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A JUBILÁL AZ ÓBECSEI PETŐFI SÁNDOR ISKOLA DIÁKLAPJA, A FIGYELŐ 

 

A Vajdaságban nem sok diáklapot találhatunk, különösen ilyet, mint az óbecsei Petőfi Sándor iskola 
diáklapja a Figyelő, melyet már hatvan éve írnak a szorgos diákok a lelkes tanárok felügyelete mellett. 
Több, mint harminc éven keresztül segítettem én is a tanítványaimnak a szerkesztésben. Nagyon 
szerették készíteni, nemcsak szerkeszteni, írni, hanem sokszorosítani is. Évente négyszer jelent meg. 
Még egy megmérettetésre is elküldtük, mégpedig a magyarországi Diákújságírók Országos 
Egyesületének. (Akkor már új köntösben jelent meg, s a címoldalon Füst Milán idézet állt: Oh jól 
vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok/ S azt meg kell védened!) Ma is megvan a levelük, 
melyben a bíráló bizottság ilyen véleményt írt: „Legnagyobb erénye, hogy idegen földön hirdeti a 
magyar nyelv szeretetét. A Figyelő azt sugallja, hogy saját maguk örömére is érdemes tovább folytatni a 
munkájukat…” Lapunkról még a budapesti Széchenyi Könyvtár is tud. Akkoriban rendszeresen 
küldtünk egy – egy számot, cserében sok – sok könyvet kapott az iskola könyvtára. Legjobban Padisák 
Mihály író véleménye maradt meg emlékezetemben. Szerinte a Figyelő az iskolaélet időszerű 
színfoltjait vetíti elénk, s ezzel a legszínvonalasabb magyarországi diáklapokkal is sikeresen felvehetné 
a versenyt. Persze, a Jó Pajtás, a Hét Nap, a Magyar Szó melléklete, a Napsugár és az Újvidéki Rádió is 
kapott egy- egy számot. Noha szerény köntösben jelent meg, izgatottan várta a megjelenését minden 
diák. Van egy nyomdában készült igazi, szépFigyelőnk is, amely aPetőfi iskolák 17. találkozójára 
készült1989- ben. Mikor harminc éves lett, élőújságot is szerveztünk, melyre meghívtuk az első 
szerkesztőket: Kartag Nándort (ma már az Újvidéki TV  nyugdíjas szerkesztője), Sípos Tibort (jogász), 
egykori főszerkesztőt, Szálas Tímeát, önképzőkör elnökét dr. Bene Annamáriát, s a lap megálmodóját, 
Simonyi Mária tanárnőt. Szarvas Laura köszöntőjében elmondta: ” Azért jöttünk most össze, hogy 
megünnepeljük diáklapunk 30. születésnapját, megismerjük egykori szerkesztőit, akik ugyanúgy, mint 
mi, egy kicsit többet törődtek az igényes nyelvhasználattal, az anyanyelvünk csiszolásával!- A magyart 
is tanulni kell,/Még született magyarnak is,/Ha nem újítja folytonosan,/Berozsdásodik- mondta Kodály 
Zoltán- hallhattuk a főszerkesztőtől.. Fölléptek iskolánk legjobb szavalói, Tari Teréz és Tamás Klára 
anyanyelvünkről szóló verset mondott, Cseh Boglárka és Farkas Eszter népdalokat énekelt…A 
néptáncosok föllépése még szebbé tette a találkozót.A nagyszabású műsorról sokan írtak, még Nagy 
Margit, akkor az Újvidéki Rádió munkatáraként fölvételezte, s műsort is készített az élőújságról. Kartag 
Nándorral és Sípos Tiborral Szarvas Laura beszélgetett el. Elmondásuk szerint nagy lelkesedéssel 
készítették és olvasták a lapot. Megemlítették, hogy 1958 – ban jelent meg az első szám, melynek elődje 
a történelem szakkör lapja a Kistörténész volt, melyet Simonyi Mária történelemtanárnőnek 
köszönhetünk. Két év múlva vette föl a Figyelő nevet, s a Radnóti Miklós Önképzőkör lapja lett. 
Emlékszem, Kartag Nándor örömét fejezte ki, hogy a Figyelő megérte a 30 évet, s azt kívánta, érjen 
meg még harmincat! Hát kívánsága teljesült! Hatvan éves lett idén a Figyelő! 

Koncz Erzsébet 
a Figyelő nyugalmazott felelős szerkesztője 
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Értékőrzés:2015-ben 
ünnepeltük iskolánk 60. 
évfordulóját. Ott hangzott el az 
alábbi Smith idézet. 

„A siker azokhoz pártol,  
akik elég energikusak,  
hogy dolgozzanak érte, 

elég bizakodóak,  
hogy higgyenek benne, 

elég türelmesek,  
hogy várjanak rá, 

elég bátrak, hogy megragadják 

és elég erősek,  
hogy megtartsák.”  

S ennek az idézetnek mindörökre 
helye van diákújságunk, a 
Figyelő életében. A lap esetében, 
amely idén ünnepel, szintén a 60. 
évfordulóját. Nagy esemény ez 
egy diáklap mindennapjaiban. 
Hatvan éven keresztül töretlenül 
fennmaradni nem volt egyszerű. 
Kellettek hozzá a megálmodók, 
akik bátrak voltak és belevágtak 
1958-ban egy ujság elindításába. 
Köszönjük ezt a merészséget és 
kitartást Simonyi Mária 
tanárnőnek, Föglein János 
tanárúrnak és a hosszú éveken át 
felelős szerkesztőként 
munkálkodó Koncz Erzsébet 
tanárnőnek. És köszönjük 
azoknak a diákoknak, akik 
szorgos kezek munkája által nagy 
kitartással gyüjtögették az iskolai 
híreket, írták a tudósításokat, 
készítették riportjaikat, 
rajzaikat... S közben történelmet 
teremtettek. A Petőfi iskola írásos 
történelmét. Mert a diáklap 
kordokumentum. Visszalapozva a 
60 év megannyi számába egy 
szép mozgalmas életre látunk rá. 
Iskolánkéra, amely töretlenül 
haladt dicsfényben és 
ellenszélben is előre a nevelés és 
oktatás csöppet sem könnyű de 
szívmelengető útján. Kinevelve 
oly sok embert, kik közül 
mindenki megtalálta élete 
értelmét. Többen közöttük 
tanárokká, újságírókká, 
színészekké cseperedtek.   
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Most, az ünnep hangulatában, amikor a sok szép emlék közt kutatunk, sem 
szabad elfeledkeznünk feladatunkról, hogy megörökítsük a jelent az 
utókornak. Hogy örökül hagyjuk az élményeket, történéseket, amelyeket át 
és megéltünk itt a Petőfi iskolában.  
S ha a címben értékőrzésre utaltunk, bizakodunk, hogy ez a feladat vár még 
hosszan ránk, szerkesztőségi tagokra s ezt tudjuk örökül hagyni a leendő 
Figyelősöknek.  
Álljon itt felhívás mindazok számára, akiknek fontos az érték, a Petőfi, a 
Figyelő: 

A nagyapáink, nagyanyáink,  
Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

Isten éltessen hosszan kedves diáklapunk! 
Szűcs Budai Engelbert, felelős szerkesztő 



Tisztelt Tanárok, kedves diákok! Török Krisztina 
vagyok, 27 éves és most épp főállàsú anya, de voltam én 
is a Petőfi Sándor Általános Iskola diákja és diáklap 
szerkesztője. Melegség tölt el, amikor azokra az időkre 
gondolok amikor összedugtuk a fejünket és készítettünk 
egy diákújságot, amit az egész iskola a kezei között 
forgatott. Sok remek írás, rajz és újdonság volt az iskola 
életéből, amit akkor megjelentettünk. Diákok most így 
sok év távlatában, én még mindig úgy látom, hogy 
fontos, hogy hagyjunk valamit az elkövetkező 
generációknak, valamit ami az emlékekben marad. Ezért 
hát írjatok, rajzoljatok, hogy legyen miről beszélni az 
utókornak. Török Krisztina, a Figyelő szerkesztője 
2004/2005-ös tanévben 
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Többszörös szerelem: Tisztán emlékszem az első találkozásomra a Figyelővel. Az unokatestvéreméknél voltunk 
– aki úgy 10 évvel idősebb nálam –, s elkaptunk egy rakás játékot az öcsémmel. Persze kiskamaszként a játékok, 
főleg a fiúsak már nem tudtak lázba hozni. A nagynéném ekkor elővett egy dobozt tele könyvekkel, újságokkal. 
Mondta, hogy az unokatesómé volt, amikor ilyen idős volt, mint én. A poros holmik között találtam egy vékony, 
fekete-fehér újságot. Mikor fellapoztam, nagyon meglepődtem, hogy ez annak a Petőfi Sándor Általános 
Iskolának a sulilapja, aminek én is a tanulója vagyok. Olvasás közben fel-felnevettem. Fogalmazások, fejtörők, 
hírek, régi fényképek, időutazás: olyan volt, mintha megleshettem volna, milyen volt tíz évvel ezelőtt az iskola. 
Az újságot, mint a világ legnagyobb kincsét vittem haza, és természetesen mindenkinek elmeséltem – már akkor 
is szószátyár voltam –, mit találtam. Arra is emlékszem, hogy megfogalmazódott bennem az, mennyire jó lenne, 
ha ez az újság ismét működne, ha nekünk is lenne. Az már homályos, hogyan is indult újra a lap, arra viszont 
emlékszem, hogy szerves része voltam. A szerkesztőségi órákon az volt a legizgalmasabb, ahogyan puzzle-ként 
raktuk össze a szövegeket és a fényképeket, másoltuk, hajtogattuk az újságot. Szerkesztők, írók, rikkancsok 
voltunk. Amikor kész lett az újság, körbejártuk az iskolát, és minden osztályban felkínáltuk. Megtiszteltetésnek 
éreztem, hogy Engelbert tanár úr rám bízta, s ha valamit annak érzek, azt teljes szívemből és lelkemből csinálom.   
Ekkor kóstoltam és szerettem bele az írásba, az újságírásba, a szerkesztésbe, meg egy kicsit a szervezésbe is. 
Azóta több lapnak írtam – pl. Képes Ifjúság, Magyar Szó –, évek óta szerkesztem a Vajdasági Magyar Amatőr 
Színjátszók Találkozójának Súgó lapját. De ha nem lett volna Figyelő, s nem indul útjára ez a lamúr, akkor 
valószínűleg nem lettem volna tagja a Képes Ifjúság írógárdájának, nem vettek volna be az Árok Ferenc 
tehetségkutató programjába, nem írtam volna cikkeket a Tanyaszínházról, nem biztos, hogy a Tanyaszínházban 
udvarolt volna nekem Virág Gyuri, s nem biztos, hogy most ő lenne a férjem. Szóval, többszörös szerelem ez 
azóta is. Ennek az általános iskolás élménynek számos más előnye volt, amire most, felnőtt fejjel jöttem rá. 
Megtanultam, hogy a leírt szóért (is) felelni kell. Megtanultam tervezni, közösségben, csapatban gondolkodni, a 
sorok között olvasni, hogy egy hír nem mindig (teljesen) igaz, s hogy mindig több forrásból kell tájékozódni. 
Köszönöm hát, Tanár úr a bizalmat, köszönöm az újságnak a tapasztalatokat. Kívánok boldog 60. születésnapot a 
Figyelőnek, sok-sok ifjú elhivatott szerkesztőt a következő évekre, és nektek, kedves diákok pedig sok olyan 
Figyelőt, amit ti készíthettek, ami rólatok, tanáraitokról, iskolátokról, környezetetekről, véleményetekről, 
érzéseitekről szól!                                              Virág Kiss Anita, a Figyelő főszerkesztője 2004/2005-ös tanévben 

FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Tisztelt Figyelő! Farkas(Kozma) Emese vagyok a 
Figyelő egykori diákszerkeszője. Őrülök, hogy általános 
iskolás koromban az újság szerkesztésében részt 
vehettem. Ma is szép emlékek fűznek minden újság 
elkészítéséhez. Diáktársaimmal izgatottan vártuk az új 
eseményeket, hogy beszámolhassunk róla iskolánk 
diákjainak. Ezúttal is kívánok még számos sikeres új 
Figyelő megjelenést, további szép munkát a mostani 
szerkesztőségnek és nekik is kívánom, hogy ilyen szép 
emlékül maradjon a frissen ropogósra nyomtattott papír 
illata, mint nekünk megmaradt.  

Kozma Farkas Emese 

a Figyelő főszerkesztője 2004/2005-ös tanévben 

 

A várakozás varázsa:  
Alapvető emberi bölcselet, hogy soha semmit se kell várni. Egy, mert lehet, hogy meg se történik. Kettő, ha meg is 
történik, előfordulhat, hogy nem úgy lesz, ahogy terveztük, és csalódás ér bennünket. Viszont, alapvető emberi 
tulajdonság az alapvető emberi bölcseleteket semmibe venni, így természetes, hogy mindannyian mindig várunk 
valamit. Néha szerencsénk van, néha nincs. 
Egész pici koromtól kezdve odavagyok a betűkért, ezt onnan tudom, hogy míg sokak emlékezetében a rajzfilmek 
maradtak meg, én a könyvekből ismerem a nagy kedvenceket, mint amilyenek a Kis hableány, a Micimackó, a 
Padlásszoba kis hercegnője, és még sorolhatnám. Utólag átgondolva, talán akkoriban született meg bennem – tudat 
alatt – a felismerés, hogy az olvasás nem szab határokat a képzeletnek, a leírt szavak csak irányt mutatnak, és hogy a 
könyvek segítenek sok, számomra új világba eljutni. Szerettem ezeket a világokat már akkor is. 
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Iskolásként, kötelező fogalmazásokat körmölve, rájöttem, hogy nem csak útmutatással lehet eljutni ezekbe a 
számomra annyira különleges világokba, hanem új, még nem létező utakat találhatok, amiken elindulva immár 
egy olyan világba juthatok el, ahol még senki nem járt előttem, ami teljesen az enyém. Aztán arra is ráébredtem, 
hogy esetleg leírhatom én az útmutatást a saját világaimhoz, mert lehet, hogy valaki éppen ezekett a világokat 
látogatná meg szabadidejében. Így derült ki, hogy szeretek írni. 
Itt kezdődött el minden. Alapvető emberi tulajdonság az is, hogy ha alkotunk valamit, amiről úgy érezzük, hogy 
pont olyan lett, amilyennek lennie kell szerintünk, meg akarjuk mutatni másnak is. Így voltam ezzel én is, 
kezdetben a szűk családi körrel osztottam meg írásaimat, anyukámmal leggyakrabban, akit jómagát is sokszor 
láttam írni, és akitől az építő kritikát vártam. Még nagyobb örömmel töltött el az, ha társaim érdeklődtek az 
írásaim iránt, vagy amikor fogalmazásírói versenyen értem el helyezést. 
Mégis, amire talán mindig is a legjobban vágytam, a saját írásomat nyomtatásban látni, alatta a nevemmel. Itt 
lépett be az életembe a Figyelő. A Figyelő, a híres iskolaújságunk, a lap, amely fennállásának évfordulóját 
ünnepeljük, az újság, amit minden Petőfis diák ismer és szeret! Aminek köszönhetően sikerült jobban 
megismernünk egymást, ami összekötött bennünket, amiben benne volt minden fontos esemény az iskolai 
életből. Emlékszem, amikor először, akkoriban még csak olvasóként tartottam kezemben a lapot, mennyire 
érdekes volt számomra, hogy szót kaphatott benne minden diák, aki csak úgy érezte, mondanivalója van társai 
számára. Ekkor kezdtem reménykedni, hogy egyszer az én írásom is szerepelhet benne, továbbra is 
szorgalmasan írtam, és vártam. Igen, vártam, pedig azt nem szabad. De végül megtörtént, az egyik írásomat 
kiválasztották a Figyelőbe, és tudtam, így vegre sok embernek mutathatok utat az én egyik kis világomba. Aztán 
megint vártam, vártam, hogy az írásom meg is jelenjen, alatta a nevemmel, és nézegethessem naphosszat, vagy 
amit már olyankor szokás, ha az ember hirtelen híres lesz. Mert ugye egy gyerek az ilyesmit így éli meg, ne 
tessék nevetni. Így ismét nem hiába vártam. Aztán írtam, írtam tovább a Figyelőnek, és megint várni kezdtem 
mégpedig ezúttal, arra hogy a nevem megjelenjen a Figyelő szerkesztői, majd végül főszerkesztői között. Kell-e 
mondanom? Nem volt eredménytelen a várakozásom. Ekkor rájöttem, hogy az embernek szerkesztőként, 
főszerkesztőként nem az az egyetlen feladata, hogy írjon, és a nevét nézegesse. Sok más teendőm akadt, 
szerkesztőtársaimmal együtt diáktársaim munkáit olvastuk, válogattuk, melyik írás mikor jelenjen meg, 
követtük, milyen programok zajlanak éppen az iskolában, miről lenne érdemes írni, agyaltunk milyen fejtörővel 
tereljük el társaink figyelmét egy-egy unalmasabb órán, megvitattuk, melyik végzős osztály képe sikerült a 
legjobban, és nevettünk, ha a próbanyomtatásban torzítva jelent meg az adott fotó. Rengeteg téma merült fel az 
évek során, és visszatekintve minden olyan tökéletes, de hogy a jelenlegi szerkesztők se érezzék magukat 
rosszul, elárulom, igen, nálunk is néha megjelent az a bizonyos tünetegyüttes, amit minden diák jól ismer. 
Bármennyire is élveztük, hogy szerkesztők lehetünk, nálunk se maradhatott el a fáradtvagyok-éhesvagyok-

hazaakarokmenni-szindróma. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy most, utólag visszatekintve, mindannyian 
ásítozás és korgó gyomor nélkül, jókedvvel ülnénk végig egy nosztalgikus szerkesztői gyűlést. 

Kedves Figyelő, szívből köszönöm Neked, hogy soha nem okoztál csalódást; hogy megmutattad, hogy 
az életben igenis érdemes várni dolgokra; hogy amikor megvalósul a kívánságunk, az lehet ugyanolyan szép, 
mint ahogy vártuk, sőt, akár felülmúlhatja legnagyobb elvárásainkat is. Hogy igaz az, hogy az életben a jelenre 
kell koncentrálni, a múltból meríteni, ugyanakkor a jövőt se szabad elfelejteni, mert az a mostani jövőképeinkből 
épül, és lesz a majdani jelenünk. Végezetül, köszönettel tartozom azért, hogy ennyi év távlatából is őszinte 
mosolyt tudtál csalni arcomra, és eszembe juttattad a várakozás örömét, hogy ismét nyomtatásban jelenjen meg a 
nevem, és híres legyek. Ezek szerint valahol még mindig ott bujkál bennem az a gyerek. 

Beretka Judit 
a Figyelő főszerkesztője 2006/2007-es tanévben 

Megtisztelő, hogy a Figyelő 60. Èvforduloja alkalmából felkèrést kaptam, hogy írjak egy pár sort, 
milyen érzés töltött el, amikor e lap szerkesztője lehettem. Arra törekedtünk, hogy a lapban tájékoztató 
(hírek, iskolai, helyi történések), szórakoztató és oktató- nevelő tartalom jelenjen meg. 
Kepessegeinkhez mérten kaptuk a rovatok meg szerkesztését. Ki mit vállalt be illetve kihez melyik 
téma állt közelebb. Meg ma is örülök, amikor anyu haza hozza a legújabb számot, kezembe veszem és 
olvasgatom, nosztalgiázom.. 

Csernyak Huba 

a Figyelő főszerkesztője 2010/2011-es tanévben 



Boldog 60. születésnapot, Figyelő! 
Szívemet melengeti a gondolat, hogy egykori 
iskolám diákújsága már ilyen sokadik 
születésnapját ünnepli. Az pedig, hogy írhatok az 
ünnepi számba, igazi megtiszteltetés 
számomra.Egykor én is a szerkesztőségi tagjainak 
körét bővítettem és mindig nagyon szívesen 
gondolok vissza azokra az időkre, amikor azon 
munkálkodtunk, hogy a Figyelő legújabb számával 
valami új kerüljön ki a kezünkből. Írásokat, 
vicceket válogattunk, tudósítottunk a különböző 
eseményeken, amiket fényképekkel is 
dokumentáltunk. A mai napig fontos szerepet tölt 
be az életemben az írás, a magyar irodalom, bár 
akkoriban nem is tudatosult bennem, hogy 
mekkora értéket képvisel a Figyelő. Ma már 
tudom, hogy az iskola lelkét hordozza magában: 
megörökíti az iskolában történt eseményeket, a 
diákok gondolatait és lehetőséget nyújt arra, hogy 
jobban megismerjük azt, ami körülvesz bennünket 
az általános iskolás éveink alatt. Egymást is. 
Hiszen sokszor könnyebb írásban elmondani, hogy 
mi tesz boldoggá, miért vagyok dühös a világra, 
vagy akár azt, hogy miként látom a jövőt, mi 
aggaszt. Az, hogy ezt a példányt most a kezedben 
tarthatod és olvashatod, egy CSODA. Csoda, 
melyet sok-sok ember akarata, kitartása és 
munkája hozott létre és tartott fenn az évek 
folyamán. Becsüld hát meg. 
Sokáig éltessenek még a diákok és tanárok 
egyaránt, kedves Figyelő!  

