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„Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. 
Melyik útra lép? Komoly most a tét. 

Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, 
Balra van az iskola, esze súgja: menj oda! 

De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt. 
Peti áll a válaszra várva, hátha lesz, ki megszánja őt.” 



Kedves Figyelősök!  Kedves diáklapot olvasók! 
Új tanév kezdődött el. Új, barátságos - reményeink szerint - eredményes tanév. Gyermekzsivalytól hangos a 
tanév kezdete. S egyre hangosabbá válik az évek múltával. Mert iskolánk ismét kezd a jó hírnévre szert tenni. 
Egyre több s több gyermek, s persze, szülő gondolja úgy, hogy a Petőfiben, a „Hagyományokra építő jövő 
iskolájában” a helye, ott, ahol mind a diákok, mind az oktatók, ahol az ember, jól érzi magát. S miközben 
örömmel van jelen az intézményünkben, közben tudása gyarapodik. A Petőfiben pedig megadatik, hogy 
kibontakozhasson minden gyermek képessége! Erre való tehetésgfejlesztő programunk. Mert minden 
gyermekben tehetség lakozik. A jó szobrász pedig mindenféle anyagban megtalálja a benne szunnyadó művészi 
értéket. A Petőfiben is mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő képességeket. Ezt segítik 
pedagógusaink. 
A Figyelő szerkesztőségében is lázasan folyik a munka. Túl a 200. lapszámon most is a 
legfrisseb és legmaradandóbb híreket rögzítik a kis tudósítók. Beszámolnak iskolánk 
fejlődéséről, közösségi életünkről, diákjaink sikereiről. Új információkkal szórakoztatnak 
bennünket.  Teszik munkájukat csendben, de szorgosan. 
A Figyelő nyomtatási költségét most is a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Segítségüket 
hálásan köszönjük.  
Tisztelettel: a szerkesztőség.  
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A Petőfi iskola a megújulás útján 

Interjú az igazgatónővel,  
Potrebić Tőzsér Gabriellával 

 

1. Kérdés: Iskolánk fejlesztése és újításai 
 

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolába 249 
tanuló jár, közülük 101 felső tagozatos, 148 alsó 
tagozatos. Az iskola az utóbbi három évben, így az 
idén is, 2-2 magyar nyelvű osztályt indított és 
remélhetőleg ez a tendencia jövő őszre is folytatódik. 
A nyár folyamán több mint tízmillió dinárt fektettek be 
az iskola felújítására, illetve eszközök vásárlására. 
Erről pénteken, szeptember 16-án sajtótájékoztatón 
számoltak be. 
Néhány éve elhatároztuk, hogy végre megtörjük a 
kedvetlenség ördögi körét, és azt a hitet, hogy az 
általános válság miatt semmit sem lehet tenni a 
gyermekek oktatási feltételeinek javítása érdekében. A 
szerencse az volt, hogy e munkaközösségen belül kellő 
számú hasonló gondolkodású embert találtam, akik azt 
gondolják, hogy a meglévő források és a 
rendelkezésünkre álló lehetőségek kihasználásával 
sokat lehet tenni az oktatás színvonalának emeléséért. 
Hatalmas örömmel tölt el az a tény, hogy más, 
környékbeli iskolákat is motiváltunk és ők is 
igyekeznek még többet tenni a gyermekek érdekeiért. 

