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„Legnagyobb cél pedig, itt,
e földi létben,
Ember lenni mindég,
minden körülményben.”
„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda?
Akarat,
Mely előbb vagy utóbb,
de borostyánt arat.”
Arany János
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Tisztelt Figyelőt olvasók!
Kedves ballagó diákok!
Diáklapunk mostani száma is részben az online oktatás ideje alatt jött létre. Figyelemmel kísérte
szerkesztőségünk a Petőfi iskola online születésnapját, a Petőfi iskolák online találkozóját, az online
tanórákat a vajdasági - köztük a Petőfis - pedagógusok tolmácsolásában, de követtük az online húsvétot,
az online Anyák-napját, az online Föld-napját, az
online
szavalóversenyeket, községi-, körzeti- és
Pál apostol
A szeretet himnusza
országos versenyeket… s nem utolsó sorban a
nyolcadikosok próbatesztjét és a ballagási
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
előkészületeiket, valamint a leendő elsőseink
Ha szeretet nincs bennem,
toborzását.
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Ismét kordokumentumot alkottunk. A majdani
Legyen bár prófétáló tehetségem,
történelem egy kis szeletét róttuk a papírlapokra,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
az online hasábokra. Fogadja minden Figyelő
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
olvasó nagy szeretettel tőlünk diáklapunk legújabb
Ha szeretet nincs bennem,
számát.
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
Kedves ballagók! Rövid üzenetünk néktek:
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek
Ha szeretet nincs bennem,
Istenben.”
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
(János 14-17)
A szeretet nem féltékeny,
Valamint egy szent üzenetét, élet-tanácsát is ide
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
tettük.
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Gazdagodjatok általa!
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
A szerkesztőség.
Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a
gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a
gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek
szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.
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Kedves nyolcadikosok!
A következő három oldalon - az előbbi idézetekhez hasonlóan - batyutokba szántunk pár jó tanácsot.
Valamint két táblázatot, amelyekben megtalálhatjátok azokat a vajdasági középiskolai intézményeket,
gimnáziumokat és szakiskolákat, technikumokat, ahol magyar nyelven is folyik a képzés.
A sikeres ember jellemzői:
felelősségvállalás,
célkitűzés és azokért tenni akarás,
sorrendállítás,
odafigyelés,
érvelés,
cselekvés.
Legyetek sikeresek! Valósítsátok meg álmaitokat!
Gyakran álmodozol arról, hogy mit szeretnél csinálni ha majd "nagy leszel",
de még nem döntöttél!?
Akkor olvasd el a következő mondatokat, tanácsokat.
1. Magadtól nézz utána az információknak, hogy a pályaválasztással kapcsolatos kérdéseidre választ
kapj;
2. Szüleid, rokonaid példáját hallgasd meg – biztosan ösztönzően fognak hatni rád;
3. A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthass;
4. Bizonyosodj meg, hogy alkalmas vagyok a neked tetsző pályá(k)ra;
5. Informálódj arról, hogy az általad megjelölt iskolákban vagy szakokon mekkora a túljelentkezés;
6. Informálódj arról, hogy a választott iskolá(k)ban mik a követelmények, milyen a képzés
színvonala;
7. Több pályaelképzelésed is legyen, melyek közül választani fogsz;
8. Olyan munkában érhetsz el sikereket, amelyek képessegeidnek megfelelnek;
9. Ha akadályokkal, nehézségekkel szembesülsz, soha ne futamodj meg;
10. Legyél tisztában képességeiddel;
11. Tudd, hol tájékozódj ha külföldi tanulási- vagy munkalehetőségekről;
12. Bizalommal fordulj tanáraidhoz olyan meghatározó kérdésekben, mint a pályaválasztás;
13. Pályaelképzelésed megvalósítható, ha elég kitartó vagy;
14. Biztosan több olyan pálya is van, amin el tudod képzelni magad;
15. Hiába mondanak mások akármit, tudd, hogy végül neked kell döntened;
16. Ha érdeklődésed alapján választasz pályát, azt szívesebben végzed még a nagyobb erőfeszítést
kívánó helyzetekben is;
17. Célod kell hogy legyen a továbbtanulás, ezért rendszeresen és alaposan tanulj;
18. Több továbbtanulással kapcsolatos weboldalt látogathatsz;
19. A tanulással biztosan eléred a célod;
20. Tanulással juthatsz majd magasabb pozícióba. (jobb munkahely, állás)
21. Ahhoz, hogy megfelelő pályát válassz, tudnod kell milyen vagy;
22. Jól kell ismerned azt a foglalkozást / azokat a szakmákat, amelyre / amelyekre készülsz;
23. A tanulásnál, munkánál egyaránt jelentős szerepe van a jó kapcsolatoknak;
24. Ismerd meg a felvételi folyamatát, és hogy milyen követelményeket kell teljesítened;
25. Biztos legyél abban, hogy jól döntesz a pályaválasztásodat illetően;
26. Érdemes jól tanulnod, mert több lehetőséged fog adódni az elhelyezkedéshez;
27. Legyen elég önbizalmad ahhoz, hogy azt válaszd, amit igazából csinálni szeretnél;
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Interjú Potrebić Tőzsér Gabriella igazgatónővel
Témák
A Petőfi iskolák online találkozójáról
Az iskola mindennapjairól
Ballagásról
-Meséljen az online találkozóról...
-Ott kezdeném, hogy ez a huszadik jubiláris találkozó, és onnan jött az
ötlet, hogy én is voltam Petőfi iskolák találkozóján, nagyon jó volt,
mikor táborokban aludtunk vagy éppen versenyeztünk valamit, ebben
mégis azt élveztem, hogy megismertünk más diákokat és barátságot
köthettünk. Sajnos online rendeztük meg a vírushelyzet miatt. A sok
kiesés után úgy gondoltuk, hogy ezt a ,,vetélkedőt’’ megszervezzük.
Most csak hat iskola versenyzett.
-Honnan az ötlet?
-Onnan, hogy ugye mint meséltem én is voltam Petőfis, és nekem az iskolatalálkozó nagyon tetszett, és úgy
gondoltam, hogy nektek is megpróbáljuk megmutatni a dolgokat, és kell az, hogy a gyerekek barátkozzonak.
-Kik segítettéka rendezvény lebonyolítását?
-Itt mindig vannak védnökök, nekik az a feladata, hogy a pénz részét fedezzék, most is mint eddig is a
Magyar szó, a Fórum, a Jó Pajtás diáklap ők adták a jutalmakat, s az Óbecsei Prizma könyvesbolt pedig
nyomtatta a diplomákat.
-Ki vagy kik voltak a rendezvény támogatói?
-Ezek voltak a támogatók, akik segítették. A kordinátor Bartha Áron történelem tanár volt és iskolánkban a
főszervező is.
-Zenta, Doroszló, Laskó, Kúla, Magyarcsernye és Óbecse csapata versenyzett. Miként értékeli a csapatok
munkáját?
-Nagyon érdekes volt, kreatív feladatokat adtunk a csapatoknak, kutató munkájuk volt, hogy nem az, ami az
iskolában a könyvükben van, hanem utána kellett nézniük. Nagyon ügyesen végezték el a feladataikat, és a
legsikeresebb pályázónak a munkáiból készültek a diplomák.
-Magyarcsernye szerezte meg az első helyet, Zenta a másodikat, Kúla a harmadikat. Milyen jutalmat
kaptak?
-Könyveket, minden résztvevő kapott jegyzetfüzetet, újságot, tollakat stb.
-Mindenki a zentaiak által szerkesztett plakáttal ékesített okleveletkapta kezébe. Milyen visszajelzések
érkeztek a vetélkedővel kapcsolatban?
-Nagyon kedvesen meglepődtünk, mert az Újvidéki rádió munkatársa készített egy riportot minden résztvevő
iskola vezetőjével, kordinátorával és mi is a rádióban hallgattuk azt mennyire örültek ennek a versenynek a
többi iskolák is.
-Mi az ön véleménye erröl a vetélkedőröl?
-Nem gondoltam, hogy ilyen sikeres lesz, hogy ilyen sok diák és város részt vesz benne. Nagyon örülök,
hogy ilyen sok év után nagyon sikeresnek mondhatom.
-Lehet-e tudni, hogy jövőre ki lesz a házigazda?
-Nem tudom, de a zentai iskola igazgatója kijelentette abban a rádió riportban, hogy ők előttünk is
fontolgatták ezt az ötletet... Gondolom, hogy ők lesznek jövőre a házigazdák.
-Az összes felsős részt vehet ezen a versenyen?
-Idén csak a nyolcadikosok vettek részt, de remélem, hogy jövőre az összes felsős részt vehet a Petőfi iskolák
találkozóján.
-Kérjük, hogy meséljen az iskolában történő újításokról!
-Tehát mi ebben az iskolaévben megnyitottuk az „IRÁNY A PETŐFI” elnevezésű programot, ami azt jelenti,
hogy jeleskedéssel kihangsúlyoznánk azokat az előnyöket, amikkel az iskola rendelkezik. Mind ez olyan
téren, hogy új beruházásokkal, új tevékenységekkel gazdagítottuk az iskola életét.
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Pályázatok útján, külömböző szervezeteknél belföldön és küéföldön anyagiakra tudtunk szert tenni, ami által
maga az iskola épületében nagy beruházások történtek. Felújítottuk a napközit, a folyosót, a tanulószobát.
Beindítottuk szeptembertől a diákszövetkezetet, a nyomdát. Utána a későbbiek folyamán beindult a
diákszövetkezet második szakköre, a konyhaművészet, a PefiFOOD. Mnd ez a gyerekek igényeit figyelembe
véve, mivel az iskolában az egésznapos oktatás folyamán külömböző szakkör dolgozik az iskolai és a tanítási
életen kívül. Az utóbbi beruházás volt a tetőszerkezet felújítása.
- Milyen volt szervezni az iskola életét ebben a különös tanévben, ahol többször voltunk online térbe
szorulva?
- Szerintem mindenki megállta a helyét, úgy a tanárok, mint a diákok is. Lehet, hogy kicsit hiányoztunk
egymásnak, tehát ez az iskolai folyosó zsongása hiányzott nekünk is, de ez egy felsőbb erő volt az egészség
fontossága, úgyhogy mi helytálltunk ebben és szeptemberben reméljük, hogy padban ülve fogjuk folytatni az
iskolát.
-Sok szép eredményt értek el a diákok. Erről mi a véleménye?
-Én büszkén mondhatom, hogy jelenleg Becse községben legtöbb, és legjobb eredményben jeleskedtek a
Petőfisek. Úgy a sport külömböző terén, úgy a matemtika, fizika, nyelvápolás terén, tehát mindenhol az
iskolánk diákjai az élen jártak, és mind ez szerintem a diákok, a tanárok tehetséggondozó munkájának az
eredménye.
-Hallottuk, hogy nagyszámú leendő elsős kis diák és szüleik érdeklődnek az iskolánk felől. Meséljen erről
a szép sikerről!
-Az elmúlt iskolaévben százhatvan százalékban nőtt a beiratkozott elsősök száma, ami azt jelenti, hogy
tizennégyről negyvennégy gyerek iratkozott az elmúlt iskolaévben. Most is harmincnyolc elsősünk van, úgy a
dreai kihelyezett tagozaton is majdnem, hogy megduplázódott az elsősök száma, és itt is két magyar tagozattal,
és egy kombinált szerb tagozattal indítjuk a következő iskolaévet, ami szerintem fantaszikus eredmény, és ez
azt jelenti, hogy felismerték a városban azokat a törekvéseinket, amit tettünk annak érdekében, hogy minőséges,
és korszerű iskolai oktatást kapjanak a diákok.
Idén is útra kel majd egy csapat kisdiák. Kérjük meséljen nekünk a próbaérettségi lebonyolításának
körülményeiről, eredményeiről.
A próbaérettségi az próba volt mindenkinek, ugyanis az online térben készültünk fel rá, habár a tanárok és a
diákok be-be jártak délutáni foglalkozásokra kisebb csoportokban. Szerintem ehhez mérten sikeresen
teljesítettük. Felismertük a hibáinkat mit kell javítani még, mit kell még tanulni, ezeket a dolgokat bepótolják
még a valós érettségiig, és szerintem nem lesz semmi gondja annak, hogy sikeressen érettségizzenek
júniusban.
A most májusi rálátás szerint, mikor és miként fog megvalósulni a júniusi érettségi vizsga?
Júniusban tolódott egy héttel az érettségi vizsga, élőben fogjuk tartani itt az iskolában. A próbaérettségi
alapot adott arra, hogy a gyerekek kipróbálják, hogy milyen az, amikor önállóan oldják meg a feladatokat,
felmérjék a saját képességeiket, és kipróbálják az érettségizést. Szerintem nem lesz semmi gondja annak,
hogy a júniusi érettségi is probléma nélkül zajlódjon le, és jó eredményeket érjenek el a gyerekek, és
mindenki oda íratkozzon be, ahova szeretne.
Mit tud mondani a ballagási előkészületekről?
Tehát mi szeretnénk - mint tavaly - az iskolaudvarban szervezni meg a ballagást, minden egészségi előírás
az irányba mutatkozik, hogy sikerülni fog ezt megszervezni. Reméljük, hogy nem lesz semmi problémája
annak, hogy ballaghassanak ezek a nyolcadikosok, és mert úgy kell úgy szép hogyha úgy zárjuk le az évet.
Beszélgetésünk végén arra kérjük, hogy egy útravaló gondolatot adjon a ballagók batyujába!
Hát szerintem erről az útról, amit eddig jártak, ne térjenek le és
méltón viseljék azt, hogy Petőfisek voltak, bárhol legyenek az
iskolában. Tehát örömmel mondhatják azt, hogy melyik iskolából
jöttek, mert egy biztos tudást kaptak, amire büszkék lehetünk mi is
és hallani fogunk majd róluk az elkövetkezőkben.
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre.
Az interjút készítették:
Koncz Villő, Lázár Enikő és Koncz Antónió
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Versenyzők
Óbecse csapata: Szumer Nikoletta, Koncz Antónió, Kiskomáromi Zsolna és Deák Evelin.
Magyarcsernye csapata: Tóth Viktor, Nagy Marina, Bugyi Réka, Vastag Evelin, Samolov Márk
Kúla csapata: Gonczlik Martina, Nagy Dániel, Huber Patrik, Goga Erik
Zenta csapata: Stefanov Marko, Zsoldos Zalán, Katona Noémi, Király Ella
Doroszló csapata: Hencsár Petra, Hencsár Lívia
Laskó csapata: Szenn Mátyás, Mátics Kszénia, Mudlic Annabelle ès Farahó Viktor
Feladatsorok
Történelemből
Ehetett-e Petőfi dobostortát a Pilvax kávéházban?
A szabadságharc idején közlekedtek-e a Lánchídon?
Fennmaradt-e Kossuth hangja?
Értesülhetett-e Görgey Artúr tábornok
Ferenc Ferdinándnak meggyilkolásáról?
Írhatta-e Petőfi golyóstollal a Nemzeti dalt?
Találkozott-e egymással Kossuth Lajos és
III. Napóleon francia császár?
Irodalomból
Ismert irodalmi alkotásokat tömörítettünk egy mondatba.
Találd ki címüket!
Egy kisfiú édesanyja mások ruháját tisztítva nem figyelt
gyermekére, aki ezért nagyon dühös lett.
Nagy erejű fiúnak szíve vágya teljesül, de előbb a vád alól
tisztáznia kellett magát.
Szerelmes ifjú bejárni kényszerül a világot és a mesék birodalmát,
ahol végül rátalál rózsájára
Lelkem, mint sasmadár bejárja a Tisza és Duna közét s közben láttatja annak dicső kincsét.
Melyik irodalmi hős adhatta fel a következő apróhírdetést?
Tengeri származású bojtárlegény feleségül venne mosni tudó tündérleányt. Jelige: „Lehet árva is!”
Ereje teljében lévő fiatalember útbaigazítást, kőhajítást, állatszelídítést vállal. Jelige: „Fekete lovag”
Elemi iskolás kisdiákok korrepetálását vállalom versírásból, etikai nevelésből. Jelige: Csokonai”
Idegenvezetést vállalunk a Kis-Balaton nádas, tüskés vidékén. Jelige: „Bütykös Tutajos”
Melyik magyar költőhöz kötődnek az alábbi városok?
Debrecen, Nagyvárad, Zilah, Csucsa, Párizs
Bécs, Makó, Öcsöd, Budapest, Balatonszárszó
Pest, Aszód, Selmec, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös
Prügy, Sárospatak, Leányfalu, Debrecen, Tiszacsécse
Debrecen, Pest, Geszt, Nagykőrös, Nagyszalonta
Képzőművészetből
Készítsétek el Petőfi Sándor portréját!
Készítsetek plakátot a 2021-es 12 pontról!
Eredmények:
1. helyezett Magyarcsernye csapata
2. helyezett Zenta csapata
3. helyezett Kúla csapata
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1.
Magyarcsernye csapata

