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„Igaz leszek, mert vannak,
akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak,
akik törődnek velem;
Erős leszek,
mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek,
mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom,
s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek,
mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek... és nevetek...
és szeretek... és magasba emelek.”
Howard Arnold Walter
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Kedves Figyelősök!
Diáklapunk szerkesztőségében serényen megy a munka. Május van. Tavasz. Szemünkben táncol a vidám
fénysugár, orrunkban virágok csalogató illata játszik. De gondolatunk a ballagóinkon révedez. Feltarisznyáztunk
egy újabb évfolyamot. Itt állnak ők a kapuban. Indulásra készen... Közöttük Figyelő szerkesztők is, akik sok
munkát fektettek korábbi diáklapok elkészülésébe. Hiányozni fognak ők a szerkesztőségi összejövetelekről.
Ahogyan az elballagók mindegyike. Ki szorgalmáért, ki kedvességéért, ki figyelmességéért... Hiányozni fognak
ők valamennyien. Ezért is róluk, ballagóinkról szól diáklapunk júniusi száma. Róluk, s az iskolánkban folyó
munkáról.
Mert a munka nem áll meg. Dolgozunk, küzdve alakítjuk nem csak magunkat, akivé
válhatunk, hanem belőletek, a lapot olvasókból is igyekszünk kihozni a jót, értéket teremteni
közös erővel.
Figyelő újságunkban olvashattok visszaemlékezéseket, előretekintéseket, híreket,
beszámolókat, eredményeket, vicceket, fejtörőket...
Kívánjuk mindannyiatoknak, hogy töltsétek egészségben, békében játékosan a nyári vakációt.
Frissüljetek fel. Legyetek jól felkészültek a következő tanévre. Kellemes vakációt pajtások!
A Figyelő nyomtatási költségét a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Segítségüket hálásan
köszönjük. Tisztelettel: a szerkesztőség.

A munkákat készítették a dreai diékok:
Dániel Csilla, Bukli Rebeka és Szabó Ádám
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Egy vak ember ült egy épület előtt a lépcsőn, lábánál kalap, táblával, a következő szöveggel:
“Vak vagyok. Kérem, segítsenek!”
Arra ment egy újságíró, és látta, hogy a kalapban alig van pénz, csak pár fillér. Lehajolt, dobott a kalapba pár koronát, s
anélkül, hogy megkérdezte volna, elvette a táblát, és a másik oldalára írt egy mondatot.
Délután visszatért a vak emberhez, és látta, a kalapban sok pénz van. A vak felismerte a lépteit, s megkérdezte tőle, hogy ő
írt-e a táblára, s ha ő volt, akkor mit. Az újságíró így válaszolt:
“Semmi olyat, ami nem lenne igaz. Csak soraidnak kicsit más formát adtam.”
Mosollyal az arcán távozott.
A vak soha nam tudta meg, hogy a táblán ez állt:
“Tavasz van, és én nem láthatom.”
Változtass a stratégiádon, ha valami nem sikerül, és meglátod, minden jobbra fordul!
********************************************
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor,
amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe.
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. A elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe
beütött szögek száma, napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a
kerítésbe. Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú, egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját,
és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie.
Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem,
húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a
kerítésben...
Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt:
„Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már sosem lesz
olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket
hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott
marad. Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb!”
Tiszteld saját magad, Tisztelj másokat, Tartsd a hátad a cselekedeteidért!
********************************************
Mit ér egy év? Kérdezd meg a bukott diákot!
Mit ér egy hónap? Kérdezd meg az anyukát, aki épp egy koraszülött csecsemőt hozott a világra.
Mennyit ér egy hét? Kérdezd meg a hetilap egyik szerkesztőjét.
Mennyi ér egy óra? Kérdezd meg a randira váró szerelmeseket.
Mennyit ér egy perc? Kérdezd meg attól, aki lekéste a vonatot.
Mennyit ér egy másodperc? Kérdezd meg attól, aki éppen hogy túlélt egy balesetet.
Mennyit ér egy századmásodperc? Kérdezd meg attól, aki az olimpián ezüst érmes lett.
Jegyezd meg: Az idő senkire se vár! Becsüld meg, ne értelmetlenségekre pazarold!!!
********************************************
Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy
órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához a közelebbi volt. A másik
beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, a
katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy ez szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden
délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból.
A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben, már alig várta őket, ez
volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk
úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak távirányítós játékhajóikkal rajta. Szerelmespárok üldögéltek a színes
virágágyások mellett órákig, egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a
kinti világot, a másik, folyton fekvő behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt.
Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt. Bár folyton fekvő ember
nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket, a másik érzékletes leírása alapján.
A napok és hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az
ágyában, mert az éjjel csendben elaludt örökre.
Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon
fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve őt azon az ágyon, majd
magára hagyta.
Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve látta: az ablak egy tűzfalra néz.
Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot.
A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt, így nem láthatta a falat sem!
- Valószínűleg csak bátorítani akarta Önt!- mondta a férfinak.

OLDAL4

FIGYEL Ő - SVEZNALICA

Vidékünk múltjáról tanultak iskolánk dreai
kihelyezett
tagozatának
harmadikos
tanulói, Ferenci Tünde osztálytanító
vezetésével.
Belekóstoltak
a
történelemtudomány
izgalmas világába és egy kicsit régészekké
válva
feltárták
a
nagyszülők
és
dédnagyszülők padlásain rejlő kincseket,
melyek a múltbéli események és életmód
jobb megértésében segítette a lelkesen
kutakodó csipet-csapatot. Főként tárgyi
történelmi forrásokat gyűjtöttek, de írott
feljegyzésekre is bukkantak.
Az összegyűjtött ereklyékből kiállítást
nyitnak majd a diákok.

A Tantárgyháló elnevezésű tanulmányi verseny a projektoktatás kitűnő példája. Több tantárgyból végzett kutatói
munka, profi módon, szaktanárok vezetésével. Az eredmény:
II. DÍJ : Farkas Larissza és Fehér Dénes: Amikor a lego életre kel - mentor Kéringer Dorina
KÜLÖNDÍJ: Herbatényi Botond: Király a csatamezőn és a sakktáblán - mentor Kiss Tamás és Bartha Áron
DÍCSÉRET: Tojzán Dániel: Miből is vagyunk mi?

Tavaszi-Húsveti vásár
Az ünnep tarka, vidám, fergeteges, édes,
boldog. Pont olyan, amilyen volt a
hagyományos, húsvéti Pefőfi-vásár.
Köszönjük a lelkes pedagógusok és diákok
munkáját, a szülők, nagyszülők, szomszédok,
ismerősök támogatását.
Így, együtt gazdag egy közösség!

