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O Š  “ P e t e f i  Š a n d o r ”  -  B e č e j  

Figyelő—Sveznalica 

„Csak egy osztály 
voltunk, 

Egy osztály, 
amelyről néhányan 
túl sok jót hittek, 
Később sokan azt 

gondolták, 
tévedtek... 
...Hitték, 

gondolták... 
És talán senki sem 
tudta, kik voltunk 

valójában!” 

Zsigmond István  
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Ne csüggedj, 
hisz ifjú vagy, 

s minden 
elérhető, 

ha van benned 

bátorság, 
remény,  

s  
szeretni erő ... 

(Goethe)  

Jegyezd meg jól, 
de ne csüggedj 

soha, 
remény, 
csalódás, 

küzdelem, bukás, 
sírig tartó nagy 
versenyfutás. 

Keresni mindig  
a jót, a szépet, 

s meg nem 
találni,  

ez az élet." 

(Madách)  
 

I možda su se 

baš ovde sreli 
putevi neki 
dugi i tajni, 
putevi beli, 
putevi tajni? 

 

I možda su se 

baš ovde sreli 
osmesi neki 
- zavoleli? 

Možda tu nekom 

rastu krila? 

 

Možda tu počnu 

sva putovanja? 

 

Možda se ovde 

najlepše sanja? 

 

Možda se ovde 

najlepše želi? 

https://www.citatum.hu/szerzo/Zsigmond_Istvan


A ballagási ünnepségen gratulálunk a 
negyedikeseknek, sok kitartást kívánunk nekik 
ahhoz, hogy eredményesen vegyék az akadémiai hét 
és az érettségi vizsga megmérettetéseit. A 
jókívánságok mellett virágot is adunk nekik. Ahhoz, 
hogy ne keveredjünk kellemetlen és félreérthető 
helyzetbe, tekintsük át a virágajándékozás 
illemtanát! 
A virágoknak megvan a maguk nyelve, sajátos 
jelrendszere, melyet csak akkor érthetünk meg, ha 
egy kicsit elmélyedünk a virág-ajándékozás 
kultúrtörténetébe. Ha maradandó értékű ajándékot 
akarsz adni, küldd a virágot művészi virágtartóban. 
Napjainkra már csak egy igazi szabály maradt, 
melyet mindenki ismer – igaz kissé pontatlanul: 
rózsából páratlan számú szálat adhatunk. Ennek 
eredete a középkorra nyúlik vissza, amikor is a 
rózsákat – ki tudja, milyen megfontolásból – 
párosával árulták. Aki páratlan számú rózsát küldött 
valakinek, nagyvonalúságát hangsúlyozta: csak 
azért vett eggyel több párat az egyik szálat át tudja 
nyújtani. Azonban a páratlantörvény többnyire csak 
tíz szál alatt szokás. Egy tucat vörös rózsát küldeni 
nem illetlenség…  
 

O L D AL2 

BALLAGÁSI BONTON 

FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Legfontosabb szabályok: 
Ballagáskor, diplomaosztáskor férfiaknak is 
kedveskedhetünk virágcsokorral. 
A művirág ízléstelen, mert hamis. 
Virágot csak úgy illik átnyújtani, hogy arról 
előtte levettük a papírcsomagolást. Amennyiben 
a virág átlátszó dobozban vagy fóliában van, 
azzal együtt is átadható. 
Lehetőleg egyfajta, vagy egyforma színű 
virágokat köttessünk csokorba. A színek keverése 
nem ízléses, az árnyalatoké viszont annál inkább. 
Tarka csokor csak mezei virágból szép. 
Nagyobb csokrot, virágkosarat küldhetünk is a 
virágüzletből, nem feltétlenül kell személyesen 
átadnunk. 
Cserepes virágot csakis személyesen illik átadni. 
A virágot mindig bal kézzel nyújtjuk át. 
De ha már az illemszabályoknál tartunk, ne 
feledkezzünk meg néhány olyan elemi 
figyelmességről, melyet a ballagás kapcsán illik 
betartani: 
Ballagásra vagy diplomaosztásra -ha arra szóban 
vagy írásban meghívnak -illik elmenni, vagy 
legalább gratulálni. 
Ha személyesen gratulálunk, illetve veszünk részt 
ballagáson, adjunk át egy szál virágot az 
ünnepeltnek, még akkor is, ha férfiról van szó. 
Ha az írásos meghívásnak nem tudunk eleget 
tenni, levélben köszöntsük az ünnepeltet. 
Nagyon közeli családtag ballagása esetén szokás 
ajándékot adni. 
A szabályok tehát adottak. Már csak be kell őket 
tartani… 

Az élet himnusza 

 

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan! 
Az élet szép – csodáld meg! 
Az élet boldogság – ízleld! 

Az élet álom – tedd valósággá! 
Az élet kihívás – fogadd el! 

Az élet kötelesség – teljesítsd! 
Az élet játék – játszd! 

Az élet vagyon – használd fel! 
Az élet szeretet – add át magad! 

Az élet titok – fejtsd meg! 
Az élet ígéret – teljesítsd! 

Az élet szomorúság – győzd le! 
Az élet dal – énekeld! 

Az élet küzdelem – harcold meg! 
Az élet kaland – vállald! 

Az élet jutalom – érdemeld ki! 
Az élet élet – éljed! 

 

Teréz anya 

http://www.eletforma.hu/?r=1986
http://www.eletforma.hu/?r=6027
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Barátommal egy osztályba járunk 
már három éve. Szeme és haja barna 
színű. Középmagas termetű. Ő egy 
jókedvű és vidám fiú. Mindig 
szorgalmas és segítőkész. Ügyes és 
okos, sokszor megy versenyekre is. 
Tanul hegedülni. Már meg is 
hallgattam, ahogy muzsikál, amikor 
nála jártam. Hétvégén el szoktam 
menni hozzá játszani. Sokat 
nevetünk olyankor, mert sokat 
viccel. Ezért kedvelem őt és 
remélem, barátságunk örökre 
megmarad. Kiss Alex 3. b  
 

A legjobb barátom neve Árpád. 
Sajnos ő messze lakik tőlem, ezért 
ritkán megyünk egymáshoz, de 
ennek ellenére a suliban mindig 
találkozunk. Neki rövid, barna haja 
és kék szeme van. Közepes termetű, 
majdnem még a torna sorban is 
mellettem áll. Árpi mindig 
megvigasztal, ha szomorú vagyok, 
és jóban-rosszban velem van. 
Kedves és jószívű. A szünetben, 
amikor csak lehet, együtt játszunk. 
Közös tulajdonságunk a sok 
nevetés. Ő a legviccesebb az 
osztályban. Remélem, hogy ő lesz 
mindig a legjobb barátom. Pekár 
Donald 3. b 

 

Az én legjobb barátomat Anettnek 
hívják. Barna szeme van, hosszú 
barna a haja, de a legfontosabb az, 
hogy nem kíván senkinek rosszat. 
Mindenkinek segít és ad. Ha csak 
tehetjük, akkor mindig együtt 
játszunk. Ma Anett kihívott játszani 
az ő utcájába. Ott volt a nagyobbik 
testvére is, és segítettünk neki havat 
túrni. Aztán hógolyóztunk, angyalt 
csináltunk és hóembert gyúrtunk a 
ropogós hóból. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Mészáros Emese 3. b 

 

 

A legjobb barátom: A legjobb ba-
rátnőm neve Fehér Szabina. Ő 
hetedik osztályos tanuló, Becsére a 
Petőfi Sándor Általános Iskolába 

jár. Szabinát a Lurkóházban ismertem meg. Külső jellemzői: 
barna haj, és barna szeme ,magas,sovány.Belső tulajdonságai 
miatt a legjobb barátnőm,ugyanis nagyon kedves , segítőkész , 
vicces ,mosólygós és jószívű.Tudom ,hogy rá mindig számítha-
tok és ő is rám.Mert a barátság erről szól .A Lurkóházban ami-
kor befejezzük a házi feladatot beszélgetni szoktunk mert a ba-
rátok mindent megosztanak egymással .Általában bújócs-
kát ,fogócskát és focit játszunk.Szabina nagyon szépen be tudja 
fonni a hajam , aminek én nagyon örülök.Ezért viszonzásúl én is 
csinálok neki frizurát. No, de minden barátságba van egy kis 
vita is! Mi is néha öösszeveszünk, de mindig gyorsan kibé-
külünk. Remélem ,hogy mindig legjobb barátok maradunk. 
Mester Katalin 4.d  
 

Sok barátom van, nem tudok közülük választani. Ott van például 
Balázs, Ákos, Antal, Kevin,de ha válaszhatnék, akkor kevint 
választom. Ő jószivű sokat játszunk együtt. Sokszor ha valaki  
bántja öt, én megvédem. Egymásnak falazunk. Focizni 
szoktunk. Azt hiszem akkor barátkoztunk össze, mikor elsősök 
voltunk. Egymás titkát megőriztük. Kevin nagyon kedves, 
önzetlen,s gyorsan kibékülünk, ha összeveszünk. Dániel Zsolt 
3.d osztály 

 

 

 

 

O L D AL3 

Eredményes nyolcadikosaink — jelöltek:  
Vuk– és különdiplomások: 
Милица Мрђанов -  спец. дипл. из Техничког образовања 

Varnyú Sára -  különdiploma műszaki oktatásból, angol nyelvből, 
zenekultúrából és képzőművészetből 
Angeli Nikolett -  különdiploma magyar nyelvből  
Fenyvesi Zénó -  különdiploma zenekultúrából  
Berkes Emma -  különdiploma képzőművészetből  
Varnyú Emese -  különdiploma magyar nyelvből, matematikából és 
zenekultúrából 
Különdiplomások: 
Sznopcsek Berkec Zsigmond - különdiploma angol nyelvből 
Szemendri Tamás - különdiploma magyar nyelvből és testnevelésből  
Tojzán Sándor -  különdiploma magyar nyelvből és matematikából  
Dupák Árpád - különdiploma képzőművészetből 
Sárkány Antal -  különdiploma testnevelésből 



Prijateljstvo 

 

Prijateljstvo je nešto najlepše što dete ili čovek 
može da stekne. Ono ne zna za sebičnost. 
Kada imaš prijatelja pored sebe, siguran si u to da 
se na njega uvek možeš osloniti. Veliki prijatelji 
mogu postati i kumovi, jer imaju potrebu da pri-
jateljstvo pretvore u nešto veće. Moja majka ima 
dvanaest kumstava, koja su se izrodila upravo iz 
prijateljstava. Kad nam je slava, kuća nam je puna 
kumova. Majka mi često govori da prijateljska 
ljubav nikad ne prestaje ako je uzajamna i prava, 
da je pravi prijatelj uvek tu da te razume, pomogne 
i pruži ruku kad tii je najteže. Takvog prijatelja 
treba poštovati, čuvati i voleti. Prijateljska ljubav 
može da bude jaka kao bratska ljubav, a može biti i 
jača. Nekoliko puta sam se razočarao u svoje pri-
jatelje. Nažalost, iskusio sam da postoje i lažna 
prijateljstva, koja mogu i zaboleti. Majka me uči 
kakav čovek treba da postanem i kako treba da se 
ophodim prema prijateljstvu. Treba da imam zah-
valnost i poštovanje, a prijateljstvo se ne kupuje 
već zaslužuje, stiče poverenjem. 
Hvala mojoj majci na svemu. Za sada je ona moj 
najveći prijatelj, pun nesebične ljubavi i 
razumevanja. 

