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Figyelő—Sveznalica 

„E templom  
s iskola között  

Futkostam én is egy-
koron,  

S hűtöttem  
a templom falán  

Kigyulladt  
gyermek-homlokom.  

Azóta hányszor  
éltem át ott  

Lelkem zsenge  
tavasz-korát!  
Ne hagyjátok  
a templomot,  
A templomot  
s az iskolát!” 

Reményik Sándor 

Tartalom: 
Húsvéti gondolatok 

Iskolanapra készülve 

Hova tovább? 

Kis tollforgatóink írásai 
Sulihírek 

Angol oldal 
Sveznalica 

Német oldal 
Viccek 

Fejtörők 

Versek 

Idézetek 

Riportok 

Tudósítások 

Gyermekrajzok 

 



Régen és most... 
 

Az Alsóvárosban 1891-

ben épült fel az első 
tanoda, amelyet Mátyás 
király állami 
népiskolaként tartottak 
nyilván.  
A Petőfi Sándor 
Általános Iskola 
működéséről a Járási 
Népbizottság hozott 
határozatot 1955. június 

6-án. Megalakulásakor 780 tanulója volt, 26 tagozattal. Ekkor a 
tanítás hat elavult bútorzatú épületben folyt. 
Az új épület alapkövét 1960-ban rakták le, és három év múlva már 
itt folyt a tanítás - korszerű bútorokkal felszerelt tantermekben - a 
legjobb körülmények között városunkban. A munkafeltételek 
színvonalán azóta is igyekszünk minduntalan javítani. 
1970-ben integrálták az általános iskolákat, és 1971-től a dreai és 
miloševói diákok a felső osztályokat a Petőfi Sándor 
anyaiskolában végezhették. A két faluban csak kombinált 
tagozatok maradtak az alsó osztályosoknak. 
1982-ben iskolánk új szárnnyal bővült. Azóta 16 tanteremmel, 
diákkönyvtárral, ebédlővel, és egy a testnevelés céljára átalakított 
teremmel rendelkezik. A számítógépes kabinettet 2004-ben 
szerelték fel. Anyagi eszközök hiányában tornacsarnokunk még 
mindég csak épülőfélben áll. 
Az évek során, iskolánk és tanulóink számos elismerést, díjat, 
jutalmat, kitüntetést, oklevelet és plakettet kaptak. Több 
alkalommal résztvevője és házigazdája volt a Petőfi Sándor, a 
Petőfi brigád és a Kis Ferenc nevét viselő iskolák találkozójának. 
2005-ben a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság 
valamint az óbecsei önkormányzat közös támogatásával 
adaptáltuk a padlásteret és egy dísztermet alakítottunk ki benne. 
Iskolánk tágas udvarral és sportpályával rendelkezik. 
Iskolánkban az oktatás magyar és szerb nyelven folyik. 
Diákjainknak a legjobb tudásunk szerint igyekszünk átadni a 
középiskolai továbbtanuláshoz, valamint a mindennapi élethez 
szükséges alapvető ismereteket. És erre muindég törekedni 
fogunk.  
  

A Szerkesztőség. 

O L D AL2 FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Reményik Sándor:   
Templom és iskola  

   
Ti nem akartok semmi rosszat,  

Isten a tanútok reá.  
De nincsen, aki köztetek  
E szent harcot ne állaná.  

Ehhez Isten mindannyitoknak  
Vitathatatlan jogot ád:  

Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

   
Ti megbecsültök minden rendet,  

Melyen a béke alapul.  
De ne halljátok soha többé  

Isten igéjét magyarul?!  
S gyermeketek az iskolában  
Ne hallja szülőjé szavát?!  

Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

   
E templom s iskola között  
Futkostam én is egykoron,  

S hűtöttem a templom falán  
Kigyulladt gyermek-homlokom.  

Azóta hányszor éltem át ott  
Lelkem zsenge tavasz-korát!  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

   
A koldusnak, a páriának,  
A jöttmentnek is van joga  

Istenéhez apái módján  
És nyelvén fohászkodnia.  
Csak nektek ajánlgatják 

templomul  
Az útszélét s az égbolt sátorát?  

Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

   
Kicsi fehér templomotokba  

Most minden erők tömörülnek.  
Kicsi fehér templom-padokba  

A holtak is mellétek ülnek.  
A nagyapáink, nagyanyáink,  
Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  
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„Úgy érezzük, hogy amit teszünk,  
csak egy csepp a tengerben.  

Anélkül a csepp nélkül azonban  
sekélyebb volna a tenger.”  

Teréz anya  
 

128 év.  
64 év.  
Egyik sem rövid idő. Főleg nem egy iskola életében. Mindkettőhöz sok-sok generáció emléke tapad: itt 
tanult / tanuló diákok és itt munkálkodott / munkálkodó tanítók, tanárok emléke.  
Ha a 128 éve alapított Mátyás király iskolát, ha a 64 éve Petőfi Sándorra átkeresztelt - jelenleg is 
működő - utódintézményt szemléljük, mindkettőről elmondható, hogy formálta, alakította, nevesbítette 
községünket, Óbecsét. Szépszüleinket, dédszüleinket, nagyszüleinket, szüleinket s bennünket is értékes 
emberekké neveltek ezen falakon belül. Formálódtunk mindannyian alakítva, csiszolva egymást - tanár 
a diákot s diák a tanítóját - s közban mindannyian magunkba építettük azt az érzést, amit csak úgy 
lehet röviden megfogalmazni, hogy: Mi a Petőfisek.  
Igen, aki itt tanult és tanul, dolgozott és dolgozik, az akaratlanul Petőfissé vált. Magunkba szívtuk a 
„forradalmár” költő lelkületét, a harcra készséget, amellyel baljós időkben mindég helyén volt és van 
és lesz az itt tanultak esze. És szíve. A szív, amely együtt dobban, egyszerre üzen: nem hagyjuk az 
iskolánk! 
Mert el kívánják venni tőlünk.  
De nekünk otthont, hazát jelent e hajlék. „Ki géppel száll fölébe”, annak csak cserép, tégla és üres  
épület e ház. De nekünk itt felnövőknek, itt dolgozóknak csupa lélek, illat, emlék... maga az élet ez az 
iskola. Itt találtunk barátokra, szerelmekre, önmagunkra, büszke utódokra, csillogó gyermekszemekre.  
A közvetlen szomszédságban - a tudás mellett - szereztünk hitet, emberséget. Így ért össze bennünk 
templom és iskola. Nem hagyjuk a templomot és az iskolát! 
Másik oldalon - a tudás és hit mellett - szívtuk magunkba a kultúrát s művészetet. Így ért össze 
bennünk hit, tudás és kultúra. Nem hagyjuk a templomot, a kultúrát és a Petőfi iskolát! 
Ez nekünk Petőfiseknek az alsóvárosi iskola, templom és kultúrház. Hazánk, lelkünk otthona. 
Ezt kívánják elvenni tőlünk...  
Amit mi, Petőfisek nem adunk senkinek, soha! 
 

Idén ünnepeljük diákújságunk 60. születésnapját. Az 
ünnepi számban megfogalmaztuk, hogy lapunk 
kordokumentum. Mindég minden számban egy szelet 
történelmet ültettünk bele.  
Ezt a számot amikor állítjuk össze, még nyitott kérdés, 
hogy mi lesz a Petőfi iskola, diáklapunk, a Figyelő 
sorsa, a mi - diákok és dolgozók - sorsa. Veszik vagy 
marad az iskola, avagy Pál utcaiasan, a grund, a haza? 

