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8b –  
“Egyszer véget ér a lázas ifjúság, / 

Egyszer elmúlnak a színes 

éjszakák, / Egyszer véget ér az 
álom, egyszer véget ér a nyár, / 

Ami elmúlt, soha nem jön vissza 

már.” 
Máté Péter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óbecsei 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Radnóti Miklós Önképzőkörének 

diáklapja. 

LVIII. évf. 199. szám 

Óbecse, 2017. 05. 31. 
 

8c – 
“Nézz vissza most egy 

percre, nézz az útra /  
Nézd meg, mit tett, mit 

alkotott a munka, /  

Nézz vissza…aztán ismét 
csak előre, /  

S indulj tovább az alkotó 

jövőbe.”  

Kiss Jenő  

 

 

 

 

8a –  
“Odjednom:  

ko da su prešli 

preko velikog mosta,  
izvijenog i lepog  

što podseća na dugu, 

u neki novi život,  
na neku  

obalu drugu.” 

Miroslav Antić 
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„Nem az idő halad: mi változunk,  

Egy század, egy nap szinte egyre megy.  

Ne félj, betöltöd célodat te is,  

Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van  

Szorítva az ember egyénisége.“ 

Madách Imre 
 

 

Kedves Ballagók! Kedves diákok! 
 

Figyelő diákújságunk ismét teljes pompájában kerülhet 

kezetekbe.  Ezúttal színes, tarka oldalakon olvashattok a már 

megszokott rovatokról, szemlélhettek képeket, rajzokat, 

amelyeket diátársaitok készítettek vagy ebben a tanévben, vagy 

valamelyik korábbi tanév folyamán. Ismét böngészhettek szép, díjnyertes írások között, olvashattok iskolánk 

életének pillanatairól, kedves és kedvenc tanárokról, a vadvirágos természetről, riportokon keresztül 

tájékozódhattok eredményes tanulóinkról… Olvashattok szerb, német s angol szövegeket, amelyeket szintén 

társaitok hoztak létre vagy nyelvórán, vagy nyelvet lógatva óra előtt, a szünetben, vagy fejbúbot vakargatva 

otthon, szoba csöndjében. Kacaghattok vicceken, tréfás történeteken, törhetitek agytekervényeiteket 

különféle IQ-s feladványokon. 

A leglényegesebb, hogy sok-sok írásból értesülhettek nyolcadikosaink, ballagóink Petőfiben eltöltött 

napjairól, örömteli vagy ürömteli pillanatairól, ellenőrzők és dolgozatok okozta izgalmakról, első 

szerelmekről, különféle csalafintaságokról. Olvashattok érzelmes esszéket, visszaemlékezéseket, 

bölcseleteket. Körbejárjuk a Hova tovább? örök kérdést is. 

A szép írásokat, rajzokat köszönjük minden szorgos diákunknak s természetesen az őket segítő 

pedagógusoknak, Kovács Kuszli Angélának, Magyar Klementinának, Marton Ilonának, Cuk Daniellának, 

Tadein Stelanak, Suncica Banjaninnak, Vajda Emesének, Csernyák Szilviának, Palotás Alekszandrának, 

Vastag Géber Juditnak, Molnár Sóti Irénnek, Hain Tündének, Tufegdzic Mónikának, Turzai Valériának… 

A Balagóknak pedig a végén egy kis útravalóul a batyuba egy üzenetet csomagolunk. Olvassátok el szívvel, 

hallgassátok meg lélekkel, s mélyen zárjátok el az emléketekbe. Gazdagodhattok általa. Íme:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Szonett ballagóknak 
 

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,  

a szó, a könny, a mosoly s a virág.  

Körétek gyűlik szinte a világ,  

s mi néktek adjuk búcsúzó szivünket.  
 

Az életet, mely jutalmaz és büntet,  

s melyben az ember örökké diák,  
most jelképezi zöld májusi ág,  

s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.  

 
Szép lassúsággal, búsan szól az ének,  

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,  

a sok kopott pad integet felétek,  

 
tán könny is csordul, nem tudni okát.  

Elsápadva a messzeségbe néztek,  

s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább! 
 

Hullócsillag 
 

Este volt s az ablakban ültem, 

Csendben az eget kémleltem. 

Fönn a sötét messzeségben 

Pici csillag ült félénken. 

Integetett észrevétlen, fénylett erősen, 

Majd csíkot húzott hirtelen az égen. 

Bennem maradt egy gyermeki vágy: 

Az én hullócsillagom valahol biztos rám vár! 

Csúri Kira 2.b 

http://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/279
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Kedves ballagó nyolcadikosok! 

 

Nyolc évet töltöttetek el ebben az iskolában, a Petőfiben. Büsze Petőfisek lehettek. Ebbe  az 
iskolába járni olyan érzés, mintha a második othonunkba jönnénk. Egy nagy család ez a 

közösség, ahol mindenki segít mindenkin és jol érezzük magunkat. Eljött az idő, hogy 

továbblépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak.     

Búcsúztok tanáraitoktól, Pecze Ferenc és Nacsa Erika osztályfőnökeitektők, az iskola 
dolgozóitól, a pedagógustól, a pszichologustól, a mesterektől, takarítóktól, az igazgatótól, 

tőlünk iskolatársaktól és a tantermektől. Itt hagyjátok a mindenttudó matektermet, az virágos biológiatermet, a 

tornatermet és a többit, amelyekben nyolc évig  tartózkodtatok és okosodtatok. Mostmár nem vágtattok végig nap mint 
nap a hosszan kígyózó lépcsősoron és nem sétáltok végig a zajos folyosókon. Nyolc szép évet töltöttetek ezen falak 

közt. Emlékeitek mindég ide fognak kötni titeket.    

Hét évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok, Vastag 

Géber Judit, Csernyák Szilvia és Sánta Éva  sok-sok türeelmmel vezettek titeket a betűk és a számok birodalmába.                                                        
Ötödik osztályban már tanárok segítségével bővítettétek ismereteitek körét.  Sokszor talán nem hittetek nekik, de 

higgyétek el most, hogy mindent, amit tettek, értetek tették! Értetek dolgoztak olyan keményen osztályfőnökeitek 

Nacsa Erika tanárnő és Pecze Ferenc tanár úr.  
Búcsúzunk most tőletek, mi hetedikesek. Itt hagytok minket. Talán vissza se néztek, amikor kiléptek ezen épület 

kapuján, egyenesen a nagybetűs ELETBE! Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha ne feledjétek, hogy a 

Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói voltatok nyolc éven át.  
Kívánjuk, hogy minden, amit el szeretnétek érni, sikerüljön számotokra! Ady Endre soraival búcsúzunk tőletek: 

"A szárny megnőtt üresen áll a fészek. 

 Csak álom volt a szép diákvilág. 

 S mint a fecske alkonyati szélben, 
 Ma szárnyat bont egy sereg diák." 

Varnyú Sára 7.b 

 

Én, a petőfis 

 

Különös érzés ide járni, mert az anyanyelvemet feltudom itt használni és büszkén viselni. Ez az iskola egy  tökéletes 
író Petőfi Sándor nevét viseli és ez egy plussz öröm számomra, hogy itt lehetek. Sok barátot ismerhetek itt meg még, 

nemsokára az alsósokat is megismerhetjük. Évek óta ide járok és ide sok emlék fűz. Nem tudom másoknak milyen 

érzés ide járni, de gondolom kinek jó, kinek rossz. Ez nem egy különös iskola, nem másabb, mint a többi nincs lift 

vagy mozgó lépcső, itt is csak a fárasztó lépcsők vezetnek a folyosók egyes helyeire. Itt is csak színesek a falak és 
tábla van minden teremben, de egyetlen dolog más, mint máshol, itt érző emberek vannak és a sok gond ellenére 

mindent könnyebbszerrel megoldják a tanárok, pichológus és mi diákok közösen. Itt sok anyagot tanulunk és egyben 

olyankat is amelyet az életben fel tudunk használni. Az iskolámra büszke vagyok ha szeretem ha nem és örülök, hogy 
anyuék ide írattak. / Dániel Daniella 6.b 

A Petőfi a legjobb. Sok a magyar, kevés a szerb. Jó sokan vagyunk, ezért jókat játszunk a szünetekben. Mivel jók a 

focisták, ezért rengeteget focizunk. Jó ide járni, mert jó az osztályom, és mert jó a hangulat. / Lengyel László 6.b 

Nekem Petőfisnek lenni azt jelent, hogy sok mindent megtanulok. A tanulás közben viszont sokat viccelődünk és 

nevetünk. A szünetben zenét is engedünk. / Nagy Rebeka 6.b 

Petőfis diáknak lenni csodálatos érzés. Néha piszkáljuk egymást, de azért összetarzunk. A legjobb, hogy 
vannakversenyek, kézművességek, és hát a gyerekhét. Igen, a gyerekhéten főzünk, sportolunk, játékokat játszunk. Az 

iskolában sajnos tanulni kell, de a sok ’’rossz’’ dolog mellett sok jó is rejtőzik. / Rajsli Tímea 6.b 

Nekem a Petőfi  egy hatalmas név, mert ebbe az iskolába járhatok, és ő az egyik kedvenc íróm Arany János mellett. 

