlenül
várom a válaszodat.
Üdvözlettel
barátod, Viktor.
Drea, 2009. február 8.
Tóth Viktor 4.osztály /
Drea

filmet vetítettek a moziban. Hát
nagyapájék drótokat dugtak a
konnektorba, és kicsapatták a
biztosítékot.
Mivel
az
iskolamester
délután
nem
tartózkodott az iskolában, a
diákokat
hazaküldték.
Így
mehettek mozibaJ
Szívesen emlékezik
vissza
hetedikes
osztályfőnökének mondataira,
aki bár nyugdíjba vonulhatott
volna, azt mondta:
-Ki akarom vezetni
Őket az életbe!
Így egy évvel tovább
maradt a tanító az iskolában.
Szívesen
kipróbálnám nagyapi idejében
milyen volt diáknak lenni.

Vukov Anita 6.c

Figyelő
Amikor nagyanyám iskolás
volt...

Nagymamám
neve Gyurcsik, született
Varga
Mária
titeli
származású,
gyermekkorát
ott
töltötte.
Titeli Bácska és
Bánát határán található.
Hegyvidéki
jellegű,
Titelnél torkollik a Tisza
a Dunába.
Nagyi
sűrűn
mesél
nekem
gyermekkoromról. Egyik
alkalommal
iskolás
éveiről mesélt.
A
Svetozar
Marković
Általános
Iskola tanulója volt. Az
épülethez a földszinten
kivül még egy emelet is
tartozott.
Az iskola
különböző
részeibe
hosszú, tágas folyosók
vezettek. A tantermek
tágasak voltak, a padló
deszkából készült, fáradt
olajjal
lekenve.
A
tantermekben
nagy
sötétzöld táblák álltak
három lábon, előttük
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vízzel teli vödör és
szivacs.
A
gyerekek
egyetlen taneszköze a
palatábla volt, melyre
palavesszővel írtak. Az
első négy évben magyar,
majd ötödiktől nyolcadikig
szerb nyelven folyt a
tantás. Nagyi osztályába
huszonkettő diák járt.
Mindenkinek kötelező volt
a kék köppeny viselése.
Padtársát,
és
egyben
legjobb
barátnőjét
Juliskának
hívtak.
Tanítónője Ricz Katalin,
osztályfőnöke pedig a
magas, vékony testalkatú
szerbtanár volt.
Ha a gyerek óra alatt
rosszul
viselkedtek,
packával büntette őket. Ki
kelett
nyújtaniuk
a
kezüket, a tanár pedig
pálcával
ütötte
ujjuk
hegyét.
Erős
szigor
uralkodott
abban
az
időben, így a tanulók
általában nyugodtan ülték
végig a negyvenöt perces
órákat.
Nagymamám
kitünő
tanuló
volt.
Legjobban a földrajz és a
háztartástan
órákat

Levél barátnőmnek mészáros mester volt.
Kedvesd barátnőm!
Szőke
Klaritának
hívnak, és a Petőfi
Sándor
Általános
Iskolába járok. Büszke
vagyok, hogy ilyen
híres költő nevét viseli
az iskolám.
Petőfi Sándor
1823-ban Január 1-én
született
Kiskörösön.
Apja Petrovics István,

Édesanyja Hrúz Mária
mosónőként dolgozott.
1842-ben jelent meg
első
verse
Borozó
címmel. Petőfi 1846ban
megismerte
Szendery Júliát. Már
korán megismerkedtek
a nehézségekkel. 1848ban megkezdődött a
szabadság harc. Petőfi
lett egyik vezére a
szabadságért
vívott

szerette.
Résztvett
különböző
szakcsoportokon,
és
tagja volt az iskolai
néptánccsoportnak is,
ahol párja, Kódé Pisti
egyben
az
unokatestvére is volt.
Uzsonnára a gyerekek
legtöbbször almát, vagy
zsíros kenyeret vittek.
Szünetben a tanulók
együtt játszottak a
rongylabdával,
csuhébabákat
készítettek, de kedvenc
játékuk
mégis
a
pilcikézés
volt.
A
talajra letettek egy
pálcát, majd az egyik
végére ráőtve mérték, hogy
milyen messzire repült el.
Manapság
a
gyerekek
máskébb
tanultnak, nicns akkora
szigor, mint nagyi idejében.
A gyerekeknek nagyobb az
érdeklődésük a technika,
mint hagyományok iránt,
így a szép gyermekkori
élmények is elvésznek...

"A tó beállt, a tó
türelmes,
bólint, ha a tél szól
neki,
ám a patak nem
engedelmes,
az fut, ha a fagy
kergeti,
s mikor fehér inát
harapják
a jég fogai, felkiált:
Péter Lea 6.c visszarengik ringó
haragját
az aranyszemű
vadlibák..."
Szabó Magda
harcnak.
Petőfi Sándor
1849-ben a sesgesvári
csatában tűnt el.
Szeretettel
üdvözöllek
és
türelmetlenül várom a
válaszodat.
Üdvözöl
barátnőd, Klarita.
Drea,2009 február 8
Szőke Klarita 4.oszály / Drea
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Figyelő

Farsang
Vízkereszttõl hamvazószerdáig (január 6-tól február
közepéig), a nagyböjt elsõ
napjáig tartó farsang a
bálok és a vidám összejövetelek idõszaka, s
különösen a 40 napos húsvéti böjtöt megelõzõ
néhány napja mozgalmas.
A farsang, vagy más szóval
a karnevál gyökerei az
ókorba nyúlnak vissza, és a
kereszténység térhódítását

"Milyen fehér
csöndesség ez!
Messze házunk télben
ül.
Gyere az ablakhoz ,
édes!
Csókolj meg és nézz
körül!
Süt a nap, elállt a hó
már,
mégis pelyhek
hullanak:
puhán, halkan,
pehelymód száll
pillanat és pillanat."
Babits Mihály

A farsang hazája Olaszország, ahol ez a régi római
Saturnália ünnepekbõl származott. A keresztény egyház
évszázadokig üldözte a farsang pogány szokásait,
mégsem bírta kiirtani, ezért
kénytelen volt ezt a régi
pogány ünnepet keresztény
elemekkel felruházni. A
katolikus egyház tehát ebben
az idõszakban a kánai menyegzõrõl emlékezik meg.
Ezzel is magyarázható, hogy
a lakodalmak többségét farsang idején tartották. Majd
az egyház végül átengedte
ezt az idõszakot a vidámságnak, az életörömnek, szórakozásnak.

Vastag Richárd 3.c

követõen is – bár inkább
csak megtûrt szokásként –
megmaradtak.
A szó, a német fasen,
faseln (mesélni, pajkosságot ûzni, fecsegni)
szóból ered, a karnevál
pedig a latin „carneval”
szóból alakult ki, jelentése
a hús elhagyása.
A farsangi jókedv, mulatság eredetileg pogány
ünnep, a tél temetése, és a
tavasz eljövetele felett ér-

A mulatságok egy álló hétig
tartottak, a szegényeket
megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak
egymásnak. Ilyenkor tartották a legtöbb esküvõt, lakodalmat. A házasságkötés
napja a hétfõ vagy a szerda
volt, hogy a mulatság ne
zavarja a vasárnap
szentségét, és a hívõk el
tudjanak menni a vasárnapi
szentmisére. A mulatozás
csúcspontját a farsangot
lezáró "háromnapokon" éri
el (farsang vasárnapján, farsang hétfõn és húshagyó
kedden).
A farsanghoz fûzõdõ rítusokat számtalan nép

Major Réka 3.c

zett öröm kifejezése volt.
A gazdag lakomákkal a
természetet is hasonló
bõségre akarták ösztönözni. A maszk és a felvonulás sok helyen a
gonosz, rontó szellemek
elriasztására, megtévesztésére szolgált, és a termékenységet is biztosította. Ezek az álarcos
felvonulások aztán a
középkorban is tovább
éltek.

népszokásai õrzik. Egyes
helyeken napjainkig
fennmaradtak a maskarás,
jelmezes felvonulások. Ilyen
hely Mohács is, ahol minden
évben megrendezik a
busójárást, ami napjainkra
turista látványosság lett.
Manapság Európában talán a
leghíresebb a velencei
karnevál, mely külföldrõl is
nagyon sok látogatót vonz.
Brazíliában Rio de Janeiro a
karnevál idejére a világ
fõvárosává válik, a farsangi
felvonulására minden évben
300 ezer turista érkezik
Rióba.

Szumer Ervin 3.c

Figyelő

Szent Bálint—nap
Valentin nap
Szent Valentin emlékére nevenapján világszerte megajándékozzák szeretteiket az
emberek a szerelmesek napján.
Valentin kultusza a II. századra
vezethetõ vissza, ekkor élt
Valentin. A legelterjedtebb történet szerint Valentint keresztény
hite miatt II. Claudius börtöne
vetette, ahol õ a börtönõr
leányának visszaadta a látását.
Mielõtt 270. február 14-én
kivégezték, a leánynak egy
üzenetet küldött: "A Te Valentinod." Így vált ez az üzenet
Valentin napot azért tartják,
hogy megünnepeljék egy szent
emlékét, aki tisztelte a szerelmet és a romantikát. Ilyenkor az
emberek szerelmes üzeneteket
cserélnek. Mások szerint késõbb
sokan összetévesztették a norman-francia 'galantin' szóval,
ami szerelmest jelent. Az idõk
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világszerte is ismertté.
A rómaiak február 15-én tartották Luperkalia ünnepét. Ezt
a tavasz-ünnepet Luperkusz
isten tiszteletének szentelték,
aki a nyájak és a termés
védelmezõje volt. Az emberek
dalolva és táncolva könyörögtek Luperkuszhoz, hogy megvédje a nyájaikat és vigyázzon
az emberek és az állatok
egészségére és termékenységére.
Az ünnep éjjelén a fiatal nõk
belerakták a nevüket egy
kerámia korsóba, a férfiak
pedig húztak belõle egy-egy
nevet. Az ünnepség és a táncok idejére párok lettek, sõt
során a két hiedelem összefonódott, ezért Szent Valentinra úgy emlekeznek most,
mint a szerelmesek védõszentjére.
Ezen a napon nyíltan szabad
emlékezni az elmúlt szerelmekre, nem szabad
megsértõdni, megharagudni. A

Amikor nagymamám iskolás volt...
A nagymamám 1958-ban kezdett járni a
Petőfi Sándor Általános Iskolába.
Abban az időben a tantermekben még padok
sorakoztak, s a termekben olajos padlók
futottak végig. Az iskolamester minden
teremben külön kályhákban fűtött fával s
szénnel. A diákok uzsonnára tejberizst,
tejbegrízt, kalácsot kaptak s tejeskávét, teát.
Az iskola új szárnyát 1965/66-ban adták át. A
sportpálya akkor még nem volt meg, csak az
udvar felőli része. Mamát első osztályban
Morvai Gyula tanította. Másodiktól ötödikig
Udvari Károly, Szűcs Júlia és Pénzes Péter
oktatta.
Mamának sok barátja, barátnője volt. Jókat
rosszalkodtak olykor-olykor. Egyszer például
mama tanítás után elbújt a suli körüli
bozótban, s elővette fából készült tolltartóját
és jól fejbe ütötte azokat, akikre haragudott.
Ennek ellenére ma is sok barátja van
mamámnak – azok közül is, akiket fejen
ütött:-) Az utcán, ha találkoznak, hosszan
elbeszélgetnek, a régi idők megszépült

gyakran egész évben együtt
maradtak.
Az angolok már 1446-ban
ünnepelték ezt a napot. Az
1700-as években divatossá
váltak a Valentinverseskötetek. A XIX. században már üdvözlõkártyákat is
küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. Magyarországon 1990-ben éledt
fel ennek a napnak a megünneplése.

"...Testvéri szánalomból
a szívem rádorombol:
Valentin napi szokás azt is
lehetõvé teszik, hogy egy plátói Bátyám, én lelket oltok
az evangéliomból,
szerelem szenvedõ alanya
küldjön üzenetet szerelmének. midőn kobzom jóságos
A mai nap mindkét nem
zenéjű verset költ:
képviselõi tegyenek azért, hogy vadócba rózsát oltok,
az örömé, a kedvességé, a
hogy szebb legyen a
figyelmességé legyen a fõszföld!"
erep.
Mécs László

emlékeiről is.
Az iskolában ünnepelték a nőnapot, Tito
elvtárs születésnapját, az iskolanapot...
Ilyenkor szerepeltek különféle
szerepeket. Mama osztálytársaival táncos
produkciókban lépett fel.
Érdekes tantárgyaik voltak: számtan,
vegytan, orosz nyelv, kézimunkázás,
háztartástan... Mama emlékezik még
néhány versre azok közül, melyeket meg
kellett tanulniuk:
Anyám tyúkja, Arany
Lacinak, Füstbe ment
terv...
Az iskolában szigorú
szabályoknak kellett
megfelelniük. Nem
volt szabad
napraforgózniuk,
beszélgetniük tanóra
alatt, rohángálniuk s
dobálódzaniuk a
folyosókon – ezeket
nekünk sem lenne
szabad, jegyzem
meg csendesen:-) - s

ami nagyon érdekes, nem volt szabad a fal
mellé állniuk. Miért?! Mert a szkopjei
földrengéskor (1963) itt is lehetett érezni a
rengéseket, s féltek, nehogy itt is falomlás
alakuljon ki. Aki mégis falhoz állt, azt
elzavarták a faltól.
Jó lett volna akkor diáknak lenni, hiszen
nem állíthattak diákot a sarokba sem:-)

Koszorús Zoltán 6.c
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Figyelő
Petőfi Sándor forradalmi
költészete

Petőfi
az
a
k öl t ő, a ki n e k él et én ek
eseményei szinkronban
vannak a versei tartalmával.
Jövendőlésben még nem
tudja mi lesz a programja. A
Tízek tanácsának tagja
(1846).Forradalmi,ifjúsági
társaság. Politikai szerepet is

Ördög Valentina 6.b

"...Megértem én már
eleget,
ennél is zordabb
teleket.
De olyat eddig
sohasem,
hogy vége egyszer ne
legyen."
Kányádi Sándor

Ördög Valentina 6.b

Jövendőlés(1843.márc.):
Jövendőlés:a
korán
bekövetkező halálának.A
kérdés,hogy hazudnak-e az
álmok.Nem,mert a jövőben
élni fog.Sorsszerűség a korai
halál és a szabadságharc köré
fonódik.N a g yon font os
s zá má ra a s za ba ds ág,
szabadságért szerelmét is
föláldozza.Petőfi soha nem
hazudik.A szabadságért él és
hal meg.
Föltámadott
a
tenger
(1848.márc.27-30.):
Allegórikus vers,a hasonlatot
a vers elején kitágítja a
versben.Egy-egy fogalmat
a
l
a
k
b
a
ölt.Szerencse:Fortuna.Van a
testet öltött dolog:a tomboló
tenger.Az alapkép a víz és a
rajta lévő hajó képe,e mögött
lévő fogalmi jelentés a nép
ereje,de mégis a nép(víz)dönt
a sorsról.
Respublica(1848.aug):
J e l e n t é s e
köztársaság.Királyságellenes
vers.Köztársaság a szabadság
megvalósulása.Már most
h ó d o l
a
köztársaságnak.Rákóczihoz
hasonlít,Rákóczi bújdosott,s
mos t
a
szabadság
bújdosik.Napóleon azzal
elvesztette tisztaságát,hogy
császár lett.Köztársaság
eszméje ugyanolyan hódító
l e s z , m in t N a pó l e on , d e
tisztább.Szelíden szeretné
bevezetni,de ha kell vérrel
is.Ké rdés:M egéli-e ezt?
Emlékezést kér.Ennek a

szeretett volna,de megbukott.
Respublikánus-köztársaság
párti. Akasszátok fel a
királyokat című verse ellenes
a
k i r á l y o k r a
nézve.Respublica
köztársaság párti verse
(1848.aug). Győzedelmes
korszak. Föltámadott a
tenger,Nemzeti Dal’’Előre
katonák,előre magyarok.”
”Utánam katonák,utánam

magyarok.”harcolni hívja a
népet, ő is részt vesz.
Hitelessé válik a buzdítás.
Négy nap dörgött az
ágyu,leírja a szabadságharc
egy csatáját, megjelöli a
helyszínt.A szabadságharc
bukását is megfogalmazza:
Sz örn yű i dő, Eur ópa
csendes, újra csendes…,
Pacsírtaszót hallok megint
(1849).