A házigazda, Óbecse csapata

2.
Zenta csapata

Laskó csapata

3.
Kúla csapata

Doroszló csapata
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2021. május 15-én Szabadkán tartották meg a sorrendben XIX. Általános Iskolások Művészeti
Vetélkedőjét. A versenyt két helyszínen bonyolították le: a Majsai úti Általános Iskolában és az Ivan
Sarić Műszaki Iskolában. Szervező az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
volt.
A Petőfisek a következő szép eredményt érték el:
Képzőművészet kategóriában
Alsó osztályosok - Szöllősi Csenge (1.b osztály) 2. helyezés.
Szólóének kategóriában
Alsó osztályosok - Gál Adrien (1.c osztály) 2. helyezés, Hódi Zsófia (1.c osztály) 3. helyezés,
Ferenci Orsolya (4.d osztály) 3. helyezés.
Felső osztályosok - Koncz Antónió (8.c osztály) 1. helyezés, Hódi Lúcia (6.c osztály) 3. helyezés és
Koncz Villő (5.b osztály) különdíj.
Versmondás kategóriában
Also osztályosok - Horváth Miksa (2.b osztáky) 3. helyezés.
Felső osztályosok - Gál Noémi (8.c osztály) 2. helyezés.
Prózamondás kategóriában
Felső osztályosok - Varró Tódor (7.b osztály) 3. helyezés.
Szépbeszéd kategóriában
Felső osztályosok - Bada Mia (7.b osztály) 1. helyezés.
Az idei évben, 2015
és
2017
után,
sorrendben
harmadszor került
iskolánkba az ÁMV
Vándorserlege,
a
Tiffany-kupa, amit
az
ÁMV-n
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Elkészült iskolánk két épületrészlegének, a valamikori
ebédlőnek és tornateremnek, valamint a parókia felőli
épületszárnynak az új tetőborítása. A projekt megvalósitását
a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság

támogatta.
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete 2021. április 19-én évközi
pedagógus továbbképzés keretén belül
"Alkotni jó" címmel képzőművészeti
készségek fejlesztése, tehetséggondozás és
kreativitás fejlesztése gyakorlati képzést
szervezett az óbecsei Petőfi Sándor és a
Samu Mihály iskoában.
A kiváló élményt, tudást nyújtó előadó
L.Ritók Nóra szakmai vezető, az Igazgyöngy
Alapítvány alapítója volt.
Az "Így tedd rá!"- programnak
köszönhetően új lehetőséget kap
a kultúra és az oktató-nevelő
munka a pedagógusképzésben, a
gyakorló pedagógusok életében,
a
gyermekfoglalkozások
területén. Az “Így tedd rá!” egyet
jelent a hagyományos értékekkel
és a legkorszerűbb pedagógiai
elvekkel.
Ebbe
idén
bekapcsolódtak a Petőfisek is
Kovács Franciska segítségével.
Valamint
a
programba
a
másodikosok és Molnár Sóti Irén
tanítónő is bekapcsolódott!
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A szatmárnémeti Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, A lázári (romániai) Petőfi Sándor
Általános Iskola és a Literart Egyesület közös
szervezésében megrendezett költészet-napi
nemzetközi IV. Versíró Pályázaton iskolánk
nyolcadikos diákja, Deák Evelin harmadik
helyezést ért el, ötödikes diákja, Kisutcai Ivett
pedig különdíjban részesült. (Verseikből lapunkban
válogatást közlünk. - a szerk. megjegyzése)

Az idei községi szavalóversenyen, amelyet a
virushelyzetre való tekintettel online szerveztek
meg, iskolánk két tanulója, Bátori Flórián (6.c
osztály) és Deák Evelin (8.c osztály)
eredményesen szerepeltek. Mindketten
továbbjutottak a Bácson megrendezésre kerülő
körzeti megmérettetésre.
A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben megtartott
Költészet-napi szavalóversenyen iskolánk diákjai
eredményesen szerepeltek.
Az alsósak csoportjában:
1. osztályosok:
1.hely:Hódi Zsófia,
különdíj: Dvorszki Rihárd, Bartusz Áron, Horvát
Anina, Pekár Balázs, Léner Csanád, Dosztán Emili
2. osztályosok:
1.hely: Horvát Miksa,
különdíj: Máté Martin
3. és 4. osztályosok:
1. hely: Butás Petra
2. hely: Ferenci Orsolya
A felsős csoportjában:
5-6. osztályosok:
1. helyezett - Kisutcai Ivett 5.b osztály
3. helyezettek - Koncz Villő 5.b osztály és
Herbatényi Botond 6.b osztály
különdíj - Bátori Flórián
7-8. osztályosok:
2. heylezett - Varró Tódor 7.b osztály
3. helyezettek - Koncz Antónió 8.c osztály és Deák
Evelin 8.c osztály
különdíj - Gál Noémi 8.c osztály
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A belgrádi Archimedes Matematika Társaság
Misliša 2021 nevű országos szintű
versenyének eredményei:
1.osztály - különdíj - Ricz Bálint
2.osztály - első helyezett - Horvát Miksa harmadik helyezett - Babenyac Márton és
Novák Alex
5.osztály - harmadik helyezett - Ćuk Maša különdíj - Szabó Balázs
6.osztály - második helyezett - Ćuk Elena
A

körzeti matematikaversenyen Török Irisz
dícsérettel tért haza.

A 4. b osztályból
Török Írisz, Klíma Babett
és Bátori Simon
a Ravasz hármas csapat
tagjaként egy online
feladatsor kidolgozásával
beneveztek a VMPE által
meghirdetett Kis Fürkész
2021-es, tavaszi
természetismereti természetvédelmi
versenyére. Kiváló
szereplésüknek
köszönhetően bejutottak a
legjobban teljesítő
csapatok közé.
Ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek az Újvidéken megrendezésre kerülő döntőn.

Iskolánk dreai, kihelyezett
tagozatának tanulói izgalmas
élményekkel gazdagodtakTóth
Péter Lóránt versvándor Szent
László királyról tartott izgalmas
előadását hallgatva.
A Lovagkirályról szóló legendák,
a Tordai-hasadékról szóló történet
lenyűgözte a hallgatóságot.
Lelkesen vettek részt a lovagi
tornán, és kíváncsian nézegették a
Mátyás-korabeli pénzeket.
Köszönjük szépen a Radnóti-díjas versmondónak ezt a színvonalas programot.
Köszönjük a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörnek a közreműködést.
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Kedves nyolcadikos, ballagó barátaink!
Nyolc év...
Gyorsan lepergett. Sok barátra leltetek, akiket el nem felejtetek. S mi, barátok, Ernest Hamingway
egyik kedves idézetével kezdjük búcsúztatónkat:
„Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek,
Múlik minden, rohannak az évek,
Búcsút mondunk régi diákévek.”
Ma ti mondatok búcsút élményekkel teli diákéveiteknek. Búcsúztok az öreg iskolától, tantermeitektől,
tanáraitoktól s persze tőlünk is, még itt maradó táraitoktól.
Kiléptek az iskola biztonságot nyújtó falain kívülre, ahogy mondják, a nagybetűs életbe. Irigyelünk és
féltünk benneteket, hiszen kihívások várnak rátok. De azt is tudjuk, hogy az embernek bíznia kell
magában, hinni az Istenben és küzdenie s menni tovább, hinni vannak még remények és csodák.
Búcsúztok…
De mindörökre Petőfisek maradtok! Ezt, a Petőfis életérzést, mindörökre magatokkal viszitek.
Szomorúan, de egyben nagy örömmel búcsúzúnk most tőletek, mi hetedikesek, a Petőfis diákok
nevében. Mondhatjuk, hogy veletek együtt nőttünk itt fel, ebben az iskolában. Tanulhattunk együtt,
barátkozhattunk, szereztünk jó és maradandó emlékeket, tapasztalatokat. Sok élmény köt bennünket
egy-egy szünethez, tanteremhez és iskolapadhoz. A padokhoz, ahol együtt szőttünk terveket. A
tantermekhez és folyosókhoz, ahol együtt követtük el a diákcsínyeket. Bizonyára okoztunk egymásnak
csalódást, bánatot, szomorúságot is. Ez is benne van minden diák életében. De minden rossz
ellenében, mi csak a jóra emlékszünk, csak a szép pillanatok maradnak meg emlékeinkben.
Okoztatok a tanáraitoknak gondolom elég fejtörést, s jóval több örömteli pillanatot. S igaz ez
fordítva is: tanáraitok is okoztak nektek sok-sok fejtörést, de vidám perceket is. Talán még nem
értitek, miért harcoltak veletek, miért küzdöttek, hogy minél jobbak, eredményesebbek legyetek.
Lehet nem értitek még, mire volt jó ez az erőfeszítés, a sok kihívás, mi értelme volt a sok tanulásnak.
De egyszer, idővel megértitek az egészet, az egész értelmet fog nyerni.
Minden történésnek, jónak és rossznak, oka és szerepe van életünkben. A tiétekben is. Amit
magatokkal visztek, a sok tapasztalat és tudás, mind jellemetek és jövőtök építőkövei. Becsüljétek meg
e köveket!
Büszkék vagyunk rátok, s igyekezni fogunk a nyomdokaitokba lépni, szorgalmasnak lenni, tanulni és
eredményeket elérni. Nem hagyjuk, hogy a közös elmékek feledésbe merüljönek.
Jó volt barátkozni veletek.
Kiss Jenő soraival mondunk nektek búcsút.
„Nézz vissza most egy percre,
nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott
a munka
nézz vissza... aztán ismét csak
előre,
s indulj tovább az alkotó
jövőbe!”
A hetedikesek nevében:
Visovszki Márk,
Mester Katalin és
Makra Ernő 7.b
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Tisztelt tanáraink! Kedves szüleink és diáktársaink!
Bùcsùzunk.
Mint a vàndor, amikor összecsomagol. Tarisznyàjàt a vàllàra teszi, ès elindul az ismeretlen felè...
Ma mi, Petőfis nyolcadikosok is így teszünk.
Iskolánkban egy fejezet lezárul, egy csapat diàk ismét kiröpül a "fèszekből". Egy újabb nyolcadik bé és cé.
Most ez a MI napunk.
A MI bùcsùnk.
Mintha tegnap lett volna, amikor szüleink kezèt szorìtva, aprò kis làbainkkal itt toporzèkoltunk,azon a
meleg szeptemberi dèlutànon. Fèlènk kis elsősökkènt,izgatottan vàrtuk, hogy kezdetèt vegye a nagy kaland.
Minden olyan òriàsinak, olyan soha vèget nem èrőnek tünt akkor. Minden ùj ès ismertlen volt.
A tanìtò nèni mosolyogva fogadott bennünket. Bevezetett az osztàlyunkba. Emlèkszem a tàblàt egy almafa
dìszìtette. Minden gyümölcse egy nevet takart. Làzasan, egyesèvel szedtük az almàkat,ki-ki a sajàtjàt, amit aztàn
az asztalra helyeztünk, hogy mindenki megjegyezze a nevünket.
Olvasni, ìrni tanultunk, környezetünkkel ismerkedtünk.
Teltek-mùltak az èvek, röpültek, mint viràgszìrmok a szèlben. Egy szempillantàs alatt eltelt a négy èv, szó
szerint könnyes bùcsùt vettünk a tanìtò nèninktől.
Felsősök lettünk.
Apròcska felsősök.
A tanàrokkal gyorsan megbaràtkoztunk. Mindannyian màsok voltak, màshogyan tanìtottak ès màst tanìtottak.
Egy közös azèrt mègis volt bennük, felkèszìteni bennünket erre a napra. A napra, amikor elhagyjuk az iskolànk
falait, amikor màr döntèseinknek sùlya lesz ès valamennyiünk jövőjèt ezek a döntèsek befolyàsoljàk majd. Elismerjük, sokszor biztos nehèz volt velünk.
A kamaszkor nàlunk is bekopogtatott. Szàmtalanszor làzadtunk tanàraink ellen, a tàrsadalom ellen ès magunkkal szemben is. Azért voltak feledhetetlen bolondozások is, emlékezetes kirándulások, vicces órák, boldog percek,
Sok mindent megèltünk közösen.
Kèz a kèzben harcoltunk iskolànkèrt.
Együtt küzdöttük le az online oktatàs nehèzsègeit.
Együtt szorìtottunk a versenyeken, s egykènt ünnepeltük valamennyiünk sikerèt.
Èletünk talàn legboldogabb èveit töltöttük itt.
Az iskola, a padok, a tàblàk, a csengő, az udvar, a vèn diófa, a tanàraink, az iskola dolgozòi, minden az èletünk
rèsze marad. Egy szép emlék, amire mindig szívesen emlékezünk majd vissza.
Most itt àllunk előttetek, vàllunkat màr nem a tàska, hanem a tarisznya nyomja, kèszen arra, hogy nekivàgjunk a
nagy vilàgnak. Bennünket màr ùj àlmok, ùj vàgyak, ùj kalandok vàrnak. Mindenki a saját útját járja majd, de
szívünkben örökre megmaradnak Petőfis emlékeink, a Petőfis életérzés.
Ez köt össze minket, elballagükat és ittmaradókat.
Nektet, akik itt maradtok, kìvànunk sok szèpet, sok sikert ès kitartàst, sok vidám percet az alsóvárosi
tanodában. Tanàrainknak hàlàsan köszönünk minden kedves szót, blocs tanácsot ès szèp emléket, a sok
fàradozàst. További jó munkát kívánunk.
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!!!
Ady Endre szavait idézve búcsúzunk:
„A szárny megnõtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák."
A hetedikesek nevében: Gál Noémi 8.c