A Misliša nevű országos szintű matematikaversenyen értek el iskolák tanulói és
felkészítő tanárai kimagasló eredményt!
II. hely - Koncz Csanád
III. hely - Berentai Réka, Ricz Bálint, Ćuk
Maša
Dícséretben részesültek: Hódi Zsófia,
Babenyac Máron, Horváth Miksa, Török
Irisz, Ćuk Elena
mentor: Csernyák Szilvia, Kéringer Piroska,
Molnár Sóti Irén, Mirka Novkov, Székely
Zsófia
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2022.03.17-én a „Kenguru határok nélkül”
versennyel a VILÁG részesei voltunk.
A NEMZETKÖZI Kenguru matematika
versenyen iskolánk tanulói kimagasló
eredményt értek el. Az első osztályos
Koncz Csanád 2. helyezett lett.
Dícséretben részesültek: Berentai Réka,
Farkas Alex, Nikšić Anđela, Angeli
Tamás, Léner Csanád, Ricz Bálint,
Horváth Miksa, Török Irisz, Szabó Balázs.
Felkészító tanárok: Csernyák Szilvia,
Molnár Sóti Irén, Kéringer Piroska,
Székely Zsófia.

Ćuk Elena az országos fizika versenyen 3.helyezett lett.
Az országos matematika versenyen is képviselte iskolánkat.

Ùjvidèken, a VMPEben tartották meg az
51. TIT Kalmàr
Làszlò nemzetközi
Matematikaversenyt.
A megyei fordulòn
iskolànkat
Horvàt
Miksa ès Novàk Alex
3.osztàlyos
(Csernyàk Szilvia) ès
Szabò
Balàzs
(Székely
Zsòfia)
6.osztàlyos tanulòk
kèpviseltèk.

A községi technika és technológia versenyen két
ügyes lány is sikeresen szerepelt és képviselheti
iskolánkat a KÖRZETI megmérettetésen. Farkas
Larissza és Lázár Enikő,felkészítő tanár Lázár
László.
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A Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület
és az Újvidéki Rádió közös szervezésében
megrendezett XXXVII. Szólj síp, szólj!
népzenei vetélkedőn
Hódi Lúcia arany, míg
Koncz Villő ezüst oklevélben részesült.
Lúcia kapott egy különdijat is.
Augusztusban részt vehet egy énekes
mesterkurzuson Szegeden.
Az aranytorkú lányokat Károlyi Andrea zenetanánő
készítette fel.

Elkészült a sportcsarnokunk!
A diákok örömmel vették birtokukba a jól felszerelt,
fűtött, kényelmes tornacsarnokot.
„Öröm benne tartózkodni, sportolni!”

A Petőfi Sándor iskola felsősei szépen helytálltak a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Perem Magyar Színházi
Egyesület által szervezett Költészet-napi Szavalóversenyen. A következő eredményt érték el ügyes szavalóink:
ELSŐ osztály: II. HELYEZÉS: Rózsa Petra és Koncz Csanád (1.b) KÜLÖNDÍJ: Farkas Alex (1.b) és Cseszák
Mátyás (1.c)
MÁSODIK osztály: 1.Hòdi Zsòfia, 2.Bartusz Àron (2c) Különdìj:Lasztovics Màtè (2b), Dosztàn Emili (Drea)
HARMADIK osztály: Máté Martin 3. (Drea), KÜLÖNDÍJ: Butás Lúcia
NEGYEDIK osztály: Szeles Patrik 2. helyezés.
Felkésztő tanítók: Vastag Géber Judit, Kovács Franciska, Csernyák Szilvia, Kéringer Piroska, Molnár Sóti
Irén ,Ferenczi Tünde, Papp Virdzsinia és Szűcs Szabína.
Az ötödik osztályban Kádas Dávid különdíjat kapott, Bátori Simon 3. helyezett lett s Ferenczi Orsolya versmondása
bizonyult a legszebbnek, így 1. helyezésben részesítette a zsűri.
A hatodikosok közül különdíjban részesült Lázár Enikő és Bárány Petra, 3. helyezett lett Farkas Larissza és 2.
helyezést ért el Kisutcai Ivett.
A hetedik osztályosok között Herbatényi Botond különdíjban részesült, 3. helyezést ért el Hódi Lúcia.
A nyolcadik osztályosok közül Péter Petra 1. helyezett lett.
Öröm volt hallgatni a sok szép, ügyes versmondót A díjazottak mellett verset mondott még Koncz Villő, Hallai
Viktor, Szabó Hunor, Deák Dominik, Tót Dominik, Tojzán Dániel, Becsei Bence, Szemendri Balázs, Berkes Máté,
Gondos Réka. Felkészítő pedagógusuk Szűcs Budai Engelbert magyartanár volt.
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Közel 3 millió dinár értékű
szerződést kézbesített ma Igor
Mirović
tartományi
kormányelnök és Szakállas
Zsolt
tartományi
kormányalelnök,
tartományi
titkár iskolánk igazgatójának.
Az I. alsóvárosi Mátyás király
iskola épülete ebből a pénzből
teljesen új köntösbe öltözik, és
korszerű oktatási eszközökkel
felszerelt
tanteremmel
gazdagodik.
Valamint iskolánk diákjainak
keze munkája által új pompás
színekbe öltözött a folyosók
fala, az udvari padok, az ebédlő.
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A TRADICIÓRA ÉPÜLŐ JÖVŐ ISKOLÁJÁNAK napját ünnepeltük március 27-én szokatlan módon. A
flashmob (vagy flash mob, magyarul villámcsődület) olyan rendezvény, aminél valamilyen nyilvános helyen az
eseményre érkező személyek hirtelen összejönnek, valami dolgot csinálnak, majd feloszlanak, mintha mi sem
történt volna. Mi, Petőfi megzenésített verseit énekeltük, táncoltunk, szavaltunk, a város főteren EGYEK voltunk
és igenis MEGTÖRTÉNTÜNK és még sokáig LESZÜNK!

A Népem költője elnevezésű
szavalóversenyen
iskolánk
harmadikosa, Horváth Miksa
képviselte városunkat.
Szécsányban, a tartományi
szintű megmérettetésen Miksa,
Molnár Sóti Irén tanítványa
eredményesen
szerepelt,
aranyminősítést kapott.

Fergeteges nyuszicsalógató, tradicionális műhelymunka volt ma iskolánk
sok-sok jövendőbeli elsősével. Ügyességi, figyelemfejlesztő, kreativ és más
játékokkal szórakoztak a gyerekek és ismerkedtek, barátkoztak
gyermekekkel, tanítókkal és persze a PefiNyuszival.
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A községi atlétika versenyt iskolánkban tartottuk. Ismét bizonyítottunk, hogy fontos az egészséges
életmód, a sportszellem ápolása a gyermekeknél.
Legjobbak, leggyorsabbak... a jók között:
távolugrás:
fiúk: 1. Deák Dominik, 2. Fehér Dénes.
lányok: 1. Ćuk Maša, 3. Klima Babet , 1. Kovács Lilla , 2. Ćuk Elena .
50m futás:
fiúk: 1. Német Balázs, 3. Deák Dominik 2. Lukács Ákos.
lányok: 1. Kisutcai Ivett, 2. Ćuk Maša 3. Török Irisz, 1. Kovács Lilla, 2. Ćuk Elena 3. Dániel
Violetta.
400m futás:
fiúk: 2. Deák Dominik, 3. Német Balázs.
lányok: 2. Ćuk Maša 1. Ćuk Elena 3. Sétáló Anett.
A
Kis
Fürkész
elnevezésű
természetismereti-védelmi verseny
döntőjét az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskolában tartották meg.
A versenyen 4., 5. és 6. osztályos
tanulók vettek részt. A döntőbe 14
háromtagú csapat jutott be. A
Petőfit iskolánk negyedikes tanulói,
Szűcs Szabina diákjai képviselték
a versenyen.