köztársaságnak mindig híve
lesz.

ingerel:választani kell a rabság
és a szabadság között.A refrén
már magában foglalja a
t ö m e g, a né p vá l a s zá t
is.Többesszám 1.személy:A
szónok és a nép egybeforrt
akaratát fejezi ki.A vers
voltaképpen első strófájával
elérte célját.A további
versszakok az egyetlen
éss zerű döntés nek a
helyességét igazolják,főként a
h a l lg a t ós á g é r z e l m e i r e
kívánnak hatni.Hivatkozik a
költemény az ősapákra,akik
s zabadon é ltek,s mos t
kárhozottak a szolgaföldben.A
becsület parancsa most a
hazáért való önfeláldozást
követeli.A férfiúi önérzetre
utal a lánc és a kard
m e t a f o r i k u s
szembeállításában.A távoli
jövő dicsőségét sejteti meg
(refrénben megerősített helyes
válsztás),hiszen a jelen
törté nelemformá ló tette
visszahozza a magyar név régi
nagy hírét.A évsorozat eddigi
keménységét az utolsó
v e r s s z a k b a n
lágyabb,érzelmesebb hang
váltja fel:A képek a kor
vallásos képzeteihez
kap cs oló dnak .A késő
u n o k á k ” á l d ó
imá ds á ga ” a ’’s z ent té ” l ett
hősök neveit idézik fel,mikor
majd leborulnak domborodó
sírjaikra.Induló
a
vers ,eg yüttes en é nekelt
kardal.A daljelleget emeli ki a
forma.

E u ró p a
c s e n d es ,ú j r a
csendes…(1849.jan.):

A cím is megjelöli,hogy
valami után vagyunk.A három
pont elha llga tá s .Európa
csendes,de szabadságát nem
vívta ki,csak a magyarok
ha rcolna k még. Eu ró pa
forradalmi
hulláma
lecsendesült.Európa nem vívta
ki
szabadságát
és
lecsendesült.Mi vagyunk a
lámpafény,mindenhol sötétség
va n , c s a k a m a g ya r ok
kitartók.A magyarságnak
adjon erőt az,hogy
u t ol s ó k . S z a b a d s á g e g y
istenség,fohászkodik hozzá
mert a magyarság mindent
megtett érte.A szabadság
áldása hiányzik.Hitet tesz a
szabadság mellett.A vers
e m l é k e z t e t
a
Himnuszra,fohászkodik,mert
mindent megtettünk érte.El
van keseredve.Magyarország
e
g
y e
d
ü
l
maradt.Reményvesztett.
N e m z e t i
(1848.márc.13.):

D a l

A forradalom egyik közvetlen
kiváltó oka és jelszava
lett.Kiáltvány,felhívás,szózat a
nemzethez:agitál,lelkesít,halad
é k t a l a n á l l á s fog l a l á s r a
k é s z t e t .A l e g fon t os a b b
mondanivaló a vers elejére
kerül.A lényegre lerövidített
kurta mondatok parancsoló
keménysége válaszút elé állítja
a hallgatókat és azonnali
e l h a t á r o z á s r a

Figyelő

Március 15.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság
utáni vágyát fejezi ki.
Az 1848 március 15.-én kitört
forradalom és szabadságharc
nem volt elõzmény nélküli.
Abban az idõben a Magyar
Királyság és az Osztrák
Császárság együttesen alkotta
az Osztrák- Magyar Monarchiát. Közös uralkodója volt a
két országnak, aki a Habsburgházból került ki. Bár volt magyar Országgyûlés, ennek nyelve
elõször a latin, majd a német
lett. A magyar rendek törekedtek az önállóságra, próbáltak
engedményeket elérni az
uralkodónál, kevés sikerrel.
Egymásba értek a háborúk, amit
a magyar társadalom minden
rétege megszenvedett. Az
uralkodók is érezték ennek a
helyzetnek a visszáságait, ezért
engedményeket tettek: Mária
Terézia bevezette a Ratio Educationis-t, (az oktatás rendszere), ami egységesítette a
középfokú oktatást, így minden
7-13 éves gyermeknek iskolába
kellett járnia. II. József - akit a
magyarok "kalapos királynak
hívtak", mert nem koronáztatta
magyar királlyá magát -, kön-

Március 15.
Mi történt
1848 marcius 15.é
n
?
A
bécsi
forradalom
híre öszt ö n z õ
hatással volt a magyar
radikális ifjakra is. 15.-én a
Pilvax Kör tagjai, élükön
Petõfi Sándorral, Jókai
Mórral és Vasvári Pállal
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nyített a jobbágyok helyzetén,
csökkentette adóterheiket.
1789-ben kitört a francia forradalom, ennek eszméje hatással
volt a magyar értelmiségre is,
egyre erõsebbé vált az uralkodó
iránti gyûlölet. Ezt növelte,
hogy a háborúk miatt II. József
a magyar nemességet is meg
akarta adóztatni, így már a
király trónfosztásáról is tárgyaltak a magyar nemesek. Amikor
Franciaország hadat üzent a
Habsburg Birodalomnak, az
akkori király, I. Ferenc
hadisegély nyújtására kötelezte
a magyarokat, embert és pénzt
követelt. 1805-ben a háború
elérte hazánk területét, a franciák átlépték a határt. Napóleon
1809 májusában felszólította a
magyar nemességet, hogy szakadjanak el a Habsburg Háztól
és támogassák Franciaországot.
Ezt a nemesek nem tették meg,
mivel féltek attól, hogy
elveszítik kiváltságaikat. 1815ben Waterloo-nál Napóleon
vereséget szenvedett, ezzel
véget ért a háború, ezzel a magyar termékek iránti kereslet is
csökkent, a pénz is értékét vesztette.
1825-ben összeült az Országgyûlés, ahol a magyar nyelv
használatának ügye volt a központi kérdés. Ekkor született
döntés a Magyar Tudományos
Akadémia felállításáról, amihez
gróf Széchenyi István egy éves
jövedelmét ajánlotta fel. 1830ban jelent meg Széchenyi Hitel

címû mûve, amiben Magyarország gazdasági és társadalmi
átalakulásának programját fogalmazta meg.
1832-ben Kossuth Lajos megjelentette az Országgyûlési
Tudósítások címû lapot, amelybõl értesülhetett az ország népe
a tanácstermekben folyó vitákról. Az egyre erõsödõ reformmozgalmat az uralkodó ekkor már V. Ferdinánd - és
környezete nem nézte jó szemmel, ezért sok magyar vezetõt
börtönbe záratott.
A reformmozgalom erõsödését
azonban nem tudta megakadályozni. 1847 nyarán
megalakult az ellenzéki Párt,
aminek elnöke gróf Batthyány
Lajos lett. Programjukat az
ellenzéki nyilatkozatot, Deák
Ferenc fogalmazta meg.
Követelték a Parlamentnek
felelõs magyar kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az
egyesülési és gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés bevezetését, a törvény
elõtti egyenlõség bevezetését
valamint, hogy a nép is
képviseltethesse magát a törvényhozásban és a helyhatósági
választásokon. AZ Ellenzéki
Nyilatkozat a márciusi forradalom programjává vált.
Franciaországban 1848 februárjában, Bécsben 1848 március
13.-án kitört a forradalom.

elhatározták, hogy maguk
szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig
náhányan indultak el
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához,
ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József
által megfogalmazott 12
pontot, valamint Petõfi
lelkesítõ költeményét a
Nemzeti Dal-t. Délután
naggyûlést hirdettek a
Nemzeti Múzeum elé, ahol
már több tízezer ember

jelent meg. Itt felolvasták a
12 pontot és Petõfi is elszavalta költeményét. Ezután
a Várba vonultak, hogy a
Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez
teljes mértékben sikerült,
így vér nélkül gyõzött a
forradalom. Az összegyûlt
tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon
bocsátották.

Ördög Valentina 6.b

"Mint gyümölcsfákra
májusi eső,
Zúgtak le rám a
dallamkereső,
Élni akaró
gondolatcsirák.
S én nekiültem, mint
szorgos diák.
Írtam, daloltam a
tőlem telőt,
Egy pohár vizet ért-e
más előtt?"
Sík Sándor

Ördög Valentina 6.b
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Figyelő

...szép eredményt elérni!
A Radnóti Miklós Önképzőkör múltjáról beszélgettünk
Koncz Erzsébettel
Koncz Erzsébet
nyugalmazott magyartanárnővel, a
Petőfi iskola egykori pedagógusával
egy enyhe, de szeles február
regg ele n ta lá lk ozu nk . Előre
megbeszéltük, hogy ma a Radnóti
Miklós Önképzőkörről, annak
munkásságáról fogunk
elbeszélgetni.
Koncz
tanárnő
mosolyogva érkezik, s azonnal
rendelkezésünkre is áll. Nagyon
segítőkész. Szeméből sugárzik,
szí vesen beszél a szép
iskolaévekről.

„Újra lebeg, majd
letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
Megvillan a nap.
Megvillan az ég.
Megvillan a nap,
hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj
odakint,
tollát rázza felé s
cserren már a veréb.”
Radnóti Miklós

1. Ki adta az Önképzőkörnek a
Radnóti nevet? Miért esett erre
a költőre a választásuk?
A hetvenes években,
1978 – ban választottunk nevet az
önképzőkörnek. Hogy éppen
Radnótira esett a választás, az
nem véletlen. Ugyanis nagyon
sajnálták a d iákja im, de
ugyanakkor megszerették a
költőt, a verseit, melyekben leírja
az igazságtalanságot, a
m eghur coltatását . Ugyan is
édesanyja zsidó származású volt,
de valójában nem is ismerte, mert
születésekor elveszítette
ik ert est vé ré vel eg yü t t.
Megemlékeztünk róla, faliújságot
készítettünk, meg nemcsak azokat
a verseit tárgyaltuk meg, amelyek
az olvasókönyvben voltak,
úgyhogy betekintést nyerhettek a
költészetébe. Milyen megható a
Nem tudhatom, a Levél a
hitveshez, a Razglednicák…

2. Milyen feladatokat látott el
az Önképzőkör?
Az ö n ké p zők ör
keretein belül működött a szavaló
- és a tudósító csoport, valamint a
Figyelő
diáklapunk
szerkesztősége.
Abban az időben (az 1971/1972es tanévben), mikor ebben az
iskolában elkezdtem dolgozni, az
első generációm nagyon belevaló
táraság lévén szinte mindannyian
tagjai voltak az önképzőkörnek.
Az Újvidéki Gyermekrádió
Kistudósítók rovatába küldtük a
híreket iskolánkban történő
es e m é n y ek r ő l. S n a g y on
örültünk,
amikor
a
legszorgalmasabb kistudósítót,

Sim on Marit tengerparti
nyaralással jutalmazták. Szinte
minden évben volt első díjas
diákom, s mindig jutalomutazást,
nyaralást kaptak. Később már én
kísérhettem el a győzteseket: A
budapesti diákújságírók táborába
emlékszem 5 kistudósítóval
mentem.. Erdélyben kétszer is
voltunk,( mégpedig Szovátán),
Velen cé r e ( M isk a b á cs i
levelesládája- díjazottjaként)…
Már abban az időben a Jó Pajtás
szavalóversenyén ott volt Szűcs
Sándor, Kupcsó (Makra )
Z s u zsann a. Ő n em csa k a
szavalóversenyen jeleskedett,
hanem a Jó Pajtás szervezte Petőfi
iskolák találkozóján is jól
szerepelt.
Az önképzőköri összejöveteleken
könyvbemutatókat tartottunk,
megemlékeztünk egy – egy íróról,
kö lt őr ől, fa liú jsá gokat
készítettünk…

3. Milyen eredményeket tudhat
magáénak az Önképzőkör?
Azután évek során sok –
sok szép eredményt értünk el a
diákjaimmal a szavaló – és
népmesemondó versenyen, s
emlékezetes marad számomra a
csíkszeredai(Erdély) 1. helyezés
Pálinkás Gabriella eredménye, a
szekszárdi 2. helyezés, Mészáros
Árpi eredménye, A Velika Plana i a Titovco Užice -i köztársasági
szavalóverseny ahova
Szálas
Tímea, Tari Teri jutott el, Teri
kétszer is. Sokan eljutottak a
körzeti versenyre is, így Klóze
Valéria, Tőzsér Gabriella, Rajsli
Tünde, Tapolcsányi Laura,
Hegedűs Brigitta, Varga
Izabella…
A Figyelő szerkesztői újításokkal
igyekeztek szebbé, érdekesebbé
tenni a diáklapunkat. Maguk
illusztrálták, sokszorosították…
Mivel itt nem volt diáklapok

veté lk edője, Magyarors zágra
küldtük megmérettetésre. Örültünk
a dicséreteknek,s a jó
helyezéseknek. Legjobban talán
Padisák Mihály író, a Magyar
Rádió Miska bácsi levelesládája c.
műsor egykori szerkesztőjének a
vé lemén ye maradt meg
emlékezetemben. Szerinte a Figyelő
az iskolaélet időszerű színfoltjait
vet í t i elé nk, s ezzel a
legszínvonalasabb magyarországi
diáklapokkal is felvehetné a
versenyt. Valójában ezért is küldtük
el a pályázatokra. Meg élőújságokat
szerveztünk, ahova meghívtuk az
első szerkesztőket…
Az új fedőlapot Skrabány Viktor
festőművész tervezte, melyen az
egykori és az új iskola áll Füst
Milán ma is időszerű idézetéveL: „
Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét
bízták rád a századok,/ S azt meg
kell védened”.