Bízunk benne, hogy még sok generáció fog úgy felnőni, 
hogy a Petőfi iskolában érti meg mit jelent a Tisza 
partján felnőni, a községnek tagjává cseperedni, 
ürgevárosivá lenni. Addig is marad a hit, a remény, 
hogy megmarad a haza, hogy szeptemberben is kitárja 
ölelő karjait a Petőfi iskola. Addig is: 

„Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.„ 

Szűcs Budai Engelbert, magyartanár 

O L D AL3 



O L D AL4 

Iskolánkba látogatott Toma Viktória írónő. 
Bemutatta Márti, a kiselefánt a tudomány vilàgàban 
ès Tomi, a varázsló című könyvét. A gyerekeket 
Kulcsár Sarolta és Kollár Karolina segítségével 
elkalauzolta a tudományos mesék világába. Érdekes 
kémiai-fizikai kisérleteket mutattak be. Ajándékul 
10-10 könyvet hagytak könyvtárunkban. Utánuk a 
Csíkos-Pöttyös Zenekar szórakoztatta a diákokat. 
Tartalmasan szòrakoztunk! 
Milinkov Jaszmina 7.c 

Folynak a felkészülések az anyanyelvi versenyre, 

amelynek mind a községi mind a körzeti szintű fordulóját iskolánkban rendezzük meg. A községire készülnek: 
Ördög Gabriella és Varró Tódor az ötödik osztályból, Tallós Kinga és Varnyú Viola a hatodikosok közül, Ördög 
Noémi a hetedikből és Tallós Hédi, Lengyel László a nyolcadik osztályból. Májusi számunkban részletesen 
beszámolunk a versenyről. 
Varnyú Zalán 6.c 

 

Két nagy rendezvényre is készülünk ebben a hónapban.  
Először a március 15-i ünnepi műsorra, amelyben minden felsős diákunk szerepelni fog s így fogunk méltón főt 
hajtani Petőfi és forradalmártársai, bátor nemzettársaink előtt. A megemlékezésről a következő számunkban 
fogunk részletes hírt adni. 
Új Oliver 6.c 

 

Iskolanapunkra készülünk. A nagyszabású ünnepi rendezvényen fellépnek szavalóink, alsós és felsős kórusunk, 
néptáncosaink, alsó és felső osztályos taáncosaink, kisszínészeink, de tanáraink és volt diákjaink közül is 
szerepelni fognak páran. A beszámolót a rendezvényről májusban olvashatjátok kedvesc lapotokban, a 
Figyelőben! 
Józsa Nikoletta 7.c 

 

FIGYELŐ—SVEZN AL IC A 

Farsang 2019 - Karneval 2019 
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A Petőfi Sándor iskolába járok. 
Nagyon örültem, mikor anyukám ide íratott. Sok szép  hírt hallottam már róla. Vártam is, hogy iskolába 
indulhassak! Megismertem a tanító nénit, cukorkát is kaptam tőle! A tanterem is tetszett. Rajzoltunk, mesét 
hallgattunk és tanultuk a betűk vonalait, alakítását. 
Mikor nagyobbacska lettem, a tanítóm megkétdezte, hogy szeretnék-e menni szavalóversenyre? Örömmel 
jelentkeztem, eredményeket is értem el. 
A takarítóktól, tanítóktól, pszichológus nénitől segítséget kérhetünk, bármikor és  bármiben segítenek nekünk. 
Azért szeretek még ide járni, mert közel van, jó az osztályban a légkör és a társaság. 
Sajnálnám, ha nem járhatnék ide többet, mert számomra sokat jelent ez az iskola... 
Kisutcai Ivett 3.b 

 

A Petőfibe sok diák jár, akik közül sokukat 
ismerek. Osztályunkban húszan vagyunk. 
Tanító nénink nagyon kedves, segítőkész. Ha 
nem értjük a tananyagot, különórákat tart nekünk 
órák előtt, és addig magyaráz, míg meg nem 
értjük. Sok versenyen veszünk részt, de emellett 
játszani is szoktunk. Amikor kicsengetnek a 
nagyszünetre és esik az eső megengedi, hogy 
fent maradjunk az osztályunkban vagy az 
előcsarnokban, hogy ne ázzunk meg. A ránk 
szabott feladatokat is becsületesen elvégezzük. 
A hetes mindig letörli a táblát és rendet tart. Az 
udvar nagyon nagy, ahol sokat zavarócskázunk. 
Még van kosárka és focipálya. A díszteremben 
bábjátékokat és ünnepi műsorokat tartunk. 
Remélem, hogy megmarad iskolám és a 
kishúgom is ide fog járni! 
Lázár Enikő 3.b 

 

Szeretem az iskolám: szeretem a Petőfit 
 

Nagyon szeretek a Petőfibe járni. Ebbe a suliba 
járt apukám és a tatám is. Ezek alapján ez az intézmény elég öreg! Tanulást és szórakozást nyújt a tanulók 
számára. Nagyon sok szép élményt szereztem a három év alatt. Jól érzem magam e falak között. Sok jó barátom 
van. A tanító nénit is nagyon szeretjük. 
Remélem, hogy az én családom is ide fog járni! 
Tót  Dominik 3.b 

 

A Petőfi Sándor iskola a legjobb!!!! Nem messze tőlünk, a templom mellett található. Minden reggel 
gyerekzsivajtól hangos a környéke. Nyolc órától indul a tanítás. 
A vidám, színes falak az osztályunkban jókedvre derítenek, akkor is ha durcásan érkezek a suliba. Kedvenc 
helyem a szőnyeg, a játszósarokban. A tanító néni ott érdekes meséket szokott olvasni nekünk, de mi is részt 
veszünk a felolvasásban. Amikor elfáradunk rövidke játékkal . 
Matek és magyar órán csoportmunkában dolgozunk. 
Torna óra? Ahhhh! Igazi kihívás!!!! Stafétajátékok, váltóversenyek..... 
A tanító néni időről időre szebbnél szebb versekkel készít versenyre. Nekem most egy vicceset adott, a 
Mamagájt. 
Minden eseményhez kitalálunk egy szórakozást... 
Ha túl hangosak vagyunk, írat velünk röppellenőrzőt. Akinek nem sikerül és bezúg, esélye van a javításra. 
Az igazság az, hogy velem a tanító néni szerettette meg az iskolát! 
Koncz Villő 3.b 

 



 

Iskolámat Petőfi Sándor költőről nevezték el. Négy 
éve ide járok. Műsorokat szoktunk csinálni. Tavaly a 
karácsonyi műsor tetszett a legjobban. Azért tetszett, 
mert én voltam benne az angyalka. Szeretem a 
műsorokat, mert szerepelhetek bennük. A tantermünk 
szépen ki van festve, be van rendezve. 
Nagyon szeretem az iskolám, amelyhez közel lakok. 
Pekár Nikoletta 4.c 

 

Az iskolában minden nap játszunk valamit. A tanító 
néni nagyon kedves. A tantermünk szép, szüleink 
segítettek kifesteni. Osztálytársaim jószívűek. Sokat 
szerepelünk, s ezt nagyon szeretem. 
Pesti Ivett 4.c 

 

Azért szeretem az iskolám, mert tágas és szépek a 
tantermek. Az udvart fák díszítik és virágokkal van tele. A nagy épület biztonságos. Szerencsére nagyon közel 
van a házunkhoz, ezért mindig gyalog járok a suliba. A tanárok mindenkit egyformán szeretnek. Iskolámban 
kevés az erőszak. Az órákon játszunk, ezért nagyon boldog vagyok az iskolában. 
Hódi Lúcia 4.c 

 

Iskolám hangulatos, csöndes és nyugalamt ad. Tanárok kedvesek. Vannak játékos óráink. Ha előfordul vita a 
barátokkal. Igyekszünk megbeszélni veszekedést elkerülni.  
Boja Edina 4.c 

 

Iskolám környéke békés, csöndes. Jót játszunk a nagy udvarban. Tanító nénink kedves, türelmes. Tantermünkben 
sok rajz díszíti a falakat.  
Szabó Szilvaszter 4.c 

 

Az a jó az iskolámban, hogy mindenki kedves és megértő. Műsorokat szervezünk, szerepelünk. Versenyeken 
eredményeink vannak. Sok tehetséges diák jár a Petőfibe. Ez az iskola a második családom. 
Varnyú Leona 4.c 
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A papagáj 
 

A lakásban egyszer rég , 
egy papagáj éldegélt. 
Fiú volt s nem lány, 

Kék volt a toll a hátán. 

 

Karcsi névre hallgatott, 
Lármát csapott, jó nagyot. 

A napraforgót szerette, 
Minden szemet felette. 

Török Írisz 2.b 

Apu 

 

Apukám neve Klima Andrej. 38 éves. Középmagas 
termetű. Kamionokat javít. Haja sötétbarna. Szeme zöld 
színű. Szeret a családjával, anyával és velünk kártyázni. 
Szeretem aput, mert nagyon kedves és sokat szoktunk 
együtt játszani. 
Klima Babett 2.b osztály 
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Kovács Lilla: A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója vagyok negyedik éve. Itt tanultam meg írni, olvasni és 
számolni. Itt leltem a legjobb barátokra. Szerencsére közel lakom az iskolához, szüleim ugyanis nagyon 
fontosnak tartották, hogy az iskola épülete közel legyen a családi házunkhoz. (...) Az iskolában mindig jó 
hangulat van. A falakon lévő rajzok és képek is ezt fokozzák. A folyosókon vidám zsivalyunk száll. A tanáraink 
arcáról is visszatükröződik az öröm ennyi boldog és jókedvű diák láttán. 
 

Rác Kolompár Alen: Szeretem ezt az iskolát, mert a nagy udvarban barátaimmal jókat szoktunk játszani. 
Amikor belépek a kapuján, sok örömmel töltődöm fel. 
 

Kiss Alex: Nagyon szeretem, mert nagy az udvara és gondozott a környezete. Tágas tantermei vannak, 
amelyekben nagyon kedves tanárok tanítanak. Mivel közel lakunk az iskolához, ezért gyorsan odaérek. Ha 
megbíznak valamilyen feladattal, akkor igyekszek lagjobban végrehajtani azt. Ide jártak szüleim, testvérem is. 
Sokat mesélnek erről az iskoláról. 
 