Gondos Réka történelemből a legjobb
eredményt érte el a községünben, így jogot
szerzett a KÖRZETI megmérettetésen való
résztvételre.
KÖZSÉGI / KÖRZETI biológia verseny:
HARMADIK hely Lázár Enikő
mentor Tot Žolt.

FANTASZTIKUS
eredményt
értek el iskolánk ötödikesei a
KÖRZETI magyar nyelv és
nyelvhelyességi versenyen.
ELSŐ Török Irisz,
MÁSODIK Ferenczi Orsolya,
felkészítő tanár Szűcs Budai
Engelbert.
A KÖZTÁRSASÁGI versenyen
is ügyesen helyt álltak a lányok.

FESAP,
a
Tartományi
Oktatási,Jogalkotási, Közigazgatási
és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti
Közösségi
Titkársággal
együttműködve
értékes
ajádékcsomaggal díjazta Varró
Tódort - mentor Kéringer Dorina
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Tisztelt nyolcadikosok!
Amikor Engelbert tanár úr felkért,
hogy írjak pár sort rólatok, elég
sokáig törtem a fejem, hogy mit is
írjak nektek üzenetként.
Ti egy kitűnő osztály lehettetek
volna...
De a viselkedésetek és munkához
való hozzáállásotok sokat rontott
az osztályotok megítélésén.
Ez azonban már a múlt. Az
emlékezetemben úgy maradtok
meg, mint az osztály, aki három
osztályfőnököt elnyűtt.
„Az élet az sakk. Vigyázz a
lépésre!”
Sok sikeres lépést kíván a „bigi”,
vagyis
Tóth Zsolt, a volt osztályfőnök

Kedves ballagók!
Kedves barátaink!
Madách Imre szavaival köszöntelek benneteket ballagásotok napján:
“Jegyezd meg jól,
de ne csüggedj soha!
Remény, csalódás,
Küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni,
Ez az Élet!”
Elérkezett a nagy nap.
Ballagtok.
Vannak, akik közületek már régen várták ezt a napot, ezt a percet, mások viszont
rettegtek tőle.
Mostmár azonban nem lehet visszaforgatni az idő kerekét. Indulnotok kell a jövő
selytelmes útján.
Nyolc évvel ezelőtt, mint megszeppent kisdiák léptétek át az iskola, a Petőfi öreg
küszöbét.
Akkor az anyu segítette megtenni első bizonytalan, izgalommal teli lépéseiteket.
Félelmeteket a mosolygós tanító nénitek oszlatta el orcátokról. Mint varázsló vezetett be benneteket a számok s betűk birodalmába. S ti, hű kisinasokhoz méltón,
gyorsan elsajátítottátok a tudományokat.
Főleg a csínytevések tudományát!
Ezt a tudományt egyébként mi is a birtokunkba vettük már!
Felsőben – ahogy mondani szokták – összekovácsolódtatok. Osztályfőnökeitek keze
alatt erősödtetek, értetek, hogy helyt tudjatok állni a felvételin, s a mindennapokban.
Az elmúlt évek alatt szinte észre sem vettük, ahogy összebarátkoztunk. Egyszerűen
csak együtt merengtünk őszi esteken, hócsatáztunk téli napokon, tavasszal pedig
együtt álmodoztunk. Így születtek mély barátságok, ahol a másikban értékeket
fedeztünk fel.
Tisztelettel nézünk fel a példás magaviseletűekre, a kitűnő tanulmányi eredményt
elértekre, az igaz barátokra.
Mint utánatok következő nemzedék, ígérjük, iparkodunk, hogy példát mutathassunk
a jövő generációjának tanulásban és magatartásban.
Kívánjuk, hogy álmaitok valóra váljanak, hogy sikeresek legyetek, s emberek
maradjatok mindég, minden körülményben.
Szevasztok Barátok!
A 7.osztályosok nevében: Garai Lilla

Kedves 8.b-s diákok!
Ballagtok. Egy fázis végére jutottatok. Ez az időszak, amikor emlékezni kell. Vissza kell tekinteni és kielemezni a
Petőfiben töltött éveiteket. Átgondolni, milyen mértékben használtátok ki a kapott lehetőségeket, mennyire
törekedtetek összeszedni a tudást melyet próbáltunk nektek átadni, hogyan viselkedtetek társaitokkal, tanáraitokkal.
Azért, hogy esetlegesen tanuljatok a hibáitokból és okosabb döntéseket hozzatok az új környezetben ősztől.
Itt nincs vége semminek. Valójában még csak itt a kezdet. Még csak ezután kell keményen folytatnotok a tanulást, a
próbálkozást, és ezután kell majd még teljesíteni. Ez eddig csak bemelegítés volt. ) Biztos vagyok benne, hogy
okosabbak vagytok mint ahogy teljesíteni szoktatok és szorgalmasabbak mint amit itt a Petőfiben mutattatok.
Kívánom nektek, hogy az életetek során sikerüljön minden amit szeretnétek. Álmaitok legyen sok, aggodalmatok
kevés. Legyetek eléggé erősek ahhoz, hogy senki ne befolyásoljon benneteket, elég okosak, hogy tudjátok mikor van
szükségetek segítségre és legyetek bátrak ahhoz, hogy segítséget kérjetek, ha leakadtok. A Petőfibe visszavárunk
benneteket, itt leszünk számotokra bármikor.
Ćuk Daniella, osztályfőnök
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Tisztelt igazgatónő!
Tisztelt tanító nénik, tanárnők és tanár urak!
Szeretett Szüleink!
Kedves barátok, Petőfisek!
Ez a nap is eljött! Búcsúzunk.
Búcsúzunk az öreg iskolától, annak minden zegzugától.
Búcsúzunk tanárainktól, tanítóinktól. Ők neveltek, oktattak bennünket a Petőfi falai között, s
értették meg velünk, miért fontos a tudás.
Búcsút intünk a sorstársaktól, barátoktól, Petőfis diáktól, akikkel sok-sok élményteli pillanatot
éltünk át közösen ebben az iskolában.
S persze búcsúzunk minden kedves itt dolgozózól, akiket ugyan úgy fogunk emlékeinkben
őrizni, mint minden Petőfist.
Így teljes a Petőfis család.
S most, hogy nekünk, ballagóknak, nem csak a tanévnek van vége, hanem a Petőfis
diákéveknek is, búcsút intünk ennek a nagy családnak...
Szívünkben azonban - bármerre is vessen bennünket az élet – ott fogjuk hordozni ezt a
családot is.
Köszönet és hála nektek!
Továbbá életünk végéig ott fogjuk hordozni szívünkben azt a valódi családot, amelyekből
külön-külön szárnyat bontunk, s kirepülünk abba a bizonyos nagybetűs életbe.
S hogy repülésre készen állunk, azt igazán hálás szívvel köszönjük szeretett szüleinknek, akik
minden pillanatban mellettünk álltak, állnak, s támogatnak bennünket most és mindörökké,
hogy önmegvalósításunk célba érjen, s biztos lábakon álló, önálló felnőttekké válva járjuk
utunkat.
Köszönet és hála nektek!
Nekünk többet nem fog már szólni a Petőfi csöngője.
Még egy megmérettetés áll csupán előttünk, a kisérettségi.
Most jött el annak az ideje, hogy megmutassuk azt, hogy nyolc év mennyire volt elég, mennyit
tudtunk megtanulni itt a Petőfiben. S bízunk benne, hogy a sok-sok munka, melyet tanítóink és
tanáraink belénk fektettek, feddő szavaikkal belénk neveltek, most meghozza az eredményt
számunkra. Bízunk magunkban, hogy eredményesen vesszük az előttünk álló akadályt.
Magunk mögött hagyjuk a „Pefis” múltunkat, de büszkén fogjuk vallani viharos időben, szép
napsütésben, hogy honnan indultunk, mert igazán stabilan a viharban csak akkor fogunk
helytállni, ha nem feledjük, honnan indultunk.
S mi nem fogjuk eldfeledni gyökereinket, Szüleinket és nevelőinket.
Átéltünk jó pár vihart közösen.
A nyolc évvel ezelőtti tanévkezdést, amikor nekünk minden új és félelmetes volt.
A számok és betűk világában sok akadályt legyőztünk közös erővel, akarattal, tanítóink: Hain
Tünde, Turzai Valéria, Vastag Géber Judit és Sánta Éva óvó irányításával.
Megéltük az osztályösszevonást, amikor a bé és cé osztályból egy nagy osztály lett, sok új
gonddal, problémával. S sok új osztályfőnökkel. Köszönjük irántunk tanúsított türelmét Pusin
Mónika tanárnőnek, Tóth Zsolt tanár úrnak, Cuk Daniella tanárnőnek. Sok gondot okoztunk,
elhisszük. S Önök is higgyék el, nekünk sem volt egyszerű feldolgozni a ránk zuhant
újdonságokat: összevonást, pandémiát, online oktatást, maszkos tanulást, pubertást...
Köszönet és hála az osztályfőnököknek s a tanároknak, akik végig küzdötték velünk a felső
tagozat cseppet sem egyszerű, rögös útját. Mindenkitől tanultunk valami életre valót. Mert
amikor nem is figyeltünk, a látszat ellenére, sok bölcs dolgot agyunkba véstünk, amit Önöktől
hallottunk, tanultunk.
Búcsúzunk.
Hamarosan elengedjük a léggömböket. Nézzük majd őket, hogy merre sodródnak. S lelki
szemeink előtt már Önmagunkat látjuk elsodródni.
Soraimat egy idézettel zárom:
„Viszi a szél a léghajót, közel az égbolt, s a csillagok,
vezet a Nap és hív a Hold
Én meg csak nézem, hogy tűnik el minden
mi valaha lényeges volt...”
A ballagók nevében: Visovszky Márk 8.b

