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„Mi volt, emlékben él, 
S új vár, mint utad tova léped, 

S éretten az évek fényeinél, 
Sokat tehetsz még, annyi szépet.” 

Fodor József 
 

 

 

 

„Sve što ti je u ovom životu potrebno 
su neznanje i samopouzdanje, i uspeh 

je zagarantovan.” 

Mark Tven 

http://edukacija.rs/izreke-i-citati/mark-tven


Petőfi volt. Petőfi van. És a Petőfi megmarad!  
Igen, megmarad iskolánk.  
Amikor ezeket a sorokat a papírra vetjük, akkor már biztosak 
lehetünk ebben a hírben. Hiszen a 2019-2023 közötti iskolahálózatot 
felölelő tanulmányt, amelyben végül iskolánk is különálló 
intézményként bejegyzett, a községi képviselőtanács elfogadta.  
Az idevezető út nem volt rögtelen. Sok ember összefogására volt 
szükség. Sok olyan ember közös akaratára, akinek fontos a nagy 
múltú, eredményes Petőfi Sándor iskola megmaradása. A háttérben 
megbúvó egyéni szándékokat felülírta a józan észben bízó és 
Istenben hívő közakarat. De ne legyünk elbizakodottak, mert nem az 
emberi, a politikai akarat volt az, ami célt ért. Csak eszközök 
voltunk. De jó cél eszközei. Az emberi sötét terveket felülírta az 
isteni akarat. S mi csak hálásak lehetünk a Mindenhatónak.  
S természetesen köszönettel tartozunk mindazoknak, akik 
aláírásukkal, kiállásukkal segítettek bennünket harcunkban. 
Köszönjük a majd tízezer aláírást. Köszönjük a Magyar Nemzeti 
Tanácsnak a határozott támogatást. S köszönjük mindazoknak a 
segítséget, akik bármi módon mellénkálltak értékmegőrző 
harcunkban. 
Mert az iskola: érték. Mindannyiunk közkincse. Kincs, ahol a 
gyermekeink nevelése, oktatása sajátos, Petőfis szellemiségben 
folyt, történik és a továbbiakban is meg fog valósulni. 
Diákújságunk e számában iskolánk mozgalmas tavaszi-koranyári 
életéből merítünk híranyagokat, s természetesen a ballagóinkat 
emeljük a lap középpontjába.  

Tisztelettel: a szerkesztőség.  

O L D AL2 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 
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Szeretem az iskolámat  
 

Immár negyedik éve vagyok a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója. Itt tanultam írni, számolni és leltem rá a 
legjobb barátokra. Szerencsére közel lakom az intézményhez, így nem kell túl korán kelnem. Az iskolám épülete 
nagynak mondható, sok diáknak ad férőhelyet. A suli vidám hangulatát a falakon lévő képek és rajzok ékesítik. 
Rengeteg szép emlék köt ide, nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, mellyel rengeteget fejlődhetünk. Az iskola 
különféle szakköröket és versenyeket biztosít. Az iskola nemcsak a tanulásról, hanem a szórakozásról, 
barátkozásról és az összetartásról is szól. Talán, hogy ennyire összekovácsolódtunk, azt egy személynek 
köszönhetjük. A tanító néninek, aki nagyon sokat foglalkozik velünk. Nap, mint nap tanítja, hogy ha szeretjük 
egymást és kiállunk egymásért, akkor összefogva mindent könnyebb megoldanunk.  
Szeretem az iskolámat és remélem még nagyon sok élményben lesz részem. 
Kovács Lilla 4.b - I.díjas alkotás 

 

Legszebb napom a Petőfi iskolában 

 

Legszebb napom az iskolában tavaly, december 6.-án volt. 
Amikor álmikulások meglátogattak bennünket. Énekszóval vártuk őket, 
meg is érkeztek lovas szánnal. Cukorkát osztogattak nekünk, majd elvittek 
minket szánkózni, ami számomra nagy élmény volt, mert 
megsimogathattam a lovakat. Mikor visszaértünk, kint maradhattunk az 
udvaron még egy órát és hógolyóztunk, hóembert építettük. Nagyon jól 
éreztük magunkat, de sajnos gyorsan elmúlt az idő és be kellett menni a 
terembe. Bent fogadott bennünket egy kis meglepetés, a saját készítésű 
papírszánkónkban csoki volt. Nagyon szeretek járni a Petőfi iskolába, 
mert nagyon jó élményben részesülök. Imádok itt lenni! 
Kisutcai Ivett 3.b - II. helyezett munka 

  
Szeretem az iskolámat 
 

Én negyedik osztályos tanuló vagyok, és nagyon szeretem az iskolámat. 
Elsősorban azért szeretem, mert szeretek tanulni. A tanító néni 
elmagyarázza a tananyagot, ezért meg is értem. Szeretem a gyermek heti programokat, mert izgalmasak és 
nagyon jól meg vannak szervezve. A műsorokat nagyon szeretem nézni, melyeket a tanulók adnak elő, de annak 
is örülök, ha szerepelhetek bennük. A kirándulások érdekesek, mert sok olyan dologra fény derül, amit még nem 
is tudtam. A nagyszünetekben szoktak engedni zenét, ami jó hangulatot teremt. Tanulás mellett színdarabokat is 
szoktuk nézni. Ha esetleg meg szeretném tudni mi minden történt az iskolában, akkor a Figyelő című 
iskolaújságot elolvasom, melyet a felsősök szerkesztenek. Mindannyian örültünk annak, mikor a folyosók át 
lettek meszelve és most új ruhájukban pompáznak minden emelet más színben. A versenyekről sok díjat szoktak 
elhozni a tehetségesebbnél tehetségesebb társaim. Ebben az iskolában még az a jó, hogy mindenki megértő és 
kedves. 

Ezekért a dolgokért 
szeretem az iskolámat. 
VarnyúLeóna 4.c osztály 

III.helyezett írás 
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Én a Petőfis diák 

 

Petőfis diák vagyok  
Reggelente itt tanulok  

Szünetekben 
fogócskázok,uzsonnázok. 

 

Már évek óta ide járok 

Ill vannak a jó barátok 

Meg a tanárok 

Jó ez az iskola! 
Ördög Gabriella 5.b  
különdíjas munka 
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Mi teszi különlegessé a Petőfi iskolát? 

 

Amikor azt mondomé:Én Petőfis vagyok !-Büszkén teszem !Ez egy életérzés. 
Ez a vén épület másoknak lehet csak puszta falakat jelent ,melyek ridegek,kopottak.Nekem viszont és 
állithatom,sokan vagyunk ezzel igy a kopasz,rideg falak meleg otthont jelentenek.Mig másoknak az udvar csak 
sáros,földes...nekem,a legszebb virágoskert,mely nem attól varázslatos,hogy virágok illata árasztja el,és 
szebbnál-szebb bokrok sorakoznak ,,vigyázz’’álásba hanem,mert szünetekben  a barátaim sikolya ,mosolya és 
hangja üvölt onnan.Soha véget nem érő játékok folynak itt.A fiúk fociznak a lányok meg összesúgnak 
mögöttük,vagy éppen a padon osztják meg az első napi élményeket.A tanórák sosem unalmassak .Mindenki 
igyekszik érdekessé tenni,a szűrke mindennapokat.Igy észrevétlenül is azon kapjuk magunkat ,hogy meg van 
tanulva .Mi mindannyian egy kis családá kovácsolódtunk,egy jó kis közösség vagyunk .Mindenki ismer itt 
mindenkit ,a legkisebbtől a legnagzobbig.Egyként szurkolunk a versenyeken.Imádjuk a gyermekheteket,melyek 
a fergeteges játékról szólnak,a különböző bulikat , ahol csak még szorosabbá vállik a kötelék 
közötünk.Szeretem ,hogy nem minden a tanulásról szól. Szeretek Petőfis lenni!Számomra a Petőfi iskola 
különleges ,mert az enyém ,mert a magaménak érzem .Itt érzem igazán felszabadultnak ,boldognak magam. 
Gál Noémi 6.c - II.helyezett munka 

 

Én, a Petőfis diák 

 

Az iskolámat Petőfi Sándor Általános Iskolának hívják. 
Iskolám háromemeletes nagy épület, sok diákkal. 
Ezt az iskolát azért szeretem, mert tanítóink és tanáraink 
sok jót és érdekes újdonságot tanítanak meg velünk. 
Petőfibe azért írtak szüleim, mert anyukám is, tesóim is 
ide jártak. Meg még azért is, mert ez az iskola van a 
házunkhoz legközelebb. Szeptembertől felsős lettem. Az 
osztályban 25-en vagyunk. Osztály főnökünk neve Tóth 
Zsolt, aki a biológiát tanítja. Osztályfőnökünket 
szeretjük, mert kiáll az osztályért, és sok mindent 
meglehet vele beszélnünk. Új tantárgy számomra a 
biológia, földrajz, történelem, német nyelv, és a műszaki 
ismeretek. Minden órát másik tanár tanít, és minden órán 
másik terembe kell mennünk. Kedvenc tantárgyaim a 
matematika és a német. Matematikából bejutottam a körzeti versenyre. Emelett voltam műszaki versenyen, az 
eredményt még nem tudom. Kedvenc tanárnőm: Máriás Mónika és Molnár Ilona. Tanárok közül: Surányi 
Rolland, Lázár László, Tóth Zsolt és Jáger Stefán. Szeretek tanulniés ebbe az iskolába járni, de mégis, a legjobb 
otthon. 
Szaniszló Dominik 5.B - III.helyezett írás 
 

Mi teszi különlegessé a Petőfi iskolát? 

 

Híres az iskolám újsága, 
FIGYELŐ minden diákra. 

Tavaly lett hatvan éves, 
Őszül már. Mégsem fehéres. 

 

Sok versenyt már megnyertünk: 
Elsők, másodikak, harmadikak lettünk. 

Szavalónk az jó sok van, 
Tornászunk azonban fogyóban. 

 

Vándor serleg nálunk jár, 
Négy éve itt, a vitrinben áll. 

ÁMV-n mi mindig ott vagyunk, 
Serleget, érmet ott nem hagyunk. 

Kaszás Korina 6.c - I.díjas alkotás 



Én, a Petőfis diák 

 

A Petőfi Sándor iskola nagyon sokat jelent nekem, mert itt töltöm gyerekkorom legszebb éveit. Igaz még csak 
egy év van hátra, de ha visszapillantok az elmúlt évekre rájövök, hogy sok szép és jó emlék fűz ide. Az iskola 
mindenre megtanított, hogy önbizalmat nyerjek, hogy osztálytársaimra barátként tekintsek és, hogy becsüljem, 
tiszteljem őket és tanáraimat. Sok tudást szereztem és még szerzek az órákon. Ebbe az iskolába járt a híres 
színésznő Varga Izabella aki a barátok közt című sorozat híres szereplője.Sok szakkör van:kórus, rajz, atlétika, 
informatika és sakk. Közüllük kórusra, rajzra és atlétikára járok. 
Szavalóversenyeken, magyaeversenyen, matekversenyen és 
rajzpájázatokon vettem részt. A közösségi magyar nyelvi,és 
nyelvhelyességi versenyen második helyezést értem el. A mesék 
Európából című rajzpályázaton pediga  harmadik helyet szereztem 
meg. Az intézmény sok ingyenes kirándulást szervezett ahol sok 
élménnyel gazdagodtam. A kedvenc kirándulásaim az Adrenalin 
park és a jégkorcsolyázás volt. 
A Petőfi iskola bebizonyította ,hogy bármit amit akarunk, el is 
érhetjük, csak Petőfisnek kell lenni. 
Budai Szabina  7.b - I.díjas alkotás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 

teszi különlegessé a Petőfi iskolát 
 

Az én iskolámat maga az emberek, diákok teszik különlegessé. 
Mindenkinek fontos az iskola. Lehet az diák, tanár, szerető ember, mind a Petőfi érdekében cselekszik. 
Nagyszüleink, szüleink, rokonaink, barátaink is ide jártak, és aki a Petőfibe járt, az mindig a Petőfi diákja marad. 
Ők is reggelente felvették az iskolatáskájukat és siettek a haverokhoz és persze az órákra. Nélkülük/nélkülünk az 
iskola egy üres, elhagyatott épület lenne. Reggel aztán a gyerekek hangja, a tanárok tanítása betölti és életet ad az 
iskolának. Most rajtunk a sor, hogy tovább vigyük a hagyományt, és amit ők bíztak ránk, mi is tovább tudjuk 
adni. Most nekünk kell szeretni és megvédeni a mi iskolánkat. Petőfi is kiállt a hazájáért és előtte Mátyás király 
is. Mi is kiállunk az iskolánkért, és ez a különleges az iskolánkban, sosem adjuk fel, összefogunk, kitartunk 
egymás mellett, mert erre tanít minket a Petőfi. Folyosók nyugodt nevetéssel teltek, a barátokkal népes iskola 
mindig megnyugtat. Hisz ez az iskola lényege: a barátok, tanulás, hogy az életünket a kezünkbe tudjuk venni és 
tudjunk boldogulni az életben. És persze azok az emlékek. Rengeteg boldog emlék, és akad köztük nem túl 
vidám is. De ez az élet: öröm és bánat, de mindig kész lenni talpra állni. 
És tényleg, visszaemlékezve, az én iskolám különleges mindenben, mivel ugyanilyen iskola nincs több. Másik 
iskola kicsit sem hasonlít az iskolámra, mivel Petőfiből csak egy van! 
Tarján Orsolya 7.c - III.helyezett írás 

O L D AL6 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

 

Én, a Petőfis 

 

Petőfis diákként tanulok, 
Mikor arra gondolok, 

Milyen sok az élményem, 
Hét év alatt mit szereztem. 

