
LXIII. évf. 202. szám  

2022.12.20. 
P e t ő f i  S á n d o r  Á l t a l á n o s  I s k o l a  -  Ó b e c s e  

O Š  “ P e t e f i  Š a n d o r ”  -  B e č e j  

Figyelő - Sveznalica 

 

Tartalom: 
 

Szerkesztő szava 

Ünnepi gondolatok 

Megújulásunk 

Karácsony, Jézus 
születése 

Ünnepi illemtan 

Újévköszöntők 

Gyereknek lenni jó! 
Sulihírek 

Így írunk mi 
Sveznalica 

Angol - Német 
Így írnak a nagyok 

Kisokos 

Kistörténész 

Viccek 

Fejtörők 

Agybirizgáló 



 

Kedves Figyelősök!  Kedves diáklapot olvasók! 
 

Itt állunk a naptári év végéhez nagyon közel. Szerkesztőségünkben folyik a munka. Zajlik a legújabb Figyelő, a 
decemberi diáklap szerkesztési folyamata. Készülnek a tudósítások, a beszámolók az elmúlt két hónap 
iskolánkban átélt / megélt tevékenységekből.  
Ünnepeltünk novemberben.  
Összejöttünk, s visszatekintetünk a mögöttünk hagyott 65 évre. Igen, 65 évre, hiszen a Kistörténész valamint 
utóda, a Figyelő az idei tanévben már átlépi a 65. születésnapját, olvasóink kezébe adhattuk a 200. diáklapot, s 
feltartóztathatatlanul dolgozunk tovább. A szerkesztőség bízik a jövőben. Ezért ha néha csak az online térben 
válunk elérhetővé, akkor is lázasan készítjük a kordokumentumokat. Az online világon túl a nyomtatott, kézzel 
fogható sajtótermék a célunk. Hogy gördülékenyen tudjuk olvasóink kezébe adni a Petőfi iskola életképeit. 
Bízunk a jóindulatú emberekben, a támogatókban. S köszönjük azok segítségét, köztük a Magyar Nemzeti 
Tanácsét, akik eddig lehetővé tették számunkra, hogy Figyelőnket nyomtatottan is megjelentethettük. 
Ünnepelünk decemberben.  
Ünnepeljük Jézus Krisztus, a Megváltónk születésének napját, december 25-ét. Ady Endre szavaival „hálát 
adunk a mindenség istenének”. Mert az igazi ünnep a lélek ünnepe. Nem a zajos világ felszínes anyagi 
pompákkal díszes „ünnepe”. A pénz nem uralkodhat el rajtunk! A szeretet ünnepe a karácsony. S szeretet a 
lélekben él.  
Olvassátok hát szeretettel diáklapunk hasábjait. Mert szeretettel készítettük számotokra.  
Kívánunk minden Figyelő olvasónak, Petőfis diáknak és tanárnak, dolgozónak, szüleinknek és nagyszüleinknek, 
ismerősöknek és barátoknak Istentől áldott karácsonyt, valamint békében és egészségben, hitben gazdag új 
esztendőt!  

Tisztelettel: a szerkesztőség.  
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Mennyből az angyal lejött hozzátok,  
pásztorok, pásztorok! 

Hogy Betlehembe sietve menvén 

lássátok, lássátok. 
 

Istennek fia , aki született 
jászolban, jászolban, 

Ő leszen néktek üdvözítőtök 

valóban, valóban. 
 

Mellette vagyon az édesanyja, 
Mária, Mária. 

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik  
szent fia, szent fia. 

 

El is menének köszöntésre 

azonnal, azonnal, 
Szép ajándékot vivén szívükben 

magukkal, magukkal. 
 

A kis Jézuskát egyenlőképpen  
imádják, imádják, 

A nagy Úristent ilyen nagy jóért  
mind áldják, mind áldják.  
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2022.11.30– án egy izgalmas Világ kapu-
ját nyitottuk ki tanulóink számára. A 30 
millió Ft (közel 80 ezer euró) érő High-

Tech Suli program, digitális tantermek 
felszerelésével és a tanárok támogatásával 
segíti hozzá a gyermekeinket ahhoz, hogy a 
világ megismerése mellett, a bennük rejlő 
tehetséget is fel tudják fedezni. A célunk, 
hogy a körülmények soha ne állhassanak a 
tudás útjába és minden adott legyen ahhoz, 
hogy helyt tudjanak állni a felnőttek sokszor 
kihívásokkal teli világában.  
A High-Tech Suli egy kapu a világ megis-
meréséhez. Mert minden gyerek egy önálló 
galaxis. Minden diákunk a 21. században 
született, mindenki, aki őket tanítja az a múlt 
évezredben. A világ folyamatosan változik, 
mindig új kihívások elé állítva a tanárokat és a 
diákokat is. Ezeket a kihívásokat könnyíti meg 
a High-Tech Suli program. Az ismeretátadás 
megkönnyítése mellett a fő célunk a tanulók 
olyan képességeinek a fejlesztése, amelyre 
egyre inkább szükség van a munkaerőpiacon. 
A hibrid oktatás, a kifordìtott osztàlyterem vár 
ránk, mi készen állunk a jövőre! Köszönjük a 
Mèszàros csoportnak, hogy felismerte 
èrtèkeinket. 
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Különleges karácsony 

 

Minden évben izgatottan várom a Karácsonyt, hiszen számomra ez a legszebb keresztény ünnep. 
Pár évvel ezelőtt a jó Isten egy igazán különös ajándékkal lepett meg bennünket karácsony idejében. A 
karácsonyi készülődés, az advent időszak ajándékaként Jézuska áldásaként egy kis húgot kaptam. Igazi 
meglepetés volt nekem hugi érkezése. Szívem vágya teljesült, hiszen régóta vágytam egy kistestvérre. 
Az volt a tervem, hogy majd sokat fogok vele játszani. Amikor hazaért anyuval a kórházból, hamar 
rájöttem, hogy neki még sokat kell fejlődnie, ennie, innia, növekednie. Szerettem nézni, amikor aludt. 
Olyan cuki volt a mosolya! Elképzeltem, hogy a karácsonyi angyalok is így mosolyognak rank a Men-
nyországból.  
Ezen a karácsonyon az is kivételes volt, hogy nem csak a szűk család volt együtt Szenteste, Karácsony 
napján. Abban az időben ugyanis mi Szabadkán éltünk együtt a nagyszüleimmel. A nagybácsim is 
hazajött Bécsből. A nagynénim is megérkezett Újvidékről. Így együtt örülhettünk a Jézuska - és hugim 
- születésének.  
Az ablakon kinézve még meghittebbé, különlegesebbé tette az ünnepet a frissen leesett hótakaró.  
Mi gyerekek gyorsan elővettük a sálat, sapkát és nagykabátot, kesztyűt és sálat, no meg a szánkót. S 
máris szaladtunk játszani a habpuha hóba. Szerettem volna a hugival siklani, de arra még várnom kel-
lett pár évet. De elképzeltem, hogy ha majd ő is kijöhet a hidegbe játszani, akkor miként fogom meg-
tanítani csúszni, hóembert építeni, szánkózni, mindenféle téli örömre, jóra.  
A szánkó hívogatóan nézett a szemembe. Kicsalt a tél az udvarra. S sok örömben részesített. Kihívtam 
édesapámat is, hogy jöjjön velem szánkózni. Kérlelnem kellett, s sikerrel is jártam. Apa nem tudott 
nemet mondani a kérésemnek. Örült is neki, mert fergeteges hangulat kerekedett kettőnk nevetős, jó 
hangulatú csúszkálásából. Hamarosan a nagynénim és a nagybácsim is csatlakozott hozzánk. Minden 
olyan csodásan összeillett ezen a karácsonyon. Nem hinném, hogy túlzás lenne azt mondanom, hogy ez 
a karácsony igazán különlegesre sikerült. A tökéletességhez csak az hiányzott, hogy anyukám és 
húgom is csatlakozhatott volna hozzánk, a szánkós buliba.  
Sokat tehetünk azért, hogy széppé varázsoljuk ünnepeinket—ehhez általában elég egy kis figyelmes-
ség, jóindulat és sok-sok szeretet. 
Ezen a karácsonyon úgy éreztem, mintha én kaptam volna a legcsodálatosabb ajándékot az egész világ-
mindenségen. Kaptam egy angyalka lelkű húgocskát és szerető családot: Isten ajándékát. 