8.b – osztályfőnök:
Ćuk Daniella
Bada Mia
Becsei Hunor
Butás Bence
Csőke Angelina
Dániel Violetta
Kapor Noémi
Kaszás Maximilián
Létó Patrik
Lukács Ákos
Makra Ernő
Mester Katalin
Nagy Emese
Német Leontina
Ördög Gabriella
Pappa Marinella
Péter Petra
Petrivić Krisztijana
Radics Vanessza
Radulaski Katarina
Szaniszló Dominik
Tóth Tamás
Varró Tódor
Visovszki Márk
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Драги моји осмаци,
Прво да вам кажем да ми је изузетно жао што нисам са вама направила ова два задња корака у вашој
основној школи.Мислим да смо били добар тим и знам да сте то исто били и са наставником Страхињом.
Желим вам да волите све што радите, да трагате док се не пронађете, али да не одустајете. Немојте
никада да се трудите да будете бољи од других, будите најбољи за себе. Не мерите се са другима, јер смо
сви ми различити и сви ми постижемо неки наш максимум колико нама треба. У вашим жељама нека вам
само небо буде граница…
Ваша разредна Јасмина Шегуљев
Све што може да стане у ове реченице своди се на
један леп и пријатељски однос, препун поштовања
и безусловне искрености коју смо изградили
заједно. Преузео сам одељење од колегинице
Јасмине у седмом разреду. Од првог дана сам
схватио да су то добра, лепо васпитана и
дисциплинована деца, пуна енергије и снаге да
збијају шале на сваком часу који смо провели
заједно. Много пута се дешавало да попуштамо
једни другима, баш из тог разлога што су били
искрени, без трунке жеље да преваре или ураде
нешто како не треба.
Пожелео бих им да пронађу свој пут среће јер небо
је граница, а они немају лимит!
Ваш разредни Страхиња Гаврић

8.а – разредна старешина: Страхињу Гаврић
Александра Дорословачки
Анабела Петровић
Марио Гвозденовић
Михаило Хајагош
Милица Ђовћаш
Огњен Стојановић
Себастијан Петровић
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ПОСЛЕ ДЕТИЊСТВА
Можда је то због сунца, а можда и није зато:
ове хиљаде руку, ове хиљаде лица,
— све ми то јутрос одједном
изгледа непознато као да нема у граду
дечака и девојчица.
Одједном: ко да су прешли преко великог моста,
извијеног и лепог што подсећа на дугу,
у неки нови живот, на неку обалу другу.
Под небом, из далека, шта их то тамо чека?
За њима траке птица и траке ветра се вуку.
А они трче. И машу. И држе се за руку.
Под небом, из далека, шта их то тамо зове?
За њима градови плове.
За њима пространства плове.
И све је налик на снове кад их прелије злато.
Можда је, кажем, због сунца,
а можда и није зато.
Стојте!
Чекајте! — вичем.
Ја знам шта значи та дуга.
Знам: она обала друга много лепше се плави.
Ал’ нека свако од вас бар мрвицу детињства
понесе кришом у руци и сачува у глави.
Можда вас без те мрве нећу ни срести,
ни стићи, а живећемо скупа,
у исти биоскоп ићи, у истом ресторану
ручати исту храну, у истој улици можда
пролазиће нам дани, па ипак — без те мрве,
сићушне мрве детињства, бићемо толико туђи,
бићемо толико страни.
А једном, кад године мину у бескрај, у даљину,
и прођу шарени дани као да нису ни били,
и уморе се све шетње, и посиве априли,
и лепи плави чуперак над оком нам оседи,
видећеш да та мрва, мајушна мрва детињства,
нов неки живот вреди.
Као да расте у срцу велика звездана прича,
безбрижна, златножута,
па живиш још много пута,
још небројено пута.
Мирослав Мика Антић
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СЕДМАЦИ НАШИМ МАТУРАНТИМА
Као што обичај наше школе налаже, и ове године вас ми
испраћамо. Наравно, од вас се опрашта цела школа,
али смо ми ти који долазимо на ваше место и са
великим поштовањем вас испраћамо на овој последњој
станици. Драги осмаци, излазећи на овој станици
прелазите на други колосек, у још бржи воз. Један део
детињста је завршен и желимо вам да све оно што је
лепо спакујете у кофер успомена и увек га носите са
собом. Памтићемо вас само по добром и исто тако, само
добро вам желимо у новим подухватима који вас очекују.
Не плашите се нових изазова, нових веза и путева. Примите
сву животну радост која вам се нуди. У нашој школи
врата су вам увек отворена, мада то и сами знате.
Желимо вам много нових пријатеља, али немојте
заборавити и на ове старе. Све најлепше у даљем
школовању и животу жели вам 7.а.
П.С. С љубављу вам посвећујемо стихове Мирослава
Антића.Срећно!