 

A kapuján belépni szeretek. 
Fellépni iskolanapkor merek. 

Gyerekhét izgalmas és érdekes. 
Az iskolák között nem mellékes. 

 

A versenyeken jól szerepelünk, 
Rengeteg a serlegünk. 
A tanárok kedvesek, 

Rendesen felkészítenek. 
 

Harcolunk az iskolánkért, 
Ahogy Petőfi a szabadságért. 
Erősek vagyunk mi közösen, 
Petőfi neve minket segítsen. 

 

Ez az iskola különleges. 
Kitartásból jeles. 

Minden áron megvédjük! 
Ez az elsődleges! 
Ördög Tímea 7.c 

II.helyezett munka 
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Kedves ballagó nyolcadikosok! 
 

Nyolc évet töltöttetek el a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Nyolc éven át koptattátok iskolánk 
padjait, melegítettétek a székeket, jártátok folyosóit, tettétek velünk együtt zajossá az öreg épületet. S 
ez alatt a nyolc év alatt szerepléseitekkel, versenyeken elért eredményeitekkel és mindennapi 
tetteitekkel nevesbítettétek a Petőfi hírnevét.  
Lépésről lépősre beírtátok magatokat iskolánk történelmi nagykönyvébe. Magatokba szívtátok a 
Petőfis életérzést. S most úgy léptek ki az iskola kapuján, hogy tudjátok, itt mindig – bármerre is 
járjatok a nagyvilágban – itt mindig hazára találtok. Ide mindég visszavárnak benneteket. 
Most azonban eljött az idő, hogy továbblépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a 
búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. 
Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is.  
Emlékeket visztek magatokkal a batyuitok mellett. Emlékeket, amelyeket lehet megfakít majd az élet, 
de ott lesznek veletek, amelyeket majd elmesélhettek leendő gyermekeiteknek, majdani unokáitoknak. 
Visszaidézhetitek az idők folyamán megszépült emlékeitekben a Petőfis éveket és ezzel 
hagyományozhatjátok tovább a Petőfis szellemiséget, s ezzel fogjátok életben tartani grundotokat, 
hajdani iskolátokat.  
Búcsúzunk most tőletek mi, hetedikesek, az ittmaradó diákok nevében. 
Irigyelünk és féltünk benneteket. Kihívásokkal fogtok szembenézni, küzdelmes pillanatokkal, de az 
életnek ez a rendje. Harcoljatok becsületesen, mint Petőfi tette. Dolgozzatok pontosan és szépen, 
ahogy csillag megy az égen. S közben ne feledjetek embernek maradni minden körülményben.  
A német költő, Goethe (ejtsd: Gőte) soraival zárjuk búcsúnk:  

“Keresd az életben mindig a szépet 
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, 

S hidd el, ha sokszor durva is az élet, 
Mindig találni benne kellemest és szépet.” 

A hetedikesek 

 

 

"Az igaz ember hitét, meggyőződéseit 
nagy katasztrófák sem képesek 

sarkaiból kifordítani." 

(Jókai Mór) 

"És érezzék egy kézfogásról rólad,  
hogy jót akarsz és te is tiszta, s jó vagy. 

Egy tekintetük elhitesse véled,  
hogy szép dolgokért élsz, és érdemes élned." 

(Váci Mihály) 
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Herbatényi Zalán: Sok emlékem van a Petőfiből, mint alsó, mint felső osztályból. Most nyolcadik 
végéhez közeledve úgy érzem, a legnagyobb emlékem az osztályom, osztálytársaim lesznek. A 
természetiskolában átélt közös emlékek feledhetetlenek maradnak. Ott, Teszterán sokat szórakoztunk, 
játszottunk. S ott kovácsolódtunk össze igazán, mert egy hetet töltöttünk el együtt.  
 

Gortva József: Mivel csak két éve vagyok Petőfis, ezért csak a közelmúltból tudom meríteni. A korcsolyázás 
marad meg emlékeimben, amit Újvidéken, a Ledena Šumaban éltünk át osztálytársaimmal.  
 

Deák Előd: Sok gyerekkel ismerkedtem meg a Petőfiben eltültütt nyolc év alatt. Legjobban az osztálytársaimmal. 
Őket soha sem fogom elfeledni. 
 

Fehér Szabina: Örömmel fogok emlékezni a nagyszünetekre, ahol zenét engedtünk, hallgattunk, futkároztunk 
minden nap. A gyerekhetek közös főzéseire. Ekkor mindannyian boldogok voltunk. 
 

Gábor Julianna: A gyerekhetek vidámsága marad meg emlékeimben. Alsóban a tanító nénivel sokat játszottunk 
ezeken a heteken. Felsőben pedig közösen főztünk, ahova Rebeka mamája hozta a finom kenyeret.  
 

Dániel Daniella: Sok-sok barátot szereztem. Ők lettek a második családom. A tanító nénink, Palotás 
Alekszandra nagyon kedvesen és szeretetteljesen fogadott minket. Meg voltam ijedve, de az ő magabiztos és 
aranyos kisugárzása azonnal megnyugtatott. Idővel sok mindent tanultam tőle, a betűket, a számokat és a 
helyesíràst is. Később az osztályfőnök, Ćuk Daniela vette át a helyét. Felsőben sok új tantárgy és új tanár 
fogadott. A jegyekért sokat tanultunk, viszont később, ahogy előbbre jutottunk, jött a rosszabb magatartás, 
rosszabb jegyek... 
 

Drakszler Vanessza: Nekem is a felsős emlékek közül a gyerekheti főző-sütő partyk maradnak meg a jövőben. 
Mert ilyenkor sokat nevettünk és finomakat ettünk. 
 

Rajsli Tímea: A legemlékezetesebb a Petőfiből az egy hetes természetiskola volt. A tanító nénivel, igazgató 
bácsival utaztunk el egy hétre Teszterára. Mindig volt finom reggeli, ebéd és vacsora. Az ízletes jégrém is 
tetszett. A gyalogtúrák és játékok is feledhetetlenek maradnak. A honvágyamat, ami néha rámtört, a sok játék 
gyorsan elfeledtette velem. 
 

Keller Violetta: A kirándulások emléke fog elkísérni. Sok alkalommal mentünk alsóban és felsőben is kirándulni 
és nekem tetszett, hogy sokat láthattam, átélhettem. 
 

Fajin József: A hetedikes pécsi kirándulás a legszebb élményem. Három napot töltöttünk el ott. Voltunk a 
Zsolnay-negyedben, bányában… Minden napja emlékezetes marad. 
 

Lukács Szabolcs: Emlékezetes marad az alsó osztályban egyik tornaóra, amikor bakot ugrottunk meg 
magasugrást gyakoroltunk. S ez után az óra után a biológia tanár úr tartott órát, amit nagyon élveztünk, hiszen 
akkor kezdtünk el ismerkedni a felsős tanárokkal.   
 

Zavarkó Zoltán: Két kirándulás emléke marad meg bennem. Alsóban a repülőgépeket néztük meg egyik 
alkalommal. Felsőben pedig a pécsi három napos kirándulás. 
 

Lengyel László: A legemlékezetesebb pillanat az iskolában az mindig az utolsó tanítási nap a nyári szünet előtt. 
Ilyenkor suli után ott maradok a haverokkal focizni, játszani. Felülünk a valamikori wc tetejére, a betonlapra és 
ott eszegetünk, iszogatunk. Átbeszéljük, hogy milyen volt az év, kitervezzük, mit fogunk csinálni a szünetben, 
hogy mi less majd a következő évben. Sokat viccelődünk és jókat nevetünk. Egy órás focival zárjuk le a tanévet. 
 

Pakai Eduárda: Alsóban a természetiskolában átéltek a maradandó emlékeim, felsőben pedig a gyerekheti 
pénteki főzések. Idén kétszer is főztünk. Nagyon tetszett. 
 

Kovács Dominik: teszterás egy hetes kirándulás alkalmával sokat sétáltunk. Az adrenalin pályán volt a legjobb. 
De a gátépítés is feledhetetlen marad. És hogy Zalán barátom a patakba pottyan a gátépítéskor. Nagyon boldogok 
voltunk ott a természetben. 

FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 



LXI. évf. 188. szám  O L D AL9 

Pintér Krisztián: Ó a Tesztera! És Zalán pottyanása. Mert be akart vágódni a lányoknál, ezért nagyoskodott és a vége 
az let, hogy csurom vizesen mászott ki a patakból, ahol gátat építettünk. Az esti táncos, énekes bulik is jók voltak.  
 

Nagy Rebeka: A természetiskolában jó volt a társaság, jókat szórakoztunk. Felsőben pedig jókat, finom 
marhapörköltet főztünk. Közös erővel készítettük el, közös erővel pakoltuk el a holmit a végén. Közben nagyokat 
nevettünk és finomakat ettünk. 
 

Károlyi Egon: Nekem a legemlékezetesebb fog maradni a harc, amit iskolánk megmaradásáért vívtunk. Sok aláírást 
gyűjtöttünk. S ez segített bennünket, hogy azok, akik be akarták zárni, meggondolják magukat.  
 

Kedves tanáraink, szüleink és diáktársaink! Nyolc évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még 
nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elrepülnek az általános iskolás évek. Valóban szárnya van az időnek, mert 
szélsebes szárnyalással futotta végig a szép diákéveinket, emlékeke hosszú sorát hagyva maga után. 
Az első napokban szorongással, félelemmel indultunk iskolába. Sok idegen, ismeretlen dolog, ember vett 
bennünket körül. Egy biztos pont volt csak, a tanító néni. Szeretetébe, kedvességébe mindig lehetőségünk volt 
belekapaszkodnunk. Oktató szava, amely törvény volt számunkra, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. 
Kedves Alekszandra tanító néni, mindig hálásak fogunk lenni szeretetééert, gondoskodásáért és tanításáért. S 
mindig jó- és meleg szívvel fogunk gondolni magára. 
Dreáról utazó osztálytársaink nevében is elmondhatom, ők is szeretettel fognak gondolni Júlia és Klaudia tanító 
nénijükre. 
Felsőben új helyzetek alakultak. Több tanár, több alkalom a csínytalanságra, az alkalmazkodásra és/vagy az 
ellenszegülésre. Mert öntudasodva több és több esetben szálltunk szembe a tanításokkal, tanárokkal. Lelkünk 
mélyén tudtuk és tudjuk, hogy tanáraink érettünk dolgoztak, bennünket nevelni igyekeztek kedvességgel és 
olykor szigorral. S mi ennek álltunk ellen. S most itt az idő, hogy mindannyiuktól elnézést kérjünk néha 
szélsőséges viselkedéseinkért. Be kell valljuk, mindegyikükre emlékezni fogunk. Az olykori beszólásokra, mint 
például: 
- Azt a roman hétszázát! – mondogatta Zsolt biológia tanárunk. 
- Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát! – hajtogatta Ágoston fizika tanár úr. 
- Áhh, majd malo morgen! – ismételgette Attila földrajz tanár úr. 
Mónika matematika tanárnőnkre is emlékezni fogunk, aki sűrűn adta “Áldását ránk”. 
Osztályfőnökünkre, Ćuk Daniellára is emlékezni fogunk hosszan, aki minden problémánkra talált orvosságot. 
És sokat kellett találnia. Köszönjük tanárnő a gondoskodását. 
Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Emlék lesz egy-egy helyes fiú vagy lány 
valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az egész világot és oly könnyen feledtette kötelességünket 
a tanulást. 
Emlék marad a természetiskolában átélt játékos egy hét, a gyermekheti játékok, közös főzések, a 
jégkorcsolyázás… 

Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Egyre nehezebb megszólalni, gondolatba foglalni 
az érzéseket, amelyek bennem, bennünk kavarognak. Goethe, német költő szavait kölcsönözve foglalom egybe 
mindannyiunk érzését, amelyben benne van Petőfis életszakaszunk: 
“A búcsúzónak minden emlék drága, 
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics, 
Hogy emlékezzék a távolban is 
A helyre, melyre visszavonja vágya, 
Tanú lesz az érzéseiről halálig, 
S egy semmi így legdrágább kincsé válik.” 

Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk 
köszönettel azt felsorolni lehetetlenség. 
Igyekszünk szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni 
mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. Ezt megígérjük. 
Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk, 
amelyre vágyaink vezérelnek. 
Isten veletek kedves Petőfisek! 



Miroslav Antić fiatalon elhunyt vajdasági költőt hívják 
a síkság költőjének, s a tiszteletére március 14-én az 
óbecsei Népkönyvtár dísztermében megtartották A 
síkság költője szavalóversenyt. 
Kovács Leona, Varró Tódor, Koncz Antónió és 
Milinkov Jasmina képviselték iskolánkat. Koncz 
Antónió első Varró Tódor pedig harmadik helyezést ért 
el.                                                          Varró Tódor 5.b 
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2019.04.06-án, szombaton iskolánk volt a házigazdája a 
dél-bácskai körzet (Újvidék, Szenttamás, Temerin, Óbecse 
község) magyar anyanyelvi és nyelvhelyességi 
versenyének. A megmérettetésen 12 ötödikes, 13 
hatodikos, 13 hetedikes és 11 nyolcadikos vett rész. 
Iskolánkból Tallós Kinga első, Lengyel László második, 
Ördög Gabriella és Ördög Noémi pedig harmadik 
helyezést értek el. Ezzel eljutottak az országos 
megmérettetésre, amelyet május 25-én tartanak 
Szabadkán.                                                Ördög Noémi 7.c 

Iskolánkban április 16-án megtartottuk a községi 
atlétika versenyt. Eredményes sportolóink: 
Magasugrás:  
Fiúk -  Fajin József 2.hely 

Lányok - Tallós Hédi 1.hely és Boldizsár Karolina 
3.hely 

Távolugrás: 
Fiúk -  Fajin József 2.hely 

Lányok - Szloboda Gabriella 1.hely és Fehér Szabina 
2.hely 

50m futás: 
Fiúk -  Fajin József 1.hely 

Lányok - Szloboda Gabriella 1.hely, Fehér Szabina 
2.hely és Boldizsár Karolina 3.hely 

400m futás: 
Fiúk -  Zórád László 1.hely és  Fajin József 2.hely 

Lányok -  Fehér Szabina 2.hely 
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Április 11-én, József Attila születésnapján, a magyar 
költészet ünnepén pontosan száz alsós és felsős diák 
mondott verset a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 
által harmadik alkalommal megszervezett 
költészetnapi szavalóversenyen. A zsűri – Török 
Marika, a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 
2000 elnöke, Posta István, a csongrádi Batsányi János 
Gimnázium tanára, Tyukász Imréné-Margit, a 
csongrádi Piroskavárosi Általános Iskola tanára, 
Fenyvesi Szilvia, az óbecsei Népkönyvtár 
munkatársa, valamint Barta Júlia és Molnár Krekity 
Olga, a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesületének az alapítói – olyan magyar költők 
tollából született verseket hallhatott a versenyzőktől, 
amelyekkel más versenyeken még nem nyertek 
díjakat a diákok. 
Iskolánk alsósai közül eredményesen mondott verset: 
Bátori Simon 2.osztály - 1.hely, Kádas Dávid 
2.osztály - 2.hely, Klima Babett 2.osztály - 
külödíj, Hallai Viktor 2.osztály - külödíj, Becsei 
Bence 3.osztàly -1.hely, Làzàr Enikő 3.osztàly - 
2.hely, Koncz Villő 3.osztàly - 3.hely, Gondos 
Rèka 3.osztàly - 3.hely, Herbatènyi Botond 
4.osztàly - 3.hely, Deàk Dominik 3.osztàly - 
különdíj. 
Iskolánk felsősei közül eredményesen mondott verset: 
Kovács Leona 5.osztály – 2.hely, Deák Evelin 
6.osztály – 3.hely, Gál Noémi 6.osztály – 3.hely, 
Koncz Antónió 6.osztály – különdíj, Dupák Ákos 
6.osztály – különdíj, Péter Petra 5.osztály – 
különdíj, Herbatényi Zalán 8.osztály – 3.hely, 
Kákonyi Balázs 8.osztály – 3.hely, Milinkov 
Jaszmina 7.osztály – különdíj, Károlyi Egon 
8.osztály – különdíj. 

A baranta a történelmi magyar harci kultúrából származó 
testmozgások összegyűjtésével létrehozni kívánt, a 
kilencvenes évek óta formálódó magyar ősi harcművészeti 
stílus. Legfőbb fegyver a bot. Meg a fokos, a szablya, a 
karikás ostor és az íj. Sokan azt hiszik, a bot csak tüzelésre 
jó. De nekünk a bot olyan, mint huszárnak a kard. A 
szépirodalomban Kodolányi János műveiben 
találkozhatunk a szó jelentésével. Ma közel 3000 fő 
foglalkozik barantával Magyarországon, Romániában, 
Szlovákiában és Szerbiában. Iskolánkban édesapám, 
Becsei Árpád mutatta be az érdeklődő gyerekeknek ezt a 
harcmodort, ahol önbizalmat, mások iránti megbecsülést, 
önvédelmet egyaránt tanulunk. 

Becsei Hunor 5.b 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harcm%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kodol%C3%A1nyi_J%C3%A1nos_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
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Május 6-án Igor Jurić, Tijana Jurić édesapja, a Tijana 
Jurić Alapítvány alapítója tartott előadást iskolánkban. 
A 15 éves Tijanát 2014 júliusában gyilkolták meg. A 
szörnyű bűncselekmény  elkövetőjét, egy surčini 
hentest, elfogták és jelenleg börtönben ül. Tijana 
édesapja azóta küzd a hasonló gaztettet elkövetők, 
gyerekgyilkosok, pedofilok, gyermek-kereskedők 
méltó megbüntetéséért. Előadása után a Figyelő 
szerkesztősége rövid beszélgetést folytatott Igorral.  
 

Fondacija „Tijana Jurić” osnovana je 2. juna 2015. 
godine u Subotici, angažovanjеm Igora Jurića, oca 
nesrećno nastradale Tijane Jurić. Fondacija je osnovana sa zadatkom da preventivnim delovanjem i edukacijama 
poboljša bezbednost dece i sačuva uspomenu na Tijanin tragično ugašen život. Prvi korak u započetoj borbi za 
veću bezbednost ostvaren je u julu iste godine izmenom Zakona o policiji, nazvanom „Tijanin zakon”  
Sveznalica: Sa kojom zadatkom je osnovana vaša fondacija? 

Igor Jurić: Fondacija je osnovana sa zadatkom sve ovo što se desilo mojoj Tijani, da se više nikad ne ponovi. Ja 
sam, kada je Tijana nestala pošto je bila oteta ja sam bio svedok onoga da i država nije dobro reagovala i da mi, 
kao roditelji možda nismo dovoljno brinuli o tome, gde se naše dete kreće, šta radi, u koje vreme se vraća kućci i 
m islim da smo mnogo pogrešili i zbog toga sam ja želeo da te neke stvari predupredim i da preventivno delujem 
da se takve stvari više ne ponove. 

 

Sveznalica: Imate li podršku nadleženih ustanova i drugih organizacija? 

Igor Jurić: Mogu da kažem posle mnogo vremena da su nadležne institucije počele da reaguju na ono što 
radimo, da sada pokušavaju da shvate kolko je važno sve ove naše aktivnosti i sada je malo bolje, u početku je 
bilo mnogo teško, a ne mogu reći da je danas idealno, no daleko od toga. Evo i sada je potvrda da ćemo uspeti da 
promenimo jedan zakon, a to je potvrda da smo ipak nešto radili. Ali još puno treba da radimo da bi zaista radili 
zajedno i mi kao nevladina organizacija i država, ali ipak je bolje nego što je bilo na početku. 
 

Sveznalica: Šta je po Vašem mišljenju najveći uspeh koji je fondacija ostvarila? 

Igor Jurić: Najveći je uspeh to što ste nas evo vi prvo pozvali danas da budemo gosti, to je najveći uspeh vi, vaša 
škola su shvatili važnost ovoga što radimo. Mi dobijamo jako puno poziva, svake nedelje imamo po četir-pet 
ovakvih radionica. Kada pričamo o nekim stvarima koje je fondacija uspela i postigla jeste pošto smo uspeli da 
promenimo jedan zakon vezan za nestalu decu, to je tako zvani Tijanin zakon koji sada obavezuje policiju da 
istog momenta ponestanku jednog deteta da krene u potragu. A evo sada i ideuće nedelje i drugi zakon uveđenje 
doživotnog zatvora za ubice dece i silovatelja dece će verovatno biti u skupštini biće izglasan tako da su to jako 
dve velike stvari izmeniti danas, jedan zakon u bilo kojoj državi a posebno u našoj nije ni malo lako, tako da su 
to veliki uspeši. 
 

Sveznalica: Na koje sve načine osim predavanja pomažete ljudima? 

Igor Jurić: Osim predavanja, mi imamo ravni tim, koji recimo devojčice i dečaci koji su žrtve seksualnog 
zlostavanja, mi ih zastupamo na sudu, vodimo računa o njima, dogovaramo se, pružamo im raznu vrstu pomoći, 
bavimo se nestalim licima. Kada jedno dete nestane mi imamo naše načine kako tražimo tu decu ili odrasle. Ali 
recimo evo dana, ako ste zapamtili i vi ako imate neki problem na internetu, vi se nama javite da mi kontaktiramo 
ako treba policiju i mi ćemo vam dati pravnu pomoć i svaku drugu podršku, tako da su to neke stvari koje 

svakodnevno radimo, mi nismno samo edukacija i radionica, 
što je za nas aktuelno, nego svaki put kad se neko pojavi i kad 
ima neki problem mi smo tu da reagujemo. 
Sveznalica: Hvala na saradnji! 
Ördög Noémi, Tarján Orsolya és Milinkov Jaszmina 7.c 
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Április 5-én rendezték meg Csongrádon a XI. Határon 
Túli Honismereti Versenyt. Ezúttal 22 csapat mérte 
össze tudását, iskolánk két csapattal vett részt az 
eseményen. A Deák Gréta, Deák Evelin, Gál Noémi, 
Kiskomáromi Zsolna és Kádas Anna összetételű Fonó 
csapat a 11., míg a Varnyú Viola, Varnyú Zalán, 
Horvát Zsaklin, Kaszás Korina, Koncz Antónió 
összetételű Kisvárosi kölkök csapat a 18. helyen 
végzett. A csapatoknak hat állomáson kellett számot 
tenniük a néphagyományokban való jártasságukról.  

Mrđanov Aleksadra 2.helyezést ért el, míg Sétáló Ákos 
különdíjban részesült az Eco-School projektum 
keretében kiírt pályázaton.  

Az Ökoecse Óbecse Polgári Egyesület 
kiskunfélgyházai egynapos kirándulással jutalmazta 
meg iskolánk szorgalmas tanulóit, akik munkáikkal 
részt vettek az ECO-SCHOOL elnevezésű pályázaton. 
A tanulók kiválóan érezték magukat a kiránduláson, 
ahol városnézés közben Petőfi verseket szavaltak 
Kiskufélegyháza központjában a Petőfi szobornál, 
megtekintették Móra Ferenc szobrát, a Szent István 
templomot, majd ellátogattak a Platán Általános 
Iskolába, ahol kézműveskedtek és megnézték Gulyás 
László vándormuzsikus műsorát. 

2019.03.21. tartották meg a mini ligás focimeccset az 
általános iskolások részére. Tanulóink is részt vettek 
ezen a mérkőzésen. Jót barátkoztak a többi iskola 
focistáival.  
2019.03.09-én Károlyi Egon részt vett a Kàrpàt-
medencei Liliomok Szavalóverseny-en, Zsàmbokon.  
1. helyezést és különdíjakat kapott. 
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2019.04.03-án a Petar Konjović Alapfokù 
Zeneiskolàba làtogatott az 1-3.a ès a 3.b osztàly. 
A tanàrok bemutattàk az ott folyò munka menetèt, a 
tantàrgyakat ès a hangszereket. A szolfèzs tanàrnővel 
elènekelték a Viràgèknàl èg a vilàg ès a Kiša pada 
cìmű dalokat. A hangszerbemutatò is èrdekes volt. 
Tanulóink is kipròbàlhattàk a zongoràt, a hegedűt, a 
tamburàt, a gitàrt, a harmonikàt, a klarinètot ès a 
szaxafont. Iskolànk 4.c osztàlyos tanulòja, Bàtori 
Flòriàn egy dalt jàtszott el tamburàn. 