A gyermekeknek biztonságos és egy jól felszerelt intézményen kívül szakképzett káderre és jövőbe mutató 
programra van szükségük. Mi mindezt biztosítjuk – mondta Potrebić Tőzsér Gabriella, iskolánk igazgatója. 
A nyár folyamán újították fel az iskola egyik szárnyát, itt kapott helyet a PefiART. 
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál 
Művészet az új generációkért címmel sikeresen pályáztunk az épületrész rekonstrukciójára 2,8 millió dinár 
értékben, egy rajzterem és az iskolai nyomda kapott itt helyet, ahol a tanulók sikeres alkotásait rögtön ki tudjuk 
nyomtatni, akár bögrére vagy pólóra is. 
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Galériaként is működik majd a terem, ahol kiállításokat rendezünk a legsikeresebb alkotásokból. 
A terem, amely régebben tornateremként funkcionált, új ablakokat, padlót és nyílászárókat kapott. Az 
iskolapadokat maguk a tanulók estették ki, régi asztalokat újítottak fel, míg a székeket a szülők 
hozzájárulásából tudták megvásárolni. Az igazgatónő elmondása szerint ugyancsak folyamatban van egy 
modern high-tech terem kialakítása is, mivel az iskola a magyarországi Mészáros Csoport High-Tech Suli 
pályázatán 20 millió forintot nyert. A támogatás magába foglalja egy digitális tanterem kifestését, dekorálását és 
felszerelését. Ide tartozik többek között 24 iskolapad, 24 iskolaszék, 24 laptop a tanulók és egy a tanárok 
részére, emellett interaktív panel, dokumentumkamera, LEGO SPIKE robotok, 3D-s nyomtatók, lézervágó. 
Az eszközök a vámon vannak, remélhetőleg szeptember végéig megérkeznek az iskolába. Az igazgatónő 
elmondása szerint három oktató hathónapos képzésen vesz részt, hogy megfelelően szakképzett tanárok tanítsák 
a gyerekeket. 
Összesen 10.070.000 dinárt fektettünk be az elmúlt néhány hónapban az iskola fejlesztésébe. Ezenkívül 36 
laptopot, 8 projektort is kaptunk, sikerült digitális táblákat beszereznünk, az MNT támogatásának 
köszönhetően minden elsős gyermek iskolai egyenruhát kapott – fejezte be az igazgatónő. 
Nagybecskereki Városháza Barokk termében a mai napon tartották a Rotary Klub és iskolánk igazgatója 
közötti adományozási szerződés aláírását - pilóta nélküli légi járművek - drónok átadását és szakmai 
továbbképzését. Az együttműködés folytatása a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai 
Fejlesztési Minisztériumával az aláírt „Egy szebb iskoláért” Memorandum alapján a szerbiai Rotary klubok 
kampányt indítottak pilóta nélküli légi járművek – drónok általános iskolák számára történő beszerzésére, a 

Scratch és Python programozási nyelvek 
elsajátításának célja, amelyeket a tanterv ír elő az 
5. és 6. osztályos tanulók számára. A képzésen 
Keringer Dorina informatika oktató vett részt. 
Hálásak és büszkék vagyunk, hogy ismét 
bebizonyitottuk, Petőfi a múltra épülő JÖVŐ 
iskolája! 
2. Kérdés: Mi gondol a diákok számának 
növekedéséről? 

Nagyon örülök, hogy egyre növekszik a diákok 
létszáma, most pontosan 21 tagozat van, és 248 
diák azzal hogy alsóban több diákunk van, ami 
azt jelenti hogy egyre többen jönnek a Petőfibe, 
így mindig két tagozatot nyitunk elsőben, és per-
sze jövőre is így lesz. A jövendő beli elsős 
tanítók pedig Molnár Solti Irén és Ferenci Tünde 
lesz. Dreán és Milesevón is sok diákunk van. 
3. Kérdés: Milyen záróvizsga vár az idei nyol-

cadikosokra? 

Két napja érkezett meg a szabályzat, ami azt jelenti hogy mostmár nem csak mendemondák, nem kombinált, 
hanem választott tantárgyból írnak vizsgát a magyar és a matek mellett. 
4. Kérdés: Mik a közeli és távoli fejlesztési tervek? 

Nagyon sok ötletünk van, a legközelebbi az, most viccelek, hogy a high tech teremben kicseréljük az ablakokat, 
mivel egy hiper szuper modern tanterem lesz. 
Az interjút készítették: 
Farkas Larissza, Koncz Villő és Lázár Enikő tanulók 
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Rajzolni jó!  
 

Kezemben tarotm az első csonkán megmaradt cseruzám!  
Mikén is kezdődött el az én önálló kézi munkám? 

 

Először pattogva születtek meg  a színes labdák, 
Hogy kövessék őket a törökbasák! 

Basák után virágok kaptak helyet a papíron,  
Majd babák rajzolt a ceruzám szabadon. 

 

Szárnyalni kezdtek a gondolatok,  
És születtek szép vidám kis állatok. 

Helyet kaptak a lovak, a nyulak, a krokodilok, 
Sorakoztak tigrisek, medévék és az elefántok. 