O LDAL 1 6

A HÍ RL EV ÉL CÍME

Kedves ballagó nyolcadikosaim, volt osztályom! Hozzátok szólok e jeles alkalomból, búcsúztok az iskolától, a
tanáraitoktól. Ez az ünnep rólatok szól: ünneplőbe öltöztök, nektek állnak sorfalat, benneteket búcsúztatnak. Ünnep
lévén a szívünk megtelik örömmel, mégis elszomorodunk, ha arra gondolunk, elmentek. Csupán három évet töltöttünk
együtt, aminek emléke mára kissé elhalványult, de a nyoma megmaradt. Emlékeket idézek fel magamban. A közös
kirándulások, a közösen megélt nehézségek, a fellépések izgalma és öröme, a kihívások és a korai elválásunk jutnak az
eszembe. Bár nem így terveztem, az élet más utat szánt nekem. Most a távolból emlékezem rátok, a közös
fényképünket nézegetem, és csak arra gondolok, hogy de megnőttetek! Szeretnék útravalóul néhány gondolatot
belepakolni a batyutokba, amit magatokkal vihettek bármerre is tartatok a jövőben. A tudás kincs, ettől lesztek
gazdagabbak. Tegyetek szert minél nagyobb gazdagságra! A továbbtanuláshoz kívánok nagyon sok szorgalmat és
kitartást mindannyiatoknak. Biztos sejtitek, sok akadály, megpróbáltatás áll előttetek, s én azt kívánom, legyen erőtök
és hitetek, ne torpanjatok meg, küzdjetek a céljaitokért! S végső soron tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy
hasznos tagjai legyetek a közösségeteknek. Leonard Da Ung soraival búcsúzom:
„Találkozás és búcsúzás / az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy, / S az emlék megmarad.”
Máté Ágota tanítónő
Kedves ballagó nyolcadikosok! Nyolc évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az ideje annak, hogy
továbblépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Ezzel egyidejűleg búcsút vesztek tanáraitoktól, az iskola
dolgozóitól, iskolatársaitoktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. Hét évesen még szorongva
léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Ági tanító néni sok-sok türelemmel vezetett be
titeket a betűk és számok birodalmába. Aztán negyedik osztályban értesültetek arról, hogy új tanítót fogtok kapni.
Ekkor léptem be én az életetekbe, habár előzőleg ismertük már valamennyire egymást a mindennapokból.
Emlékszem, mintha csak ma lett volna az a nap, amikor szorongva ültetek az osztályban és tágra nyílt szemekkel
vártátok a személyes találkozás pillanatát, kissé félve az idegentől, az ismeretlentől. Egy kis idő múlva már a
megnyugvás hangulata volt érezhető és a közvetlen beszélgetések, barátkozások időszaka következett. Néhány hónap
elteltével már hangosan, energikusan is hangot adtatok a véleményeteknek. Az óraközti szünetek gyakran élménydús
eseményekkel teltek meg, mindig volt olyan történés, amit halaszthatatlanul le kellett tisztázni. Így pár év után
visszapillantva úgy látom, hogy nemcsak a tanórák nyújtottak számotokra újabbnál újabb ismereteket, a közös
élmények, a dolgozatírások, felelések, puskázások előtti izgalmak, a jó hangulatú osztálykirándulások, a gyermeheti
és farsangi mulatságok, az iskolában szövődő barátságok, szerelmek, a közösen készített műsorok, mind -mind
számtalan örömet okoztak mindannyiunknak. Rengeteg emlékkel és élménnyel lettünk gazdagabbak. Azt mondják,
hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető jegye. Ennek a
kincsnek viszont egyik fontos eleme a siker, amit a jól megszerzett tudásnak köszönhetünk. Én azt kívánom most
nektek, hogy a sikereitek gyűjteménye hatalmas legyen és, hogy az itt eltöltött időszakból őrizzetek meg néhány
kellemes pillanatot, emléket. Jegyezzétek meg a kövezet mintáját, a padfirkákat, a csengő hangját, a platánfák
árnyékat, a gyermekzsivajt és zárjátok ezeket a részleteket a szívetek azon csücskébe, amelyet a kedves emlékeknek
szántok. Sajnos egyszer mindennek elérkezik a vége, s akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert
az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől, lezár egy időszakot és valami új veszi kezdetét. A ti életetekben is eljött ez
a pillanat, amikor váltani kell, amikor ott kell hagyni a biztonságot és bizonytalanra váltani. Ez bizony nem könnyű
feladat, de én biztos vagyok benne, hogy megtaláljátok majd azt az utat, azt a helyet, ahol ismét jól érzitek magatokat.
Azt kívánom nektek, hogy legyetek boldog és elégedett emberek és céljaitokat váltsátok valóra! Útravalóul fogadjátok
Shakespeare gondolatait:
„Megcélozni a legszebb álmot, / Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni, / Így érdemes a földön élni.„
Szeretettel tanító nénitek: Vastag Géber Judit
Kedves 8.b! Már az évkezdés is egy kicsit a búcsút jelentette, ugyanis két év után a sors úgy hozta, hogy az utolsó iskolaéveteket a Petőfiben, nem én egyengettem. Gondolom, sokszor elegetek volt a tanácsaimból, a fejmosásoskból,
hogy követeltem tőletek a megbeszélt dolgok betartását. Azt hiszem megérte, az együtt töltött két év alatt egy jó kis
közösség formálódott belőletek. Leszoktatok az árulkodásról, a kiközösítésekről. Nyitottak lettetek egymás gondjai
felé, észtreveszitek ha a másik segítségre szorul. Legyetek továbbra is odaadóak, akik mindehol helytállnak, és nem
gázolnak át a másikon. Az élet, olyan mint egy bonbonos doboz, kiveszel belőle egyet, nem tudhatod előre milyen ízű
lesz…édes vagy keserű. A keserű ízből tanuljatok, jegyezzétek meg melyik az, és ne vegyétek ki többé. Kívánom,
hogy álmaitok váljanak valóra, céljaitokat valósítsátok meg!
Kéringer Piroska, osztályfőnök
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Kedvesek!
Az élet egy nagy ajándék. Tele apró kis kinccsel, melyet a mindennapok hoznak elénk. Ezeket meg kell tudni
látni, rácsodálkozni, megfigyelni, értékelni, örülni. Kincset felfedezhetjük magunk körül, másokban és
önmagunkban. Útravalónak mit is mondhatnék, vagy mit is adhatnék nektek? Fogadjátok el tőlem, azt ami
számomra is egy útmutató a mindennapokban. Ez pedig, Kalkuttai Teréz anya imája, Az élet himnusza. Nagyon
rövid, 17 sor, és benne van minden ami szükséges.
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!
Szeretettel gondolok rátok,
osztályfőnökötök, Sándor
Magdolna
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Mit jelent neked Petőfisnek lenni?:
Nagyon kedvesek a tanárok, a diákok. Szeretem ezt az iskolát, mivel már sok nehézséget át– és túlélt, s mégis
fennmaradt. Isten éltessen sokáig én Petőfi iskolám!
Petőfisnek lenni büszkeség.
Petőfis az egy életérzés, amely örökre megmarad lelkünkben.
Különleges érzés Petőfisnek lenni.
Mi tetszett a Petőfiben a legjobban:
Az osztálytársaim.
A gyerekek viselkedése, közvetlensége.
A sok közös program.
Az új tanítási módszerek.
A társaság.
Mit viszel magaddal a Petőfiből?
Sok szép emléket.
Egyik tulajdonságomat.
A barátaimmal átélt élményeket.
Osztálytársaimmal megélt közös élményeket.
Ismerkedés emlékét.
Az együtt töltött pillanatokat.
Milyen szakmát, hivatást fogsz választani nyolcadik
után:
Az óbecsei Közgazdasági-Kereskedelmi szakiskolába
szeretnék bejutni.
Fodrász akarok lenni, mert szeretem a hajakat rendbe tenni.
Egészségügyi középiskolába fogok menni, hogy gyógyíthassam az embereket.
Kereskedő szeretnék lenni.
CNC technikusi szakirányt fogok választani.
Álmom, hogy rendőrnyomozó lehessek.
Könyvelő szeretnék lenni.
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Üzeneted az itt maradókhoz, diákokhoz, tanárokhoz, az iskola dolgozóihoz:
Kitartást a sok tanuláshoz.
Ne adjátok fel.
Az idő halad, nem áll meg. Élvezzétek a vidám Petőfis gyermekéveket!
Jó tanulást és hozzá sok kitartást, türelmet.
Szerezzetek sok szép emléket a Ptőfiben!
Legyetek sikeresek!
Adjátok meg mindenkinek azt, ami jár: tanáraitoknak a tiszteleteteket, társaitoknak a figyelmeteket.
Adjatok magatoknak esélyt a jobb tanulásra.
"Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi, / Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye, / Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye: / óhajt, remél, hisz és imádkozik."
Arany János
Akármilyen utat is választasz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd
olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és
követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.
Ralph Waldo Emerson
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Kedves ballagó nyolcadikosaim!
Fontos és jelentős esemény egy diák életében a ballagás.Véget ért egy szakasz az életetekben és
kezdődik egy újabb.
Nyolc évet töltötettek el ebben az iskolában.Eljött az idő,hogy továbblépjetek.Tudom,hogy nem
könnyű ma útnak indulni. Remélem,hogy mindannyian megtöltöttétek tarisznyáitokat olyan
tudással és emlékekkel,amelyek majd megsegítik a következő lépéseiteket.
Egyszer mindennek elérkezik a vége , s akkor búcsúzni kell, ezt mondtam akkor is , mikor
befejeztétek a negyedik osztályt.Büszke vagyok arra,hogy osztálytanítóként én taníthattalak
benneteket négy éven keresztül.
Hét évesen még izgatottan léptétek át az iskola küszöbét,valami új,ismeretlen világba
kerültetek.Nagyon igyekeztem,hogy kis családdá válljunk,amit sikerült is megvalósítanunk közös
erővel.Kialakultak igazi barátságok,megtanultátok mi a versenyszellem,az összetartás,és hogyan
kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért.
Emlékezzetek az osztálykirándulások hangulatára,a farsangi bulikra,az együtt eltöltött hangulatos
tanórákra.Még ma is , amikor visszaemlékezek,boldogan mondhatom el azt,hogy megérte benneteket
tanítani, hiszen nagyon szép eredményeket értetek el.
Kívánom nektek,hogy ne csak kítűnő,de hasznos emberekké is válljatok.A cél , amit most
kitűztetek magatoknak,valósuljon is meg. Jusson eszetekbe,hogy a további utatokon tovább
vándorolva mindig többek és többek lesztek.
Kívánom,hogy mindent amit elszeretnétek érni az életben,sikerüljön és boldogan gondoljatok
vissza az iskolai évekre.
Ady Endre soraival fejezném be gondolataimat:
„A szárny megnőtt,üresen áll a fészek,
Ballagunk
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélben,
A Petőfis évek elszaladtak.
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”
Mára mi lettünk a legnagyobbak.
Tufegdžić Mónika tanítónő
Kitárja nagy kapuját a világ,
És nem is sejtjük mi vár ott majd ránk.
Életünket most meghatározza
ama fontos, választ váró kérdés:
Kedves ballagó nyolcadikosaim!
„Ki vagyok én?” – kutatjuk lázasan.
Nyolc évet töltöttetek el ebben az iskolában.
Eljött az idő, hogy továbblépjetek, hogy más helyen Visszanevet tükörből önmagam.
próbáljatok szerencsét.
Hátra hagyjuk az öreg iskolát,
Itt az ideje a búcsúnak.
Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, Tantermeket, tanítót s tanárt.
Élménnyel, tudással tarisznyánkba,
iskolatársaitoktól és a tantermektől.
Elindulunk az éhes világba.
Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is.
Deák Evelin 8.c
Nyolc szép évet töltöttetek ezen falak között.
Hét évesen még félénken léptétek át az iskola küszöbét,
valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok, sok
türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába.
Ötödik osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek tudásotokat. De, nem
csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket.
Sokszor talán nem hittetek nekik, lehet, hogy sokszor haragudtatok rájuk, most talán úgy érzitek,
megszabadultok tőlük, de egy év múlva már szeretettel gondoltok rájuk, mert rájöttök, ők csak a javatokat
akarták. Mindent, amit tettek értetek tették!
Örülök neki, hogy osztályfőnökötök lehettem, és láthattam, hogy hogyan nőttetek fel kis ötödikesekből
kamasz nyolcadikosokká, és hogy mennyire összetartó, ügyes, huncut, de komoly osztály vagytok!
Lázár László, osztályfőnök
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Mit jelent neked Petőfisnek lenni?:
Engem nagy büszkességgel tölt el , hogy Petőfisnek mondhatom magam, bárhol leszünk a világban, és
megkérdezik, melyik iskolába jártam, büszkén fogom mondani, hogy Petőfis voltam.
Szerencsés lehetek, hogy Petőfis diák lehettem!
Örülök hogy Petőfis vagyok, hiszen egy olyan költő által elnevezett iskolába járok, aki ki mert állni
több száz ember elé, elszavelta a Nemzeti Dalt, és ezzel egy lavinát indítva, magabiztosságot sugallt,
nemzettudatot adott az embereknek. Így nekem önbizalmat jelent az iskola .
Petőfisnek lenni, egy iskolai közösséget jelent, amelynek én is tagja vagyok.
Szémomra hatalmas megtiszteltetést jelent Petőfisnek lenni!
A különbséget, a másságot, hogy jobbak vagyunk a többi iskolától.
Petőfiben megtanultam, hogy soha ne felejtsem el, ki vagyok és hol vannak a gyökereink, a hazám.
Mi tetszett a Petőfiben a legjobban:
A Petőfiben legjobban a tanítás a törődés az oda figyelés egymásra a tisztelet, a tanár diák közti kötelék
tetszet a legjobban.
A gyerek hetek.
A sok esemény, ünnepség, kirándulás és a gyermekhét.
Sok tudást, sok szép emléket, érdekes és vicces feladatok emlékét.
„Talán az
A szórakoztató gyermekhetek.
A tanárok pozitív hozzáállása a tanításhoz és motiváló képességük.
érettséginek
Az oktatáa sokszínűsége és vidám felépítése.
nem is a tökély
A gyerekhét amikor versenyeztünk jelmezekben
volt a lényege,
hanem az,
Mit viszel magaddal a Petőfiből?
hogy együtt
A Petőfiből csupa nagyon jó tanítást viszek magammal, hisz itt tanultam meg
lehettünk.”
írni ,olvasni, számolni, szavalni, logikusan gondolkodni.
Kínos c. filmből
Sok szép emléket.
Sok élmény tanácsot, gondolatot és egy csomó emléket amik az iskolához és
diáktársaimhoz kötnek.
A tudást, melyet megszereztem
Szeretetet, szigort, humort és fegyelmet.
Sok-sok vices emléket.
A gučevói emlékeket.
Kirándulások emlékét és a gyerekhetek élményét.
Milyen szakmát, hivatást fogsz választani nyolcadik után:
Óbecsei Gimnáziumot irom be , hisz szerintem mi még nem tudjuk eldönteni , hogy mit is szeretnénk
csinálni életünk végéig.
CNC technikus szeretnék lenni.
.Lakberendeő szakmát szeretnék valasztani.
Gyógyszerész szeretnék lenni.
Informatika szakra szeretnék jelentkezni, mivel szeretem a matematikát és érdekel a tudomány, és az
informatika a legújabb tudományág ezért ebben a legkönyebb új ismereteket szerezni.
Nekem a Gimnázium jelenti most a biztos pontot.
Műszaki iskola, programozás, mert a testvérem is arra ment, és nem panaszkodott, és tetszenek a gépek.
Automechanikusnak szeretnék kitanulni.
Egészségügyi nővér akarok lenni, hogy segíthessek a beteg embereknek, ápoljam, gondozzam a rászorulókat.
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Üzeneted az itt maradókhoz, diákokhoz, tanárokhoz, az iskola dolgozóihoz:
“A búcsú rövid és végleges, éles fogú szó: át tudja harapni azt a zsinórt, amely a múltat összeköti a
jövővel.” John Steinbeck
Figyeljetek a tanárokra,és érdeketekben mindig legyetek csendben az órákon.
Kedves diákok, soha ne adjátok fel a tanulást, minden iskolai év egyre nehezebb lesz, mindig több és több
tanulni való, de magyar tanár úr szavaival élve: „ itt van a célegyenes, és most, a nyolcadik végén kell
belehúznotok, sprintelnetek„.
Tanuljatok sokat és kitartás,használjátok ki azt az időt amit diáktársaitokkal tölthettek,hallgasátok meg
tanáraitok tanácsait és fogadjátok is meg őket.
Ne hasonlítsd magad másokhoz, ha ezt teszed csak megsérted magad.
Maradjatok mindig gyerekek! Tanuljatok, de soha se felejtsétek el a jókedveteket, hogy legbelül vidám
gyermekek vagytok.
Tanuljatok, hogy tőletek tanulhassanak!
Ha a szív, a tudás és a cél összefog és közös célt tűz ki maga elé, akkor megállíthatatlanul fog előre s
előbbre jutni általa az ember.
Legyetek kitartóak.
Küzdjetek a szép és nemes dolgokért.
A tudás hatalom.
„Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra!” Ady Endre
Legyetek jók, mindhalálig!
Küzdjetek az álmaitokért s váltsátok valóra azokat!
Legyetek boldog emberek!
Higgyetek! Higgyetek Istenben!
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Драги моји ђаци, сада осмаци-матуранти,