Nagy Kanász Lilien 5.b 



LXIII. évf. 202. szám  O L D AL5 

Köszönés 

 

1. Köszönéskor nézz annak a szemébe, akinek köszönsz! 
Elnézegetni, másik irányba tekintgetni udvariatlanság. Ha 
kézfogásra kerül sor, akkor a szorítása legyen erőteljes, de 
nem durva, s közben is nézz a másik ember szemébe. A 
„döglött hal” (ernyedt kéz) kézfogás kellemetlen, de figyelj 
arra is, hogy nem szkanderezni kell! 
 

2. Köszönéskor mindenképpen vedd ki a kezed a zsebedből 
függetlenül attól, hogy fiúnak vagy lánynak köszönsz! 
 

3. Ha ajándékot kapsz, akkor óvatosan csomagold ki! Ha 
nem tetszik, vagy van már ilyened, akkor azt nem illik 
elárulni. Mindenképpen udvariasan köszönd meg, ne bántsd 
vele meg azt, aki örömöt akart neked szerezni. 
 

4. A negatív véleményt nem kell mindig kimondani. 
 

5. Beszélgetni jó, főleg akkor, ha figyelünk egymásra. 
Ilyenkor fordulj szembe a másikkal – hiszen háttal 
beszélgetni udvariatlanság – és végig tartsd a 
szemkontaktust. 
 

6. Ne vágj bele a másik mondandójába! Biztos, az is 
nagyon fontos, amit mondani akarsz, de a másiknak 
legalább annyira. Ha mindig csak egyvalaki akar szerepelni, 
a társaság középpontjába kerülni, előbb-utóbb a többiek 
elfordulnak tőle – ezt mindenképp érdemes megjegyezned. 
 

7. Ha engedély nélkül nyúlsz valamihez, ami nem a tiéd, az 
kellemetlen következményekkel járhat. Ha nem vagy 
biztos, hogy szabad-e hozzányúlnod ahhoz a bizonyos 
dologhoz, akkor kérdezd meg! Lehet, hogy a vendégségben 
más szabályok vannak, mint otthon, célszerű ezekről még 
időben tájékozódni. 
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Ady Endre: Karácsony 

Harang csendül,  
Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  
Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  

  

Minden ember  
Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumba  

A Messiás  
Boldogságot szokott hozni.  

 

Bántja lelkem a nagy város  
Durva zaja,  

De jó volna ünnepelni  
Odahaza.  

De jó volna tiszta szívből  
- Úgy, mint régen -  

Fohászkodni,  
De jó volna megnyugodni.  

   
De jó volna mindent, mindent  

Elfeledni,  
De jó volna játszadozó  

Gyermek lenni.  
Igaz hittel, gyermekszívvel  

A világgal  
Kibékülni,  

Szeretetben üdvözülni.  
 

Ha ez a szép rege  
Igaz hitté válna,  

Óh, de nagy boldogság  
Szállna a világra.  
És a gyarló ember  
Ember lenne újra,  
Talizmánja lenne  
A szomoru útra.  

Golgota nem volna  
Ez a földi élet,  

Egy erő hatná át  
A nagy mindenséget,  

Nem volna más vallás,  
Nem volna csak ennyi:  

Imádni az Istent  
És egymást szeretni...  

Karácsonyi rege  
Ha valóra válna,  
Igazi boldogság  

Szállna a világra...  

 

A templomba  
Hosszu sorba  

Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  
A magasság Istenének.  

 

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.  
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KÜLÖNLEGES KARÁCSONY 

 

Lehet-e különleges a karácsony?               
És mitől lehetne különleges a karácsony 

De  még mennyire lehet különleges a karácsony! Viszont ahhoz az kell, hogy beengedjük Istent is 
a házunkba, lakásunkba, családunkba, szívünkbe. Neki is adjunk helyet a készülődésben (pl. az adventi 
gyertyagyújtásnál, az ajándékok kiválasztásánál, a lakásunk és a karácsonyfa díszítésénél), az ünnepi 
asztalnál, a szeretet cselekedeteinknél.  Annak az Istennek,  Ak i ”jóságában és bölcsességében” 
megte- remtette az embert. Pedig tudta, hogy ellene fog szegülni nemzedékről nemzedékre, amíg 
világ a világ. Ez az ellenszegülés nagy kockázattal és következménnyel jár! Az örök életünk a tét! 
Hogy ezt el ne veszítsük, Istennek volt egy B terve: mivel ekkora a tét, az ár is nagyon magas lett; a 
saját Fiával „megbeszélve” Őt küldte el, hogy eltörölje az emberek tartozásait. 
Böjte Csaba ferences atya prédikációjában hallottam, hogy Jézus Krisztus mondhatott-e volna nemet 
a mennyei Atya tervére? Igen? Mondhatta volna, hogy Neki nincs kedve istálóban születni, menekülni, 
küszködni 33 éven keresztül és aztán hagyni Magát megkínozni, keresztre feszíttetni...Mondhatta vol-
na? Csakhogy akkor Ő is beállhatott volna az ellenszegülők sorába! ESZÉBE SEM JUTOTT! Mi vitte 
rá, hogy vállalja? Mi vitte rá Istent, hogy ilyen tervet „találjon ki”....  Egyszerű a válasz! Két szó: a 
VÉGTELEN SZERETETE!    
 

„Isten szent szerelmét sugározta lénye    
S lett belőle árvák, koldúsok reménye  
 Jó  Isten Báránya, kínok hordozója 

Golgotás Krisztusunk, világ Megváltója”! 
(részlet a Százezer gyertya ég c. Karácsonyi dalból) 
 

Ez a szeretet megérdemli, hogy a megváltott 
teremtmények igyekezzenek viszonozni Teremtőjük 
Felé  jóságát  és irgalmát. Legyünk hálásak az 
életünkért. Itt a földön nem tudunk úgy élni, ahogy Ő eltervezte  –  sok bajjal, betegséggel, 
nélkülözéssel is meg kel küzdenünk, de Ő velünk van a legnehezebb perceinkben is. Soha nem hagy 
el bennünket, mi távolodunk el Tőle. Ez sajnos karácsonykor is (már az előkészületekben) 
megnyilvánul. Ahol nem a kisded Jézus az ajándék; ahol  Ő nem kap helyet a fa alatt, az ünnepi 
ebédkor és az ajándékbontásnál... Ahol nem jut a sok finomságból a szegényeknek, árváknak, 
magányos időseknek – ott nem lesz különleges a karácsony! Ahol nem éneklik el bár a Mennyből az 
angyalt, vagy nem hangzik el egy szép vers a Kisdedről, az egy közönséges valami lesz, ami 
másnapra elveszíti minden varázsát.  