Kovács Noémi 
a Figyelő főszerkesztője 2009/2010-es tanévben 

 

A lap valamikori szerkesztőjeként ragadok most ismét 
tollat - amit bevallom, azóta nem tettem meg - hogy pár 
sorral visszaemlékezzek diákújságunk akkori  

szerkesztői életére. 
Emlékszem, amikor belevágtam, nem tudtam mire 
vállalkozom. Önszántunkból maradtunk az iskolában 
tanításon kívül is, amikor mindenki más otthon pihent. 
Azt kell mondjam, nagy áldozattal járt, de sose bántam 
meg. Mókás társaságban, jó hangulatban sajátíthattuk el 
a lapszerkesztés csínját-bínját.  
Arra is emlékszem, hogy lehetőségünk adódott 
többször is a Lux nyomda megtekintésére. Valamint 
annak érdekében, hogy ez még érdekesebbé váljon, 
mindenki kerékpárra ülve tette meg ezt az utat 
(visszaemlékezve, valóban nagy élmény volt ez 
számomra!) . 
Abban nem is kételkedem, hogy napjainkban is 
olyannyira izgalmas a szerkesztői élet a diákoknak, 
mint nekünk akkor volt. 
Igaz, más felé sodort az élet, de mindig is boldogan 
fogok visszaemlékezni diákszerkesztői 
munkásságomra, melyet még anyukám kezdett iskolás 
korában, jelenleg pedig a kishúgom folytatja 
családunkban. Az általa hazahozott példányokba még 
manapság is beleolvasva lopja magát a szívembe újra 
és újra.   
Valamint a Figyelő immár 60. évfordulója alkalmából 
szeretném megköszönni a lehetőséget Engelbert tanár 
úrnak, hogy e pár sorral színesíthetem ismét a 
diákújság lapjait, és azt kívánom, hogy még sok sok 
évig álljon fenn a diákújság, rengeteg kis szorgos 
lapszerkesztővel. 

Ördög Valentina 

a Figyelő szerkesztője 2008/2009-es tanévben 

 

Diákéveim során különösen fontos volt számomra 
az írott szó világa, a fogalmazás, a szóbeli 
kifejezés, ezért rendszeresen olvastam az iskolai 
lapot, a Figyelőt. Az első oldaltól az utolsóig egy 
betű sem kerülte el a figyelmem. Az egyik 
legmeghatározóbb élmény számomra az volt, 
amikor először pillantottam meg a nevem a 
szerkesztők között. Úgy éreztem, valami 
maradandót alkottam, és én is része lettem annak a 
láncnak, amely már ötven éve köti össze Petőfis 
diákok életét és tapasztalatait. A Figyelő 
szerkesztőjének, majd főszerkesztőjének lenni 
olyan élmény volt, amit egy életen át fogok 
becsülni.   

Sági Lívia 

a Figyelő főszerkesztője 2006/2007-es tanévben 
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Kedves Figyelő! 
Egyik vágyam teljesült, azzal, hogy a Figyelő 
szerkeztője lehettem. Beleláthattam abba, hogy milyen 
egy újságíró munkája. Lehetőségem volt több emberrel 
megismerkedni, hiszen riportot készítettem róluk. 
Gépelés közben sokat szórakoztunk. Volt amikor mi 
nyomtattuk a nehézkesen nyomtató fénymásoló gépen, 
de volt, hogy a Lux nyomdába vittük a fénymásolni 
valót. Jó visszaemlékezni ezekre a délutánokra. 
Örülök, hogy a fiatalabb nemzedék is tiszteli és 
szorgalmasan ,,gyártja" e gyermeklapot! 

Csernyak Hunor 

a Figyelő szerkesztője 2010/2011-es tanévben 
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Üdvözletem diákok, tanárok, olvasók. Sinkovics Áron vagyok, a Petőfi Sándor Általános Iskola valamikori 
diákja és egyben a Figyelő újság egykori főszerkesztője. Amikor Szűcs Budai Engelbert tanár úr közölte velem 
hogy diákújságunk idén ünnepli 60. születésnapját, és azzal a kéréssel fordult felém hogy osztjam meg ezzel 
kapcsoaltba pár gondolatomat, igen boldog emlékek jutottak eszembe. 60év az hosszú idő, és furcsa 
belegodnolni hogy már 60éve szorgoskodnak, igyekeznek a szerkesztőség tagjai, hogy a hagyományokhoz 
híven mindig nyomtatásra kerüljön ez a szép diákújság. A "színfalak mögött" mindig szerettem résztvenni a 
szerkesztőség óráin, ahol gőz erővel mindig azon voltunk, hogy határ időre elkészüljön az újság tartalma. 
Mindig próbáltuk az előző újságtól eltelt időszak eseményeit tartalmassan belefogalalni, érdekessé tenni, és 
esetenként valami újat belevinni. Tetszett az, hogy bár Engelbert tanár úr irányitása alatt készült az újság, de 
mégis mink irányitottunk, veleményeinket elmondhattuk, és ha esetleg új dolgot javasoltunk arra is nyitott volt 
az egész szerkesztőség. Ez az újság nagyon sok örömteli pillanatot okozott a diákoknak. Sokszor vicces volt 
visszaolvasni, saját szerzeményeinket, de ugyanakkor büszkeséggel is töltötte el a diákokat. Nagyon sok 
hasznos dolgot lehetett benne megtanulni például a Bonton részt olvasva, ahol mindig az illemről irtunk. Egyik 
legkedvessebb emlék számomra, amikor az utolsó újságon dolgoztam, ami akkor többnyire rólunk, 8.-osokról 
szólt, és a Figyelő újságot első alkalommal színesbe nyomtatták ki, melynek a fedőlapján a három vegzős 
osztályképe volt. Remélem hogy a jelenlegi szerkesztők is ilyen nagy örömmel dolgoznak az újságon, ahogyan 
én tehettem. Büszkének kell lenni erre az újságra, hiszen egyedi a becsei iskolák között, tovább is azon lenni 
hogy megjelenjen, és hogy sok sok mosolyt csaljon az olvasók arcára.                                          Sinkovics Aron 

a Figyelő főszerkesztője 2009/2010-es tanévben 

 

Nemrég  én is  a Petőfi Sándor iskola diákja voltam. Az iskola sok szakkörrel  büszkélkedhet, többek között a 
diákújság szerkesztésével. A Figyelőt szorgos diákcsapat késziti  Engelbert magyartanár úr vezetésével.Magam 
is részese voltam a  csoportnak,  főszerkesztőként vettem részt benne. Mindenki szorgalmasan végezte a rá 
bizott feladatot, hogy minnél szinesebbé és érdekesebbé tegyék a diáklapot. Kellemes légkörben dolgoztunk. 
Nyolcadikos koromban lettem a lap keszitésének felelőse. Nagyon érdekes feladat volt,de farasztó .Mégis 
megérte,mert  a kész újság bizonyította .A munkának  meg lett a gyümölcse. A szerkesztés mellet a nyomtatott 
lapokat hajtogatni is kellet. Ezt többen végeztük . Utánna az eladás következett. Végigjártuk az 
iskolát .Osztályról osztályra mentünk  és a figyelőt hirdettük. Volt hogy sokat vettek belőle ,volt mikor 
kevesebbet, de ez nem okozott gondot. Ez az újság rögziti az iskolában történt dolgokat.Szó van a  versenyekről 
és érdekességekről,az ünnepekről.Mindez azért hogy minden  diák tudomást szerezhessen róla. Nagyon 
szerettem szerkesztő lenni .A tanár úr segítségével  és irányitásával jónéhány iskolalapot készitettünk. A 
jövőben is az ő vezetésével készüljön Figyelő újság az iskolában.                                                   Butás Flórián 

a Figyelő főszerkesztője 2017/2018-es tanévben 

 

Arra a kérdésre, hogy mit jelent(ett) számomra a Figyelő, leírni a gondolataim, megjelentetni azokat, 
részesének lenni a „Figyelő-családnak”, nem tudnám egy-két mondatban megválaszolni, hiszen számtalan érzés 
és emlék ébred fel bennem ennek kapcsán. A tizenéves kor igen érzékeny periódus az ember életében. Akkor 
bontogatjuk szárnyainkat, feszegetjük határainkat, próbálgatjuk képességeinket, egy szóval: keressük 
önmagunkat. Éppen ezért olyan fontos a támogatás és a tanulás az idősebbektől, a bölcsektől. Ők terelnek 
minket a helyes útra, adnak útmutatót, de elsősorban segítenek megtalálni azt a bizonyos utat. Ahogyan a 
Figyelő és a kiváló tanári kar tette az én iskolámban. A Figyelő megtanított arra, hogy keményen kell dolgozni 
az elismerésért, hiszen a legjobb írások kerülhettek be a lapba. Így a törekvés sosem maradt el a részemről. 
Megtanított arra, hogy nem szégyen kifejezni és nyilvánosságra hozni a saját gondolatainkat, még akkor is, ha 
azokkal nem ért egyet mindenki. Ki kell állni a saját véleményünk mellett, vállalni azt a nyilvánosság előtt. 
Emellett, mondanom sem kell, hogy gazdag szókincsre tettem szert, megtanultam fogalmazni, helyesen írni, 
széleskörűen gondolkodni, értelmezni és tisztelni mások írásait, gondolatait. Ezek a kis „kockák” évről évre 
épültek egymásra, aminek köszönhetően ma nem lennék itt, ahol vagyok, illetve nem lennék ilyen, amilyen 
vagyok. Feltalálom magam minden helyzetben és bármilyen munkahelyen, ki tudom fejezni magam írásban és 
beszéddel egyaránt. Ez pedig a híd minden emberi kapcsolat, munkaviszony vagy feladat között. Összegezve, 
kiváló alap nélkül nem lehet jó házat építeni. Az emberek döntése, hogy ezt a „házacskájukat” életük végéig 
szépítgetik vagy egy idő után elhanyagolják. Én az enyémet folyamatosan ápolom, hiszen ami ilyen erős alapra 
épült, megérdemli a folyamatos gondozást.                                                                                          Péter Diana 

a Figyelő szerkesztője 2006/2007-es tanévben 
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30 éves a Figyelő 