4. Említene egy-két örömteli
pillanatot az Önképzőkör
munkájából?
Olyan sokszor örömet
szereztek nekem a diákjaim,( mert
nagyon szerettem versenyre menni,
szép eredményt elérni), de talán
legnagyobb öröm, hogy ezek a volt
diákjaim, akik tagjaik voltak az
önképzőkörnek, valóban olyannyira
megszerették az anyanyelvünket,
hogy magyartanárok, színészek,
óvónők, tanítónők lettek.(Papp
József, Klóze Valéria, Horvát
Regina, Józsa Zsuzsanna, Horváth
Edit,Bezeg Márta, Rajsli Tünde,
Cigura Mónika, Bene Annamária,
Babcsányi Éva, Majer Mónika,
Mészáros Árpád,Varga Izabella,
Urbán Gabriella, Tőzsér Gabriella,
Balassa Piroska,Horváth Eszter,
Pálinkás Gabriella, Brasnyó Szilvia,
Bukros Lívia, Sánta Lea… )

Kovács Noémi 7.c és
Sinkovics Áron 6.b

Figyelő

A Radnóti Miklós
Önképzőkör jelene
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Enikő—2007, Máriás Mónika—2008;
csakúgy mint a Szarvas Gábor
Napokon Adán / Kocsis Katarina—
2007, Csernyák Huba—2008.
Az Általános Iskolások
Művészeti Vetélkedőjén Szabadkán az
utobbi években mindég díjazottként
térünk haza / Beretka Judit—2006 és
2007, Kovács Noémi—2008, Vukov
Anita—2007 és Péter Lea—2007.
A Nemes Nagy Ágnes
Szavalóversen yről is általában
elhozzuk a serleget / Ikac Ivana—
2006, Rodic Helena—2007 és 2008.
A Himnusz és Sz óz at
szavalóversenyen is eredményesen
szerepelünk: Rókus Zoltán—2007,
Friss Tünde—2008.
A Figyelő szerkesztősége
körtúrákat, városnéző kerékpárkörutakat szokott szervezni, melyekről
képekben számolunk be.
Másity László 6.b

Manapság is az Önképzőkör
keretein belül működik a szavaló- és a
tudósító csoport, valamint a Figyelő
diáklapunk szerkesztősége, továbbá a
magyar nyelvi csoport, ahová a magyar
anyanyelv szépségeit és szabályait
járnak tanulni a diákok, valamint a szerb
anyanyelvű gyerekek magyar nyelvet
tanulni.
Az Önképzőkör munkásságát a
versenyeken elért első, második,
harmadik helyezések, valamint a
különdíjak és tárgynyeremények
dícsérik.
Jártunk Budapesten a Mesejáték elnevezésű versenyen ( III.
helyezés); Pécsett a Pécsett—Magyarul
nevezetű vetélkedőn (II. helyezés);
N a g ybá n yá n / Rom á n i á ba n a
Nemzetközi Anyanyelvi Olimpiászon
(II. helyezés)...
U.I. Reményeink szerint idén is
Az anyanyelvi vetélkedőn
sikerül egy túrát összehoznunk, mely
mindég sikeresen szerepelünk /
során odafigyelünk a környezetünkre.
köztársasági anyanyelvi verseny Máté

"... A Vízöntő havában
minden a képzelet,
a végletes és végtelen:
a lenni képes képtelen.
Hárfás Dávid és
papírtrombitás
Harlekin,
dionüzoszi öröm és
prométheuszi kin
ilyenkor egyformán
megkeresnek.
Fogadd pompával
őket.
Héra Zoltán

Page 14

Figyelő

Haragban a világgal

Szabó Szanella 3.d

„Tavaszodik már az
idő,
Beköszönt a napsugár.
Lelkem édes
gondolatja
Fönt, a felleg-honba
jár.
Nem tudom, de olyan
édes
még a bánat is nekem,
Kék egével,
napsugárral
A tavasz, ha
megjelen...”
Reviczky Gyula

Amikor mérges vagyok
valakire vagy összeveszek
valakivel,mindig
zenébe
fojtom a bántnatom.
Ilyenkor
altalában
rockzenét hallgatok,ami elég
´´elég´´
ahhoz,hogy
kifejezze
érzéseim.Sűrűn
veszekszem
a
szüleimmel,testvéremmel és
osztályársaimmal...
7.b-és koromban tanítás után
mindig
megálltunk
a
lányokkal az iskola előtt
beszélgetni.Emiatt mindig
későn
értem
haza.Anyumnak ez hamar
feltünt ,meg emigy sem
szereti ha nme érek haza
időre.Másnap tudtan nélkül
megvárta h vége legyen a
tanításnak és eljött,hogy
kilesse,miért
kések
mindig.Hazáig
követett.Mikor
haza
értem,furcsának
találtam,hogy anyu noncs
otthon.Pár
perc
múlva
megérkezett.Kérdezgetni
kezdtem,hogy hol volt,merre
járt.Láttam rajta,hogy nem
akarja elmondani,de végül
bevallotta...Ekkor
nagyon
mérges lettem,és olyasmit

Az első egyes története

Zavarkó Ákos 8.c

Amikor
felkelte
eszembe jutott, hogy délelőtös
vagyok.
Gyorsan felöltöztem
és mentem az iskolába. Matek
órám volt az első. Kipakoltuk a
felszerelést.
A tanárnő azt kérdezte:
-Megcsináltátok a házit?
Mindenki igent mondott, csak
én nem.
Rámnézett a tanárnő és így
szólt:
-Te miért nem csináltad meg?
Dadogva montam:

mondtam amit nem kellet
volna.Dühömben
bevonultam a szobámba,és
becsaptam magam mögött
az ajtót.Aznap este vacsora
nélkül feküdtem le,ráadásul
bömbölő
zene
mellet.Másnap délután esett
az eső,késésben voltam az
iskolából, ezért megkértem
aput, hogy vigyen el.Azt
mondta,addig
nem,amíg
bocsánatot
nem
kérek
anyutól.Én
persze
megmakacsoltam
magam,nehogy már én
kérjek bocsántatot,hisz ő
nyomozott
utánam,gondoltam
magamban és biciglivel
indultam
el
as
iskolába.Elázva elkésve de
végül oda értem.Aznap
nagyon harapós kedvemben
voltam
kedvemben
voltam,Karival
is
összekaptunk azon,hogy ki
lenne
alkalmassab
diákigazgatónak.-Hát
ez
nem az én napom...mondtam
is
a
többieknek.Mikor
hazaértem,anyu
még
neheztelt
rám,de
ez
kölcsönös volt.Aznap éjjel
elég
zavaros
áámaim
voltak,és
reggelre

rájöttem,nem
éri
meg
haragudni....Végül
bocsánatot
kértem...Ezzel
elástuk a csatabárdot.
Volt egy másik esetem
is,amikor a testvéremmel
katunk össze valamin(már
nem
emlékszem,hogy
min),de dühömben minden
cuccát
kihordtam
a
folyosóra.Akkor még egy
szobába laktunk és én
annyira
megharagudtam
rá,hogy ki akartam sajátitani
a
szobánkat,
ezért
mindent ,ami az övé
volt,kivittem
a
folyosóra.Persze
mikor
anyuék meglátták, nem
hagyták szó nékül és
elkezttem
mindent
vissszapakolni
a
helyére,ráadásul méh egy
hétig
nekem
kellet,takarotanom a házat.A
szüleim azt mondták,ha mér
ilyen pakolós kedvemben
vagyok,akkor takaritsam a
lakást egy hétig.Pár nap
múlva
el
múlt
a
haragom,amit a tesvérem
iránt éreztem.
Nem szoktam sokat
veszekedni,
de
mindig
adódik
ilyen
kivételes
alkakom...
Dudás Enikő 8.b

-Elfelejtettem.
-Írok neked egy egyest a
naplóba.
A többi órán nem kaptam
semmit. Magyaron, angolon és
zenén se.
Mikor
hazaértem,
apa
megkérdezte:
-Mi újság az iskolában?
Azt mondtam:
-Semmi.
Eljött a péntek és az
osztályfőnök kijelentette, hogy
hétfőn szülői értekezlet lesz, hat
órától. Hétvégén a mamámnál
aludtam a testvéremmel.
Eljött a hétfő és vele együtt a
szülőértekezlet.
A szülők

elkapták a jegyeket egy lapra
kiírva.
Hazajött anyukám és döbbenten
kérdezte:
-Honnan ez az egyes?
-Miből?-kérdeztem
mintha
semiről sem tudnék.
-Matekből!!!
Így válaszoltam:
-Hát elfelejtettem megcsinálni a
házit.
Egy hét szobafogságot kaptam.
Lassan múlt el az egy hét.
Ez volt az én első
egyesem története.

Hadnagy Csongor 5. b

Figyelő

A csodatévő síp
Hol volt, hol nem
volt, volt egyszer egy szegény
legény.
Egyik nap elment a
kútra vízért. Amikor a kútról
húzta fel a vödörben a vízet,
meglátott egy sípot. Hazavitte a
vödör vizet és a sípot. Másnap
hallotta, hogy a király egy
csodatevő sípot keres, aki
megtalálja és elviszi a királynak
cserébe odaadja a lányát
feleségül és fél országát.
Rögtön elindult a királyhoz.
Csak egy gond volt az, hogy
nem tudta, hogy merre lakik.
Betévedt az erdőbe. Az
erdőközepén egy kis faházikót
pillantott meg. Bekopogtatott és

Az idős ember hegedűje
Egyszer volt, hol nem
volt,
volt
egyszer
egy
öregember.
Ez az ember nagyon
szegény volt. Volt neki egy lova
és egy szekere. Az öregember
midnig szeretett volna egy
hegedűt. Amikor elérkezett a
tél, az ember kiment az erdőbe
fát szedni, hogy ne fagyjon meg.
Amikor kiért az erdőbe,
körülnézett és egy kis fát látott.
Kivágta a fát, és kiáltott egyet:
-Dől a fa!-kiáltotta.
Az őz megijedt, és elszaladt.
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benyitott.
-Jó
napot
öreganyám!köszöntötte a fiú.
-Szerencséd
van,
hogy
öreganyádnak szólítottál, mert
másként halál fia lettél volna.hol jársz erre, ahol a madár se
jár?-kérdezte az öreganyó.
-Kedves öreganyám, én a
királyt keresem, csak egy gond
van, hogy nem tudom merre
lakik.-mondta a szegény fiú.
-Majd én segítek neked.mondta az öreganyó.
-Mennyi hetedhét országon túl,
az üveghegyeken is túl és utána
egy nagy kastélyba megtalálod
a királyt.-mondta az öreganyó.
Másnap el is indult a fiú. Az
asszony pakolt neki uzsonnát. A
szegény fiú hetedhét országon
is túl ment, az üveghegyeken is

túl ment, és utána megtalálta a
király kastélyát. Hosszú sorok
voltak, mindenki a sípokat vitte
a királynak. A fiú gondolta
magában: jobb lesz, ha
tolakodom. A fiú tolakodott, és
amikor őrá jutott a sor, akkor
bement. Odaadta a királynak a
sípot, a királynak jól megnézte
belefütyült és azt mondta:
-Neked adom fél országom és a
lányomat feleségül. Másnap
nagy
lakodalmat
csaptak.
Hencidátol-Boncidáig folyt a
bor,
feneketlen
kosárban
hordták a legjobb falatokat a
kutyák háromnapi húst és
kolbászt ették.
Máig is élnek, ha meg
nem haltak.
Budai Andrea 5.b

Összedarabolta a fát és felrakta
a szekérre. Leterítette a
bundáját, és leült enni. Elővette
a sonkát, akkor egy hangot
hallot.
-Hű, de finom illatot érzek.
-Ki van ott?-kérdezte
-Én vagyok az, egy manó.-és
előbúj a fa mögül.
-Mi a neved?-kérdezte az öreg
bácsi
-Nem mondom meg! Találd ki
te magad!
-De mégis, hogyan?
Amikor eljött az éj kileste a
manót.
-Senki se tudja, hogy én vagyok

Hugó!-mormogta.
Másnap
elment
az
öregemberhez. A bácsi kint
kaptál a kertben.
-Hé te! Rájöttél a nevemre?kérdezte Hugó.
-Igen! Te vagy Hugó manó!felelte.
A manó azt mondta kívánj
valamit.
-szeretnék egy hegedűt. A
manó eltünk, de ott termett
egy csoda szép hegedű.
Az ember máig is
hegedül, még meg nem hal.
Kecskés Dániel 5.b

megkeresse Edinát az őr tündért ,

Andrea megmenti Bűvösrétet hogy segitségét kérje.
Egyszer volt ,hol nem volt a
szivárvány tuloldalán volt Bűvös
rét,a tündérek országa.
Ott élt,éldegélt Andrea a szárny
nélküli vitágtündér.Legfőbb vágya az
volt, hogy szárnyat kaphasson.
Bűvös rét , egy nagyobbacska virág
volt az otthona.Vele élt Pracli a
puffancsa.
Egy reggel Andrea arra ébred , hogy
szeretett virágotthona betegeskedik ,
tündér barátai peddig nem
tudnak repülni.
-Mitévő legyen?-tűnődött.
Összeszedte minden bátorságát és
egy fantasztikus útra indult , hogy

-Ugye tudsz rajtunk segiteni? –kérdezte Andrea.
-Hát elmesélem , hogy mi is folyik itt.-mondta
Edina.
Elmesélte , hogy zöld permetett szórnak szét
Viola koboldjai.
-Ki az a Viola? – kérdezte a lány.
-Viola nagyon gonosz tündér, át szeretné venni
Büvösréte felett a hatalmat , testvétjétöl Éva
kirákynőtől.
-Vajon miér teszi ezt?
Andi megköszönte segitségét , és elindult
megkeresni Violát , hogy megállitsa
gonoszságát.
Útközben talált egy nyliat amelyben azt
irta:Viola birodalma.A kastély bejáratában két
troll álta útját.
-Hová jöttél ide , ahol a madár se ját?-

Boja Letíszia 1.d

"...olvad a hó, tavasz
akar lenni.
Mit tudom én, mi
szeretnék lenni!
Pehely vagyok,
olvadok a hóval,
mely elfoly mint
könny, elszáll mint
sóhaj.
Mire a madarak
visszatérnek,
szikkad a föld, híre
sincs a télnek..."
Babits Mihály

kérdezték.
-Szeretném megmenteni az otthonomat.
-Próbály szerencsét.-mondták és be
engedték.
A gonosz tündér már várta.
-Add ide az erődet , cserébe szárnyakat
kapsz , a virágok újra életre kelnek és a
barátaid újra repülni
fognak.Andi nem állt kötélnek , Violát
megdobta egy kővel , odaugrott és kitépte a
medált , amibe az
ereje rejlett.Viola erőtlenül a rogyott a
földre.Andi kiszabaditotta a fogságban lévő
összes lényt.
Andi hazatért , és otthon minden a régi volt.
Ha Andi nem tért volna haza , az én mesém
is tovább tartott volna.
Kéringer Karina 5.b
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Farsangozók
Iskolánk alsós diákjainak egy kis csapata
ebben az évben is utcai
felvonuláson vet részt.
Jelmezbe öltözve hangoskodtak, lármáztak
az iskola folyosóján, az
alsóvárosi utcákon.
Lármájukkal üzték a
telet, a hideget.
Télűzési akciójukról
képekben számolunk
be.
Íme:

A három gangszter
„Cseppre csepp, csöpög a
hólé
sűrűn már az ereszen,
gyöngyfüggöny leng a ház
hosszán,
hajladozik fényesen.
Minden ház egy
tündérkastély,
csupa ékszer, csupa disz,
gyémántos a kazal, boglya,
még a kutya óla is.”

Illyés Gyula

Kovács Karolina 8.c

Pillangók

Varázslók

A királék

Fővadász úr

Friss Tünde 8.c

Figyelő
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Szilágyi Albert 8.b

Slavimo 8. mart,
poklanjamo cveće ženi.

Posle hladne zime dolazi
proleće. Sa prolećem stiže
i lepo vreme.
U našoj bašti je niklo prvo
cveće, a na drveću su se
pojavile ptice.
Posle otapanja snega ulice
su vlažne i blatnjave. Deca
su radosna jer mogu da se
igraju napolju. Priroda se
budi. Trava je zelena i lišće
raste na drveću. Ja mislim
da su ljudi srećniji kada
stigne proleće.