Hírek matematikusaink életéből: 
Március folyamán három versenyen vettek részt: 
Kenguru, Misliša és TIT Kalmár László 
matematikaverseny. Alább képes beszámolónk 
következik a versenyekről. 

Iskolánkban tettek láogatást a zeneiskola tanárai. 
Tanulóink élvezték a különös órát. 

2019.03.18-án 
iskolànk alsòsai a 
Petőfi Sándor Magyar 
Kultúrkörben 
megnèztèk Az 
aranytojàst tojò 
tyùkocskàt. 
A színdarabot a 
szegedi Csörgősipka 
Vàndorszìnhàz mutatta 
be. A diàkok sokat 
nevettek a furfangos 
macska ès  tyùkocska 
cselekedetein.  
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Uspomene iz osnovne škole 

 

Aleksandra Mrđanov: Moja škola mi mnogo 
znači, za nju me vezuju najlepše uspomene.  
Godine provedene u njoj su brzo prošle, a čini 

mi se kao da sam juče bila đak prvak. Nikada neću zabo-
raviti dan kada sam prvi put kročila u školsko dvorište, 
susret sa nepoznatim licima, a mi mali i zbunjeni. Tu je 
bila naša učiteljica, Svetlana Nemeš, koja nas je ohra-
brila, lepo prihvatila. Sa njom smo naučili prva slova, da 
čitamo i sve ostalo što je bilo neophodno za prelazak u 
peti razred. Znanje smo sticali sa našim nastavnicima, 
koji će takođe ostati u lepoj uspomeni. Neću zaboraviti 
ni različite manifestacije, školske priredbe, ekskurzije i 
izlete. Svakako, tu je i vreme provedeno sa školskim dru-
garima i drugaricama. Nakon završetka osnovne škole, 
želela bih da upišem ekonomsku školu i da jednog dana 
postanem finansijski administrator. "Petefi" će mi ostati 
zauvek u srcu. 
 

Sara Pekalić: Rečenicu "Od kolevke pa do groba naj-
lepše je đačko doba" je davno izgovorio Branko 
Radičević. Ovu krilaticu sam čula na početku osnovne 
škole, a slušam je i sada, kada se približava dan završet-
ka iste. 
Iako sam u "Petefi" došla iz druge škole, u kojoj sam 
provela sedam godina, ova škola mi mnogo znači, sa 
njom se završava jedno važno poglavlje u mom životu. 
Što je vezano za  OŠ "Petefi Šandor" ostaće zauvek u 
mom srcu. Sigurna sam da će mi gotovo sve ostati u 
lepom sećanju, a to su drugovi i drugarice, nastavnici 
koji su nam prenosili znanje, učili nas, zatim razna 
školska dešavanja, izleti itd. Moja želja je da jednog da-
na postanem finansijski administrator, da radim na 
nekom šalteru, te razmišljam da upišem srednju 
ekonomsku školu.  
 

Pero Marković: U OŠ "Petefi Šandor" sam lepo 
prihvaćen od strane drugara i nastavnika i brzo sam se 
uklopio u novu sredinu. Ono što će mi ostati kao lepa 
uspomena jeste skoro sve vezano za ovu školu: drugari, 
nastavnici, časovi, izleti, druženja, kulturne manifestacije 
i dr. Pošto bih želeo da postanem varilac ili 
automehaničar, planiram da upišem neki zanat u 
tehničkoj školi. 
 

Ivan Tomrecaj: Vreme provedeno u  OŠ "Petefi Šandor" 
je brzo proteklo. U školi je bilo lepih i manje lepih 
trenutaka, ali sada, kada završavam 8. razred, znam da ću 
pamtiti samo lepe trenutke. Ti manje lepi trenuci su u 
vezi sa sticanjem znanja, tj. nekim težim zadacima. Svi 
dani provedeni u "Petefiju" bili lepi.  
U budućnosti bih voleo da radim nešto što je u vezi sa 
kompjuterima, te razmišljam da upišem neki smer u 
tehničkoj školi.  
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Zorica Mandić: Dani provedeni  u OŠ "Petefi 
Šandor" će mi ostati u lepom sećanju. Godine 
provedene u "Petefiju" su brzo protekle. Bogatstvo je 
to što sam u školi stekla prijatelje, upoznala 
učiteljicu, nastavnike i nastavnice, koji su uložili 
značajan trud i zalaganje kako bi nam preneli znanje, 
dali korisne savete neophodne za dalje školovanje i 
život. Iz "Petefija" ću poneti lepe uspomene i sećanje 
na trenutke provedene sa nastavnicima, drugarima i 
drugaricama. U budućnosti sebe vidim kao frizera, 
oduvek mi je bilo interesantno da pravim razne 
frizure, te bih želela da upišem kurs za frizera.   
 

Laslo Kelemen: Od trećeg razreda sam u "Petefiju". 
Dani provedeni u ovoj školi su brzo protekli, a 
sećam se, kao da je nedavno bilo, kad sam postao 
đak ove škole. Lepo sam dočekan i prihvaćen od 
strane učiteljice, drugova i drugarica, a nešto kasnije 
i nastavnika. U petom razredu sam naišao na neke 
prepreke, u vezi sa učenjem i nekim težim zadacima, 
ali uz pomoć nastavnika, drugova i drugarica, 
nekako sam uspeo da savladam gradivo. Bez obzira 
na te prepreke, koje su neminovne prilikom 
školovanja, skoro svaki dan proveden u ovoj školi će 
mi ostati u lepom sećanju. Uskoro završavam 
osmogodišnje školovanje i želeo bih da upišem neku 
trogodišnju školu, zanat.  
 

Jovan Vuksić: Iako sam u "Petefiju" od sedmog 
razreda, imam osećaj da sam tu od početka os-
novnog obrazovanja. Trenuci provedeni sa dru-
garima iz odeljenja su bili lepi i zanimljivi.Pored 
drugara, kao lepa uspomena ostaju i nastavnici, 
koji su bili korektni i dobri. Odeljenske starešine 
su se menjale; tu je bila nastavnica Nataša 
Kruščić, Laslo Lazar i na kraju Svetlana 
Knežević. Nama, kao odeljenju, nije bilo lako 
zbog tih promena, ali uz pomoć odeljenskih 
starešina i ostalih nastavnika smo rešavali 
probleme. Za ove dve godine, škola je organi-
zovala dosta ekskurzija i izleta, na kojima smo 
se lepo družili i zabavljali, a druženja i raznih 
okupljanja je bilo i u samoj školi. Kako se prib-
ližava završetak osnovne škole, tako sve intenzi-
vnije razmišljam o svom budućem zanimanju, 
pozivu. U budućnosti bih želeo da radim nešto 
što je u vezi sa kompjuterima i mašinama, pa 
razmišljam da školovanje nastavim u tehničkoj 
školi. Život, kao i samo školovanje, čine lepe i 
one manje lepe stvari, a ja ću iz ove škole poneti 
samo lepe uspomene. 
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Osam godina u Petefiju:  
 

Kakonji Balaž: Od prvog razreda sam u ovoj školi, ali 
Petefi sam uvek dobro poznavao jer mi je mama tu 
radila kao nastavnica geografije. Ipak, kad sam došao, 
sve mi je bilo nepoznato. Moj prvi dug bio je Vilmoš, a 
posle i David, Lacika...svi smo se na kraju upoznali. I 
sada mi je najbolji drugar David. Uvek se smejemo i 
uvek nam je zabavno, posebno kada se razred „glupira“ i 
kada izvode nestašluke. Ovo je sada poslednja godina i 
tužan sam što se rastajemo. Moj plan je da upišem 
gimnziju, ali još imam vremena da razmislim. U svakom 
slučaju, sigurno ću jedva dočekati ponovni susret moje 
generacije.  
Hadnađ Žombor: Od prvog razreda idem u Petefi i ovih 
osam godina predstavljaju najlepši deo mog detinjstva. 
Mnogo sam toga ovde naučio...da pišem, čitam, i još mnogo toga za šta bi mi trebalo mnogo papira da ispišem. 
Volim ovu školu jer su mi tu drugari i što su ovde najbolje nastavnice i nastavnici. Žao mi je što sada, nakon 
osam godina, moram napustiti ovu dobru školu. Najviše će mi nedostajati moj razred. Svoju školu nikada neću 
zaboraviti.  
Šarkanj Vilmoš: Ni sam ne znam zašto, ali veoma volim svoju školu i nikada se ne bih prepisao u drugu. 
Proteklih osam godina bih mogao opisati raznim rečima, ali dosadno nikada nije bilo.Na tome mogu da zahvalim 
mojim drugovima i nastavnicima. Puno smo napredovali i sazreli za ovih osam godina, a sve kroz ono što nam je 
ružila ova škola. Uvek smo se smejali glupostima koje smo izvodili. Nastavnici su bili korektni, a kada treba, i 
strogi. Može reći ko šta hoće, Petefi je moja škola i ostaće zauvek tako.  
Tot Timea: Osam godina je dug vremenski period kada se izgovara, ali u školi to je prošlo brzo. Lepo je sećati se 
šta nam se dešavalo za to vreme. Tu su bile nezaboravne ekskurzije, druženja, svađe i pomirenja. Uvek je bilo 
nekih nesporazuma u razredu, ali se svako trudio da se to reši na najbolji način. Moj razred je kao mala složna 
porodica. Kada me pitaju zašto sam se upisala u Petefi, odgovor je jednostavan. Nisam se bojala, poznajem ovo 
mesto, u ovu školu su išli i moj brat, sestre, otac i baka. Ponosna sam na njih jer su postali dobri ljudi. Sve je to 
uticalo na mene. Ovde sam stekla najbolje prijatelje. Imamo nastavnike koji su nas naučili da cenimo život. 
Ostalo nam je još dva meseca zajedničkog druženja. Veoma će mi nedostajati moj razred.  
Fabian Nikoleta: Nikada nisam verovala u ono što govore odrasli „Godine brzo prolaze.“ Zadubljena sam u 
misli i brojim godine, razrede i drugove. Mnogo je vremena prošlo, a meni se čini kao da sam juče pošla u prvi 
razred. Jako mi se dopala naša učiteljica jer je bila ljubazna, lepa i tiha. U petom razedu su me svi zadirkivai da 
sam štreber. To još nije prošlo, ali proći će vrlo brzo. Kroz glavu mi prolaze sećanja, događaji, prva ljubav, prva 
petica, trojka, podsmejavanje, pisamca, spomnari, poruke, ekskurzije, istine ili izazovi, fote i šuge. Sve je prošlo 
tako brzo. Došlo je vreme da se oprostimo od naše škole i našeg detinjstva. Ne možemo više da budemo nezreli i 
neodlučni. Moramo sami da donosimodluke i hrabro zakoračimo u svet odraslih. U osmom razredu svi smo 
doživeli preporod. Volim sve drugove iz svog razreda.  
Zavarko Zoltan: Bio sam jako uplašen kada sam krenuo u prvi razred. Čvrsto sam držao mamu za ruku. Bilo mi 
je sve nepoznato i novo, ali kako su dani prolazili, bilo je sve lepše. Naša učiteljica je bila prijatna i strpljiva, lepo 
smo se družili i učili. Naučio sam mnogo toga u ovoj školi.Fizičko mi je bio omiljeni čas, a nikada neću 
zaboraviti žurke za Dan zaljubljenih. Ne mogu, a da ne spomenem naše nastavnike jer smo zbog njih sada tu gde 
jesmo. Prošlo je osam godina i smeha i plača, ali i ovome je došao kraj. Još jedan mesec i završavamo osnovnu 
školu.  
Rajšli Timea: Broj osam nije veliki broj, ali u životu jednog đaka je dugačak vremenski period. Ove godine su 
brzo prošle i ja kao odličan đak završavam školu „Petefi Šandor“. Za ovih osam godina mnogo smo 
naučili.Svako se pomalo promenio. Naučili smo da se ponašamo kulturno i lepo. Ostaje nam mnogo lepih 
uspomena. Nikada neću zaboraviti kada nam je učiteljica najavila prvi kontrolni zadatak. Meni je to bilo 
nepoznato i strašno, ali posle su mi i kontrolni i pismeni zadaci bili nešto sasvim normalno. Stigli smo do kraja. 
Teško mi je kad pomislim da ću uskoro napustiti ovu školu, divne nastavnike i svoje drugove. Sigurna sam da ih 
neću zaboraviti. Do viđenja Petefi! Dolaziću ja tebi često u posetu!  
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Nađ Rebeka: Kao i za svu ostalu decu, i za mene je škola veoma bitan deo mog života. Ponekad nam je teško, ne 
da nam se da učimo i da idemo u školu, ali samo tako možemo da napredujemo i to jenormalna stvar u životu.  U 
ovoj školi sam mnogo toga naučila i stekla puno drugova i drugarica. Nosim puno uspomena iz ove škole. To je 
sasvim normalno jer osam godina živim u ovoj školi, ona mi je druga porodica. Mnogo volim svoju školu.  
Pakai Eduarda: U prvom razredu smo se mnogo plašili jer nismo znali nikoga, a u drugom razredu smo već bili 
slobodniji jer smo svi upoznali. U trećem smo već bili pomalo bezobrazni. Iz četvrtog razreda najlepša uspomena 
mi je ekskurzija na Testeri. U petom razredu smo bili jako dobri jer smo bili uplašeni, pa smo učili. Već u šestom 
razredu smo se pokvarili i tako smo nastavili i u sedmom. Manje smo pazili na časovima i nismo baš puno učili. U 
osmom smo najgori, potpuno smo opušteni, ne učimo i nastavnici se ljute na nas. Jedva čekamo da završimo, a 
znamo da ćemo plakati i da će nam biti teško jer nećemo više ići u ovu školu.  
Herbatenji Zalan: Idem u Osnovnu školu „ Petefi Šandor“ već osam godina. Tek sam nedavno shvatio koliko je 
lepo biti učenik ove škole. Do sada sam jedva čekao kada će doći kraj i kada ću zauvek napustiti ovo mesto. Ipak, 
shvatio sam koliko mi znači ovo društvo, moji drugovi i drugarice. Mislim da smo uspeli da stvorimo odličnu 
odeljenjsku zajednicu. Bilo je trenutaka kada smo se međusobno zadirkivali, pa čak i nekoga isključili iz đačkog 
života.Međutim, sve to prođe, a ono što nas vezuje je mnogo zajedničkih uspomena. Jedna od najlepših uspomena 
je kada smo u okviru školskog programa nedelju dana bili na ekskurziji. Tamo smo se puno igrali i družili. I danas 
se smejemo kad se setimo kako sam ja uspešno pao u potok, čak sam se i razboleo. Sada se bliži kraj. Mnogo će mi 
nedostajato ova škola i moj razred.  
Pinter Kristian: Moj prvi susret sa Osnovnom školom „ Petefi Šandor“  bio je kada je mama došla da me upiše u 
prvi razred. Bio sam jako uplašen, ali mama mi je ispričala da je i ona bila đak ove škole i da je ponosna na to. Od 
prvog do četvrtog razreda učiteljica nam je bila Aleksandra Palotaš. Bila je dosta stroga, ali ja sam je voleo kao 
drugu majku. Mnogo toga sam naučio od nje. Imao sam strah od starijih đaka, ali vreme je brzo letelo i ja sam 
postao učenik petog razreda. E, tad je život postao komplikovan, novi nastavnici za svaki predmet. Na to sam se 
malo teže privikao. Razredna  nam je Ćuk Daniela koja predaje engleski jezik. Ona je stroga, ali sa nama i ne može 
drugačije jer smo porasli, pa smo nevaljali i nestašni. Bliži se kraj osmog razreda, plašim se šta će sa mnom biti 
dalje. Navikao sam na ovu školu i nastavnike. Imam predivne uspomene koje ću sa sobom nositi celog života. I ja 
sam ponosan što sam bio đak Osnovne škole „ Petefi Šandor“.  
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Козметичар: Посао козметичара обухвата негу коже лица и тела, обликовање тела и шминкање. У 
козметички рад спада и пружање савета и упутстава особама о томе како и чиме треба  да одржавају, 
негују и улепшавају своју кожу. 