Iskolánk diáklapja, a Figyelő idén ünnepli 30 éves fennállását. 
Elődje, a Kistörténész 1958 decemberében indult a történelmi szakcsoport lapjaként. Első szerkesztője Simonyi 
Mária tanárnő, illetve Sipos Tibor, Kartag Nándor, Benedek Mária, Ludvig Zsuzsanna volt. A régi számokkal 
együtt őrizzük az iskolában Miska bácsi dicsérő levelét. Fadisák Mihály író, a budapesti rádió szerkesztője 
ugyanis nem csak Aranyharsona díjjal jutalmazta tollforgatóinkat, hanem személyesen írt levelében mondta ki 
véleményét a Figyelőről, amely szerinte az iskolaélet színfoltjait vetíti elénk, s ezzel a legszínvonalasabb 
magyarországi diákokkal is felvehetné a versenyt. 
A Figyelőt a Radnóti Miklós önképzőkör tagjai szerkesztik. Főszerkesztője 
Szarvas Laura, vagyis én vagyok, a felelős szerkesztő pedig 
magyartanárnőnk. Koncz Erzsébet, Pénztárosunk Kiss Enikő, nyolcadikos 
tanuló. 10 dinárért árusítjuk. Mit csinálunk a pénzzel? Elköltjük könyvekre. 
Olyanokra, melyeket jutalomként osztunk ki a szavalóverseny és 
nyelvművelő verseny iskolabajnokságainak. 
Noha, igen szerény köntösben jelenik meg, izgatottan várja mindenki az 
iskolában. Van egy nyomdában készült, igazi, Figyelőnk is, mely a Petőfi 
iskolák 17. Találkozójára készült. Diáklapunkról még a Széchényi könyvrtár 
is tud! Erre büszkék vagyunk!!! 

A szerkesztő: Szarvas Laura 

1990/1991 

A Kistörténész egykori szerkesztői 
Egy diáklap életében 30 év nagy idő. Egykori szerkesztői ma már felnőtt 
emberek, apukák, anyukák. Iskolatársaim szülei is írtak valamior 
diáklapunkba. 
Sípos Tibor ma már jogász. Kartag Nándort pedig mindannyian ismerjük az 
Újvidéki televizióból. Ők voltak az élőújságon a vendégeink, ugyanis ők 
indítottak el a Kistörténészt, a Figyelő elődjét. 
Bevallom, a szívem egy kicsit hevesebben dobogott a kellettnél, mikor a 
színpadon, a közönség előtt megköszöntem a beszélgetést. 
-Hogyan készült a Kistörténész? 

Sípos Tibor: A lapot mi magunk készítettük. Sok munkát igényelt. Minden 
egyes oldalt külön kellett nyomtatnunk. Az írás mellett, én rajzoltam is. 
-Nagyszámú olvasója volt a Kistörténésznek? 

Kartag Nándor: Fontos létszámra nem emlékszem, viszont arra inkább, 
hogy nagy volt iránta az érdeklődés. 
-Mi öztönözte írásra? 

Kartag Nándor: Én akkor hatodikos voltam, a történelem tanárnő vont bele 
a lapszerkesztésbe. Több szakcsoportnak is tagja voltam. Szerettem 
mindenben részt venni, szerepelni. 
-A későbbiek folyamán találkoztak írással? 

Sípos Tibor: Igen, gimnazista koromban bekapcsolódtam az önképzőkör 
munkájába, s később is jelentek meg verseim a Magyar szóban. A rajzolás, 
festés lett igazán a hobbim. Sok festményemet külföldön is ismerik. 
Kartag Nándor: Én gimnazista koromban folytattam az írást. Elvégeztem a 
bölcsészeti egyetemet, majd a Képes Ifjúság  szerkesztője lettem. 
-A szerkesztés mellett jut ideje írásra? 

Kartag Nándor: Sajnos nem. 
-Mi a véleményük a ma már 30 éves Figyelőről? 

Kartag Nándor: A szerkesztés nem gyerekjáték, és nagyon szép, hogy 30 
évet megélt. Kívánom, hogy éljen még ennyit. 
Köszönjük a jókívánságokat, a beszélgetést, és hogy az elfoglaltságuk 
mellett szakítottak időt arra, hogy eljöjjönek erre az ünnepléségre. 

Szarvas Laura 
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Sipos Tibor: Gondolatok   
 

A rétek tavából jöttem, 
a mezőről 

a földet túró barázdák közül. 
A dűlőutak forró nyarából jöt-

tem. 
Örömmel mondom ezt, 
s talán büszkeséggel. 

 

Ott tanultam első szavam 

a vörös hajnalra ébredő 

fehér tanyák között. 
És így nőttem ki  

a szétomló hant közül, 
mint vadmuhar a nyesőkapák 

után.  
 

Láttam vihart, sötét felleget. 
Levélhasító jeget 

és keresztetvető anyát. 
Láttam öklére hajtott fejét 
gondokbamerült apámnak. 

És felnőtt embert 
sírni láttam én. 

 

De mégis kedves maradt a rét, 
mert a gondokat 

mosolyra érlelte a forró 
napsütés. 

És erőt adott a kérges 
tenyérnek, 

hogy földet morzsoljon a kéz... 
 

Most itt vagyok 

a zúgó emberraj között. 
A világ zajában kullogok, 

hogy embertaposó 

emberré váljak. 
És együtt kusszak 

acéltornyok hegyére, 
hogy onnan mégegyszer 

visszakiáltsak. 
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Az  élőújságon elhangzott köszöntő: 
Szeretettel köszöntelek benneteket, Figyelő barátokat, igazgatónkat tanárainkat s kedves 
vendégeinket... Azért jöttünk most össze, hogy megünnepeljük diáklapunk 30. születésnapját, 
megismerjük egykori szerkesztőit, akik ugyanúgy, mint mi, egy kicsit többet törődtek az igényes 
nyelvhasználattal, az anyanyelvünk csiszolásával. „A magyart is tanulni kell, még született magyarnak 
is ha nem csiszolja, újítja folytonosan berozsdásodik”- mondta Kodály Zoltán. Tájainkon fokozott 
szükség van erre,mert a nemzeti kisebbség számára a helyes anyanyelvhasználat egyben létkérdés is. 
Fennmaradásunk és fejlődésünk alappillére ez. Mivel szeretünk olvasni, a jó írók - a nyelv művészei - 
példát mutatnak nekünk. Sokszor nehéz összeszedni gondolatainkat, hogy az írás valóban tükrözze 
mindazt, amit el akarunk mondani. Hogy szépen, logikusan kapcsolódjonak egymáshoz a mondatok, 
hogy mindig éppen a legjobb, legkifejezőbb, legodavalóbb szót találjuk meg mondanivalónk 
kifejezéséhez. S ha a szavak nem dadognak, hanem szárnyalva röpítik gondolatainkat, akkor tudunk 
csak igazán bánni a nyelvvel. Ha úgy tudjuk elmondani élményeinket, hogy az olvasó, a hallgató 
velünk együtt élje ott azokat a szépségeket, amelyekben nekünk volt részünk. Ehhez jól kell 
ismernünk anyanyelvünket, mint ahogy Lőrincze Lajos, a nagy magyar nyelvész is mondta: ”Nem 
igazán művelt ember az - beszéljen bár jól-rosszul több nyelven is -, aki anyanyelvét nem ismeri 
eléggé, nem tudja jól használni. Persze az anyanyelv igazi, alapos megismeréséhez idő, türelem, 
kitartó munka kell, de megéri a fáradságot.” 

Ahonnan az újság szerkesztésének gondolata elindult 
Simonyi Mária történelem szakos tanárnő 30 évvel ezelőtt iskolánkban történelmet adott elő. Ma a Todor Cukin 
Gimnáziumban tanit. Iskolánkban ő  volt a Kistörténesz cimű lap szerkesztésének kezdeménezője. Vele 
beszélgettem el a nemrég megtartott élőújságon, melyet a Figyelő fennállásának 30.évfordulójára szerveztünk.  
-Kinek  az ötlete volt a Kistörténész cimű lap elinditása? 

-A történelem szakcsoport ötlete volt a lap elinditása. Később bekapcsolódott az önképző kör is a szerkesztésbe. 
-Miért látszódott szükségesnek a gyermekújság szerkesztése és mi volt a szerepe? 
-Nagyon szép és ötletes volt a szakcsoport  lelkes dolgozóinknak és a lap olvasóinak is. Az újságból a diákok 
sokat tanulhattak. 
-Milyen érdekességeket tartalmazott az újság? 

-Az újságban tréfák, rejtvények, mesék, versek voltak, melyeket a tanulók írtak. Az újságba kerültek még a 
legjobb fogalmazások is. 
-Hogyan álltak a diákok a munkához? 

-Nagy lelkesedéssel fogtak munkához. Szívesen készítették a lapot. 
-Ki adta meg a feladatot az iráshoz? 

-Vasárnapokon az iskolában gyülekeztünk. Ilyenkor kisebb tagú csoportot alakítottunk. Mindegyik csoportnak 
megvolt a feladata. Ki a fogalmazásokat, ki pedig a rejtvényeket gyűjtötte össze. 
-Mi a véleménye a mai fiatalokról, olyanok mint régen, örömmel végeznek-e a tanításon kívül is munkát? 

-Én nagyon szeretem a fiatalokat, ezért is lettem tanárnő. A mai tanulók is olyan szorgalmasak, mint régen, 
csak lelkesíteni kell őket.  
-Köszönöm a beszélgetést, és hogy vendégünk volt ezen az ünnepségen.                                 Rabóckai Ilonka 

 

Immár 60 éves iskolánk gyermeklapja is a FIGYELŐ! Örömmel gondolok vissza azokra a napokra, amikor 
összeülve a kézi nyomtatóval nyomogattuk a lapokat. Az újság a gyermeki önkifejezésre adott lehetőséget. A 
közös együttlétekre. Sok szép gondolatot fogalmazhattam meg, akkor és most is. Jó, hogy őseink elkezdték,  mi 
folytattuk, a jövő nemzedéke pedig még sokáig tartsa fenn! Büszke vagyok arra, hogy gyermekeim is részesei 
voltak ennek a közösségnek! Még a mai napon is, alig várom, hogy megjelenjen a Figyelő! Diákjaimmal már 
megszerettettem, írunk is fogalmazásokat, rajzokat rajzolunk. Köszönöm, hogy részese lehettem és lehetek 
ennek a nagyon baráti és családias közösségnek!  