прво сећање на вас је везано за ваш први долазак у школу на пријем првака. Сећам се, били сте уплашени
и збуњени држећи чврсто маму за руку. Трудила сам се да вам измамим осмех на лицу. Временом сте се
опустили и заволели сваки дан проведен у школи. Још увек памтим наше разговоре, ваша лица, осмехе,
али и сузе. Било вас је мало, али сте били сложни и увек спремни да један другоме помогнете. Четири
године делили смо све лепо, али и оно мање лепо што живот носи. Заједно смо били спремни на
неоствариве ствари. Расли сте пред мојим очима, из дана у дан напредовали и ширили прозор кроз који
сте посматрали свет. Дан по дан, час по час, затворили сте једно поглавље у вашем животу и отворили
ново. Постали сте петаци, а ево, сада већ и матуранти. Када се једна врата затворе, друга се отворе. Једно
доба вашег живота се завршава, а друго почиње. Уживајте у сваком тренутку и желим вам да храбро
кренете у сусрет будућности, да без страха полетите у живот и да вас свет пригрли великом топлином.

Ваша учитељица Даниела
Draga deco!

Završetkom osnovne škole otvarate jedno novo poglavlje svog života. Želim vam da dobro uradite zadatke na
završnom ispitu i upišete onu srednju školu koju ste planirali. Trudite se da budete najbolji za sebe i dajte svoj
maksimum uvek u životu, jer svi smo mi različiti.
Izvinite ako sam vas nekad kritikovala i vikala na vas, ali to je bilo sve zbog toga da shvatite grešku koju ste
napravili i da je ispravite.
Na kraju hoću da vam kažem da vam želim u životu sve ono što želim sebi i svom detetu.

Pozdrav Svetlana Knežević razredna

ПОЗДРАВ НАШИМ МАТУРАНТИМА
Године пролазе губећи се у школским доживљајима и успоменама. Школски дани у основној школи
ускоро одлазе у неповрат. Спаковаћете их у кофер успомена који увек можете отворити и подсетити се
свега лепог што вам се издешавало у нашој школи. Ове године ми „ мали“ се опраштамо од вас „
великих“. Немојте никада заборавити оно што сте доживели у ових осам година, у вашем „ Петефију“,
вашој другој кући. Пред вама је велика животна раскрсница са путевима пуним обавеза и нових задатака.
Иако је све ово за вас ново, немојте се плашити јер крећете у откривање нових простора и нових људи.
Старе пријатеље и старе школске клупе никада немојте заборавити јер неће ни они вас. Ми вам од срца
желимо све најбоље, пуно успеха и квалитетних људи. Срећно! 7.a

Opraštajni govor
Dragi đaci, prijatelji i nastavnici!

Ostalo nam još par dana i nekoliko minuta, da provedemo zajedno u ovoj prekrasnoj školi. Vreme je da se
rastanemo, da idemo dalje. Otvaraju nam se sva vrata da
razmislimo šta ćemo u životu.
Pre osam godina smo bili mali prvaci, radosna i vesela deca, koja
su jedva čekala da odrastu. I eto, vidimo koliko vreme brzo dolazi.
Stali smo, ne znamo gde ćemo, jer još malo treba da donesemo
odluku šta ćemo u životu.
Ovih osam godina u osnovnoj školi je bilo nešto najlepše. Faliće i
vama a i meni ove klupe što smo na njima proveli, ovo dvorište u
kom smo nalazili drugare, fali će nam čak i učiteljica pa i
nastavnici, što su nas naučili svemu i svačemu. Želim da im se
zahvalim, što su imali strpljenja za nas, što su gubili živce sa nama.
I najviše želim da se zahvalim na stečenom znanju.
Sa ovim rečima želim da se oprostim od svih nastavnika ove škole,
od prijatelja i naravno, od direktorice.
U ime 8.a razreda:

Vanja Pekalić
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10. мај- Светски дан птица и дрвећа
Свуда у свету се 10. мај обележава као Дан птица и дрвећа.
Различитим предавањима и акцијама жели се пробудити
свест о значају птица и дрвећа, са акцентом на очување
ретких врста.Интензивни развој индустрије и многе
активности у корист развоја цивилизације довеле су до
угрожавања природне средине. Данас, развијене државе
покушавају исправити грешке XIX и XX века. Ипак се, још
увек, сечом дрвећа и другим активностима уништавају природна станишта, извори исхране и
гнездилишта, број врста птица у стаништима је све мањи, као и осталих врста флоре и
фауне. Важно је да их чувамо и да посветимо пажњу овом дивним бићима који нашу планету
чине посебном.
11.мај- Светски дан писања писама
Светски дан писања писама се обележава 11. маја. На
интернету мало тога има о самом обележавању овог дана:
неколико уопштених реченица о данашњем (не)писању
писама и позив на неговање ове лепе традиције.
Некада су писма била једини начин комуницирања између
особа које су далеко или оних које су имале било какву
препреку за комуникацију „лицем у лице“. Писало се
члановима уже и шире породице, великим и малим љубавима,
пријатељима, пословним партнерима... Свакоме ко је барем
мало заслужио нечију пажњу.
Писма су била топла,
миришљава,
срцепарајућа,
уздрхтала, поучна, али и хладна, непријатељска и
разочаравајућа.
Када се помене речи „некад“ и „писмо“, одмах се
помисли на љубавна писма. Можда и данас
помислимо на исто иако их сада ретко добијамо.
Постоји разлика између „љубавног“ и „обичног“
писма. Љубавно се чека са нестрпљењем, отвара се
уздрхталог срца и чита се више пута не би ли речи
откриле сва своја значења. Постоји мишљење да су
женска љубавна писма углавном маштања о
идеалној љубави.
Људе често занимају туђа писма, нарочито
познатих људи. Поред садржине, веома су
интересантна за анализирање, што рукописа, што
записа на маргинама и разних исцртаних сличица.
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ЗАНИМЉИВОСТИ
У априлу и мају постоји неколико значајних датума који се обележавају у целом свету. Ето
прилике да научимо и нешто ново или се подсетимо онога што већ знамо.
22.април- Светски дан планете Земље
На конференцији UNESCO-а 1969. године Џон Мек-Конел први пут је представио идеју
обележавања Дана планете Земље и исте године је дизајнирана Застава Земље, а сам назив
Еarth.day први пут је употребио градоначелник Сан Франциска, Џозеф Алиото, 21. марта 1969.
године. Ипак, овај датум обележава се широм света тек од 1992. године, када је на Конференцији
УН о животној средини у Бразилу установљен дугорочни Програм промоције одрживог развоја.
На предлог боливијске владе 2009. године Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је
овај датум међународним Даном планете Земље.
Најважније теме којима се бави ова кампања су:
 климатске промене (праћење, утицај, превенција),
 смањење загађења животне средине пластиком,
 заштита угрожених врста,
 потреба ширења еколошке свести,
 еколошко васпитање и образовање и
 подстицање активности еколошких покрета.
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23. април - Светски дан књиге и ауторских права
Светски дан књиге се у свету, као и код нас, обележава 23. априла, на дан смрти два велика европска
писца – Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира. Међутим, ова два литерарна великана заправо су
само формално преминула истог датума. Сервантес 23. априла по грегоријанском, а Шекспир по
јулијанском календару, што ће рећи, 3. маја по грегоријанском.
Овај празник потекао је из Каталоније, где је први пут обележен 7. октобра 1926, на дан Сервантесовог
рођења. Неколико месеци касније, писац и уредник Винсент Клавел Андрес, предложио је Званичној
комори књижара и издавача Барселоне да се овај датум узме као Шпански дан књиге. Идеја је
прихваћена, а датум је преиначен у 23. април четири године касније, поклопивши се са другим важним
шпанским празником, који деле са нама – Дијада де Сант Хорди (Diada de Sant Jordi), тј. Светог Ђорђа
или Ђурђевдан.
У Каталонији, у средњем веку, на овај дан организовани су турнири приликом којих су племићи
девојкама давали руже. Данас, овај обичај и даље живи у оквиру два спојена празника – мушкарци
женама поклањају цвеће, а оне њима књиге.
Но, како се овај празник проширио са Пиринејског полуострва на остатак света? Године 1995. на свом
годишњем заседању Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у
Паризу, по угледу на Шпанце, а укључивши и Шекспира у повод, овај датум бира за Светски дан књиге
и ауторских права, који прихвата око 80 нација широм света. Намера УНЕСКО-а је да уз помоћ
издавача, књижара, професора и осталих стручњака из области културе и комуникација подстакне на
читање све слојеве друштва, a нарочито младе.
Занимљив је податак да Велика Британија, одакле је сам Шекспир, празник не слави на дан његове
смрти, већ 14. марта, како се не би поклапао са Ускрсом, али и са даном националног свеца – Светог
Ђорђа! Оно што су Шпанци видели као згодну прилику, Енглезима очито није одговарало.
ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ЧИТАТИ КЊИГЕ?
Унапређује ваше знање
Проширује речник
Унапређује комуникативне способности
Читање је добро за мозак
Побољшава памћење
Развија машту
Развија критичко мишљење
Побољшава концентрацију
Мотивише
Подстиче креативност
Читање вас чини паметнијима
Један од најближих пријатеља
јесте књига. У књигама налазимо
одговоре на питања, оне су
храна за размишљање, књиге
васпитавају човека у нама. Оне
нам нуде најбољи интелектуални
одмор и лет маште, зато што у
књигама, за разлику од филмова,
не постоји ограничење у
специјалним ефектима. Зато
читајте и уживајте!
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Mostanság az ismerőseim körében a mindig feltett kérdés a „Mit akarsz tovább tanulni?„ és az „Aztán hogyan
tovább?„ és még a „Mit tervezel az életeddel?„. Szinte mindig megkérdezik, mintha legalább azt várnák, hogy
egyszer azt mondjam, hogy űrhajós, máskor pedig, hogy orvos, vagy kalandor. Mintha nem is létezne más
kérdés. Mint például a „ Hogy vagy?„ vagy „Milyen napod volt?„. Így hát mindig elmesélem, de egyre kevesebb
és kevesebb részlettel.
Igazából nem akarok én egy hű de nagy valamit.
Szeretnék először is a Bolyai tehetséggondozó gimnáziumba bejutni. Majd négy évet ott tölteni.
Szeretnék egy kisebb baráti kört, akikkel legalább még öt-tíz évig tartanám a kapcsolatot, Igazából ez utóbbi lesz
a legnehezebb. Barátkozni szeretnék, ismerkedni, bulizni, kiélni önmagam vágyait. Szeretnék szerelmes lenni, de
egyben azt is akarom, hogy törjék össze a szívem, és ezt addig, ameddig meg nem találom azt, aki igazán úgy
szeret, ahogy vagyok.
Aztán a négy év középiskola után egyetemre vagy legalább főiskolára szeretnék bejutni. Ott művésznek vagy
lakberendezőnek tanulni. Eközben szeretnék világot látni. El akarok jutni Párizsba, Svájcba, a Görög szigetekre,
Spanyolországba, Oroszországba, és még sok más kisebb és közelebbi helyre.
Ez után dolgozni kezdenék, s négy-öt év után, miután már elég pénzt és tapasztalatot gyűjtöttem, saját irodát
nyitnék. Egy nem túl nagyot, ahol a megbízóimat fogadhatnám. Lenne egy saját weboldalam is, ahol
bemutatnám, mivel is foglalkozom, és hogy miben is tudnék segíteni másoknak. Szeretnék akkor már egy lakást,
amiben elférek, peresze nem életem végéig élnék ott. Ekkor már szeretnék egy kedves, humoros, de egyben
komoly férjet, aki tisztel és szeret. Aki ugyan azokat a dolgokat szereti, és ugyan azt tartja fontosnak az életben,
mint én. És egy kislányt, aki mindig mosolyt tud varázsolni az arcomra.
Pár év után szeretnék egy kisebb kertes házba költözni, egy olyanba, aminek hatalma kertje van. Egy olyanba,
amit óriási jegenyefák ölelnek körül. A ház kívül fehér, belül pedig családi hangulat illata és otthon érzet száll.
Lennének állataink, de nem túl sok. A háznak lenne egy tornáca, ahol a sok fehér szín közt előbukkanna néhány
színes, cserepes virág. A tornácon, fehér hintaágy és fehér asztal állna négy kis, kopott, karcsú, kisszékkel
körülötte. A kinti lámpa homályos látványképet adna a helynek, ahol minden meleg nyári estéken a naplementét
néznénk. Télen pedig a kandalló körül ülve filmet néznénk. Itt élnék én, a városon kívül, eme csodás helyen,
addig ameddig csak tehetem.
De mint tudjuk, az élet kiszámíthatatlan. Lehet, hogy a jövőmet ily módon fogom tölteni, de lehet, hogy még
hasonlítani sem fog rá egy parányit sem. Egy biztos, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap.
Kaszás Korina 8.c
Sokat gondolkoztam a jövőmmel kapcsolatban. Mi történhet velem húsz, harminc, negyven év múlva? Hol
leszek? Kikkel? És mit dolgozom? Ezekre a kérdésekre csak azt a választ adhatom, ami szeretném, hogy
történjen velem. Viszont álmaimat bármilyen katasztrófa félbe szakíthatja.
Először is a közeljövőmön kell gondolkoznom. Hogy sikeresen megírjam az érettségit. Jó lenne, ha én oldanám
meg a legmagasabb pontszámra, illetve, ha bejutnák abba az iskolába, amit kiválasztok, vagyis a Közgazdasági
és kereskedelmi iskolába - itt Óbecsén - a pénzügyi adminisztrátor szakra. Mivel könyvelő szeretnék lenni.
Pontosan még nem döntöttem el, hogy valójában mit is könyvelek, de folyamatban van. Ott van még az
úgynevezett „Vuk diploma”, amit mindenféleképp szeretnék a kezembe tartani.
Az iskola mellett az idén leszünk megbérmálva is. Ezen is agyalni kell: a ruhán, a frizurán, a helyszínen,
díszleten, zenészeken, illetve, hogy ki bérmáljon meg. Minden kedden hittanra, és vasárnap templomba járok. De
most már ez nem csak rajtam múlik, hanem a koronavíruson és a minisztériumon is.
Ez mind csak a közeljövő, de nézzük a távolabbit. Az autóvizsga letétele után, személygépkocsit hajtanák.
Miután sikeresen befejeztem a középiskolát, egyetemen szeretnék továbbtanulni. Mint már említettem azt még
nem tudom melyik iskolában.
Egyetem után könyvelői állást szeretnék találni. Megházasodni, majd párommal házat építeni, autót venni. Két
gyermekem lenne. Mikor nagyobbak lennének, elmennénk Legolandbe és Disneylandbe. Ez egy nagyobb
álmom, mivel szeretem a Disney filmeket, valamint nagyon szeretek Lego kockákkal várost építeni.
Miután a gyerekek kirepültek a fészekből, Férjemmel csak pihennénk, és gyönyörködnénk az addig tett
munkánkban. De ebben a nagyon távoli jövőben már nem igazán szeretek elmélkedni.
Szóval így tervezem el jövőmet. A közelire több tervem van, a távolira viszont kevésbé. De remélem így fog
lezajlani az életem.
Varnyú Viola 8.c
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Az elmúlt években sokat gondolkodtam azon, hogy mi leszek, ha nagy leszek? Kivé válok életem során?
Ez az utolsó évem az általános iskolában, ami az életem egy fontos szakaszának végét jelenti. Most az a
döntés állt elém, ami a jövőmet nagyban meghatározza: Hova, merre tovább?
A jövőben az egészségügyben szeretnék dolgozni, mint gyógyszerész. A zentai egészségügyi középiskolában
szeretnék tanulni, majd utána egyetemre menni.
Sajnos, ott még nem tartok!
Előbb még el kell hagynom a mostani iskolám s barátaim. Nagyon nehéz ügy. Szívemhez nőttek ugyanis az
osztálytársaim, lelki barátnőim. De szívembe zártam az öreg épületet is, minden zeg-zugával. S persze a
tanítóimat, tanáraimat is.
Másik nagy ügy a záróvizsga. Tesztek sora. S jól kell teljesítenem, mert ez az első lépcsőfok a jövőm
megvalósításának rögös útján. A középiskolás éveim alatt szeretném folytatni a küzdősportot, amit jelenleg
űzök.
Szeretném letenni a nyelvvizsgákat németből legalább B2-es szintig.
Nyaranként külföldre kirándulni.
A középiskola után irányány az egyetem, ami egy újabb fordulópontja lesz az életemnek, újabb környezetváltozás és új barátok. Terveim között szerepel az is, hogy levizsgázok autóvezetésből, és veszek is magamnak
egy szépet. Az egyetem után nem tervezek itthon maradni. Külföldre költözök, talén Bécsbe, de lehet Berlinbe. Külföldön szeretném továbbképezni magma, hogy egy kórház sürgőségi osztályán dolgozhassak. Vagy
egy gyógyszertárban gyógyszertárosként. Szeretnék férjhez menni és családot alapítani.
Nos, ez a jövőképem. Most még csak a jellennel foglalkozom, s igyekszek úgy cselekedni, hogy minden
álmom valóra váltsam.
Szumer Nikoletta 8.c
Kedves Gál Noémi!
Bizonyára meglepődél, mikor kezedbe vetted a levelem. Igen, az én nevem is Gál Noémi, és egyforma a
kézírásunk. Félelmetesnek tűnhet ez a helyzet, de ne ijedj meg, csak érdeklődni szeretnék felőled.
Tudom, hogy nemrég töltötted be a 30. életévedet. Szép kor, mondhatom! Ne érts félre, nem arra gondoltam,
hogy öreg vagy, de valljuk be, elszálltak az évek. Én mindent tudok rólad tizennégy éves korodig. Bebizonyítom!
Mikor megszülettél anya és apa szemefénye voltál. Sokat kacagtatok, játszottatok együtt. Az oviban szőke
copfos kislányként loptad be magad az óvó néni szívébe. Sokszor te voltál a kedvenc. Ezen nem is csodálkozom, hisz már akkor is jól vágott az eszed, sőt a kitartásod és
akaraterőd se rejtetted el. Az általános iskolás éveket nagyon
szeretted. Ahol csak tudtad, megcsillogtattad a tudásod. Már
alsóban szavaltál, versenyeztél különböző tantárgyakból. Majd
a tánc is az életed részévé vált, sőt sikeresen elvégezted a zeneiskolát is.
Nem mintha annyira szerettél volna zongorázni, de tehetséged
az volt hozzá. Hetedikes korodban nagy változás következett be
az életedben. Megszületett az imádnivaló kishúgod, Virág. Na,
jó nem mindig volt annyira imádnivalód, de te mindennél jobban szeretted.
A jövőre vonatkozóan sok terved volt. Először is magas
pontszámú érettségit szerettél volna írni, majd be szerettél volna
jutni az Óbecsei Gimnáziumba, a sikeresen elvégzett négy éves
képzés után pedig egyetemre szerettél volna iratkozni. Kérlek,
válaszold meg, miként alakult a következő 15 évem! Vajon orvos lettem vagy csak nővér? Van munkahelyem, vagy még iskolába járok? Van férjem, gyerekeim? Tartok házi kedvencet?
Sikerült megvennem álmaim Volvóját? Kövér vagyok?
Sok puszi és nagy ölelés: a 14 éves éned
2021.03.17., Óbecse
Gál Noémi 8.c
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Ilyen az iskolánk udvara.
Bátori Simon 4.b

A HÍ RL EV ÉL CÍME

Egy városban vagyunk, ahol egy csodálatos iskola van. Az iskola
neve: Petőfi Sándor Általános Iskola, aminek az udvarát mutatom
be.
Először kimegyünk egy üvegajtón. Amint kiértünk egy fedett
teraszon találjuk magunkat. Jobbról a porta található, balról az
ebédlő és a régi tornaterem. Kicsit tovább megyünk egy betonos
terület látható kertekkel és platánfákkal. A fal mellett
kerékpártartók és hatalmas ablakok találhatók. Tovább járda vezet
bennünket az udvar közepén lévő kertig, mely tele van virágokkal
és bokrokkal. A kert körül padok díszelegnek. Az iskola szélénél a
mester műhelyével találkozunk, a szomszédban pedig a parókia és
a templom épülete helyezkedik el. Az első udvar fallal be van
kerítve. Hátrébb a hátsó udvar látható, ami egy hatalmas pálya. Itt
van az új tornaterem, ami körül füves terület van.