ГОВОР ОСМАКА ЗА ШКОЛСКИ ЛИСТ

У ову школу сам дошао почетком петог разреда. За време
свог школовања стекао сам много нових знања и пријатеља.
Школа нам је омогућила да многобројним екскурзијама
посетимо различите делове Србије. Такође, упознали смо
се са разним обичајима одређених крајева.
Стечено знање ћу искористити у даљем образовању.
Будући да ћу се растати од наставника, желим им да
наредне генерације изведу на прави пут. Пријатељима
желим много среће у даљем школовању.
Уписом у средњу школу отпочећу нови период живота.
Недостајаће ми ова школа, дружење и учење. Овим
путем бих се захвалио свима који су нам време у школи
„Петефи Шандор“ учинили лепим, занимљивим и корисним.
Марио Гвозденовић
Време проведено у школи је био прави изазов. Ипак,
сада, на крају осмог разреда ми је помало жао што ћу се
растати од пријатеља и, на неки начин, окренути нови
лист у свом животу. Нови почеци су лепи, али и тужни.
Упознаћу нове другове, другарице и наставнике, али ће
ми стари остати у лепом сећању.
Моје успомене на школу „Петефи Шандор“ ће заувек бити
драге и лепе. Ученицима који остају у школи желим много
забаве и учења, а наставницима да буду стрпљиви, као што
су до сада били. Михајло Хајагош
У школу „Петефи Шандор“ сам се пребацио у четвртом
разреду. Иако сам у њој провео мање времена од других
ученика и ученица, све то сам надокнадио незаменљивим дружењем, као и учењем.
Одлазак из школе не видим као тужан догађај, зато што ћу из ње понети небројене успомене, које ћу памтити у
даљем животу. Захваљујем се разредном старешини, Страхињи Гаврићу, као и осталим наставницима и
наставницама који су нам увек излазили у сусрет. Огњен Стојановић
Пре неколико дана, сетила сам се првог дана школе. Старији ђаци и учитељице су нас подржали и показали нам
где се шта налази. Такав однос смо имали до краја осмог разреда.
Сећање на први дан у школи је најлепша успомена коју ћу понети са собом кад је напустим. Овим путем
поздрављам све ученике, учитељице, наставнике и наставнице. Желим им пуно успеха. Анабела Петровић

FIGYEL Ő - SVEZNALICA

OLDAL14

ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРОЛЕЋУ

Популарно пролећно цвеће поред висибаба су лале,зумбули, нарциси, ириси, беле раде, ђурђевак и
љиљани.
Међу прве цветове спада и маслачак. Маслачак води порекло из Азије, али сада му је дом по целом
свету.Користи се као храна и лек, а семе је изузетно важна храна за многе ситне птице.
Предео дуж Калифорније и Орегона, измећу Харбор-Брукингс Орегона и реке Смит, која припада
Калифорнији, зове се „ Ускршња престоница света за љиљане“ јер производи 95 процената свих
стабљика љиљана на свету ,гајених у саксијама за ускршње тржиште.
Птићи свих врста птица уче да певају у пролеће. На свет долазе са способношћу певања, али морају да
науче одређене мелодије своје врсте. Сматра се да их уче у првих десет до шестдесет дана живота, а
почињу да их певају тек идућег пролећа.
У свету се 22.март обележава као Светски дан шума и тада се све земље труде да традиционално
организују пошумљавање различитим врстама дрвећа.
Пролећно „ лудило“ (немир) је стварно! Када температура расте, долази до дилатације тј. ширења
крвних судова услед чега неки људи имају осећај као да имају вишак енергије.
Смарагди представљају пролеће, поновно рађање, наду, мир и спокојство.
Поплаве су, такође, део пролећа и то не његов пријатан део.Настају због топљења снега на планинама и
због пролећних киша.
Још један мање пријатан део пролећа за одређене делове света су и урагани – њихова сезона почиње у
пролеће.
Животиње се буде из хибернације и виђају се све чешће. Оне које су биле у дубоком зимском сну су:
веверице, јежеви, медведи, шишмиши и неке врсте птица.
Птице се враћају у северне крајеве из топлијих, јужних,оснивају своје породице и гнезде се.
У пролеће се слави нарадоснији хришћански празник, Ускрс. Слави се увек недељом, а ове године
католички се прославља 4.априла, а православни 2.маја.
Не заборавите да нам се пролеће завршава 20/21. јуна, стога уживајте у њему што је више могуће.

Ich heiße Máté Berkes. Ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne
in Becse. Für mich Mode ist nicht so wichtig. Ich habe
eigenen Stil. Ich mag kaufen mit meinen Freundin. Ich
trage gerne T-Shirt und Sportschuhe. Ich mag Sonnenbrille und meine Lieblingsfarbe ist rot, schwarz.

Ich heiße Dominik Deák. Ich wohne in Becse. Ich bin
zwölf Jahre alt. Ich mag Fußball spielen. Für mich Mode
ist wichtig. Ich mag kaufen gehen mit meinen Freundin.
Er heißt Balázs. Er kennt sich mit Mode aus. Meine
Lieblingsfarbe ist schwarz und blau. Ich trage gerne
Shorts und T-Shirt. Ich bin ein Schuhe fan, jetzt habe ich
einen Sportschuhe, die sind goldgelb und schwarz, voll
cool.
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Garai Lilla: The eight graders left their mark on our school. They helped repaint the benches and plant the garden. A lot of students have achieved good results at competitions in their class. I hope they'll get into the school
they want to go to.The school will definitely be weird without them here.
Varnyú Leóna: Dear eighth graders! I hope these eight years have been full of joy for you. I hope you will be
successful in high school and you will be able to fit in. Learn because knowledge is power! And later come visit
us here, where we will welcome you.
Hódi Lúcia: The eighth graders have done a lot of things during their years here. When we got new benches, they
painted them. They planted flowers in the garden last autumn. Some students have often participated in competitions too and won a lot. They are real role models.
Csapó Lara: Some of my friends are eight graders. We spend a lot of time together and we have done a lot of fun
things thogether. We have talked a lot at school. They have also helped with school work and our problems in
life. I hope we will stay friends for many years.
Bátori Flórián: My appreciation! Honestly, I can only congratulate you on enduring these eight years. I hope
you've done well and gained a lot of experience and knowledge. I hope you gain even more knowledge in high
school. I hope you'll be successful in your lives.
Boja Edina: Here are some quotes that can help you in the future.
"Time is too slow for those who wait; too swift for those who fear; too long for those who grieve; too short for
those who rejoice - but for those who love; time is eternity." (Henry Van Dyke)
"Life is much too important a thing ever to talk seriously about it." (Oscar Wilde)
"In life there aren't failures, just lessons that need to be learned." (Anonymous)
"Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours." (Anonymous)
"Feelings change, but memories don't." (Anonymous)