Csernyák Szilvia 

A Staféta 

Elindul a staféta Belgrád felé 

Hogy vigya békét jelképét minden felé. 
Mindenhol dalal köszöntik 

Szép  hazánk boldog ifjai. 
Balczer Ildikó   
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Alsó osztályban 1-4. 
 

Program hétfőre: 
 beszélgetés a gyermekjogokról és kötelességekről;  
 aszfaltrajz-készítés;  
 ruha- és tanszergyűjtési akció;  
 az óvodások fogadása játékos foglalkozásra; 
Program keddre: 
 plakátkészítés: „jogom van boldogan és egészségesen élni”; 
 bábelőadás; 
Program szerdára: 
 megzenésített gyermekversek a PSMK-ben; 
 rajzkészítés: „rajzoltam egy köpcös kandúrt”; 
 játék a legkedvesebb játékommal; 
Program csütörtökre: 
 gyümölcssaláta készítése; 
 műhelymunka: „test- és hallás-gyakorlatok”; 
 a ruha- és tanszergyűjtési akció lezárása; 
Program péntekre: 
- csere-bere nap: játékok és tanszerek cseréje; 

Our school newspaper, the Figyelő, is very important to us all.  
It is made for the pupils by the pupils. All the writers and editors work really 
hard to create something great. It is multicultural, all the writing is in four lan-
guages: Hungarian, Serbian, English, and German.   
We can practice the languages that we learn in school while reading the news-
paper. Everybody can find something that they like: news about school life, 
interesting articles by classmates, or fun puzzles.  
The Figyelő has a fifty year old tradition, and we should all try to make its 
future just as great as its past. 

Horgászverseny 

 

Egy szép nyári reggelen 

kezdődik az én történetem. 
Horgászversenyre készültem, 

cuccommal máris útnak eredtem. 
 

Sorsolással indult a nap, 
rámkacsintott a hármas lap. 

Lencse úszott békésen a vízen, 
csak mosolyogtam én merészen. 

 

Ringott az úszóm a nád tövében, 
dörzsöltem markom serényen -  

Jöttök szákomba tüstént keszegek! 
s máris merült az úszó egészen. 

 

Így lettem harmadik a versenyen. 
Röpültem haza kupával kezemben, 

de a vizes füvön hasraestem. 
Gondoltam: ez lett ára a sikernek! 

Popov Alex 6.c 
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Ha azt a szót hallom, “népmese”, azonnal melegséget érzek, örömmel telik meg lelkem. Eszembe jut anyukám, 
nagymamám, sőt, dédimamám és déditatám is. Ők szerettették meg velem a mesét. Tőlük hallottam a sok 
érdekes és szép történetet, amelyben mindég a jó győzedelmeskedett, amelyben az igazság mindég elnyerte 
jutalmát.  
Szerettem hallgatni őket, akik ajkáról olyan szépen hangzottak a nekem akkor is és még most is különös, szép 
szavak. A mese a szép szavak, az ízes szavak birodalma, ahogyan azt az interneten egy cikkben is olvastam:  
“Az anya-ízű, az apa-ízű szavak és kifejezések igazi lélek-gazdagítók, lélek-építők, lélek-csiszolók és lélek-

tisztítók.” 

Sokféle típusú mesét hallottam otthon a családban: verses meséket, tündérmeséket, állatmeséket és csalimeséket 
is. 
Most, hogy újra olvastam őket, felfigyeltem, hogy az egyszerű verses mesék rövid mondatokból építkeznek, a 
rímek a maguk dinamikájával teszik mozgalmassá, és utánzásra késszé azokat. Ezekben a mondókás, verses 
élményekben tapasztaljuk meg a ritmus, a szünet, a hangsúly, hanglejtés, hangerő szó-, és mondatformáló erejét, 
jelentését. 
Az állat-mesék középpontjában a cselekvés áll, a beszédfejlődés, a szókincsfejlődés szempontjából ezekben az 
ige tölti be a vezető szerepet. A főhős életútját, életének eseményeit, egymásutániságát, történetének folyamatát 
vázolják fel. Élet-képeket mutatnak be, mely képek összekötésében a bontakozó fantázia tölt be jelentős 
szerepet. A mese nyomán kialakuló belső képek „tápanyagot” adnak a rajzi meséléshez, a történet-szövéshez. 
A tündérmesék hosszú, összetett mondatait kisgyermekként is megértettem. Életfeladatokat, megküzdési módo-
kat, gondolkodási mintákat, érzéseket, erkölcsi tartást közvetítenek ezek a szövegek. A szép szavak, árnyalt 
kifejezések, metaforák, szimbólumok tárházai ezek a mesék, melyek beépülnek a mindennapi kifejezések közé. 
Mondatok – szószerkezetek  
Népmeséink leggyakoribb tarozéka a mesekezdő és mesezáró formulák. Mint pl.: 
-Hol volt, hol nem, hetedhét országon túl, üveghegyeken innen, korpakazlakon túl, ahol a kismalac túr… 

-Boldogan éltek amiíg meg nem haltak. 
Vagy ott sorakoznak a mesebkben a különféle megszólítások: 
-Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál. 
Hasonlóan a mesékbe rejtett szólásokat, közmondásokat is hallhattam: 
-Vérré vált benne, mint barátban a lencse. 
Szavak 

Népmeséinkben sok tájszóra felfigyeltem. Ezekkel gyúlt meg a 
legtöbb problémám, hiszen sokat közülük nem vagy cask alig ismer-
tem a jelentését.pl. cáp (a kecske hímje), eszváta (szövőszék), betyár 
(nőtlen legény, cseléd), trágyáz (ételt zsíroz, fűszerez; zsírt, szalonnát, 
húst rak a főzelékre), az estve (este), vagy a tereny (tenyér). 
Hangok 

Ami a hangzókat illeti a magyar nyelvjárás széles térképéről ol-
vastam, hallottam meséket. Ezen mesékben olvasott-hallott hangzókat 
felölelő szavakból is készítettem rovid kivonatot. (Vót, Embör , Egy-
ször, Eccör, Királ, Édös, Ídös, Láti, Beszíl, Ússe, Gyün, Hun, Sömmi, Abbú, Ebbű, Legíny, Lyány, Mögöszlek…) 

Tarján Orsolya 7.c (I.díjas dolgozat – részlet) 
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Završila se školska godina i počeo je letnji raspust. Moj raspust je započeo kod kuće. 
Majci i familiji sam pomagao, tako što sam okopavao i brao crvenu papriku, a brat i ujna su je brisali i pakovali 
u pletene džakove. Nakon branja paprike i napornog rada, majka je odlučila da ona, brat i ja idemo u Bajinu 
Baštu. Put je bio naporan, no, to nam nije smetalo jer je krajolik bio divan, odmarali smo oči. Domaćin nam je 
bio mamin prijatelj. Obilazili smo taj divan grad, družili se, a bili smo i na raftingu. Reka je bila prelepa, burna i 
snažna. Obišli smo i neke manastire, poput Pustinje i Ćelija. Nakon Bajine Bašte, bili smo na Zlatiboru, našoj 
poznatoj planini, gde nam je takođe bilo lepo, ali i pomalo hladno, jer je planinska klima drugačija. Sledio je naš 
povratak, ali ubrzo nam je mama saopštila da sa bakom idemo u Bosnu, tako da još nije došao kraj našim 
putovanjima, obilascima raznih krajeva. U Bosni smo bili kod rođaka, a neke od njih sam video prvi put, upoz-
nao. Odlazili smo na pecanje, fudbalske turnire i uživao sam u rođakovon ogromnom i prostranom dvorištu, u 
kom je smešten mali, mini zoološki vrt. Divio sam se lepoti paunova. 
Moj raspust je, mogu reći, protekao savršeno. Nadam se da je i vaš.                                             Petar Vuksić 7.a 



Raspust: Došao je kraj školske godine i 
počeo letnji raspust, pun uzbuđenja. 
Na početku raspusta smo proslavili 
bratovljev prvi rođendan, a upravo tad je 
prohodao. Ostatak raspusta sam proveo 
tako što sam se najviše družio i igrao sa 
svojim drugom Mihajlom; vozili smo 
bicikle i igrali fudbal. A bio sam i 
pomalo vredan. Kad god je mami nešto 
zatrebalo, odlazio sam u prodavnicu, pa 
čak i u susedno selo. Tada sam svraćao 
kod svog brata Dragana. Dosta sam se 
odmarao, spavao i gledao TV više nego 
kad je školska godina u toku. Bio sam i 
kod bake i dede u Srbobranu, gde sam 
dosta vremena provodio sa bratom 
Đorđem. Vozili smo bicikle i gledali 
crtane filmove. Krajem avgusta je stric 
Zoran iz Inđije javio da će doći u posetu. 
Njega i njegovu porodicu sam prvi put 
video, upoznao. Bila je nedelja, lep i 
sunčan dan. Pošto nas je vreme lepo 
poslužilo, igrali smo se sa bratom 
Aleksejem, išli na Fantast i uživali u 
prirodi, konjima. Ostatak raspusta sam 
proveo u iščekivanju da krenem u školu. 
Tako je protekao ovaj, a šta će doneti 
sledeći raspust - to ćemo videti, pisati o 
tome. 

Mario Gvozdenović 5.a 
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Raspust sam proveo tako što sam se više nego obično 
igrao, družio, zabavljao. Nije mi lako da odvojim 
najlepši deo raspusta, događaj. 
Mogu reći da mi je najlepši deo raspusta protekao u 
druženju sa tatom i sestrom. Kako je bilo i veoma 
toplih dana, odlazili smo na bazen da se rashladimo. 
Pored kupanja, igranja u bazenu, rashlađivali smo se 
sladoledom, ali i jeli palačinke. Naravno, bili smo 
srećni, smejali smo se, pričali i igrali. Kada smo 
napuštali bazen, sestra i ja smo bili veoma tužni. 
Uveče, nakon večere, sestra i ja smo odlazili na gornji 
sprat kuće, pričali još malo i igrali se. 
Iako nismo putovali, išli nekud, meni je ovako 
proveden raspust bio najuzbudljiviji i najlepši. 