Jovan Vuksić 7.a 

 

U životu tako nekako biva, upoznaš mnoge ljude, 
dobre i loše. Kada naiđe neko ko ti pruža ruku ka-
da ti je teško i kada ti je lepo, u najavi je prijateljst-
vo. 
Pravi prijatelj je neko ko te dobro poznaje, pri-
hvata te sa svim vrlinama i manama. Prijatelji su 
dokaz da  pored loših postoje i dobri ljudi. Pravi 
prijatelj je uvek spreman da te sasluša, uteši, 
razveseli.Prijateljstvo predstavlja jaku, duboku ve-
zu među ljudima. Sa prijateljem se razumemo i 
kada ćutimo. 
Kada se prijateljstvo stekne, treba ga čuvati i ne-
govati, jer je to nešto za ceo život. 

Miroslav Mrđanov 6.a  
 

Prijatelj? Ko su zapravo prijatelji? Ovo je naizgled 
jednostavno pitanje, ali postoji dosta odgovora. 
Jedni tvrde da pravo prijateljstvo postoji, kao i lju-
di koji su spremni da urade sve za nas, da su tu i u 
dobru i u zlu, dok drugi tvrde da pravi prijatelji, 
zapravo, ne postoje, te da će nam kad-tad okrenuti 
leđa. 
Pravi prijatelj će vas uvek razumeti , hteti da vam 
pomogne, ohrabri vas. Kad svi pričaju ružno o 

vama, prijatelj će sve lepo i dobro reći. On te po-
država, shvata. Pravo prijateljstvo je čvrsto, ne 
može se lako prekinuti. Mnogi ljudi ulaze u naše 
živote i izlaze brzinom svetlosti. Prijatelji se ne 
zaboravljaju. Pravog prijatelja nije lako naći. 
Postoje ljudi koji koriste druge. Zadovoljna sam 
što to nisam iskusila, što imam prijatelje na koje 
mogu da se oslonim. 

Aleksandra Mrđanov 7.a 

 

Bez prijatelja nema ničega 

Prijateljstvo je nešto najlepše na svetu, jer imati 
prijatelja znači da nisi sam. 
Prijatelj je osoba koja je uvek tu za vas, u dobru i 
u zlu, u sreći i nesreći. Prijatelj će vas uvek 
poslušati, posavetovati, nasmejati...Za prijateljstvo 
je potrebno poverenje; ne možemo smatrati nekog 
prijateljem ako mu ne verujemo u potpunosti. Bez 
njega smo usamljeni, nema ko da nas razveseli. 
Prijatelj je poput brata ili sestre. U pojedinim 
trenucima se osećamo usamljeno, možda poželimo 
da budemo sami, ali takav osećaj prođe. Kada je 
najteže, prijatelj nas može razveseliti, usrećiti. Pri-
jatelje treba poštovati, jer su malobrojni. Neki lju-
di dođu, provedu određeno vreme sa nama, veru-
jemo im, a kada su nam potrebni, odu. Lepo je 
imati mnogo prijatelja, no, pravi su oni koji nas 
neće izdati, razočarati. 
Svakako, lepše je imati jednog pravog prijatelja 
nego više lažnih. 

Milica Mrđanov 8.a 

 

Lista učenika 8.a razreda: 
 

1. Dimić Đurđinka 

2. Gaši Fekrija 

3. Milica Mrđanov 

4. Monika Kelemen 

 

Razredna starešina: Jasmina Šeguljev 

 

O L D AL4 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 
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Moji dani u školi: Uskoro se završava jedan deo 
mog školovanja, tj. završetak osnovne škole. Uskoro 
nas očekuje polaganje male mature, koja za nas os-
make predstavlja jedan veliki, ozbiljan  ispit. A kao 
da sam juče krenula u prvi razred...Kao i svaki prvak, 
bila sam uplašena, zbunjena.  Zbunjenost i strah su 
brzo prošli  zahvaljujući našoj učiteljici koja  nam je 
bila posvećena. U odeljenju nas je bilo malo. Imali 
smo priliku da se međusobno dobro upoznamo, 
družimo. Ti dani su brzo prošli, odvojili smo se od 
učiteljice, čekali su nas nastavnici, nove brige pa i 
strah. Prebrodili smo i to, upoznali nastavnike. U 
višim razredima nas je bilo još manje u odeljenju, 
tako da su nastavnici  posvećeni svakom ponaosob. 
Za osam godina provedenih u školi, stekla sam 
mnogo drugara ali i radne navike. Trudim se da 
budem dobra, marljiva učenica. Iz škole,kao i sa raz-
nih takmičenja, ekskurzija, priredbi, žurki, poneću pregršt lepih uspomena. Bilo je lepih momenata, ali i nes-
tašluka. Uz nas je bila naša razredna, koja nas je štitila ali i kritikovala kada je bilo potrebno. 
Očekuje nas nešto novo, nepoznato, sticanje novih znanja; ponovo se javlja strah, ali se nadam da ćemo i to 
prevazići, zahvaljujući samopouzdanju stečenom u osnovnoj školi. Milica Mrđanov 8.a 

Bliži se kraj školske godine, završetak osnovne škole. A kao da je juče bilo kad smo iz zabavišta prešli u prvi 
razred. Kada smo zakoračili u školsko dvorište, dočekala nas je naša učiteljica. Bili smo uplašeni, mislili da 
više neće biti igre. Tada je započelo naše učenje, učiteljica nas je učila kako da se ponašamo, a bilo je i igre. Sa 
školskim drugarima i drugaricama sam se družila, ponekad posvađala ali  i pomirila. Šalu sam znala pogrešno 
da shvatim, te bih se naljutila ali i odljutila. Kada je došlo vreme da se krene u peti razred, plakali smo, bili up-
lašeni. U petom razredu nas je dočekala nastavnica Anika Lukač, koja je zamenjivala našu razrednu, Jasminu 
Šeguljev. Bila je pored nas, upoznali smo i ostale nastavnike, prevazišli strah. Naša razredna je brižna poput 
majke, učila nas je, i još uvek uči, da budemo dobre, pristojne, tolerantne. Sa našim nastavnicima stičemo razna 
znanja i veštine, dobri su prema nama, poštujemo ih, a neki su raspoloženi i za šalu. U našoj školi se organizuju 
priredbe na kojima smo, od prvog razreda, imali manje uloge, a u višim razredima su te uloge bile veće, zapa-
ženije. Išli smo i na poneko recitatorsko takmičenje, bili članovi sekcija. Mislim da me za moje drugarice iz 
odeljenja vezuje čvrsto prijateljstvo, koje će se, nadam se, nastaviti nakon završetka osnovne škole. Zahvalni 
smo našoj razrednoj i svim nastavnicima na strpljenju i pripremama za period koji je pred nama. Volim ovu 
školu jer se u njoj osećam sigurno. Monika Kelemen 8.a 

Kad sam pošla u prvi razred, bila sam uplašena i povučena, međutim, sa  drugarima sam se brzo upoznala i tako 
je počelo naše školovanje, druženje. U odeljenju nas je bilo malo, igrali smo se, bilo je i svađa, pomirenja. Pred 
polazak u peti razred smo ponovo bili uplašeni. Razdvajanje od učiteljice nam nije bilo lako, ali smo sve pre-
brodili. Trudili smo se da naučimo ono što nam nastavnici predaju, i još uvek se trudimo.Nastavnici nas uče i da 
se lepo ponašamo, budemo disciplinovani. Najviše volim fizičko i geografiju. Prvi predmet nam predaje naša 
razredna koja nam je poput majke, nežna i brižna, a geografiju nastavnik Atila, koji je dobar, šali se sa nama. 
Njega bi svaki učenik poželeo! U školi sam stekla drugarice, a samo jedna može biti prava. To je moja drugari-
ca iz odeljenja. Sada shvatam da su školski dani najlepši dani. Nedostajaće mi moja škola, nastavnici, drugari, 
ali znam da će se neka druženja i nastaviti. U ovoj školi se osećam dobro i sigurno. Đurđinka Dimić 8.a 

Kad sam pošla u prvi razred, osećala sam neki strah, koji je vremenom nestao, uz pomoć učiteljice Ivane 
Štrbac.Tad sam upoznala svoje školske drugare, otpočelo je naše druženje. U drugom razredu sam od povučene 
postala nestašna devojčica, takva sam bila do četvrtog razreda. Te godine su brzo prošle. U petom razredu nije 
bilo straha, upoznali smo nastavnice i nastavnike, kao i našu razrednu Aniku Lukač, koja je bila dobra prema 
nama. Posle nje je došla najbolja nastavnica fizičkog i naša razredna, Jasmina Šeguljev. Dosta mi je pomogla, 
ne bih sada bila u osmom razredu da nije bilo nje. Volim je i poštujem kao svoju majku. A geografiju posebno 
volim otkad je došao nastavnik Atila. Na njegovim časovima smo opušteni, šalimo se... 
Vreme provedeno sa nastavnicima, školskim drugarima je brzo prošlo. Fekrija Gaši 8.a 

O L D AL5 



BÚCSÚZTATÓ:  
Kedves ballagó nyolcadikosok! 

Drága barátaink! 
  

Nyolc évet töltöttetek el a Petőfi iskolában.  
És most eljött az idő,  
hogy továbblépjetek,  
hogy más helyen próbáljatok szerencsét,  
hogy ott, azon a más helyen is kiálljátok a próbákat,  
hogy becsületes emberek, jók maradjatok mindhalálig.  
Itt az ideje a búcsúnak.  
Búcsúztok osztálytanítóitoktól, osztályfőnökeitektől, szaktanáraitoktól és az iskola 
minden dolgozójától.  
S búcsút intetek nekünk, diákoknak, hetedikeseknek és a többi ittmaradó Petőfisnek is.  
Búcsút vesztek az emlékekkel megtelt tantermektől. 
Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól. 
Búcsút vesztek a Petőfi iskolától. 
Nyolc szép évet töltöttetek a Petőfiben. 
Hat évesen még szorongva léptétek át az épület küszöbét. Valami új, ismeretlen világba kerültetek.  
Tanítóitok, sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. Ismertették meg 
veletek a házirendet. Adtak nevelést és sok-sok örömet. 
Ötödik osztályban osztályfőnökök és szaktanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek 
ismereteitek körét. Számoltatok, írtatok, olvastatok – magyarul, szerbül, angolul és németül – 
kísérleteztetek, tornáztatok, szerkesztettetek... Megismertétek bolygótokat, nemzetetek múltját, emberi 
szervezeteteket... De nem csak a tananyagot tanulhattátok meg, hanem neveledtetek testben és lélekben, 
bölcsebbé váltatok. 
Sokszor talán nem hittetek tanáraitok nevelésében, jószándékában, de ma már gondolom elhiszitek, ők 
csak a javatokat akarták. Mindent, amit tettek értetek tették, akár szüleitek! 
Búcsút intünk nektek mi hetedikesek a magunk és minden ittmaradó Petőfis nevében. 
Itt hagytok minket.  
Talán vissza se néztek, amikor kiléptek a kapun, egyenesen a nagybetűs ÉLETBE!  
Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el 
együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos történeteket. 
Üres és csendes lesz az iskola nélkületek.  
Tudnotok kell azonban, hogy mindég emlékezni fogunk rátok. Lesz akire csöndössége miatt, lesz akire 
nagy hangjáért, s megint valaki akire jó poénjai miatt.  
Emlékeinkben ott lesztek drága barátok. S ti se ne feledjetek bennünket.  
Várunk vissza benneteket. 