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile." (Anonymous)

Mode ist wichtig für
Körzeti ANGOL versenyen Tót Tamás és
Létó Patrik MÁSODIK helyet szerezték meg. mich. Früher habe ich mit
meiner Mutter Klamotten
gekauft. Am liebsten ich
trage grau-rosa T-Shirt,
schwarze Hose und hell
rosa Bluse. Ich bekomme
200 Dinár Taschengeld
pro Monat. Manchmal ich
kaufe Modezeitschriften.
Ich bin eine Bluse fan.
Ich mag Jeans nicht wirklich. Im Sommer ich trage
nur ein Rock mit Hemd.
Lázár Enikő, 12 Jahre,
Becse
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Ich liebe Kleindung. Ich habe meinen eigenen Stil. Ich gerne trage
Jeans mit Pullover, Jeans, Hose mit
Hemd. Ich mag liebsten trage Jeans,
aber sollen Hose. Da Ich habe eine
paare Sportshuhe, eine paare Sandalen und eine paare Stiefel. Meine
Lieblingstkleidung ist Rock. Ich
liebe Rock mit Hemd. Meine Mutter
kauft alles für mich. Meine Vater
kennt meine Stil. Ich bin Sockenfan.
Ich habe zwei Ohrringe, eine Halskette, ein Armband und ein Armbanduhr.
Gondos Réka, 12 Jahre alt, Óbecse

Halo! Ich heiße Farkas Larissza, und ich bin zwölf jahre alt. Ich komme aus Serbien, und ich wohne in Óbecse. Ich finde Mode wichtig und
interessant. Ich versuche Modetrends zu folgen. Ich mag eher weite
Klamotten und mag Röhrenjeans nicht wirklich. Ich mag die meisten
meiner Hosen nicht, weil sie Röhrenjeans sind. Ich ziehe manchmal
Zubehor an, aber ich das selten tue weel sie mich stören. Ich mag alt
Mode. Ich nehme Modetipps aus den sozialen Medien. Ich schaue mir
auch gerne Lauftegshows an. Eines meiner Lieblingsmodels sind Anok
und Gigi Hadid. Meine Lieblingsmodedesignerin ist Vivienne Westwood. Ich bleibe gerne in meinen Pyjamas, wenn ich kann. Ich mag
Shopping.
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"Kétféle diák létezik a matematikához való hozzáállás szempontjából.
Az egyik csoportot önmagában a matematika,mint tudomány
érdekli.Ők felismerik a tudományág szépségét,megértik a benne
rejlő struktúrákat és összefüggéseket..."(Csapodi Csaba)
A Kalmár László matematikaversenyen a vajdasági diákok közül
iskolánk két tanulója, Novák Alex és Horvát Miksa (mentor:
Csernyák Szilvia) érte el a legjobb eredményt. Ennek okán a VMPE
nevében jutalom üdülést kaptak a Zánkai Erzsébet-táborba, a
Balatonhoz.

Így dolgozott Michelangelo az
olasz reneszánsz kimagasló
mestere,
egyike
a
képzőművészet
legnagyobb
alakjainak. Szinte egyedül
festette meg négy év alatt a
világ
legnagyobb
mennyezetképét a Sixtuskápolnában. Erről tanultak és
festeni próbálkoztak, dreai
kihelyezett tagozatunk diákjai,
Papp Virdzsinia tanító néni
irányításával.

A 9. Vajdasági Ifjúsági Sportolimpián, Nagybecskereken, iskolánkat Lakatos Dávid és Maša Ćuk képviselte.
Mindketten úszás kategóriában. Felkészítő tanár Jager Stevan.

Május 13-án ugyanabban az időben Szerbia minden városában, így nálunk is, futottak a diákok,
képviselve a KROS RTS szellemiségét. Mert ép testben ép a lélek is!
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Ismèt bizonyitottunk!
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete idén huszadik alkalommal
szervezte meg az Általános Iskolások
Művészeti Vetélkedőjét, az ÁMV-t.
Iskolánkat 32 tanuló képviselte, méltón és
sikeresen.
Díjazottak:
Lázár Enikő - fogalmazásírásból 1. hely,
Visovszki Márk - fogalmazásírásból 2. hely,
Varró Tódor - prózamondásból különdíj,
Nagy Kanász Lilien - szólóénekből 2.hely,
Koncz Villő - szólóénekből különdíj,
Hódi Lúcia - szólóénekből 2. hely,
Gàl Adrien - szólóénekből 1.hely,
Hòdi Zsòfia - szólóénekből 2.hely,
Dániel Csilla - rajzból 3.hely,
Bátori Flórián - rajzból 3.hely.
További résztvevők:
Bátori Simon, Farkas Larissza,
Klima Babett, Péter Petra, Makra
Ernő, Kádas Dávid, Kisutcai Ivett,
Herbatényi Botond, Bada Mia, Bukli
Zsaklina, Ferenczi Orsolya, Horváth
Miksa, Koncz Csanád, Lasztovics
Máté, Bìrò Benedek, Gondos Réka,
Novák Alex, Kúti Hanna, Török
Irisz és Garai Lilla.
Felkészítő pedagógusok: SzűcsBudai Engelbert, Kéringer Piroska,
Csernyák Szilvia, Vastag Géber
Judit, Ferenczi Tünde, Molnár Sóti
Irén, Sándor Magdolna, Károlyi
Andrea és Szűcs Szabína.

A Kárpát-medencei Magyar Házak szervezésében elkezdődött a Petőfiemlékév. A szegedi Délvidéki Házban barátságos hangulatban tartották
meg ma, 2022. május 21-én a Petőfi200 elnevezésű Petőfi-versmondó
ünnepséget. A tanulók, versenyzők Petőfi Sándor verseit szavalták.
Iskolánkat, a Petőfit és városunkat, Óbecsét Herbatényi Botond
7.osztályos tanuló és Varró Tódor 8.osztályos tanuló képviselte.
A fiúk ügyesek voltak. Tódor a legidősebbek kategóriájában ELSŐ
dijat szerzett. Botond is remek volt. Ezért mindkét fiú egyhetes
nyaralást kapott jutalmul. Júliusban a Bakonyban tölthetnek egy hetet a
Nagy-Magyarország Parkban.
Felkészítő pedagógusuk: Szűcs Budai Engelbert
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Műszaki Iskola Óbecse
A Műszaki Iskola 1861-ben épült, amely ma a szerb
pravoszláv népiskola épületében helyezkedik el, Óbecse
szívében. Az iskola követi Becse község és a környező
községek ipari szükségleteit. A Műszaki Iskolában ma gépipari,
villamossági és személyi szolgáltatások szakra jelentkezhetnek
a tanulók. E három szakterületen kívül az iskola regisztrálva
van mezőgazdasági szakterületre is, mégpedig az élelmiszer
feldolgozásra. A tanítás szerb és magyar nyelven folyik.
Az iskola szerződést kötött több vállalattal és kisipari műhellyel is,
ahova a tanulók gyakorlati oktatásra járnak. A felszerelt
tantermekben két váltásban zajlik az oktatás, három- és
négyéves szakokon. Az iskolaudvarban futballpálya, kézilabdaés kosárlabdapálya található, valamint súlydobásra és
távolugrásra kialakított terep.
Közgazdasági-kereskedelmi iskola