Ognjen Stojanović 5.a 

 
Kažu da "sve što je lepo kratko traje", a meni se čini da 
je raspust brzo prošao. 
Leto je moje omiljeno godišnje doba, a upravo je tada, 
kao što sam naziv kaže - letnji raspust. Volim kada mi 
sunčevi zraci miluju lice. Sa svojom porodicom sam 
uživao u svakom letnjem danu. Vreme smo provodili 
na bazenu, u šetnjama i kratkim putovanjima. Sa tatom 
sam često išao na pecanje, na Biserno ostrvo i Tisu. Išli 
smo kod rodbine i prijatelja u obližnje gradove, 
Zrenjanin, Suboticu i Srbobran. Deo raspusta sam 
proveo i na selu, u Drljanu i Gunarošu. Uživao sam u 
tihom i mirnom seoskom životu, ali i pomagao baki 
oko domaćih životinja. Takođe, sa porodicom sam 
odlazio na razne manifestacije, koje su se održavale u 
Bečeju. 
I dok pišem ovaj sastav, sedim u školskoj klupi. Iza 
mene su ostali divni dani letnjeg raspusta i sećanje na 
leto provedeno sa najmilijima. 

Miroslav Mrđanov 7.a 
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Školsko zvono 

 

"Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba", a u vezi sa tim dobom je i školsko zvono. 
Kao što znamo, prvo školsko zvono se oglašava 1. septembra. Ono označava kraj raspusta, 
uživanja i dugog spavanja, ali i početak novih obaveza i druženja. Svako dete prolazi kroz 
period kada voli, ali isto tako i ne voli zvuk školskog zvona. Ja ga volim jer ću ponovo videti 
poznata lica, šaliti se i nešto naučiti. Voliš li i ti školsko zvono i obaveze na koje te ono 
podseća? Volela bih da se što više dece raduje školskom zvonu, da ga shvate kao nešto novo, 
kao period odrastanja a ne samo obaveza. Meni je ovogodišnje oglašavanje školskog zvona 
donelo dosta promena, briga ali i novih drugara. 
S radošću iščekujem zvuk zvona, spremna da uživam u čarima škole. Hajde da uživamo u 
čarima škole i da zaboravimo na roditeljsku galamu! Želim da budemo deca koja će se i kuditi i 
hvaliti, a pre svega drugari, koji se čuvaju, podržavaju i štite jedan drugog. 

Sara Pekalić 8.a 

 

Svi mi na različite načine shvatamo neke događaje. Vidimo istu stvar, ali je na različite načine 
prihvatamo i opisujemo. Tako je i sa školskim zvonima.  
Većini učenika školsko zvono nije ništa drugo do znak da moraju ući u učionice, hteli to ili ne, 
provesti 45 minuta u njima. U toku časa, većina razmišlja kada će se zvono oglasiti. Kada će taj 
zvuk okončati njihove muke? Zvono se oglašava. Nestrpljenju i uznemirenosti je došao kraj. 
Nastavnici i učenici izlaze iz učionica. Kraj časa, koje je zvono oglasilo, ujedno označava i 
početak buke. Učenici se nalaze, smeju se, neki viču. Zvono se ponovo oglašava, što znači i 
početak časa. Ponovo kao u nekom začaranom krugu. S druge strane, nastavnici zvono 
drugačije doživljavaju. Sa zadovoljstvom iščekuju taj zvuk, srećni što će moći da prenesu 
znanje. Neki učenici zaborave da je čas u toku, da traje, te nastave sa pričom. 
Zvono se čuje. Zvuk koji treperi u ušima učenika. Zvono će se ponovo oglasiti i doneti tišinu. 
Tišinu koja ništa ne znači. 

Aleksandra Mrđanov 8.a 
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 

У нашој школи се и ове године, 26. септембра, обележио Европски дан језика. 
Обележавањем овог дана доприносимо неговању толеранције, језичке и културне 
шароликости. Припреме за овај дан почеле су недељу дана пре када су ученици виших 
одељења почели да праве презентацију и едукативне постере на тему учења страних 
језика. Програм је био тематски обојен, те смо  се ,ове године, упознавали са европским 
језицима кроз стихове, музику и игру. Поред тога, ученици су припремили и изложили 

специјалитете европских 
земаља, по избору. У 
завршном делу програма био 
је организован музички квиз у 
којем су ученици требали да 
препознају на којем се језику 
изводи одређена песма. 
Координатор програма је била 
наставница српског језика.  

Сунчица Бањанин  
проф. српског језика 



A bizonyítvány: Szerda délelőtt szépen sütött a nap. Én mégis rettenetesen szomorúan éreztem magam. 
Elkaptam a bizonyítványom. Az állt benne, hogy megbuktam.  
Hazafelé kétségbe estem.  
-Hogy mondjam ezt el szüleimnek? El lehet ezt egyáltalán mondani? 

-Vajon mit szólnak majd anyáék? Leszidnak? Megbüntetnek? Hogyan? Mivel?  
Hazaérve próbáltam visszahúzni magam a szomorúságból. Nem sikerült. Bementem a szobámba és sírni 
kezdtem.  
Még szipákoltam, amikor megcsörrent a telefonom. Léna, az unokahúgom hívott: 
-Szia... Valami bajod van? – kérdezte, mert azonnal észrevette, hogy bánt valami. 
-A... bizonyítványomra... egyest... kaptam. – nyögtem ki nehezen. 
-Ezért ne sírj! – szólt hozzám kedvesen, vigasztalva. – Velem is történt már hasonló dolog. Egy kis dorgálástól, 
büntetéstől pedig nem lesz semmi bajod. 
Lassan megnyugodtam. Előmerészkedtem a szobámból és megkérdeztem anyutól, hogy el mehetek-e Dorkához. 
Anya elengedett. Azonnal elrohantam. A bizonyítványról hallgattam. Még nem volt erőm beszélni róla. Egész 
úton Dorkáék felé gyötört a lelkiismeret.  
-El kellett volna mondanom anyának! 
Nem tudtam mit kezdeni magammal. Össze voltam zavarodva. Ezt még csak tetézte, hogy amikor benyitottam 
Dorkához, azonnal azt kérdezte: 
-Mit szóltak a rossz jegyhez? 

-Hát... – és elpityeredtem. Nem tudtam mit mondjak. Hallgattam. 
Ekkor érkezett meg Kata a szomszédból: 
-Sziasztok. Szia Zoé! Mit szóltak a kampóhoz? 

-Hát te ezt honnan tudod? – kérdeztem csodálkozva. 
-Hát szinte az egész falu tudja.  
-Jaj! – sápadtam el. – Mi lesz ha anyáék a tejes embertől tudják meg. Vagy a szomszéd Pista bácsitól.  
Pánikban estem, de azért törtem a fejem a jó megoldáson. 
-Nekem haza köll mennem. Fontos dolgom van. 
És elrohantam. Dorka és Kata valószínű sejtették, hogy mi lehet az a fontos tennivalóm. 
Otthon fogtam az értesítőm és anya elé álltam a nappaliban: 
-Any, egyest kaptam a bizonyítványba. 
-Jaj kicsim, hát azért nem dől össze a világ. Máskor mondd el azonnal. Nem haragszom rád. Csak igyekezz 
jobban tanulni. 
Szememben könnyel öleltem át anyát. Megkönnyebbültem. 
Megfogadtam, hogy kijavítom az egyest és legközelebb azonnal szólok, ha rossz jegyet kapok. 

Csúri Kira 4.b 
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Ötödikes lettem... Hurrá! Felsős lettem! 
Szeptember első tanítási napján örömmel 
léptem be az iskola udvarába. Emelt fővel 
mentem a kicsik között. Büszke voltam 
arra, hogy ettől az évtől már ötödik 
osztályos lettem. Első napon 
megismerkedtem az új tanárokkal és az új 
tantárgyakkal. Ezek a tudományok 
segítenek benne, hogy okosabbá, 
ügyesebbé váljak. Izgatottan várom, hogy 
megtanuljam az új ismereteket. A 
tanároktól kicsit tartok. Érdekel, vajon 
milyenek lesznek az órákon. Főleg 
feleltetéskor. Vajon ki mennyit fog 
követelni? Kíváncsian várok még minden 
órát. Remélem nem fogok csalódni! 

Butás Bence 5.b 
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Meine Stadt – Az én  városom: Meine Stadt liegt am Theiß.Sie ist eine schöne  Stadt  
in Serbien. Unser   Zentrum ist schön und neu. Im  Zentrum sind  zwei  Kirchen und 
ein Theater. In der Mitte steht  ein Springbrunnen. Er ist neu und sehr  schön. Es gibt 
viele Bänke im Zentrum,dort sitzen viele Leute jung und alt auch. Im Sommer und  im 
Frühling wachsen viele Blumen unter den 
Bäumen, sie sind bunt. Das ist eine 
Fußgängerzone hier im Zentrum.  Hier darf man 
nicht Rad  und Auto fahren. Viele kleine Kinder 
spielen hier im Gras. Die Erwachsene und 
Jugenliche spazieren und treffen sich  hier 
besonders am Nachmittag  nach dem Unterricht. 
Nicht sehr weit von hier fließt unser schöner Fluß 
der Theiß.Wenn ich Zeit habe, fahre ich Rad  mit 
meinen Freunden am Theißufer. Ich, meine 
Eltern und meine Großeltern sind  hier geboren 
und ich möchte immer  hier bleiben. 
 