Az iskolával szemben helyezkedik el a Petőfi Sándor Magyar kultúrkör, ahol van lehetőségem táncolni. Nagyon 
szeretem ezt az iskolát, mert nagyszünetekben még focizni is lehet. / Lukács Szabolcs 6.b 
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Tisztelt  osztályfőnök! Tisztelt tanáraink és tanítóink!    

Kedves szülők! Kedves diáktársaink, és barátaink! 

 
„Én iskolám, köszönöm most neked,  

Hogy az eljött élet-csaták között  

Volt mindig hozzám víg üzeneted.” 

(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba) 
 

Ady Endre szavaival idézem meg az elröppent nyolc évet, amelynek ma végére értünk.  

Eljött a nap, amit már mindanyian vártunk. Egy korszak zárult le előttünk. Megnőttünk és talán bölcsebbek lettünk. 

Nyolc  évvel ezelőtt aprók voltunk, félénkek és bátortalanok. A tanító néni kedvesen fogadott bennünket . Az akkori 
negyedikes diákok szép fogadó ünnepséget készítettek nekünk. Mi mégis szégyenlősek voltunk. A tanító nénik, 

Csernyák Szilvia, Vastag Géber Judit és Sánta Éva  voltak azok a személyek, akik bátorítottak bennünket, s négy éven 

keresztül neveltek és tanítottak minket. Most láthatjuk azt, hogy gondtalan gyermekéveink csak ő mellettük, az alsó 
osztályban  voltak.  

Ötödik osztálytól kezdve a felső osztályokban már nehezebb idők vártak ránk. Osztályfőnökeink, Pece Ferenc, Nacsa 

Erika sokat szenvedtek velünk.  

Minden óra más volt. Egy-egy új kihívás. Mindig új tanár. Sokat kellett alkalmazkodnunk. Persze ez nem volt könnyű. 
Nőttünk. Feltört bennünk a kamszság, a dac. A tanulást feleslegesnek találtuk. Forrongtunk. Kerestük az igazunkat, és 

ezért sokszor szembeszáltunk a felnőttekkel. Tanárainknak, szüleinknek sok gondot okoztunk ezzel. 

Ma, a búcsú napján csak a szépre emlékezünk. Hálával tartozunk a gondviselésért és a fáradozásért. Most ébredünk rá, 
hogy pályaválasztás előtt állunk. Megnyílik előtünk a világ, és a megszokott diák életünkből égy ismeretlen, új világba 

lépünk. A nyolc év alatt itt, a Petőfiben szereztük meg az alaptudást, itt tanultunk meg írni, olvasni és számolni. 

Magunkkal visszük ezt a tudást, a sok emléket.  Igérjük, hogy tanárainkat nem feledjük el. Mint ahogy azt sem, hogy 
Petőfisek voltunk. Ahol szakcsoportokra, versenyekre jártunk. Barátokat szereztünk. Természet iskolában, 

osztálykirándulásokon vettünk részt.  

Remélem kedves osztálytársaim bármilyen hosszú és fárasztó volt ez a nyolc év, nektek is szép emlékekkel zárul. 

Egymást nem feledjük el, mint ahogy dáktársainkat sem. 
Utánunk felnövők: diáknak lenni felelőséggel jár. Példát kell, hogy mutassatok, s igazi Petőfissé kell válljatok. Ehhez 

sok sikert kívánunk nektek. 

Butás Flórián 8.b 
 

Én, a Petőfis 
 

A Petőfi számomra a második otthonom. Olyan nekem az öreg épület, mint egy biztonságos menedék. S jelenti még a 
barátokat is. Gyakran kifáradok, főleg tornaórán a futballban vagy a sok futásban, de szeretek itt lenni, a Petőfiben, 

barátok között. / Sárkány Vilmos 6.c 

Igazából felsőben kezdtem érezni, mit jelent Petőfisnek lenni. Röviden: Petőfisnek lenni a legjobb. Petőfis élet, Petőfis 

lélek. Petőfis leszek, amíg élek. / Hadnagy Zsombor 6.c 
Szeretem a Petőfit. Itt tanultam meg az alapokat: írni, olvasni, összeadni, kivonni, szorozni és osztani. / Tóth Ákos 6.c 

Szeretek diák lenni. Szeretem iskolámat, a Petőfit. Megfigyeltem, hogy furcsa ez a világ. Sokan járnak iskolába s a 

legtöbben nem szeretettel. Mindég máshol szeretnének lenni. Aztán a világon sokan élnek olyanok is, akik szívesen 
járnának iskolába, de nincs rá lehetőségük. Örülök, hogy én Petőfis lehetek s tanulhatok írni, olvasni és számolni s 

közben barátok között lehetek. / Fehér Dávid 6.c  

Nekem Petőfisnek lenni azt jelenti, hogy nem csak egy egyszerű iskolába járok. Hanem a nagy magyar költő nevét 
viselő épületbe, a Petőfibe. Lehet, hogy mindenhol vannak táblák, kréták és egyéb iskolai tanszerek. De Petőfi 

szellemisége e falakat járja be teljesen. Kedves pillanatom volt, amikor iskolámat képviseltem az úszóversenyen. 

Nagy elszántsággal úsztam, hogy dobogóra juttassam a sulimat. / Pesti Erik 6.c 

Itt a Petőfiben tanultam meg, hogy mi a barátság és mi a kompromisszum. Az írás, olvasás, szorzás és osztás 
művészetét mind itt a nagy iskolában sajátítottam el. Ugy gondolom, amit itt szereztünk tudást, azt sohasem fogjuk 

elveszíteni. Az mindvégig örök marad. / Kákonyi Balázs 6.c 
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Költészet-napi szavalóverseny 2017 

PSMK 

 
1964 óta József Attila születésének napján, azaz április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ezen a napon minden 

évben előadások, felolvasások és versmondó versenyek keretében emlékeznek meg a poétikáról. A Petőfi Sándor 

Magyar Kultúrkörben 12 éve tartanak szavalóversenyt. Az idei megmérettetésre, amelyet a budapesti Nemzeti 

Kulturális Alap, a csongrádi RaszteR Könyvkiadó és az óbecsei önkormányzat támogatott, 102 szavaló jelentkezett be 
óbecséről, Dreáról és Péterrévéről. A versenyzők két helyszínen versenyeztek, akiket 3-3 tagú, nemzetközi zsűri 

hallgatta meg és értékelte produkcióikat. 

A zsűri: 
 Tyukász Imréné-Margit Csográdról, a Piroskavárosi Általános Iskola tanárnője 

 Postáné Pető Györgyi Csongrádról, a Batsányi János Gimnázium tanára és 

 Kancsár Izabella, a Vajdasági Televízió munkatársnője, 

 Török Marika, a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000 elnöke 
 Posta István Csongrádról, a Batsányi János Gimnázium tanára 

 Fenyvesi Szilvia, a Népkönyvtár munkatársnője 

„Nagyon jó kezdeményezés, bárhol a költészetről és a költészet napjáról megemlékezni. Mai világunkban a költészet 
már nagyon másodrangú dologgá válik. A gyerekek inkább az internetet, a videojátékokat szeretik, és az olvasás 

valahogy másodrangúvá kezd válni. Vissza kell őket szoktatni az olvasásra, rá kell őket nevelni arra, hogy igenis 

vannak értékek a múltban, amiket elő kell venni, és akár naponta is felhasználni. Egy-egy ilyen alkalom kiváló 
lehetőség arra, hogy a gyerekek elővegyék ezeket a verseket. Lehetnek azok mai, modern versek is. Minden olyan kis 

vers, amit megtanulnak, az a kultúra része. Az övék lesz, és továbbadhatják majd a saját gyerekeiknek később”, 

mondta Postáné Pető Györgyi, aki a szavalókat is értékelte: „Nagyon tetszett, főleg a kicsiknél, hogy ennyi vállalkozó 

szellemű ember van, tehát bennük még ott van az, hogy kimernek állni, próbálkozni, és nagyon-nagyon ügyesek 
voltak. Néhányan korukat meghaladóan értették a szöveget, ügyesen előadták azt. A nagyok viszont teljesen 

megleptek, pozitív értelemben. Szépen beszéltek, gyönyörűen ejtették a szavakat, nagyon tetszett, ahogy a nyelvvel 

játszottak, és ami még külön meglepetés volt, hogy a választott verseket értették, és nem csak elszavalták, hanem 
tényleg értő versmondás állt mögöttük”, tetet hozzá. 