Фризер: Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, 
шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Мушки фризер, поред бриге о 
коси, шиша и брије браду, обликује бркове.Треба да имају развијен смисао за 
естетику.  
Посластичар: је врста занатлија који прави посластице и разне освежавајуће напитке. 
Материјал који користи у свом раду су углавном  чоколада, шећер, брашно,воће и 
млеко.Посластичарски прибор су средства која посластичар користи у свом раду. То 
су шерпе, калупи, миксери и разне друге машине и направе. 
Кувар: је врста заната и односи се кување хране. То је тражено занимање и добри 
кувари су добро и плаћени. Постоје средње школе за куваре али и факултети. Кувари 
су по традицији обучени бело, асоцијација на чистоћу и хигијену, која је неопходна 
код сремања хране. На главама носе 
карактеристичне капе које истовремено говоре о 
њиховом рангу, знању и угледу. Што је капа виша 
тим је ранг кувара виши. 
Бравар: је врста занатлија који се бави 
обрађивањем метала. Раније је овај занатлија 
носио име "шлосер" настало од немачке речи 
"schlosser", а код нас овај занат је постао 
познат у 19. веку. 

Металне делове савија, вари, обликује, боји, и прави браве, 
ограде, врата, прозоре, капије, кључеве. 
 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/?????
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Zwölf Beispiele für Arten und Lebensräume in Deutschland: Die Natur in Deutschland und Europa braucht 
den Schutz durch die EU-Naturschutzrichtlinien. Sie definieren verbindliche Mindeststandards für die 28 
Mitgliedstaaten, etwa für die Ausweisung von Schutzgebieten, die Planung von Verkehrswegen oder die Jagd. 
Mit Erfolg: Kranich, Seeadler, Biber oder Wolf verdanken auch in Deutschland der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH) und der Vogelschutzrichtlinie ihre Rückkehr, nachdem sie nahezu ausgerottet waren. In 
Deutschland sind 15,4 Prozent der Landfläche nach EU-Recht geschützt, sowie fast die Hälfte der küstennahen 
Meereszone. Hier stellen wir zwölf Arten, Lebensraumtypen und Gebiete in Deutschland vor, die ohne den 
Schutz der EU nicht gerettet werden können. Sie stehen exemplarisch für unzählige Naturschätze in Deutschland 
und Europa, die auf den Spiel stünden würden die EU-Naturschutzrichtlinien abgeschwächt.  
Der Wolf: Seit 15 Jahren leben wieder Wölfe in Deutschland. Dass sie zurückgekommen sind, ist dem strengen 
Schutz durch die FFH-Richtlinie der EU zu verdanken. Rund 150 Jahre lang war hierzulande kein Wolf zu sehen, 
er galt als nahezu ausgerottet.  
Das Große Torfmoor: ist eines der bedeutendsten Hochmoore Nordrhein-Westfalens. Zahlreiche 
schützenswerte Tier- und Pflanzenarten sind hier zu Hause. Das rund 550 Hektar große Gebiet zwischen 
Wiehengebirge und Mittellandkanal bietet Besuchern ein einmaliges Naturerlebnis.  
Der Schweinswal: ein Verwandter der Delfine, ist die einzige in Deutschland heimische Walart und steht unter 
dem strengen Schutz der FFH-Richtlinie. Weil er sich gern in Nord- und Ostsee aufhält, wurden hier viele FFH-

Gebiete ausgewiesen.  
Die Untere Havelniederung: ist eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Mitteleuropas. Über Jahrzehnte hinweg 
hat der Fluss jedoch viel seiner ursprünglichen Dynamik verloren. Mit einem 190 Quadratkilometer großen 
Renaturierungsprojekt setzt sich der NABU für die Genesung der Unteren Havel ein.  
Weinberg bei Wetzlar: Direkt vor den Toren der mittelhessischen Stadt Wetzlar liegt das Nationale Naturerbe 
„Weinberg bei Wetzlar“. Die rund 180 Hektar große Kulturlandschaft wird von Schafen beweidet und bietet 
seltenen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum.  
Der Schreiadler: Nur noch rund 100 Schreiadlerpaare leben in Deutschland – Tendenz abnehmend. Ohne den 
besonderen Schutz der europäischen Natura-2000-Reservate wäre der Schreiadler endgültig zum Aussterben 
verurteilt.  
Das Tegeler Fließ: im Norden Berlins bietet vielen gefährdeten Arten eine Heimat, darunter seltene 
Schmetterlingsarten, die in Berlin bereits als ausgestorben galten. Auch gefährdete Vogelarten wie 
Braunkehlchen oder Beutelmeise haben sich hier angesiedelt.  
Der Biber: Seit 2007 lebt der Europäische Biber wieder in Thüringen. Durch seine Aktivitäten wie Dammbau, 
Grabungen und das Benagen und Fällen von Gehölzen ist er ein großartiger Gestalter in unseren Auen – und trägt 
erheblich zur Biodiversität in seinen Revieren bei.  
Der Kiebitz: Noch vor fünfzig Jahren war der Kiebitz häufig auf Deutschlands Feldern und Wiesen anzutreffen. 
Heute ist der Wiesenvogel aus vielen Agrarlandschaften verschwunden und gehört mittlerweile zu den bedrohten 
Vogelarten. In den vergangenen Jahren hat sich sein Bestand mehr als halbiert.  
Die Wacholderheiden: der Schwäbischen und der Fränkischen Alb gehören zu den ältesten durchgehend 
existierenden Kulturlandschaften der Menschheit. Für viele Tier- und Pflanzenarten sind sie ein Paradies – und 
zugleich eines der artenreichsten Ökosysteme Europas.  
Die Fledermausbestände: in Deutschland sind bis Ende der 1970er Jahre dramatisch zurückgegangen, die 
Kleine und die Große Hufeisennase etwa waren beinahe ausgerottet. Dank eines aufwendigen 
Naturschutzprojektes finden Fledermäuse im Mayener Grubenfeld ein dauerhaftes Quartier.  
Der Grumsiner Forst/Redernswalde: ist mit 
einer Fläche von gut 6.100 Hektar das größte FFH-

Gebiet im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. 
Seit 2011 gehört ein Teil auch zum Unesco-

Weltnaturerbe. Zahlreiche schützenswerte Arten 
haben hier ihren Lebensraum.  
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Niagara Falls is the collective name for three waterfalls that 
straddle the international border between the Canadian province of 
Ontario and the US state of New York. They form the southern end 
of the Niagara Gorge. From largest to smallest, the three waterfalls 
are the Horseshoe Falls, the American Falls and the Bridal Veil 
Falls. The Horseshoe Falls lie on the border of the United States 
and Canada[1] while the American Falls lie entirely on the United 
States' side, separated by Goat Island. The smaller Bridal Veil Falls 
are also on the United States' side, separated from the American 
Falls by Luna Island. Located on the Niagara River, which drains 
Lake Erie into Lake Ontario, the combined falls form the highest 
flow rate of any waterfall in North America that has a vertical drop 
of more than 50 metres (160 ft). During peak daytime tourist hours, 
more than 168,000 m3 (six million cubic feet) of water goes over the crest of the falls every minute.[2] Horseshoe 
Falls is the most powerful waterfall in North America, as measured by flow rate.[3] The falls are 27 kilometres 
(17 mi) north-northwest of Buffalo, New York, and 121 kilometres (75 mi) south-southeast of Toronto, between 
the twin cities of Niagara Falls, Ontario, and Niagara Falls, New York. Niagara Falls was formed when glaciers 
receded at the end of the Wisconsin glaciation (the last ice age), and water from the newly formed Great Lakes 
carved a path through the Niagara Escarpment en route to the Atlantic Ocean. Niagara Falls is famed both for its 
beauty and as a valuable source of hydroelectric power. Balancing recreational, commercial, and industrial uses 
has been a challenge for the stewards of the falls since the 19th century.  
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls 
Yellowstone National Park is an American national park located in Wyoming, Montana, and Idaho. It was 
established by the U.S. Congress and signed into law by President Ulysses S. Grant on March 1, 1872.[5][6] 
Yellowstone was the first national park in the U.S. and is also widely held to be the first national park in the 
world.[7] The park is known for its wildlife and its many geothermal features, especially Old Faithful geyser, one 
of its most popular features.[8] It has many types of ecosystems, but the subalpine forest is the most abundant. It 
is part of the South Central Rockies forests ecoregion. Native Americans have lived in the Yellowstone region 
for at least 11,000 years.[9] Aside from visits by mountain men during the early-to-mid-19th century, organized 
exploration did not begin until the late 1860s. Management and control of the park originally fell under the 
jurisdiction of the Secretary of the Interior, the first being Columbus Delano. However, the U.S. Army was 
subsequently commissioned to oversee management of Yellowstone for a 30-year period between 1886 and 
1916.[10] In 1917, administration of the park was transferred to the National Park Service, which had been 
created the previous year. Hundreds of structures have been built and are protected for their architectural and 
historical significance, and researchers have examined more than a thousand archaeological sites. Yellowstone 
National Park spans an area of 3,468.4 square miles (8,983 km2),[2] comprising lakes, canyons, rivers and 
mountain ranges.[8] Yellowstone Lake is one of the largest high-elevation lakes in North America and is 
centered over the Yellowstone Caldera, the largest supervolcano on the continent. The caldera is considered an 
active volcano. It has erupted with tremendous force several times in the last two million years.[11] Half of the 
world's geysers[12][13] and hydrothermal features[14] are in Yellowstone, fueled by this ongoing volcanism. Lava 
flows and rocks from volcanic eruptions cover most of the land area of Yellowstone. The park is the centerpiece 
of the Greater Yellowstone Ecosystem, the largest remaining nearly-intact ecosystem in the Earth's northern 
temperate zone.[15] In 1978, Yellowstone was named a UNESCO World Heritage Site. Hundreds of species of 
mammals, birds, fish, and reptiles have been documented, including several that are either endangered or 
threatened.[8] The vast forests and grasslands also include unique species of plants. Yellowstone Park is the 
largest and most famous megafauna location in the contiguous United States. Grizzly bears, wolves, and free-

ranging herds of bison and elk live in this park. The Yellowstone Park bison herd is the oldest and largest public 
bison herd in the United States. Forest fires occur in the park each year; in the large forest fires of 1988, nearly 
one third of the park was burnt. Yellowstone has numerous recreational opportunities, including hiking, 
camping, boating, fishing and sightseeing. Paved roads provide close access to the major geothermal areas as 
well as some of the lakes and waterfalls. During the winter, visitors often access the park by way of guided tours 
that use either snow coaches or snowmobiles.  
From Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park 
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Pesti Erik: Amikor beléptem az iskolába, azt hittem, hogy olyan less, mint az óvoda. Tévedtem. Az 
iskolában tanulni kellett. És nem csak ott, hanem otthon is, házi feladatokat megoldani. Az alsó 
könnyen ment, jó jegyeket kaptam. Még az ötödik is könnyű volt. Mert tanultam. Hatodiktól 
ellustultam. Keveset tanultam, sokat gépeztem és mobiltelefonoztam. Nem kellett volna. 