 

Egy kedves ősz hajú bácsi robotrajzot tanított! 
Nem értettem, de egyszer csak a robot rámkacsintott. 
Kedves volt a bácsi és szerény, sokra nem vágyott. 

Türelemmel, jó szívvel rajzolni tanítgatott,  
A kis buksimba tudást adott. 

Robotokból ember fejeket alkotott. 
 

Hallgattam a „Hív az óhájót”,  
A nekem mindég ihletet adót. 

Sorakoztak elmémben a természeti képek,  
Családi emlékek, nevető emberek. 

 

Lerajzoltam a családom apraját-nagyját, 
Büszkén mutogattak szüleim rám. 
Örültem, hogy örülnek, így engem  

A rajz mégjobban megihletett! 
 

Rajzoljatok ti is, mert jó! 
Mert ihletet adó, mert boldogító. 

 

Játszhatsz a szinekkel, játszhatsz a gondolatokkal. 
Ami a képzeletedben megfogalmazódik, 

Az a rajzlapon élettel telítődik. 
Szabó Vivien 7.b   

 

 

Színes kréta, napsütés, jókedvű időtöltés. 

Csoda a múzeumban. 

Kreativitás = Örömteli gyermekarcok. 
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Ismerkedés a világ állataival az Állatok Világnapján. 

Vidám zenáre táncoltunk.                                                    Szorgos kezek munkája révén készült a finomság. 

Színházban jártunk. 
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Szárnyaló idő 

 

Napok, hetek, hónapok s évek! 
Hová siettek ily nagyon Ti, legények? 

Rohantok előre, nappal az éjt követve, 
Mi meg csak ámulunk, elmeredve. 
 

Tegnap még síró csöpp gyermekként éltem,  
Ma pedig tanulólányként gondozom énem. 
Szorgosan dolgozó nő leszek maholnap. 
S holnapután? Anya, majd jóságos nagymama. 
 

Sokan mondják: túlságosan rövid az élet! 
Teréz anya mégis arra tanít: az Élet arra jó, hogy 
éljed! 
Élem, hát életem, játékosan, vidáman, szerényen, 
Barátokkal békében, bajban, segítő egyetértésben. 
 

Felülök a szárnyatbontó idő tetejébe, 
Repülök vele fel a magas égbe, 
Körözök fent a hegyek fellegében, 
S hiszem: bár minden tegnap kezdődött el, 
 

Vége azért soha sem lesz a szárnyaló időnek! 
Kovács Lilla 8.b 
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A X. Vajdasági Tehetség Gálán iskolánk hetedik osztályos 
tanulója, Hódi Lúcia díjban részesült a Kistehetségek 
korcsoportban zeneművészet kategóriában. Köszönet felkészítő 
tanárnőjének, Károlyi Andreának és osztályfőnökének Sági 
Líviának az odafigyelésért. Az ünnepségen Lúcia előadását, volt 
diákunk, de szintén iskolánk Kistehetsége Koncz Antónió kísérte. 
A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács pályázatán a Vajdaságban 
kiemelkedően tehetséges tanulókat jutalmazták, akik már számos 
versenyen megcsillogtatták tudásukat. Minden díjazott aláírta a 
Tehetség Kódexet, kapott egy névreszóló plakettet, 
ajándékcsomagot és a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából 
egyszeri ösztöndíjat. 

World Robot Olympiad™ egy nemzetközi robotépítési és -

programozási verseny, amelynek célja, hogy a gyermekeket és 
fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, 
tantárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai 
szakma választására. A felkészülés alatt a 2-3 fős csapatok, 
iskolánkat, országunkat Szemendri Balázs és Farkas Larissza 
képviselte, egy csapatvezető segítségével, iskolánk informatika 
tanára, Kéringer Dorina, közösen oldották meg a kihívásokat. 
Ebben az évben, szeptember első hétvégéjén Balatonfüreden 
került megrendezése a verseny. Csodásan szerepelt csapatunk és 
sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza. 

Az elmúlt tanév folyamán 
tanulóink, Bàràny Petra, 
Farkas Larissza, Horvàt 
Miksa, Kisutcai Ivett ès 
Novàk Alex kiváló 
eredményeket értek el a 
Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesülete 
által szervezett 
versenyeken, amelyért az 
egyesület jutalmul lehetővé 
tett számukra egyhetes 
nyaralást a Balaton melletti 
Zánkán, az Erzsébet-
táborban 2022. agusztus 
14-étől 19-éig.  
 