 A díjazottak névsora: 

Első osztályosok 

2. helyezés: Kisutcai Ivett , Koncz Villő és Farkas Larissza  

3. helyezés: Becsei Bence (Petőfi Sándor iskola) 
Szervezők különdíja: Mester Snežana (Petőfi Sándor iskola-Drea) 

Második osztályosok 

1. helyezés: Herbatényi Botond (Petőfi Sándor iskola) 

2. helyezés: Csúri Kira (Petőfi Sándor iskola) 

Szervezők különdíja: Boja Edina (Petőfi Sándor iskola-Drea) 

Harmadik-negyedik osztályosok 

2. helyezés: Péter Petra (Petőfi Sándor iskola)  

3. helyezés: Kapor Noémi (Petőfi Sándor iskola) 

Ötödik-hatodik osztályosok 

1. helyezés: Herbatényi Zalán (Petőfi Sándor iskola) 

2. helyezés: Lukács Szabolcs és Kákonyi Balázs  

Hetedik-nyolcadik osztályosok 

1. helyezés: Tóth Martina és Varnyú Emese  

3. helyezés: Bezeg Réka (Petőfi Sándor iskola) 
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Vuk-diplomára és különdiplomákra jelölt 
nyolcadikosaink: 

Lista osmaka koji su kandidati za 

specijalne i Vukove diplome: 
 

8.a – Boris Vračarić 

8.b – Butás Flórián 

8.c – Szabó Beatrix és Bezeg Réka 

 

Eljött a búcsú pillanata. Az a pillanat, amely mindig mindenkit szomorúsággal tölt el. Valami elmúlik, ami kedves volt 

nekünk, valahonnan el kell mennetek, ahol jól éreztétek magatokat. A búcsúzás mindig fájdalmas, de mindig egy új 
lehetőség, egy új út kapuját nyitja meg a búcsúzónak.  

Különlegesek vagytok, valamennyien egyediek és megismételhetetlenek.  

Most továbbindultok erről az első állomásról nagy utatokon. Ezen az úton én már csak messziről követhetlek 
benneteket, de ott lesznek a szüleitek, új tanárok, akik segítenek a nagy feladatban. 

A felnőtté válás egyik fontos jellemzője, hogy tudjatok nyitottak lenni mások gondjai felé, észrevenni, ha a másik 

segítségre szorul, és legfőképpen tanuljatok meg hálásnak lenni. Soha ne felejtsétek el, hogy nem vagytok egyedül! 

Vannak szüleitek, testvéreitek, igaz barátaitok és mi is itt vagyunk, a volt tanáraitok, akik úgy ismerünk benneteket 
majdnem, mint a szüleitek, hiszen előttünk nőttetek fel. 

Útjaink hamarosan elválnak, de hiszek benne, hogy hamarosan valahol ismét keresztezni fogják egymást. 

Most elhagyjátok a Petőfi Sándor Általános Iskolát, de az intézmény kapuja mindig nyitva áll előttetek és nemcsak az 
eljövendő osztálytalálkozók alkalmával, hanem majd akkor is, amikor tanáraitok már nem lehetnek itt együtt veletek. 

Ti akkor is és mindig ide tartoztok és ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhova is sodorjon 

benneteket az élet vihara. 
Kassák Lajost idézve  

„Aki elment, az elment, de aki egyszer  

nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.” 

Sok sikert kívánok nektek a nagybetűs életben és remélem, mindannyian eléritek kitűzött céljaitokat. Jó utat nektek! 

Nacsa Erika osztályfőnök 

Nyolc év 

 
Egy áve mág mi köszöntünk el a nyolcadikosoktól. Ma mi állunk az ajtó előtt, hogy kilépjünk rajta s búcsút intsünk a 

Petőfi iskolának, pajtásoknak, tanároknak. 

Nyolc év gyorsan elrepült. A kezdetekkor tanítóink fogadtak bennünket, szeretettel és türelemmel vezettek be minket 

a tudás rejtelmeibe. Megtanultunk írni, olvasni, számolni. 
Aztán jött a felső. Számomra minden nagyon új volt. Én ekkor, ötödik osztályban íratkoztam be a Petőfi iskolába. A 

beilleszkedéssel nem volt gondom. Hamar megszerettem az új osztálytársakat. A tudásunk gyarapodott, mi 

növekedtünk és a négy év észrevétlenül lepergett. 
Most itt állunk ballagóként. Kavarognak bennünk az együtt töltött évek emlékei: a kirándulások vidám pillanatai, a 

játékok izgalamai. Különös belegondolnunk, hogy szeptemberben már nem ebben az iskolában csöngetnek be 

számunkra az új tanévre. Az elmúlt nyolc esztendő szép emlékkent fog élni bennünk. 
Nem csak egymástól, de tanárainktól is elbúcsúzunk, akik tanítottak, neveltek bennünket. Most érezzük csak át igazán, 

mekkora biztonságot adott nekünk ez a hely, második otthonunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk házirendjét, 

az épület legeldugottab zugait... 

Soha sem feledjük, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói voltunk. 

Bezeg Réka 8.c 

 

Az óvoda végén már nagyon vártam, hogy iskolás lehessek. Idősebb barátaim előre figyelmeztettek, hogy nem lesz az 
annyira jó, de én akkor is hittem, hogy biztos más lesz, de jó. 

Emlékszem, az első nap óriási lelkesedéssel, izgalommal, érdeklődéssel indultam az iskolába. Aztán napokig, hetekig, 

sőt hónapokon át azon versengtünk társaimmal, hogy a tanító néni előőt érkezzünk az iskolába, mégha ezért hamarabb 
is kellett felkelnünk.  

Hatalmas változásként éltük meg, amikor a négy év elteltével már tanárok álltak a katedrán.  

Mindég szerettem iskolába járni. Felsősként sok csínytevésben, kalandban volt részem. Az osztályom összetartó volt, 

sokat örültünk egymásnak.  
Visszatekintve a nyolc évre, tudom, sok szép emlékkel búcsúzom a 

Petőfitől. A számtalan kaland, a jó hangulatú órák, a vicces 

történetek mély nyomot hagytak bennem, akárcsak a barátaim.  

Szabó Beatrix 8.c 
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1. KAMASZI ARNOLD  

Az általános iskolát követően az óbecsei Műszaki Iskolába szeretnék iratkozni. Érdekel az informatika, továbbá a 

számítógépek karbantartása, szervizelése és a számítógépes programok írását is meg szeretném tanulni. Miután 
lediplomázok, mindenképpen nagyvárosba költöznék (Újvidék, Belgrád), hogy a négy év alatt megszerzett ismeretket 

kellőképpen kamatoztatni tudjam.  

 
2. ALTGAJER ANITA 

A legszebb nyolc évet töltöttem el ebben az iskolában. A sok törődést, figyelmet, amit ránk fordítottak tanáraink, soha 

nem feledem. Hiányozni fog minden egyes perc, melyet itt töltöttem. Ami a jövőmet illeti: cukrászként szeretnék 

dolgozni. Imádok sütögetni, már számtalan kalács receptjét megtanultam fejből, ezért is választottam az óbecsi 
Közgazdasági – Kereskedelmi Középiskola cukrász szakirányát.  

 
3. KISS ANDREA  

Fontosnak tartom, hogy az általános iskola elvégzése után olyan szakmát válasszunk magunknak, melyet valóban 
szeretünk. Én azért döntöttem a pénzügyi adminisztrátor szak mellette, mert a jövőben egy bankban képzelem el a 

mindennapjaimat.  