 

Nagy Andrea: A gyerekheti főzőversenyekre emlékezek. Paprikást főztünk. Összeadtuk a pénzt a hozzávalókra, 
megvettük a szükségeseket és főztünk. Örömmel, jó kedvvel halk zene mellett. Amikor elkészült a paprikás 
jóízűen megettük. Mindég kedves emlék marad. 
 

Fábián Nikoletta: Sok kiránduláson vettünk részt. Kedvencem a pécsi kirándulás és a természetiskola Teszterán. 
A gyerekheteket is nagyon szerettem. A főzéseket és a játékokat kedveltem a legjobban.  
 

Ördög Dianna: Amikor először ültem be az iskolapadba, nagyon féltem. Nem tudtam, mi vár rám. A tanító 
néninek sikerült egy hét alatt megnyugtatnia. Aztán gyorsan felsős lettem. A nagyok közé kerültünk. S most már 
a nyolcadik végét tapossuk. Ismét félelem járja át lelkem. Mi vár az általános iskola után rám. Itt már 
megszoktunk. Minden ismerős. S ezt el kell hagynunk. Elhagynom iskolát, osztályt, barátokat. Emlékeimmel 
indulok az „ismeretlenbe”. 
 

Csepella Levente: Legjobb emlékeim a sporthoz kötődnek. Szerettem a sportversenyeket és néha eredményeket 
is szereztem. 
 

Tóth Tímea: Kirándulások emléke marad meg bennem. Soha nem felejtem el azt az egy hetet, amit Teszterán 
töltöttünk. Jókat játszottunk, kirándultunk, erdőben sétáltunk, domboldalon futkároztunk, adrenalin-parkban 
mászkáltunk a kötélpályákon. A pécsi kirándulás is feledhetetlen, ahol láthattam a Zsolnay-porcelánt, múzeumot 
és a planetáriumot. S a csongrádi versenyekre is szívesen emlékezek vissza. 
 

Tót Ákos: Amikor bekerültem a Petőfibe, alig pár gyereket ismertem. Aztán gyorsan megbarátkoztam a többi 
osztálytársammal is. S osztálytársaimra mindég emlékezni fogok. Hiszen Ők a „barátok” az iskolából. 
 

Sárkány Vilmos: A nyolc évet sok féleképpen jellemezhetem, de unalmasnak semmiképp. Voltak versenyek, 
gyerekhetek, rendezvények, vetélkedők... De nem ezek miatt volt élvezetes az iskola. Hanem az osztélyban 
uralkodó hangulat miatt. Az együtt töltött órák sokkal érdekesebbek voltak. Mert mi azzá tettük. Nevettünk a 
tanárainkon, egymáson és mindenen. Minden hülyeségen. Spontán beszólásainkon a legjobban. Ezekkel sokat 
adtunk hozzá az iskolai élet hangulatához. Néha a kinézetén is módosítottunk egy törött ablakkal, elrontott 
kilinccsel. De így volt igazi a diákélet. 
 

Halápi Heléna: Emlékezetes marad a palicsi kirándulás, a zene, amiket nagyszünetben engedtünk. Várom a 
középiskolát. 
 

Fehér Dávid: Sok barátot szereztem, akikkel emlékezetes marad a pécsett eltöltött három napos kirándulás. 
Nagyon jól éreztük magunkat a szép szobákban. 
 

Zórád László: Maradandó emlékem az alsó osztályhoz köt. Sok félelem volt bennem, amikor első nap beléptem 
az iskolába és megláttam a sok nálamnál nagyobb gyereket. Aztán a tanító néni sok játékkal, gondoskodással 
közelebb hozott bennünket, osztálytársakat és megértette velünk, hogy nincs mitől tartanunk. És a félelmem 
elmúlott. 
 

Szabó Dániel: Emlékezek a fizika órára, amikor még hetedikesek voltunk, és a Pista bejött órára és felállt az 
asztalra és szaltózott egyet. Menő volt és vicces. S emlékezetes marad a sok „hülyülés” az osztállyal. 
 

Jovánović Damján: Egyik tornaóra marad meg emlékeimben, amikor a nagy futballozásban az ablak is kitört. 
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Tisztelt tanáraink! Drága szüleink! Kedves diáktársaink!  
 

Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól. Szomorú pillanat volt,  mert minden búcsú fájó. 
Ma azonban a búcsú más. 
Érezzük a fájdalmat, mert itt kell hagynunk másdik otthonunk, Petőfi iskolánk. Itt kell hagynunk barátainkat, 
diáktársainkat. Itt kell hagynunk tanítóinkat, tanárainkat. 
De érzünk a fájdalom mellett örömöt is, hiszen életünk e szakasza lezárul. Végére értünk általános 
oktatásunknak. Célba jutottunk. 
S fájdalom és öröm mellett érzünk magunkban újra félelmet, kíváncsiságot, reményt, vágyat… mert új útra 
lépünk, ahol új még ismeretlen dolgok várnak ránk. 
Nyolc évvel ezelőtt szinte ugyan ezek az érzések voltak bennünk: félelem, kíváncsiság, öröm… Nagy 
izgalommal jöttünk be a Petőfi iskolába, a nagy ismeretlenbe. Irén tanító nénink féltő szeretettel fogadott 
bennünket és lassan lépésről lépésre megismertette velünk az iskolás kisdiák feladatait, eloszlatta félelmünket és 
megtanította mindazt, amit egy alsósnak tudnia kell. 
Felsőben új tanárok, új osztályfőnök vártak bennünket. Tudásunk gyarapodott, lassan növekedtünk. Új 
gondokkal kellett megküzdenünk, amelyben osztályfőnökeink, Dóra és Sunčica tanárnő segítettek bennünket. 
Tanárnők, köszönjük törődésüket.  
Most itt állunk ballagó nyolcadikosként és az együtt eltöltött idő pillanatainak emlékei kavarognak bennünk. 
Emlékezünk versenyek felkészüléseire, magára a versenyek hevére, sikereire és kudarcaira, kirándulások 
képeire, vidám pillanataira.  
Mosolyogva de szomorú lélekkel emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy az együtt 
eltöltött idő vészesen fogy s a nyolc év homokórájának utolsó szemei lassan leperegnek. Búsan gondolunk arra, 
hogy nem lesz idő elkövetni közösen újabb és újabb diákcsínyeket, nem lesz rá mód, hogy elmeséljünk 
egymásnak vicces történeteket fönn ülve a fal tetején, a fa alatt a padon. Különös érzéssel gondolunk arra, hogy 
szeptemberben már nem itt ér bennünket a csengő hívó szava. Nem vár bennünket ismerős arc, amely 
megnyugtat, erőt, vigaszt nyújt. Nem mondhatjuk egymásnak, hogy jövőre veletek ugyanitt, itt a Petőfiben.  
Nem mondhatjuk többé, mert véget ért.  
Maradnak számunkra az emlékek, amelyeket szívünben fogunk őrizni életünk végéig. 

Tallós Hédi: Mostanában gyakran eszembe jut, hogy ballagás után szétválik az osztály és valószínű leni fog, 
akikkel többé nem is találkozok. Szomorú. Mert olyan jól összekovácsolódtunk. Hiányozni fognak osztálytársaim. 
Eddig mindig mások ballagtak. Most mi fogunk. Remélem szerencsés lesz mindannyiunk élete. 
 

Hadnagy Zsombor: Amikor még alsósok voltunk és délután jártunk iskolába, azzal szórakoztunk, hogy amikor 
besötétedett, elcsaptuk a lámpákat és ilyesztgettük egymást. Felsőből pedig a zeneengedést és a pécsi kirándulás 
emlékét viszem magammal. 
 

Lázár Lea: A ballagásra készülve eszmélek rá, hogy az elmúlt évek alatt olyanná váltunk, mint egy család. Fájó 
lesz búcsút venni egymástól. 
 

Kákonyi Balázs: Az óvodából úgy kerültem a Petőfibe, hogy minden ovis társam a Severbe ment iskolába. Így az 
egyetlen kapaszkodóm a tanárok, tanárnők ismerete volt. Mostanra más a helyzet. A folyosón pacsizok a 
haverokkal, mindenki ismerek. De idáig hosszú út vezetett: rostélyozás, majális, újévezés, közös pidzázás... 
Legemlékezetesebb pillanatok a közös csínytevések és a versenyek. A szavalás a legizgatóbb. Mert mindég a 
harmadik helytől visszafelé haladva hírdetik ki az eredményeket. A legizgatóbb, amikor a második helyezettet 
kihírdetik és utána kimondják a nevem. Udvarnokon már kiosztották mind a három helyezettnek járó díjat. Nekem 
semmit se adtak. Elkeseredtem. S ekkor került sor a fődíj kihírdetésére. És ekkor elhangzott a nevem. Nagyon 
boldog lettem. S ez az emlék feledhetetlen marad.  
 

Kállai Dorina: Nagyon szerettem a Petőfi Sándor Általános Iskolába járni. Voltak nehéz pillanatok, nehéz 
tananyagok, de sok segítséget kaptam. Az osztálytársaimat is szerettem, csak a fiúk voltak néha durvák a játékok 
során.  
 

 



Kedves tanáraink! 
Köszönetet kell mondanunk, azért a türelemért, amellyel igyekeztek bennünket emberré nevelni, tudást belénk 
ültetni. Értünk fáradoztak s közben mi nem mindég hálával és tisztelettel fogadtuk igyekezetüket. Reméljük 
elfelejtik a bosszúságokat, amiket okoztunk és csak a szép emlékek maradnak meg magukban rólunk. 
Mégegyszer köszönet a tanításért, nevelésért, a törődésért. 
Kedves diáktársak, hetedikesek! 

Köszönjük a barátságotok. Köszönjük, hogy ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat, tantermeinket a mai napon és 
szeretettel kísértetek bennünket ballagásunk napján. Kívánjuk, ti is igyekezzetek példamutató jó tanulóvá válni, 
és jó emberré cseperedni mindhalálig. 
Drága szüleink! 

Soha sem fogjuk tudni megköszönni nektek azt a törődést, szeretetet amit nekünk adtatok, adtok. Lehetetlen 
felsorolni mindazt, amiért köszönettel és hálával tartozunk nektek. De ígérjük, igyekezni fogunk szorgalmunkkal 
és becsületes életünkkel meghálálni törődéseteket. 
Bármerre is járunk, bármerre visz minket az életutunk, soha sem fogjuk feledni, hogy Petőfisek voltunk, hisz Mi 
mindig Petőfisek leszünk, amíg élünk.  
Egy Hemingway idézettel köszönünk el: 
„Régi harcok, régi kopott könyvek 

Derű, mosoly, néha fájó könnyek 

Múlik minden, rohannak az évek 

Búcsút mondunk múló diákévek.” 
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Vuk- és külön diplomára jelöltek névsora  
Herbatényi Zalán 8.b - Vuk-diploma 

Különdiploma magyar nyelvből és műszakiból 
Lengyel László 8.b - Vuk-diploma 

Különdiploma magyar nyelvből 
Károlyi Egon 8.b 

Különdiploma magyar nyelvből 
Fajin József 8.b 

Különdiploma atlétikából 
Fehér Szabina 8.b 

Különdiploma atlétikából 
Kákonyi Balázs 8.c - Vuk-diploma 

Különdiploma műszakiból és matematikából 
Lázár Lea 8.c - Vuk-diploma 

Különdiploma képzőművészetből és műszakiból 
Tallós Hédi 8.c - Vuk-diploma 

Különdiploma zenéből és atlétikából 
Sárkány Vilmos 8.c 

Különdiploma magyar nyelvből  
Zórád László 8.c 

Különdiploma atlétikából 
Pesti Erik 8.c 

Különdiploma testnevelésből 
Tót Ákos 8.c 

Különdiploma testnevelésből 
ÉVFOLYAMELSŐ:  ___________________________ 

ÉVFOLYAM SPORTOLÓ:  _____________________ 

4.c osztályosaink közül egy kis csoport idén május első 
hetében Rudnikra látogatott a természetiskolába. 