 

Felső osztályban 5-8: 
 

Program hétfőre: 
 udvartatarozás és szépítés;  
 uszás;  
 ruha- és tanszergyűjtési akció;  
Program keddre: 
 kirándulás Újvidékre az Adrenalin-parkba; 
 úszás; 
 Világutazó vetélkedő; 
 erőszakmegelőzés; 
Program szerdára: 
 Zene vetélkedő; 
 úszás; 
 sportbemutató; 
Program csütörtökre: 
 Játék határok nélkül; 
 látogatás a Than-házba”; 
 a ruha- és tanszergyűjtési akció lezárása; 
Program péntekre: 
 egészséges táplálkozás: gyümölcs- és 

zöldségsaláta valamint főzőverseny 

 futball-turné; 

Das 60-ste Jubiläum unserer Schülerzeitung, „ Figyelő” 

1958-2018 

Unsere Schülerzeitung  auf Ungarisch heißt  „Figyelő”, auf Serbisch„ Sveznalica” auf 
Deutsch heitßt „ Beobachter”  feiert in diesem Jahr das 60-ste Jubiläum. 
Sie eststand im Jahr 1958. Alle Schüler und Lehrer unserer Schule schreiben die 
Artikel für unsere Schülerzeitung. Man berichtet über die Reisen,  über die Freunden, 
über die aktuellen Erreignisse in der Schule und so weiter. Die Zeitung wird in der 
„Lux Druckerei „in Becse gedruckt . 
Hauptredakteurin ist eine Schülerin der 7. C Klasse, sie heißt Ördög Noémi. Das 
Redaktionsteam bilden die Schüler der 7-ten und 8-er Klassen. 
Wir verteilen nun die letzte Nummer der Zeitung  an die Gäste, und hoffen, dass man 
sie lesen wird. 

 

 

 

 

Táborozás 

 

Játék, tánc, ének, 
ez volt csak a lényeg. 
Ebéd után méláztunk, 

délután métáztunk. 
Táncoltunk egész este. 
Sok barátot szereztem, 

Mindnek nagyon megörültem. 
Élményből lett rengeteg, 

Ezeket mesélve kezdem a tanévet. 
Varnyú Viola 6.c 



 

A könyvhónap alkalmából könyvkiállítással egybekötött 
könyvvásár nyílt iskolánkban. Csütörtökön délelőtt kilenc 
órától pénteken délután öt óráig lehetett könyveket vásárolni. 
Tüski Valéria 7.b (1964) 

Iskolánkban megalakult a Hobby Klub Csernicsek Borbála tanárnő vezetésével. A csoportot a szalvétát, jelvényt, 
képeslapot, régi pénzt gyűjtők és a kézimunkázók alkotják. Első kiállításukat március 27-én, iskolanapon 
tartották, nagy sikert arattak. 

Horváth Regina 8.a (1974) 
Iskolánk sikeresen együttműködik a II.helyi közösség területén lévő kulturotthonban dolgozó Ifjúsági 
alapszervezettel. Többször ingyenes mozielőadást szerveztek a tanulók részére, valamint kirándulást a Jezero-i 
birtokra és Palicsra az elsős, másodikos és harmadikos osztályoknak. Köszönet ezért a szép napokért az Ifjúsági 
szervezetnek.  

Brasnyó Judit 6.b (1984) 
December 21-én a hadsereg napja alkalmából a Vuk Karadžić kultúrotthonban kiosztották a díjakat a legszebb 
festményekért, melyek a színház előcsarnokában voltak kiállítva. A Petőfi Sándor iskolában két tanuló kapott 
díjat. Sándor Ilonka első helyezést és Turfit Eleonóra második helyezést ért el. Értékes könyvcsomagot kaptak. 

Sándor Ilonka 6.c (1987) 
Az erdőtelepítők mozgalmának régóta aktív tagjai vagyunk. Már 30 éve gazdagítják tanulóink zöldövezetekkel a 
parkot, a környezetüket. Ebből az alkalomból iskolánkat az Erdőtelepítők Tartományi közgyűlése 
aranyjelvénnyel jutalmazta. 

Majer Mónika 5.b (1988) 
Negyedévenként kinevezik a legszebb tantermet iskolánkban. Minden ilyen tanterem kap egy táblát a következő 
szöveggel: „Rendezett, tiszta osztály.” A második negyedévben ez a tábla a 7.a, 8.a és 7.b osztályokba került. 
Vagyis a német, a magyar és biológia termekbe. 

Farkas Zsuzsanna 7.b (1991) 
Az órák közötti szünetekben zenét sugároz az iskola stúdiója. Most a 8.c osztály tanulói végzik a rádiós munkáz. 
Név szerint: Csábi Viktória, Virág Anita, Lukács Lea és Ördög Antonella. 

Ördög Antonella 8.c (1998) 
A Csiribiri Társulat a szünidőben is tartott összejöveteleket. A Gyereknek lenni jó című műsorukat állították 
össze, gyakorolták be. Szereplők: Bezeg Attila, Horváth Zsolt, Csábi Orsolya, Varnyú Adrianna, Takács Zsolt, 
Harkai Mónika, Kurunci Arnold, Nešić Máté, Besenyi Árpád és Bilik Blanka. 

Bilik Blanka 5.b (2004) 
Az elmult napokban megemlékeztünk iskolánk egykori diákjáról, Pap Józsefről, költőről, aki  szeptemberben 
távozott az élők sorából. Józsi bácsi 2003 tavaszán járt iskolánkban 
egy író-olvasó találkozón.  

Kozma Emese 8.b (2005) 
2008 novemberében a PSMK vendége volt Jókai Anna írónő. A 
Figyelő szerkesztőségének szűk gárdája is részt vett az író-olvasó 
találkozón.(...) Mikor az írónő belekezdett mondanivalójába, azonnal 
mindenkinekérthető volt, hogy egy nagy gondolkodót hallhat, aki a 
nyelv szeretetét, a nemzete szeretetét tűzte ki élete legfontosabb 
céljának. Jókai Anna előadása mindenkit lenyűgözött. Hosszú taps 
jutalmazta műsorát, amelynek végén mi diákok lefényképezkedtünk az 
írónővel. 

Molnár Gergely 6.b (2008) 
Iskolánk két tanulója, a nyolcadikos Fehér Norbert és Barna Balázs 
részt vettek a Tantárgyháló pályázatán. Témájuk Óbecse volt, ezért 
három adai nyolcadikos diákot meghívtak egy kirándulásra, ahol a 
város nevezetességeit mutatták be nekik. 
Varnyú Kinga  7.b (2015) 
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Iskolánkban 2018. május 12-én megtartottuk Madarak és fák-

napi rendezvényünket, melyet az ÖkoBecse polgári szervezettel 
közösen valósítottunk meg. A rövid műsorban fellépett iskolánk 
diákkórusa Kollár Boglárka tanárnő vezetésével. Dupák Árpád a 
tölgyfáról tartott előadást Tót Zsolt biológiatanár felkészítésének 
köszönhetően. Ördög Tímae és Miroslav Mrđanov szavalt a fákról, madarakról. A fellépések után kiosztottuk az 
angol, magyar és szerb nyelvű irodalmi és képzőművészeti pályázat díjazottjainak járó ajándékcsomagokat. A 
műsort vezette: Milinkov Jaszmina hatodikos tanuló és Peter Dianna, a BUM tagja.                                                                           
Ördög Noémi 7.c 

 

Adán, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon iskolánkat három tanuló képviselte: Ördög Noémi 7.c, Tarján 
Orsolya 7.c és Ördög Tímea 7.c osztályos tanulók. Orsolya a nyelvi pályázat első díját érdemelte ki Én és a 
népmesék nyelvi világa címmel írt dolgozatával. Noémi és Tímea is eredményesen szerepelt a nyelvi 
vetélkedőn.                                                                                                                                  Tarján Orsolya 7.c 

 

2018.09.21-én iskolánkba látogattak a kapuvári iskola hetedikesei. Barátkozással, ismerkedéssel jó hangulatban 
telt el a délelőtt.                                                                                                                          Pintér Krisztián 8.b 

 

Alsó osztályosaink az autómentes napra 
kerékpározással emlékeztek meg. A város főterén 
akadálypályán bizonyították rátermettségüket.                                                                                                 
Kovács Dominik 8.b 

 

2018.09.26-án megünnepeltük az Európai Nyelvek 
Napját. Szervező Sunčica Banjanin szerbtanárnő 
volt. Diákjaink műsort készítettek. Kollár Boglárka 
tanárnő vezetésével fellépett iskolakórusunk. 
Énekkel, zenével, vetélkedővel tettük színessé a 
programot.  
Felsőseink nemzetek desszertkülönlegességeivel 

ízesítették a műsor végét. Élménnyel és ízes falatokkal lettünk gazdagabbak.                                                                                                                               
Tarján Orsolya 7.c 

 

Szeptember 25-én asztaltenísz-versenyt rendeztek a sportközpontban. Iskolánkat Lukács Szabolcs, Fehér Dávid 
és Tóth Ákos képviselte. A helyszínen csoportokat alakítottak ki a becsei petőfis, severes és földvári diákokból. 
Persze külön csoportot alkottak a fiúk és a lányok. Az egyik teamba kerülte Szabi egy földvári fiú és én, Ákos. 
A másik fiúcsapatba Dáviddal egy földvári és egy severes fiú került. A verseny végeredménye: iskolánk elhozta 
a második helyezést és egyéniben én szintén második díjjal tértem haza.                                          Tóth Ákos 8.c 

 

Községünkben megtartották a Benedek Elek Mesemondó versenyt. Pénteken, szeptember 28-án a Városi 
könyvtárban négy órakor kezdődött a döntő. Iskolánkból díjjal tért haza: Deák Dominik, Deák Evelin, Tallós 
Kinga és Kisutcai Ivett.                                                                                                                Koncz Antónió 6.c 
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Az ősz 

A fák ősszel lehullajtsák a levelüket és kopaszak 
lesznek.A madarak elköltöznek,mint a fecske és a 
gólya.Az ősz esős évszak és a szél is nagyon fúj.Az 
árpát,búzát learatják,ledarálják majd az állatokkal 
feletetik.Ilyenkor az állatok vastag bundára váltsák át a 
szőrüket és felkészülnek a télre. 

Lázár Enikő 3.b 

Esős, szeles és hideg az ősz. Lehullnak az elszáradt 
falevelek. Elrepültek a madarak:a gólyák,a fecskék,a 
bübos bankák s a darvak.Szeretem,mert 
gesztenyét,makkot,diót és mogyorót szedhetünk. Örülök 
az ősznek, mert ekkor van a szülinapom! 

Gondos Réka 3.b 

Ősszel kezdődik az új iskolaév. Beszinesednek a 
falevelek és lehullanak.A nappalok rövidebbek és 
korábban kezd sötétedni.Napk9zben nincs annyira meleg. Ilyenkor indulnak útnak a vándormadarak:a gólyák és 
a fecskék. 

Szemendri Balázs 3.b 

Az ősz beköszöntével elkezdenek hullani a fák levelei.Az avar a földet beboritva,sárga és barna szinben 
pompázik.Megfigyelhető a gólyák és fecskék útra kelése.A kémények lassan életre kelnek. 