 
4. VARNYÚ GYÖRGY 

Az általános iskola elvégzése után, több osztálytársamhoz hasonlóan, az óbecsei Műszaki Iskolába szeretnék iratkozni. 

A lakatos – hegesztő szakot választottam. Szerintem ez egy nagyon keresett szakma. Én külföldön képzelem el a 

jövőmet, és sokaktól azt hallottam, hogy munkalehetőség tekintetében ezen a terülten kinn nagy a kereslet.  

 
5. SZABÓ BEATRIX  

Óvodás koromban színésznő szerettem volna lenni. Sokáig motoszkált benne a gondolat, hogy ha felnövök, én leszek 

a legsikeresebb ezen a pályán. Harmadikban azt terveztem, az orvosira iratkozom, aztán mikor felsős lettem a 

pszichológia kezdett érdekelni. Most, hogy itt állok a választás kapujában, rájöttem, hogy egyik szakterületen sem 
tudom igazán elképzelni magam, ezért úgy döntöttem, gimnáziumba iratkozom.  

 
6. CSIKOTA ANDREA 

Szakács szeretnék lenni, mert nagyon szeretek sütni és fűzni. Egy szegedi középiskolát szemeltem ki magamnak, 
remélem, felvesznek.  

 
7. CSEPELLA BARBARA 

Számomra sokáig nehézséget okozott a megfelelő szak kiválasztása, mert sok mindent szeretek csinálni. Nemrégiben 
azonban sikerült döntést hoznom, gyógyszerész akarok lenni. A gyógyszerek összetevői, a hatásai és mellékhatásai is 

érdekelnek, ezért választottam a zentai Egészségügyi Középiskolát.  

 
8. CSORDÁS CSABA 

Az óbecsei Műszaki Iskolába iratkozom, mivel a kedven tantárgyam az informatika.  

A középiskola elvégzése után programozóként szeretnék dolgozni egy vállalatnál.  

 
9. BEZEG RÉKA 

Nagyon gyorsan elmúlt ez a nyolc év. A pályaválasztás sok nehézséget okozott számomra. Végül eldöntöttem, 

gimnáziumba iratkozom. Ha azt befejezem, szeretnék bejutni az egyik Testnevelési Egyetemre, hogy az asztali teniszt 

folytatni tudjam. Remélem, elérem a célomat.  
 

Emlékszem, miután befejeztem az óvodát, nagyon vártam a szeptember 1-jét, hogy iskolába indulhassak. 

Boldogsággal töltött el a gondolat, hogy végre én is első osztályos lehetek.  

Kezdetben minden szokatlan volt. A társaim közül csak néhányat ismertem, szégyenlősek, félénkek voltunk. 
Ez az állapot azonban nem tartott sokáig, néhány hét alatt nagyon jól összecsiszolódtunk. Mondhatni a legjobb barátok 

lettünk. A tanító nénit, Tufegdžić Mónikát már az első napon megszerettem.  

Azóta sok minden történt velem: többek között megtanultam írni, olvasni, számolni, újabbnál újabb 
tantárgyakkal ismerkedtem meg, melyek közül sokat meg is szerettem. Mikor ötödik osztályos lettem, egy nagyon jó 

osztályfőnököt kaptunk, Nacsa Erikát, aki matematika szakos tanár.  

Ez a nyolc esztendő számomra fantasztikus volt. A közös kirándulásokat, a szaktantárgyi versenyek izgalmait, 

a jó hangulatban zajló tanítási órákat soha nem fogam elfelejteni.  

Csepella Barbara 8.c  
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Szabó Lőrinc – 

Tóbisz Tinelli Tamás: 

Kicsi vagyok én 

 

Kicsi vagyok én,  

majd megnövök én,  

mint a tüdő a fazékból  

kidagadok én.  
 

Kicsi vagyok én,  

majd megnövök én,  

apámnál is, anyámnál is  

nagyobb leszek én.  

 

Kicsi vagyok én,  

erős leszek én,  

világ minden óriását  

földhöz vágom én.  

 
Kicsi vagyok én,  

bátor leszek én,  

óriások palotáját  

elfoglalom én.  

 

Kicsi vagyok én,  

nagy úr leszek én,  

aranyszobát adok minden  

testvéremnek én.  

 

Kicsi vagyok én,  

vezér leszek én,  
én leszek a legjobb ember  

a föld kerekén! 
 

 

Ha nagy leszek... 

 
Ha nagy leszek, szerelő fogok lenni. Mindent megszerelek, autókat, 

traktorokat... 

Lesz egy feleségem, hosszúhajú, fekete szemű. Kettő gyerekünk lesz, egy fiú és 
egy lány. Ha rosszalkodnak a gyerekek, akkor szobafogságban fognak lenni. A 

házunkat kékre és zöldre fogjuk festeni. Lesz egy világoskék színű autónk, egy 

traktorunk és egy motrunk. (Varga Árpád 2.b) 

 

Ha nagy leszek, akkor férjhez fogok menni. Három gyerekünk lesz: Dorotia, Zoé 

és Noel. A gyerekeimmel szigorú leszek. Azért nem ordítozok rájuk, ugyis 
megszokják a rendet. Mivel anyukám pizzériát vezet, ezért ezt örökölni fogom 

tőle, és én is pizzát fogok árulni. Apukám tetovál. Szeretném megtanulni tőle 

ezt, és akkor én is tetoválással keresnék zsebpénzt.  

Belgrádban fugunk élni egy nagy üvegházban. Kettő autónk lesz. Két kutyánk is 
lesz, egy németjuhász és egy buldog. (Csúri Kira 2.b) 

 

Ha nagy leszek, akkor amíg a férjem dolgozik, addig én Juliskámra, a 
kislányomra fogok vigyázni. Bármi baja lesz, én törődni, gondoskodni fogok 

róla. (Szerda Leontina 2.b) 

 

Ha nagy leszek, malomban fogok dolgozni. Nem lesz feleségem. Nem lesznek 
gyerekeim. Egy tanyán fogok élni. Lesz majd villásom, autóm, traktorom, 

kombájnom, motorom. Szép kertem lesz. Kutyáim, macskáim, csirkéim, 

malacaim lesznek. Nőstény kecském lesz. Udvaromat díszíti majd egy pár kakas 
és pulyka. (Berkes Máté 2.b) 

 

Ha nagy leszek, nyitok egy éttermet. Az éttermemnek lesz nagy udvara, 
amelyben a gyerekeknek lesz kialakítva egy szép játszótér is. Lesz feleségem és 

kettő gyerekem. A gyerekekkel lesznek biztos gondok. Egyik majd kutyát akar, 

amíg a másik macskát. Azért megpróbálom őket minél jobb emberekké nevelni. 

Házunk nem emeletes lesz, inkább tágas. Lesz egy autónk is. (Herbatényi Botond 2.b) 

 

Ha nagy leszek, lesz egy férjem. Máténak fogják hívni. Lesz három gyermekünk: Kira, Lilla és Emese. Autónk és 

motorunk is lesz. Házunk emeletes lesz. Rend lesz benne. Iskolában fogok dolgozni. Ha tanulóim rosszak lesznek, 
akkor szigorú fogok velük lenni. Gyerekeimet mindenre megtanítom. Hobbim a varrás lesz. (Sétáló Anett 2.b) 

 

Ha nagy leszek, lesz feleségem és gyerekem. Munkám is lesz. Az lesz a munkám, hogy én fogom megmondani az 
embereknek, hol ássanak és hová rakják a csöveket. Szép autóm és szép házam fog lenni. (Rác Kolompár Alen 2.b) 

 

Ha nagy leszek, lesz egy barna hajú és barna szemű férjem és kettő gyerekem, egy fiú, Árpi és egy lány, Lilla. 

Szeretni fogom őket. Ha a gyerekeim rosszak lesznek, akkor úgy fogom megbüntetni őket, hogy nem fogom kiengedni 
őket játszani a barátaikhoz. Szép autónk és házunk fog lenni. Kerékpárunk is lesz. Szombaton és vasárnap lesz 

szabadidőm. (Mészáros Emese 2.b) 

 
Ha nagy leszek, lesz egy férjem és két gyerekem, Anna és Dominik. Én állatorvos fogok lenni. Házunk emeletes lesz. 