 

Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni 
életetek során, sikerüljön! 
Zárszóként 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. 
(Ady) 
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BÚCSÚZÓ:  
Kedves osztálytanítóink, osztályfőnökeink szaktanáraink! Drága diáktársak!  

Szeretett szüleink! Tisztelt vendégeink! 
 

Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor 
nekünk kell búcsút mondanunk.  
Eljött. 
Itt állunk. Búcsúzunk.  
Nehéz most megszólalnom. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza.  
Nagyon vártuk, s csak most, az utolsó napon, napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk 
itt, a Petőfi iskolában. Otthon voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk 
segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk.  
S most ennek vége. Ez a szakasz lezárul és kezdődik egy új, a,I most még ismeretlen és kicsit félelmetes is. 
Nyolc évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola küszöbét. Hála 
Istennek, tanítóink – Hain Tünde, Turzai Valéria és Sánta Éva –  féltő szeretettel fogták meg kezünket, s 
segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát és bevezettek bennünket a számok rejtel-
meibe is. Otthonná tették számunkra a Petőfit. 
Aztán felsősök lettünk. Új osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk 
meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. S az idő egyre csak 
múlt...  
S most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk: a 
versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai, gyermekhetek örömpillanatai. 
Szemünkben a meghatottság könnyei gyűlnek… 

 Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az új tanévet, nem várnak bennünket az ismerős 
arcok. Nem beszéljük meg, hogy akkor jövőre veletek ugyanitt. Az elmúlt nyolc év emlék lesz. Egy emlék, 
amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül.  
Búcsúzunk Osztályfőnökeinktől, Tanárainktól!  
Önök nem csak tanítottak, neveltek bennünket.  
A tanító néni szava sokáig törvény volt számunkra és elkísért bennünket négy vagy inkább nyolc even keresztül. 
A kamaszkorba érve öntudatosabbakká váltunk, rakoncátlanabbakká. Ezért kell köszönetet mondanom a magam 
és diáktársaim nevében osztályfőnökünknek, Jager Stevan tanár úrnak valamint Csapó Hódi Márta és Banjanin 
Sunčica tanárnőnek, hiszen sok türelemmel és segítő fáradozással figyelt rank, gondoskodott rólunk akkor is, 
amikor – szépen szólva – ellenálltunk a józan észnek. A felnőttek szokták mondani, hogy az idő megszépíti az 
emlékeket. Bízunk benne, hogy ez velünk kapcsolatban is így fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat és csak a 
szép emlékek maradnak meg Önökben. Kívánjuk, így legyen. 
Kedves hetedikesek, most hozzátok szólok! 
Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat! 
Ti most átveszitek helyünket, s bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. 
Reméljük jó példa voltunk számotokra és az együtt töltött éveket nem felejtitek el.  
Végül szeretett szüleink! 
Hogy nektek mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni szinte lehetetlenség. Igyekszünk 
szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettetek és tenni fogtok ezután is.  
Hála és köszönet nektek mindenért.  
Szeretünk benneteket! 
S most indulunk megkeresni az utat, amely ránk vár!!! 
Leonard Da Ung soraival búcsúzunk: 
„Találkozás és búcsúzás 
az élet annyi csak, 
Valaki jön, valaki megy, 
S az emlék megmarad.”  
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Angeli Nikolett: Szerettem a Petőfi iskolába járni. An-
nak ellenére, hogy sokak szerint nem ez a legjobb iskola 
Becsén, számomra ez volt a legjobb hely. Kedvenc tan-
termem a zeneterem volt. Ez a terem azért állt közel 
hozzám, mert alsóban az volt az anyaosztályunk. 
Kedvenc tantárgyam a kémia. Az órák érdekesek és a 
tantárgy is izgalmas. Szerintem relatív jó alapot kaptam 
itt ahhoz, hogy bárhova tovább mehessek középiskolába. 
Legkedvesebb élményem a gyermekhetekről maradt 
meg. Az egyik legjobb élmény az volt, amikor Pécsre 
mentünk.  
Biztos vagyok benne, hogy a tanulók közül, közületek 
már sokan várjátok,hogy befejezzétek a sulit, de ta-
nácsolom, élvezzétek amíg itt vagytok, mert bizonyos 
dolgok biztos hiányozni fognak. Egyelőre, mivel semmi 
elképzelésem sincs, hogy milyen szakmát fogok végez-
ni, ezért gimnáziumba megyek. Azért választom a 
gimnáziumot, mert bármihez jó alapot ad. 20 év múlva 
lehet, hogy nem itt fogok élni, de semmi sem biztos. 
Fried Zoltán: Nagyon jó volt a Petőfiben, ahol mindent 
megtanultam, és megismertem sok embert. A tornaterem 
volt a kedvenc helyem, mert ott jót sportoltunk. A 
műszaki volt a kedven tantárgyam,  mert az mindig is 
tetszett. Sok matek, illetve sok kémia képletet tanultam 
meg és sok örömöt viszek magammal az iskolámból. 
Emlékezetes marad, amikor alsóban mentünk a Kátai-
tanyára. Jóban voltam a tanárokkal és a diákokkal is. 
Utóbbiaknak tanácsolom, tanuljatok és legyetek jóban 
minden tanárral! Műszaki iskolába akarok menni, mert a 
műszaki mindig is érdekelt. 20 év múlva nem tudom mi 
less velem, belőlem, majd meglátom. 
Nagy Karen: Jó volt Petőfis diáknak lenni. Sok élmény 
köt az iskolához. Tetszett a tornaterem, mert szeretek 
tornázni. Kedvenc termem is a tornaterem volt, meg a 
zene, mert szeretem ezeket a tantárgyakat. Sok mindent 
megtanultam. A Gyerekheteket szerettem a legjobban. 
Sok barátot szereztem, vannak tanárok, akikkel jóban 
lettem. Diáktársaimnak üzenem: Jók legyetek, tanuljatok 
sokat!  Én gimibe megyek tovább, utána nem tudom 
hova. 20 év múlva, hogy miként alakul az életem, nem 
tudom még elképzelni.  
 

 

Ne légy ma ez 

holnap emez 

s jövőre ismét 
mást szemezz. 
Érc légy mely 

mindig egy marad 

ne törmelék  
- dirib - darab. 

(Ibsen)  
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Fenyvesi Zénó: Nem tudom más iskolákban, hogy 
megy, de Petőfis diáknak lenni élvezetes volt, mert az 
iskolánkba sok olyan gyerek jár, akiket máshonnan is 
ismerek. Az osztályunk pedig első osztály óta  igazi 
csapattá kovácsolódott. Sokat viccelődtünk és persze 
sokat is tanultunk.  
Kedvenc tantermem a zene, mert amikor unatkoztunk 
alsóban, a fiúkkal ott mindig nagyot fogócskáztunk. 
Kedvenc tantárgyam a matek. Habár nem voltak min-
dig jó jegyeim és nem értettem mindent belőle, azért 
érdekesnek tartottam mindég, hiszen új kihívásokat 
találtam benne. Iskolánkból magammal viszem azt a 
tudást és versenyeken átélt érzelmeket, melyek 
átsegítettek ezen a nyolc éven. A kedvenc iskolai 
élményem az volt, amikor megyertem az AMV-t 
szólóénekből. Egyik legemlékezetesebb élményem az 
volt, amikor egy órán kimentünk télen hógolyózni a 
rajztanárnővel és a zenetanárnővel és a c-sekkel 
együtt szórakoztunk.  
Azt üzenem diáktársaimnak, hogy tanuljanak! 
Tudom, hogy uncsi mindig tanulni, nekem is néha 
nehezemre esett, de megéri, mert csak saját maga-
toknak lesz jobb. Ebből az iskolából Magyarországra 
megyek tovább, művészeti gimibe. A néptáncot ré-
góta művelem, jól is megy és szeretem csinálni. Ezért 
úgy döntöttem, hogy művészeti iskolában folytatom 
tovább.  
Húsz év múlva még nem tudom mivel fogok fo-
glalkozni, de valószínűleg valami olyannal, amit 
szeretni fogok.  

Osztály névsora: 
 

1. Almási Tomica 

2. Angeli Nikolett 
3. Budai Anasztázia 

4. Farkas Aurél 
5. Fenyvesi Zénó 

6. Fried Zoltán 

7. Horvát Eleonóra 

8. Létó Aurél 
9. Nagy Karen 

10. Pásztor Róbert 
11. Sznopcsek Berkec Zsigmond 

12. Varnyú Sarolta 

13. Vastag Szintia 

 