↑ Fönt Redics Gigivel,  
← balra pedig Magyaror-
szág Köztársasági 
Elnökasszonyával, Novák 
Katalinnal. 
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2022.09.30-án ünnepeltük meg Benedek Eleknek, a nagy 
mesemondónak a születésnapját, a Magyar Népmese Napját. 
Ezen a napon minden népmesét szerető gyerek és felnőtt 
megkülönböztetett tisztelettel fordul a magyar nép meséi felé. Így 
volt ez a Népkönyvtár szervezésében lezajló mesemondó 
versenyen is, ahol mesét mondtak a gyerekek.  
A jók között a legjobbak a PETŐFISEK lettek!  
A legfiatalabb PefiArt szakkör tagjai közül, a Népkönyvtár által, 
a Magyar népmese napja alkalmából meghírdetett 
képzőművészeti pályázaton, iskolánk elsős tanulói, Szabó 
Csenge (Szűcs Szabína tanitónő) első díjat, míg Rákos Edvárd 
(Vörös Papp Virdzsínia) második díjat érdemelt ki. 
Alsós kategóriában: első díjas Bartusz Áron, második helyezett 
Hódi Zsófia (felkészítő Kéringer Piroska) harmadik Farkas Alex 
(felkészítő Vastag Géber Judit) 
A 4-5 korosztályos csoportban Fajin Gyöngyi 5.b osztályos 
diákunk második helyezést ért el.  
A 6-7 korosztályos csoportban Ferenci Orsolya 6.b osztályos 
diákunk első helyen végzett, és Kisutcai Ivett 7.b osztályos 
diákunk is szintén első helyet érdemelt ki. A Petőfisek közül 
mesét mondtak még: Lázar Enikő 7.b, Szabó Vivien 7.b, Farkas 
Larissza 7.b, Koncz Villő 7.b, Gondos Réka 7.b és Deák 
Dominik 7.b. Mindenki ügyesen szerepelt. Öröm volt hallgatni a 
gyerekeket. A felsősöket  felkészítette Szűcs Budai Engelbert 
magyartanár. 

Na eko konkurs „Imam pravo da se igram u zdravoj životnoj sredini“-  od pristiglih 86 radova - naši 
učenici su ostvarili predivan rezultat.  
NAGRAĐENI su: zajednički rad 1a-3a (učitlejica Iboljka Banko)  
 

A „Jogom van egészséges környezetben játszani” elnevezésű pályázaton iskolánk kis/nagy diákjai 
remekül szerepeltek.  
Díjazott tanulóink: Szabo Ádam IV.d (tanító Ferenci Tünde) 3.c (tanító Keringer Piroška) Ferenci 
Orsolja 6b (Sándor Magdolna) 
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Spotify playlist TOP 10 : 
 

1. Smash Mouth-All Star 

2. John Legend-All of Me 

3. Tankcsapda-Menyország Tourist 
4. Michael Bublé-LOVE 

5. Blahalouisiana-Túl Távol, Elég Közel 
6. Kiss Kevin-Csinibaba 

7. Carson Coma-Porszem 

8. Marija Serifovic-Molitva 

9. Budapest Bár-Húszezer Éjszakás Kaland 

10. Budapest Bár-Szilvafácska\Bubamara 

1. Melyik számot jelöli MCMXLV? 

1945 

1265 

1995 

1455 

2. 9 - 3 : 1/3 + 1 = ?  Melyik szám kerül a kérdőjel helyére?  
9 

0.999999999999999 

1 

19 

3. Milyen nap lenne holnap 12:36-kor, ha tegnap 5 nappal 
szerdát követő nap előtt voltunk?  
szombat 
kedd 

vasárnap 

hétfő 

 

When we are running in the wrong 
direction there is no sense in in-
creasing the speed. 
Ha rossz irányba futunk, nincs ér-
telme fokozni az iramot. 
 

A friend is one strengthens you 
with prayers, blessed you with love 
and encourages you with hope. 
A barát az, aki imával erősít, sze-
retettel áld meg és reménnyel báto-
rít. 
 