Varga Árpád: A hírek szerint ez a legbiztonságosabb iskola Óbecsén. A szünetekben mindég vigyáz, felügyel 
ránk 1-2-3 tanító néni, a felsősökre meg 5 tanár. Továbbá itt tanultam meg a legfontosabb alapokat. Szakkörök 
működnek iskolánkban: diákújság-szerkesztés, matematika, természet, földrajz, történelem, rovásírás, szavaló, 
dráma, biológia, öko, atlétika, ritmika, szerb, angol és német... Szerintem ez a világ legjobb iskolája! 
 

Berkes Máté: A nagymamám, anyukám és testvéreim is ide jártak iskolába. Engem is sok emlék fűz a Petőfi 
iskolához. És innen akarok elballagni majd a nyolcadik 
osztály végén! 
 

Sétáló Anett: Mivel iskolám közel van otthonunkhoz, 
ezért gyalog és egyedül is el tudok menni. Szeretem a 
tanító nénimet és az osztálytársaim, mert összetartó 
csapat vagyunk. Nagyszünetben zenét hallgatunk az 
udvaron. Jó, hogy mindenki mindenkit ismer és nevén 
szólítjuk egymást. (...) Szeptembertől ötödikes leszek s 
ide akarok járni! 
 

Csúri Kira: Anyától sokszor hallom, hogy visszavágyik 
az iskolába, újra Petőfis diáknak lenni. Mert ebbe az 
iskolába járt ő is, meg a nagyapa és a nagymama és még 
sok családtagom. Mi diákok a tanulás miatt néha nem nagy kedvvel megyünk a suliba, de ha jobban 
belegondolok, anyának van igaza: „Az egész további életed visszavezet abba az iskolába, ahol valaha tanultál.” 
Engem is máris rengeteg emlék köt ide és még a következő négy évben, felsőben is sok emléket fogok megélni 
a Petőfiben. 
 

Szerda Leontina: A Petőfi iskolát minden gyerek szereti. Én is. Szeretem az osztálytársaim, a tanító nénim, és 
a sok tantárgyat: a matekot, a magyart, a környezetet, angolt, szerbet... Szeretek olvasni, írni és számolni. 
Legjobban futni és játszani. És játékra mindig jut időnk.  
 

Aranyos Andor: Szeretem a kirándulásokat és a gyerekheti programokat. Sokat mesélek ezekről a 
testvéremnek. Ő is ebbe az iskolába fog járni. 
 

Herbatényi Botond: Már negyedik éve vagyok ennek az iskolának a diákja. Számtalan szép emlék köt tanító 
nénimhez, osztálytársaimhoz és az iskolámhoz: fellépések, versenyek, csoportjátékok, kirándulások, évvégi 
fagyizások... Az utóbbi hetekben elterjedt a hír, hogy egyesek szeretnék bezárni iskolánkat. Belegondoltam: ez 
szörnyű lenne! Szomorúság és méreg tölt el. Ne bántsátok az iskolám! – jut eszembe a vers alapján, amelyet 
bátyám szavalt a Figyelő diáklap 60. születésnapján. Ennek az iskolának mindörökre léteznie köll! Remélem, 
hogy a sok jótakaró felnőtt, aki most küzd az iskolánkért, sikerrel fog járni. Szeretném, ha négy év múlva itt 
fejeznhetném be az általános iskolát és egykoron majd az én utódaim is itt cseperednének föl ebben az iskolában 
tanulva.  
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Bada Mia: Szeretem a biológia tereben a friss zöld növényeket, a 
rajzterem átható festékillatát, a magyarterem tarkaságát, a díszterem 
ablakából a messzi tájat, a tágas, játékos udvart és a meglepetéseket, 
amellyekkel örömöt szereznek nekünk. 
 

Kovács Leona: Szeretem a fellépéseket, versenyeket, amelyekre 
mindég izgulva készülünk. A sok emlék, amely ide, a Petőfihez köt már 
évek óta: beszélgetések, örömök, barátkozások, tanulás, ötösök...  
 

Ördög Gabriella: Már most várom, hogy ez a jó iskola, mit tartogat 
számunkra hatodikban, hetedikben, nyolcadikban. Mert mindég valami 
újat kapunk, tanulunk meg itt. 
 

Becsei Hunor: A sok kacagás és humor miatt szeretem az iskolám. 
 

Német Leontina: Azért szeretem a Petőfit, mert ez a legjobb iskola, és 
nem kell becsukni! Ennyi. 
 

Butás Bence: Az iskolám azért szeretem, mert jókat nevetgélünk, 
játszunk, viccelődünk, piszkáljuk egymást, focizunk, olykor bunyózunk, 
nyúzzuk egymást... Olyan, mint otthon.  
Fleisz Ákos: 2013 óta járok ebbe a suliba. Ami a legjobban ide köt, az a 
barátok és a tanárok.  
 

Deák Gréta: A tanáraink megértőek, segítőkészek. Lehet velük viccelődni. Az órán a munkát komolyan veszik. 
Érthetően elmagyarázzák a tananyagot. Egyszer, kétszer, sőt ötször is elmagyarázzák, ha szükséges. Ezért 
szeretem az iskolám. 
 

Gál Noémi: Alsóváros szívében áll az öreg iskola. Falait megviselte az idő múlása. Belülről takaros és szép. A 
második otthonom. Napom nagy részét töltöm itt. Sok barátom van, akikkel hatodik éve a Petőfiben tanulunk, 
szórakozunk, barátkozunk. Apukám is sokat mesélt erről az iskoláról. Annak múltjáról, amikor még ő koptatta a 
sulim lépcsőit, padjait. Szeretem a Petőfit a barátok, a tanárok, a jókedv, a versenyek miatt. Szeretek Petőfis 
lenni! 
 

Pekár Dijana: A szyvemhez nőtt az öreg iskola. Itt mindenki, gyerekek és tanárok, kedvesek, jószívűek és 
segítőkészek. Ha valami gond merül fel, iskolám mindig talál rá megoldást.  
 

Kádas Anna: Itt tanultam meg a betűket, számokat. Itt ismertem meg a könyveket, hogy fontos tudást őriznek 
magukban. Itt értettem meg, hogy fontos a tudás. Tanáraink igyekeznek is minél tübbet átadni nekünk belőle. 
 

Kaszás Korina: Szeretem a Petőfi iskolát, mert – itt találtam igaz barátokat, itt lettem színkitűnő tanuló –, s mert 
SZERETEK ebbe az iskolába járni! 
 

Kiskomáromi Zsolna: Őseim is ebben az iskolában tanultak meg írni, olvasni. S én is itt ismerkedtem meg a sok 
tudománnyal. Nálunk szervezik meg a legszuperebb gyerekheteket. Tanáraink mindég valami érdekességet 
találnak ki számunkra. Olyan itt, mint egy nagy családban. S ebbe a családba fog járni kisöcsém is, aki majd 
szintén Petőfisnek fogja mondani magát. 
 

Varnyú Viola: A tudást megjutalmazzák tanáraink. Sok ötöst kaphatunk, ha tanulunk. Versenyekre mehetünk és 
gyerekheti rendezvényeket készítenek számunkra. Barátaimmal együtt szeretjük iskolánakat. 
 

Deák Evelin: Kellemes hangulatban telnek itt a napjaink. Mindenki barátságos. Örülök, hogy ide járhatok. 
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Boja Bernadetta: Szeretem a sulim, mert otthonos. Itt vannak a barátaim. Osztályom a legszuperabb. 
Nem írok regényt, csak az érzésem: Olyan jó nekem itt, a Petőfiben! 
 

Fehér Ágota: Hetedik éve Petőfis vagyok. Első négy évben Dreán jártam. Ott is jó volt diáknak lenni. 
Aztán ötödik óta autóbusszal járok a Petőfibe Becsére. Izgalmas és szórakoztató utazni naponta. És a 
sok új baráttal is öröm találkozni. Összetartozunk, mint egy nagy család. 
 

Ördög Tímea: Szeretem a Petőfit, mert alsóvároson van és a város része volt és marad is mindörökké. 
 

Tallós Hédi: Szeretem, hogy iskolám közel van a házunkhoz. Itt vannak a barátaim. Az egész 
épülethez diákokkal, tanárokkal, hangulatával, kisugárzásával együtt ragaszkodok.  
 

Pesti Erik: Azt szeretném, ha a kishúgom is ebben az 
iskolában fejezhetné be a nyolc osztályos iskolát. Ezért 
fontos nekem a Petőfi. 
 

Halápi Heléna: Azért szeretem az iskolám, mert a 
tanárok kedvesek és igyekeznek bennünket, 
nyolcadikosokat felkészíteni a záróvizsgára. 
 