Gondoljunk ezekre már az előkészületek alatt, gondosan tervezzük meg a teendőket. Ajándé-kozásnál 
egy szerényebb, talán saját kezűleg keszített apróság lehet, hogy nagyobb örömet szerez,  mert benne a 
szívünk melege és szeretete. (Pár évvel ezelőtt, pénzhiánnyal küzdve, úgy ajándékoztam meg a 
családomat a karácsonyi ebéd után, hogy leűltem a zongorához és eljátszottam, elénekeltem nekik a 
legszebb karácsonyi dalokból egy csokorra valót. Sokszor emlegetik, mert akkor különös meghittséget 
és melegséget éreztek  a szívükben). 
Szeretettel kívánok Mindenkinek áldott, meghitt, boldog KARÁCSONYT! 
Dosztán Berta, hittan tanárnő 
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PefiMath sekcija ponovo dokazala da rad donosi 
rezultat. Na dopisnoj matematičkoj olimpijadi učenici 
naše škole su postigli izvanredan uspeh.: 
-Ferenci Orsolya-III.hely (nast.Anišić Ana) 
-Ćuk Elena -III.mesto 

-Ćuk Maša-pohvala (nast.Miroslava Novkov) 
A PefiMath szakkör tagjainak , az országos szintű 
matematika olimpián elért eredménye irigylésre méltó.  

Opštinsko takmičenje u basketu u našoj školi. Dobri 
smo domaćini dobrim košarkašima.  
3×3 kosárlabda községi verseny iskolánkban. 
Sportszerű játék és sok ügyes gyerek házigazdái 
voltunk.  
Csapatunk, Varnyú Leona, Ćuk Maša, Ćuk Elena, 
Bilić Sofija ügyesen szerepelt. 

A munka meghozza gyümölcsét!  
FANTASZTIKUS éremeső a  
PefiSport szakkör gyors úszóinak 

eredményei: 
Novák Alex 4. oszt. 50k - 5. hely  
Lakatos Dávid 2 o 50mell - 1. hely 

Babenyac Márton 4 o 50hát - 6. hely 

Bocor Zsombor 3 o 50h - 3. hely  
Kovács Leon 5 o 50k - 3. hely 

Török Irisz 6 o 50mell - 4. hely 

Ćuk Maša 7 o 50mell - 2. hely 

Ćuk Elena 8 o 50mell - 1. hely 

Aranyos Andor 8 o 50hát - 2. hely 

Berkes Máté 8 o 50hát - 3. hely 

Felkészítő tanárok: Stevan Jager és Simon 
Róbert  

OŠ"Petefi Šandor" ja predstavio svoj rad na 
štandu Ministarstva prosvete, na sajmu 
obrazovanja. Ponosni smo na svoje učenike, 
nastavnike što smo prepoznati kao jedna 
inovativna, savremena obrazovna ustanova u 
Srbiji. Na kraju dana smo posetili i Muzej 
ILUZIJA. Büszkék vagyunk, hogy képviselhettük 
iskolánkat a belgrádi oktatási vásáron az Oktatási 
Minisztérium részlegén. A kiállítás után 
ellátogattunk az Illuziók múzeumában. 
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Povodom Evropskog dana 
borbe protiv trgovine 
ljudima,na časovima 
srpskog kao nematernjeg 
održana je jednonedeljna 
edukacija učenika kroz 
radionice sa nast. Sunčicom 
Banjanin. Usaglašavanje 
domaćeg zakonodavstva sa 
međunarodnim pravnim 
okvirom u vezi sa 
trgovinom ljudima započeto 
je 2001. godine, kada je 
donet Zakon o potvrđivanju 
Konvencije UN protiv 
transnacionalnog 
organizovanog kriminala sa 
dopunskim protokolima od 
kojih se prvi odnosi na 
trgovinu ljudima. 
Nacionalni koordinator za 
borbu protiv trgovine 
ljudima imenovan je 2002. i 
formiran je prvi put 
Republički tim za borbu 
protiv trgovine ljudima. 

Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine prošireno je biće ovog 
krivičnog dela, čime je inkriminacija ovog krivičnog dela u potpunosti usaglašena sa Konvencijom 
Saveta Evrope i novom direktivom Evropske unije. Az Emberkereskedelem Elleni Európai Nap 
alkalmából a tanórákon egyhetes, műhelymunkákon keresztüli oktatást tartott Sunčica Banjanin 
tanárnő a diákoknak. 

Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Vetélkedő hetedikesek 
vetélkedője. Lázár Enikő ELSŐ, Koncz Villő MÁSODIK és 
Bárány Petra KÜLÖNDÍjas. Felkészítő tanár Szűcs Budai 
Engelbert.  

Akinori Oishi, japán művész 
alkotott iskolánkban, akinek 
közvetlensége mindenkit elbűvölt. 
Tipográfiát és számítógépes tervezést 
tanult, munkássága során a kettőt 
ötvözte, és megalkotta a saját, egyedi 
stílusát. Alkotásai érdekessége, hogy 
miniatűr, stilizált szereplőinek nincs 
egyéni jelentésük, de egyesítve mégis 
többrétű szerkezeti egészet alkotnak.  
A PefiArt szakkör tapasztalattal és 
élménnyel gazdagodott, míg a bejárati 
ajtónk egy művészi alkotássá vált.  
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A Kultúrális Minisztérium támogatásával megvalósított Zajedno-Együtt 2022 regionális gyermek- és 
ifjúsági versíró versenyen iskolánk hatodikos tanulója, Ferenci Orsolya első helyezést ért el a 10-13 
éves gyermekek kategóriájában. A pályázatra 150 vers érkezett az ország területéről és a határon túlról 
is. A díjátadó ünnepségen a Népkönyvtár igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket, majd az ünnepi 
műsort követően sor került a diplomák és serlegek kiosztására. Kiss Tamás író és költő értékelte a 
magyar nyelven írt pályaműveket. Kovács Jolánka zsűritag szerint Orsolya verse dinamikus, ritmikus és 
még szavalásra is alkalmas szöveg lett. Iskolánk tanulói közül ügyesen szerepeltek még Szabó Vivien 
és Kovács Lilla is. Felkészítő pedagógusuk: Szűcs Budai Engelbert 

Tehetséges diákjaink és  
Kéringer Dorina, Lázár 

Laszló ès Légvári 
Ágoston pedagógusok  

képviseltèk iskolànkat az 
első Óbecsei tudományok 

kiàllìtàsàn! 

2022. október 29-én, Tiszakálmánfalván 16.alkalommal rendezték meg 
a Sulisztár elnevezésű énekes-zenés vetélkedőt,ahova Vajdaság és Ma-
gyarország különböző településeiről érkeztek versenyzők. Iskolánkat 
Sándor Magdolna és Károlyi Andrea tanárnők tanítványai: Butás Petra, 
Kapor Emma, Nagy Kanász Lilien 5.b, Ferenczi Orsolya 6.b és Hódi 
Lúcia 8.c képviselték. Kapor Emma és Ferenczi Orsolya bronz 
oklevelet,míg Hódi Lúcia extradíjat,vagyis kiemelt arany díjat érdemelt.  
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Melyik ország zászlajában nincs sem piros, sem kék, sem fehér szín?  
Jamaica    Liechtenstein   Csád 

 

Melyik tengernek nincsenek partjai?  
A Sargasso-tenger   Sulu-tenger   Salamon-tenger 
 

Melyik Európai országnak nincs fővárosa?  
Svájcnak    San Marino    Litvánia 

 

Melyik Európai országban nincsenek folyók sem tavak?  
Máltán    Dániában    Moldován 

 

Melyik a legmagasabb hegy a világon a Föld középpontjához képest? 