A VI. Sajò Sàndor hazafias versmondò versenyen, a 
Kàtai-tanyàn iskolànk tanulòi sikeresen szerepeltek. A 
felsősök korcsoportjàban Kàrolyi Egon 1.helyezett lett. 
Az alsòsoknàl Kisutcai Ivett 1.helyezést, Becsei Bence 
ès Deàk Dominik 3.helyezést ért el. Ivett ès Dominik a 
zsàmboki „Liliomszàl Alapìtvànyt” különdìját is 
megkapta. 
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Március 30-án rendezték meg Petrőcön az általános 
iskolások dél-bácskai körzeti sakkversenyét. Óbecsét a 
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, a hatodikos 
Zavarkó Natália képviselte. Jogot szerzett a május 18-

án és 19-én Pirotban megrendezésre kerülő 
köztársasági versenyen való részvételre.  

PAG E 23 

Közlekedési verseny -  tanulóink részt vettek a Mit tudsz a 
közlekedésről elnevezésű közlekedési versenyen.  

Török Írisz 2.b osztályos tanuló első helyezést ért el az 
Azerbajdzsáni Köztársaság Oktatási Minisztériuma 
által szervezett III. Nemzetközi gyermekrajz 
pályázaton Az óriás papagájom című alkotásával! 

TIO verseny -  a következő eredmény született: 
5.osztály: Kovács Leona 2.hely és Lukács Ákos 3.hely 
6.osztály: Pekár Dianna 1.hely 

7.osztály: Ördög Tímea 1.hely 

8.osztály: Lázár Lea 1.hely, Herbatényi Zalán 2.hely és 
Zavarkó Zoltán 3.hely 

Ismerkedés a MicroBit mikroszámítógéppel! 



Riport édesapámmal a pályaválasztásról 
 

Édesapám, Ördög Sándor, televízió-szerelőként dolgozik már 35 éve. A saját üzletét 22 éve nyitotta meg, azóta 
is működik. Attól függetlenül, hogy tévészerelő, sok más fajta készüléket is meg tud javítani, mint például  
monitorokat, rádiókat, hangszórókat, DVD és CD lejátszókat, távirányítókat. 
-Apa, mesélnél nekem arról, hogy miből áll a napi munkád? – kérdeztem meg tőle. 
-Persze, szívesen mesélek róla. Reggel nyolc órakor kinyitom az üzletem, fogadom az embereket, akik 
különböző elektronikus eszközöket hoznak hozzám. Azokat megjavítom és minél gyorsabb határidőn 
belül visszajelzek, hogy jöhetnek értük. Két műszakban dolgozom, eredetileg reggel nyolctól délig, 
délután pedig négytől hétig, viszont a kuncsaftok nem igen szokták tartani magukat a munkaidőmhöz, 
úgyhogy vehetjük úgy is, hogy reggeltől estig dolgozom.   
-Mi a munkád szép oldala? Mit szeretsz benne? 

-A szép oldala, hogy változatos. Mindig más készülékekkel találkozom, így nem egyhangú. Ezenkívül 
még izgalmas, hogy folyamatosan új hibákkal találkozok, amik néha nekem is fejtörést okoznak. 
-Mi az, amit kevésbé szeretsz a munkádban? – teszem fel kíváncsian a kérdést. 
Az árnyoldala az emberekkel való együttműködésben van. Az emberi igények néha túltesznek a 
lehetőségeken úgy technikailag, mint költségvetésileg. Mindent meg lehet javítani, csak pénz kérdése 
az egész. Viszont az emberek többségénél, ami nagyon drága, az javíthatatlan számukra, mert nem 
akarnak sokat költeni elektronikus dolgaikra.    
-Nyolcadikos diákként mi alapján választottál szakmát? 

-Igazat megvallva én már hetedikes koromban tudtam, mikor a fizika, mint tantárgy megjelent nekünk, 
hogy ezzel akarok és fogok foglalkozni. Nem tudtam pontosan, hogy milyen irányból, csak, hogy a 
fizika jelen lesz a munkámban.  
-Ha most kellene pályát választanod, mit választanál? 

-Úgy gondolom, hogy ugyan ezt választanám, ami mellett anno döntöttem, és amit a mai napig 
szeretettel csinálok. 
-Mit tanácsolsz a nyolcadikos diákoknak a pályaválasztás szempontjából?  
-Szerintem nyolcadikban még nagyon nehéz dönteni, de azt tanácsolom, hogy valahogy találják meg 
azt az ágazatot, irányzatot, ami érdekli őket és azon belül válasszanak szakmát. Olyat keressenek, amit 
utána az életben szeretni fognak. A szakmát szeretni kell, amit harminc-negyven évig szívvel-lélekkel 
csinálni fognak. Reggel úgy érdemes felébredni, hogy az ember azt gondolja „vajon ma milyen új 
dolgokat tudok megcsinálni” és nem azt, hogy „jaj, már megint munkába mennem és dolgoznom kell”.  
-Voltak emlékezetes pillanataid, amik megmaradtak benned a munkáddal kapcsolatban? 

-Rengeteg vicces és meglepő ilyen emlékem van. Volt, amikor olyan televíziót hoztak javításra, amit 
piacon vettek, és mikor szétszedtem, akkor láttam, hogy a fontos alkatrészek fele hiányzik belőle.  
Az is megesett már, hogy döglött patkányt találtam a tévék belsejében, esetleg, amikor szétszereltem 
őket, csótányok szaladtak belőlük szerte szét. Megesett, hogy egy televíziót megjavítottam és tíz évre 
rá megint kezem alá került. Abban az időben, amikor először volt nálam az a készülék, eltűnt az egyik 
csavarhúzóm és mikor másodszorra javítottam megtaláltam benne az elveszett csavarhúzómat.  
Időnként előfordul, hogy apró pénzt vagy műanyag gyermekjátékokat találok mindenféle mechanikai 

kütyüben, de az sem lep meg, ha borotválkozáshoz szükséges 
pamacsot találok valami belsejében. – emlékezett vissza apu a 
felettébb furcsa emlékekre nevetve. 
-Köszönöm az interjút és remélem, hogy még sokáig örömödet 
leled ebben a szakmában!                                 Ördög Noémi 7.c 

O L D AL24 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 
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Riport Zavarkó Vilmos tekézővel 
 

A teke golyókkal és bábukkal űzött sport, illetve játék. A játék 
lényege, hogy a tekebábukat bizonyos mennyiségű gurítás után a 
tekegolyóval el kell dönteni a pályán. 
A tekejáték különböző változatai közül Magyarországon az 
aszfaltpályás (klasszikus) tekézést (ezt hívjuk egyszerűen 
tekesportnak), a kuglit (domború föld- vagy agyagpályán 
játszották, azonban mára „elhalt”), a lengőtekét (üdülőkben, vidéki 
játszótereken, kocsmaudvarokon található ma is) és a bowlingot 
játsszák. 
A tekesportban két gurításfajta van: teli gurításnál minden gurítás 
9 bábura történik (tehát minden egyes gurítás után mind a 9 bábut 
felállítják függetlenül attól, hogy mennyit sikerült eldönteni), tarolásnál viszont addig kell gurítani a bábukra, 
amíg mind a 9 el nem dől, és csak ezután állítják fel a bábukat. A versenyeken meghatározott számú teli gurítás és 
tarolás van (vegyes gurítás). A verseny mindig teli gurítással kezdődik, melyet ugyanannyi számú tarolás követ. 
A tekesportág versenyszámai a világversenyeken: férfi és női csapat (6 × 120 vegyes), napi egyéni (120 vegyes), 
(2013 óta) sprint (2 × 20 vegyes kieséses rendszerben), összetett egyéni (a napi egyéni és a legjobb 
sprinteredmény összeadva), illetve vegyes páros (30 vegyes). 
Az óbecsei Zavarkó Vilmos a világ egyetlen tekézője, akinek minden versenyszámban van már világbajnoki címe: 
csapatban, az egyéni klasszikusban, egyéni összetettben, sprintben és vegyes párosban is, illetve az összes 
korosztályban győzedelmeskedett, a pionírok, a kadétok, a juniorok és a szeniorok között. Vilivel Topolyán 
készítettünk riportot. 
-Mikor kezdtél el tekézni? 

-Az egész családom tekézik, így gyermekkorom nagy részét a tekepályán töltöttem. Az első győzelmem 13 évesen 
szereztem életem első versenyén.  
-Melyik volt a legkedvesebb érmed a több mint tíz világbajnoki aranyérem közül? 

-A tizenhárom aranyérem közül az utolsót emelném ki. Ezt tavaly, 2018 májusában nyertem Romániában, 
Kolozsváron. Nagy harcban négy ponttal sikerült legyőznöm az ellenfelem.  
-Mi a  terved a jövőt tekintve? 

-Idén augusztustól új csapathoz igazolok. Olaszországban folytatom a pályafutásom s tervem, hogy szaporítsam az 
aranyérmeim sorát. 
-Mit üzens a Petőfi iskola diákjainak, a fiataloknak? 

-Mindenek előtt, hogy sportoljonak. Hogy legyenek céljaik és kitartással - küzdelemben nem meghátrálva -  
valósítsák meg azokat. 
Vilinek köszönjük a riportot. S kívánjuk, szerezzen még sok aranyérmet. 

Tarján Orsolya 7.c 

Riport édesanyámmal a pályaválasztásról 
 

 Anyukámat Brigittának  hívják. Elbeszélgettem vele a munkájáról: 
-Úgy gondolom az a munka, amit én minden nap végzek, az nem könnyű. Kisválalkozók vagyunk, én ott, a 
vállalkozásban dolgozok. Emellett főzök, mosok, takarítok a négy gyerekkel  is foglalkozok, valamint a 
háziállatoknál is el kell végeznem a szükségeseket.   
Az,hogy a háznál van a bolt, az jó is, meg nem is.  
A konyhában tevékenykedve bármikor kiszolgálhatom a vevőket, és ez jó benne.  
Sokszor pihennénk pl: vasárnap vagy ünnepeken, de ha csenget a vevő, az ügyfél, akkor  ki kell menni és 
kiszolgálni. S ez már nem mindig jó. 
Én varrónő szerettem volna lenni és ezért végzős nyolcadikosként azt a szakmát választottam.  
Ha most kellene szakmát választani, talán a kereskedelmet választanám. A most nyolcadikos pályaválasztóknak 
is csak azt tudom tanácsolni, hogy olyan szakmát válaszonak, amire őgy gondolnak, hogy szeretni fognak 
minden nap végezni.  
Tarján Orsolya 7.c 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sport
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leng%C5%91teke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bowling
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„ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART” 

Március 15–e alkalmából a Petőfi szobornál emlékeztünk meg 
az 1848/49 -es forradalomra, szabadságharcra, Petőfire. 
Először az iskola énekkara elénekelte a Himnuszt, majd 
Károlyi Egon szavalattal folytatta Kölcsey Ferenc költeményét. 
Ezután Lázár Lea ás Pintér Krisztián elmondta el az ünnepi 
beszédet. 
Őket követte mintegy 120 felsős diák, akik Petőfi verseit 
szavalták el: az 5.b osztály szavalókórusa az 1848, te csillag 
címűt, a 6.b a Csatadalt, a 6.c az Akasszátok föl a királyokat, a 
7.b a Feltámadott a tengert, a 7.c a Nemzeti dalt, a 8.b az Egy 
gondolat bánt engemet, a 8.c A szabadsághoz című verset 
mondta. A verses összeállításban minden felsős tanuló részt 
vett. A műsort a diákkórus Kossuth-nótákkal tette 
hangulatosabbá. Cseszák Balázs néptáncoktató felkészítésében 
a nyolcadikosok Vasvári verbunkot mutattak be. Végezetül 
Lázár Lea és Herbatényi Zalán elszavalta Vörösmarty Mihály 
Szózatát. A műsor végén került sor a koszorúzásra: Kisutcai 
Adrián és Pakai Eduárda helyezte el az emlékezés koszorúját a 
Petőfi szobor talapzatánál. Az ünnepi műsort követően a Petőfi 
iskola dísztermében irodalmi-történelmi vetélkedőn vettek 
részt a nyolcadikosok az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékezve. Négy iskola öt csapata 
vetélkedett. A feladatok között voltak villámkérdések, hibás 
mondatok kijavítása, az események időrendbe állítása, és jeles 
történelmi személyek arcképének felismerése. A vetélkedőn 
legjobban a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
nyolcadikosai teljesítettek. Második lett a Petőfi iskola 8. c 
osztályos csapata. Harmadik helyen az óbecsei Samu Mihály 
Általános Iskola nyolcadikosai végeztek. Negyedik a Sever 
Đurkić iskola csapata lett. Ötödik helyen a Petőfi iskola 8.b 
osztályos tanulói végeztek.  
 