Tóth Tímea: A Petőfit már akkor ismertem, mielőtt 
anyáék beírattak volna ebbe az iskolába. Ugyanis apa és 
anya sokat meséltek nekem az iskoláról, mert ők is és 
mindhárom testvérem is ide jártak a Petőfibe. Nagyon 
rossz érzés, hogy el akarják tőlünk venni iskolánkat. 
Reméljük, ilyet senki sem fog tenni! 
 

Fehér Szabina: Alsó osztályban Dreán jártam a Petőfi iskolába. Ötödikben el kellett válnom az öreg 
dreai épülettől. Szomorúság töltött el. Az vigasztalt, hogy Becsén is a Petőfi iskolába fogok járni. Mert 
a két iskola összetartozik. És így maradtam Petőfis és újabb barátaim is lettek. Ez boldoggá tesz ma is. 
 

Keller Violetta: Sok emlék köt a Petőfihez. Ha majd anyuka leszek, akkor gyermekeimet is ebbe az 
iskolába akarom beíratni és megmutatni nekik, hol diákoskodtam és mesélni fogom emlékeim is. 
 

Herbatényi Zalán: Ballagok ebben az évben. De még ma is szívesen látogatom meg az alsós 
tantermünket és idézem vissza emlékeimet, milyen volt a kezdet, miként lettek barátaim, hogyan 
barátkoztam meg a nagy de barátságos épülettel, miként szereztem több és több tudást. És ezekről 
szívesen mesélek öcsémnek is, aki most szeptembertől fog felsőssé válni. Itt a Petőfiben. 
 

Lengyel László: Iskolám nekem a jókedvet és viccelődést jelenti. A játékos tanulást. Mert játszva 
tanulni minden diák szeret s nekünk, Petőfiseknek ebben 
részünk is van. 
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Egy iskola vége és kezdete 

 

Megijedve állnak egymásra nézve, 
e hajlék előtt, mely 8 évre szól. 

Adott az elmének biztos menedéket, 
és kit kiengedett, az már nem az volt. 

Most mind ott körötte, átfont karokkal, 
szemüket szegezve a gyilkos tétre. 
Akik azelőtt fújtak két marokkal és 

mindent szóvá tettek, tartottak kevésre. 
Dicső korszakokról himnuszolt a szájuk, 

míg lassan a halálos kór rágott 
észrevétlenül, belopódzva hátul és  
fertőzve, mindent felélni vágyott. 

Újraéleszteni most mind visszatérnek, 
egységben, az ököl ütni vissza kész. 
Utat engedni gerincnek, erénynek. 
Az eszme, immár újra tettrekész. 

A haldokló lassan, mintha csak muszájból,  
feláll fáradtan, rezgőn, tétován és 

egyszerre ordítják 10 000 szájból: 
I Love Petőfi!, Élj tovább iskolám! 
Ha majd újra dicső korszak ébred. 
Ha majd nem lesz fontos a látszat 

és méltóvá tesszük magunkat és késznek 

és jelszavunk a szorgalom és alázat. 
Ha majd az iskola mélyebb értelmét, 

mind egyformán értjük és éljük, 
lélekből tanítunk, hol a szív a mérték 

és hittel adunk és nem elítéljük. 
Markunkból a tudást 100 félén szórjuk, 

hogy minden gyermekben csírába szökjön 

és szeretet illatát szippantsa orruk. 
Boldog, öröm üljön ajkukon örökkön. 
A tudás házát a templomunk mellett, 
akkor talán újra dicsfény hatja át és 

megértjük, hogy ami volt mind kellett. 
Így tanítasz minket drága iskolánk. 

Az érvelések kardja kezünkből kihull. 
A védekezés pajzsa messzire száll. 

Vértünk csörömpölve a földre hull és 

itt állunk pőrén. Tanár és diák. 
Így nem lesz többé senki ellenünk. 
Így nem tudják eszméink letörni. 
Életadó, fontos szerv leszünk és 

büszkén mondhatjuk: I Love Petőfi! 
Balog Virág Zsolt - igazgató 

2019. 02. 20. Ada 

A Petőfi iskolában szeptember óta dolgozok, mint 
gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus. Az első naptól 
kedvesen fogadtak. Családias a hangulat az iskolában. Szakmai 
dolgokat megbeszélünk. Közös célunk a gyerekek, tanulók 
előrehaladása, fejlődése, sikere. A tanulók rendszeresen jönnek 
óráimra. Szeretek velük, szeretek ebben az iskolában dolgozni. 
Ács Gabriella - gyógypedagógus 

 

A gyermek a legnagyobb ajándék. Ez nagy igazság. Soha, 
egyetlen alkalommal sem éreztem úgy, hogy teher lenne 
„dolgozni” a gyerekekkel. Számomra ez hivatás.  
Öröm, amikor azokba a gyönyörű, csillogó, őszinte 
gyerekszemekben elmélyülök.  
Megnyugvás, amikor érzem az osztályommal való 
egyétartozást.  
Kihívás, amikor valamelyik tanítványom nem ért valamit és azt 
meg kell tudni magyarázni.  
Boldogság, amikor azok a szerető gyermekkarok átölelnek és 
szívüket mellkasomon érzem...  
Több mint húsz éve mindezt a Petőfiben éltem - élem meg. 
Talán meg is érti mindenki - olvasva a fentieket, hogy miért 
jelent oly sokat nekem ez az iskola, miért jelenti a második 
otthonomat, milyen értékes emlékeket őriznek falai. Ezért 
ragaszkodok annyira hozzá.  
Ugyanakkor jó érzés abban bízni, hogy talán abból a sok 
igyekezetemből, hogy jóra neveljem őket, valami kicsi mag az 
én érdemem is lesz, ami megmarad utánam a Földön. Mert 
nem a vagyon, nem az anyagiak az igazi nagy értékek, hanem a 
szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség teszik igazán 
naggyá az embert. 
Palotás Alekszandra - tanítónő 
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A Petőfi,  egy olyan intézmény, amelynek elsődleges feladata a tudás átadása a fiataloknak. A nevelés helye, de 
az én  szememben az iskola sokkal több. Az én iskolám a tudás bölcsője, az a  hely, ahol ismerkedtünk, 
barátkoztunk, szép és nehéz pillanatokat együtt éltünk át. Az én iskolám mindaz, ami az életemben történt, 
történik és történni fog. Gyermekkorom elejétől mindmáig kísér engem, de más formákban követ. Itt jártam ki a 
nyolc osztályt, itt leltem igazi barátokra, a gyermekeim itt tanultak, középiskolai, egyetemi gyakorlataimat itt 
végeztem, itt dolgozok… Büszke vagyok rá, hogy Petőfis voltam és vagyok!  
Kéringer Piroska - tanítónő 

 

Immár 18. éve dolgozom a Petőfiben, ide is jártam diákként. Ismerem minden zegét-zugát. A munkaközösség 
sűrűn változik, de a jó hangulat megmarad mindig. Olyan ez az épület, mint a második otthonom, és a munka-
társak, mint egy nagy család. Természetesen vannak jó és rossz napjaink is, de végül minden gondot 
megoldunk, hiszen összetartozunk, és az iskola mindig is egy biztos pont volt és remélem még sokáig az marad 
számunkra. A régi munkatársakkal is van lehetőségünk találkozni, pl az iskolanapi ünnepségen, ahol felidézhet-
jük a régi szép emlékeket, mert mindig is egy közösség marad, aki Petőfis volt, akár diákként, akár munkásként. 
Mák Mónika - takarítónő 

 

Visszagondolva a Petőfi Sándor Ált. Iskolában eltöltött nyolc évemre kimondottan szép emlékek juttnak 
eszembe: boldog gyermekévek, azóta tartó szoros barátságok, kedves tanítónéni, önfeledt futkározás a hatalmas 
iskola udvarban, a kreatív gyermekhetek, az egyhetes természet kirándulások, az osztály csínytevései. Viszont, 
amit mindenképp kiemelnék az maga a tudás amit az általános iskolámban szereztem. Gimnáziumba kerülve 
büszkén vallottam, hogy én a Petőfiből jöttem. Nem hiszem, hogy elfogult voltam/vagyok, mivel öszintén 
mondhatom az az alaptudás, amit a tanáraimtól kaptam kitünő volt, segített abban hogy megálljam a helyem a 
középiskolaban is.  
A nagytatám, szüleim, testvérem és jelenleg unokatestvérem is ebben az iskolában tanul. Szeretném, hogy egy 
szép napon büszkén mutathassam meg gyermekeimnek az iskola második emeletének végén található tablón 
apukám végzős fényképét, és azt az osztàlytermet, ahol annó én tanulhattam. 
Egy olyan mély kúltúrális gyökerekkel rendelkező oktatási intézményről beszélünk, amely számos érdemet 
tudhat maga mögött. Véleményem szerint az intézménynek mindenképp létjogosultsága van. 
Friss Tünde - titkárnő 

 

Azért szeretek a Petőfiben dolgozni,mert szeretem a gyerekeket,és a tanárok is kedvesek.mindig zajlik az 
élet,sosem unalmas az iskolában lenni.  
Mándity Gabriella - takarítónő 

 

Nekem a Petőfi sokat jelent, mert ide járt anyukám iskolába, é ő volt a Figyelő első diákszerkesztője, apukám itt 
tanított matematikát, én is Petőfis voltam és vagyok is, hiszen itt tanítok biológiát és kémiát már közel húsz éve.  
Tóth Zsolt - biológiatanár 
 

Emlékszem Bozsik Mária odaadó munkájával és kitartó türelmével vezetett be bennünket a betűk és számok 
birodalmába. Őt választottam példaképemül. Eldöntöttem, ha tanítóvá vállom, ugyanolyan leszek, mint Ő. 
Tanáraim minták voltak, szakmában, emberségben, empátiában, akik kihozták belőlünk a maximumot és arra 
tanítottak: „Mindegy honnan jöttél, az számít, hogy mi vagy, milyen vagy.” 