Én már évek óta a Petőfi Sándor Általános Iskolába járok.
Az előcsarnokban egy nagy üvegajtó fogad bennünket. Ahogy kilépünk egy fedett terasz van, amit hatalmas
oszlopok tartanak. A porta jobbról található, a takarító nénik általában ott vannak. Balról pedig az ebédlő és a
régi tornaterem látható, ami bontásra vár. Ha megyünk előre, lépcsőkön kell lemenni és egy betonos területre
érünk. Mellete kisebb kertet találunk virágokkal és platánfákkal beültetve. A fal mellett kerékpártartók
találhatók, felettük pedig hatalmas ablakok. Az udvar közepén ékeskedik még egy kert, tele virágokkal,
bokrokkal, fákkal. Körülötte padokon tudunk helyetfoglalni, ha szüneten vagyunk. A mester műhelye mellett van
a parókia, vele szemben meg a templom található. Az első udvar falakkal van bekerítve. Mögötte a hátsó udvar
helyezkedik el, melybe egy kapuval ellátott kijárat vezet. Ott van a kosárka- és focipálya. Az új tornaterem is
már kész, de a mostani helyzet miatt nem lehet használni.
Azért szeretem az iskolám, mert sok emlék és jó élmény köt hozzá.
Beretka Tímea 4.b
Én már évek óta a Petőfi Sándor Általános Iskolába járok. Ezért már minden zegét-zugát ismerem. A tantermünk
mellett az udvaron szoktam a legtöbbet tartózkodni.
Az épületből egy üvegajtón keresztül jutunk ki az udvarra. Mikor kimegyünk rajta egy fedett teraszra érünk, ami
oszlopokkal van körbevéve. Jobbról látható a porta, ahol a termek kulcsai vannak, és ott a takarító nénik
tartózkodnak. Ha előre nézünk egy lépcsőt látunk, de ha balra, akkor az ebédlőt és a régi tornateremet
pillanthatjuk meg, amit fel fognak újítani. Amint elindulunk előre egy betonos részre érkezünk, ahol a régi szép
időkben sorakoztunk és vártuk a csengetést. Mellette láthatunk még egy kertet is, ami téglával van körbekerítve
és vannak még platánfák is körülötte. Az iskola fala mellett kerékpártartók helyezkednek el, felettük pedig
hatalmas ablakok. Végig az iskola fala mentén járda található azért,hogyha esős idő van, akkor ne legyen sáros a
cipőnk. Utána elérkezünk egy nagyobb kerthez, melyben virágok és bokrok vannak. A közelében padok
helyezkednek el. Ha tovább megyünk találkozunk a mester műhelyével, a szomszédban van a parókia meg a
templom. Fallal körül van kerítve az első udvar, melyből egy kijárat vezet át bennünket a hátsó udvarba egy nagy
kapun keresztül. Itt két hatalmas tölgyfa ad árnyékot, ahol a szünetekben sokat beszélgetünk a lányokkal. A hatsó
udvarba egy nagyobb kosárka- és focipálya látható. Ha jó idő van, akkor a torna órákat itt is szoktuk tartani. A
pálya mellett egy
füves terület helyezkedik el, ahová
megépítették az új tornateremet. Már csak azt várjuk, hogy
tornázhassunk is benne.
Nagyon szeretem az iskolaudvart, ez a kedvenc helyem, hiszen
nagyon jót lehet ott játszani.
Klima Babett 4.b
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Reggel mikor tíz perces szünetre mentem le, az üvegajtón vezetett az utam
és az iskolaudvar gyönyörü látványa tárult elém.
A fedett teraszra kilépve tőlem jobbra van a porta. A teraszról lefelé
Van nekem egy kisállatom,
lépcsők vezetnek az udvarba. Balról a kijárattól helyezkedik el az ebédlő
Kis szőrgombóc puhaságom.
és a régi tornaterem. Mellette betonjárda, folytatásában a kert és a
Közelítem, de… csak csöndben! platánfák díszelegnek. Az iskola falán helyezkedő nagy ablakok alatt állnak
Mert elbújik a fészkében.
a kerékpártartók. Az udvar közepén található a kert, tele virágokkal és
bokrokkal. Az egész kerthelységben padok vannak szerte szét. A
Fürge vagyok, gyorsan futok,
szomszédban van az iskolamesternek a műhelye továbbá ott van egyben
Sok kis helyre elbújhatok.
a parókia és a templom is. Ez az első udvar téglafallal van bekerítve. Az
Hideg helyen jól megélek,
iskolának két utcára van kapuja, amit a gyerekek használnak. A tanári
bejárat az iskola sarkán van,előtte hatalmas fenyőfák amik hüvöst adnak.
Láttam az Andok hegységet.
Az első udvarból ki lehet menni a hátsó udvarba. Ott egy kosárlabda - és
egy focipálya van. Ennek folytatásában kapott helyet az új tornaterem,ami
Őseimtől azt tanultam,
mögött füves terület áll.
Az inkákkal barátkozzam.
Kedvenc helyem a hátsó udvarban a focipálya,mert itt szeretek legjobban
Szeretem a gyümölcsöket,
játszani.
Rágcsálni a fűféléket.
Fehér Dénes 4. b

A kisállatom

Puha vagyok és aranyos,
A társammal barátságos.
Ügyeskedünk a korláton
Dolgozunk sok mutatványon.
Öröm nekem a csincsillám,
Az aranyos kis nyuszikám.
Ő volt az én kisállatom,
Kis szőrgombóc puhaságom.
Kisutcai Ivett 5.b

Az iskolámban egyik kedvenc helyem az iskolaudvar.
Sokat állok az üvegajtó előtt, és gyönyörködöm a szép kilátásban. Innen jól
látszik az első udvar. Fedett, tágas teraszát oszlopok tartják, majd jobbról a
porta található. Balról az ebédlő helyezkedik el, ami után a régi tornaterem
lett építve. Mikor lelépünk a lépcsőn élvezhetjük a hatalmas platánfákat,
fenyőket és kerteket. Még betonos terület is van, ahol sorakozunk és olykor
futkározunk. A kert közepén sok szép virág ékeskedik, amikben a padokon
ücsörögve gyönyörködhetünk. De található itt még iskolaműhely, mellette
a parókia és templom fala, valamint a bejárati kapu is. Van egy hátsó udvar
füves területtel, melyen az új tornatermünk kapott helyet.
Számomra az én iskolám udvarában minden megvan és örülök, hogy az
összes zegét-zugát élvezhetem.
Kádas Dávid 4.b
Már sok éve a Petőfi Sándor Általános Iskolába járok.
A folyósóról egy üvegajtón át Juthatunk ki az udvarra. Mikor
kilépünk az ajtón, akkor egy fedett teraszon találjuk magunkat, amit
oszlopok tartanak. Jobbról a porta található, ahol a tantermek kulcsai
vannak. Balról az ebédlő és a régi tornaterem helyezkedik el. Ha
haladunk tovább előre, akkor a lépcsőkhöz érünk.
A lépcsők után egy betonos rész van, ahol csengetéskor sorakozunk.
Ezt a területet hatalmas platánfák veszik körül. Jobbról a fal mellett
kerékpártartók helyezkednek el, fölöttük pedig hatalmas ablakok. Az
udvarban a kerteket virágok és bokrok díszítik. Körülöttük járda
található, amit főleg akkor használunk, ha nagy a sár. Az iskolaudvar
végében van a mester műhelye. A fal mögött pedig a parókia és a
templom látható. Az első udvar téglakerítéssel körül van kerítve. A
hátsó udvarba egy focipálya terül el,ahová egy rácsos kapun át tudunk
kijutni. Az út mentén fenyőfák sorakoznak. A pálya mögötte elkészült
az új tornaterem.
Szeretem ezt az iskolaudvart, mert sokszor játszunk kint, és amikor
meleg van a sok fa kellemes hűvöst ad.
Török Írisz 4.b
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A Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozója egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő rendezvény,
általános és középiskolások számára, ami arra hivatott, hogy felfedezze és kellő szakértelemmel támogassa a
fiatal tehetségeket a fejlődésük útján.
A KDMT négy művészeti ágra terjed ki és azokon belül több kategóriát határoz meg.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kiemelt hangsúlyt fektet a tehetségek gondozására és fejlesztésére.
Iskolánk fontosnak tartja, hogy a tanulók nemzetközi szinten is megismerjék egymást és egymás munkáit, hogy a
tapasztalatcsere és a kellő szakmai segítség ihlesse őket további alkotásukban. Felettébb sikeresnek mondható
szereplésünk!
Eredmények:
Hódi Zsófia - kiemelt arany szólóének
kategóriában;
Koncz Antónió - kiemelt arany - szólóének
kategóriában;
Ferenci Orsolya - kiemelt arany - szólóének
kategóriában;
Herbatényi Botond, Szemendri Balázs és Bátori
Flórián - ezüst minősítés - film kategóriában;
Varró Tódor - ezüst minősítés - fotóművészet
kategóriában;
Tallós Kinga - kiemelt arany minősítés hangszerszóló kategóriában;
Lukács Ákos - arany minősítés - hangszerszóló kategóriában;
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Top 10 felkapott zene 2021 májusában.
10. Head Shoulders Knees & Toes (Ofenbach & Quarterhead)
9. Positions (Ariana Grande)
8. Mood (24kGoldn ft. Iann Dior)
7. Cover Me In Sunshine (P!nk, Willow Sage Hart)
6. Levitating (Dua Lipa feat DaBaby)
5. My Head & My Heart (Ava Max)
4. Your Love (ATB, Topic, A7S)
3. Friday (Riton x Nightcrawles)
2. Astronaut In The Ocean (Masked Wolf)
1. Without You (The Kid LAROI, Miley Cyrus)
Visovszki Márk 7.b

Top 10 ingyenes játék 2021-ben.
10. World of Tanks
9. Call of Duty: Warzone
8. Fortnite: Battle Royale
7. Apex Legends
6. Magic: The Gathering Arena
5. League of Legends
4. Smite
3. Tetris 99
2. Valorant
1. Among Us
Visovszki Márk 7.b

Nagyapáink idejében…
Az iskolai oktatás
Az interjút a tatámmal, Koperec Zoltánnal készítettem, aki a ’60-as évek elején fejezte be az elemi iskolát
Temerinben.
- Hogyan nézett ki akkor az iskola?
- Az iskolának egy régi kastély adott helyet. Előtte rózsakertek nyújtóztak, az út és a járda között négyméter mély
árok tátongott, amely árkot téglákkal borítottak. A bejárat nagy öntött vaskapu volt. Belül egy emeletes széles
falépcsőkkel. Az osztályban fekete tábla, a tanári asztal és szék, a régi padok sorakoztak.
A padok egyben voltak és 10 centiméteres dobogón álltak, volt nekik polcuk, ahova be tudtad tenni a dolgaid.
A táskát nem volt szabad a pad mellé tennünk, azt is a polcba kellett gyümüszülnünk. A táskák négyszögletesek voltak és kézben hordhatóak, volt bennük három rekesz, amit be kellett osztanunk.
Nem szabadott bemenni kinti cipőben, voltak kis dobozszerű tárolók, ahova mindenki betette a cipőjét és
felvette a mantyuszát, amit mindenki minden nap hozott és vitt magával.
Akkor volt lenti- és fenitudvar.
A fentiudvar füves volt és fásított, beton utakkal volt összekötve.
A lentiudvar volt a sportudvar, ahol volt focipálya, kézilabdapálya, kosárkapálya, és remek volt rövid távú
futásra is. A lentiudvarba lépcsők vezettek a fentiudvarból. A tornaterem ugyan olyan a mai napig.
- Miket tanultatok? És hogy zajlott a tanítás?
- Amikor belépett a tanár, akkor mindenkinek fel kellett állnia. Amikor odaért az asztalához és azt mondta,
hogy leülhetsz, akkor leülhettél. A legtöbb tanár kinyitotta a naplót és lefeleltette a diákokat, majd ezek után adta
elő az új anyagot. Az 1. és 2., 3. és 4., 5. és 6. órák között 5 perces, 2. és 3. óra között 10 perces, a 4. és 5. órák
között pedig 20 perces szünet volt. A 6. óra után
mehettünk haza, de volt, hogy már az 5. óra után.
Nagyon ritka volt, ha 7 óránk volt.
- Mi volt a kedvenc tantárgyad és miért?
- A kedvencem volt a földrajz, a történelem és a
természet. Mert szeretem az állatvilágot,
érdeklődök a háborúk iránt. A földrajzban mindent szerettem, különösen az állatokat, a szokásokat és abban is a természetet.
Visovszki Márk 7.b
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Szép emlékeink