Osztályfőnök:  
Csapó Hódi Márta 
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Almási Tomica: Nagyon jó volt Petőfisnek lenni, mert sok mindent megtanultam. Megismertem sok új diákot 
és barátokat szereztem. Tornaterem volt a kedvenc termem, mert jót sportoltunk benne. A kedvenc tantárgyam a 
torna volt, mert szeretek sportolni és edzeni. Nagyon sok kémia és matek képletet tömtek a fejembe. Mégis, a 
gyerekheti programok maradnak meg bennem, mert minden nap más programban volt részem. Eléggé jóban 
voltam a tanárokkal és a diákokkal is. Haverok, tanuljatok sokat és legyetek jóban minden tanárral! Én a műsza-
ki iskolába szeretnék tovább menni, és ott szerezni új barátokat, megismerni új tanárokat, szerezni szakami ké-
pesítést. Mert a műszaki dolgok mindig is erdekeltek. Húsz év múlva... találkozok az osztálytársaimmal egy jó 
bulin.  
Létó Aurél: Élmény volt Petőfisnek lenni. A tudás, amit itt megszereztem és az emlékek örökre megmaradnak 
bennem. A műszakiterem tetszett, mert szerettem a számítógépen játszani. És a tornaóra, mert szabadon választ-
hattunk, hogy mit szeretnénk játszani. Sok kémia, még több matek képletet és egy kis örömöt viszek magam-
mal, és örülök, hogy meg tudtam tanulni sok új ismeretet. A pécsi kirándulás  nagyon szép emlék volt számom-
ra. Meg amikor  a hátsó udvaron fociztunk és kosárkáztunk. "Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem ér-
tékes"(Albert Einstein) - ezt az ózenetet hagyom  Petőfiseknek. Szakács szakra szeretnék menni, azért 
szakácsnak, mert mindig szerettem főzni. Érdekeltek a főzős műsorok, és kíváncsi voltam, mit lehet variálni a 
recepteken. Ezért választottam a szakács szakmát. Húsz év múlva egy kertes házban szeretnék élni a családom-
mal. És remélem sikerül egy éttermet nyitnom.  
Vastag Szintia: Petőfis diáknak lenni különleges. A sok szórakozást, nevetgélést,játszást soha sem felejtem el. 
A kevenc helyem a hátsó udvar volt. Mindig ott hülyéskedtünk, másztunk fel a kosra és sokat fociztunk a fiúk-
kal. A tornateremben azt csináltunk, amit akartunk. Nem kellet futni, magasugrásozni stb. A szivacsokon fekve 
mobiloztunk, beszélgettünk vagy csak egymásnak dobáltuk a labdát. Kedvenc tantárgyam a történelem volt. 
Töri órán mindent lehetett csinálni. Szaladgáltunk  a teremben, kiabáltunk, ennek ellenére a Tanár úr nem szólt 
ránk. Soha nem írt be a naplóba bennünket. Pont ezt szerettük benne. Sajnálom, hogy el kell mennünk. Olyan ez 
az iskola, mint egy otthon vagy család, ahol együtt vagyunk. Megtanultunk illően viselkedni és a többieknek is 
ezt mondom: tanuljanak meg minél többet. Mi úgy megyünk el, hogy ezt a sok jót, ami itt történt magunkkal 
visszük. Pénzügyire szeretnék menni. Azért választottam ezt a szakmát, mert ide sok matek kell és nekem az jól 
megy és szeretem is. Húsz év múlva már szeretnék dolgozni, saját házat,férjet és gyerekeket, akiket szeretek. 
Egy bankban szeretnék dolgozni. Ez az álmom és remélem valóra válik. 
Budai Anasztászija: Nagyon örülök, hogy a Petőfis diákok közé tartozhattam. Sok élményt éltem át, amit 
sosem felejtek el. Tornaterem volt az egyik kedvenc helyem. Sokat sportoltunk, beszélgettünk vagy a suflit írtuk 
a következő órára. Szerb és a zene volt a kedvenc tantárgyam, mert nagyon szeretek énekelni, zenét hallgatni, és 
mert sokat szórakoztunk, viccelődtünk az órán. A legtöbb élmény a gyerekhétről maradt meg bennem. Ezen a 
héten sokat szórakoztunk, takarítottunk és még főztünk is. A főzés volt a legjobb. Ilyenor minden osztályból jött 
be szülő és a diákokkal együtt a kijelölt helyen készítették el az ételt. Mindenfelől finom illat áradt. Földraj ta-
nárral nagyon sokat szórakoztunk. Szerettem az óráján lenni. A biológia órák is jól múltak, beszéltünk az új 
hírekről,f ilmekről, virágokat is locsolgattunk. Pénzügyire megyek tovább, mert bankban szeretnék dolgozni. 
Húsz év múlva pedig Németországban fogok élni, ott is bankosként fogok dolgozni. 
Varnyú Sára: Petőfisnek lenni olyan volt, mintha egy kicsit távolabbi otthonba érkeztem volna minden reggel, 
amikor iskolába jöttem. Itt a tanárok a szüleink és a többiek a testvéreink voltak. A díszterem lépcsője az a hely, 
amit igazán kedvelek. A lányokkal sokat ültünk ott. Kedvenc tantermem az nincs, mindet kedvelem a maga 
módján. Az angolt nagyon szeretem, a tanárnő rengeteget segített versenykor is, és hálás vagyok érte. Eznkívül 
szeretem a kémiát, a rajzot és a biológia is érdekel. Az iskolából sok tapasztalatot viszek, tudást és emléket. Jót 
is rosszat is, vegyesen. Emlékezetes marad a kirándulás, amelyen eltévedtünk, először hárman az erdőben, aztán 
az egész osztályunk. Volt és van néhány tanár, akivel tényleg el lehet beszélgetni iskolán kívüli dolgokról is. 
Őket szerettem, tényleg. Minden tanár elmondja százszor, ugyanazt a mondatot, mégsem figyelünk rá. "Csak 
magatoknak tanultok". Most, hogy az érettségi közeleg, látom, hogy igazuk volt. És ti is vegyétek komolyan! Ha 
szorgalmasak és ügyesek vagytok és közben boldogok, gyorsan elrepül ez a 8 év. Gimnáziumba megyek, mert 
harmadik óta gyerekorvos akarok lenni. Azért gondolkodom orvosin, mert szeretek törődni az emberekkel, 
vigyázni rájuk. Kiskoromban is minden horzsolást magamnak, a testvéreimnek orvosian láttam el. Tisztogattam, 
fertőtlenítgettem. Majd leragasztottam egy karcolást is. Ezenkívül nagyon szeretem a gyerekeket, mikor kicsik 
és aranyosak és rám általában hallgatnak is. 
 

Karod erős - szíved emelkedett / Végtelen a tér, mely munkára hív." (Madách Imre)  
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Dupák Árpád: Petőfisnek lenni élmény volt mint a 
versenyek, a kirándulások és még sorolhatnám. Ha 
megtehetném, újra járnám ezt a nyolc évet. 
A rajzterem, mivel ott voltunk négy évig. A rajz. A 
tanárnő végett is és sok élményem van az órákról. 
Az első a tudás és a legfontosabb is. Azért a 
csínytevések is velem jönnek. Mondjuk amikor 
még ötödikben műszaki órán a tanár úr valamit 
mesélt és azt mondta, ez úgy áll össze mint a 
kalács. Az Emma , aki rajzolt, felemelte a fejét és 
azt mondta: Mi az a kalács?  
Például a történelem tanár úr. Gyerekek, tanuljatok, 
mert az élet nem piskóta. Szerintem az animátor 
szakmában képzelem el magam. Mert nagyon 
szeretek rajzolni, már kis korom óta. Húsz év múlva 
Szegeden képzelem el magam, egy feleséggel 
mellettem és két gyerekkel egy nagy kertes házban. 
Biztos állással a kezemben, amivel el tudom tartani 
a családot.  
 

Major Rebeka: Voltak jobb s rosszabb 
időszakaim, mint Petőfis diák. Sok jó emlékkel 
gazdagodtam, tarátokra tettem szert. Furcsa 
belegondolni, hogy ennek pár hónap múlva vége. 
A rajz tanterem, hiszen alsó osztályban az volt a mi 
kis külön termünk.  
Szeretem a kémiát, biológiát, testnevelést.  
Sok jó emléket viszek magammal, néhány rosszat 
is. Sok barátot szereztem itt, tudást. Alsós ki mit tud 
versenyek osztályon belül, gyermekhetek, nyaralás, 

kirándulások. Régen nem gondoltam volna, hogy 
szimpla osztálytársakból, ilyen jó barátok 
leszünk. Remélem sokakkal tartjuk majd a 
kapcsolatot. A tanárokkal szemben is vannak 
jobb és rosszabb emlékeim, viszont kinek nincs? 

Tanuljatok, de komolyan. Ha valaki úgy érzi, 
borzasztó nehéz, megnyugtatnám, hogy nem az. 
Ne gondoljátok túl a dolgokat. Magatokért 
tanultok, magatok miatt. Ha szeretnétek elérni 
valamit az életben, tűzzetek magatok elé célt, s 
meg se álljatok, amíg el nem éritek azt.  
Személyiedző, dietetikus. Elértem már bizonyos 
dolgokat, amiket kitűztem magam elé, de még 
nincs megállás. Már látom a fényt az alagút 
végén.. (- Tankcsapda -) 
Ebben sok negatív emlék közrejátszott. Először 
gondolni sem gondoltam ilyesmire. Idővel 
viszont az életem részévé vált a sport. Nagy az 
akaraterőm és fantasztikus érzés úgy elérni 
valamit, mikor senki sem hitt benned, csak te 
saját magad. Nevetséges lehet elsőre azt 
mondani, hogy lesz egy saját edzőtermem, 
viszont ez az amit igazán szeretnék. Ha húsz év 
múlva, akkor húsz év múlva. Fejlődni szeretnék, 
profivá válni a szakmámban, hogy azt 
mondhassam egy nap: Igen, megcsináltam!  
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Osztály névsora:  
 

1. Berkes Emma 

2. Boldizsár István 

3. Dániel Arnold 

4. Dupák Árpád 

5. Major Rebeka 

6. Novák Arnold 

7. Sárkány Antal 
8. Sendula Viktor 

9. Szemendri Tamás 

10. Tojzán Sándor 

11. Tóth Martina 

12. Varnyú Emese 

 

Osztályfőnök:  
Banjanin Sunčica 

Berkes Emma: Petőfis diákként napjaim hosszúak voltak, éveim 
viszont gyorsan teltek. Megtörtént: beírattak, kijártam s most vége. 
Emlékemben őrizni fogom a dísztermet, ahol sok időt töltöttem. A 
tornaöltöző is vidáman gondolok, akár csak az udvari „WC” tetejére, 
ahol szerettem csak úgy kifeküdni s jót napozni. Kedvenc tantárgyam 
nem volt. Hogy milyen kedvvel mentem be órára, az számomra a 
tanártól függött.  
Rengeteg boldog, vicces és örömteli érzést viszek magammal a 
Petőfiből. A közgazdasági-kereskedelmi iskolába tervezek 
továbbtanulni. Utána anyámnak szeretnék segíteni a cégvezetésben. És 
persze e mellett a művészeteket, zenát, táncot sem fogom kivetni 
életemből, akárcsak a lovaglás szeretetét. 

 

Az igaz ember hitét, meggyőződéseit 
nagy katasztrófák sem képesek 

sarkaiból kifordítani." 

(Jókai Mór)  
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Varnyú Emese: Hogy milyen érzés volt petőfisnek lenni? A nyolc év alatt sose gondoltam bele ebbe a 
kérdésbe, mégis, ami rögtön eszembe jut róla, az az, hogy tartoztam valahova. Méghozzá egy elég jó 
iskolához. Gondolok én itt arra, hogy minden iskola más és más. Úgy érzem innen elmenni olyan lesz, 
mintha elutaznék és sosem jönnék haza. Biztos érdekes érzés lehet, valószínűleg mind máshogy fogjuk 
megélni ezt az elszakadást. Állandó kedvenc és emlékezetes helyem, illetve tantermem sosem volt, 
hiszen ennyi év után se sikerült teljesen megszoknom a termek különböző hangulatát. Talán ha 
választanom kellene, a mostani észjárásommal a női mosdót mondanám. Hogy miért? Khm...valahova el 
kellett rejtőznünk nagyszünetekben. A kedvenc tantárgyam a matematika volt. Nem csak az, hogy 
szerettem ezen az órán nap mint nap ülni, hiszen nagyrészt nem okozott problémát a megértése, hanem 
mondhatom, hogy egy nagyon jó tanárnő adta elő. Szerintem mindenki egyetért, hogy ez fontos.  
Az iskolából leginkább szorgalmat, kitartást és a megfelelő, illetve alap tudást viszem magammal. Alsós 
korom óta nagyon fontos volt nekem, hogy jól teljesítsek, így maradtak meg bennem azóta is ezek a 
tulajdonságok, amire bárki bármit mondjon, de büszke vagyok. Esküszön, próbálom visszapörgetni a 
rengetek iskolai élmény közül a kedvencem, de nincs ilyen. Főleg az számított, hogy a barátaim, vagyis 
az osztálytársaim egy része is ott legyen, illetve a tanító nénink vagy osztályfőnökünk, így teljessé téve 
az eseményt. Az iskola által szereztem meg a legjobb barátnőimet, ezt sose felejtem el. Ami érdekes, 
hogy nem mondhatjuk el magunkról, hogy első óta vihartalan barátsgban élünk, ám hetedik óta ez már 
biztos, maximum ritkán felhős, de ez normális. Remélem ez pár év múltán is így marad. A tanáraimról 
csak azt mondhatom el, hogy megvannak a különböző, emlékezetes pillanatok, de azokat aztán 
sorolhatnám. Mindenesetre nagyon tisztelem őket, és remélem nem felejtenek el. Kedves iskolatársaim... 
tanuljatok! Nem viccelek, meglátjátok, nyolcadikos fejjel ez egy igazán fontos üzenet jómagamtól. Na 
jó, megijedni nem kell ettől az évtől, ugyan olyan lesz mint az eddigiek, de mindenesetre próbáljatok 
meg mindig szorgalmasak lenni, illetve igen, a tanulás nem árt. Emellett így megjegyzem, méghozzá 
nagybetűkkel, hogy NE FELEJTSETEK EL ÉLNI az iskola mellett. Hova tovább? Sokan megkérdezik, 
ez biztos. Élő példa vagyok rá, hogy bár terveim, elkéozeléseim vannak, de ennyi, a többiről fogalmam 
sincs. Meglátjuk mit hoz a jövő. Húsz év múlva már lesz családom. De érdekes belegondolni. 
Valószínűleg a jövőbeli férjem és a saját munkámtól függ, hogyan és hol fogok élni. Azt, hogy mivel 
foglalmkozom majd, még nem tudom, de remélem olyan munka lesz, amit szeretni fogok. Mindenképp 
biztos vagyok abban, hogy 35 évesen is évente többször megfordulok majd a világ különböző tájain. Az 
is valószínű, hogy minimum kettő macskám lesz. Ami alap, és amit még szeretnék az az, hogy boldog 
legyek, és egy olyan világban élni, ami szerethető lesz a maga kis hibáival.  
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Tóth Martina: Évközben mindig unalmasnak tűnt ide járni, de most, mikor már tényleg csak pár 
hónap van, kezd megrémíteni a továbbtanulás tudata. Visszagondolva rengeteg mindenért hálás 
vagyok annak, hogy petőfis diák voltam. Elsősorban a barátaimért, akiket itt szereztem, azért a sok-