A Petőfi iskola rengeteg emlékeket és értékeket hordozó intézmény. Büszke vagyok, hogy Petőfis diák lehettem.  
Most  büszke vagyok, hogy Petőfis tanító lehetek. 
Diákjaimat mindarra tanítom, amit én kaptam ezeken a 
falakon belül tudást, megértést, bizalmat, 
együttműködést, toleranciát,  merész kiállást... Remélem,  
pályafutásom végét is, a nyugdíjas kort itt érem meg! 
Csernyák Szilvia - tanítónő 
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ВОЛИМ ПЕТЕФИ… 

- ЈЕР СЕ ОВДЕ 
КВАЛИТЕТНО УЧИ 

- ЗАТО ШТО ИМА 
ШКОЛСКЕ НОВИНЕ И 
ДРУГЕ СЕКЦИЈЕ 

- ЗАТО ШТО ЈЕ НАЈБОЉА ШКОЛА 

- ЗАТО ШТО САМ ОВДЕ КРЕНУЛА У 
ШКОЛУ И СТЕКЛА ПРАВЕ ДРУГОВЕ 

- ЗАТО ШТО СУ ЛЕПЕ УЧИОНИЦЕ 

- ЈЕР ИМАМО ДУХОВИТЕ НАСТАВНИКЕ 

- ЈЕР ОВА ШКОЛА ИМА НАЈБОЉУ ДЕЧЈУ 
НЕДЕЉУ 

- ЈЕР ИМАМО НАЈБОЉЕ НАСТАВНИКЕ 

- ЈЕР СУ ТУ МОЈИ ДРУГОВИ 

- ЈЕР УЧИМ КРОЗ ИГРУ 

- ЗАТО ШТО СУ НАСТАВНИЦИ 
ТОЛЕРАНТНИ 

- ЈЕР ЈЕ ОВА ШКОЛА НАЈБОЉА НА СВЕТУ 

- ЈЕР СУ СВИ ДОБРИ ПРЕМА МЕНИ 

- ЈЕР СЕ ОВДЕ ОСЕЋАМ ЛЕПО 

- ЈЕР СЕ УВЕК ДОБРО ЗАБАВЉАМО 

- ЈЕР ОВДЕ 6 ГОДИНА „ ЖИВИМ“ 

- ЈЕР СЕ ОВДЕ ОСЕЋАМ КАО КОД КУЋЕ 

- ЗАТО ШТО ИМА ПУНО АКТИВНОСТИ 

- ЗАТО ШТО ЈЕ ШКОЛА ЛЕПА И ПУНО 
КОРИСНОГ УЧИМО 

- ЗАТО ШТО ИМА ПУНО ЗАБАВЕ И 
АКТИВНОСТИ 

- ЗАТО ШТО САМ ДЕТИЊСТВО ПРОВЕЛА 
ОВДЕ 

- НЕ ЗНАМ, АЛИ ЈЕ ВОЛИМ 

Ученици Основне школе „ Петефи Шандор“ 

Зашто сам волела Петефи - Точак времена претвара 
будућност у садашњост, а садашњост у прошлост, 
лагано ниже време, али нас мисли често враћају на 
прве кругове, прве вожње кроз живот, међу којима је 
једна од најлепших станица – основна школа. 
Похађала сам Петефи Шандор основну школу у којој 
сам провела осам година. Некад сам се радовала при 
уласку у њу, некад при изласку из ње, али сам увек 
била срећна што сам била део те установе. Била сам 
јако добар ђак, па ми учење и свакодневне обавезе 
нису представљале проблем, већ радост и 
задовољство. Школа је увек била ведра, пријатне и 
топле атмосфере, деца насмејана, а колектив и стручни 
кадар одлично организовани. Осим што сам савладала 
образовне и функционалне задатке, научила сам много 
тога што је мом самом васпитању допринело много. 
Научила сам да будем упорна и дисциплинована, 
стекла сам радне навике и заволела сваки предмет који 
сам учила, а то све захваљујући прво учитељици, а 
касније наставницима и самој организацији школе. 
Разлика између националних припадности, иако су 
Срби мањина, никад није постојала. Сви смо се 
међусобно дружили и заједно проводили велике и 
мале одморе. Када бих вратила време уназад, увек бих 
стала на ту станицу и провела осам незаборавних и 
лепих година.                                           Јована Боговац 
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У Петефију на ученике не гледамо као на бројеве, већ на младе индивидуе које треба образовати и 
васпитати. Разреди са мањим бројем ученика су управо једна од највећих предности ове школе јер 
се наставник може потпуно посветити сваком ученику, што највише и погодује настави математике.  
Мирослава Новков, проф. mатематике 

 

Школа са дугом традицијом и историјом је место које наставник историје само пожелити може. На 
сваком кораку се може осетити традиција, толеранција и тимски дух наставника који теже да својим 
вредним радом и умећем образују и васпитују генерације ученика различитих нација, вера и 
социјалног статуца. 
Зашто волим ову школу? 

Зато што нас различитости у овој школи спајају, а не раздвајају, као и човека чије име наша школа 
носи, Шандор Петефи, по рођењу Србин, по националном идентитету Мађар. Заједно за Петефи. 
Александар Новков, магистар историје 
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Школа је као друга кућа. У њој проводимо доста времена. Основна 
школа "Петефи Шандор" је једна велика кућа, а ученици и запослени 
су попут велике породице. 
Своју школу доживљавам као други дом. У школи се, пре свега, 
стиче знање јер је она образовна установа, али за мене је много више 
од тога. То је место упознавања, дружења, лепих а понекад и мање 
лепих тренутака. У школи се стичу и прве симпатије, деле осмеси 
као и сузе. У школи растем, развијам се, формирам и припремам за 
даље, будуће изазове и победе. У школи нам наши наставници 
несебично преносе знање, припремају нас за даље школовање. 
Учионице, школско двориште, сала, ходници јесу места пуна 
радости и оптимизма. У нашој школи настава се одвија на два језика, 
негују се различити обичаји и традиције. Навикнути и научени  смо 
на богатство различитости, поштовање, уважавање других.  
Основна школа "Петефи Шандор" са ученицима и запосленима живи 
и опстаје деценијски. Моја жеља је да се тај  живот настави, 
продужи. 
Александра Мрђанов 8.а 

 

Шандор Петефи, рођен као Александар Петровић, био је чувени 
мађарски песник и један од вођа Мађарске револуције (1848).   
Петефи је, свакако, једна од најистакнутијих мађарских личности. 
Био је песник, драмски писац, романсијер.Својом поезијом је снажно 
утицао на јужнословенске песнике, међу којима су Јован Јовановић 
Змај, Ђура Јакшић и др. Славу је стекао љубавном, дескриптивном и 
револуционарном лириком. Значајна дела су збирке поезије "Песма 
нације", "Бисери љубави", "Облак", епови "Витез Јанош", "Апостол" 
те роман "Џелатов конопац". После песникове смрти, у Мађарској се 
ствара култ Петефија. У Мађарској, као и другим мађарским 
говорним просторима, његово име носе многобројне установе 
културе, школе, тргови, улице, паркови. 
Моја школа такође носи име великог мађарског песника, Шандора 
Петефија. 
Мирослав Мрђанов 7.а 

 

Шандор Петефи 

 

На крај села чађава механа, 
из ње штрчи коса 

нечешљана. 
Нечешљана од силнога 

пића, 
то је кућа сеоских младића. 

 

Из кафане пијан ја излазим, 
чудновате улице налазим. 
Лево, десно, нигде мога 

стана, 
ој, улице ала си пијана. 

 

Гле месеца што се 
накривио, 

на једно је око зажмирио. 
А друго је сасвим затворио, 
срам га било и он се напио! 