Az ecuadori Chimborazo 

Nepál és India határán álló Kancsendzönga 

Nepál és Tibet határán található  Mount Everest  
 

Melyik európai országban nincsenek szúnyogok? 

Izlandon    Portugáliában    Bulgáriában 

 

Melyik a Föld legnagyobb szigete? 

Grönland    Izland     Madagaszkár 
 

Melyik országban van a legtöbb időzóna? 

Franciaországban a gyarmataival együtt  
Angliában a gyarmataival együtt  
Spanyolországban a gyarmataival együtt 
 

Mi az a Titicaca? 

Dél-Amerika legnagyobb édesvizű tava 

Észak-Afrika legszárazabb sivatagi folyója 

Kelet-Ázsia legzöldebb fennsíkja 

 

Melyik ország termeli a legtöbb olívaolajat 
Európában? 

Spanyolország   Görögország    Olaszország 

 

Melyik ország fővárosának van a leghosszabb hivatalos neve? 

Bangkok    Peking    Tokio 

 

A déli féltekén a ciklonokban milyen  irányban kering a levegő? 

A déli féltekén a ciklonokban a levegő az óramutató járásával megegyező irányban kering.  
A déli féltekén a ciklonokban a levegő az óramutató járásával ellentétes irányban kering.  
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Iskolai dolgozatokból 
 

Vazul, miután megvakították, mehetett amerre látott... 
A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek mind Romába költöztek és proletárok lettek 
belőlük. 
Az esztergomi püspök lett a primás. 
A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak lélekvándorlással lehet mozogni. 
Athénban kitört a pestis, amelynek az idős Periklesz is áldozataul esett, és ez kissé megviselte a 
várost. 
IV. Béla várromokat épített. 
Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban. 
Amerikában a Sziklás-hegységben rengeteg Gizimedve él. 
A költők csak akkor tudnak verseket írni, ha homlokon csókolja őket egy mázsa. 
Az opera végén Othello ledöfte Desdemonát, aki erre énekelni kezdett. 
A Föld nappal a Nap, éjjel pedig a Hold körül kering... 
A víz oxigénből és folyadékból áll. 
II. József Mária és Terézia fia volt. 
Amikor kitört a Vezúv, pompája teljesen elpusztult. 
A valós szám az, amelyik tényleg annyi, amennyi. 
Trójában falovakkal oldották meg a tömegközlekedést. 
Az Árpád Ház nem sokáig volt üres, mert az Anjouk 
rögtön beköltöztek. 
A baktériumokról: Van mikroszkópikus, ami kicsit 
nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható. 
A fecske egy költöző madár, olyan mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá. 
Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől maga a király is csak álruhában tudott menekülni. 
Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak. 
Eötvös József többek között Budán született. 
A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit sem lehet kétszer megölni. 
Az éhenhalt sereg kitakarodott az országból. 
Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát. 
Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyar-
országot meghódítsa. 
Szegény árva kislány volt Marika, sem apja, sem anyja, a nagynénje is csak úgy könyörületből hozta 
világra. 
A macska igen szívós állat, mert ha agyonverik még sokáig él, mielőtt megdögölne.  
A magyar vitézek többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már előbb elestek. 
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ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 

Широм планете се 16. новембар слави као Међународни дан толеранције.  То је дан који све људе света 
подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.Толеранција је прихватање чињенице да људска бића, 
природно различита по изгледу, положају, говору, понашању и вредностима, имају право да живе и буду то 
што јесу. На Општинском такмичењу у рецитовању, које се одржало 16.новембра, ученици мађарске 
националности рецитовали су на српском, а ученици српске националности на мађарском језику. Поносни 
смо на постигнуте сјајне резултате. 
 

Категорија 1-2. разред 

Анђела Никшић, 2.б (2. место) 
 

Категорија 3-4.разред 

Рихард Дворски (2. место) 
Жаклина Букли (3. место) 
Мартин Мате- посебна награда 

 

Категорија 5-8. разред 

Хунор Шереги (3.место) 
Оршоља Ференци - посебна награда 

 

Ученике су припремиле наставнице:  
Вања Грдић и Сунчица Бањанин. 
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На мађарском језику рецитовали су  
Лена Гвозденовић, Зорана Попов и Лазар Врекић. 
 

Зорана је у својој категорији освојила друго место,  
а Лазар исту награду у својој категорији.  
 

Припремила их је  
наставница Тинде Рајшли. 



KAKO JE NASTALA NOVA GODINA? 

 

Ne postoji astronomski ili bilo koji 
događaj u prirodi koji bi mogao da se veže 
za doček nove godine! Zapravo je reč, o 
fenomenu koji su izmislili ljudi. Ipak, u 
svim kulturama koje koriste godišnje 
kalendare dolazak nove godine se 
proslavlja kao praznik smene doba – 
odlazak starog i početak novog perioda. 
Ipak, 1. januar kao dan kada počinje nova 
godina nije oduvek bio ustaljen, a mnoge 
kulture su smenu doba obeležavale u 
proleće ili čak u jesen. U drevnom Egiptu 
prvi dan godine bio je 20. jul i slavio se 
svečanostima u čast boginje Izide. Za 
Vavilonce, Persijance i Kineze Nova 
godina je bila praznik proleća, a kod starih 
Grka je početak godine bio vezan za 
Sunčevo kretanje. 
Po nekim mišljenjima prvi koji su slavili 
Novu godinu bili su Kinezi. Drugi ipak 
misle da su to bili stari Germani ili 
Rimljani. U antičkom Rimu dolazak nove 
godine prvo se proslavljao 1. marta, negde 
oko prolećne ravnodnevnice. 
Od 153. godine stare ere Rimljani su 
proslavu premestili na 1. januara. Bio je to 
praznik sveopštegveselja – Rimljani su 
novugodinu slavili kao simbol početka 
novog života i novih nada za budućnost, a 
to značenje se zadržalo sve do današnjih 
dana. 
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Stari Germani su dolazak nove godine povezali sa 
radovima u polju. Kako zima u njihovim krajevima 
počinje sredinom novembra, oni bi tada završavali 
žetvu, okupljali se i veselili slaveći dobru godinu.  
Svi ovi običaji, postojali su u Evropim nogo pre 
dolaska hrišćanstva, koje je za zirući od svega 
paganskog, dugo za ziralo od slavljenja nove godine 
1. januara. Tokom dobrog dela srednjeg veka za 
početak godine uzimao se najradosniji hrišćanski 
praznik – Božić. Tek od 12. veka i crkva polako 
prihvata 1. januar kao prvi dan novegodine.  
Ipak, pitanje kada počinje sledeća godina zapravo ni 
danas nije rešeno na svetskom nivou. Većina 
razvijenih zemalja je prihvatila računanje vremena 
po gregorijanskom kalendaru i početak nove godine 
računa od 1. Januara. Ipak, Jevreji je slave 6. 
septembra, Kinezi krajem januara ili početkom 
februara, dok Indijci imaju čak nekoliko Novih 
godina. U Srbiji Novu godinu već tradicionalno 
dočekujemo  31. decembra ali i 13. januara, za one 
koji se drže “starog”,  julijanskog kalendara.  

https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/2019/5/27/nisu-svi-noas-slavili-iznenadiete-se-kad-vidite-koliko-novih-godina-na-svetu-ima-i-zato
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/2019/5/27/nisu-svi-noas-slavili-iznenadiete-se-kad-vidite-koliko-novih-godina-na-svetu-ima-i-zato
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/zasto-se-kiti-jelka
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/zasto-se-kiti-jelka
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/kad-su-srbi-slavili-bozic-25-decembra
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/kad-su-srbi-slavili-bozic-25-decembra
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/2019/5/27/nisu-svi-noas-slavili-iznenadiete-se-kad-vidite-koliko-novih-godina-na-svetu-ima-i-zato
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/2019/5/27/nisu-svi-noas-slavili-iznenadiete-se-kad-vidite-koliko-novih-godina-na-svetu-ima-i-zato
https://www.istorijskizabavnik.rs/blog/2019/5/27/nisu-svi-noas-slavili-iznenadiete-se-kad-vidite-koliko-novih-godina-na-svetu-ima-i-zato
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KAKO NAPRAVITI NEŽNE I 
MEKANE UKRASE ZA JELKU 

 

Deda Mraz, Sneško Belić,  
jelka, zvezda, srce ili  
čarapa za poklone  
 

Sve te divne novogodišnje ukrase 
možete sami napraviti od filca, 
osloboditi kreativnost i osetiti radost 
praznika! 
 