Csernyák Huba 6.b

Molnár Gergely 6.b

Proleće
Proleće, proleće
u martu cvetaju
visibabe.
Priroda se budi,
a trava zeleni

U martu je proleće
otvorilo vrata,
probudilo drveće
i lastina jata.
Voćnjaci se sada
oko nas yelene
na ispaši stado,
livade šarene.
Cvetovi mirisom
pčele dozivaju,
a one medom
tebe darivaju.
Narodna pesma

Ember, ne félj: nő már a
nap!
A jégfogú szél nem
harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a
napsugár.
A gond sem él mindig,
ne hidd,
ragadd meg és a hóra
vidd.
A hóval szétfoszlik
hamar:
elmossa egy langyos
vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy
fiú.
Most elszakadt a gömbzsineg
s gömbje boldogan
lebeg.
Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj
fel vele!
Áprily Lajos
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ИЗВЕШТАЈ СА
ПРОСЛАВЕ
СВЕТОГ САВЕ
И ове године,
27. јануара славили смо
Светог Саву – Растка
Нема њи ћа,
на шег
просветитеља, принца
који
се
одрека о
престола и славе да би
помагао сиротињи и
под уча ва о српски
народ.
Св ечани
школски
програм у његову част
отворила је наша

„Roskad a kásás hó,
cseperészget a
bádogeresz már,
elfeketült kupacokban
a jég elalél, tovatűnik,
buggyan a lé, a
csatorna felé fordul,
csereg, árad.
Illan a könnyű derű,
belereszket az égi
magasság
s boldog vágy veti
ingét pírral a reggeli
tájra.”
József Attila

О ИСТОРИЈИ 8.
МАРТА и ДАН
ЗАЉУБЉЕНИХ
1857. године
жене запослене у
текстилној индустрији
Њ у ј о р к а
демонстрирале су због
нељудских услова
рада.

директорка Драгица
Крстић. У програму је
учествовао и хор, под
вођством Киш Маргит,
наставнице музичке
културе. Затим су
следиле рецитације

ученика 5. и 6. разреда и
драмска тачка ''Свети
Сава међу нама'' коју је
припремила наставница
српског језика Наташа
Кнежевић.

1910. године у
Копенхагену одржана
је друга конференција
жена социјалиста на
иницијативу немачке
револуционарке
Кларе Цеткин. На тој
конференцији
установљен
је
празник Дан жена у
з н ак сећања н а
демонстрације жена у
Чикагу, 8. марта 1909.

године.
Прва прослава 8.
марта у Србији била
је 1914. године.

ХЕЛЕНА РОДИЋ, 7.а

МИРЈАНА ЕРЕМИЋ, 5.а

Дан заљубљених је дан
људи који се воле, оних
који су у вези, у браку
или је то прави тренутак
да се некоме искаже
љубав. Тај дан је
посвећен
св етом
Валентину.
КСЕНИЈА МЕДИЋ, 5.а

БИО САМ
ТУЖАН
Био је септембарски
облачан дан, а ја сам
радио домаћи.
Мама ме је позвала да
изађем у двориште да
видим шта је са мојим
псом Буцком. Изашао
сам и видео како
гребе капију. Чудио
сам се зашто то ради,
дошао сам до њега и

отворио му капију.
Неколико метара
даље стајала је
висока, црна женка.
Буцко ме је погледао
и као да ми је рекао:
''Збогом'', отишао је за
њом. Викао сам му:
''Буцко, дођи, Буцко!'',
али он ме је само
једном погледао.
Тражили смо га
неколико сати, али га
нисмо нашли.

Верујем и даље и
нисам изгубио наду да
ће ми се Буцко
вратити.
МИЛОШ
ПРИДРАШКИ, 5.а

Figyelő

У ПОТРАЗИ ЗА
ОДЛИКАШИМА
Одрасли кажу:'' Од
колевке па до гроба,
најлепше је ђачко
доба.'' Неки моји
вршњаци мисле да то
ни је
тачно
јер
сматрају да је учење
памћење непотребних
података, али мислим
да нису у праву.
Учење и целокупно
школовање помажу
нам да боље упознамо
свет око себе и да се
ментално развијамо.
У нашој школи, као и
у другим, има добрих
и лоших ђака. Има
оних који уче напамет
и оних који желе да
науче и да им то што
су научили остане '' у
главама''. Углавном,

ДАН КОЈИ ЋУ
ДУГО
ПАМТИТИ
Становници још
спавају. Само се чује
ветар који носи опало
лишће.
Дрвеће и трава као да
су се разболели. Не
чује се ниједан шум.
Чак се ни инсекти не
чују.
Само је један пас
напољу, на трави.
Скупио се од
хладноће, па се скоро
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омиљени предмети су
им
ликовно
и
физичко, а најмање
омиљени математика
и матерњи језик.
Потрудила сам се да
за овај број направим
сп и с ак н а јбо љи х
ученика наше школе.
То су:
5.а: Дајана Бенарик,
Жанета Милованов,
Ми рјан а Е реми ћ,
Милица Хајагош; 5.б:
Фрис Виола, Шаркањ
Кристина, Керингер
Карина,
Будаи
Андреа,
Берток
И з а бе л а,
Х а дн а ђ
Чонгор, Гортва Чаба;
5.ц: Одри Левенте,
Сабо Флориан, Сабо
Адриан, Берта Рита,
Немет Арпад, Латак
Андор; 6.a: Иван
Аћимов,
Анита

Торњански, Ив ан
Чиплић; 6.б: Ердег
Валентина, Хорват
Мартина,
Сабо
Сел ест ин а, Б ез ег
Николет, Шинкович
Арон, Черњак Хуба,
Молнар Гергељ; 6.ц:
Петер Леа, Пастор
Тимеа, Вуков Анита;
7.а: Хелена Родић;
7.б: Секе Тамаш; 7.ц:
Ковач Ноеми; 8.а:
Јо вана
Боговац,
Милена
Шво ња,
Маријана Реслер; 8.б:
Силађи Алберт, Риц
Давид, Сечеди Имре;
8.ц: Фриш Тинде,
Ковач Кролина, Ковач
Изабела.
Од њих очекујемо
добре резултате и на
такмичењима која су
у току.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 8.а

Már újra van virág.
Gyöngécske, hófehér.
Parányi, reszkető,
de elmegy már a tél.

Deres kövek közül
kibújt az új remény,
piciny hajnalharang

и не види.
На небу се виде две –
три звезде. Кроз маглу
се тешко пробијају
месечеви зраци. Као
да се све види дупло и
размазано. Учинило
ми се да ми је кренула
суза, али то је била
само магла.
Моја омиљена биљка
се осушила. Ниједна
биљка више нема
цвета.
Улица ми се чини
мртва. Ниједне душе
нема. Опазила сам
врапца како се

скупио. Ни главу не
миче, срце му лупа
узрујано. До мене
допире само мирис
трулог лишћа и
инсеката.
Ово јутро никад нећу
заборавити и назваћу
га ''јутро заспале
улице''.
МИРЈАНА ЕРЕМИЋ, 5.а

gyötrelmek éjjelén.
Fagyos hetek után
jött, mint a gyógyulás.
Azt mondja: lesz öröm,
lehet megújulás.

Lélek, ne csüggedezz!
Hallgass el, rút
panasz!
Él még a szeretet.
Van Isten. Lesz tavasz.
Dömötör Ilona
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ДАН КОЈИ ЋУ
ДУГО
ПАМТИТИ

"...Nyitni kék!
Ébred
a hegy, a völgy,
tudom mire gondol
a néma föld.

Ő volt a szája,
a Nyitnikék,
elmondta a holnap
üzenetét.”

Ј е д н о г
пролећног дана ишли
смо у школу у
природи на Гучево.
Пре него што сам
кренула од куће,
морала сам да се
опростим од паса
Малише и Клиа. Док
сам се опраштала од
њих, одлучила сам да
не идем напут, али ми
мама
то
није
дозволила.
Путовали смо
доста дуго. Када смо
стигли, распаковали
смо своје ствари и
прилегли.
Свако јутро
смо устајали око 7
сати, ишли да се
шетамо, куповали
разне стварчице...
Једног дана отишли
смо да видимо један
споменик. Сви смо
мислили да ћемо ићи

пешке, али није било
тако. Морали смо да
п еш ачимо, седам
к и л о м е т а р а !
Споменик је био на
врху планине, тако да
смо одатле могли да
видимо доста тога.
Видели смо неке реке
и планине.
Када
смо
стигли назад, у хотел,
чекао нас је укусан
ручак,
лепо
спремљена соба и
нека правила.
На Гучеву сам
нашла
и
је дн у
симпатију.
Св а ко
в ече
ишли смо у диско. У
диску је свако вече
било лепо и весело.
Једно
вече
н и к а д
н е ћ у
заборавити. Те ноћи
био је маскенбал.
Моје другарице су
размишљале у шта да
се
маскирају.
Кристина и Виола су
ми предложиле да

заједно са њима будем
пијаница. Сложила сам
се са тим. Маскирале
смо се и отишле у
диско. Било нам је
прелепо.
Дошло је и
време да идемо кући.
Била сам јако тужна
због тога. Кад смо
стигли, испред школе
су ме чекале мама и
бака. Али, чим сам
стигла кући и видела
свог пса, била сам
пресрећна!
М о ј и м
родитељима купила сам
сувенире. Они су се
томе обрадовали.
На Гучеву ми је
било прелепо! Тамо сам
се више дружила са
девојчицама из 4.б и
4.ц. У школи је наше
пријатељство престало.
Само се јавимо једна
другој, и то је то.
Волела бих опет
да идем на Гучево.

Szilágyi Albert 8.b

Horvát Martina 6.b

ЖАНЕТА
МИЛОВАНОВ, 5.а

Szabó Lőrinc

Boldizsár Brigitta 7.c

Figyelő

ДЕЦА И
ИНТЕРНЕТ
Недавно смо међу
нашим ученицима
интернет спровели
анкету о употреби
интернета. Резултати
показују да највећи
број оних који имају
приступ интернету,
најчешће борави на
с т р а н и ц а м а
посвећеним игри и
забави, затим оним
које су намењене
упознавању, а само
петина испитаних
ученика на интернету
шири и продубљује
знање. Најпосећеније
интернет странице су
оне које служе за
' ' с к и д а њ е ' '
компјутерских
игрица, сличица и
м уз и ке ,
али
и
''Познаници'' и ''Ју
тјуб'' (YouTube).
Наш текст жели да вас
упозори на могуће
опасности које се
крију у виртуелном
свету, али и да вас
упути на корисне
садржаје које у њему
можете наћи.
Нека
о з би љ н и ја
истраживања, урађена
н а в ећем
бро ју
испитаника, показала
с у да дец а з а
интернетом проводе и
по 7 – 8 сати дневно!
Иду у школу само
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зато што морају. Код
куће играју игрице,
дописују
се,
претражују интернет,
углавном
без
родитељске контроле.
Савет за све који
користе интернет је да
не остављају своје
личне
податке
(адрес у,
број
телефона) јер могу
бити злоупотребљени
на различите начине.
Фотографије које се
''каче'' на различите
странице намењене
упознавању такође
м о г у
б и т и
з ло уп о т ребљен е.
Много је настраних
особа који обилазе
странице
за
упознавање, лажно се
представљају, нуде
д р у ж е њ е
и
з л о уп о т р е б љ а в а ј у
дечје поверење на
различите начине.
Наравно, упознавање
оних који деле ваша
интересовања може
бити
забавно,
безазлено и корисно,
али је у суштини
н е и з в е с н о ,
непроверљиво
и
ризично.
Интернет је, међутим,
и и зв ан редан и
бе с к р а ја н
извор
различитих корисних
информација. Једна од
н а јп о п уларн и ји х
страница које служе
за ширење знања је

в и р т у е л н а
енциклопедија
В и к и п е д и ј а
(Wikipedia). Међутим,
озбиљни познаваоци
тема о којима пише
Википедија, кажу да
информације које се
тамо могу наћи нису у
потпуности тачне.
Како је то могуће,
питате се. Нажалост,
могуће је јер нема
п о т п ун е п ро в ере
података који вам се
на Википедији нуди.
Дакле, верујте, али не
претерујте! Наравно,
у
безграничној
светској
мрежи
података има и
страница које нуде
проверене податке у
ко је
не
треба
сумњати. На вама је
да трагате.

Mi a tűzhely rideg
háznak,
Mi a fészek kis
madárnak,
Mi a harmat szomjú
gyepre,
Mi a balzsam égő
sebre:
Mi a lámpa sötét
éjben,
Mi az árnyék forró
délben..
S mire nincs szó,
nincsen képzet:
Az vagy nekem, óh
költészet!..."

Almási Vivien 1.c

Arany János
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО
HIGH SCHOOL
MUSICAL
Имамо за вас
један занимљив филм,
посебно за оне који воле
да слушају страну
музику.
Двоје ученика
једне средње школе
крећу у авантуру кроз

такмичење у певању. На
том путу упознају и
противничку групу.
Сазнајте ко је од њих
однео победу.
МИРЈАНА
ЕРЕМИЋ, 5.а

КРАЉИЦА ШКОЛЕ
У овом филму
ради се о једној
тинејџерки која се
преселила из града у

село и променила
школу. Тамо јој се
догађају
разне
догодовштине и свађе
са главном девојком
нове школе. Уз то, она
јако жели да упозна
свог омиљеног певача
и да оде на његов
концерт, али то неће
бити лако.
ДАЈАНА
БЕНАРИК, 5.а

ОБУКА НАСТАВНИКА
ШКОЛЕ

A Nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a
csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe
kiált..."
Áprily Lajos

10. и 11. фебруара у
школи је одржана обука
наставника на тему ''Форум
театар''. Форум театар је једна
од новијих врста позоришта
која се бави борбом против
насиља тако што приказује
сц ен е ра з ли чи т и х вр ст а
притисака, које публика има
право да мења и тако утиче на
ток радње. Запослени у нашој
школи упознали су тако још
један од занимљивих начина
борбе против насиља, који
може да се примени у школи.
Обуку је држала наставница
ср п с к о г ј е з и к а Н а т а ш а
Кнежевић.

My school / Spring
I go to “ Petefi
Sandor” elementary school. In
this school teachers are ok, and
some teachers are very good
persons, too. My favourite
teachers are Aleksandar
Novkov, Aeksandar Egić, Erika
Kakonji and Marta Čapo Hodi.
In this school I love my friends,
but I don’t like to study a lot.
My favourite subjects are
History, Geography, P.E.... This
year I will finish school, and
I’m very happy because of that.
Sara Tišić 8.a

Spring is my favourite season.
Everythyng becomes green and
starts blooming. Animals give
birth little animals. Sometimes it
is raining, but it is usually sunny.
People start wearing light
clothes. There are more people
in the streets than during the
winter. Rivers becomes live, too.
People have more time, because
weather is nice, and the spring
represents the favourite port of
the year for mony, including
myself.
Vladimir Stanojev 8.a
Spring is one of the four seasons.
The beginning of Spring is on

March the 21st.
Many changec happen in neture.
For instance; flowers, threes and
grass bloom and and everithyng is
green. The sun is shining most of
the time and the weather is nice.
Homever, sometimes it is raining,
but it is still very nice. We don’t
have to wear many clothes any
more. Also, people go out more
often.
I myself like spring
very. I spend a lot of time outdoors wits my friends. We go to
picnics or go for long walks in the
country. Needless to, say, Spring
is my favourite season.
Jovana Bogovac 8.a

Figyelő
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ЗАБАВА
Déli szellők, fújjatok



















Шта је конзерваторијум?