- Haszontalanságokat ne gyűjts soha! Bélyeget,
gyufáskatulyát, pénzt, vagyont. Csak a szépet
gyűjtsed meg magadban. A szépet, amit a
szemeddel láthatsz, füleddel hallhatsz, orroddal
érzékelhetsz, és ujjaid hegyével megtapinthatsz.
Meg amit gondolsz olyankor, azokat gyűjtsed! Wass Albert erdélyi magyar író, költő sorai ezek.
Hogy az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai milyen szép emlékekre emlékeznek, mi
mindenben
lelték
örömüket,
elmesélik
élményeiket Szűcs Budai Engelbert magyartanár
ötödikesei: Becsei Bence, Deák Dominik, Német
Balázs, Kisutcai Ivett és Bárány Petra.
Ivettet ott látni szinte minden szavaló- és
népmesemondó versenyen. Legutóbb is első lett! De, hogy mire emlékszik vissza legszívesebben, amit soha
nem felejt el, elmeséli:
- Sok szavalóversenyen vettem már részt – emlékezik vissza Ivett-, de mégis a legszebb emlékem a budapesti
szavalóversenyhez fűződik. Ugyanis negyedikben eljutottam Budapestre a szavalóversenyre, s ott is második
helyezést értem el! Emlékszem, H. Lakatos Margit Gyerekgondok című versét szavaltam. Nagyon szép
Budapest! Láttuk a Balatont is! Meg a villamost! Szeretek szavalóversenyekre járni, szép eredményt elérni. Már
az egyik könyvespolcomon csak a jutalomkönyveim vannak! Meg szeretek utazni is. Szép emlék maradt a
tengerparti nyaralásunk is, amire ma is szívesen gondolok vissza. Nagyszüleimmel mentünk két évvel ezelőtt, s
Csányban láttam meg először a tengert. Csodálatos helyekre is elmentünk hatalmas hajóval. Láttuk a dagályt is!
A bári a hajókirándulásunk is felejthetetlen emlék. Sokat fürödtünk, szép kavicsokat gyűjtöttünk testvéremmel
és unokatestvéremmel. Szép szállodában laktunk…
Petra is szeret utazni, s ha a helyzet engedi, idén is megláthatja a szüleivel a tengert…
- Én is nagyon szeretem a tengert- jelenti ki Petra -, s legszebb emlékem a Petrovac melletti Petrolendhez
fűződik. Ugyanis legutóbb ott nyaraltunk. Még ma is szívesen gondolok vissza az élményfürdőre, a
csúszdákra…. A hosszú, szivárványszínű csúszdák még mindig az emlékezetemben vannak. Meg a sok fagyi! A
sikeres szavaló – és népmesemondó versenyeken való részvételek is szép emlékek...
Bence a gyöngyszigeti szép kirándulásra emlékszik vissza szívesen.
- Idén május elsején a Gyöngyszigetre mentünk kirándulni- meséli Bence. – Már reggel fölállítottuk a sátrat,
mert úgy terveztük, hogy kint is alszunk. Finomságokat vittünk reggelire: házi szalonnát, kolbászt, ebédre
meg báránypörköltet főzött anyukám meg az ismerősünk, akikkel együtt ünnepeltünk. Jól szórakoztunk,
fociztunk, röplabdáztunk, bújócskáztunk meg pecáztunk. Sok törpeharcsát, piros szárnyú keszeget meg
ezüstkárászt fogtunk. Jó volt kint a természetben! Jó volt kint aludni a sátorban! Másnap babot főztek az
anyukák.
Dominik is szeret kint a természetben, május elsején ő a szüleivel a víkendházuknál sütöttek, főztek.
- Nagyon jó kint a természetben- folytatja Dominik a május elsejei élménybeszámolóját -, éppen virágoztak a
fák, szép látvány volt. Mi nem aludtunk kint, csak egy napra mentünk. Rostélyoztunk. Sokat játszottunk,
kosárlabdáztunk, fociztunk.
Balázs május elsején a szállásukra ment szüleivel,
testvérével, ahol ők is jól érezték magukat.
- A halas tó felé van a tanyánk, s ott tartjuk a birkákat is.
Van vagy száz, vagy százötven! Természetes, hogy május
elsején a borácsba birkahús került, melyet már reggel
anyukám föltett, s mire elkészült a bográcsos, jöttek a
bátyámék meg az ismerősök. Sokan voltunk. Nagyon finom
volt a paprikás. Ebéd után fociztunk, pecáztunk. Még
mindig emlékezetemben van ez a majális - fejezi be
beszélgetésünket Balázs.

Koncz Erzsébet

(cikk a Jó Pajtásból)
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A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács idén 6.
alkalommal hirdette meg a „Színek és formák
harmóniája" pályázatot. A pályázatra 671 munka
érkezett be 51 oktatási intézményből, Vajdaság
egész területéről. Iskolánk diákjai szép eredményt

értek el.
Nagy öröm volt március 25-én a napsütötte dreai iskolában. Jó példával
tanítjuk a gyerekeket szeretni, védeni és együtt élni a természettel. A
legkisebbek is részt vettek a helyi közösség fásitási akciójában és fehér
kőris facsemetéket ültettek el, melyeket a becsei "The Mighty Mighty
Becej" egyesület ajándékozott.

A Magyar Nemzeti
Tanács adománya
az iskolánknak.

A HÍ RL EV ÉL CÍME
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The students of year eight will have their last day of school on the 8th of June. The main event of the
8th of June is a dance, in which everyone will particapate. This dance is choreographed by the students
and the teachers of the three classes that are going to graduate.
The actual graduational ceremony will be held on the 16th of June, and the last class meeting will be
held on this day.
"You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work
is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe
is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet,
keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it."-Steve Jobs
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Kis mezőgazdasági Ki mit tud!?
A következő játékos, de mégis hasznos tudást felmérő kérdéssorozaton végighaladva megtudhatod,
hogy milyen jártas is vagy az agrártudományban.
Ajánlatos, hogy kérd ki szüleid, nagyszüleid véleményét, segítségét!
Ha válaszoltál a kérdésekre, s tovább is van kedved hasonló játékos feladatokra, akkor azt írd meg
nekünk, illetve a megoldásaidat is névvel ellátva postázhatod szerkesztőségünknek címezve.
(Címet lásd a lap hátoldalán!)
A legügyesebbek meglepetéscsomagot nyerhetnek.
Jó munkát.
Jó fejtörést.
1. kérdés: Mi a barázda?
a) kártékony rovarféle
b) árkos mélyedés a szántóföldön
c) kukorica szára
2. kérdés: Mi a neve a ló nyakára felhelyezett tartószíjnak?
a) zabla
b) kantár
c) nyakló
3. kérdés: Mit jelent a csávázás?
a) öntözési eljárás
b) növényvédelmi eljárás
c) talaj felső rétegének lazítása
4. kérdés: Mennyi a kukorica vetési távolsága?
a) 60-65cm
b) 70-75cm
c) 80-85cm
5. kérdés: Mennyi a napraforgó vetési mélysége?
a) 4-7cm
b) 8-10cm
c) 11-13cm
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6. kérdés: A fenti képen milyen márkájú tarktorokat látsz?
1-es képen:
2-es képen:
3-as képen:
7. kérdés: Melyik a felsoroltak közül a legerősebb traktor?
a) Case Quadtrac 620
b) New Holland TS 700
c) John Deer 9620 RX
8. kérdés: Az év melyik napján kezdik el a búza aratását?
a) június 23. (Zoltán napján)
b) június 26. (János Pál napján)
c) június 29. (Péter Pál napján)
9. kérdés: A felsorolt növényeket csoportosítsd a táblázatban adott típusoknak megfelelően!
(kukorica, cukorrépa, szója, vöröshere, árpa, csicsóka, len, lucerna, búza, burgonya, lóbab, zab)

Gabonafélék

Gyökér és gumós
növények

Hűvelyesek

Szálas
takarmányok
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Egy dátum két ünnep
Az Európa-nap a "béke és egység Európában" ünnepnap, amelyet az Európa Tanács május 5én, az Európai Unió pedig május 9-én ünnepel.
Május 9-én Európában két jeles eseményt is ünneplünk. 1945-ben a kontinensen hivatalosan ezen a
napon ért véget a második világháború (bár Horvátországban, Szlovéniában még május 15-ig elszórt
német egységek kitartóan harcoltak) A dátummal kapcsolatban voltak kisebb félreértések, hiszen a
harcokat lezáró fegyverszünet hivatalosan közép-európai idő szerint május 8-án 23 óra 1 perckor lépett
életbe, de mivel a Szovjetunióban az már május 9-e volt ezért a mai napig aznap emlékeznek meg a
több mint hatvan millió halálos áldozatot követelő háború végéről Európában. Rend szerint
Moszkvában tartják meg a legnagyobb katonai parádét látványos felvonulásokkal, de ez érthető is,
hiszen a háború emberei veszteségeinek mintegy ötöde a Szovjetunióhoz köthető.
Természetesen a háborút követően az európai népek közös vágya volt az újabb világégés elkerülése.
Meg kell jegyezni, a világpolitika irányítása ekkor már messze nem a hagyományos európai
hatalmak kezében volt. Arról hogy az emberiség harmadszor is belevág-e egy pusztító öldöklésbe már
nem Berlinben Londonban vagy Párizsban döntöttek, hanem Moszkvában és Washingtonban.
Mindennek ellenére az európai népek közt a béke megteremtése rendkívül fontosnak tűnt. Már csak
azért és mert Németország és Franciaország 1870-1945 között három háborút vívott egymással, s
mindkét országban belefáradtak a szűnni nem akaró öldöklésbe. Ugyanakkor bizalmatlanul
tekintettek a másikra. Ezt a bizalmatlanságot próbálták megszüntetni francia és német
politikusok. 1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett az első és
második világháborúban egymás ellen harcoló európai országoknak, hogy szén- és acéltermelésüket
vonják közös irányítás alá. Francia- és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és
Olaszország válaszolt a felhívásra, és 1951 áprilisában aláírták az első Szén és Acélközösséget
létrehozó Párizsi Szerződést, amit az európai egyesülés első lépéseként szoktak emlegetni.
Hat évvel később 1957-ben ugyanezek az országok létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget,
valamint az Európai Atomenergia Közösséget. 1967-ben ez a három szervezett egyesült és felvette az
Európai Közösség nevet. 1973-banban a szervezet először bővült új tagokkal Dánia, Írország és az
Egyesült Királyság csatlakozott. Norvégia is tárgyalásokat folytatott erről, de a lakosság népszavazáson
elutasította a tagságot. 1979-ben megtartották az első közvetlen, demokratikus választásokat az Európai
Parlamentbe. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 1986-ban csatlakozott. Ekkor
már 12 tagja volt a szervezetnek.
A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, hogy május 9-e Európa Napjaként fog
bekerülni a köztudatba, mely minden tagország állampolgárához szól. Valójában ez a nap nem csak az
alapító országok állampolgárait, de az összes tagországét érinti, hiszen mindenki, aki demokratikusan
választja a belépést, elkötelezi magát a békeprogram, szociális fejlődés, gazdasági fejlődés és
szolidaritás alapgondolatai mellett. Ugyanebben
az évben aláírták a Schengeni egyezményt,
amely lehetővé tette az útlevélvizsgálat nélküli
határátlépést a legtöbb tagállam és néhány nemtagállam között. Továbbá 1986-ban kezdték
használni az Európai zászlót az Európai
Közösségek jelképeként,
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1990-ben, a korábbi Kelet-Németország a Közösségek
tagja lett az újjáegyesített Németország részeként. 1993
-ban a szervezett felvette az Európai Unió nevet. 1995ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott
az újonnan létrehozott unióhoz. 2002-ben 12 tagállamban a
nemzeti fizetőeszközöket felváltotta az euró, és azóta az
eurózóna 19 országra bővült, majd 2004-ben sor került az
EU történetének eddigi legnagyobb bővítésére, ekkor
Ciprus,
Csehország,
Észtország,
Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és
Szlovénia belépett az unióba, amelynek így 25 tagállama lett. 2007 január 1-jén Románia és
Bulgária, majd 2013-ban Horvátország is csatlakozott. Három évvel később Nagy-Britanniában
népszavazáson döntöttek a kilépésről, így jelenleg az uniónak 27 tagállama van
Legfontosabb intézményei az Európai Bizottság. Ez az Európai Unió végrehajtó szerve.
Tevékenysége során kizárólag az egységes Európai Unió képviseletében jár el. A Bizottságot
Jelenleg 27 (minden tagállamból egy) biztosból és az elnökből áll. A biztosok különböző
szakterületeket felügyelnek, amelyet az elnök határoz meg és jelöli ki hozzá a biztosokat a
tagállamok indítványai alapján. Az alelnök- és biztosjelöltek listáját jóvá kell hagyniuk az Európai
Tanács tagjainak, azaz a tagállamok vezetőinek. A bizottság elnökét és az összes többi biztost az
Európai Tanács nevezi ki. Az elnök, illetve a Bizottság egészének kinevezését a Parlamentnek is
jóvá kell hagynia.
Az Európai Parlament a törvényhozó hatalom egyik fele. 705 képviselőjét közvetlenül választják
ötéves időtartamra. A Parlamentben nemzetközi képviselőcsoportokban foglalnak helyet. Az egyes
tagállamok meghatározott számú mandátummal rendelkeznek. Egyes szakterületeken a Parlament
és a Miniszterek Tanácsa közösen, együttdöntési eljárással alkot törvényeket. A Parlament ezen
kívül elutasíthatja a Bizottság névsorát és az unió költségvetését. Az Európai Parlament elnöke vezeti
a Parlament üléseit, és képviseli kifelé az intézményt. Az elnököt és az alelnökeit két és fél évre
választják a képviselők
Az Európai Unió Tanácsa (vagy Miniszterek Tanácsa) a törvényhozás másik felét jelenti.
Minden tagállamból egy miniszter a tagja. Jogalkotási feladatai mellett végrehajtó szerepet is
ellát a közös kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.
Az Európai Unió bírói ágát az Európai Közösségek Bírósága és a Törvényszék alkotja. Ezek együtt
értelmezik és alkalmazzák a szerződéseket és az uniós joganyagokat. A Törvényszék elsősorban a
magán- és jogi személyek által indított peres ügyekkel foglalkozik, míg a Bíróság elsősorban a
tagállamok és az intézmények közötti jogi vitákkal, foglalkozik. A Törvényszék döntéseit meg
lehet fellebbezni és jogorvoslatért a Bírósághoz lehet fordulni.
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Legyen hát célod: Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad
Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.
Madách Imre
Ćuk Elena a körzeti fizika versenyen első
helyezést érdemelt ki és így jogot nyert a
köztársasági megmérettetésen való részvételre.
Elena az országos versenyen második helyet
ért el.

Úszóink remekeletek a körzeti
megmérettetésen.
-Babenyac Márton 50 hátúszás - 1. hely
(aranyérem)
-Bada Mia 50 hátúszás - 1. hely (aranyérem)
-Novák Alex 50 kraul - 2. hely (ezüstérem)
-Ćuk Elena 50 mellúszás - 3. hely
(bronzérem)
-Ördög Gabriella 50 mellúszás - 3. hely
(bronzérem)
-Aranyos Andor 50 hátúszás - 4. helyezett
-Kaszás Korina 50 hátúszás - 5. helyezett
-Ćuk Maša 50 kraul - 5. helyezet
- Deák Dominik 50 kraul - 8. helyezett
Belgrádban, az országos iskolai úszó
bajnokságon Babenyac Márton,negyedik
helyezést ért el!