The best things in life aren't things 

A legjobb dolgok az életben nem 
dolgok. (Art Buchwald) 
 

You should do nobly even if you 
weren't nobly born. 
Nemes cselekedethez nem kell 
nemes származás. (G. B.) 
 

The most wasted of all days is one 
without laughter. 
A legelfecséreltebb nap az, ame-
lyiken egyszer sem nevettünk.(E E 
Cummings) 
 

Kindness is more important than 
wisdom, and the recognition of this 
is the beginning of wisdom. 
A kedvesség fontosabb, mint a 
bölcsesség, és ennek a gondolatnak 
a felismerése a bölcsesség kezdete. 
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Íme néhány furfangos találós kérdés és fejtörő. 
Kellemes szórakozást.  
A feladatok 10 évnél idősebb gyerekek számára 
ajánlottak. 
 

1. Édesanyád gyermeke, de neked nem 
testvéred, ki az? 

2. Szabó úrnak és Szabónénak négy lánya van. 
Mindegyik lánynak van egy bátyja. Hány 
gyermeke van Szabóéknak? 

3. Hány állatot gyűjtött Mózes a bárkájában? 

4. Egy majom, egy mókus és egy madár 
versenyeznek, ki ér fel először a pálmafa 
legtetejére. Kié lesz a banán, a majomé, a 
mókusé vagy a madáré? 

5. Hét hónap 31 napos, négy hónap 30 napos. 
Hány hónapban van 28 nap? 

6. Mennyi a nehezebb: 1 kg vas vagy 1 kg toll? 

7. Melyik kör lehet szögletes? 

8. Ha egy versenyen megelőzöd a második helyen 
állót, hányadik leszel? 

9. Hányszor lehet kivonni a tízet a százból? 

10. Ha másfél tégla 15 Ft, akkor mennyibe kerül 8 
tégla? 

11. Hány ujj van két kézen? És tíz kézen? 

12. Budapest és Hatvan 60 km-re van egymástól. 
Budapestről egy gyalogos, Hatvanról egy 
kerékpáros indul el egyszerre egymás felé. A 
kerékpáros háromszor olyan gyors, mint a 
gyalogos. Amikor találkoznak, melyik van 
közelebb Hatvanhoz? 

 



Европски дан језика 

Позната изрека „Вредиш онолико колико језика говориш“ најбоље осликава колико је у свести нашег 
народа чврсто уткана спознаја у којој мери је језик важан у развоју образоване и свестране личности. 
Неговање вишејезичности прави је показатељ тежње да се очува и унапреди разноликост и 
мултиетичност нашег друштва. 
Језик треба учити без обзира на године и окружење. Учењем једног језика, ми упознајемо и културу 
народа који тим језиком говори, обичаје и традицију. Циљ свега тога јесте постизање већег степена 
међукултуролошког разумевања. 
Наша школа је и ове године, 26.септембра, обележила Европски дан језика. Представљени су продукти до 
којих су ученици дошли у оквиру једнонедељне пројектне наставе. У четири учионице представљени су 
језик, култура и традиција везани за српско, мађарско, енглеско и немачко говорно подручје.Ученичка 
истраживања и продукти били су под менторством предметних наставника (Сич Будаи Енгелберт, 
Сунчица Бањанин, Вања Грдић, Ивана Јанков,Даниела Ћук, Ливиа Шаги, Тимеа Фекете и Францишка 
Ковач).  
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ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ? 

На свету постоји око 7000 језика. 
Најзаступљенији језици у свету су кинески, шпански, енглески и хинду. 
Библија је најпревођенија књига на свету. Књига „ Пинокио“ је на другом месту, а књиге Агате Кристи се 
највише преводе. 
Просечна особа у току дана изговори око 4800 речи. 
По броју падежа рекордер је чешки језик који се говори на Кавказу( 64 падежа). 
Српски је једини европски језик са диграфијом( употребом два писма). 
Постоји 13 начина да изговорите глас „о“ у француском језику. 
Енглески је званични језик неба(сви пилоти говоре енглески на међународним летовима). 
Италијански језик је званични језик класичне музике. 
HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIA  је страх од дугих речи. 
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 ЖЕНА КОЈОЈ СЕ ДИВИМ 