Да наоштри слику.

csak,

Фабрика у којој се праве конзерве.
Шта је гусеница?

játszatok a hajamon.

Жена гусана.

Olvassz havat,

Шта је гробље?

melengető

Место где живе мртваци.
Шта је котларница?

márciusi szép napom.

Жена котлара.
Шта је табакера?
Човек који стално таба кера.

Fagyos folyó

Шта је зебра?

megáradjon,

Коњ у морнарској мајици.

vessen bimbót minden

Зашто Перица залива телевизор?
Да му не увене Палма.

ág.

Зашто Перица копа рупу испод телевизора?
Да би чуо вести из земље.

Nebojša Krstić 1.a

Зашто Перица држи нож испод телевизора?

szirma,

Svađalice

Da li znate
koga se meseca
najviše svađaju
bake i deca?

U aprilu?
Ne.
U aprilu bake sednu na travu
i drže decu u krilu.

U martu?
Ne.
u martu deca i babe
zajedno beru visibabe.

U maju?
U maju zajedno šetaju.
U julu?
Deca i bake

Szebb a somfa gyenge

u julu
od peska
prave kulu.
U oktobru rat zavlada?
Ne, ni tada.
Već u januaru
kad zbog klizavice
postanu bake
svađalice.

mint a szürke jégvirág.

Március van, március
van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár,
szárnyat rezget

Proleće
Svi jedva čekamo proleće, jer
na proleće dolazi raspust,
počinje lišće da zeleni na
granama. Na proleće se ne
moramo slojevito i toplo
oblačiti . Onda već i sunce
otvori oči i bude malo toplije,
može da se igra napolju.
Možemo da igramo fudbal,
odbojku, košarku i još puno
toga.
Nadam se da svi vole proleće,
kao ja!

Horvát Barbara 7.b

Ovih dana smo doživeli divan
osećaj, nešto neverovatno, nešto
što liči na rađanje.
Kada je svanulo, pod nebom su
zasvetlucale linije divnih boja.
Odsjaj sunca, plavetnilo čistoga
neba. Počele su ptice svoje stare
melodije pevati. Ta tiha
muzika, miris nekog toplog
vazduha je šaputao da je
počelo
jedno
novo
odbrojavanje.
Zima mora da uzme svoj kofer,
da obriše prašinu finu i da se
očisti od paučine. Kartu za
putovanje joj je spremila majka
priroda. Ta divna žena koja kad
dođe na stanicu spusti svoje
divne pune pletenice kosa, koja

je satkana od cveća milion boja
i mirisa. Proleće se sprema da
pomiluje đake.da nas stavi u
svoje krilo i da tera loptu
zajedno sa nama. Da se divi
svemu što se dešava sa nama.
Kada pošalje blagi povetarac
da
nas
pomiluje,
kada
devojčicama pomrsi plavu kosu
i kada u nama dečacima budi
neki divan osećaj, svi smo
zahvalni što stiže novo proleće.
I dok čekamo da se na drveću
ponovo pojavi zeleno lišće, da
počne trava da zeleni i da se
zakiti buketima divnih cvetova,
samo sanjamo sunce i toplinu
prolećnih dana.

Szökő Tamás 7.b

százezernyi
kismadár..."
Szécsi Margit
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Поводом 100 година
од рођења песника Миклоша Раднотија
литерарна секција ОШ ''Петефи Шандор'' '' Радноти Миклош''
расписује

Ликовни и литерарни
конкурс
За ликовни конкурс на следеће теме се може цртати:
1-4. разред: Пролеће
5-8. разред: Радноти
"...Ez az évszak a
bizalomé, a
bizakodásé:
ilyenkor röstellem,

на Тиси / пејзаж
Миклош / портрет

За литерарни конкурс на следеће теме се може писати:
5-6. разред: „Из

авиона се не може видети...“ / летопис

7-8. разред: Сусрет

са песником / репортажа

hogy gyanakvó,
hitetlen és erőtlen
lélek vagyok.
Mert gyönyörű ez a
lázas igyekezet és
lobogás,
gyönyörű ez az
önfeledt, csapongó
szárnyalás,
ez a lebírhatatlan,
ösztönös és vegetatív
remény.”

Радове најкасније до 10. Априла може предати Nataши Kнeжeвић проф.
српског језика или Сич Будаи Енгелберту проф. мађарског језика.
Из сваке категорије ће бити награђено прва три рада.

Желимо вам успешан рад!
U takvo sam doba živeo...
U takvo sam doba živeo na
zemlji,
kad čovek beše tako nisko pao
da je svojevoljno, strasno, bez
naredbe klao,
i dok je u laži verovao i kipeo
od besa
opsedale su ga slike napaćenog
mesa.

Parancs János U takvo sam doba živeo na
zemlji
kad su dostavljači, kada su
ubice,
izdajnici i banditi bili junaci, -

a ko je bio nem, bez zanosa i
pravca,
i njega su mrzeli ko
gubavca.
U takvo sam doba živeo na
zemlji
kad je morao da se krije onaj
koji reč svoju diže,
i mogao je da grize od stida
stisnutu pest, država beše podivljala i
samo se cerila sa slašću,
od krvi i gada pijana, nad
svojom propašću.
U takvo sam doba živeo na
zemlji

kad je detetu prokletstvo bila
mati,
kad je žena bila srećna kad
pobaci,
trulom su mrtvacu zavidele
žive seni,
dok im se na stolu otrovna
čaša peni.
U takvo sam doba živeo na
zemlji
kada je mukom ćutao pesnik
i čekao možda da opet prozbori jer tu dostojnu kletvu reći
mogao nije
niko do znalac užasnih reči Isaije.

Figyelő
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Az óbecsei
Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőköre
iskolánk alsós és felsős diákjai számára
Radnóti Miklós 100. születésnapja alkalmából
meghírdeti

Irodalmi és képzőművészeti
pályázatát.
A képzőművészeti pályázatra a következő címre lehet szabadtechnikával
alkotásokat küldeni:
1-4. osztályosok: Tavasz

A Rózsadombon már
tavasz van,
Dőlnek az édes jó
szagok,
Az új madár a régi

a Tisza partján / tájábrázolás
5-8. osztályosok: Radnóti Miklós / portré

ágon

Az irodalmi pályázatra a következő címekkel lehet jelentkezni:
5-6. osztályosok:

dadog.

„Ki gép száll fölébe,
annak térkép e táj...” / tájleírás
7-8. osztályosok: Találkoztam a költővel / képzelt riport
A pályamunkákat legkésőbb Április 10-ig át kell adni Nataša Knežević
szerbtanárnőnél illetve Szűcs Budai Engelbert magyartanárnál.
Kategóriánként az első három díjazott munka készítője jutalomban részesül.

Eredményes munkát kívánunk!
Levél a hitveshez
A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
de nem felelhet senki rá a távol,
a háborúba ájult Szerbiából
s te messze vagy. Hangod befonja
álmom,
s szivemben nappal ujra megtalálom,
hát hallgatok, míg zsong körém
felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány.
Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az
árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél ujra,

kamaszkorom kútjába visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz
-e?
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan,
egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem ujra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s
barátom, csak messze vagy! Túl három vad
határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt
még?
A csókjainkról élesebb az emlék;
csodákban hittem s napjuk
elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az
égen,
de elborult s a bombák fönt a

gépben
zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit
remélek
fölmértem s mégis eltalálok hozzád;
megjártam érted én a lélek hosszát,
s országok útjait; bíbor parázson,
ha kell, zuhanó lángok közt
varázslom
majd át magam, de mégis
visszatérek;
ha kell, szívós leszek, mint fán a
kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élő
vad férfiak fegyvert s hatalmat érő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös
hullám:
a 2 x 2 józansága hull rám.

Nem énekel még, csak

Próbálja szárnyát,
csiripelget,
Kinéz a fészek
peremén ,
Köröskörül hány friss
rügyecske,
Hány új kukac, hány új
remény!

Én, tollavesztett vén
madár, ki
Átdideregtem a telet,
Talán utolszor
ünnepellek:
Szervusz, te kedves
kikelet!..."
Heltai Jenő

Page 26

Szent Száva
2009. január 27-én
Rastko Nemanjićra, azaz
Szent Szávára emlékeztünk
meg.
Száva a XII. és a
XIII. Században élt. A
hatalmáról lemondott, s
vagynát is népének adta. Az
emberek közé vegyülve terjesztette a hitet és az írástudást. Ő alapította az első
iskolát. E tettének köszönhetően megérdemelte, hogy
szentté avassák.
27-én i skol ánk
dísztermében kis ünnepséggel tisztelegtünk Száva előtt.

Figyelő
A műsor t szer etett
igazgatónőnk
s
pedagógusunk nyitotta meg
beszédével. Továbbá fellépett iskolánk kórusa Kiss
Margit tanárnő vez énylésével. A kórust kísérték
szavalóink, majd színjátszóink, akiket Nataša
Knežević tanárnő készített
fel.
Rodić Helena 7.a
Horvát Martina 6.b

„Tavaszt zengnek a
madárkák.
Soha kedvesebb
dalárdát!
Ám az egyik némán
kushad.
Csak nem készül
kritikusnak...”
Romhányi József
Anyanyelvi,
matematika, fizika,
biológia, kémia verseny...
Itt a versenyek
ideje. Ezekben a tavaszváró
napokban nagy izgalommal
vettünk részt a különféle
m egm ér ett et éseken . A
következő eredm én yek
születtek:

Anyanyelv:

Izabella, Laták Andor, Ódri
Levente, Ördög Valentina,
Molnár Gergely, Péter Lea,
Vukov Anita, Barta Enikő,
Kovács Noémi, Szecsődi
Imre és Kovács Izabella. A
községi versenyt március 14
-én tartjuk. Készülünk!!!
Szerb nyelvből az iskolai
versenyről a következő tanulók jutottak el a községi
versenyre: Dajana Benarik,
Ivan Čiplić, Ivan Aćimov,
Helena Rodić, Jovana
Bogovac és Milena Švonja.

Magyar nyelvből januárban
tartottunk iskolai versenyt.
A községire jutottak:
Sárkány Krisztina, Bertók Matematika:

Matematikából
is
m egm ér ett ett ün k. A
községire jutottak: Balzam
Bence, Burai Violeta,
Kovács Bence, Major Réka,
Tufegdžić Daniel, Alács
Albert, Gyurinka Krisztián,
Sárkány Krisztina, Odri
Levente, Kéringer Karina,
Gortva Csaba, Péter Lea,
Ördög Valentina, Horvát
Martina, Ivan Aćimov,
Zórád Karolina, Kovács
Noémi és Kovács Karolina.

Biológia:
Biológiából a következő
tanulók jutottak el a községi

versenyre: Ric Dávid, Rodić
Helena, Kiss Tamás és
Kovács Noémi.

Kémia:
Kémiából a következő tanulók vívták ki a továbbjutást:
Szecsődi Imre, Péter Tamás
és Rodić Helena.

Figyelő
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tanulója, Kiss Tamás 7.c szerepelt
eredményesen. Ő jutott el Szabadkára a tartományi dőntőbe. Sok sikert
Községünkben ebben az évben is kívánunk neki a további szeremegrendezték a községi sza- pléshez.
valóversenyt. Iskolánkban megtarMásity László 6.b
tottuk az iskolai fordulót, ahonnan
tizenöt szavaló jutott el a községi
döntőbe:
Tóth Lúcia, Sági Andrea,
Kiskomáromi Zsombor, Csúzdi
Beatrix, Molnár Kinga, Csernyák
Hunor, Sárkány Krisztina, Ódri
Levente, Péter Lea, Pásztor Tímea,
Vukov Anita, Kiss Tamás és Friss
Tünde.
A községi döntőt 2009. február 18án tartották meg a Városi
Könyvtárban. A döntőben iskolánk

Községi szavalóverseny

A Bolyai iskola
bemutatkozóján
Iskolánkban 2009.
február 13-án, pénteken
bemutatkozott a zentai
Bolyai gimnázium. A
gimit iskolánk hetedikes és nyolcadikos
diákjainak sulink volt
tanulói: Kiss Anita, Harangozó Edina és
Kéringer Szabolcs mu-

A
Bolyai
suli
számomra jó és szép iskolának
tűnik. A testvérem, Kiss Anita is
abba az iskolába jár. Nagyjából
elmesélte nekem, hogy milyen az
iskola. Főtantárgyként van véve
a matek és az informatika,
viszont ha a gyerekeket más
témakör illeti, (mint például a
testvérem újságirásra szeretne
tovább menni, és jobban a
magyar nyelvre tett hangsúlyt)
akkor nem jelent problémát, más
szakkörből is erős alapot nyújt a
tanulóknak. Nemrégiben nyílt
egy képzőművészeti ágazat is.
Délutánonként külön szakkörök
vannak.
Számmomra
a

tatták be. Érdekes
beszámolójukat videofilm vetítés követett.
A suli bemutatófilmjét
a gimnázium fotószakköre készítette.
Részletesen bemutatták
benne számunkra a
Bolyai iskolát s a kollégiumot.
Megkérdeztünk néhány
hetedikest és nyolcadikost, vajon mit

emelnének ki a bemutatón látottakból!

kollégium foglama keltrett
érdeklődést..Testvérem már sok
élményben
részesült.
Osztálytársaival
van
egy
szobában, és sok sok jó emléke
van...-ez a véleménye Kiss
Tamásnak 7.c osztályból.

vállalnia. A tanulók maguknak
osztják be idejüket.

A tanítási órák reggeli
07:30-tól 13:45-ig tart. Napi hat
-hét óra van, a délutáni
szakkörökön kívül. Délután
r o b o t i k a , e me l t s zi n t ű
matematika, informatika, és
még sok más szakkörök vannak
tartva. Mindenkinek
legkevesebb két szakkört kell

Azért szeretnék a
Bolyai
Tehetséggondozó
Gimnáziumba menni, mert
emeltszintű a matematika,
informatika, fizika és a kémia.
Megfeleltő, erős alapot nyújt az
egyetemre és könnyebbé teszi
az utat, hogy bejussak egy
felsőbb
szintű
iskolába
(főiskolára,
egyetemre).
Emellett várom már hogy
elballagjak...-így nyilvánított
véleményt Szecsődi Imre 8.b
osztályos tanuló.

Az
i skol ában
körülbelül ötven számítógép áll
a tanulók rendelkezésére,
melyek nem rég lettek felújítva.
Esti tíz órakkor van a takarodó,
és utána nem szabad elhagyni
az iskola területét. Tizenegy
óráig szabad az átmenetel a fiú
és lány szobák közt. Tizenegy
órakkkor mindenkinek a saját
szobájában kell lenniünk,
illetve tanári engedéjjel egyes
termekben lehet munkákat
készíteni, vagy tanulni éjfélig.
A rendre ügyeletes tanárok

„Vadvizeket borzol a
szél,
kék a tükrük, mint az
acél:
selyemkendő a zöld
mező,
belé a Nap virágot
sző..."
Erdélyi József
Az úgynevezett
géptemerben tíz óráig szabad
számítógépezni, ahol internet
is a rendelkezésre áll. Az
iskolának sok támogatója
van, és a támogatók által
kapott pénzösszegeken az
iskola dolgait újítsák, illetve
ve s zn ek új d ol gok at.
Remélhetőleg az iskola egyre
szinvonalasabb lesz, évről
évre...
Kovács Noémi 7.c
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"Mi az?"-kérdezte Vén
Rigó.
"Tavasz!"-felelt a Nap.
"Megjött?"-kérdezte
Vén Rigó.
"Meg ám!"- felelt a
Nap.