Za mekane ukrase potrebnisuvam: 
filc, makaze, olovka, konac, igla i 
sintetička vata.  
 

Na materijalu nacrtajte oblik ukrasa koji 
želite a zatim ga isecite makazama. 
Napravite još jedan takav oblik, pa ih 
zašijte jedan za drugi, odnosno 
spojite ručnim porubom.  
 

Preporučuje se da koristite drugačiju 
boju od materijala, jer tako ukrasi 
izgledaju kreativnije i originalnije. 
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THANKSGIVING 

is a holiday in NA (North America) on the fourth Thursday of November where families often sit 
down together for a meal and celebrate the harvest season and also give their thanks to whatever 
blessings they are grateful for that year.Traditionally people cook turkeys and eat them mainly because 
back in the days it was the easiest edible bird you could hunt down straight from your family farm 
yard.Among turkey, pumpkins and cranberries also often appear on the menu. 
 

HALLOWEEN 

Halloween is a popular event in America.on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All 
Saints' Day where young children and teens dress up as scary things such monsters, ghosts and 
zombies.They often have competitions on who has the best costume.They also go trick-or-treating, 
which means they go from house to house, knock on peoples door, say ‘trick-or-treat’ and get free 
candy for their amazingly scary costume.On the contrary, if they don’t get candy,they’ll trick you by 
throwing eggs on your house or wrapping it in toilet paper.But that mainly just happens in 
movies.People also decorate their homes with carved out pumpkins and put candles in them to make 
them into a lantern. 
 

FLASH TEST 

Let’s see how much you remember from the information previously mentioned! 
 

What animal is usually the Thanksgiving meal? 

a. Tiger        b. Panda        c. Turkey 

 

Which Thursday is Thanksgiving on? 

a. First        b. Fourth       c. Second 

 

What kind of costumes do kids put on on Halloween? 

a. Scary        b. Cute         c. Funny 

 

What do children get when they trick-or-treat? 

a. Papers       b. Candy        c. New shoes 

 

Great,you passed! 
Thanks for reading,I hope you have a great 
holiday 

Written by, 
Farkas Larissza from class 7.b 

 

Answer sheet:1-c.,2-b.,3-a.,4-b. 
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Thank you! 
 

One time an angel flies in heaven. It’s winter and the 
weather is sunny. 
The angel flies down to the world and she meets a 
scarecrow. It has a feast, which is a turkey, and when 
they finish the feast, they meet a golden sheep. They 
are surprised because they have never seen a golden 
sheep before. They want to touch it but then the scare-
crow sticks to the golden sheep. The angel tries to help 
the scarecrow and she is successful. The scarecrow is 
thankful. The sheep is sorry. 
The golden sheep gives all of its gold to the scarecrow 
and the angel. 
Novák Alex 4.b 

 

My sister Anna and I went on a walk to the park. On 
the way, we saw a turkey singing and dancing with a 
scarecrow. 
We had lots of fun, my sister danced too.  
I asked her: ”Did you have fun?” 

”Yes,” she said 

It was 8 p.m., it was getting dark but we weren’t 
scared. So we went in the forest. It was getting cold. I 
had a big jacket but my sister didn’t, so I took it off 
and gave it to her. So I  was getting sick. We went 
farther and suddenly it started to be warm. So we went 
even farther. My sister saw a light and we went closer. I said ”it’s a feast,” when an owl approached us. The 
owl said, ”Come in! You guys seem hungry, scared and cold. Stay for the night.” 
So we said, ”Okay, thanks.” 

We stayed for the night. In the morning, we said, ”Thank you, but we are kind of lost.” 
The owl said, ”Okay, follow me, I know the way out.” 

So we followed the owl and we said bye. The owl said, ”Bye, come over next time.” 
We went home and we hope we will see him soon. 
Acsai Nikoletta 4.b 

 

A roasted turkey walks in the park, and then the roasted turkey sees another roasted turkey. 
”Hi!” 

”Hi!” 

”How are you?” 

”I’m fine, thank you.” 

”Do you want to come with me?” 

”Yes, sure!” 

And then the two roasted turkeys walk together. They see a scarecrow. The scarecrow makes a big feast and 
eats the roasted turkeys. And then the scarecrow says, ”Thank you for the fast food!” 
Horváth Miksa 4.b 

 

There is a scarecrow in Fairyland. The scarecrow is doing his job. After his job, he goes to a feast. Julie is 
making a turkey. Everybody is hungry. The Alien is running to the feast and she falls down. The Shark 
helps the Alien. 
”Thank you,” says the Alien. Everybody is eating the roasted turkey. 
Babenyac Márton 4.b 
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A Népkönyvtárban megtartották a Bibliojátékok vetélkedőt: 
 

 az 1. és 2. osztályos kategóriában iskolánk legfiatalabb csapata, a PefiGuruk, III. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Biró Levente, Kiss Luca, Pakai Domonkos és Berentai Réka volt. Felkészítő 
pedagógusok:  Vastag Géber Judit, Kovács Franciska, Varga Izabella és Szűcs Szabína. 

 

 a 3.-4. osztályos kategóriában iskolánk Burkus király csapata III. helyezést ért el! A csapat tagjai: 
Léner Csanád, Szerda Ákos, Novák Alex és Horváth Miksa. Felkészítő pedagógusok: Molnár Sóti 
Irén, Csernyák Szilvia és Kéringer Piroska. 

 

 az 5-6 osztályos kategóriában a Petőfi csapata: Ferenci Orsolya, Hallai Viktor, Bátori Simon és 
Kádas Dávid I. díjasok Felkészítő tanár Szűcs Budai Engelbert.  

 

 a 7-8 osztályos kategóriában szoros küzdelemben a Petőfi csapata, Lázár Enikő, Koncz Villő, 
Farkas Larissza és Kisutcai Ivett III. helyezett lett. Felkészítő tanár Szűcs Budai Engelbert. 



L XIII .  ÉV F .  20 2.  SZ ÁM  O L D AL25 

FIGYELŐ200 

Sok értékes gondolatot hallhattunk a lap korábbi és jelenlegi szerkesztőitől, a lapot szerkesztő diákjainktól. 
Mindenkinek kedves a Figyelő. Kedves, mert alkotni jó. Némely vajdasági iskolának is van saját lapja, kevés 
olyan diáklap van azonban, amilyen a Figyelő. Töretlenül fennmaradni az élet rögös ösvényén nagy feladat, 
nehéz dolog. Viszont hatalmas érték. Hiszen a diáklap Értéket őriz. Egy-egy iskola írásos történelmét. A 
Figyelő kordokumentum. Köszönjük mindazoknak, akik segítik a lapunk megjelenését. Köszönjük a 
diákjainknak, mindekori tanároknak, odaadó munkáját, igazgatóinknak a támogatást, a Lux nyomdának az 
újságunk szép megjelenését, s a támogatóknak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak az anyagi segítséget. 
S köszönjük az ünnepi műsor létrehozásában Ibojka, Szilvia és Piroska tanító nénik segítségét, színjátszó, 
énekes és szavaló gyermekeiknek a színvonalas fellépést,  valamint Magdolna rajz- és zenetanárnő segítségét, 
énekes és hengszerszólista gyermekeinek a kreatív előadást.  