Свака особа која чини нешто за добробит 
човечанства вредна је дивљења. Сматрам да је 
у данашњем свету много теже женама да се 
истакну и покажу своје квалитете. Ипак, жене 
су све јаче и сигурније у себе, тако да постоји 
велики број жена којима се милиони диве. 
  Веома ценим жене са јаким карактером и 
вољом да мењају свет. Једна од таквих жена је 
Малала Јусафзаи. Она је активисткиња која се 
од малена бори за право образовања за жене. 
Рођена је у Пакистану 12.јула 1997. године. 
Њено детоњство пролазило је у веома тешким 
околностима. Политичка ситуација била је 
веома неповољна за девојчице и жене уопште. 
Долина у којој је живела била је под контролом 
наоружаних мушкараца, талибана, који су 
плашили људе оружјем и бранили девојчицама 
да иду у школу и образују се. Наравно да се 
нису сви слагали с тим, али су се плашили, па 
су своје ћерке остављали код куће како их не 
би излагали опасности. Малала је једна од оних 
који се нису слагали са тим терором. Веома је 
волела школу и имала јаку жељу да се образује, 
стиче нова знања и шири своје видике. 
Сматрала је да је образовање за жене моћ. Они 
који су им забрањивали то право, желели су, 
уствари, да им одузму ту моћ. Због свог 
неслагања с том ситуацијом и отпора према 
томе, Малала је јавно иступила, писала о томе 
на интернету и давала изјаве на телевизији. 
Сматрам да је поседовала храброст коју ретко 
ко данас има у тим годинама. Та њена борба, 
нажалост, довела ју је и у животну опасност. 
Био је је то један обичан дан када је Малала 
ушла у школски аутобус и талибани су јој, 
знајући ко је она, пуцали у главу. На срећу, тај 
дан није био дан за умирање. Њихови меци је 
нису ућуткали, него су је само још више 
охрабрили. Сматрала је да су једно дете, један 
учитељ, једна књига и једна оловка формула 
која мења свет. Због својих уверења наставила 
је да се бори и постала најмлађа добитница 
Нобелове награде за мир. 
  Ретко се рађају овакве особе и зато је Малала 
жена којој се дивим. Моје поштовање према 
њој је безгранично јер је тако млада постигла 
огроман успех, не само за себе, него за сав 
женски род и човечанство.Било би лепо када би 
било више овако храбрих жена, свет би био 
моћнији јер како наводи Малала „Када цео свет 
утихне, и један глас постаје моћан.” 

Маша Ћук, 7.а 
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Szeptember 9-én egészségügyi előadást tartottak is-
kolánkban. Ha orvosi segítségre van szükségünk hívjuk 
a 194-es hívószámot.  
Epilepsziás rohamnál a fejét tartani kell amíg a roham 
eláll, utánna ellenőrizni kell a nyelvét. Ha újraélesztésre 
van szükség, csak akkor csináljuk ha tudjuk, hogy hog-
yan kell. Az egészségügyi dobozban találhatunk: keszt-
yűt, maszkot, zacskót, ollót, fáslit, ragasztót, gézt, 
sebtapaszt és fóliát. A fóliát a testhő megtartására 
használjuk. 

Na likovnom konkursu Narodne Bibli-
oteke, naša malena Milana Dimović 
osvojila je treće mesto. Pripremala se sa 
svojom učiteljicom Iboljkom Banko. 
A Népkönyvtár képzőművészeti 
pályázatán Milana harmadik helyet ér-
demelt. 

Pod nazivom "Imamo cilj-doći na start"-trka za srećnije detinjst-
vo,štafetna trka na 480m. Jer mi našu decu učimo da misle na druge, jer 
se samo tako rastu do neba! PefiSport su predstavljali Palinkaš Domin-
ik, Pataki David, Sulejman Pudelka i Alex Novak, učenici 4.razreda 
učiteljice Molnar Š.Iren i Isidora Jockov i OSVOJILI SU prvo MES-
TO!!! CSODÁS eredményt értek el fürge lábú negyedikeseink. Molnár 
S.Irén és Isidora Jockov tanítónők tanulói ELSŐként futottak célba.  
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Szeptember 10-én falunapot ünnepelt az ötszáz lelket számláló 
Drea, ahol iskolánk kihelyezett tagozatának magyarajkú alsós 
diákjai tanulnak. Az egész napos ünnepséget a helyi Kultúrkör 
szervezte. A kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét, 
melyet Zsolnai István plébános celebrált, a kutaspusztai 
Kultúrotthonban ünnepi műsor követte. A színpadon felléptek 
iskolánk kihelyezett tagozatának tanulói. Bukli Rebeka és 
Zsaklina, Kovács Bianka, Máté Martin, valamint Szabó Ádám 
egy verscsokorral kedveskedtek a falu polgárainak. Az 
óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szakcsoportjainak 
fellépése után terített asztal várta a jelenlévőket. Sétakoc-
sikázás és játékos vetélkedő koronázta meg a délutánt. Volt 
kötélhúzás, sampite evés és szörpivó verseny is. Iskolánk tanulói 
csodás élményekkel gazdagodtak. A Gyerek7 záró napján a város főtéren 