"Szeretsz?"-kérdezte
Vén Rigó?
"Szeretlek!"-szólt a
Nap.

Figyelő

Életem nagy fordulata
Középkorú asszoony vagyok s
Csikcsicsóban élek.Van egy
férjem Gergely és egyetlen
fiam, Ábel.
Gergely
erdőpásztorként
dolgozik.
Nagyon ritkán jár haza, s
amikor hazajön, akkor is csak
élelemért és tiszta ruháért. Ábel
fiam serdülő gyermek, tizenöt
éves.
Fiammal
élek
mindennapjaim egy szegényes
házacskában.
Egy újabb nap virradt
ránk, s én ekor még nem is
sejtettem, hogy egy váratlan
fordulat következik életem e
részébe. Reggel elmentem
pityókát, vagyis burgonyát ásni
egy zsákkal, Ábelnek pedig
feladatául
adtam,
hogy

törökbúzát
fejtsen.
Csak
napnyugta tájban értem haza. A
napnak utolsó piros sugarai
törtek át a felhők közt. Az
utcában már nem igen járt
senki. Kimerülten értem haza,
fél zsáknyi pityókával.Amint
beléptem kicsiny ajtónkon, a
nyúl illatát éreztem. Ábel s a
férjem
nyulat
készítettek
vacsorára. ilyen finom ételt
nagyon ritkán ettünk, amióta
volt a háború időszak. Miután
nyugodtan megvacsoráztunk,
Gergely félrehívott. Beszélni
akart velem. Már vacsaora
kezdetekor
éreztem,
hogy
valami váratlan dolog fog
bekövetkezni és Ábel és Gergő
is igen furcsa volt. Gergő
remegő
hanggal
kezdett
mondanivalójába. Ekkor jött az
a bizonyos fordulat. Gergő
elszerződtette
Ábelt

erdőpásztornak.
Mikor
meghallottam,
sziívem
összeszorult. Bele sem mertem
gondolni, hogy „holnaptól”
Ábel nem lesz velem. Másnap
Gergővel
összepakoltunk
midnent, amit gondoltunk, hogy
szüksége lesz Ábelnek az
erdőn. Készítettünk kecskét,
tyókot, s még sok sok dolgot.
Nehéz szívvel elbúcsúztam
Ábeltől.
Úgy éreztem, hogy a
rám leselkedő betegségek és a
magány számolgatni kezdték
hátramaradt napjaim. Ábelt
féltem. Kikorától kezdve az én
„szánryaim” alatt élt. Én
vigyáztam
minden
bajtól.
Mikor már a messzeségben
eltűnni
láttam
őket,
tavábbálltam, nehéz szívvel...
Kovács Noémi 7.c

bátyja elé lépett széttárt karral
szer ett e vol na á töl el ni, de
e l t a sz í t o t t a ma g á t ó l . M a j d
megszakadt a szívem. A két testvér
összeveszett és Miklós bánatosan
sétált ki az udvarra. Sokáig üldögélt
e g y ma l o mk ö v ö n . G y ö r g y
összehívta pár szolgáját. Ok nélkül
elkezdték sértegetni Miklóst. Ő
hirtelen megragadta a malomkövet,
és mintha egy kis, könnyű kavics
lett volna, bedobta a szolgák közé.
Egyet agyon is ütött. Ettől a perctől
gyilkossá lett kikiáltva és kénytelen
volt elszökni. Még el sem búcsúzott
tőlem. Nagyon lesújtott a hír.
Napokig reménykedtem, hogy
visszajön, de hiába vártam. Egy
éjjel arra keltem fel, hogy a
szomszédban a kutyák nagyon
ugattak. Miklós jutott eszembe.

Hirtelen az ajtóban Miklóst láttam.
Idefutott hozzám és megölelt:
- Nem bírtam ki, muszáj volt még
egyszer vissza visszajönnöm, hogy
lássalak.
- Gondolom tovább mégy?!
- Hát persze, nem maradhatok. Még
egy ölelést adott és elindult útjára.
Nem bírtam túl sokáig, tehát
elküldtem Bencét, a kedvenc
szolgáját, hogy mellette legyen, és
végig kövesse minden lépését.
Adtam mellé még egy dobozt,
amelyben 100 aranyat tettem, hogy
elbírja látni magát.
Egy nap egy levél jött a királytól,
hogy a palotában lakhatunk én és
Miklós azért, mert kiharcolta
magának a megbocsátást.

"Akkor hát szép lesz a
Majd megszakad szívem

világ?"
"Még szebb és
boldogabb!"
Szabó Lőrinc

Három kívánság
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy szegény
ember és hat fia.
Egy nap azt mondja az apja a
fiának, hogy menyjen el a
bátyjához kérni kenyeret. A
fiú elment.
- Bátyám kapnék egy szelet
kenyeret? – illedelmesen
kérdezte a fiú.
- Nem! – válaszolta a bátyja.
A fiú elújságolta az apjának,

Két gyönyörű fiam van.
A férjem már nem él. Nevem Toldi
Lőrincné. Egyik fia m Toldi
György, másik pedig Toldi Miklós.
Gy ör g y éd esa pját
követve vitézként szolgál Budán a
királynál, amíg Miklós földes
úrként él. Egy nap, míg kint a
béresekkel rakta a szénát, György
ha za téré sét na gy la k omá va l
ünnepeltük. Egyik pillanatban
György idejött hozzám:
Hát a másik hol van? A kérdés
elhangzása után senki se gondolta
volna, hogy Miklósra gondolt.
Kint van a béresekkel, szénát
rak. Hívassam?
- Ne! Amint ez a szó elhangzott,
Miklós belépett az ajtón. Mikor

hogy a bátyja nem adott neki kenyeret. A szegény
ember mérges lett. Azt mondta a gyerekeinek,
addig nem jön haza, még nem fog halat. Mikor
odaért a vízhez, megfogta a pecáját és a horgot
bele hajította a vízbe. Halászott, halászott, de még
egy halat sem fogott. Egyszer valami ráakadt a
horogra. A szegény ember megörült, hogy valamit
fogott. Húzza, húzza és végül kihúzott egy nehéz
ládikót. Kinyitja és egy tündér repül ki belőle.
- Hát téged mi szél hozott erre? – kérdezte a
szegény ember.
- Én egy tündér vagyok, és mivel kihúztál
teljesítem három kívánságodat – mondta boldogan
a tündér.

Bocor Natália 6.b

- Hogy kerültél a ládikóba? – kérdezte a szegény
ember.
- Egy nap a családommal elhatároztuk, hogy
elmegyünk kirándulni. Megcsemegéztünk és ott
termett a kígyótündér és a ládikóba csukott. Így
kerültem a ládikóba. Na mi a három kívánságod?
– kérdezte a tündér.
- Az egyik: gazdag legyek, legyen egy szekerem
és legyen mit ennünk.
A tündér máris teljesítette kívánságát. Minden ott
termett. A szegény ember boldogan ment haza. A
gyerekek is megörültek.
Még most is gazdagok, ha meg nem haltak.

Friss Viola 5.b

Figyelő

„...szebbé, melegebbé s
otthonosabbá varázsoljuk
iskolánkat.”
Beszélgetés Horvát Lídia
pedagógusnővel

Környezetvédelem nélkül nem
beszélhetünk egészségről sem, mert
az ember a természet része. A
t e r m é s z e t i s z en n ye z őd é s e k ,
melyeket okozunk, káros hatással
va nna k rán k. Körn yet ez ün k
könnyen kihat egészségünkre, s
szeretnénk, hogy a tanulók nagyobb
felelősséggel legyenek maguk és
környezetük iránt. Az egészhez
fűzően
nem
csak
a
környezetvédelem fontos, hanem a
testmozgás és az egészséges
táplálkozás is. A terv célja, hogy
szebbé, meleggé s otthonosabbá
varázsoljuk iskolánkat, a tanulókban
kialakítani az egészséges életmód
igényét, megismertetni velük az
egészségüket károsító tényezőket,
igényt alakítani ki bennük az
egészség és a környezet szépsége
iránt.
E pr ogr amm el k ezd és ével
kialakítunk egy „Green peace” nevű
c s a p a t ot . A c s a p a t t a g j a i
ökofelügyelők lesznek, minden

„Moja škola, škola čuvara
prirode”

Bez zaštite prirode ne možemo
govoriti ni o zdravlju, jer je čovek
deo prirode. Zagađenja prirode,
koja smo prouzrokovali, imaju
štetno delovanje i na nas. Okolina
uveliko utiče na naše zdravlje i
voleli bismo kada bi učenici imali
više savesti prema sebi i svojoj
okolini. Za zdravlje nije potrebno
samo očuvati okolinu, već je važno
i imati kondiciju i zdravo se
hraniti. Cilj je da ulepšamo našu
školu i da se u njoj osećamo kao
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osztályból két tanulót választanak majd a
diákok, azoknak a személyeknek az lesz a
feladata, hogy ha valaki szabályt szeg
(szennyezi környezetét, dohányzik,...)
jelentse a Green peace csapatnak. A
büntetést a Green peace csapat és a
diákparlament szabja ki (szóval ti). A
Green peace képviselőit havonta váltják
majd.
Visszatérve a programhoz, mindez a
balesetek megelőzése, és a szabályok
betartása és a ti érdeketekben lesz. A jeles
napokon (Föld napja, víz napja...)
környezetvédő aktivitások lesznek
m e g s z e r ve z v e . A l e g a k t í va b b
környezetvédő osztály nyereményben
részesül majd. Olyan filmnézéses
dél utánok
lesznek,
m el yen
mondanivalóval rendelkező filmeket
néznek majd a diákok. Állandó jellegű
munkák lesznek a panók, faliújságok
készítése, szemétgyűjtés,...
Ezt az egész tervet csak úgy tudjuk
megvalósítani, ha együttműködnek,
elfogadják és akarják a diákok, ehhez
viszont törekvés is kell. Ezt a programot
négy hónapra terveztük, egyenlőre.
Ah h oz, h og y k ör n yez et véd ő
magatartásunk legyen, belső igény és
motiválás szükséges. A legaktívabb
környezetvédő osztály nyereményben
részesül majd. Remélem, hogy sikerül
mindezt véghez vinni...
Kovács Noémi 7.c

kod kuće. Da se među učenicima
obrazuje potreba za zdravim
životom i za očuvanjem okoline,
da se upoznaju sa štetnim
stvarima. Početkom ovog
programa organizovaće se
„Green peace“ grupa. Članovi
grupe biće ekočuvari, iz svakog
razreda biće dva predstavnika
koje će razred izabrati. Njihov
zadatak biće da ako neko prekrši
pravilo (uništava okolinu,
puši,...) javi „Green peace-u“.
Kaznu će grupa Green peace i
dečiji parlament ostvariti.
Članovi grupe Green peace će se
mesečno smenjivati. Da se

Ördög Valentina 6.b

„Gyenge rügyek, halványzöld
levelek,
Sorsomba negyvenedszer
visszatérők,
Új tavaszok, elvonuló telek,
Lemondva múlók, követelve kérők,
Kékségek, miknek hűse is meleg ,
És meghalások, szürkeségbe térőkMit tudom én, mi az, ami ragyog,
Mit tudom én, ki az , aki vagyok!..."

Ignotus

vratimo programu, sve ovo je za
zaobilazak nesreća i za primenu pravila
za vaše dobro. Na važnim danima (Dan
pla net e Z emlj e, da n vode,...)
orgazinovaće se aktivnosti. Ovaj plan
se može ostvariti samu ako se svi
udružimo, i ako ga svi prihvatimo
(predviđa se za četiri meseca).
Najaktivniji razred će biti nagrađen.
Organizovaće se filmske popodnevi na
kojima će se gledati poučni filmovi.
Biće dobrotvornih poslova ukrašavanje
panoa, skupljanje smeća...Nadam se da
ćemo uspeti sve ovo da ostvarimo...
Rodić Helena 7.a
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Levél a
barátomnak
Kedves barátnőm!
Boldizsar Annabellának
hivnak és a Petőfi Sándor
Általános Iskolába járok.
Büszke vagyok, hogy
ilyen hires költő nevét
viseli az én iskolam.
Petőfi Sándor édesanyja
Hrúz
Mária, az apja
Petrovics István volt.
Sándor 1823.január 1-jén
született Kiskőrösön.
Ap ja més za r os és
kocsmáros volt. Anyja

Mandity Daniella 5.b
„Langy, permeteg eső

A puszta vitéze

szemerkél,

Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy paraszt, aki
pihenést nem ismerve dolgozot
a pusztán.
Őt miklósnak hívták, és ő
volt az én gazduram. Toldi
Miklós azomban a paraszti
munkánál többre is képes volt.
Nagy termete, roppant nagy
erej e és bát orsá ga a zt
bizonyítja, ő bizony vitéznek
termett.
Történt egyszer, hogy Toldi
György, aki a király alatvalója,
hazatért. A két testvér csúnyán
összeveszett.Miklós
védekezésből rádobta György
egyik emberére a malomkövet.
Györ gy gyilk ost kiáltot
Miklósra, így gazdámnak

új búza pelyhe ütközik.
Kéményre gólya s a
levert tél
jeges csúcsokra
költözik.
Zöld robbanásokkal
kitört
a kikeleti víg erőszak.
Asztalos műhelye előtt
remény legyint meg,
friss fenyőszag..."
József Attila

Zsiványok között
Történt egyszer, hogy miután a
gazdám elzavart othonról betértem
egy nagy edőbe.
Sőtétedőskor, a fák sötét árnyéka
nézet rám. Mikőzben
belyebb
haladva egy kis pislogó fényt látam
meg. Közelebb mentem és kiderült,
hogy a fény egy ablakból jön.
Gondoltam bemegyek és
megpihenek ájjszakára mivel ez egy
csárda. Mikor benyitottam kiderült,
hogy ez nem egy csárda, hanem egy
zsiványtanya. A zsiványok, meglátva

mosónőként dolgozott.
Petőfi Sándor 15 éves
korában abba kellett
hagynia a tanulmányait.
Egy ideig színész volt, de
később búcsút mondott a
szinészetnek, és költészet és
az irás felé fordult. Az 1848
-as szabadságharc egyik
vezére lett. 1849-ben
segesvári csatában elesett
Szeretettel üdvözölek és
várom a válaszodat.
Barátnőd Anabella.
Drea 2009. február 8.
Boldizsár Anabella 4.d (Drea)

menekülnie kellett. Toldi
édesanyja megkért, hogy
keressem fel fiát. Átnéztem az
egész pusztát, de sehol sem
találtam. Már kezttem feladni
amikor eszembe jutott, hogy a
nádasban még nem néztem meg.
Hosszú keresés után rátaláltam,
és adtam neki ételt, italat.
Vis zont utána el kellet
búcsuznunk.
Egyik este Miklós hazatért, hogy
elbúcsúyon édesanyjától, ám a
kutyák zajára felébredtt testvére,
és ismét menekülnie kellett. Anja
ismét megkért, hogy menyek
utána. Adott egy cipót is, amit
M ik ló sn ak kel le tt, h og y
odaadjak. Utam Budára vezetett.
Ott a fogadókban hallottam,
hogy gazdám legyőzött egy
dühönggő bikát.
Egyik éjel a temető mellet

lovagoltam el. Úgy döntötem,
hogy atvágok a temetőn.
Egyszercsak valaki lerántot a
lórol. Legnagyob örömömre
Miklós volt az. Átadtam neki a
cipót, és mindketőn
meglepetésére tele volt pénzzel.
Elmentünk a közeli fogadóba
mulatozni.
Másnap gazdám elment páncélt
venni magának, majd elindult
megvivni a csehvel. Én szomorú
voltam, mert el sem búcsúzott
tölem. Megvivott a vitézel és
győzelemet aratott, én sajnos nem
látam csak hallotam. Kásőbb én
csak akkpr látam a gazdám
amikor a királyi kastélyba
ölelkezett édesanyjával.
Ezzel boldogan éltek tovább
a királyi kastélyba amég meg nem
haltak.
Sinkovics Áron 6.b.

engem, mindjárt fegyverhez kaptak,
és rám tartoták.
Így szólt a zsiványok kapitánya:
-Szerencsétlenek embere, ki vagy?
Va n -e fel e ség ed? Va nna k -e
szüleid? Bármid is van, nem fog
többé látni téged!!!
-Én kukorica Jancsi vagyok!
Miután elmeséltem nekik azt, hogy
egy árva gyerek vagyok és egy
kukoricaföldön találtak, befogadtak
maguk közé. Ittunk-etünk, majd
elaludtak. Azt gondoltam, hogy jó
lesz nekem az a sok kincs amit
elraboltak. Úgy gondoltam, hogy

nem tudnék lopott pénzből élni, így
felgyújtalak mindenestül benneteket.
Kimentem és eltorlaszoltam az ajtót,
és egy klikkeléssel felgyújtottam a
zsiványok tanyáját.
Mentem tová bb. A zsivá nyok
jajgatását hallotam a távolról, de nem
törődtem velük.
Mentem mendegéltem, addig mentem,
még ősszetalálkoztam a huszárokkal.
-Beállhatok közétek? – kérdeztem.
-Igen, de mi a neved és ki vagy?
-Kukorica Jancsi vagyok és árva.
Így lettem huszár egy ideig.