Szabadkán a 27. Kárpát - medencei Honismereti vetélkedő témája Petőfi Sándor költő élete és kora volt. 
Iskolánkat két csapat képviselte. A Forradalom csapatunk, Ferenci Orsolya, Szabó Vivien és Varnyú Leóna 
MÁSODIK helyezett lett. A másik csapatunk, az Arany Lacinak csapat, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő és Farkas 
Larissza is ügyesek voltak. Dícséret a gyerekeknek. Felkészítő tanárok: Kis Tamás és Szűcs Budai Engelbert. 
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Hatodik alkalommal rendezték meg Topolyán a 
KŐSZIKLÁNK AZ ŐSI MAGYAR DAL népzenei 
vetélkedőt ,amelyen énekeseink is sikeresen 
szerepeltek. A szabadon választott dalcsokor mellett 
egy kötelező dalt is kellett énekelniük Kodály 
Bukovinai gyűjtéséből. A következő eredmény 
született: Ferenczi Orsolya, 6.osztály EZÜST 
MINŐSÍTÉS, Koncz Villő, 7.osztály EZÜST 
MINŐSÍTÉS, Hódi Lúcia, 8.osztály ARANY 
MINŐSÍTÉS, valamint a Vidám kettős(Hódi Lúcia 
és Koncz Villő) BRONZ MINŐSÍTÉS. A tanulókat 
Károlyi Andrea zenetanárnő készítette fel.  

A leskovaci ART LEND Nemzetközi Kulturális 
Központ szervezésében az elmúlt hétvégén 
megrendezésre került, a fiatal előadók fesztiválja 1. 
COVER FEST, amely egy olyan projektnek készült, 
amelyben tehetséges énekes és hangszeres előadók, 
szólisták vesznek részt, akik már ismert témákat adtak 
elő saját feldolgozásukban. Összesen 63 regisztrált 
versenyző indult Szerbia különböző részéről, három 
korcsoportban. A felsős osztályok kategóriájában 
Hódi Lúcia tanulónk és volt tanítványunk Konc 
Antonio zongorakíséretével HARMADIK díjat nyert. 
Károlyi Andrea zenetanár készítette fel. 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete ötödik 
alkalommal szervezte meg a Vállalkozz okosan! 
diákversenyt, Zentán. A verseny célja, hogy a 
felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az 
alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket, 
annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak 
az üzleti világban, tudatos döntéseket hozzanak, és 
esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. Iskolánkból 
kettő csapat is bemutatkozott. Doborgós, HARMADIK 
helyet érdmelt Bárány Petra, Kisutcai Ivett és Lázár 
Enikő, Owl Board-gördeszka árúsítását és szervizelését 
megálmodó cégje. A másik csapat, Koncz Villő, Farkas 
Larissza és Csapó Lara is ügyesen szerepelt. Felkészítő 
tanáruk Lázár László.  
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Az ősz 

 

Eljött a szeptember.  
Az időjárás hűvösre fordul, megérkezett az 
ősz.Az őszi hónapokban gyakran szitál és 
szemerkél az eső, a köd is jellemző. 
Szükségünk van esernyőre. A levelek 
megsárgulnak és lehullanak a fákról. Az 
avarban didergő sünik rejtőznek.  
Ősszel terem a sok szép körte, alma, füge, 
sütőtök, szőlő, szilva, amelyekből bor 
lekvár, süti, befőtt készülhet. Kertünkben 
cirmos dísztökök növekednek.  
Habár a nyarat jobban szeretem, ősszel az a 
jó, hogy őszi díszek vannak a lakásban. 

Bartusz Áron 3.c 

Ime néhány különleges tény az almáról 
1. Összesen mintegy 7500 különböző almafajta létezik a Földön. 
2. Az alma zsír- és koleszterintartalma egyaránt 0. 
3. Az almatermesztéssel foglalkozó tudományág neve pomológia. 
4. Létezik cseresznye és grapefruit méretű alma is. 
5. Az alma a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger közötti vidéken őshonos. 
6. Az alma a rózsák rendszertani családjához tartozik. 
7. A többnyire vegetáriánus rómaiaknál az étkezés végét jelezte az alma. 
8. Egy almának öt magháza van, a magok száma attól is függ, hogy 
mennyire egészséges a növény. 
9. Az alma hatszor-tízszer gyorsabban romlik szobahőmérsékleten, mint a hűtőben. 
10. Az alma rágása erősíti a fogínyt, a gyümölcsben található vitaminok és ásványi anyagok belülről 
táplálják a szöveteket. 
11.. Régészek bizonyítékot találtak rá, hogy őseink már 6000 évvel ezelőtt is ettek almát. 
12. Az almában található jótékony hatású antioxidánsok kétharmada a héjában található, így érdemes 
nem hámozva fogyasztani. 
13. Az emberiség kultúrtörténetének és tudománytörténetének is fontos része az alma, gondoljunk 
csak az édenkert tiltott gyümölcsére, Newton vagy Tell Vilmos almájára. 

Könyv, toll, tinta, ceruza, 
kezdődik az iskola. 

Kora reggel rohanás, 
nem könnyű a tanulás. 

Tízpercben nagy futkosás, 
torkod fájdul, ne kiálts. 

Zsemlye és vajaskenyér, 
morzsát szedhet az egér. 

Énekóra, la-la-la, 
reng a terem ablaka. 
Tornaóra egy-kettő, 
leszakad a háztető. 

Kintről benéz egy szamár, 
iskolába sose jár. 
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Szabó Vivien 7.b osztályos tanuló, iskolánk kis művészének  
alkotása “Eredetisége” kategóriában ért el első díjat a  
“Vuk Karadzic Nemzetközi Képzőművészeti Versenyen”.  
 

Tűzijáték története 

 

A tűzijáték Kínából származik mindegy 2000 évvel ezelőttről.  
A legelterjedtebb legenda szerint a felfedezése, feltalálása  
véletlenül történt egy kínai szakács a konyhájában, aki történetesen  
szenet, ként és salétromot kevert össze, ami begyulladt és elégedett. 
Később ezt a keveréket egy bambuszcsőbe préselte bele, ami felrobbant. 
Más források szerint a tűzijáték felfedezése a 9. század folyamán a Song dinasztia (960-1279) alatt tör-
tént. 
Egyes források arra utalnak, hogy a tűzijáték Indiából származhat. 
 

A kínai Li Tian nevű szerzetes leírásai szerint a durrogtatás, robbantgatás 1000 évvel ezelőtt kezdődött. 
A kínai emberek minden év április 18-án ünneplik a petárda feltalálását. A Song dinasztia idején élő Li 
Tian tiszteletére a helyi lakosok felépítettek egy templomot, ahol istentiszteletet tartanak. 
 

Figyelemre méltó durrogtatásról a mai és a múltban élő embereknek azt gondolták, hogy elűzi és 
megvédi őket a gonosz szellemektől. A kísértetek félnek a hangos puffogtatástól, durrogástól. A rob-
bantgatást előszeretettel használják a mai napig is eseményekre, születésre, halálozásra, és szüle-
tésnapokra. A Kínai újév rendkívül népszerű esemény, hatalmas durrogással, robbantgatással űzik el a 
gonosz szellemeket az újévtől. 
 