iskolánkat a PefiArt csoport képviselte . 

A KROS-on "Trke ulicama grada" - Futás a város utcáin - első helyet szereztek: Elena Ćuk és Maša Ćuk; 
második helyen értek célba: Német Balázs, Kovács Lilla és Novàk Alex. 
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Felsős lettem 

 

A nyáron elgondolkodtam, hogy milyen lehet a felső osztály. 
Talán olyan, hogy a sok járkálástól fájni fog a lábam? A táskámban a tanszerek ficánkolnak, mert fáradtak? 

Szeptember elsején megkaptam a választ. A felső osztály nagyobb kötelezettséget vár el! Ötödikben egy új 
osztálytársunk jött, a neve Máté. Nagyon kedves, csak időnként rossz a magaviselete.A oszi is rá szokott szólni, 
mert főleg matekon viselkedik rosszul. Az én kedvenc tantárgyaim a, matek, a magyar, a német, a biológia és az 
angol. Van péntekenként úszás, nagyon jó, hiszen megtanultam krault úszni. Az  oszálytársaimmal nagyon  
szeretünk bemelegíteni, mert egy hosszú  nap után jó érzés kinyújtózkodni. Sok verseny vár rám:  mesemondó, 
szavaló és sok egyéb is. 
Várom már a többi osztályt is, mert azok is felfedezésre várnak.  
Fain Gyöngyi 5.b 

 

Izgatottan vártam azt, hogy végre bele lendüljünk a tanulásba.  
Azt még meg kell tanulnom, hogy minden óra után megyünk másik tanterembe, de majd megszokom. A kedvenc 
órám a biológia, mivel még elég könnyű a tananyag. A legtöbb tanár igen kedves, viszont valamelyik elég 
szigorú. Persze megértem, hiszen ez a dolga. Van, hogy sokkal több házi feladatot kapunk, mint alsóban, és 
nehéz is. Mint minden évben, most is jött egy új osztálytárs, a neve Almási Máté. Utazó diák Dreáról. Kiss 
Tamás az osztályfőnökünk, nagyon kedves. A barátnőim Gyöngyi és Lili mindig megvigasztalnak, amikor 
szomorú vagyok, és én is ugyan ezt teszem. Nagyon sok óránk van egy nap, és csak egy nap nincs előórám. 
Nehezebbek a tananyagok, de ezért kilencig is tanulok, hogy a felelés, ellenőrző vagy dolgozat jól sikerüljön. 
Remélem, sok jó jegyem lesz, és sikeresen fejezem be az ötödiket.  
Tót Réka 5.b  
 

 

Gyerek7 

Nagyon tetszett számomra a távolugrás. Nézőként éltem át. Kár hogy nem tudtam részt venni rajta, az még egy 
kicsit fáj.A legnagyobb rekord a Berkes Mátéé volt négy méter negyven centimétert ugrott! 
A futóverseny is jó volt, csak egy kicsit unalmasnak tűnt a hosszú előkészületek miatt. Remélem, hogy jövőre én is 
részt tudok venni, meg a mi csapatunk is ér el valami nyereményt, vagy is az Ökózia csapat. A kosárlabdázás is jól 
sikeredett, akár csak a gimnasztika. Már nagyon várom az úszást, hogy milyen érmet fog hozni osztálytársam, 
Dávid! Nagyon jól éreztem magam, meg gondolom mindenki más is,.  
Hallai Viktor 6.b 
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Az aradi vértanúk azok a magyar 
honvédtisztek voltak, akiket a magyar 
szabadságharc bukása után az 1848–49-