 

Ко то лупа на мој прозор 
тако,  

зар ви момци не знате 
полако? 

Мој Миленко лег'о је да 
спава, 

од те муке заболи га глава! 
 

Превео:  
Јован 

Јовановић 
Змај 
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Naši vredni učenici viših razreda su čistili sneg u okolini 
škole, vrtića i doma kulture da bi učininili pristupačnijim 
parking prostor i prilaz ovim objektima. Ponosni smo na 
njih! 

Szorgalmas felsőseink eltakarították a havat az iskola, ovi és a 
kultúrkör környékén. Ezzel könnyebbé tették ezeknek az 
épületeknek a megközelítését. Büszkék vagyunk rájuk! 
Pakai Eduárda 8.b 

Pesti Erik február 24-én Óbecsén a sportközpontban 1500 méteren a 

saját kategóriában az első 
helyen, az összesítettben 
pedig második helyen 
végzett!  
Tóth Tímea 8.c 

 

2019.02.23-án községi fizika 
versenyt szerveztek iskolán-
ban az általános iskolák 6-8. 
osztályos diákjainak. Is-
kolánkat Varnyú Viola 6.c 
osztályos tanuló képviselte. 
Fábián Nikoletta 8.c 

 

2019.02.28-án községi sakkversenyt szerveztünk. Petőfis és Severes tanulók közül 
huszonnégy fiatal mérte össze tudását. A hét fordulós svájci rendszerű versenyen mindenkinek tizenöt perc 
gondolkodási idejő jutott. Iskolánkból kilencen jutottak 
tovább a körzeti versenyre.  
1.helyezettek: Szaniszló Dominik, Zavarkó Natália, 
Fleisz Ákos, Petar Vuksić, Pero Marković. 
2.helyezettek: Gábor Antónió, Kelemen Károly, Tót 
Ákos.  
3.helyezett: Zórád László. 
A verseny koordinátora Bartha Áron tanár úr volt.  
Tót Ákos 8.c 
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Télapóval és a fenyővel fényképeszkedtünk. 
Slikali smo sa deda mrazom i jelkom. 

 

Becsei Hunor 1.helyezett lett az óbecsei gimnázium által kiírt  
képzőművészeti pályázaton.  
Tarján Orsolya 7.c 

 

Matematikából három versenyre készülnek társaink. 
1. Községi matematikaverseny - március 2-án tartják 

(Varró Tódor 5.osztály és Szabó Balázs 3.osztály: III.helyezettek) 
1. “Mislisa” matematikaverseny -  március 14-én tartják 

2. “Kenguru” matematikaverseny -  március 21-én tartják 

Az eredményekről a következő lapban beszámolunk. 
Milinkov Jaszmina 7.c 

 

2019.02.25-én megtartottuk az iskolai szavalóversenyt. A 
versenyre 20 alsó osztályos és 18 felsős jelentkezett.  
A községi versenyre tovább jutottak: 
2. osztály: Kádas Dávid.  
3. osztály: Farkas Larissza, Tojzán Dániel, Koncz Villő.  
4. osztály: Herbatényi Botond, Bátori Flórián, Varnyú Leona. 
5. osztály: Kovács Leona, Ognjen Stojanović.  
6. osztály: Koncz Antónió, Gál Noémi, Tallós Kinga.  
7. osztály: Tarján Orsolya, Pekár Noémi.  
8. osztály: Kákonyi Balázs.  
Ördög Noémi 7.c 

 



Atlétika csoport nagyban készül  az új kihivásokra. A fő 
célunk új sikeres részvétel az Óbecsei községi versenyen.  
Tavaly április végén az atlétika 4 ágában versenyezett a 
Petőfi csapat a Z. Glozsánszki, Sz. Gyurkity   és Samu M. 
iskolák ellen: 5o m gyors futásban, 4oo m futásban, 

magasugrásban és távolugrásban.  Az összessen 24 helyezésböl 12  érmet szereztünk, ebböl 6 aranyat, 4 ezüstöt 
és két bronzot kaptunk. Kimágasló eredményeket a Petőfi iskolábol elértek Fajin József és Szloboda Gabriella. 
Az idén első félévben hetente kétszer is volt edzésünk, ebben az időszakban a fizikai erőn, kitartáson és 
hajlékonyságon van a hagsuly. Reméljük ismételni fogjuk a tavalyi kiváló eredményeket. 
Jager Stevan, testnevelés tanár 

 

Az óbecsei Népkönyvtár, december 21-én ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját. A rendezvényen Ördög 
Noémi, iskolánk hetedikes tanulója – diáklapunk főszerkesztője –,  mint a legolvasottab óbecsei általános iskolás 
diák, jutalomban részesült.  
Tarján Orsolya 7.c 

 

A Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat közösen szervezte meg a Parlamenti 
Gyermekkarácsonyt. A Parlament épületében Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke fogadta a gyerekeket, és 
képviselőjüknek átadta az Országház kulcsát. A gyerek 
házelnök Varró Tódor lett! 
Mađarski parlament i Međunarodna služba za spasavanje dece 
zajedno su organizovali dečji Božič u zgradi Parlamenta., gde 
je Kövér László, predsednik Parlamenta pozdravio decu i 
predao im ključ Parlamenta na jedan dan. Predsednik 
parlamenta za taj dan postao je Varró Tódor, učenik 5.b 
razreda!  
Koncz Antónió 6.c 

 

Szorgalmas felsőseink eltakarították a havat az iskola, ovi és a kultúrkör környékén. Ezzel könnyebbé tették 
ezeknek az épületeknek a megközelítését. Büszkék vagyunk rájuk! 
Naši vredni učenici viših razreda su čistili sneg u okolini škole, vrtića i doma kulture da bi učininili 
pristupačnijim parking prostor i prilaz ovim objektima. Ponosni smo na njih! 
Varnyú Zalán 6.c 

 

2018.12.21-en Ki Mit Tud? - ot szerveztünk a 3.b –ben. A tanulók bűvèszkedtek, ènekeltek, hegedültek. A 
kisèrleteken keresztül szivárvány hidat, vulkánt, mestersèges buborèkokat, lufi "dagadást" láthattunk. 
Vendègeink, a 2. b-sek vastapssal jutalmazták a tehetsèges diákokat! 
Józsa Nikoletta 7.c 

 

Minden nap kettő órakor megyek a zeneiskolába. Amikor a tatám megérkezik, 
gyorsan veszem a kabátom és a táskám, hegedűt. Beszállok az autóba. Odaérve 
bemegyek a terembe, és megmutatom a tanárnőnek, hogy mi volt a házim. 
Lemuzsikálom, kapok új anyagot. Átismételjük. Beírja a házifeladatos füzetembe, 
amit kaptam. Amikor hazaérek, akkor gyors átismételem, amit kaptam házira. 
Mindég elégedett vagyok a zeneiskolával, és alig várom, hogy újra menjek a 
próbára. 
Lukács Ákos 5.b 

 

A községi kémia versenyen Ördög Noémi 7.c II. helyezést, Ördög Tímea 7.c III. 
helyezést ért el. 
Tarján Orsolya 7.c 
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2018.12.22. nas je ugostilo Udruzenje 
privatnih preduzetnika Becej. Deda 
Mraz nas je obradovao paketicima a 
mi smo se oduzili prigodnim 
programom. Program su pripremili ucenici 1 .a, 2. b i 3.a. Milinkov Jasmina 7.c 

 

Iskolánk tanulói a korábbi években is részt vettek a Jó Pajtás gyermeklap által 
szervezett sakkversenyeken. Rendszeres sakkoktatás két éve van, melyen 
alkalmanként több mint tíz diák jelenik meg. Tavaly a községi szintű versenyen 
Pero Marković a második helyen végzett. 
Rajsli Tímea 8.b 

 

Iskolánkban már több mint egy évtizede zajlik a rovásírás oktatás. A tanulók 
érdeklődést mutatnak őseink írásnak megismerése iránt. Az évek során többször 
is részt vettünk Zentán, a vajdasági szintű rovásírás versenyen. Nagy 
megelégedésünkre szolgál, hogy egykori diákjaink későbbi tanulmányaik során 
is megőrizték érdeklődésük a rovásírás iránt. Butás Flórián iskolánk korábbi 
kiválósága évek óta átadja tudását az alsós tanulóknak. A képek a másodikosok 
számára tartott bemutatóórán készültek. 
Pintér Krisztián 8.b 

 

A Karate klub tartott promóciót 
iskolánkban alsósaink körében nagy 
sikert aratva. 
Danas su članovi karate kluba održali 
promociju našim nižim razredima. Svi 
đaci su bili oduševljeni veštinama 
članova kluba. Hvala im što su došli u 
našu školu! 
Tóth Tímea 8.c 

 