Hadnagy Csongor 5.b.

Figyelő
Pilinszky János - Azt hiszem
Azt hiszem, hogy szeretlek;
lehúnyt szemmel sírok azon,
hogy élsz.
De láthatod, az istenek,
a por, meg az idő
mégis oly súlyos buckákat emel
közéd-közém,
hogy olykor elfog a
szeretet tériszonya és
kicsinyes aggodalma.
Ilyenkor ágyba bújva félek,
mint a természet éjfél idején,
hangtalanúl és jelzés nélkül.
Azután újra hiszem, hogy
összetartozunk,
hogy kezemet kezedbe tettem...

Polgár Judit: Mit ér?
Mit érnek a csillagok?
Ha nincs éjszaka?
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Mit ér az éjszaka?
Ha nincsenek nappalok?
Mit ér a nappal?
Ha minden alszik?
Mit ér a felhő?
Ha esőt nem adhat?
Mit ér az eső?
Ha nincs amit éltet?
Mit ér a virág?
Ha nincs illata?

Mit ér a természet?
Ha nincs ihletője?
Mit ér a Világ?
Ha boldogtalanok az
emberek?
Mit ér a boldogság?
Ha még nem ismered?
Mit ér a bánat?
Ha végig elkísér utadon?
Mit ér a szerelem?
Ha halálra van ítélve?
Mit érek én?
Ha Te nem vagy velem?
Mit érek?
Mit érek Nélküled?

Almási Csongor 4.d

"Tágul a fény édes

Tündérországban
A harmadik kaput elhagyva,
beléptem
Tündérországba,
magam
mögött
hagytam
három szilaj medve, három
oroszlan és a sárkánykígyó
tetemét.
Egy lépést sem tetem előre,
mikor a lélegzetem elálta
gyönyörtől!
A
legszebb
álmomban sem volt még
ilyen: a felkelö nap sugaraiban
fürdött a táj. Szerelmes
tündérfiuk és tündérleányok
táncoltak a virágok között. A
fák
árnyékába
egymást
kényeztetve pihentek azok,
akik éppen nem táncoltak.
Szerelmes
pillantásukban
latcot, hogy a boldogság
átfonya minden gondolatukat.
A legkisebb tündérgyerekek,
szivárványt
fontak
a
tündérlányok szemsugaraiból.
Egy pillanatig elvesztem a
tündérek
boldogságát,
közvetlenséget és követem
őket amerre vezettek. Erőt vett

rajtam a gyengédség és a
boldogság utái vagy.
Ekkor
meglátam
a
tükörképem a vízbe, és mint
a villám úgy mart szivembe
Iluskám emléke. Erős volt
az elhatározásom, hogy
vízbe vetem magma, hogy
véget vetek életemnek, így
kerűjek
közelebb
Iluskámhoz!
Elszánt
lépésekkel
a
tó
felé
indultam. Először a rózsát
dobtam a vízbe, de nem
tudtam amit ember nem
tudhatott ebbe a tóba az élet
vize csillog.
Ahogy a rózsaszál a tó vizét
érte, úgy sugárzott rám
Iluskám szépsége! Feltámat
kedvesem,
karjaimba
zártam, öleltem, csókoltam,
éreztek ,hogy igazán élek.!
Ekkor megszólított egy
tündérfiu:
-Isten hozot benneteket az
országunkban! Szerelmethez
a kitartó hűséged igen szép,
és ezért kérlek titeket,
maradjatok velünk és legyél

a királyunk!
Mint a villám úgy csapkotak
a fejemben az emlékek!
Eszembe jutott a francia
király, aki hálából a lánya
kezét és a királyságát adta
volna. Eszembe jutott az
óriások népe aki félelemtől
könyörögve kérték, hogy
legyek a királyuk és
maradjak velük. De nem
marathatam.
Így éltem
életem kalandos éveit. Talán
nem is éltem. Csak Iluskám
után mentem. A veszélyt
kerestem. A halált kihívtam,
úgy játszottam vele, mint a
csintalan gyerek a szénába a
tűzzel.
A
tündérlányok
táncra
perdültek. Iluskám is velük
táncolt. Virágkoszorút tettek
a fejére és felemelték.
Biztos vagyok benne, hogy
egyetlenegy
országnak
sincs
boldogabb
uralkodópárja az egész
világon!

Bertók Izabella 5.b

köre,
délben az árnyék
rövidül,
egyre élőbb mosoly süt
rám
mind áttetszőbb napok
mögül,
ragyogás, ki az
éjszakán
is átsütsz, úrnő, égi
lány,
hogy aludtad át
télidőd
a kemény, fagyos
nyoszolyán?..."
Hajnal Anna
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Alle Vögel
Alle Vögel sind
schon da,
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen,
Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern,
Tierelier'n!
Frühling will nun
einmarschier'n,
Kommt mit Sang und
Schalle.
„Sándor napján
megszakad a tél,

Grün sind alle
meine Kleider

Wie sie alle lustig
sind,
Flink und froh sich
regen!
Amsel, Drossel, Fink
und Star
Und die ganze
Vogelschar
Wünschet dir ein
frohes Jahr,
Lauter Heil und
Segen!

Was sie uns
verkündet nun
Nehmen wir zu
Herzen:
Wir auch wollen
lustig sein,
Lustig wie die
Vögelein,
Hier und dort, Feld
aus, Feld ein,
Singen springen,
scherzen!

Weil mein Schatz ein
Seemann, Seemann ist.

Schwarz, schwarz,
schwarz sind alle meine
Kleider,
Schwarz, schwarz,
schwarz ist alles , was ich
hab.
Darum lieb ich alles, was
so schwarz ist,
Weil mein Schatz ein
Schornsteinfeger ist.

József napján eltűnik a Grün, grün, grün sind alle
szél,
Zsákban Benedek
Hoz majd meleget,
Nincs több fázás,

meine Kleider,
Grün, grün, grün ist alles,
was ich hab.
Darum lieb ich alles was
so grün ist,
Weil mein Schatz ein
Jäger, Jäger ist.

boldog, aki él...."
Weöres Sándor Blau, blau, blau sind alle
meine Kleider,
Blau, blau, blau ist alles,
was ich hab.
Darum lieb ich alles, was
so blau ist,

Horvát Szilvia 7.c

Weiß, weiß, weiß sind
alle meine Kleider,
Weiß, weiß, weiß ist alles
was ich hab.
Darum lieb ich alles, was
so weiß ist,
Weil mein Schatz ein
Bäcker, Bäcker ist.

Baglyas Róbert 5.c

Acsai Balázs 5.c

Figyelő
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Kreuzworträtsel

5. Negation
6. Besteht aus 24

1

Senkrecht:
Diesen
Tag feiert man am 14.
Februar, als Tag der
Verliebten .

Stunden
7. Personalpronomen

3

8. Eine Blume
9. Eine Jahreszeit
10. Ein Wildtier
11. Ein Verb

5

Waagerecht:
1. Ein Männername

2. Ein Obst
3. Nicht weinen

12.Ein
beliebtes
Instrument

sondern
4. Eine Nummer

-

2

-

4

-

-

-
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-

-

-

8
9
10

-

11
12

„Barkát bontogat és
havat oszlat Március:

ValentinstagBálintnap
Der 14. Februar,
wer wüsste es nicht, ist
seit Jahrhunderten
inoffizieller Festtag aller
Verliebten. Im Gegensatz
zu Geburts- und
Hochzeitstagen kann man

ihn kaum
"verschwitzen", so
intensiv wird er
beworben. Es gibt
Valentinskonfekt,
Valentinskarten, ein
Parfum namens St.
Valentin, doch der
Valentinstag ohne
Blumen ist für viele
Frauen wie Weihnachten

ohne Kerzen, Silvester
ohne Raketen (was nicht
ausschließen soll, das SIE
auch IHM einen
Blumenstrauß schenken
kann..). Während das Jahr
über hauptsächlich Frauen
Blumensträusse kaufen,
sind es am Valentinstag
überwiegend Männer.

erdőt
lány fiúval bujkál, ágy
terül ott, ibolyás.
Gólya keres kéményt:
csecsemőfejek, édeni
bimbók
törnek a napra elő:
krumpli fogy: itt a

Varnyú Áron 1.c

Sajsli Fábián 1.c

Zórád Bernadetta
1.c

tavasz.”
Csanádi Imre
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Figyelő
cus on human traits and
wisdom. Each fable has an
accompanying moral to be
Aesop was a slave in learned from the tale.
ancient Greece. He was a
The wind and the
keen observer of both animals and people. Most of the sun argued one day over
characters in his stories are which one was the stronger.
animals, some of which take Spotting a man man travelon human characteristic and ing on the road, they
are personified in ways of sported a challenge to see
speech and emotions. How- which one could remove
ever, the majority of his the coat from the man's
character retain their animal- back the quickest.
istic qualities; tortoise are The wind began. He blew
slow, hares are quick, tigers strong gusts of air, so strong
eat bird, etc. Aesop uses that the man could barely
these qualities and natural walk against them. But the
tendencies of animals to fo- man clutched his coat tight

Aesop's Fables

Torma Ramona 4.c

"Nyájasb arculattal
arany szekerére
felülvén,
Ünnepi fényt ereget
Phoebus az ékes egen.
A fagyos éjszaknak
zúgó fúvallati szünnek
A bágyadt zefirek
lengedezési között...."
Dayka Gábor

Molnár Kinga 4.b

against him. The wind blew
harder and longer, and the
harder the wind blew, the
tighter the man held his coat
against him.The wind blew
until he was exhausted, but he
could not remove the coat
from the man's back.
It was now the sun's turn. He
gently sent his beams upon
the traveler. The sun did very
little, but quietly shone upon
his head and back until the
man became so warm that he
took off his coat and headed
for the nearest shade tree. /
Gentle
persuasion
is
stronger than force.

Figyelő

Page 35

„Az egész világ feléledt,
S az elérkezett tavasznak
Örömére minden
örvend:
Csak az egy Vitéz nem
örvend.

Enyelegnek a juhnyájak,
Tehenek, lovak futosnak,
Danol a pacsirta s a
pinty:
Az egész berek homályja
Zeneg édes énekekkel:
Egyedül csak én
kesergek.

Ihon, a kinyílt mezőkben,
Ligetekbe, rétbe, kerten
Hiacintok illatoznak,
Tulipánok ékesednek,
Mosolyognak a virágok:
De mi kedvem a
tavaszban,

The Sun
Don't you think the sun
is bright?
I wonder where it goes
at night?
Does it sleep or does it
hide?
Or is the moon its other
side?
Does it hide behind the

hills?
Late at night as outside
chills?
Do you think it needs to
rest?
From all that warming
it does best?
Could it even have a
home?
Maybe in London or
even in Rome?
Or does it just float

around?
Moving slowly from
town to town?

ha az ő viráginál szebb
Lili nem virít ölemben?”
Csokonai Vitéz Mihály

Yes, I think it must do
that!
After all the earth's not
flat.
So the sun goes round
and round
Spreading sunshine on
the ground!
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Abszolút Rendőrviccek
A rendőr megállít egy
autóst:
- Megbüntetem önöket, túl
sokan utaznak!
- De biztos úr - mondja a
sofőr -, ez az Audi ötszemélyes, és mi is öten vagyunk.
- Ne szórakozzon velem válaszol a rendőr -, az van
ráírva, hogy Audi Quattro.
- Szóljon inkább a társának!
- vitatkozik tovább a sofőr.
- Nem lehet, mert nem ér rá.
Éppen most érkezett egy

"Még egy darabka hó
itt-ott kivillan,
De a tavon nem látni
már jeget:
Nyílt tükre lágy széltől
fodrozva csillan,
Másolva lenn a bárány
-felleget.
Az úton át egy ürge
játszva illan,
A gólya andalogva
lépeget,
Bíbic, sirály, szalonka
ünnepelte,
Hogy szép tavasz a
zord telet kiverte..."
Arany László

Jean-viccek
Jean, pettyes a ribizli?
- Nem, uram.
- Akkor megint katicabogarat ettem.
Mi ez a nevetés, Jean?
- Derül az ég, uram.

házaspár egy Fiat Uno-val.
A rendőr képeslapot ír az őrsön.
A társa megkérdezi tőle:
- Kinek írsz?
- II. János Pál pápának.
- Hiszen nincs is se János, sem
Pál névnap.
- Az igaz, de másodika van.
A tanító magyaráz a mondat két
fő részéről, az alanyról és az
állítmányról. Fejtegetés közben
kiszólítja a hátulsó padban
csintalankodó Pistát, aki az
előző órán is kikapott, és
komoly hangon azt kérdezi tőle:
- Pista, hol van az alany?
Pista katonásan megáll a tanító
úr asztala előtt, kifordítja
zsebeit, s büszke öntudattal így
válaszol:

Jean, mi volt ez a lövés?
- A szomszéd állam
uralkodója érkezett
hazánkba.
- És mondja, mi volt ez a
második lövés?
- Valószínűleg elsőre nem
találták el, uram.

- Tanító úr kérem szépen,
nálam nincs.
Mikor van abszolút hideg?
- Amikor a jegesmedve még
szivatóval sem indul.
- Amikor a családfát is
eltüzelik.
- Amikor a sertésbőrkesztyű
libabőrös lesz.
- Amikor az embernek ajkára
fagy a mosoly.
- Amikor a műfogsor vacog a
pohárban.
Úgy szeretnék meghalni, mint a
nagyapám:
álmában, csendesen,
gondtalanul,
nem pedig ordítva, sikoltozva,
pánikban, mint az utasai.