A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola az egyik leghíresebb
középiskola Óbecsén. Az épület központi része 1884-ben
épült, amely először hotelként funkcionált. Az iskola
gyökerei 1948-ig nyúlnak vissza, amikor megalakult az
Állami Kereskedelmi Akadémia, mint anegyedik ilyen
típusú iskola Bácskában. A következő ötven évben
hallgatók ezrei és oktatók százai haladtak át rajta. Az
iskolának jelenleg körülbelül 850 diákja van, 34
különböző osztályban. Ezekből tíz osztály jelenleg hely
hiány miatt a gimnázium épületében tanul. Két nyelven
folyik az oktatás, magyarul és szerbül. Minden hallgató
számára több számítógépes terem, iroda, egy idegennyelv
-terem, majd egy kereskedők, pincérek, szakácsok és
cukrászok képzésére szolgáló terem áll rendelkezésre.
Ezen kívül az iskolának van saját könyvtára, komoly könyvgyűjteménye mindkét tanítási nyelven, valamint
iskolai újságok.
Készítette: Visovszki Márk
Óbecsei Gimnázium

Az óbecsei Gimnázium 1925-ben nyitotta meg
kapuit, mely a Zöldfás utca és az Uroš Predića
utca találkozásánál lelhető meg. Az iskolát
már az 1923-as évekbe elkezdték építeni, de
csak két évvel később októberben kapta meg az
engedélyt a tanítás elkezdésére. Már ebben az évben
az iskolának körülbelül 350 diákja volt. Az iskola
akkori igazgatója Nikola Zorić volt, aki az
igazgatóság mellett még történelmet és földrajzot
is tanított. Az iskola tovább szárnyalt, amíg 1968ban az Ország iskolája nem lett. 1975 őszén pedig
Vajdaság legerősebb iskolájává választották. 1976-ban egy pályázat keretén belül az Óbecsei Gimnázium egy
könyvtárat hozhatott létre, amelyet 16000 új könyv díszesített. Az elmúlt 97 évben az iskolapadokat körülbelül
26500 diák koptatta.
Készítette: Varró Tódor
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Létó Patrik: Szerettem a Petőfi iskola diákja
lenni. Sokat megtanultam. Sok barátra tettem
szert. Ha elballagok, szeretnék bekerülni az adai
középiskolába CNC szakra.
Mester Katalin: Előbb a dreai kihelyezett tagozatra
jártam, majd ötödikben bekerültem a hatalmasnak
tűnő Petőfi iskolába. Itt sok mindent megtanítottak
tanáraim, sok mindent megtanultam barátaimtól.
Szívem vágya, hogy pék legyek.
Tót Tamás: Sok érdekes dolog történt velem ebben
az iskolában. Emlékezetesek maradnak a sakk
versenyek, a természetiskola, a jégkorcsolyázás...
Szeretek programozni. Szeretnék felnőttként a
számítogépek szerelésével, javításával foglalkozni.
Kapor Noémi: Sok emlékezetes dolgot viszek
magammal a Petőfiből. Emlékszem, hogy milyen
nehezen indult az olvasás, de a sok gyakorlásnak
meglett az eredménye. A kirándulások emléke is
maradandó. Például az Aranđelovaci természetiskoláé. Vagy felső osztályból, a két tagozat
összevonása, Pistike, a műanyagbábú, a
csontváz, akivel fényképezkedtünk... Kiskorom
óta orvos szeretnék lenni. S erről a vágyamról
még ma sem tettem le. Ezért egészségügyi
szakiskolába szeretnék bejutni.
Becsei Hunor: Két szuper eseményre biztosan
sokáig emlékezni fogok: az egyik a biciklitúra, a
másik pedig a gyerekheti kocsiverseny. A
közeljövőben célomért fogok küzdeni, hogy
erdészeti technikus lehessek.
Bada Mia: Sok vicces eseményt viszek magammal
tarsolyomban. (Mondatokat, amiket csak mi
értettünk meg; a „Fiatalok” mondatokat; a boltig
tartó sprinteket; a filozofálásokat...). De eredményes
szereplések, versenyek eredményét, átélt örömét is
lelkembe zártam. És sok-sok barátot. Egészségügyi
középiskolába szeretnék továbbtanulni.
Visovszki Márk: A Petőfi egy remek iskola, ahol
sokat tanulhattam s játszhattam, szórakozhattam a
barátaimmal együtt. Szívem szerint gyógyszerészeti
szakra szeretnék bejutni.
Péter Petra: az alsóban megszokott két külön
osztályt összezérték ötödikben. Azt gondoltam,
hogy csak feszültség és vita fogja jellemezni az új
nagy osztályunk. Nem tévedtem sokat, de
nyolcadik osztályra összetartó osztállyá váltunk,
jóban is és rosszban is. Közgazdasági iskolában
szeretnék továbbtanulni.
Butás Bence: Rengeteg különleges dolog történt
velünk a Petőfiben. Természetiskola, tanulás,
tagozatösszevonás, pandémia, tagozatbontás,
szélsőséges viselkedés, összeszokás...
S a legfontosabb a barátságok.
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„Az alkotás öröme nem valamiféle kiváltság, amely
csak a nagy tudósokat vagy művészeket illeti meg.
Minden ember, bármely foglalkozási ágban, alkotó
munkát végezhet és átélheti annak szenvedélyeit,
kereséseit, eredményeit és felfedezéseit, ha akarja
ezt, és képes megvalósítani önmagát.”
Nyikolaj Nyikolajevics Szemjonov
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Iskolánk diákújsága kordokumentum. A Petőfi
értékteremtő, értékmegőrző fóruma. A hosszú
évek során sok-sok diák tanulta meg
szerkesztőségi órákon, hogy a bennünket
körülvevő, olykor zord világ zaja ellenére, az
írás teremtés. Önmagunk megvalósítása.
Önmagunk gondolatainak örökérvényüsítése.
Az anyanyelv iránti szeretetünk kivetülése.
Iskolánk, a Petőfi életének kőbe vésése.
Megértették s megérttették, hogy az iskolaújság
mindannyiunk kincse. Immáron a 200.
lapszámot vehetjük a kézbe. Örömünk
határtalan.