Bálint napi rendezvény volt sulinkba, 
énekkel, sütikkel és kitűnő hangulattal! 
Odlična priredba za Dan zaljubljenih! Pevanje, slikanje i odlična atmosfera! 
Fábián Nikoletta 8.c 
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BESZÉLGETÉS AZ ÓRÁKON KÍVÜLI, SZAKKÖRI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

 

Szakkörön egészen rendkívüli dolgokat műveltek. 
Szakkörön a hangulat isoldottabb.Szakkörön 
minden olyan más! Szakkörre mindenki szeret 
járni, mert valójában csak a „szakik” a tagjai.akik 
éppen az adott szakterület iránt érdeklődnek, és a 
szakköri munka lehetővé teszi a készségeik 
kibontakoztatását, gyakorlását, fejlesztését. 
Több példából arra következtetünk, hogy 
tulajdonképpen szívesebben jártok szakcsoportra, 
órákon kívüli aktivitásokra, mint a kötelező 
tanítási órákra, pedig a szabadfoglalkozások éppen 
elég órát elrabolnak tőletek, de beszélhetünk – e 
túlterhelésrőla szabadtevékenységek estében?
Különösen, ha több csoportra is jártok…Erről 
beszélgetünk az óbecsei Petőfi Sándor iskolában, 
Szűcs Budai Engelbert magyartanár 
tanítványaival: az ötödikes Varró Tódorral, Lukács Ákossal, Ördög Gabriellával, Becsei Hunorral, a 
hatodikos Koncz Antónióval, a hetedikes Tarján Orsolyával, a nyolcadikos Lengyel Lászlóval, Tallós 
Hédivel és Gortva Józseffel. 
Tódort ott látni szinte minden szavalóversenyen. Legutóbb a tolerancia – napin szerb nyelven szavalt, s 
győzött. 
- Igen úgy van – jelenti ki elsőként Tódor -, a szakcsoportokon sokkal jobban érezzük magunkat, hiszen 
oda megyünk, amit szeretünk. Nemcsak szavalok, hanem már hét éve járok a Petőfi Sándor Magyar 
Kultúrkörbe néptáncolni.Már a Petrence táncegyüttesben táncolok.Nagyon jól érzem ott magamat, 
mindenki ismer mindenkit, jó barátok vagyunk. Az oktatóink nagyon kedvesek, sokat viccelődünk. 
Azért igyekszünk megtanulni a tánclépéseket…Mivel este vannak a próbák, előtte megtanulom a leckét, 
úgyhogy nem megy a táncolás tanulás rovására. Céllövészetre is járok,az is hetente kétszer van. Oda is 
szeretek járni.Az iskolában órákon odafigyelek, s otthon nem sokat kell tanulni… 

- Antónió is nagyon elfoglalt, azért a tanulásra is jut idő, mert kitűnő tanuló. Szinte minden versenyen 
ott van, s arat. Az ÁMV- n már négyszer volt Szabadkán, minden alkalommal győzött az 
éneklésben.Különben még szaval, mesét mond… 

- A diáklapunk, a Figyelő szerkesztője is vagyok – folytatja Antónió-,hétfőnként előórán jövünk össze. 
A tanár úr megmondja, ki miről írjon.Mivel magyarórán már tanultunk riportot írni,nekem azt a 
feladatot adta, hogy írjak riportot.Azt hiszem, a szüleimmel, a nyugdíjas nagyival beszélgetek majd el, 
aki ennek az iskolának a magyartanárnője volt. Fényképezek is. Ha megírom a riportokat, a tanár úr 
átnézi, a főszerkesztő meg legépeli. Különben a tanár úr szerint én vagyok a legszorgalmasabb, s 
megérdemlem, hogy jövőre én legyek a főszerkesztő! Ennek külön örülök!A szavalócsoportnak is tagja 
vagyok, minden szavalóversenyen, népmesemondó versenyen részt veszek. Most a tavaszi 
szavalóversenyre készülök.Szeretek zongorázni, hegedülni,ugyanis ezeken a hangszereken játszom a 
zeneiskolában. 
- Orsolya  is jár a kultúrkörbe, néptáncol, az iskolában mega Figyelő diáklap főszerkesztője. 
- Szeretem szerkeszteni Figyelőt- jelenti ki Orsolya -, amely tavaly ünnepelte fennállásának hatvanéves 
évfordulóját. Nagy ünnepséget rendeztünk, meghívtuk az egykori szerkesztőket…A következő száma 
az iskolanapra készül. Általában a tanár úr megmondja, milyen írásokat írjunk. Most azt a feladatot 
adta, hogy írjunk olyan témájú fogalmazásokat, hogy megmaradjon az iskolánk. Mért maradjon meg a 
Petőfi Sándor iskola? Miért szeretem az iskolámat? címmel írunk majd fogalmazásokat. Én már 
eldöntöttem, hogy arról írok, miért szeretem az iskolámat?  
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Majd leírom, hogy azért szeretem, mert itt találtam meg az igaz barátaimat. Az órák izgalmasak, a 
tanáraink megértőek. Szeretem az osztálytársaimat is,jó osztályközösség vagyunk. El se tudom 
képzelni, mi lenne, ha bezárnák az iskolát! Hova kerülnék jövőre? Még rágondolni is rossz.Maradjon 
meg a mi jó iskolánk! Épül a szép tornaterem is! 
- Ákos is jár zeneiskolába, de nem panaszkodik, van mindere ideje. 
- Hegedülni tanulok – halljuk Ákostól -, azért hegedülni jobban szeretek, mint a szolfézsórára járni. 
Otthon nem sokat kell gyakorolni, mert szeretek hegedülni, gyorsan megtanulom. 
Szeretek énekelni, s énekkara is járok. Meg jövőre sakk szakcsoportra is jelentkezem majd, mert 
szeretnék részt venni én is a Jó Pajtás sakkversenyén. 
- Józsi hegedült a Becsei Vonós Bandában, kilenc évenéptáncola Kiscimborában, a Csiperkében, 
ökölvívó is volt két évig. Jár a zeneiskolába…Még felsorolni sok! 
- Nem játszom már a Becsei Vonós Bandában – halljuk Józsitól -,nincs rá időm.Csak a tánc maradt 
meg,mert nagyon szeretek táncolni, együtt lenni a barátokkal.Nagyon jó a hangulat a próbákon…Meg 
a zeneiskolát se hagyom. Az iskolában órákon nagyon odafigyelek, s otthon nem sokat kell 
tanulni.Nyolcadikos vagyok, s kell a jó bizonyítvány, hogy bejussak a magyarkanizsai mezőgazdasági 
középiskolába.Ez most nagyon fontos nekem, mertnagyon szeretek futballozni is, s a Tóthfaluban lévő 
Nyers István Labdarúgó Akadémia lakója szeretnék lenni, ahonnan majd mehetek busszal a 
középiskolába, meg futballozhatok kedvemre. 
Laci is már tíz éve táncol, a kultúrkör Csiperke táncegyüttesében, a Becsei Vonós Banda brácsása, 
énekel a Szól, síp, szóljon… 

- Csak a kultúrkörben érzem jól magamat- mondja Laci -, s míg csak lesz a Becsei Vonós banda, 
játszani fogok, s a tánccsoportban táncolok majd még gimnazista koromban is. 
- Hédi is ott van minden énekversenyen, az ÁMV győztese, s a Becsei Vonós Banda énekesnője. 
- Két éve éneklek a zenekarban- dicsekszi el Hédi -, a nagybátyám, aki vezeti a zenekart kért fel, hogy 
énekeljek. Nem volt nehéz megszokni, hogy egymásra figyeljünk. Nem nehéz, mert szeretek énekelni, 
könnyen megtanulom, meg amit ők muzsikálnak, mind tudom. Már készülök az ÁMV -re is… 

- Gabriella az úszásban leli örömét. 
- Már öt éve járok a sportközpontba úszni – magyarázza Gabriella -, nagyon szeretek úszni, jól érzem 
ott magamat. Ott vannak a barátaim, az iskolatársaim. Este vannak az edzések, s addig mindig 
megtanulok. Többször voltunk már versenyen is. Tavaly úsztunk stafétát, és harmadikok lettünk. Itt az 
iskolában rajzszakcsoportra járok. Ezt is szeretem, mindig valamilyen pályázatra rajzolunk. Majd 
szólok a tanárnőnek, hogy a Jó Pajtásnak is küldjünk rajzokat. 
- Hunor nemcsak rajzolni tud és szeret, hanem rovásírás szakkörre jár itt az iskolában… 

- Érdekel a rovásírás, őseink írásmódja. Meg a Petőfi SándorMagyar Kultúrkörben 
működőSólyomHagyományőrző Egyesület tagja vagyok. Sok mindent megtanultam már: 
harcművészetet, vívást, ügyességi játékokat… Nagy élmény volt számomra, amikor a nyáron egy 
egész napos kiránduláson voltunk az aracsi pusztatemplomnál, ahol az egyesület bemutatót tartott. Én 
is lovagoltam…- fejezi be beszélgetésünket Hunor. 
Koncz Erzsébet, a Jó Pajtás tudósítója, iskolánk nyugalmazott magyartanára 

 

Községi szavalóverseny díjazottjai: Varnyú 
Leona 4.c és Koncz Antónió 6.c. 
Továbbjutottak Bácsra, a körzeti versenyre.  
Tót Ákos 8.c 
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A megmentő 

Egy matektanár megy az úton. Megtámadja egy bűnöző, de hirtelen 
a bokorból előbukkan egy fekete köpegyes, maszkos ember és 
megmenti. Ekkor a tanár megszólal: 
- Ki vagy te? 