Farkas Larissza 3.b 

Szeptemberben indul az iskola és ez az ősz kezdetét is jelenti. A fák levelei besárgulnak és lehullanak.A 
vándormadarak útra kelnek.Ebben az időszakban kezdik az emberek betakaritani a termést,leszüretelni a szőlőt.A 
gesztenyefák ilyenkor lehullajtsák a termésüket.Valamikor az ovibanállatfigurákat készitettünk belőlük.Ősszel a 
hőmérséklet is csökken. 

Kisutcai Ivett 3.b 

Szerintem az ősz szuper,mert végre kezdődik az iskola. Kicsit lehűl a levegő és ez jelzi a közelgő 
szülinapomat.Néha szomorkás az idő és esik az eső.A nap nem ijed meg a felhőktől,még sokszor megmutatja 
erejét.Ősszel szüretelik a kedvenc gyümölcseimet:a körtét,az almát és a szőlőt.Érdekes az avarban játszani. 

Koncz Villő 3.b 

Egy játékos délután 

Egy békés késő délutáni időszak volt. A barátnőmmel cseresznyét ettünk az utcán. Vihar készülődött. 
Az égbolt beborult. Fekete viharfelhők szöktek az égre. Félelmetes aranysárga villámok sugárotak a 
földre. Morajlott a menybolt.Kis idő múlva az eső is eleredt. 
Színes cikázó fények futottak a felhők között.Beszaladtunk egy tető alá.A víz tócsákban állt. Saras volt 
a talaj. A mennydörgés tovább folytatódott. Elmeséltük az anyukámnak az eseményt. Néztünk ki az 
ablakon. Már-már jócskán besötétedett.a szüleim örültek, hogy az újonnal ültetett virágokat már nem 
kellet meglocsolni. Hazavittük a barátnőmet, majt visszatértünk otthonunkba. 
A hangok egyszeriben eltávolodtak. A zivatar azonban nem állt el.    

Ördög Gabriella 5.b  
Az  édesanyám 

Az én édesanyámat Máriának  hívják. 38 éves lesz. 
Karcsú a testalkata. Sovány és alacsony termetű. A haja barna és válligérő. Általában összefogva 
hordja. A szeme zöldekék szÍnű. Szépen csillog a fényben. Az ajkai vékonyak. Az arcbőre hóka. Néha 
napján ki is sminkeli magát. Törekszik a lehető legjobbat nyújtani a család számára.rendsyeresen, 
kitartóan végzi a házimunkát. Jómodorú, illedelmes mivel a boltokban, üyletekben vagy netán az 
ismerős embereknek mindig köszön kedvesen és barátságosan. Vidám természetű. Szabad idejében 
szeret varrni és telefonos játékokat jászani. A kedvenc színe a kék. Trénerka nadrágokat és kötött 
blúzokat visel. 
Azért szeretem őt, mert  igazságos, kedves és jószívű. Nagyon szeretjük egymást örök időkig. 

Ördög Gabriella 5.b  
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A gyümölcsös 
Elérkezett szeptember. Megkezdődött a tanítás. Nekem nagyon hiányzik a gyümölcsös. Nincs szabad időm, 
hogy kijárjak a gyümölcsösbe, a friss levegőre és gyönyörködhessek a szép tájban. Pedig nagyon szeretek 
bámészkodni a határban. Sok a látnivaló. Tanyákat, kis házikókat, fákat, bokrokat, madarakat, állatokat lehet 
látni. Legjobban az tetszik, hogy messzire lehet látni, nincsenek nagy épületek, gyárak, csak a növények, 
kukorica és napraforgótáblák és a hatalmas nádas. 
Gyümölcsösünkben olyan kis házikó van, ahol lehet élni, lakni is. Vízhez is hozzájutunk, ami szükséges az 
élethez. Gyümölcsöt és züldséget termelünk. Földünkhöz közel található a Holt-Tisza. Ott gyakran horgászni 
szoktam, amíg a szüleim kapálnak. A közeli nádasból madarak csivitelése hallattszik. Van, amikor 
elcsendesednek, ilyenkor ragadozó csörtet a nádasban. Vagy sikló csúszik a vízen.  
Ezekért a pillanatokért szeretem a gyümölcsöst, a nádast, a határt. 

Kiss Alex 4.b 

A barátom 

Legjobb barátom Máté. Ő tíz éves fiú. Elsős korunk óta barátkozunk. Egy osztályba járunk. Mindketten 
Petőfisek vagyunk.  
Máté magas termetű, sportos alkatú. Vidám természetű, így mindég mosolyog és jókedvű. Kajakozik és focizni 
is szeret. Iskolán kívül sokszor a szabadidőnket is együtt töltjük. Legtöbbször az utcán biciklizünk. Hol nálunk, 
hol náluk szoktunk összejönni. Szívesen focizunk, zavarócskázunk ilyenkor. Persze olykor egy-egy csínytevés 
sem marad el.  
Egyik alkalommal kiterveltük, hogy sétálni megyünk. Sétálás közben megakadt a szemünk a házakon lévő 
csöngőkön. Összenéztünk és szó nélkül ugyan arra gondoltunk: becsöngetni és elmenekülni. Meg is tettük. 
Egyszer. Kétszer. Háromszor... Sokszor. Csak azt nem figyeltük, hogy az egyik ház lakója a sarokról figyelt 
minket. Meg is kaptuk tőle a magunkét. Tanultunk belőle. Legközelebb óvatosabbak voltunk... miközben 
becsengettünk. 
Remélem Mátéval a barátságunk örökké fog tartani és csínytevéseinken együtt nevetünk majd. 

Herbatényi Botond 4.b 

Apa hiányzik 

Ma is emlékszem 2017. február 11-ére. Hideg szombat este volt. A folyosón sok bőrönd sorakozott. 
Megérkezett Árpi, apukám barátja. Apa azonnal az autóba vitte a sok csomagot. Aztán ő is beült. 
Integetett. Én is integettem neki. Majd az autó elrobogott apával. Ugyanis azon a napon indult el 
Németorszégba dolgozni. 
Ekkor minden megváltozott. Napok, hetek, hónapok múltak el, s Ő nem volt velünk. Hála a modern 
technikának, telefonon minden este sokat beszélgetünk vele. Elmesélhetjük a napunkat, hogy milyen 
volt, mi történt velünk... de ez mégsem ugyanaz, mint régen. Ebédkor is üres a széke, reggel és este az 
ágya, hétvégeken se nincs együtt a család. Számos fellépésre, ünnepségre nélküle megyünk el. Még 
mindég emlékezek azokra a szép pillanatokra, amikor együtt fociztunk, kártyáztunk, játszottunk, 
megnéztünk sok-sok rajzfilmet, együtt kirándultunk. Ez mind a multé! 
Hosszú idő után egy szép nyári napon újra ott állt az ajtóban. Rögtön átöleltük egymást. Sajnos csak 
szabadságra jött, ami két hétig tartott. Aztán újra búcsúzkodhattunk.  
Most Magyarországon dolgozik. Kéthetente jár haza két napra. 
Már semmi sem olyan, mint régen. Nem marad más, csak a szép emlékek, s a remény, hogy egy napon 
talán újra olyan lesz, mint régen. 

Herbatényi Botond 4.b 

Emese hiányzik 

Emesével elsőben kerültünk egy osztályba. Ismertük már régebbről egymást, unokatestvére szülinapjáról, akivel 
együtt jártam oviba. 
Osztályunkban az iskolában öten voltunk lányok. Igyekeztünk összetartók lenni. Emével jó barátnők lettünk. 
Mindig kedves és segítőkész, barátságos és lelkiismeretes lány volt. A harmadik osztály második felében 
bejelentette, hogy elköltöznek. A negyedik osztályt már másik iskolában kezdte meg. 
Emese nagyon hiányzol. Az iskolapadban üres a helyed. A szünetben hiányzik a nevetésed. Gyere vissza! 

Sétáló Anett 4.b   
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Halad a munka 

Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e, hogy már hosszabb ideje dolgozik egy nagyobb léleg-
zetvételű színdarabon.  
Twain így válaszolt: 
– Igen, most egy négy felvonásos, három szünetes darabon dolgozom, s a szünetekkel már kész is 
vagyok! 
 

Favágó verseny 

Favágó versenyt rendeznek a kanadai favágóknak, amit egy vékony kis fickó nyer meg. A verseny 
után megrohamozzák a riporterek. 
- Hogy tudta megnyerni a versenyt? 

- Nagyon sokat edzettem! 
- Na és hol edzett? 

- A sivatagban. 
- De hiszen a sivatagban nincs is fa. 
- Persze... MÁR nincs! 
 

Kedvenc író 

Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazoláso-
kat, amikor nem jövök iskolába. 
 

Kedvenc tantárgy 

- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A kvantumfizika. 
- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát! 
- Hát éppen ezért! 
 

Tájszólás 

A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amiben benne vannak azok 
a szavak, hogy "mennyi", "ennyi", "annyi". 
- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a tanárnéni. 
- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak ennyi 
annyi. 
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A vaktérképen jelöld be a következő folyókat:  
Tisza, Duna, Nilus, Amazonas, Gangesz, Jangce, 
Mississippi, Volga,Mekong, Kongó, Temze, Rajna, 
Sió, Ipoly, Olt, Gambia, Indus, Missuri, Körös. 

Heló fiúk! 
Heló lányok! 

A nevem 

Waldo. 
 

A nyáron 
ellátogattam 

egy múzeumba. 
Ott készült  

ez a felvétel.  
A nagy 

forgatagban  
ott vagyok én is. 

De hol?!  
Keress meg. 

 

Sok sikert. 
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SZÍNEZŐ ↑ 
Mutasd meg 

Petinek, 
hogyan juthat 

el a Petőfi 
iskolába! ↓ 



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

 

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

Köztársaság utca 135. 
Републиканска 135. 
21220 Óbecse - Бечеј 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 

 

Основна Школа  
“Петефи Шандор” 

Phone: 021-6915-692 

Fax: 021-6915-692 

E-mail: ospetefi@stcable.rs 

Figyelő—Sveznalica 
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ДОНАТОР: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 

Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне 
заједнице 

 

TÁMOGATÓ: 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM 
TARTOMÁNY 

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 
Titkárság 

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem. 
Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét. 
Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya. 
És valóban ősszel a föld 

Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 

Álmos ő, de nem beteg. 
Levetette szép ruháit, 

Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 

Reggele, a kikelet... 
 

Petőfi Sándor 

Ördög Noémi 7.c 