sok élményért, amiket együtt töltöttünk. Kedvenc helyem talán a szerb és a matekterem volt. Ezek 
mindig olyan hangulatos termek voltak. Ha a tantárgyak nem is voltak az erősségeim, valahogy a 
terem hangulata mindig feldobott.  A tantárgyak, amiket kedveltem az a torna és a magyar volt.  
Az iskolából tapasztalatokat viszek. Minden évben vártam a gyermekhét utolsó napján levő főzést, 
hisz nincs is jobb program, mikor barátokkal együtt sütünk, főzünk valamit. Mint írtam már, rengeteg 
barátot szereztem itt. Tanárok közül vannak, akiket nagyon megkedveltem és persze olyanok is akiket 
nem igazán sikerült. Tanuljatok, legyetek szorgalmasak. (Jó, jó, én sem vettem komolyan, amikor ezt 
mondták) , de egynap hálásak lesztek érte magatoknak. Az Óbecsei Gimnáziumba készülök tovább, 
mivel még nem szerettem volna elhagyni ezt a várost, sok minden köt ide. Viszont pár év múlva, ki 
tudja... Nincs különösebb oka az iskolaválasztásomnak. Egyszerűen még csak nem döntöttem el, 
mivel szeretnék felnőtt koromban foglalkozni és remélem a gimnázium után, tisztában leszek vele.  
Húsz év múlva... Őszintén fogalmam sincs, nem vagyok előretervező típus, de remélem valami 
olyasmivel fogok foglalkozni, amit szeretek.  



Kirándulás 2018: 2018. május 04-én felső osztélyosaink Zomborban jártak. A kirándulásról az 5.c 
rövid tudósítást, élménybeszámolót írt. Íme: 
A kedvenc részem, mikor a buszban tréfáskodtunk. Mindenfélét csináltunk, Dánieléket és Hugóékat is 
piszkáltuk a Wi-fi-vel, mert nem adott Wi-fi-t, erre én felhívtam. Nekem ez volt a kedvenc részem. 
(Börcsök Máté) 
A legszebb élményem az volt, amikor Zombor csodálatos történetét hallgattuk. (Új Olivér) 
A legszebb élményem az volt, mikor szétszedtük az asztalt. Ki is akartuk tolni az ablakon, de utána 
jöttek a nagyobbak és összerakták, szóval elbuktunk. (Popov Alex) 
Számomra nagyon jó és különös emlék, mikor elmentünk mindenfelé szekerezni, azért mert 
szerencsére, hogy hetedikesekkel voltunk és nagyon vicces volt. (Kiskomáromi Zsolna) 
A legjobb élményem a hazafelé út volt. Sokat nevettünk, meséltünk és zenét hallgattunk. A 7.c-ek meg 
folyton megnevettettek. (Horvát Zsaklin) 
A legérdekesebb az volt, amikor a tanyára érkeztünk, meg még az amikor festettünk, lovaskocsiztunk, 
ebédeltünk és az autóbuszban beszélgetés, mert nagyon sokat nevetgéltünk. (Koszorús Emese) 
Nekem érdekes volt a zavarócskázás megszakítása: Alex! Nézd, tukánok! 
Ő pedig elkezdett nevetni, bár mondjuk a tukánok gyöngyösök voltak. (Fleisz Ákos) 
A buszban beszélgetés volt a legjobb, mert sokat nevettünk, hallgattuk a zenét. Még tetszett a 
kocsikázás, mert lepisilt a ló. (Kaszás Korina) 
Legjobban az tetszett, mikor a tanyán voltunk. Ott kaptunk ebédet, de legjobban a limonádé tetszett. 
Később elmentünk kocsikázni és üvegre is festhettünk. (Varnyú Viola) 
A kocsikázás volt a legjobb, nagyon érdekes volt, mivel az egyik gyereket lepisilte a ló. (Szumer 
Nikoletta) 
Kedvenc részem az volt a zombori kirándulásból, amikor elmesélték Zombor történetét. A másik 
kedvencem a száláson volt, amikor kaptunk több óra hossza szabad időt. (Varnyú Zalán) 
Számomra a legérdekesebb rész az volt, amikor a tanárokkal mentünk kocsikázni.(Deák Evelin) 
A kiránduláson a Róka tanya volt a legjobb. (Deák 
Gréta) 
A kiránduláson az tetszett, amikor a tanyán 
lovaskocsival húztak minket. (Kádas Anna) 
A zombori út tetszett a legjobban, de nagyon 
élveztem még a szekerezést és a délutáni 
futbalozást.Remélem, hogy lesz még ilyen 
élményem.(Dupák Ákos) 
 

PAGE 12 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Megtapasztaltam milyen az élet barát nélkül ebben a 
nagy világban. A magányos évek alatt rájöttem, ha 
barátot akarsz, akkor neked kell az adott személyhez 
alkalmazkodnod. Így tettem. Megnőtt a barátaim 
száma. A legjobb barátom Csanád, akivel nagyon 
ritkán beszélünk, ugyanis Magyarországon él. Egy jó 
barát számomra az aki, ha nem is tud segíteni vagy 
tanácsot adni a témával kapcsolatban,de legalább 
megpróbálja megérteni a gondot. Akivel hasonló a 
humorérzékünk. Amióta vannak barátaim sokkal 
vidámabbnak és életteltelinek látom a világot. 
Barátság nélkül a világ megtelik unalommal és 
magánnyal. A barátokra úgy kell vigyázni mintha csak 
egy lenne,mert a összes egy pillanat alatt eltűnhet az 
életünkből. Néhány “barátság” olyan,hogy az egyik fél 
azt hiszi, ők barátok de a másik fél pedig tudja hogy 
köztük nincs barátság. Ilyenkor általában nagy 
meglepődés szokott történni. Tapasztaltam már,nem 
egyszer ezt az érzést. Egy barátság könnyen 
unalmassá válhat ha az egyik barátnak megváltozik az 
érdeklődési köre, ilyenkor nem lesznek olyan dolgok 
amiket együtt tudtok csinálni. Ha a barátságot nem 
ápoljuk az előző esetek történhetnek meg. Ha ápoljuk 
akkor az egyik legjobb érzés lesz tudni hogy nem vag-
yunk egyedül, hogy ott lesz melletted valaki aki 
megért és segít ha kell.  

Sárkány Vilmos 7.c 
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Tanárom: Az én kedvenc tanárom a történelem. Őt Áronnak hívják. Mindig mikor találkozunk, vicceket mond. 
Néhányszor piszkáltuk, ilyenkor be akart írni. Mostanában ránk se figyel, azt csinálunk, amit akarunk, de 
elfelejtettük, hogy jegyzi magának. Popov Alex 5.c 

Tanárom: Ötödik kezdetén nagyon megrémültem, hogy sok az ismeretlen tanár, mi lesz velem. 
Az első héten olyan sok élménnyel teli foglalkozásokat adtak nekünk, hogy gyorsan meg is szeretették velünk a 
felsőt. Szünet végén ott toporogtunk a tanterem előtt, hogy na, most milyen tanár- tanárnő fogad bennünket. 
Megjelent egy fekete hajú, szemüveges, inteligens hölgy. Bemutatkozott, hogy ő a német tanárnőnk. Ezek az órák 
a legizgalmasabbak. A tanárnő olyan kedves velünk, hogy a jobb tanulás érdekében telefonról engedi a zenét, mi 
pedig, mint az ovisok, táncra perdültünk. Olyan izgalmas ez az óra, hogy a német egyben van a táncórával. 
Kiskomáromi Zsolna 5.c 

Tanárom: Kedvenc tanárom a biológia tanár. Nagyon szeretem az óráit és a biológiát is. Nem szoktam 
rosszalkodni nála az órán. Ő sem szokott kiabálni, csak ha kihúzzák nála a gyufát. Börcsök Máté 5.c 

Tanárom: Legkedvesebb tanárom a zene tanárnő. Szép barna haja és barna szeme van. Nagyon kedves. Az óráit 
szeretem a legjobban. Szereti a klasszikus zenét. Neve Kollár Boglárka. Azért szeretem, mert kedves és szép 
hangja van, amikor énekel. Koszorús Emese 5.c 

Tanárom: Rajztanárnőnk nagyon ügyes kezű. Közepes magasságú. Barna haja és kékes-zöld szeme van. 1993-ban 
született és most 25 éves. Az öltözködése vidám és hangulatos. A tanárnő nem csak itt nálunk, a Petőfiben tanít, 
hanem Adán is egy általános iskolában. Nagyon kedves, ám szigorú is tud lenni. Minden órára valami 
érdekességet talál ki. Sokszor kikér minket órákról, hogy falat fessünk, plakátok készítsünk, évkönyvet díszítsünk 
és, hogy versenyekre készüljünk. Kaszás Korina 5.c 

Tanárom: Iskolába járni érdekes, főleg ötödiktől. Eddig a tanító nénihez kellett alkalmazkodnunk. Most minden 
óra másik tanár. Mindegyiktől tanulunk valami szépet és jót. Kedvenc órám a magyar óra, mert tanulunk sok szép 
verset és mesét. A tanár úr neve Szűcs Budai Engelbert. Termete alacsony. Barna a szeme és a haja. Megadja a 
tanításnak járó tiszteletet. Zakóban, ingben jár tanítani. Kedves, türelmes, amit elmond, megjegyezzük egyből. 
Igyekszik tudását átadni. Mi néha ellenállunk, ellenőrizve a tűrő képességét. Szeretek felsőbe járni. Minden nap új 
kihívás számomra. Koncz Antónió 5.c 

Tanárom: Nacsa Erika matektanárnőnek és osztályfőnöknek is nagyon jó. A tanárnő idén lesz 36 éves. Körülbelül 
169 centiméter magas. Barna, rövid, göndör haja van és barna a szeme. Mikor eljön a matekóra, akkor nagyon 
rosszak vagyunk. Először figyelmeztet bennünket, utána kapjuk a fejmosást.  Ettől függetlenül mi nagyon 
szeretjük! Gál Noémi 5.c 

2018.05.15-én iskolánk és az ÖkoBecse polgári szervezet közös szervezésében immáron második alkalommal 
emlékeztünk meg a Madarakról és a Fák Napjáról. Diákújságunk március számában ismertettük az év 
madarát és az év fáját. Valamint közzétettük az irodalmi és képzőművészeti pályázatot, amelyet községünk 
óvodásai, általános– és középiskolásai részére írtunk ki. A gálát május 15-én tartottuk iskolánk dísztermében.  
A pályázat eredménye: 
Harmadik - negyedik osztályosok: 
I. díj Doroslovački Aleksandra 4/a 

II.díj Kovács Lilla 3/b 

III.díj Herbatényi Botond 3/b 

Különdíj: Kiss Alex 3/b 

Az ötödik – hatodik osztályosok: 
I.díj Ördög Tímea 6/c 

II. díj Ördög Noémi 6/c 

III. díj Varnyú Viola 6/c 

Különdíjasok: Kádas Anna 5/c és Kaszás Karina 5/c 

Hetedik - nyolcadik osztályosok 

I. díj Berkes Emma 8/c és Herbatényi Zalán 7/b  

II. díj Lázár Lea 7/c és Tóth Timea 7/c 

III. díj Fajin József 7/b   

Képzőművészeti pályázat díjazottjai:  
2.b és 4.a osztályosok. 
 