Lesz autónk kettő, kutyánk is lesz szintén kettő. (Kovács Lilla 2.b) 

 

Ha nagy leszek, akkor magánvállalkozó leszek. Mindent meg fogok javtani. Nina lesz a feleségem. Három gyerekünk 
lesz. Háromemeletes házban fogunk élni.Lesz autónk. Földünk is fog lenni. Meg traktoraink. Lesznek munkásaink. Én 

leszek a „tibibácsi”. Húszezer dínárt fogok fizetni a munkásainknak. (Pekár Donald 2.b) 

 
Ha nagy leszek, akkor apukám munkahelyén fogok dolgozni. Feleségemet Pap Marinellának fogják hívni. Egy 

gyerekünk fog lenni. Ha rosszul viselkedik, akkor sarokba fogjuk állítani. Lesz autónk és emeletes házunk. (Aranyos 

Andor 2.b) 
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Mint volt osztályfőnök emlékezni fogok rájuk... 

Mártonra: aki a karját használta képzőművészeti 

vászonnak. 

Klaudiára: aki azon a napon született, amikor én. 
Flóriánra: aki folyamatosan egyensúlyozott a 

tanulás és a társai csínytevései között. 

Endrére: aki állandóan idegeskedett valamin. 
Leára: mint folytonos mobilhasználóra. 

Anasztáziára: aki állandóan csak mosolygott, 

színésznői fogsorát villogtatva. 
Gabriellára: aki a földbe harapott, hogy 

bebizonyítsa, a beton keményebb a fogsoránál. 

Márkra: mint kitűnő fudballistára. 

Szilviára: aki inkább a munkát választotta, 
minthogy tanuljon és  

Nikolettára: aki órákon csendességbe takarózott, 

de szünetekben annál hangosabb volt. 

Tóth Zsolt, biológiatanár 

 

1. Bedleg Márton 

 
Emlékem a Petőfiből: Sok barátot szereztem itt a 

Petőfiben. A tanárok mindvégig igyekeztek nevelni, hogy 

emberré váljak. Igaz, nem sok sikerrel, hiszen nagy 
ellenálló vagyok. Nem sok tudás ragadt rám. 

Üzenetem: Üzenem a Petőfi tanárainak, hogy továbbra is 

legyenek kitartóak és tanítsák tökéletesen a tananyagokat. 

Az itt maradó diákoknak pedig üzenem, hogy 
igyekezzenek sikeres emberré cseperedni. 

Hova tovább? – a műszaki iskolába íratkozok, ahol 

programozást fogok tanulni. Szeretek programozni. Egy 
székben ülni job, mint kétkezi munkát végezni. 

Húsz év múlva… ülök a számítógép előtt. Csinálom a 

programot. Vezetem a szüleim vállalkozását. Van egy 
családom, akit szeretek.  

 

2. Boconádi Klaudia 

 
Emlékem a Petőfiből: Sokat segtettek a tanárok. Ha valamit nem értettünk, szívesen elmagyarázták nekünk újra 

és újra és újra és újra… A nyolc év különben gyorsan eltelt, pedig egy idegörlő osztályba jártam. 

Üzenetem: Legyetek önmagatok. Találjátok meg, hogy miben vagytok jók és azt tegyétek szvből, szeretettel. 
Hova tovább? – az egészségügy vonz. Szeretném megpróbálni. Ha nem sikerül, akkor itt helyben, Óbecsén fogok 

befejezni egy négyéves szakiskolát, esetleg gimnáziumot. Utána a szegedi egyetemre íratkozok.  

Húsz év múlva… befejezem a középiskolát. Sőt, egyetemi oklevelem is lesz.  Mivel a magyar nyelv áll hozzám a 

legközelebb, ezért kiadok vagy tíz saját könyvet. Egy macskákkal teli házban élek. 
 

3. Butás Flórián 

 
Emlékem a Petőfiből: az iskola megtanított tanulni, barátkozni. Nem is volt olyan szörnyű ez a nyolc év! 

Hiányozni fog a Petőfi!! 

Üzenetem: Tanuljatok, mert az élet nehéz és célt elérni cask kemény munkával lehet. Kívánom, legyenek az 
osztályközösségek igazi csapatok, akik erősek, összetartóak, sokkal jobban, mint mi voltunk. 

Hova tovább? – gimnáziumba íratkozok Óbecsére. Utána egyetemet szeretnék végezni és iskolában tanítani. 

Húsz év múlva… iskolában fogok dolgozni. Lesz családom, kutyám, autóm, alkásom. 

 

4. Fehér Endre 

 

Emlékem a Petőfiből: Sok barátot szereztem itt a Petőfiben. Nagyon hiányozni fognak. A tanárok jóságára is 
emlékezni fogok. 

Üzenetem: Köszönöm a tanárok segítségét, a barátok figyelmét. Ne dohányozzatok. (se diákok, se a tanárok) 

Hova tovább? – én nem fogok tovább tanulni, iskolába járni. Nekem egészen más terveim vannak... 
Húsz év múlva… szeretném, ha saját farmom lenne és ott gazdálkodhatnék. 

 

5. Marjanović Lea 

 
Emlékem a Petőfiből: Petőfisnek lenni furcsa volt. Itt tanultam meg, hogy magányosan is jól tudom érezni 

magma. 

Üzenetem: Üzenem hogy ne dohányozzatok a suliban. Különben örülök, hogy verge magszabadulok ebből az 
osztályból. 

Hova tovább? – az egészségügyi középiskolát választom. 

Húsz év múlva… lesz egy kutyám, aki vigyázza a házam, amíg én alszok. Életcélom ugyanis, hogy egyek, igyak 

és jó sokat aludjak. 
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6. Rác Kolompár Anasztázia 

 

Emlékem a Petőfiből: Szerettem ezt az iskolát, hiszen sok jó dolgot megtanítottak velünk, a barátaim is itt 
találtam meg. Sok barátot szereztem itt a Petőfiben. Megtanultam egy nagyon fontos dolgot, hogy aki igazán 

fontos a számomra, arra vigyázzak és soha se engedjem el. 

Üzenetem: Sokat tanuljatok s közben jókat bulizzatok.  

Hova tovább? – Én az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi középiskolába szeretnék bejutni pénzügyi 
adminisztrátori szakirányra. 

Húsz év múlva… less egy jó munkám, amit szeretni fogok. Szép házban fogok élni. Eszek, iszok és ennyi.  

 

7. Szabó Gabriella 

 

Emlékem a Petőfiből: Sok barátot szereztem itt a Petőfiben. De az is nagyon tetszett, hogy sok óránk elmaradt. 

Üzenetem: Sokat tanuljatok s közben jókat bulizzatok. 
Hova tovább? – a műszaki iskolába íratkozok, ahol fodrászatot fogok tanulni, hiszen szeretem a hajakat piszkálni.  

Húsz év múlva… ülök a fodrásszalonomban Németországban. Frizurákat és sminket készítek az elégedett 

vendégeimnek. Családom nem fog lenni, mert nem fog időm lenni rá. Lesznek kutyáim: dobermannom, 

Staffordshire bullterrierem, Havannai pincsim… 

 

8. Szabó Márk 
 

Emlékem a Petőfiből: Sok barátot szereztem itt a Petőfiben. Nehéz elhagynom őket. A tanárok jószívűek, 

segítőkészek.  
Üzenetem: Üzenem a Petőfis diákoknak, hogy ne rólunk vegyenek példát. Legyetek jók és hallgassatok a 

tanáraitokra. Tanuljatok és ne cigizzetek! 

Hova tovább? – Tótfalura megyek tovább mezőgazdasági ágazatra. Közben a futballozást is ápolom, fejlesztem 
magma, hogy job és job játékos lehessek. 

Húsz év múlva… futballista fogok lenni. Világot fogok látni. Lesz egy házam és egy fiam, aki szintén futballista 

lesz.   

 

9. Szabó Szilvia 

 

Emlékem a Petőfiből: Sok barátot szereztem itt a Petőfiben. Nehéz less elválnom tőlük. Az iskolától is, mert 
szerintem a Petőfiben nagyon jól bántak velem. 

Üzenetem: Üzenem a Petőfi tanárainak, hogy továbbra is legyenek jószívűek. A diákoknak pedig, hogy ne 

alkoholizáljatok az iskolában. 
Hova tovább? – a műszaki iskolába íratkozok, ahol fodrászatot szeretnék tanulni. 

Húsz év múlva… szerintem nagyon nehéz lesz. Kétkezi munkásember, háziasszony fogok lenni. Nagyon fog fájni 

a hátam és a kezem. Tűrnöm kell majd a főnökök üvöltözését.  