A mai napig Hunan tartományban Liu Yang vonzáskörzetében található a világot tűzijátékkal ellátó piro-
technikai gyárak legtöbbje.  
 

Egyes írások szerint a 13. században Marco Polo is szállított puskaport Kínából Európába, bár néhány 
forrás szerint kereskedők is szállítottak feketelőport Európába a kereskedelmi útvonalakon. 
Európában a feketelőport elsősorban katonai célokra használták: fegyverekhez, az első rakétához. 
Olaszok voltak, akik elsőként használták a feketelőport tűzijátékgyártáshoz. 
Felénk az első nagyobb tűzijátékot 1476. december 22-én Mátyás király és Aragóniai Beatrix esküvőjén 
lehetett látni. 
 

A 18. században Németország és Olaszország volt a piacvezető Európában. Érdemes megjegyezni, hogy 
számos vezető amerikai tűzijáték kereskedő olasz származású, mint a Gucci család, Rozzi család és a 
Zambelli család. 

Az angolokat is magával ragadta, lenyűgözte a tűzijáték. A 
tűzijáték nagyon népszerű lett I. Erzsébet királyné 
uralkodása alatt. William Shakespeare is említést tesz 
műveiben a tűzijátékról. A királynő annyira élvezte a 
tűzijátékot, hogy ő maga hozta létra a „Fire Master of Eng-
land” mesterséget.  II. Jakab király annyira elégedet volt a 
tűzijátékkal az ünnepi megkoronázási ceremónián, hogy 
lovaggá ütötte a tűzmestert. 

http://firebirdpyrotech.hu/index.php/tuzijatek-magyar-tortenete/
http://firebirdpyrotech.hu/index.php/tuzijatek-magyar-tortenete/
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Kedves Olvasók!  
 

Elérkeztünk egy újabb év végéhez, csendben, kicsit lassítva, picit hátradőlve várjuk az újév 
kezdetét. Ahogyan ez az esztendő, úgy 2023 is rengeteg újdonságot és érdekességettartogat a 
számotokra. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy néha-néha érdemes egy kicsit vissza is 
tekinteni, és megemlékezni a világunkat és nemzetünket érintő fontosabb eseményekről, és azon 
emberekről kik sokat tettek kultúránk virágzásáért. Azért, hogy senkit se érjen váratlan meglepetés 
összegyűjtöttük nektek a következő év fontosabb évfordulóit, amelyet a lenti táblázatban láthattok.  
Az első helyen iskolánk számára is kiemelt fontosságú esemény látható, hiszen január elsején 
ünnepelné iskolánk névadója Petőfi Sándor 200. születésnapját.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsey Ferenc költeménye, amely Magyarország alaptörvénybe 
iktatott állami himnusza. Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített, 
össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után végül 1989-

ben került jogszabályi védelem alá, hiszen ekkor lett az Alkotmány 
szövegének része. A Himnusz szövegét a költő január 22-én tisztázta 
le, ez a nap egyben a magyar kultúra napja is.  
 

2023. évfordulói 
1. Petőfi Sándor (1823-1864) költő 200. születésnapja 

2. A magyar himnusz születése – Kölcsey Ferenc: Hymnus 

3. Madách Imre (1823-1864) költő, drámaíró 200. születésnapja 

4. Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) költő 250. születésnapja 

5. Gárdonyi Géza (1863-1922) író 160. születésnapja 

6. Babits Mihály (1883-1941) költő, író 140. születésnapja 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Himnusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1844
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_alapt%C3%B6rv%C3%A9nye#Az_1989._évi_rendszerváltás_alkotmánymódosítása
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja
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Márton-napi mondóka:  
„Réges-rég élt Márton, köpenye rőt bársony. 

Bár volt kardja, nem szívelte, hogy ártson vele. 
Szíve nem volt kemény. Kedves volt, bölcs, szerény. 

Tőle csak kaphatott a gyenge és a szerény. 
Szerette az Urat, járta a keskeny utat. 

Rejtőzött püspökszékbe - gágogták a ludak. 
Lámpánkban a fények mindenkiért égnek. 

Tudd, amit Szent Márton: a szeretet a lényeg!” 

 

A 3.b osztály megemlékezett Szent Márton 
püspökről, magyar órán tanultak a Márton-napi 
népszokásokról. Meghallgatták a püspökről szóló 
legendát. Lámpást készítettek, Lámpás-dalt 
tanultak. 
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Szent Márton 

Régen élt Márton, aki katona volt. Lóháton, 
sisakban és páncélban vívta bátran a csatákat. 
Egy esős napon, ahogy lovagolt, meglátott egy 
koldust. Nagyon hideg volt, és rajta alig volt 
ruha. Megsajnálta, levetette a köntösét. Ezután 
kardjával kettévágta, majd az egyik felét a 
didergő emberre terítette. Az azt sem tudta, 
hogyan hálálja meg a jószívű lovagnak a 
nagylelkű tettét. Ezzel az életét mentette meg.  

Kúti Hanna 3.c 

 

Márton a zord időben lovagolt. Meglátott egy 
koldust. Leszállt a lóról. A szegény fázó öregen 
segíteni akart. Márton kardjával kettévágta saját 
palástját. Egyik darabbal betakarta  az embert. 
Ezzel megmentette a hidegtől. A segítőkész 
katona magára terítette a palást másik felét. A 
rossz idő enyhülni kezdett. Elköszöntek 
egymástól, és a hős katona ellovagolt. 

Bíró Benedek 3.c 

 

Szent Márton útnak indult. Elkezdett esni az eső. 
Útközben meglátott egy koldust, akinek rongyos 
volt a ruhája és fázott. Márton segíteni akart 
rajta. Kardjával kettévágta a köpenyét és 
ráterítette a szegény emberre. Kedvesen 
elköszönt tőle.  

Hódi Zsófia 3.c 

 

Amikor én kicsi voltam.. 
Nagyon rövid hajam volt, világos szőke színű. 
Hatalmas zöld szemeim mindig csillogtak. 
Állandóan vigyorogtam. Ha sírtam, az úgy 
hallatszott, mintha énekelnék. Erre anyukám 
még ma is nevetve emlékezik vissza. Sokáig 
vékonyka voltam,  a kezem, lában nyúlt. Ezért a 
szüleim sokszor „Spagettinek” becéztek. 
Szerettem enni a paradicsomot a kert végéből. 
Az első szavam Ferke volt, ő a kedvenc 
sógorom. Azt, hogy „bátya”, sokáig nem tudtam 
kimondani, ezért a tesvérem „baki” lett. 

Pintér Regina 3.c 

 

Amikor megszülettem, a tatám után neveztek el 
Róbertnek. Anyukám babanaplóba ragasztotta, 
azokat a fényképeket, amik valamilyen fontos 
eseményen készültek. Ebbe a könyvbe egy 
hajtincsem is be van ragasztva.Volt egy kedvenc 
dínós pólóm, amit anyukám szerint, sohasem 
akartam levetni. Kedvenc játékom egy 
elektromos kisautó volt. 

Simon Róbert 3.c 
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Hány új szót tudsz alkotni a VITORLÁS szó betűiből?  
 

Melyik hónapban van 28 nap? 

 

Hány tojást tud megenni egy nagyon éhes óriás éhgyomorra? 

 

Egy fiúnak valaki azt mondja: "Te fiam vagy, és én nem vagyok az apád."  
Ki lehetett az? 

 

Mikor volt egy esztendőben csak három hét? 

 

Mi a nehezebb, egy kiló vas vagy egy kiló toll? 

 

Milyen kőből van a legtöbb a Dunában? 
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Logikus? 