Az előadást úgy éltem át, hogy... izgatott voltam, mert nem szoktam 
szerepelni és igazán akkor kezdtem ideges lenni, amikor szavalnom 
kellett, de végül sikerült a szavalás. 
A műsor előtt nem voltam ideges, de amikor láttam, hogy egyre 
kevesebben lettünk az öltözőben, akkor nagyon ideges lettem. Amikor 
mi következtünk, akkor nagyon féltem. Kimentünk a színpadra, ott 
kicsit megnyugodtam. A műsor után nagyon jól éreztem magam és 
örültem, hogy meg tudtuk csinálni hiba nélkül! 
A műsor előtt nem féltem, de a fellépésünk közeledtével elkezdtem 
izgulni. Műsor alatt, mikor szerepeltünk minden jó volt. Utána nagyon 
boldog voltam, mert minden jól sikerült. Anyáék is büszkék voltak rám. 
Nekem nagyon tetszett a műsor. Az öltözőben futkosott hátamon a 
hideg. Aztán amikor felléptem a színpadra elkezdtem örülni és ment minden. Amikor lementünk a színpadról  
elkezdtem örülni, hogy meg tudtam csinálni és nem lett semmi bajom. Hazamentem, és anyunak elmeséltem, azt 
mondta ügyes vagyok. 
A műsor előtt nem nagyon izgultam, már eleve nem tetszett a tánc, de később, amikor kiálltunk a színpadra, 
megnyugodtam, hogy a közönségnek nagyon tetszett. Miután elmondtam a szerb verset, nagyon örültem, hogy 
megtapsoltak. Még nem következtünk mi, az öltözőben a barátaim elvonták figyelmem és nem is izgultam. Jól 
esett, hogy másnap az iskolában nagyon sok tanár megdicsért minket. 
A műsor szerintem nagyon szép és jó volt. A műsor kezdeténél még bizonytalan és félénk voltam, féltem, hogy 
megakadok a versben, valamint a táncban. Viszont a végén nagyon jól sikerült, szép és izgalmas volt. Örültem, 
hogy az osztály milyen összetartó és okos volt. 
A műsor előtt jól éreztem magam, mert büszke voltam a húgomra. A szerep pillanatát izgatottan s sápadtan 
vártam, de mikor a színpadra léptem, majd’ elájultam a nagy tömegtől. Mikor vége lett, akkor büszke voltam 
magamra és a többiekre, mert a végére legyőztük a félelmünket. 
A műsor előtt nagyon ideges voltam, azért, hogy véletlen meg ne akadjak versmondáskor, de hát a jó Istennek 
köszönhetem, nem akadtam meg a versben. Amikor a műsor közepénél tartottunk, akkor úgy éreztem, hogy a 
nézők előtt megszégyenülök, de ez nem történt meg, mert az osztály összetartott a szerepben. Úgy éreztem, hogy 
mi voltunk a legjobbak. Nagyon jól éreztem magam, és nagyon ügyes volt az egész osztály. 
Én nagyon féltem a műsor előtt, főleg amikor lassan fogytak a szereplők. Amikor a mi fellépésünk jött, 
megijedtem, elkezdtem beszélgetni és így lassan megnyugodtam. Amikor megszólalt a zene, amire táncolunk, 
akkor úgy éreztem, hogy nem, nekem ez nem fog menni. Mindenki bíztatott, hogy menni fog. A táncot 
elkezdtük, és jól is ment. Később a szavalatok jöttek, mindenkire büszke voltam, de amikor én következtem  
vörös voltam, mint a piros paprika. Amikor a zene elkezdődött az énekhez, akkor tudtam, hogy itt az idő, nem 
mi vagyunk a legrosszabb osztály, hanem a legjobb és nem a jegyek végett, hanem azért, mert összetartunk. 
Mindig ott voltunk és leszünk egymásnak. 
Műsor előtt féltem, izgatott voltam, nem annyira bíztam a fiúkban. Mivel mi léptünk fel utolsóként, ezért a 
várakozás még feszegette a húrt, és amikor a színpad mögött felálltunk, mindenki izgult. Amikor ránéztem 
Noémire, láttam rajta, hogy fél. Én kezdtem a versemmel, és egy olyan érzés fogott el, hogy rajtam múlik, hogy 
jó legyen a műsor, de a végén rájöttem, mikor néztem a többieket, hogy nem csak rajtam múlott, hanem az egész 
osztályon. A műsor végén örültem, hogy sikerült remekül elszerepelni. Amikor elkezdtünk énekelni, az osztály 
valahogy együtt érzett, és láttam, hogy most már a fiúk is bizonyítottak az én szememben.  
A műsor előtt nem izgultam, de amikor az öltözőben egyre jobban fogytak a gyerekek, bennem is egyre jobban 
erősödött a feszültség. Amikor már a színpadon voltunk, ha lehetséges, még jobban féltem, hogy elrontom a 
versemet. A szavalás közben remegett a kezem, de miután elmondtam a versemet, rájöttem, hogy minden a 

legnagyobb rendben ment végbe. A műsor után 
megkönnyebbültem, de büszke is voltam. Végül 
nem is gondoltam volna, hogy ennyi dicséretet 
fogunk kapni. Ami persze jólesett.  

6.c osztály 
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A pecázás: Robi és én elmentünk pecázni. Biciklikkel. Helyet kerestünk a parton. Robitól öt méterre 
ültem le. Sok kapásunk volt. Jól beetettük a 
halakat. Egy harcsát is fogtunk. Megharapta a 
kezemet, a mutatóujjamat. Hazaértünk. Anya 
nagyon megörült a sok halnak. Örömmel 
pucolta meg őket. Pekár Donald 3.b 

A kajakozás: A Tiszán kajakoztunk. A két 
kilométeres tábláig eleveztünk. Majdnem 
elértem a tábláig, amikor a barátom arcának 
ugrott egy nagy hal. Annyira meglökte, hogy 
kiborult a kajakból.  
-Jól vagy Boti? - kérdezte az edzőm. 
-Jól.—felelte a barátom. 
Botond belekapaszkodott Alex csónakjába és 
kimászott a vízből. Elindultunk vissza s már nem borult ki senki. Berkes Máté 3.b 

Nevet az egész osztály: Nem vettem észre, hogy kilyukadt a zoknim. Reggel felvettem és lyukas 
zokniban jöttem el az iskolába. Tornaórán vettem észre a balesetet. Gemkapoccsal összecsíptettem a 
lyukat. Ezt mikor meglátták a többiek, nagyot nevettek. Én is jót nevettem. Donitól kaptam cérnát és 
tűt és bevarrtam a lyukat. Azon is nagyokat nevetett mindenki amikor varrtam. Kiss Alex 3.b 

A legjobb barátnőmet CsúriKirának hívják. Kilenc éves, egy osztályba járunk, sőt még egy padban is 
ülünk. Hosszú, gyönyörű, barna haja van és csillogó kék szeme. Már két éve ismerem, és azóta jóban 
vagyunk. Nagyon kedves mindenkivel, ezért sokan kedvelik. Ő nagyon megértő, segítőkész, szeretem 
a vicceit és azt, hogy őszinte velem. Bármikor számíthatok rá, meghallgat és tanácsot ad. Egymás előtt 
nincsenek titkaink. Szabad idejében cserkészetre jár és elmeséli élményeit. Számomra fontos a 
barátság, jó ha mellettünk áll egy jó barát jóban és rosszban is. Nekem ő a legjobb barátom és remélem 
ez így is marad. Kovács Lilla 3. b 

Amikor elindultam az első osztályba, sok kedves barátra leltem. Köztük ott volt Lilla is. Barna hajú, 
kedves tekintetű kislány. Ha bajban vagyok, segít és kitart mellettem. Én is szeretettel segítek neki, ha 
kell. A szünidőben sokat szoktunk együtt játszani, görkorcsolyázni és kerékpározni is. Mindketten 
szeretünk táncolni, és a „Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör” tagjai vagyunk. Többször volt, hogy 
egymástól írtuk meg a házi feladatot. Szeretem Lillát, mert vidám természetű, és megegyezik az 
ízlésünk. „ Hát ezért ő a legjobb barátom!” CsúriKira 3. b  
Tőlem három házzal arrébb lakik Kristóf. Ő a legjobb barátom és egyben a rokonom is.  
Hétvégén minden délután együtt játszunk. Hógolyózunk, szánkózunk vagy hóembert építünk. Ha nincs 
hó, akkor az udvaron a góréban játszunk. Leginkább bújócskázunk. Ő fiatalabb tőlem egy évvel. Samu 
Mihály iskolába jár. Nagyon kedves, barátságos és humoros gyerek. Apukámmal is jól eljátszanak. 
Nyáron nálunk fürdünk a medencében. Testvérem is szeret vele játszani, mert türelmes a kisebbekkel. 
Anya kicsit mérges rá, mert válogat az ételben. Sosem eszi meg az ebédet, ha nálunk van. 

Remélem sokáig a barátom lesz, 
mert nagyon szeretek vele játszani. 
Szerda Leontina 3. b 
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Sulihírek: Ügyes kis alkotóink ismét 
tevékenykedtek. Lépcsőhàzunkban a 2. emeleten 
festményt varàzsoltak a falra. Falfestmény címe A tudàs 
fàja. A diàkok sajàt kreatív ötleteiket hasznàltàk fel az 
alkotàshoz. A csoport tagjai nagyon vàrjàk a jó időt, 
hogy az udvart is színesebbé festhessék. 
Alkotók: Varnyú Sàra,Varnyú Viola,Kaszàs 
Korona,Ördög Noémi, Horvàth Zsaklin, Dupàk Àrpàd és 
Gortva József. 
 

2018. március 15-

én iskolánk diákjai 
méltón hajtottak főt a forradalom és szabadságharc hősei, Petőfi és 
a többi hazafi emléke előtt.  
Iskolánk kórusa valamint szavalói és színjátszói emlékműsorral, 
énekkel és szavalattal, prózával emlékeztek 1848-ra. A Himnusz 
éneklése és szavalata után rövid történelmi kiselőadást hallhattak a 
közönség soraiban megjelent Petőfis diákok, majd Arany János 
Rendületlenül című verse hangzott fel. Ezt követte a prózából és 
versekből összefont megemlékezés. A tiszta gyermeklélekkel 
átitatott szabadságeszmét közvetítő gondolatok ott csengtek a 
szereplők és a közönség elméjében, szívében. Mindenki átélhette a 
pillanatot, miszerint „A márciusi ifjak egyike én valék!” A műsor 
végén felhangzott a Szózat és diákjaink elhelyezték az emlékezés 
koszorúját a Petőfi Sándor szobor talapzatánál. 
A diákkórus mellett felléptek: Herbatényi Zalán, Szemendri 
Tamás, Varnyú Emese, Berkes Emma, Lukács Szabolcs, 
Szmiljanski Dávid, Sétáló Ákos, Gortva József, Pintér Krisztián, 
Dupák Árpád, Tallós Kinga, Horvát 
Martina, Lázár Lea. 