 

10. Szerda Nikoletta 

 

Emlékem a Petőfiből: Szerettem ebbe az iskolába járni. A legemlékezetesebbek a Gyermekhetek voltak a 
Petőfiben. 

Üzenetem: Üzenem a Petőfiben az itt maradó diákoknak, hogy tanuljanak és tartsanak össze. A tanároknak sok 

türelmet és kitartást kívánok. 

Hova tovább? – Én az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi középiskolába szeretnék bejutni vagy könyvelői vagy 
kereskedői szakirányra. 

Húsz év múlva… férjes asszony fogok lenni. Családom is fog lenni. Lesz egy szép házam. Lesz kutyám, 

macskám.  
 
 

 

 

 

http://www.kutya-tar.hu/fajtak/staffordshire-bullterrier
http://www.kutya-tar.hu/fajtak/havannai-pincs
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NAGYBETŰS SZERELEM 

Iskolanap az óbecsei Petőfi Sándor iskolában 

 
62. évfordulóját ünnepelte március 24-én az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola. Az ünnepségnek ezúttal is a 

Petőfi Sándor Magyar Kultúr adott otthont. 

Az ünnepi műsor a szerelem jegyében telt, melyet az alsós és felsős tanulók szavalatai, táncai, a kórus előadása, 

valamint a drámajátékok tettek színessé.  
A rendezvény koordinátora Sunčica Banjanin, szerbtanárnő volt, a műsor létrejöttéthez a következő pedagógusok 

járultak hozzá: Banko Ibojka, Tufegdžić Mónika, Palotás Alekszandra, Csernyák Szilvia és Vastag Géber Judit, tanító 

nénik, Szűcs Budai Engelbert és Kovács Kuszli Angéla, magyartanárok, valamint Kollár Boglárka, zenetanárnő 
segítette. A díszletet Vajda Emese, rajztanárnő készítette. 

Balog Virág Zsolt, az iskola igazgatója köszöntette a jubiláló kollégákat, beszédében beszámolt az iskola sikereiről, 

számot adott az elmúlt egy évben történő fejlesztésekről. 

Az iskola ünnepi műsorát jelenlétével megtisztelte: Madarász Gyula, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, 
Korponai Lívia, a tartományi oktatási titkárság pénzügyi segédtitkára, Stefaniga Csaba, kultúrával megbízott 

tanácstag, Kinka Erzsébet, a községi képviselő-testület elnökhelyettese, jelen voltak még a község iskoláinak igazgatói 

és a rendezvény támogatói. 
 

2017. május 6-án iskolánk diákjai részt vettek a XVI. Általános Iskolások 
Művészeti Vetélkedőjén Szabadkán. A következő szép eredményt érték el: 

Lázár Lea 6. osztály képzőművészeti kategóriában I. helyezést ért el; 

Kovács Leóna 3. osztály prózamondás kategóriában I. helyezést ért el; 

Koncz Antónió 4. osztály szólóének kategóriában I. helyezést ért el; 
Tallós Hédi 6. osztály szólóének kategóriában I. helyezést ért el; 

Hódi Lúcia 2. osztály szólóének kategóriában II. helyezést ért el; 

Varnyú Emese 8. osztály szépbeszéd kategóriában II. helyezést ért el; 
Tallós Kinga 4. osztály szólóének kategóriában III. helyezést ért el; 

Herbatényi Zalán 6. osztály prózamondás kategóriában III. helyezést ért el; 

Szemendri Tamás 7. osztály prózamondás kategóriában III. helyezést ért el; 

Fenyvesi Zénót 7. osztály pedig az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesületének elnöke, De Negri Ibolya meghívta a 
Nyári Pedagógus Akadémia megnyitójára énekelni. 

Az ÁMV-n legtöbb díjat szerző iskola egy évig, vagyis a következő vetélkedőig birtokolhatja a Vándordíjat. A 

verseny végén kiderült, a Vándordíjat az idei vetélkedőn az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói nyerték el. 
 

Deák Evelin 4.c osztályos diákunk eljutott az országos szintű szavalóversenyre Valjevóba. A megmérettetésre május 

19-én kerül sor.  
Iskolánk diákjai, ötödikesei is részt vettek a tartományi szintű Egyszer volt hol nem volt 

elnevezésű mesevetélkedőn. A három fordulón iskolánkból a Királylányok (Frank Boglárka, 

Ördög Tímea és Tarján Orsolya) csapat bizonyult a legeredményesebbnek. Ezzel a 34 

csapatból bejutottak a nyolc legeredményesebb csapat közé. A döntőre május 12-én kerül sor 
Péterrévén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ki az igazi barát?” - Elsősök mondták akik polgárit tanulnak. 

„ha bajban vagy, segít!” (Lázár Enikő) 
„megosztja veled a dolgait!”(Koncz Villő, Bihari Alexandra) 

„nem közösít ki a társaságból, csoportból!”(Farkas Larissza) 

„aki nem hagy cserben, mindig és mindenkor veled van!”(Kisutcai Ivett) 

„aki megajéndékozza a társát!”(Tojzán Dániel) 

„mindig játszik veled és ha nemtudsz valamit, segít   neked!”(Becsei Bence) 

„aki órák után mindig megvár!”(Gyurcsik Karolina) 

„aki segítőkész és, ha elesett mindig felsegít!”(Guti Dominik, Ritter Marina) 

„aki mindig megvígasztal!”(Bárány Petra)                      
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Одлазак осмака 

 
Наши осмаци одлазе крајем маја. Школа ће, након 

њиховог одласка, постати празна. Чекају их нови 

пријатељи, наставници,даље стицање знања. Биће им 
потребно више труда и залагања, а ми верујемо да ће у томе успети. 

Када они оду, на њихова места долазимо ми. Пре испраћаја осмака, обављају се припреме. Седмаци прате 

осмаке, правимо им бућуре, који садрже оловчицу, динар, погачу и делић земље. Цвећем украшавамо 

учионице и исписујемо опроштајне поруке. Осмаци се шетају, иду из учионице у учионицу,поздрављају се с 
наставницима и другарима. Одлазе и у зборницу,а деси се да неком од наставника крену сузе.  

 Желимо им пуно среће и успеха у даљем школовању! / Милица Мрђанов и Моника Келемен 7.а 

 

Крај осмог разреда 

 

На измаку је последња школска година у основној школи, међу старим, добрим друговима, другарицама, 
наставницима, оценама и играма. 

Полако одрастамо. Свако креће путем маште, жеља и нада, низ животну реку многих препрека. Осам година 

идемо истим путем, а сада се раздвајамо. Још јуче као да смо били прваци, а сада смо на пола пута свог 

школовања. На крају смо једног пута, пута детињства. Престајемо да будемо немирна деца. Време нас зове и 
тражи да се определимо за школу која ће нас повести путем будућег занимања. Свако ће отићи својим путем 

жеља. 

Мислим да свако од нас размишља о томе како да пронађе прави пут. Надам се да ћемо се и у будућности 
дружити / Теодор Велицки 8.а 

 

Дани неосетно лете. Догађаји се нижу. Детињство и школски дани журе у неповрат. 

Ближи се крај школске године а са њим и испраћај једне генерације. Са носталгијом у срцу, крећемо у неке 
нове, нама још непознате пределе. Једно је сигурно: заједничке тренутке ћу памтити. У мојим мислима нижу 

се слике првих школских дана, мала и слатка лица другова и другарица, учитељице, одговарања итд. Сећам се 

свега. Сада када се ближи крај осмог разреда и када размишљам о прошлим данима, схватам колико је било 
лепо. Ништа ми из сећања не може избрисати екскурзије, несташлуке, бежање са часова и још много тога. Све 

је то део мене и чини ме испуњеним. За неколико недеља ћемо у свечаним оделима провести последње сате 

нашег дугог дружења. Пред нама је један нови почетак, пун обавеза и задатака. Закуцаћемо на врата средње 
школе, у којој нас чекају нова пријатељства, нови успони и падови, наставници. 

Памтимо, немојмо заборавити, било је лепо! / Маријана Ган 8.а 

 

Све у животу пролази. Постоје лепе и мање лепе ствари. Лепи тренуци брзо прођу, али се сећање на време 
проведено у школи чува цео живот. 

Моје одељење је једна веома интересантна 

екипа. Веома смо различити. И како год то 
чудно изгледало, постоје тренуци када 

успевамо да функционишемо заједно. Тај 

тимски дух најбоље се огледа у 
осмишљавању несташлука и на 

екскурзијама. На часовима је понекад врло 

живо, а понекад их готово преспавамо. 