Mászik a kaktusz, Jean?
- Nem, uram.
- Akkor én egy sündisznót
öntöztem meg.
Jean, kössön spárgát az
anyósomra.
- Miért, uram?
- Sárkányt akarok eregetni.

Hozzon egy éles kardot,
Jean!
- Minek, uram?
- Hogy élen járhassak.

Jean, hozza be a köntörfalat.
- Minek uram?
- Mellé akarok beszélni.

- Jean, ma vendégek jönnek.
Vágjunk jó képet hozzájuk!
- A falon lévő Munkácsy jó
lesz, uram?

Viccek, csak úgy

- Fojtsd meg, Egon!

Nehogy már a csík húzza a
repülőt.
Nehogy már a bomba dobja le
a B-52 est!
Nehogy már a beton kössön
beléd!
Nehogy már a befőtt tegye el
a nagymamát.
Nehogy már a mézescsupor
nyalja ki a Micimackót!
Nehogy már az egér hátán
szálljon a sas!
Nehogy már a szúnyog adjon
vért
Nehogy már a rét körözzön a
sas alatt.
Nehogy már a fagyi vissza
nyaljon!
Nehogy már az Enter üssön le
engem

A kutya és a macska beszélget:
- Miért esel mindig talpra? kérdezi irígykedve a kutya.
- Mert engem nem ejtettek fejre
- válaszolja a macska.
A hangyák békésen sétálnak a
sivatagban, mikor felűnik
mögöttük egy hangyász. A
hangyák nagyon megrémülnek,
és felmásznak egy közeli fára.
Mivel a hangyász nem tud fára
mászni, ezért hatalmas
ormányával megragadja a fát,
és nagy erővel rázni kezdni. A
legkisebb és legvéznább hangya
pont a hangyász nyakára esik.
A többiek lekiabálnak neki:

Nehogy már a szúnyog fújja a
chemotoxot.
Nehogy már a rőzse vigye az
anyókát!
Nehogy már a öregasszony
tépje szét a pitbullt!
Nehogy már a nyúl vigye a
vadászpuskát.
Nehogy már a másik adja a
falat!
Nehogy már a málnás lakjon
jól a maciban!
Nehogy már a ketrec rázza a
majmot.
Nehogy már a fika egye meg
az óvodást!
Nehogy már a farok csóválja
a kutyát!

Figyelő

Állati állat-viccek
A buta medve megy az erdőben, mikor megállítja a
nyuszika.
- Szervusz medve, keresett a
Feri! - mondja.
- Milyen Feri? - kérdi a medve.
- Aki a seggét az orrodra veri. válaszol a nyuszika és elrohan.
Ez így megy hétről hétre, mikor
a medve már nagyon szégyenli
a mamlaszságát, és a rókához
megy tanácsért.
- Kutyaharapást a szőrével! mondja a róka- Ha legközelebb
találkozol a nyuszikával mondd
azt neki, hogy keresete az Erik.

Állati állat-viccek
A medve épp meg akarja verni
a nyuszikát, amikor megjelenik
egy fekete álruhás, fekete
kalapos idegen álarcban, és egy
karddal. Elkergeti a medvét, de
mielőtt távozik, egy z betűt
beleír egy fába a kardjával.
Mire nyuszika:
- Köszönöm Zuperman.
A kiskakas az egyik reggel
felszáll a török császár
kerítésére, és így szól:
- Kukurikú, török császár! Add
vissza a gyémánt
félkrajcáromat!

Állati állat-viccek
Repül a sas nagy dölyfösen fönt
az égen. Utánarepül a kicsi
szerény veréb. Egyszer csak
megkérdezi a kicsi szerény
veréb:
- Nagy sas! Mondd, hová
repülsz?
A nagy dölyfös sas repül
tovább. A kicsi szerény veréb
megkérdezi:
- Nagy sas! Mondd, hová
repülsz?
A nagy dölyfös sas megint
válaszra sem méltatja a kicsi
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Ha rákérdezne, hogy ki az az
Erik, akkor válaszold azt, hogy
akinek a seggét az orrodra
verik.
A medve nagyon megörül, és
alig várja, hogy találkozon a
nyuszikával. Mikor ez végre
megtöténik, így szól hozzá:
- Te nyúl keresett az Erik.
- Tudom -válaszolja a nyuszikamondta a Feri.
- Milyen Feri?
Az oroszlán békésen sétál az
erdőben. Egyszer csak szembe
jön vele a nyuszika. Az
oroszlán eléurgik és így szól:
- Ki a legerősebb az erdőben?
- Hát te! - válaszolja
megszeppenve a nyuszika.
Mire a török császár:
- Tessék.
Az egérkék labdarúgócsapata
mérkőzik az elefántok
csapatával. Az egyik
pillanatban az egyik elefánt
véletlenül rálép az egyik
egérkére. A bíró a sípjába fúj,
és a vétkes elefánt odamegy az
egérkéhez, hogy felsegítse, és
bocsánatot kérjen tőle.
- Semmi baj! - mondja az
egérke - Fordítva is történhetett
volna!
Két veréb ül a fán. Az egyik
megszólal:
- Engedj középre!
Két bernáthegyi megy az utcán.
szerény verebet. De a kicsi
szerény veréb igen kitartó, és
megint megkérdezi:
- Nagy sas! Mondd, hová
repülsz?
Mire a sas:
-Honnan tudjam?
A csiga vérző fejjel ül az erdő
ambulanciáján. A gyík veszi fel
a jegyzőkönyvet, hogy
rekonstruálják az esetet:
- És pontosan mi történt? kerdezi a gyík.
- Hát, téptem mint az állat, és
egyszercsak kinőtt előttem egy
gomba!

Az oroszlán kihúzza magát és
elégedetten megy tovább. Pár
perc múlva szembe jön vele az
őzike.
- Ki a legerősebb állat az
erdőben?
- Természetesen te! - válaszolja
az őzike halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy
mindenki fél tőle. Félóra múlva
találkozik az elefánttal.
- Ki a legerősebb állat az
erdőben?
Az elefánt szó nélkül
megragadja az oroszlánt, és egy
fához csapja. Az oroszlán
nyögve tápászkodik fel,
miközben így szól:
- Micsoda világ, már nem is
kérdezhet az ember.
Egyszer csak feltűnik velük
szemben egy apró tacskó. Az
egyik bernáthegyi meglátja, és
futásnak ered. A társa követi, és
amikor utoléri, megkérdezi tőle:
- Miért ijedtél meg ettől a kis
jelentéktelen tacskótól?
- Lehet, hogy jelentéktelen válaszol a bernáthegyi - de az
egész városban neki van a
leghidegebb orra.

„Királyi múlatság
erdőkben sétálni,
Árnyékos utcáin fel s
alá járkálni,
Fülemile éneklésén,
Gyönge szellő

Két jegesmedve megy a
sivatagban.
- Te milyen nagy jég lehetett
itt!
- Honnan veszed?
- Hát milyen vastagon
beszórták!

legyezésén
Örömet nevelni,
Kedve szerint élni..."
Faludi Ferenc

Egy régi padlás gerendáján a
denevérek fejjel lefelé lógnak.
Félóra múlva megérkezik az
utolsó is, aki megáll az egyik
sarokban.
- Ez meg mit csinál? - kérdezi
az egyik a másikat.
- Jógázik.
A kis molylepke először repül
ki a szekrényből. Amikor
hazaér, megkérdi tőle az
anyukája:
- Na, milyen odakint?
- Nagyon örültek nekem, mert
mindenki tapsolt.

Page 38

-Kinek van jókedve?
-Nekem van jókedvem.
Már korán hajnalban
jókedvvel ébredtem.

Figyelő

Találd ki, mi lehet?
A
világgal
egyidős,
mégsincs esztendős. Mi az?
Út-fut, minden házba befut.
S ez vajon mi?
Koszorús lány kútba néz. Mi
az?

Jókedvvel ébredtem:
Madárdal ébresztett.
Madárdal ébresztett,
Friss hajnal élesztett.

-Ki vagy te, mi vagy

Bejárta a nagyvilágot, mégse
fárad el. S ez mi?

hajnalba?
-Kicsi lány vagyok én.
A nevem Hajnalka.

-Nem vagy te kicsi

Aranyméz lajtorja
égből a földre,
felkúszol, lecsúszol
kedvedet töltve:

Találd ki, mi lehet?

Nem kell neked a korona,
Piros szeméért vagy oda.
Mi lehet ez a csoda?

Havat olvaszt,
vizet ont,
fényt áraszt,
lombot bont.
A választ
Ugyan mondd!

Szőrös a töve, veres a hegye,
nyalánkok hasába való.
Mi ez?

Tavasszal kap levelet,
s ősszel küld csak választ,
de nem egyet, nem is kettőt,
hanem sok-sok százat.
Súgd a választ!

lány,
Virág vagy, Hajnalka.

Tőle bizony fut a tél,
hát még a hó, jaj de fél!
Előcsalja a rügyet,
Kinn a mezőn a füvet.
Hajnalban jön, este megy,
Arcodat pirítja meg,
Ablakokat nyitogat,
Mi a neve, mondd ki!

Úton megyen, nem poroz,
vízen megyen, nem csobog,
nádon megyen, nem suhog,

te?
Mért ébredsz

sáson megyen, nem susog,
eső éri, nem ázik,
ha fagy éri, nem fázik.
Mi az?

Zöld levél a koronája,
Nagyon fáj a fogad rája.

Azért is ébredsz fel

A folyó túlsó
Hajnalba,hajnalba.
partján, s egyéb
Gazdag Erzsi logikai feladványok
1. A folyó egyik partján
állsz, a túlsó oldalon van egy
barackfa. Hogyan mész át a
másik oldalra nyáron? Van
egy csónakod így át tudsz
evezni. És télen, hogyan
mész át barackot enni? A
folyó befagyott így nem
tudsz csónakkal menni.
2.

Egy pásztornak át kell

Sárga berek, sárga alkony,
sárga virág nyit a parton,
s mintha pletykás tündér
volna,
hírül adja: itt a gólya.
Mi ez?
Bölcsőmet vad
szél cibálja,
takaróm a

vinni a folyón egy farkast,
egy kecskét és egy
káposztát. A csónakkal
egyszerre csak az egyiket
tudja átvinni. De ha a
pásztor magára hagyja a
farkast a kecskével, vagy a
kecskét a káposztával, akkor
az egyik megeszi a másikat.
Hogyan kelhetnek át a
folyón, hogy senkinek ne
legyen bántódása?
3. Két indián üldögél a
patak partján, majd az egyik
m e g s z ó l a l .
-Uff, kicsi Réti Szellő te

arcodat befutja
mennyei repkény.
Mi az?
Minden
nélkül.
Mi az?

nap

felkel

láb

Mikor felkel, minden éled,
Életre kel a természet.
Mozdul
növény,
állat,
ember,
Levegő, víz, felhő, tenger.
Mondd, mi lehet?
Gyűjtötte:
Molnár Gergely 6.b

hópehely.
Habár kicsit
hideg dunnám,
mégis jó, hogy átölel.
A nap első
sugarától,
a hópaplan megreped...
Én vagyok az
első virág...
Ki tudja a nevemet?
Domb tetején,
bokor alatt,
tavaszt énekel.
Mi az?

Gyűjtötte:
Molnár Gergely 6.b

vag y az én fiam!
Erre a másik mondja:
-Uff, Sebes Sólyom, viszont
te nem vagy az én apám!
Hogyan lehetséges ez?
4. Meghalt az öreg arab.
Végrendelete szerint a két
fia közül az örökli mesés
vagyonát, amelyikük tevéje
eg y ver sen y során
leglassabban
ér
a
legközelebbi oázisig. A
végrendelet felolvasása után
a két fiú tevére pattant, és
gyors iramban elindult az
oázis felé. Miért?

Figyelő

Száz emeletes épület,
két tojás s egyéb
logikai feladványok
1. Van egy 100 emeletes épület
és van 2 db tojásunk. Ha
valamelyik emeleten kidobjuk a
tojást akkor az vagy összetörik
vagy nem. Hogyan állapítjuk
meg
legkevesebb
próbálkozásból, hogy hányadik
emeletig marad a tojás
s é r t e t l e n ?
Vigyázzunk, mert csak 2
tojásunk van és ugyebár 100
emelet!
2. Egy asztalon kilenc külsőre
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teljesen egyforma biliárdgolyónk
v a n . Az o n b a n a z e g yi k
biliárdgolyó egy kicsit nehezebb,
mi nt a többi nyol c.
Van egy kéttányéros mérlegünk
amellyel két mérésből meg kell
állapítani, hogy melyik a nehezebb
biliárdgolyó. Hogyan csináljuk?
3. Egy villanyszerelő beköt a
pi ncében három l ámpát ,
amelyeknek a kapcsolójuk a lakás
földszintjén találhatóak.
De sajnos elfelejtette, hogy melyik
kapcsoló, melyik körtéhez lett
csatlakoztatva. Hogyan állapítja
meg, melyik lámpához melyik
kapcsoló van kötve, ha csak
egyszer mehet le a pincébe?
4. Péter tegnapelőtt 17 éves volt,

jövőre 20 éves lesz. Hogyan
lehetséges ez?
5.
Van két kötelünk és egy
d ob oz g yu fá n k . A k öt él
meggyújtva pontosan 1 óra alatt
ég le. A feladat az, hogy
megmérjünk a kötél segítségével
15 perces időintervallumot.
Hogyan csináljuk? A kötelek nem
feltétlenül homogének, azaz lehet,
hogy nem fél óra alatt égnek le a
felükig! Az se biztos, hogy
ugyanolyan tempóban égnek!
tehát ha a megoldásodban
szerepel a “félbehajtom” vagy a
“közepén meggyújtom”, akkor
gondold át újra, hogy nem
h as znált ad -e ki e zt a
tulajdonságot!

„Csúszik a jég a
folyón, foltosra sötétül
a part is,
olvad a hó, a nyulak
meg az őzek lába
nyomán már

Írd be a képeknek megfelelő elnevezést a négyzetrácsba, s megfejtésül egy ismert magyar
költő nevét kapod!
Szerkesztette: Csernyák Huba 6.b

kis pocsolyákban a
nap csecsemőnyi
sugár lubickol.
Száll a tavasz kibomolt
hajjal, heverő hegyek
ormán,
tárnák mélyein és
vakondok túrta
lyukakban,
fák gyökerén fut , a
rügy gyöngéd hónalja
tövében,
s csiklandós levelek
szárán pihen és
tovaszáguld.
S szerte a réten, a
domb fodrán, fodros
tavakon kék
lánggal lobban az ég.”
Radnóti Miklós
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Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
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Tavaszi versek
Szabó Lőrinc: Az áprilisi
rügyekhez
"...De szépek vagytok,
tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem
kérdezitek,
mi vár rátok- ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét
füve,
a barna
ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április."

Lux Color
Printing

Végh György: Virághozó
április

Weöres Sándor: Ha a világ
rigó lenne

Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.

Ha a világ rigó lenne,
Kötényemben ő fütyülne,
Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna.

Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.
Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.

De ha a világ rigó lenne,
kötényembe nem is férne,
Kötényem is honnan volna,
Ha egész világ rigó volna.