A műsor díszletét Vajda Emese tanárnő készítette. 
A diákokat felkészítették: Kollár Boglárka zenetanárnő, Magyar 
Klementina magyartanárnő, Barta Áron történelemtanár és Szűcs Budai 
Engelbert magyartanár. 
 

Március 14-én tartották meg a Miroslav Antic szavalóversenyt, ahol 
Fenyvesi Zénó harmadik helyezést ért el.  
 

Iskolánkban 2018.04.27-én megtartottuk a községi atlétika versenyt. 
Eredményes diákjaink: Szloboda Gabriella, Fehér Szabina, Tallós Hédi, 
Gál Noémi, Fajin József, Fehér Dávid és Sárkány Antal.  

 

2018.05.05-én iskolánk 
tanulói is részt vettek a a 
bácsfeketehegyen, ahová 
15 négy fős csoport érkezett Vajdaság településeiről a 
Corvin Mátyás Tanulmányi- és Rajzversenyre.   
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Sulihírek: Alsósaink 2018.03.29-án, az 
óbecsei városi Múzeumba látogattak el, ahol 
megtekintették a Balkán legnagyobb makettjét. 
Interaktív előadásban volt részünk, ami nagyon 
érdekessé tette a látnivalókat. A gyerekek nagyon 
élveztét és sok tudnivalóval gyarapították 
tudásukat. 

Članovi planinarske sekcije su učestvovali na 
Fruškogorskom maratonu.  
Napravili smo 16000 koraka i prešli 14.5 km. 
Bravo. Malo smo se umorili i kvalitetno proveli 
dan u prirodi.  
Zahvaljujemo se PD "Leson" a posebno gospođi 
Miri Vuković što nas svaki put srdačno 
prihvate...... 
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Sulihírek: A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben immáron tizenharmadik éve, költészet-napi 
szavalóversenyt tartottak. 91 szavaló jelentkezett be óbecséről, Dreáról és Péterrévéről. 
Iskolánkból díjat nyertek: Kádas Dávid, Bátori Simon, Klima Babett, Koncz Villő, Kisutcai Ivett, Deák 
Dominik, Mester Snežana, Kovács Leona, Koncz Antónió, Deák Evelin, Sétáló Ákos, Milinkov Jaszmina, Gál 
Noémi, Kákonyi Balázs és Halápi Heléna. A fiatalabb korcsoportoknál a díjazottak könyvjutalmat kaptak, míg 
az idősebb korosztály díjazottjai háromnapos budapesti kiránduláson vehetnek részt, a Városligeti 
Gyermeknapon, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervez. 
 

Iskolanapi irodalmi pályázatunk eredménye: Varga Árpád 3.b, Gyurcsik Karolina 2.b, Mester Katalin 4.d, 
Szerda Leontina 3.d, Dániel Zsolt 3.d, Petrović Anabela 4.a, Tallós Kinga 5.b, Szumer Nikoletta 5.c, Koncz 
Antónió 5.c, Deák Evelin 5.c, Sétáló Ákos 5.b, Berkes Vivien 5.b, Berkes Emma 8.c, Varnyú Emese 8.c, 
Sárkány Vilmos 7.c, Dániel Daniella 7.b, Lázár Lea 7.c, Jovan Vuksić 7.a. 
 

Iskolànk tanulói részt vettek a Vajdasági Tehetségsegítő Tanàcs rajzpàlyàzatàn. A pàlyàzat témàja a színek és 
formàk harmóniàja a csendéletben. Ez a verseny két fordulóból àll. Az első vàlogatón Berkes Emma és Dupàk 
Àrpàd alkotàsa bekerült a legjobbak közé. Következő megmérettetés Szabadkàn àprilis 21-én tartották. Berkes 
Emma különdíjban részesült kreatív alkotàsàval, Dupàk Àrpàd emléklappal gazdagodott.    
 

A MISLIŠA versenyt a belgrádi ARCHIMEDES Matemetika 
Társaság szervezi. A versenyt 2018. 03. 08-án tartották meg 
iskolánkban. 
Varnyú Viola harmadik helyezett lett, Ördög Noémi pedig második 
helyezést ért el.  
 

Április 14-én az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Központban megtartották a XI. Petőfi Sándor szavalóversenyt. A 
versenyen bármely magyar költő versével lehetett résztvenni. 
Iskolánkból az 1-2. osztályosok kategóriájában Bárány Petra, Deák 
Dominik, Gyurcsik Karolina, Farkas Larissza, Kisutcai Ivett, Koncz 
Villő és Szemendri Balázs versenyezett, a 3-4. osztályosoknál pedig 
Gyurcsik Evelin. Koncz Villő 3. helyezett lett, Kisutcai Ivett pedig 
különdíjas. 
 

Március 10-én tartottuk iskolánkban a községi Technika és 
informatika versenyt, ahol Ördög Tímea első, Frank Boglárka 
valamint Tarján Orsolya második és harmadik helyezést ért el. A 
nyolcadikosok csoportjában Varnyú Sára első, Mrđanov Milica 
pedig második helyezést ért el. Mindannyian jogosultságot szereztek 
az Újvidéken megrendezendő körzeti versenyre, ahonnan sajnos már nem sikerült tovabbjutást szerezniük.  
 

Zentán, az Alkotóházban megtartották a XXIV. Kálmány Lajos Nèpmesemondó Verseny elődöntőjèt, a 
kisiskolások kategóriájában iskolánkat Farkas Larissza, Kisutcai Ivett, Koncz Villő és Szemendri Balázs 
kèpviseltèk. Felsőseinket pedig Tarján Orsolya és Lukács Szabolcs képviselte. A döntőbe, május 26-ra bekerült 

alsó osztályból Larissza, Ivett ès Villő. Valamint felsőből Orsolya és Szabolcs 

 

A Föld napja alkalmából, az Ökobecse Óbecse idèn is meghirdette a pályázatát, melynek 
jelmondata: Nem kell zacskó, van szatyrom! A 2.b osztály munkája díjat nyert!  
 

Iskolánkban havonta nyilt órákat tartottunk ebben az évben, ahová szeretettel 
vártuk a szülőket. Volt olyan óra, ahol több érdeklődő anyuka megjelent és 
megnézték, hogy miként tanulunk. 
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Sulihírek: Fennállásának 63.évfordulóját ünnepelte az óbecsei Petőfi Sándor Általános iskola. A 
rendezvénynek a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör adott otthont, s megjelentek a magyar Nemzeti Tanács 
képviselői és Óbecse község tisztségviselői is.  
A tanulók ezúttal is szép műsorral rukkoltak elő, melyt március 27 -én tartottak meg.Az ünnepség az iskola 
himnuszával kezdődött, majd az alsós és felsős tanulók színes programja következett. 
Mint mindig, az énekkar elénekelte az iskola himnuszát: 

„Ünnepeljük iskolánknak napját,  
Ünnepeljük ezt a szép napot,  

Petőfi Sándor emléke lobogjon, 
ki a harcban példát mutatott. 

Hogyha egyszer elmegyünk majd innen, 
Jön helyettünk ezer kisdiák, 

De szívünkben élni fog az emlék, 
Petőfi Sándor, a mi iskolánk.“ 

Majd szavalatok hangzottak el a barátságról… 

Szépen énekelt az alsósok kórusa is, ők az Örömódát, a Két 
kicsi kecske. gyermekdalt adták elő. 
Majd az iskola igazgatója, Balog Virág Zsolt üdvözölte az 
egybegyűlteket,a szülőket, a tanítókat, tanárokat, 
nyugdíjasokat, a diákokat… Üdvözlő beszédében csak dicsérni 

tudta az iskola dolgozóit, diákjait… 

Ezután kezdődött a műsor: Először a kis alsósok léptek föl táncaikkal, majd szavalatok, énekszámok hangzottak 
el a barátságról magyar, szerb és orosz nyelven. 
A színjátszó csoport előadása is a barátságról szólt. Mindannyian ismerjük az 
MTV RTL műsorán lévő Barátok közt sorozat kezdődalát. Hát ezzel a dallal 
indult az előadásuk. A barátság fontosságáról, hallhattunk szép gondolatokat. 
Következtek a felsősök ritmikai táncai, szavalatai… 

A barátság hete alkalmából az iskola önképzőköre irodalmi pályázatot írt ki 
A legjobb barátom és Az élet mit sem ér barátok nélkül címmel, s az 
eredményhirdetés következett. 
A szavalókórus egy csokorra való barátságról szóló verset adott elő. Élmény 
volt hallgatni Aranyosi Ervin: Barátság, Sípos Gábor: Mondd neked mi jelent 
a szó, barátság, Miroslav Antić: Unalmas vers, s más barátságról szóló 
verseket. Majd kézen fogva, az énekkarral együtt elénekelték Máté Péter: 
Azért vannak a jó barátok c. dalát. 
 

A községi sakkversenyen második helyezést ért el Pera Markovic, negyedik 
helyezett lett Zórád László és ötödik Tót Ákos. Szépen játszottak a többiek 
is: Fleisz Ákos, Lukács Szabolcs, Pintér Krisztián és a Vuksić testvérek. 
 

A községi szintű anyanyelvi versenynek idén is a Petőfi Sándor Általános 
Iskola adott otthont. A versenyen Óbecse község tanulói mérettették meg 
maguk. Iskolánkat nyolc tanuló képviselte. Közülük  Tojzán Sándor (8. 
osztály) első helyezést ért el, Ördög Noémi (6. osztály) és Varnyú Viola (5. osztály) második lett, míg Tallós 
Kinga (5. osztály) és Lengyel László (7. osztály) a harmadik helyet tudhatja magáénak. Ők képviselték 
iskolánkat a körzeti anyanyelvi versenyen, Temerinben. Kinga jutottt tovább az országos versenyre, 
Szabadkára. 
 

A Madarak és fák napjára angol versenyt szerveztek iskolánkban. Az eredmény:  
I. díjasok: Visovszki Márk 4.c Kaszás Maximilián 4.c és Fleisz Ákos 5.c  
II. díjasok: Tóth Tamás 4.b, Ördög Noémi 6.c, Frank Boglárka 6.c és Tojzán Sándor 8.c 

III. díjasok: Kapor Noémi 4.c, Csőke Angelina 4.c, Rác Alexandra 6.b, Brada Petra 6.b, Gál Noémi 5.c, Kádas 
Anna 5.c, Kákonyi Balázs 7.c, Fehér Dávid 7.c, Mrđanov Aleksandra 7.a, Mrđanov Milica 8.a, Kovács 
Dominik 7.b és Gortva József 7.b. 
  