Наставници су долазили, одлазили; свако 
од њих је оставио посебан траг. Оно што је 

заједничко за све њих јесте да су дали све 

од себе да би нас нечему научили. Време ће 
показати колико смо у томе успели. У 

школи се рађају нова пријатељства, тајне 

љубави, симпатије. Мноштво догађаја које, 

сигуран сам, нико неће заборавити. 
Дошло је време да идемо корак даље. / 

Борис Врачарић 8.а 
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KAKO SE PRIPREMITI ZA MATURSKO VEČE 
 

Došao je i taj važan dan. Da vaše matursko veče ne bi izgledalo kao jedan od onih košmarnih snova u kojima se ništa 
ne odvija kako treba, potrebno je da se pripremite na vreme. 

Šta obući – Izgled modernih maturskih haljina i muških kombinacija se menja iz godine u godinu. Devojkama i 

momcima je odeća za matursko veče izuzetno bitna pa će se u skladu sa tim potruditi da svaki detalj bude na svom 

mestu.  Odevnu kombinaciju možete da sašijete, ali je često jednostavnije rešenje kupovina po lokalnim i onim manje 
lokalnim buticima. Prošetajte po njima i probajte odevne kombinacije koje vam na prvi pogled ne deluju kao nešto što 

bi vam lepo stajalo. Odeća drugačije izgleda na vešalici, a drugačije na vama. 

Modni dodaci za devojke – Osamdesete jesu u trendu, ali ogromne minđuše koje više liče na luster tvoje babe nego 
na nešto što je cool, svakako nisu. Sigurno svuda oko sebe viđaš devojke sa velikim srebrnim alkama – to su jedine 

velike minđuše koje dolaze u obzir, ali najprikladnija varijanta su neke male, elegantne minđuše. Pre maturske večeri 

isprobaj čarape da bi se uverila da je boja prikladna i da odgovara ostatku toalete. Ponesi malu torbicu u koju ćeš 

staviri ruž, maramice, rezervni par čarapa i, ako to želiš, foto-aparat. 
Stilisti kažu da su ove sezone  u trendu kvarc-roze boja, modrozelena, rojal-plava, intenzivnoljubičasta, lila, 

jarke boje poput limun-žute, tirkizne, ali i lajm-zelene, kao i pastelni tonovi svih boja. Tu su i neizostavne i 

večite crna, srebrna, zlatna. Pored jednobojnih, možete se igrati i sa dezeniranim materijalima, poput 

nepravilnih geometrija, cvetnih printova, kombinacije jednobojnih materijala sa dezeniranim ili sa čipkom u 

detaljima . 

 

IDEJE ZA DEVOJKE 

 

 

 

IDEJE ZA MOMKE 
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Kosa/nokti/šminka – Mnoge devojke obavljaju ovaj deo priprema kod profesionalaca. Postoje saloni koji nude sve tri 

usluge. Ako ne nađeš takav, zakaži posete kod frizera i kod kozmetičara. Prelistaj magazine ili porazgovaraj sa 

drugaricama da bi dobila neku ideju. Ako se odlučiš da sama završiš ove poslove, obavezno eksperimentiši par dana 
pre proslave. Naravno, šminkanje ide posle sređivanja frizure. Ne zaboravi da staviš dezodorans sa produženim 

trajanjem!Nemojte preterivati , ne treba biti jaka šminka, nego ona koja će istaći vašu prirodnu lepotu.Svakako, 

prirodan “ look “ jesada u modi.Momci nemaju problem sa ovim delom sređivanja, tako da se njima preporučuje samo 

lep dezodorans ili parfem. 

 

PREDLOG ZA ŽENSKE FRIZURE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Matursko veče bi trebalo da bude veče za pamćenje, ali ne za pamćenje 

samo po tome koliko ste novca dali za matursku 

haljinu,panatalone,košulju,šminku. Uživajte maksimalno i opustite se 
jer to bi matursko veče i trebalo da bude – jedno veliko uživanje koga 

ćeš se rado sećati. Želimo vam da se lepo provedete! 

Sunčica Banjanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Spoj nespojivog – savršen izraz za 

predstavljanje 8a razreda. Od totalnog 
raspada, do gotovo savršenog 

sinhroniciteta, od potrebe za dodatnom 

podrškom do izlazaka na takmičenja, od 
nedolaženja i kašnjenja do stizanja u 

minut dogovorenog vremena.  

Iz godine u godinu menjao se sastav 

odeljenja i broj učenika. U osmi razred 
ušli smo sa tri interesantne devojke i pet 

izuzetnih dečaka. Svako od njih je toliko 

inspirativan, jedinstven i poseban, da 
bismo mogli čitav roman napisati o 

svakom ponaosob. Toliko specifični, a 

opet sposobni da stvore celinu. Taj 

fenomen se javlja kod odlaganja 
kontrolnih zadataka i odgovaranja, kod 

priprema i realizacije aktivnosti za Dečju 

nedelju, ili pak kod odlazaka na 
ekskurzije. 

Za ove četiri godine svašta smo prošli 

zajedno. Od prilagođavanja na 
predmetnu nastavu, zubarskih i lekarskih 

pregleda, provera i ozleda, izostanaka i 

bežanja sa časova, savezništva i 

ratovanja, ljubav i zaljubljivanja... eto, 
do mature. 

Naravno da su oni ostavili svoj 

neponovljiv pečat i neizbrisiv trag. 
Verujem, i mi njima. 

Vračarić Branislava, psiholog škole, 

razredna starešina 
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A rohanó, figyelmetlen és felelőtlen emberi pusztítás tovább folyik, ami 

már a közeli jövőben környezetünk nemkívánatos és teljes átalakítását 

eredményezheti. Vajon ki fogja jól érezni magát ebben a mesterséges, 
szennyező- és hulladékanyagoktól terhes világban? Miért kell 

meghosszabbítani az emberi életet, ha ugyanakkor ez a 

meghosszabbodás újabb betegségeket és szenvedéseket tartogat a 

számunkra? A fiatalok dolga, hogy megtegyenek mindent nemcsak a 
holnapért, hanem a távoli jövőért is. Talán még nem késő. (Tompa Anna) 

Csütörtökön, március 16-án iskolánk 1. b osztálya Csernyák Szilvia tanítónő vezetésével részt vett a Népkönyvtárban 

egy műhelymunkán, melyet a VMSZ Női Fóruma és az Ökobecse Polgári Egyesülete szervezett. Kis Zoltán az 
újrahasznosításról beszélgetett a gyerekekkel,majd tojástartóból és toalettpapír gurigából húsvéti dekorációt,valamint 

állatot készítettek.A diákoknak nagyon tetszett e foglalkozás. 
 

A IX. Határon túli honismereti versenyen tanulóink ismét kitűnően szerepeltek! A "Tulipáncsokor" nevű csapat 

melynek tagjai Tóth Timea, Lázár Lea, Tallós Hédi, Kákonyi Balázs és Fábián Nikoletta voltak, 3. helyezést értek el. 
A "Tarka barka" nevű csapat pedig, melynek tagjai Szemendri Tamás, Bezeg Hunor, Rác Alexandra, Brada Petra és 

Dupák Árpád voltak, dicsérő oklevélben részesültek. A nemzetközi vetélkedőn 24 csapat vett részt. 

 

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) romániai ifjúsági szervezet,amelynek egyik programja az "Adj, király, katonát!" 

elnevezésű csoportos vetélkedő 10-15 éveseknek. 

A verseny célja a családközpontú életszemlélet közvetítése.Idén 11. alkalommal kerül sor a megrendezésére. 

Iskolánkbann megtartottuk a helyi szakaszú vetélkedőt Kuszli Angéla magyar szakos tanárnő és Csernyák Szilvia 
tanítónő vezetésével.21 tanuló versenyzett háromfős " családokban"Zsűri tagjaink:Csábi Viktória tanítónő,Györe 

Klaudia tanítónő és Karácsonyi Tünde pedagógus voltak. 

A gyerekek,akiket Vastag G.Judit és Tufegdzic Monika tanítónők, valamint Kuszli Angéla magyar tanárnő készített 
fel, nagy igyekezettel mérték össze tudásukat és ügyességüket. 

De dönteni kellett.... 