Lázár Enikő és Gondos Réká a technika és
technológia községi versenyen kiválóan
szerepeltek és továbbjutottak a körzeti
megmérettetésre.
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A körzeti versenyen angol nyelvből iskolánk
nyolcadikosa, Fleisz Ákos első helyet érdemelt ki, és
továbbjutott az országos megmérettetésre, ahol
dícséretben részesült!

A magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny körzeti
megmérettetésén Varnyú Viola első helyet érdemelt ki,
amíg Tallós Kinga harmadik helyet érdemelt ki. Sikeres
szereplésüknek, tudásuknak és az odaadó munkájuknak
köszönhetően ott lesznek az országos döntőben.
Tallós Kinga az országos versenyen megszerezte a
harmadik helyezést.
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A községi sakkverseny eredményei:
Egyéni versenyben:
5.oszt.- Ćuk Maša 3. hely
6.oszt.- Herbatényi Botond 1.
7.oszt.- Szaniszló Dominik 1.
8.oszt.- Zavarko Natália1.
8.oszt.- Szumer Nikoletta 2.
8.oszt.- Berček Marčelo 2.
Csapatversenyben:
1.hely Petőfi Sàndor Àltalános Iskola
2.hely Sever Đurkić Àltalános Iskola
3.hely Samu Mihàly Àltalános Iskola
A körzeti versenyen is eredményesen szerepeltek
a
Petőfisek.
Az
ORSZÁGOS
sakk
megmérettetésre továbbjutott Zavarkó Natália, Szumer Nikoletta és Herbatényi Botond.
Iskolánk alsós tanulói, "Hogy is volt?!"
című
népművészeti
interaktív
foglalkozáson vehettek részt. A téma a
Szent György-napi tavaszi szokások
köré
épült,
énekkel,
zenével,
hangszerbemutatóval,
néprajzi
bemutatóval és néptánccal.
A foglalkozást a Forrás Magyar
Népművészeti és Kulturális Oktató
Központ oktatói vezették a Fokos
zenekar közreműködésével.
Szervező a Vajdasági.Hagyományok
Háza Hálózat volt.
Április 22-én van a Föld napja. Ez
alkalomból az alsós tanulók emelt
szintű angol órán plakátokat készítettek Sági Lívia tanárnővel. A másodikosok az energia körforgásáról,
a harmadikosok és negyedikesek pedig a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosításról.
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2021.04.21-én vendégeink a jövendőbeli elsősök voltak. Talákozunk veletek szeptemberben!
Könyv, toll, tinta, ceruza, kezdődik az iskola,
Kora reggel rohanás, nem könnyű a tanulás,
Énekóra, la-la-la, reng a terem ablaka,
Tornaóra egy-kettő, leszakad a háztető.

O LDAL4 8

A szélesszájú kecskebéka
Szélesszájú kecskebéka sétálni indul. Találkozik a tehénnel.
Megszólítja:
- Hű, de nagyra nőttél! Ki vagy Te és mitől vagy ilyen nagy?
- Én vagyok a tehén és a sok fűtől nőttem ekkorára.
- Én pedig szélesszájú kecskebéka vagyok, további jó étvágyat.
A szélesszájú továbbsétál, találkozik a pulikutyával. Megszólítja:
- Hű, de hosszú szőröd van! Ki vagy Te és hogy tudtál ekkora
bundát növeszteni?
- Én vagyok a pulikutya és a sok-sok csirkefarhátat eszem, ettől van
ilyen szép szőröm.
A szélesszájú kecskebéka továbbhalad és találkozik a gólyával.
Megkérdezi:
- Hű, de hosszú nyakad van! Ki vagy Te és mitől nőtt ilyen hosszúra
a nyakad meg a lábad?
- Én a gólya vagyok és rengeteg szélesszájú kecskebékát eszem!
- Hót olyot meg hol tolálsz?

FIGY ELŐ - SV EZNA LICA

A nagy kék elefántlövő puska
- Mivel vadászunk nagy kék elefántra?
- Nagy kék elefántlövő puskával.
- Mivel vadászunk kis kék elefántra?
- Megvárjuk, amíg megnő, és nagy kék
elefántlövő puskával.
- Mivel vadászunk nagy piros elefántra?
- Átfestjük kékre, és a nagy kék
elefántlövő puskával.
- Mivel vadászunk kis sárga elefántra?
- Semmivel, mert az védett állat.
- Mivel vadászunk nílusi krokodilra?
- Addig verjük, amíg be nem vallja, hogy
ő a nagy kék elefánt, és a nagy kék
elefántlövő puskával.

A macska naplója
453. nap
A fogvatartóm állandóan bizarr kis fityegő
tárgyakat lógat az orrom elé, amik friss
húsdarabokra hasonlítanak. Enni viszont száraz
fűrészporra emlékeztető kaját ad. Az egyelten
dolog, ami még éltet, a szökés reménye. No meg
az öröm, hogy naponta tönkreteszek egy-egy
bútordarabot. Megyek, szétrágom az egyik
szobanövényt...
460. nap
A mai kísérletem, hogy megöljem a fogvatartómat
azzal, hogy a lába köré csavarodok, majdnem
sikerült. Meg kell próbálnom ugyanezt, amikor a
lépcső tetején áll. Hogy elrettentsem és
megfélemlítsem hitvány elnyomómat, megint sikerült a kedvenc székére hánynom. Legközelebb az
ágyába fogok.
462. nap
Egész nap aludtam, hogy éjszaka legyen majd elég erőm órákon át hangos nyávogással kaját követelni.
467. nap
Elfogtam egy egeret, és lefejezve odavittem a fogvatartómnak, hogy lássa, mi mindenre vagyok képes,
hátha beijed. Ehelyett megsimogatott és azt mondta: "Jó cica!" Hát ez nem jött be!
472. nap
Valami összejövetel volt náluk, ezért egész estére elkülönítettek egy szobába. Hallottam a zajokat, és
éreztem annak a szörnyű löttynek a szagát, amit úgy hívnak, hogy sör. Hallottam, azt is, hogy valami
képességről beszélgetnek, amivel állítólag én rendelkezem, allergia, vagy mi a neve. Ezt meg kéne
tanulnom jobban használni!
475. nap
Szerintem a többi fogoly talpnyaló vagy besúgó. A kutyát gyakran szabadon engedik, és mindig boldogan
visszatér. Biztos, hogy félkegyelmű. A madár viszont tuti, hogy köpni szokott. Valahogy kiképezték,
hogy beszéljen a nyelvükön, és rendszeresen beszél velük. Biztos vagyok benne, hogy minden lépésemet
jelenteni szokta. Mostani helyén, a fémszobában, egyelőre biztonságban van, de én tudok várni. Minden
csak idő kérdése.
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Állathatározó
1. A tehén - A tehénnek négy lába van, viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, még aránylag
szimmetrikusak is. A tehén szemből és hátulról szimmetrikus a leginkább, jobbról illetve balról nem
nagyon. Felülről és alulról nehéz a tehenet vizsgálni, mert fentről ráeshetünk, alulról meg ránk léphet.
2. A malac - A malac testének szimmetrikus vizsgálatakor hasonló eredményeket kapunk, mint a tehén
esetében. A malacot azonban magasabb emberek felülről is megnézhetik, mert a malac egy alacsony
állat, és így könnyebb a rálátás. A malac nem szokott tehénre támadni.
3. A sündisznó - A sündisznó nem áll másból, mint valószínűleg négy lábból és szúrótüskékből. Az
oroszlánra és a mérges kígyóra csak akkor támad, amikor azok nem támadnak rá. Rendkívül éles fogai a
szájüregétől a vastagbeléig tartanak.
4. A gólya - A gólya csőre nagyon hosszú, és elbír legalább 3 kilógrammot. Ezenkívül piros színe van.
A kisbabák ezért szeretik annyira a piros színt. Ha a kisbaba több mint 3,5 kg akkor a gólya vagy
lezuhan, vagy lassan repül. Az öreg gólyák lezuhannak.
5. A bálna - A bálna süket állat, mert nem hal. Szereti a nála nagyobb testű vízi lényeket. A bálna ezért
nem szeret senkit. Egyébként igen békés állat. Ha volna keze és lába, könnyebben tudna úszni.
6. A zöld szemes ostoros - Az egyik zöld szemes ostoros a Mars bolygóról esett le a Földre. A Marson
pusztákon élt, kedvenc időtöltése a lovaglás volt. Ehhez kellett neki az ostor. A zöld szem meg adott
volt.
7. A bogár - A bogár nem egy állat, hanem sok kis apró repkedő állat összefoglaló neve. De mindegyik
ugyanazt csinálja. Nyáron belerepülnek a fagyinkba, télen meg megfagynak.
8. A mérges kígyó - A mérges kígyó nem is mérges, csak valaki kitalálta. Valójában szégyenlős amiért
keze helyett lába nőtt ki. A lábai nagyon csúnyák, ezért inkább nappal visszahúzva tartja azokat. Így
futva nem tudja utolérni áldozatát, inkább beleharap egy jó nagyot.
9. A sárkány - A sárkány közeli rokona a halnak. Ezt testfelépítésük is bizonyítja, hiszen vannak olyan
sárkányok, amelyek testét pikkely borítja. Mivel a sárkány majdnem hal, a bálna pedig egyáltalán nem,
így biztosan állíthatjuk, hogy a sárkány és a bálna nem egy őstől származik.
10. A majom - A majom és az ember között sokak szerint nagyon sok közös vonás van. Ilyen például,
mindkettőnek földig ér a lába, nem tudja a saját fülét megharapni, stb. A majom azonban különbözik is
az embertől, hiszen az emberrel ellentétben nem csinál fölöslegesen hülye dolgokat. Ez egyébként
minden állatra vonatkozik.
11. A kolbász - Nem tévedés. A kolbász is egy állat. A fizikai törvényeket figyelembe véve nem is lehet
más. Az anyag nem vész el csak átalakul. A kolbász alakjából nem lehet egyértelműen megállapítani,
milyen állatról van szó, hiszen ilyen formában az állat nem mozog.
12. A galamb - A galamb nagyon értékes állat. Ellentétben a többi kétéltű énekesmadárral, a galamb
nem kétéltű és nem énekel. Viszont van fehér színű is, és hangosan tud búgni.
13. A kétpúpos teve - A kétpúpos teve sokáig nem is vette észre, hogy két púpja van, mert az első
eltakarta a hátsót.
14. A zsiráf - A zsiráf abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem tudja lehányni magát, mert a félig
megemésztett étel a gravitációs erő miatt nem tud a hasából a fejéig eljutni a hosszú nyaka miatt. Sok
részeg ember ezért szokta nyújtogatni a nyakát (mármint a sajátját).
15. A róka - A róka ravasz állatnak van kikiáltva, de
valójában egy rendes vadász 500 méterről távcsöves
puskával simán agyonlövi. Ilyenkor cseszheti a
ravaszságát.
16. Az elefánt - Az elefántok, ha arra kerülne sor,
hogy dolgozniuk kellene, biztosan kihalnának.
Egyébként meg nem. És nem azért kicsi a farkuk,
hogy meg tudjanak fordulni a telefonfülkében, hanem
mert nagyon magasan van és kicsinek látjuk. Az
elefánt sem szimmetrikus oldalról.
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1) Folyamatosan emelkedik, de sohasem csökken. Mi
az?
a) életkor
b) magasság
c) harag
2) Fut, megyen, meg sem áll, hanyatt fekszik, fel sem
áll, ágazik, bogazik, s mégsem levelezik.
a) rózsabokor
b) patak
c) zenei hangok
3) Az egyik kizöldül, a másik gyümölcsöt terem, a
harmadik hervadozik, a negyedik hóban áll.
a) évszakok
b) égtájak
c) földrészek
4) Zöld burokban születtem, mikor aztán nagy
lettem, a zöld burok kifeslett és az úrfi kiesett.
a) mogyoró
b) kókusz
c) dió
5) Mindig megy és mégis áll, mindig üt, de sose fáj.
Mi az?
a) vízesés
b) falióra
c) malomkerék

FIGY ELŐ - SV EZNA LICA

6) Olyan édes, mint a méz, olyan fehér, mint a mész.
Sarka is van épp nyolc, ágya doboz, háza polc. Mi az?
a) kockacukor
b) porcukor
c) törökméz
7) Senkire sem támaszkodik, támasztják őt falnak,
fának, s rajta néha kéménysperők is állnak, járnak.
a) lépcső
b) állvány
c) létra
8) Havat olvaszt, vizet ont, fényt áraszt, lombot bont.
a) szél
b) tavasz
c) levegő
9) Szereted vagy nem szereted, ha megeszed
megkönnyezed.
a) citrom
b) répa
c) hagyma
10) Kis ember áll az erdőben, nagy kalap van a
fejében. Ha kalapját megetted, őt magát is ismered.
a) gomba
b) makk
c) gesztenye
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Petőf i Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
tel: 021-6915-692
Email:
sekretar.petefi.becej@gmail.com

Figyelő—Sveznalica

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Lázár Enikő, Koncz Villő és Herbatényi Botond tanulók.
Szerkesztők: Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Beretka
Glória, Bárány Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Német
Róbert, Aranyos Andor, Visovszki Márk, Tóth Tamás, Deák Gréta, Varnyú
Zalán és Koncz Antónió tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató.
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai - tanulók az iskolai fénymásológépen
Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Лазар Енике, Конц Виле и Хербатењи Ботонд ученици.
Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар
Енике, Конц Виле, Беретка Глориа, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга
Арпад, Хербатењи Ботонд, Немет Роберт, Арањош Андор, Вишовски
Марк, Тот Тамаш, Деак Грета, Варњу Залан и Конц Антонио ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.
Штампа: чланови уређивачког одбора - ученици на фотокопир апарату у
школи

„Keskeny
úton vígan megyek,
jöhetnek közben völgyek, hegyek.
Jöhetnek néha borús napok, a keskeny úton úgyis megmaradok!”