 

1. Hányszor lehet kivonni a 348-ból az 
egyett? 

 

2. Egy anya 40 éves a fia pedig 10 hány 
évnek kell eltelnie ahhoz hogy az anya 
háromszor olyan idős legyen mint a fia? 

 

3. A fiú 1995-ben 10 éves volt, de 1990-ben 
15. Hogy lehetséges ez? 

 

4. Mártának és Jánosnak 4 lányuk van és 
mindegyik lánynak van egy fivére. Hány 
gyerekekük van Mártáéknak? 

 

5. Két indián két perc alatt két nyilat lőtt ki. 
Hány nyilat lőtt ki 10 indián 10 perc alatt? 

 

Milyen nehéz 1 kenyér?  

És 3 kenyérnek mennyi a súlya? 

 

Milyen betűket ismersz fel? 

 

Milyen számokat ismersz fel?  
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Az illedelmes 1. 
A fizika tanár felelteti Pistikét:. 
- Na, Pistike, légyszíves mutasd be nekem az am-
permérőt! 
Mire Pistike: 
- Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermé-
rő-tanár úr... Kérem ismerjék meg egymást. 
 

Az illedelmes 2. 
Általános iskolások fociznak a szomszéd iskola 
csapatával. A félidőben odahívja az edző 
magához az egyik játékost: 
- Fiam, ugye tudod, hogy ez egy játék? 

- Igen. - feleli csodálkozva a srác. 
- És azt is tudod, hogy ha szabálytalankodnak 
velünk, vagy egyszerűen csak az ellenfélnél van a 
labda, nem szabad a bírót átkozni és szidni az 
anyját? 

- Igen. 
- Akkor most menj oda az édesapádhoz, és légy-
szíves, magyarázd el neki! 
 

Rambo 

Pistike sírva jön haza az iskolából: 
- Anya! Az iskolában mindenki Rambónak szólít! 
- Nahát, holnap bemegyek az igazgatóhoz! 
- Inkább ne! Ez az én ügyem! 
 

A történelem kezdetén 

Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és 
az apja elkezd vele ordítani: 
- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból csak 
kettest kaptál, de hogy történelemből is, pedig 
csak fél oldal az egész? 

 

Talány 

Bori néni pulóvert köt 40 km/órás sebességgel. A 
rendelkezésére álló fonal hossza 15 km. 
A) Mennyire kell Bori néninek fölpörgetnie a 
sebességet, hogy befejezze a pulóvert, mielőtt 
elfogy a fonal? 

B) Hogyan változik a sebesség, ha időnként Pista 
bácsi is beleköt? 

C) Mekkora az a maximális sebesség, ami fölött 
Bori néni elveszti a fonalat? 

 

 

Fociszabályok lányoknak: 
- Szöglet kerek vagy ovális stadionban is van. 
- A bedobást nem a szurkolók végzik. 
- A pálya szélén hiába emelik fel a zászlót, attól 
még nem indul el a vonat. 
- A plexitető alatt ülő játékosok nem a buszra 
várnak. 
- A 11-est nem csak a 11 számú játékos rúghatja. 
- A pálya közepén futó kapus a bíró. 
 

A 9 legidegesítőbb kérdés a foci VB alatt: 
- Kik játszanak az izék ellen? 

- Átkapcsolnál, amíg megnézem a Lucecítát? 

- Te, a Figónak van felesége? 

- Szerinted melyik csapatnak szebb a meze? 

- Akinek nincs labdája az miért fut? 

- A hosszabbításra is kiváncsi vagy? 

- Összesen hány félidő van? 

- Te, azért lassítják a képet mert a kommentátor már 
öreg? 
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Foci 
- Miért megy a kátrány focimeccsre? 

- ??? 

- Szurkolni. 
 

Értelmező szótár focistákhoz: 
"Vazze' spori!" = Nincs igaza bíró sporttárs! 
"Bedarálom, he!" = Nem adok lehetőséget az ellenfél 
játékosának gólszerzésre. 
"Zanyám van ma, he?!" = Mi a helyzet? 

"Rámozdúttam aszt bement" = Szép gólt lőttem! 
"Nekema zéletem a foci!" = Nagyon szeretem a lab-
darúgást! 
"Törd szét!" = Te se adj lehetőséget az ellenfél 
játékosának a gólszerzésre! 
"Minnyá gyövök Gyuszi!" = Nemsokára folytatom a 
gyakorlatokat edző úr, csak megnézem a telóm! 
"Lűjjé má' tökös" = Ne késlekedj a kapuralövéssel fiatal 
csatártársam! 
"Ez a játék cula!" = Továbbra is így kell játszanunk, ha 
nyerni akarunk! 
"Eeekentük a szájukat" = Vereséget mértünk a nálunk 
gyengébb teljesítményt nyújtó ellenfélre! 
"Mit akarol? Fusson ki a szömed" = Nem vagyok elége-
dett a bíró döntésével! 
"Mehecc a levesbe, krumpli!" = Te nem vagy olyan jó 
játékos, mint én! 
 

A fejlődés 
Két tanárnő beszélget a tanáriban: 
- Te Gizike, nagyon szépen fejlődik az osztályod! Arra a 
kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk, már csak 
nyolcan írták, hogy a Burger King! 
 

Azok az igemódok! 
Pistike felel földrajzórán: 
- A földet leginkább egy lúdtojáshoz hasonlíthassuk. 
A tanár közbeszól, hogy "tjuk". 
Erre Pistike: 
- A földet leginkább egy tyúktojáshoz hasonlíthassuk... 

 

A csere 

A bogarak fociznak a réten. A hőscincér 
odamegy az egyik, padon ülő bogárhoz és 
megkérdezi: 
- Te miért nem játszol? 

- Nem látod? Én vagyok a cserebogár. 
 

A jövőbelátó 

- Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mon-
dod, hogy a nagybátyád temetésére mégy, és 
most itt látlak a focimeccsen! - dorgálja a tanár 
a diákot. 
- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám 
a bíró! 
 

A döntetlen 

Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén 
újságolja: 
- Képzeld, Papa, két gólt is rúgtam! 
- Nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény? 

- 1:1. 
 

A hosszabítás 

Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja 
megkérdezi tőle: 
- Te, miért késtél el ma reggel? 

Erre Pistike: 
- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás 
volt és tovább kellett aludnom... 
 

A játék 

Móricka megy haza, és az anyja rászól: 
- Móricka! Miért koszos a sapkád? 

- A fiúk fociztak vele. 
- Miért nem vetted vissza tőlük? 

- Nem mozdulhattam a helyemről. 
- Miért nem? 

- Mert én voltam a kapus! 



 

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós 
Önképzőkörének diáklapja. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Főszerkesztők: Lázár Enikő és  Koncz Villő tanulók. 
Szerkesztők: Farkas Larissza, Bárány Petra, Szabó Vivien, Szabó 
Balázs, Gondos Réka, Bátori Flórián tanulók. 
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató. 
Nyomtatja: az óbecsei LUX COLOR PRINTING 

Támogató: Magyar Nemzeti Tanács 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»  
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 
Припрема: уређивачки одбор. 
Главни уредници: Лазар Енике и Конц Виле ученици. 
Чланови уређивачког одбора: Фаркаш Лариса, Барањ Петра, Сабо 
Вивиен, Сабо Балаж, Гондош Река, Батори Флориан ученици. 
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.  
Штампа: штампарија „LUX COLOR PRINTING” 

Донатор: Национални Савет Мађарске Националне Мањине 

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: sekretar.petefi.becej@gmail.com 

https://petefibecej.edu.rs/ 
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