A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z betűt vés a falba a 
kardjával. 
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, egész számok halmaza! 
 

Írj olvashatóbban! 
A tanár visszaadja a kis Pistike kijavított dolgozatát. A fiúcska átnézi 
a piros színnel teli dogát, majd megkérdi a tanárt: 
- Tanár bácsi! Mit tetszett ideírni pirossal az osztályzat mellé? 

- Az áll ott, hogy írj olvashatóbban! 
 

A felének a felének a… 

Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnő: 
- Pistike, ha a nagymamád félbevág egy szelet hús, mennyi lesz 
belőle? 

- Kettő - feleli Pistike. 
- Remek! És ha azt is félbevágja? 

- Négy. 
- Kitűnő. És ha azt is? 

- Nyolc. 
- Igen. És ha még azt is 
félbevágja? 

- Fasírt! 
 

A szerződés 

A futballista fiát megbuktatják 
harmadikban, de az mégis 
boldogan meséli apjának: 
- Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik osztállyal egy évvel 
meghosszabították... 
 

Kérem a következőt 
- Francia állampolgár volt, később generális, majd császár. Kiről van 
szó? - kérdezi a professzor. 
- Nem tudom - mondja megszeppenve a diák. 
- Bonaparte Napoleon! 
A diák feláll, és elindul az ajtó felé. 
- Hová megy? - kérdezi a professzor. 
- Ja, elnézést, azt hittem, hogy a következőt diákot szólította! 
 

A legnagyobb király 

A történelem tanárnő dícséri az osztályfőnöknek az osztályát: 
- Te Gizike, nagyon szépen fejlődik az osztályod!  
Arra a kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk,  
már csak nyolcan írták, hogy a Burger King! 
 

A tagadó mondat 
- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja. 
 

 

 

-Mi van ha elütnek egy matematikust? 

-Már nem számít. 
 

-Minek megy valaki az erdőben? 

-Fának. 
 

-Miért süt a nap? 

-Mert nem tud főzni. 
 

-Meddig megy a nyúl az erdőbe? 

-A közepéig, aztán már kifelé halad. 
 

Anyák napján a tanárnő egy feladatot 
ad a gyerekeknek: 
-Mondjatok egy szöveget, amiben 
benne van az, hogy ,,Anya csak egy 
van"! 
Mindenki elmondja a saját szövegét, 
amikor Pistike jelentkezik: 
-A múltkor anyukám beküldött a 
spajzba és megkérdezte, hogy mennyi 
lekvárunk van?! 
-Mondtam : Anya, csak egy van!! 
 

Folt hátán folt. Mi az? 

-Szerbiai utak. 
 

Hány kanyar van Becsétől Újvidékig? 

-2, jobb és bal. 
 

7.c - Teadálután a Samu iskola hetedikeseivel 
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Műélvezet 
Egy repülőgép lezuhan a sivatagban, csak egy ember éli túl. Már 3 napja bolyong a sivatagban, mikor 
oroszlánok jönnek és körbeveszik. Gondol egyet az ember, előveszi a szájharmónikáját, mivel most úgy is 
meghal, eljátszik egy utolsó dalt. Csodák csodájára, mikor elkezdett játszani, az oroszlánok mind leültek köré és 
ámulva hallgatták a zenét. Kicsit később arra jött egy másik oroszlán, és egy pillanat alatt felfalta az embert. 
Erre megszólal az egyik oroszlán: 
- Látjátok, nem megmondtam hogyha megjön a süketnéma akkor vége lesz az előadásnak? 
 

A zsiráf születése 

- Hogy született a zsiráf? 

- ??? 

- Chuck Norris pofán rúgott egy lovat. 
 

Koreográfia 

A róka elkapja a nyulat. 
- Rendben van róka koma, egyél meg, de előbb engedd meg, hogy 
eljárjam a haláltáncot. 
A róka beleegyezik. 
A nyuszi elkezd táncolni: 
- Egyet jobbra, kettőt balra, hármat jobbra, négyet balra, ötöt 
jobbra, futás! 
A róka felsóhajt: 
- Ilyen hülye koreográfiát még nem is láttam! 
 

Nem minden az, aminek látszik 

Öreg bácsi sétál egy nagyon ronda kutyával. Szembe jön vele egy 
kigyúrt kopasz "értelmiségi" egy pitbullal. 
- Bátyám! Fogadjunk, hogy a kutyám megeszi a magáét! 
Fogadnak, bácsi kutyája 3 másodperc alatt elintézi a pitbullt. 
- Bátyám! 100 forintért megveszem a kutyáját! 
- Fiam, ez a kutya 200000 forintomba van. 
- Ez? Miért? 

- Hát, 20000 volt a krokodil, 180000 a plasztikai műtétje. 
 

Sonka 

Egy autós lerobban egy tanya mellett, és bemegy, hogy segítséget 
kérjen a gazdától. A tanyán mindenféle állat szaladgál, köztük egy 
malac falábbal. A látogató rácsodálkozik: 
- Mondja, mi történt azzal a malaccal? 

- Az egy nagyon különleges malac. Az egyik éjjel kigyulladt az 
istálló, és addig visított, míg fel nem ébredtünk.  Addig is kihajtotta 
az összes állatot a szabadba, és így megmentette mindet. 
- Ez igen! És megsérült a tűzben? 

- Nem, épségben megúszta. Aztán egyszer később ott az erdőszélen 
megtámadott engem egy medve. A malac épp ott volt a közelben, ráugrott a medvére és leteperte. Megmentette 
az életemet. 
- Értem. Tehát akkor sérült meg a lába? 

- Nem, kutya baja se lett. Nemsokkal ezután meg kint a szántóföldön felborultam a traktorral, és az maga alá 
temetett. A malac odafutott, ásott egy nagy gödröt, és ki tudtam mászni a traktor alól. 
- Hát így sebesült meg a lába! 
- Nem még ettől se lett baja. 
- Hát akkor miért van falába? 

- Tudja, egy ilyen különleges állatot nem vág le az ember úgy egyszerre! 
 

 

 

 

 

Landolás 
Az agresszív kismalac biciklizik. Épp arra 
sétál a kisnyúl, amikor a malac egy 
jókorát borul a bringával. 
-Jaj, kismalac, nem ütötted meg magad? 

-Kuss! Én így szoktam leszállni!  
 

A szendvics 
Két hangya egy-egy kenyérmorzsát tol az 
úton. Arra megy az elefánt, odaszól neki 
az egyik hangya: 
-Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a 
fejedre ezt a kenyérmorzsát! 
Az elefánt felrakja, mire odaszól neki a 
másik hangya: 
-De fogadjunk, hogy nem tudsz ráállni 
erre a másik kenyérmorzsára! 
Az elefánt rááll, mire a két hangya 
fetrengve a röhögéstől: 
-Vazze, mekkora szendvics! 
 

Az utolsó járat 
A papa órák óta játszik a kisfia 
villanyvonatával, pedig lassan éjfélre jár. 
Egyszer csak megszólal a telefon: 
- Halló! - hangzik a kagylóból az alattuk 
lakó hangja. - Nem tudná megmondani, 
mikor indul az utolsó vonat?  
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Betűkihúzó: ha jól dolgozol, egy ismert közmondást kapsz megoldásnak a megmaradt betűkből.  
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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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Szent-Györgyi Albert: Ima 
(részletek) 

 

Isten! Add, hogy a teremtésben 
társaiddá legyünk,  

Hogy megértsük és tovább jobbítsuk 
tetteid,  

Hogy itt, glóbuszunkon biztos 
otthonra leljen  

A jólét, boldogság és a harmónia.  
(...) 

Isten! Mentsd meg a gyermekeimet,  
Mentsd meg értelmüket,  

Hogy romlásom ne ronthassa meg 
őket,  

Mentsd meg életüket,  
Hogy a másra fogott fegyver ne őket 

érje,  
Szüleiknél jobbak lehessenek,  
Hogy majd felépíthessék saját 

világuk,  
Szép, tiszta, méltányos, jót akaró 

világot,  
Hol béke és szeretet uralkodik  

Örökké.  
 

 