L XI.  ÉV F .  188.  SZ Á M  O L D AL27 

Május 11-én, az 
általános iskolások 
18. művészeti 
vetélkedőjén, az 
ÁMV-n tanulóink a 
következő eredményt 
érték el: 
 

Bátori Simon 1.  
Koncz Antonió 1. 
Hódi Lucia 2.  
Deák Evelin 3.  
Kisutcai Ivett 3. 
Ördög Tímea különdíj 
Tallós Kinga különdíj 
Lázár Lea különdíj 

Iskolánk hegymászó 
szakcsoportjának tagjai Jasmina 
Šeguljev tanárnővel 2019. május 
elején ismét részt vettek a Fruška go-
ra-i maratonon. Kilenc kilómétert, 
13000 lépést tettek meg és nagyon 
élvezték a természetben eltöltött időt. 
A Leson Hegymászó Egyesület és 
Vuković Miro segítségével jutottak el 
erre a túrára. 

A 3.b osztályos kis diàkjaink jòl szerepeltek Ùjvidèken, a 
XII. Petőfi Sàndor Szavalòversenyen. Tojzàn Dàniel 
3.helyezett lett. Arany minősìtèst Làzàr Enikő ès Deàk 
Dominik, ezüst minősìtèst Farkas Larissza, Kisutcai Ivett, 
Bàràny Petra ès Becsei Bence, bronz minősìtèst Tòt 
Dominik ès Szemendri Balàzs kapott. 

Dreai tanulóink 2019.03.18. vendégségben voltak a 3.b 
osztálynál.  
A közös rajzóra és szíházlátogatás után a játszóteret is 
kipróbálták. 

Pesti Erik 8.c osztályos tanuló március 10-én 
Szabadkán 3 kilométeren saját kategóriájában első, 
összesítettben második helyen végzett 00:37.40-as 
eredménnyel.  

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanìtòkèpző Kar 
Hallgatòi Önkormànyzata az OLVASNI JÒ program 
keretèn belül felolvasàsi versenyt szervezett. A 2. 
osztàlyosokat Bàtori Simon ès Hideg Àkos, a 3. 
osztàlyosokat pedig Farkas Larissza, Làzàr Enikő ès 
Gondos Rèka kèpviselte. A tanulòknak egy kötelező ès 
egy vàlasztott szöveget kellett felolvasniuk. Larissza a 
2. helyezèst èrte el, és megkapta a diàkzsűri dìjàt is.  

Koncz Antónió  
Szólóének kategóriában 

megszerezte ötödik 
aranyérmét! 
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Az ikrek 

Ballag 2 diák.Szól az egyik:-Hány éves vagy? -erre a 
másik :-18.Mér te? 

-Én is! Hól születtél ? 

-Pest. 
-Én is. 
Jön a tanár .Szól az egyik:-Kébzelje úgyanannyi évesek  
vagyunk és úgyanott születtünk!  
A tanár csak bólogat .Odamegy az egyik kollégájához: 
-A Johnson ikrek már megint ittasan jöttek iskolába. 
 

Hanyadikos a Feri? 

Mindenki meghatottan áll, az igazgató beszédet mond, 
felcsendül a Honfoglalás zenéje. Mellettem áll egy öreg 
bácsi, hallgatja a zenét. Megkérdezi tőlem: 
- Bocsánat ki énekel? 

- Demjén Ferenc. - válaszolom. 
Erre a papa: 
- Szép hangja van, hanyadikos a Feri? 

 

Egy példa 

- Gyerekek, ki tudna nekem mondani egy példát a 
harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő. 
Gáborka jelentkezik: 
- A nagypapa horkol, a nagymama pedig süket.  
 

Kémiaórán  
- Na gyerekek, ki tudja nekem megmondani, hogy 
csinálunk a lágy vízből keményet? 

Danika vadul jelentkezik: 
- Megfagyasztjuk!  
 

Katolikus suliban  
Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért 
állnak sorba. A fal mellett egy asztalkán nagy tál alma 
van, mellette egy tábla: 
"Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel téged." 

Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a 
sor végén egy tálcán csokis sütemények sorakoznak.  
Odaszól Ferike a szomszédjának: 
- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.  
 

Bünti  
- Apu, meg lehet büntetni valakit azért, amit nem 
csinált? 

- Nem, kisfiam. Mit nem csináltál? 

- Házi feladatot...  
 

Kapásból mondta a választ  
A tanító néni kérdezi az elsős Ferikétől: 
- Ha a testvérednek van 3 almája, és te abból kettőt 
elveszel, akkor mi lesz az eredmény? 

- Bunyó.  

Történelem órán 

Történelem órán felszólítja Ervinkét a tanárnő: 
- Na, fiam, mesélj nekünk Hunyadi László 
lefejeztetéséről! 
Néma csend. 
- Mi van, Ervinke? Nem készültél mára? 

- De igen, tanárnő kérem, csak úgy felháborít ez az 
eset, hogy nem találok szavakat.  
 

A magatartás 

Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az 
elfoglalt szülők helyett Pistike nagymamája vesz részt 
rajta. 
A tanárnő panaszkodik Pistikére: 
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog kapni, 
matematikából meg is fog bukni. 
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama. 
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként aranyos, 
szófogadó kis fiú - mondja a tanárnő. 
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig 
önök, abból megbukik! 
 

Adóbevallás 

- Gyerekek - kérdezi a tanár az irodalomórán -, hogy 
hívják azt az írásművet, amelyet csak kigondol valaki, 
és semmi valóságalapja nincs? 

Pistike jelentkezik: 
- Adóbevallás! 

http://www.topviccek.hu/vicc/Kemiaoran
http://www.topviccek.hu/vicc/Katolikus-suliban
http://www.topviccek.hu/vicc/Bunti-4
http://www.topviccek.hu/vicc/Kapasbol-mondta-a-valaszt-1
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A teszt 8 kérdésből áll. Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható. Jó szórakozást! 
 

1. Van-e Július 4-e Angliában ? 

     A) Igen 

     B) Nem 

     C) Nem tudom 

 

2. Hány születésnapja van egy átlagos férfinak? 

    A) 0 

    B) 1 

    C) 4 

    D) 8 

 

3. Néhány hónap 31 napból áll, mennyinek van 28 napja 
? 

     A) 0 

     B) 1 

     C) 6 

     D) 12 

 

4. Ha 30-at elosztod 1/2-el, és hozzáadsz 10-et mennyit kapsz? 

     A) 10 

     B) 25 

     C) 30 

     D) 60 

     E) 70 

 

5. A kosárban van 3 
alma is. Elveszel kettő körtét. Mennyi alma marad? 

     A) 0 

     B) 1 

     C) 2 

     D) 3 

 

6. Az orvos 
ad 3 tablettát, hogy félóránként vegyél be 1-et. Hány percig tartanak a tabletták? 

     A) 30 

     B) 60 

     C) 90 

 

7. Egy farmernak 17 bikája van, és elpusztul 9 kivételével mind. Hány bika marad? 

     A) 0 

     B) 6 

     C) 9 

     D) 17 

 

8. Hány állatot vitt Mózes a bárkájára ? 

      A) 0 

      B) 1 

      C) 2 

      D) 3 

      E) 30 

 

 

 

 

 Megoldás: 
1-a, 2-b, 3-d, 4-b, 5-d, 6-b, 7-c, 8-a 

Vasárnap reggel 6 órakor a csiga elkezd 
mászni a fára. 18 óráig 5 máter magasra 
mászik fel, éjjel azonban visszacsúszik 2 
métert. Milyen nap és hány órakor ér fel a 9 
méter magas fára?  

Fruzsi 5 perc alatt ér az iskolába. Zsuszinak 
10 percig tart az út. Ha ketten együtt mennek, 
mennyi idő alatt érnek az iskolába? 

Milyen szám kerülhet a kérdőjel helyére?       
4-6-5;  3-9-6;  6-10-8;    3-7-? 

Egy gyufaszál áthelyezésével tedd igazzá az 
egyenlőséget!  V I + I I = V 

Hány tagú az a család, akinek minden tagja ebben 
a betűsorban rejtőzik? 

BÉBIDANYAPANNAGYICA 

5 szénarakás meg 3 szénarakás összehordva hány 
szénarakás? 

Két kis manó, Moha és Páfrány palántáznak a 
kertben. Amíg Moha hármat ültet, addig Páfrány 
csak kettőt. Mennyit ültetnek külön-külön, ha 
összesen 30 palánta kerül a földbe? 

Fanni babájának három blúza (piros, fehér, sárga) és három 
szoknyája (piros, kék, zöld) van. Hányféleképpen öltöztetheti fel a 
babáját, ha nem akar azonos színű szoknyát és blúzt ráadni? 

Írj műveleti jeleket a 
számok közé, hogy az 
egyenlőség igaz legyen! 
 

3 …… 2 …… 5 = 30 

Írj a számok közé műveleti jeleket, 
hogy az egyenlőség igaz legyen!  

3__ 3__3__3__3 = 3 
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Húsz, testünk felépítésével és működésével kapcsolatos kifejezést rejtettünk el az ábrába.  
Keressétek őket jobbról balra, balról jobbra, fentről lefelé, lentről felfelé és az átlók irányában! 

Waldo nyaralni ment. De mint mindig, most is elrejtőzött 
előlünk. A te feladatod, hogy megkeresd a strandon napozók 

között hol bújt el a kópéja.  
Vagy hajóra szállt? Esetleg úszkál? 
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Az iskolában Pistikét szólítja fel felelni a tanár:  
- Mondj egy tagadó mondatot!  
Pistike nem tétovázik, rögtön rávágja:  
- Gyurka megette az uzsonnámat.  
- De hát Pistike, hol van ebben a tagadás?  
- ... 
A választ megtudod a rejtvényből. 



A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti 
Miklós Önképzőkörének diáklapja. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Főszerkesztők: Ördög Noémi és  Tarján Orsolya tanulók. 
Szerkesztőség tagjai: Varnyú Zalán, Koncz Antónió, Józsa 
Nikoletta, Milinkov Jaszmina, Lukács Szabolcs, Fain József, 
Kovács Dominik, Rajsli Tímea, Pakai Eduárda, Nagy Rebeka, 
Pintér Krisztián, Fábián Nikoletta, Tóth Tímea, Hadnagy 
Zsombor és Pesti Erik tanulók. 
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 
Felelős Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató. 
Nyomtatja: Lux Color Printing 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти 
Миклош»  
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 
Припрема: уређивачки одбор. 
Главни уредници: Ердег Ноеми и Тарјан Орсоља 
ученици. 
Чланови уређивачког одбора: Варњу Залан, Конц 
Антонио, Милинков Јасмина, Јожа Николета и Лукач 
Саболч, Фаин Јожеф, Ковач Доминик, Рајшли Тимеа, 
Пакаи Едуарда, Нађ Ребека, Пинтер Кристиан, Фабиан 
Николета, Тот Тимеа, Хаднађ Жомбор и Пешти Ерик 
ученици. 
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. 
мађарског језика. 
Одговорни издавач: Жолт Балог Вираг директор.  
Штампа: Штампарија Лукс Колор Принтинг 

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 
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Kalkuttai Szent Teréz imája 

 

Adj időt a gondolatnak  
Erőd forrása ez.  

Adj időt az imának  
A legnagyobb erő a Földön ez.  

Adj időt a mosolynak  
A lélek zenéje ez.  

Adj időt a játéknak  
Az örök ifjúság titka ez.  
Adj időt a szeretetnek  

s légy szeretett  
Isten adománya ez.  

Adj időt az adakozásnak  
Önzésre nem juthat idő.  
Adj időt az olvasásnak  
A bölcsesség kútja ez.  
Adj időt a barátságnak  
A boldogság útja ez.  
Adj időt a munkának  

A siker ára ez.  
Adj időt a szeretetnek  
A Mennyek kulcsa ez. 

A csend gyümölcse az ima.  
Az ima gyümölcse a hit.  

A hit gyümölcse a szeretet.  
A szeretet gyümölcse a béke.  

Ámen.  