Szeretem a Figyelőt. Mindég érdekes dolgokat mesél Azért tetszik a Figyelő, mert benne vannak az
diákokról, iskolai eseményekről. Változatosak a témái. iskolában fontos események, diákok sikerei.
Tetszenek benne a viccek!
Szép szövegek és idézetek találhatóak a
Szeretem kézbe venni az újságot. Szeretem érezni a Figyeéőben.
papír illatát. Olvasom és nosztalgiázom.
A Figyelő gyerekekről nem csak gyerekeknek szól.
Bátyám is büszke Petőfis volt. Én akkor még egészen
kis gyerek voltam, de már akkor szerettem átlapozni a Tetszik a diákújságunk, mert benne kifejthetjük
Figyelő újságot, amit batyus hazahozott az iskolából. gondolatainkat, leírhatjuk érzéseinket.
Mindég nagyon vártam az új szám megjelenését.
Aztán én lettem Petőfis. Magam vásároltam meg a Sok derűs pillanatot éltem át szerkesztőségi
diáklapot. S örökké olvastam, olvasom a benne lévő órákon, viccek olvasása, válogatása közben.
írásokat. S öröm számomra, hogy szerkesztője is
voltam a Figyelőnek.
A Figyelőnek története van. Túl a hatvan éven, a
200. lapszám megjelenésével sok előttünk járt diák
Nekem a színes képek, amelyek a Figyelőről írt már bele. Szüleink sőt nagyszüleink
készültek, és a magyar terem falát díszítik, keltették fel kezenyomát, gondolatait is megtalálhatjuk a
az érdeklődésem a lap iránt. Aztán olvasni kezdtem a lapban.
benne található történeteket, s azok nagyon
megtetszettek. Mindég várom az újabb lapot, az újabb A lapban található sokszínű fejtörőket szeretem
írásokat.
megfejteni.
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A kreatív gyerek
Farsang van az iskolában, és a tanár néni
végignézi az osztály tanulóit,
minek öltöztek be.
- Zolikán korona van, meg palást, ő biztos király.
Juliskának szárnyai vannak, meg varázspálcája, ő
biztos tündér.
Odaér Pistikéhez, aki mindig valami hülyeséget talál
ki, látja, hogy egy nagy csillag van a fejére
ragasztva, és egy kötéllel egy hatalmas csavart
vonszol. Megkérdezi:
- Pistike, te mi a jóistennek öltöztél?
- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!
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Hová lett az alany?
Az órán a tanár az alany és az állítmány fogalmát
ismerteti a diákokkal. Látja a hátsó padban ülő
Mórickát, az osztály legrosszabb tanulóját, hogy nem
figyel. Rámutat a táblán lévő mondatra és azt kérdezi:
- Móricka, hol van itt az alany?
A gyerek kimegy a tanárhoz, kifordítja a zsebeit, majd
azt mondja:
- Tanár úr, nálam nincsen.

Ez meg mit akar?!
Év végén vizsgáztatja a tanár az előző vizsgán
megbukott diákokat. Mivel tudja, hogy ezek sokat nem
tudnak az anyagból, a következő kérdéseket teszi fel:
A remény
- Ki tudja, hogy hívnak engem?
Tanár osztja ki a dolgozatokat. Az egyik diák Nagy csend, senki se tud válaszolni.
padjánál megáll.
- Na jó, akkor ma milyen tantárgyból vizsgáztok?
- Remélem, most utoljára kaptalak rajta a
Megint nagy csend, erre se tud senki válaszolni. A tanár
puskázáson!
már majdnem könyörögve:
- Én is...
- Hát akkor legalabb azt mondjátok meg, milyen színű a
tankönyv!
A művészzseni
Senki se válaszol, csak a leghátsó sorban az egyik diák
Az anyuka bemutatja barátnőjének a fiát:
halkan mondja a padtársának:
- A kisfiam egy nagyon tehetséges festő. Pistike, - Te, ez meg akar buktatni minket!
rajzolj egy pohár teát!
- Cukorral vagy cukor nélkül?
Ki kopog?
Nyelvtanóra van az ötödikben. A tanárnő megkérdezi:
Értékskála
- Na, gyerekek, mit szoktatok mondani válaszul, ha
- De tanár úr, hát miért tetszett az én Pistikémnek
kopognak az ajtón?
egyest adni?
Petike jelentkezik:
- Mert rosszabb osztályzat nincsen.
- Szabad!
- Hát te, Laci?
Vagyonos ember
- Tessék!
Két kissrác beszéget a játszótéren:
- Az én apukám nagyon gazdag ember! Van 10 lova, - Ez is jó. Bandika?
- Nyitva van...
5 autója és 3 repülője.
- Jó. És te, Pistike?
- Miért, mi az apukád?
- Foglalt!
- Körhintás.
Őskorabeli gondok
Ősember fia hozza haza a bizonyítványát.
- Vadászatból 3-as. Hát jó, még nem bírod el a
dárdát. Halászatból 2-es. Tudom, víziszonyod van.
De töriből hogy lehet megbukni? Két oldal az egész...
A két ismeretlen
A tanár gyanakodva szemléli Pistike matek
dolgozatát:
- Mondd, Pistike, egyedül oldottad meg a
feladatot?
- Nem, két ismeretlennel!

Mai mese
A fiú így búcsúzik az
édesanyjától:
- Hát, akkor....Isten
áldja édesanyám. Én most felmegyek a világhálóra, ki
tudja, mikor látjuk egymást legközelebb....
A mágus
- Tolvajnak nevezzük azt, aki elveszi a más tulajdonát magyarázza a tanító.
- Móricka, mondd meg, ha kiszedek a zsebedből száz
forintot, mi vagyok én?
- Varázsló, tanító úr!
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Találós kobaktörő!
Öt lánytestvér ugyanabban a szobában tartózkodik és
mindegyik mással van elfoglalva. Az első könyvet olvas, a
második főz, a harmadik sakkozik, a negyedik ruhát mos. Mit
csinál az ötödik testvér?
Mi az ami a városokon és a hegyeken is keresztül megy, de
sohasem mozog?
Az elektromos vonat 70 km/h sebességek megy. Milyen
irányba megy a füst?
Két apa és a két gyereke talált 3 db narancsot, elosztották és
mindegyikőjüknek jutott 1 narancs.
Az apa és fia életkora együtt 66 év. Az apa életkora a fia
életkorának a fordítottja. Mennyi idősek ők ketten?
Mesehős kerestetik!
Az alábbi rejtvény a hét törpe nevét rejti. Keresd meg a törpék
nevét, húzd ki a betűket. A maradék betűkből újabb mesehős
nevét rakhatod ki. Ki az a hős?

Matematikai talány!
A táblázatba beírtuk a számokat 1-től 24-ig.
Az egyik számot véletlenül kitöröltük.
Melyiket?
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FIGYEL Ő - SVEZNALICA

Petőfi Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
Phone: 021-6915-692
Fax: 021-6915-692
E-mail: ospetefi@stcable.rs

Figyelő—Sveznalica

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Lázár Enikő és Koncz Villő tanulók.
Szerkesztők: Visovszki Márk, Tóth Tamás, Herbatényi Botond tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató.
Nyomtatja: az óbecsei LUX COLOR PRINTING
Támogató: Magyar Nemzeti Tanács
Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Лазар Енике и Конц Виле ученици.
Чланови уређивачког одбора: Вишовски Марк, Тот Тамаш,
Хербатењи Ботонд ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.
Штампа: штампарија „LUX COLOR PRINTING”
Донатор: Национални Савет Војвођанских Мађара

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
József Attila: Kertész leszek...
Melegebb a levegő,
nem kell már a nagy kendő.
Jön a meleg délután,
játszani jó tél után.
Több időm lesz játszani.
Ki nem szeret felmászni,
a jó magas fenyőre?
Gyerünk fiúk előre!
Máté Martin: Jön a nyár