1.helyezett a Legjobb barátok a családban elnevezésű család lett,melynek tagjai: Tallós Kinga, Varnyú Zalán és 
Tojzán Sándor. 

2.helyezett a Dübörgő elefántok nevet viselő család ,tagjai:Gál Noémi,Pekár Noémi és Dupák Árpád. 

3.helyezett a Gomba család ,tagjai: Brada Petra, Deák Gréta, Sétáló Ákos. 

A MindentEldöntőre április 29-én kerül sor Kolozsvárott, ahol a Legjobb barátok a családban képviselik iskolánkat és 
Óbecse községet. 

 

Ötödikeseink rajzórán könyvjelzőket készítettek, amit az iskola könyvtárának ajándékoztak. A mai napon a 

könyvtárba látogató tanulók e könyvjelzők közül választhattak. 
 

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói részt vettek a belgrádi Archimedes Matematika Társaság 

Misliša nevű országos szintű versenyén, amelyet március folyamán tartottak meg az iskolában.  

Nacsa Erika matematika tanárnő elmondása szerint a sok gyakorlás meghozta gyümölcsét. 

Az ötödikesek közül Szerbia területéről 5274 tanuló vett részt, és 192 oklevelet vihettek haza. Ezek közt van 

Tarján Orsolya és Ördög Noémi. 

A hetedikes diákok kategóriájában 3041 tanuló versenyezett, 19 tanuló lett harmadik helyezett. Ezek közt 

van Tojzán Sándor is. Összesen 75-en kaptak dicsérő oklevelet, s Varnyú 

Emese is.  
 

Anyanyelvi versenyen iskolánk két tanulója jutott el az országos megmérettetésre: 

Ördög Noémi 5.c osztályból és Lengyel László a 6.b osztályból. Az országos 
versenyt május 27-én rendezik.  

 

Iskolánk és az ÖkoBecse Polgári Egyesület közös pályázatot jelentetett meg a 

Madarak és fák napja alkalmából. Érkeznek a pályamunkák. Az 
eredményhírdetésre iskolánk dísztermében kerül sor május 15-én.  
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1. Hátizsákos gyaloglás a 
szabadban 

2. Sok napsütés okozta betegség 

3. Egyrészes női ruhadarab 
strandoláshoz, úszáshoz 

4. Nyári szünet más néven 

5. Könnyű, nyitott nyári lábbeli 
6. Nyári hónap 

7. Hideg nyári édesség 

8. Fürdésre kijelölt hely 

9. Ezt kapják a tanulók az év 
végén 

10. Fűbe terített pled, egy kosárnyi 

finomság: ez a …  
11. Ez a nyár 

12. Magyarország nagy tava 

13. Nyári mezőgazdasági munka 

14. Napon tartózkodás azért, hogy 
barna legyél 

15. Ha nem akarsz leégni, magadra 

kened 

A megoldást az 1,2,3,4,5,6 

számmal jelzett körökbe kerülő 

betűkből olvashatod össze! 

Fessük ki a világot 

 

A világ, amelyben élek, bánatos szürke, 
A konyhában még a csésze is össze van 

törve.  

Az emberek kedvetlenek, az utcák 
szintelenek,  

És semmi jele a boldog, gondtalan életnek. 

 

Egy nap a kezem ügyébe akadt egy toll,  
Ami a hétköznapokba szint varázsol.  

Hadonászok az ecsettel,  

A világ megtelik élettel. 
 

A kertben a tulipánok hahotázó pirosak,  

Mellete  a rózsák jajvörösen viritanak.  

A nap vidám citromsárgán süt le rájuk,  
A fáknak huszárzöd színű a koronájuk. 

  

Semmi sem olyan, mint rég,  
Az ég immár hupikék. 

Az éjszaka sem olyan harapós fekete,  

A világ bohókás szinekkel lett befestve.  

Ördög  Noémi 5.c 
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Földrajzórán szakfelügyelői látogatás van - a diákok a földgömb előtt felelnek. A felügyelő rábök a földgömbre, és az 

egyik diákhoz fordul. 

- Na, meg tudod-e mondani, miért ilyen lapult az északi és a déli sark? 
A diák megszeppen, és ügyesen "kivágja" magát: 

- Én hozzá se nyúltam, nem is láttam senkit és semmit! 

A szakfelügyelő arca elsötétül, nem szól semmit, de óra után négyszemközt kioktatja a tanárt, aki kínjában 

mentegetőzni kezd. 
- Tessék elhinni, a diák igazat mondott! Mi is így kaptuk a minisztériumtól. 

A szakfelügyelő szó nélkül elrohan, azonnal ír egy felháborodott hangú levelet az "illetékeseknek". A válasz nem 

sokat késik. 
"Nem érdemes az ügyet felfújni! Azonnal küldetek egy új földgömböt az iskolának." 

 

Az iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket, hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik híres emberre. Az egyik 

diák büszkén mondja: 
- Az én apukám Mátyás királyra hasonlít. 

- Miért? 

- Mert olyan igazságos. 
Erre megszólal egy másik gyerek is: 

- Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít. 

- Miért? 
- Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebukott,  

három másik embert is magával rántott! 

 

A "vegetáriánus" egy ősi indián szó. 
Jelentése: "rossz vadász". 

 

- Hogy állítja meg az indián a kamiont? 
- ??? 

- Rálép a fékre! 

 
- Mit hall az indián a síneken? 

- Szörnyet... 

 

Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszercsak piszkálni kezdi a tüzet. Rászól az apa: 
- Kisfiam! Ne bántsd a telefont! 

 

- Mi a neve az indián temetőnek? 
- ???  

- Tolltartó. 

 

- Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod, hogy a nagybátyád temetésére mégy, és most itt látlak a 
focimeccsen!  

- dorgálja a tanár a diákot. 

- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a bíró! 
 

Golfpálya öltözőjében egy fickó gyönyörködik egy golflabdában. 

- Új? - kérdezi a haverja. 
- Ez a világ legjobb golflabdája! 

- Miért? 

- Nem lehet elveszíteni. Beütöd a sűrűbe, fütyül. Erdőbe ütöd, sípol. A vízen úszik, sötétben foszforeszkál... 

- És hogy szerezted? 
- Találtam. 

 

Két focista beszélget: 
- Képzeld, a matektanár megbuktatta a fiamat! 

- És kapott érte sárga lapot? 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.  

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Butás Florián és Boconádi Klaudia tanulók. 

Szerkesztőség tagjai: Ördög Noémi, Ördög Tímea, Milinkov Jaszmina, Fain Јózsef, Hadnagy Zsombor, 

Herbatényi Zalán, Lukács Szabolcs, Rajsli Tímea, Kákonyi Balázs, Tóth Tímea, Fábián Nikoletta, Lázár 

Lea, Tallós Hédi, Angeli Nikolett, Fenyvesi Zénó, Varnyú Sára, Létó Aurél, Fried Zoltán és Horvát 

Eleonóra tanulók. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár 

Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató 

Nyomtatja: Lux Color Printing Nyomda 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»  

Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Буташ Флориан и Боцонади Клаудиа ученици. 

Чланови уређивачког одбора: Ердег Ноеми, Ердег Тимеа, Милинков Јасмина, Фајин Јожеф, 

Хаднађ Жомбор, Хербатењи Залан, Лукач Саболч, Рајшли Тимеа, Какоњи Балаж, Тот Тимеа, 

Фабиан Николета, Лазар Леа, Талош Хеди, Ангели Николет, Фењвеши Зено, Варњу Шара, Лето 

Аурел, Фриед Золтан и Хорват Елеонора ученици. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика 

Издавач: Балог Вираг Жолт директор. 

Штампа: Lux Color Printing 
  

  

  

  

  

  

K. LÁSZLÓ SZILVIA:  

TARISZNYÁBA VALÓ VERS 

 

Lehet szegény, aki gazdag,  
s lehet gazdag a szegény, 

csak az fontos, milyen kincs ül bent,  

a szíved rejtekén. 

Ha megtanulsz mosolyogni,  
észreveszed, ami szép, 

rádöbbensz majd, amit te adsz,  

mások azt nyújtják feléd. 
Gyűjts magadnak igazgyöngyöt, 

 rakj el minden szép mesét, 

ne hagyd, hogy a kedved rontsa  

buta, bántó, rossz beszéd! 
Ülj le néhány gondolattal, hallgasd,  

hogyan hegedül,  

mert ha veled van a fejed, 
 soha nem vagy egyedül! 
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