 

 

https://www.facebook.com/pera.markovic.756?fref=mentions
https://www.facebook.com/laszlo.zorad.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008911170264&fref=mentions
https://www.facebook.com/krisztian.pinter.79?fref=mentions
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18. Ügyesség- és készségfejlesztő Játéktábor: Időpont: 2018.07.07-14. (szombattól-szombatig)
Jelentkezési korhatár: 1-8. osztályosok. Ez a tábor érted van! Ha még nem fejezted be az általános 
iskolát, de már elvégezted a 1. osztályt (vagy idén fogod befejezni) és elég erőt érzel ahhoz, hogy 
egy hétig ne légy otthon, akkor itt jó helyen leszel. Ha szeretnél olyan közösségben lenni, ahol 

odafigyelnek rád, ahol számítanak a képességeidre, akkor ez neked való hely. Egy hétig tartó 
szüntelen játék vár a Játéktáborban. El tudod képzelni, hogy milyen lehet úgy táborozni, hogy a szervezők arra 
figyelnek legjobban, hogy te jól érezd magadat? Azon törik a fejüket, hogy mit találjanak ki, ami neked biztosan 
jó. Ennyi ökörség egy helyen nem volt még sehol máshol. Ne aggódj, itt nincs iskolai fegyelem, nem az agyonra 
unt felnőttek együgyű játékait kell kibírni. A Játéktáborban különleges játékok várnak, amikkel máshol biztosan 
nem találkozol. És minden évben más. Kérdezd csak meg azokat, akik már korábban többször is jártak itt. A 
szülőknek: Ez a tábor tudatosan és célzatosan összeállított játékokból áll, amelyek észrevétlenül, a játék leple 
alatt viselkedési normákat mutatnak, leleményességre, kreativitásra, együttműködésre, toleranciára tanítanak, és 
készségeket fejlesztenek. Mindezt úgy becsomagolva, hogy élményt jelentsen a gyerekeknek. Valójában ettől 
egyedülálló a Játéktábor. Az élménypedagógia rendkívül hatásos módszereit alkalmazzuk arra, hogy tanítsunk: 
közösségben élni, készségeinket kibontakoztatni, vállalni önmagunkat, elfogadni másokat, és egyéb furfangokat. 
Az Ügyesség- és készségfejlesztő Játéktábor korántsem csak játék! 
24. MIT-tábor: Időpont: 2018.07.07-14. (szombattól-szombatig) Jelentkezési korhatár: 3-8. osztályosok. A 

tehetséggondozó MIT-tábor a szakterületek egész sorát kínálja neked. Csak nézd végig a kínálatot, és 
biztosan megtalálod benne azt a témát, ami téged is érdekel. Itt nem kisiskolás szinten folyik a 
tanulás. Ehelyett: szakemberek foglalkoznak veled, akik bevezetnek a választott tudományág 
rejtelmeibe. Megmutatják azokat az érdekességeket, és összefüggéseket, amikről eddig még nem is 
hallottál, vagy ha mégis, akkor nem volt eléggé érthető. Ez a birodalom végtelen. Amennyit 

megismersz belőle, annyi a tiéd. Egy hét alatt bejárhatod birodalmadat. Lehetséges, hogy te leszel a jövő 
elismert tudósa? Ideje hozzáfogni! Ha ez a tábor érdekel, akkor nyílván nem lesz könnyű dolgod, ugyanis 
választanod kell egy szakterületet, amivel a tábor ideje alatt foglalkozol. A tudományok olyan bugyrait járhatod 
be, amikről csak a valóban szakavatottak tudnak. A MIT-tábor a legalkalmasabb tábor a “tudósgyanúsak” 
részére. A MIT-táborban nem fogsz unatkozni – ez biztos! Olyan fergeteges szabadidős programmal várnak a 
tábor szervezői, hogy arról a következő táborig egyfolytában tudsz újat mondani. Ha döntöttél, jelentkezz még 
mielőtt betelne a létszám! Erről kár lenne lemaradni! 
13. Kamasztábor: Időpont: 2018.07.07-14. (szombattól-szombatig) Jelentkezési korhatár:befejezett 7. 
osztálytól – 19 éves korig. Nem is annyira egyszerű a minket körülvevő világot megérteni, és főképp megértetni 
a világgal, hogy mit akarsz. A kamaszkor szép, szép, de nehéz is. Különösen akkor, ha nem kapod meg azt 
a segítséget és figyelmet, amit joggal elvársz környezetedtől. Ilyenkor nagyon jól jönne egy sziget, ahol 

megértenek, ahol tudják, mi jó neked. Ezért van a Kamasztábor! Ha döntöttél, jelentkezz még mielőtt 
betelne a létszám! Erről kár lenne lemaradni! (Önismereti képzés, Fitnesz tábor, Foci, nem csak 

kezdőknek, Íjászat, Jóga tábor, Spanyol tábor) 
 

ÁMV 2018:  
 

A XVII. Általános Iskolások 
Művészeti vetélkedőjén, Szabadkán 
iskolánk tanulói szép eredményt értek 
el. Csőke Angelina első helyet szer-

zett prózamondásból, Varnyú Emese első helyezett 
lett szépbeszédből és Koncz Antónió első helyet ért 
el szólóénekből. Második helyezést szereztek Tallós 
Kinga prózamondásból, Szemendri Tamás szavalá-
sból és versmondásból Kádas Dávid. Harmadik 
helyezettek lettek Hódi Lúcia szólóénekből és Kis-
komáromi Zsolna versmondásból.  

Színes vers 

Fehér zongora színű 
legényke, 

viruló-piros ajku leányka. 
A kis leány tavi zöld 

ruhába 

a legényke csobogó 
kéköltönybe 

Deák Evelin 5.c 

 

Kinyilott az ibolya. 
Lila a virágja, 

mellette a hóvirág 

mindenki már várta 

tündököl a kertbe. 
Deák Gréta 5.c 

 

Tavasz hívogató 

Kinyilott a hóvirág, 
mindenki már erre várt. 
Aranysárga napsugár, 

sugara körbe jár. 
Igyekezzünk szaporán, 
járjunk táncot igazán. 

Kádas Anna 5.c 

 

A természet éledő,  
a fű zöldelő. 

Égszínkék az ég, 
 bimbók a fák tetején. 

Halkan szól a madárszó, 
erre ébredni jaj de jó. 

Kaszás Korina 5.c 

http://taborok.net/szervezett-szabadidoprogramok/
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Hűsítő finomságok nyárra  
 

Hideg gyümölcsleves  
Összetevők: 
-3 db banán 

-3 db őszibarack (bármilyen gyümölcsöt fel 
lehet használni) 
-8 dl tej 
-1 kispohár gyümölcs joghurt 
-1 csomag vaníliás cukor  
-1 evőkanál rum aroma  
-fél citrom leve 

-ízlés szerint cukor vagy folyékony 
édesítőszer  
Elkészítés: 
A gyümölcsöket megmossuk, feldaraboljuk. 
A gyümölcsöket egy villa segítségével 
összenyomkodjuk, nem gond, ha darabos 
marad. Hozzáadjuk a gyümölcs joghurtot, a 
vaníliás cukrot, a fél citrom levét meg a 
cukrot, majd összekeverjük. A tejet adagolva 

öntsük hozzá. Végül a rum aromát is tegyük bele. Hűtsük be, díszítsük ízlés és elképzelés szerint. Jó 
étvágyat kívánok! 
 

Házi gyümölcsfagyi 
Összetevők: 
-50 dkg málna  
-2 dl tejszín 

-5 dl natúr joghurt 
-fél citrom leve  
Elkészítés:  
Turmixoljuk össze a hozzávalókat, majd 2-3 órára 
betesszük fagyni a hűtőbe. Fél óránként érdemes 
megkeverni, hogy krémes állaga legyen a fagyinak. 
Kellemes hűsölést kívánok! 
 

Dinnye 

 

Miért együnk sok dinnyét? Íme néhány orvosi 
jótanács, miért hasznos a dinnye fogyasztása nyári 
melegben: 
1. Csökkenti az izomlázat 

2. Segít a szív egészségének megőrzésében 

3. Természetes potencianövelőként is működik 

4. Magas vitamin- és tápanyagtartalma mellett 
kalóriaszegény 

5. A rák elleni küzdelemben is segíthet 
 

Ördög Noémi 6.c 
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Pisti, hol vagy? Merre csavarogsz? 

Pistikééknél csöng a telefon, Pistike veszi fel: 
- Tessék, ki az? – kérdezi suttogva. 
- Jóska bácsi vagyok, apukáddal szeretnék 
beszélni. 
- Nincs itthon, elment az erdőbe rendőrökkel. 
- Akkor anyukáddal. 
- Ő sincs itthon, a halászbrigáddal kotorják a 
halastavat. 
- Akkor nagyapáddal. 
- Ő sincs itthon, a kútfúrókkal merik a kutat. 
- Akkor nagymamáddal. 
- Ő sincs itthon, a mezőt járja szomszéddokkal. 
- És mond, miért beszélsz suttogva? 

- Mert most meg engem keresnek.  
 

Tömeg-tér-idő 

Fizikaórán kérdezi a tanár: 
-Mi az összefüggés a tömeg, a tér és az idő 
között? 

Pistike jelentkezik. 
-Ha jó az idő, a tömeg kimegy a térre!  
 

Ritka állat 
Az iskolában így szól a tanító néni: 
-Gyerekek, ki tudna mondani egy ritka állatot 
Ausztráliában? 

Pistike jelentkezik: 
-Elefánt. 
-De hiszen Ausztráliában nem él elefánt! 
-Hát tetszik látni, ennyire ritka!  
 

Diákfigyelem 

A tanár kifakad: 
-Ha az utolsó padokban ülők olyan csendben 
lennének, mint a középen képregényt olvasók, 
akkor legalább az első sorban ülők zavartalanul 
alhatnának tovább!  
 

 

A bizánci kapu 

A történelemtanár ezzel bocsátja útjára az osztályt: 
- Gyerekek, holnapra szakfelügyelőt kapunk. 
Tessék mindenkinek alaposan felkészülni a régi 
magyar legendákból, azt fogom kérdezni! 
Másnap, a félelmetes vendég jelenlétében ezzel 
kezdi az órát: 
- Na, ki tudná nekem megmondani, hogy ki törte be 
a bizánci kaput? 

Senki sem jelentkezik, kínos csönd támad. Aztán 
egyszerre megszólal hátul az imbecillis Dodika: 
- Hihi, az ilyesminek sosincs gazdája! Egyik a 
másikra keni!  
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↑Találd meg a két kép közötti különbségeket! 
Vajon hány gyerek bújt el a rajzon?→ 



A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti 
Miklós Önképzőkörének diáklapja. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Főszerkesztők: Angeli Nikolett és Varnyú Sára tanulók. 
Szerkesztőség tagjai: Varnyú Zalán, Koncz Antónió, Ördög 
Noémi, Józsa Nikoletta, Milinkov Jaszmina, Lukács Szabolcs  
és Pintér Krisztián tanulók. 
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 
Felelős Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató. 
 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти 
Миклош»  
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 
Припрема: уређивачки одбор. 
Главни уредници: Ангели Николет и Варњу Шара 
ученици. 
Чланови уређивачког одбора: Варњу Залан, Конц 
Антонио, Ердег Ноеми, Милинков Јасмина, Јожа 
Николета, Лукач Саболч и Пинтер Кристиан ученици. 
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. 
мађарског језика. 
Одговорни издавач: Жолт Балог Вираг директор.  

Köztársaság utca 135. 
Републиканска 135. 
21220 Óbecse - Бечеј 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 

 

Основна Школа  
“Петефи Шандор” 

Phone: 021-6915-692 

Fax: 021-6915-692 

E-mail: ospetefi@stcable.rs 

Figyelő—Sveznalica 