es szabadságharcban játszott szerepük 
miatt Aradon végeztek ki. Azóta a 
forradalom és szabadságharc 
vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk 
október 6-ára. Az eseményekben játszott 
szerepük miatt ezzel a megtorlással akart 
példát statuálni az osztrák vezetés. 
A szabadságharc azonban nem volt 
hiábavaló küzdelem: a forradalom előtti 
állapotokat többé már nem lehetett 
visszaállítani és a bukás ellenére a 
nemzetben nemcsak tovább élt, de tovább is 
erősödött a szabadság és a függetlenség 
eszméje. Az ország pedig, bár hatalmas 
véráldozatok árán és a nemzeti 
önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a 

polgári fejlődés útján. 
Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, az osztrák-magyar kiegyezés után 
azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 
Egyes vértanúk utolsó mondatai: 
Vécsey Károly magyar gróf, honvéd tábornok: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám 
szolgálatáért lángolt.” 

Damjanich János honvéd tábornok: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” 

Dessewffy Arisztid magyar gróf, honvéd tábornok: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így 
parancsolja ezt hazám szolgálata.” 

Aulich Lajos (1793-1849) honvéd tábornok: "Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálom-
mal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot." 
Kiss Ernő (1799-1849) honvéd altábornagy: "Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső 
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük." 
Knézics Károly (1808-1849) honvéd tábornok: "Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is 
az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat." 
Láhner György (1795-1849) honvéd tábornok: "Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni 
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom." 
Lázár Vilmos (1815-1849) honvéd ezredes: "Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus kereszt-
je tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar 
lelkeknek." 

Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) honvéd tábornok: "A világ feleszmél majd, ha látja a hóhé-
rok munkáját." 

Nagysándor József (1803-1849) magyar honvéd tábornok: "De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, 
ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó 
katonává tett." 

Poeltenberg Ernő (1808-1849) honvéd tábornok: "Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide." 
Schweidel József (1796-1849) magyar honvéd tábornok: "A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az 
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, 
meghasonlott világot."  
Török Ignác (1795-1849) magyar honvéd tábornok: "Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. 
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam." 

Összeállította: Kiss Tamás történelemtanár és a Kistörténész munkatársai 
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Márai Sándor: Az alkotásról 
 

Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön,  
s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse 
az embereket,  
a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell 
valami más is.  
A remekműben van valamilyen tündéri elem is, mely 
csodálatos fénnyel átsugárzik az egészen,  
oly gyöngéden és megejtően, mint ahogyan az északi 
fény világít a nyári éjszakában,  
valószerűtlenül, s mégis fényszerűen,  
mert látni és olvasni lehet benne.  
A remekmű legyen valóságos,  
pontos,  
okos,  
céltudatos,  
arányos,  
gondosan megmunkált,  
hűségesen kivitelezett 
s legyen valami más is.  
Tündéri legyen.  
S minden indulatosság mellett öntudatos is legyen.  
Mérnöki szabályok szerint épüljön,  
de káosz is legyen benne,  
egy kávéskanálra való az ősködből,  
mely a csillagképek nyomában porzik, arany 
szemcsékkel.  
Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes.  
Csak sugárzik,  
az álom is benne van,  
a csillagok fénye,  
a tündéri.  
S a feladatnak ez a része,  
amikor a művész már nem tud művén segíteni,  
az utolsó ecsetvonást,  
az utolsó szót,  
az Isten végzi el. 
 

Új formátumban.  
(2009) 

Emlékezés a  
humanizmusra. (2008) 

Skrabány Viktor 
festőművész tervezte lap. 

Diákok által tervezett  
lapborító. (2003) 

A Figyelő még megtalá-
lható egyik első száma. 

(1963) 

A Petőfi iskolák talá-
lkozójára készített 
különszám. (1989) 



L XIII .  ÉV F .  20 1.  SZ ÁM  O L D AL21 

„A szellemi vagyon nagyságát egy szorzat 
határozza meg, a tudás, a tehetség és az erkölcs 

szorzata, ahol minden tagnak, tehát az 
erkölcsnek is pozitív értéket kell képviselnie, 
különben a szorzat eredménye negatív lesz.„ 

(Kopaátsy Sándor) 
 

Értéket őrzünk. Múltunkat hagyományozzuk 
jövendőnknek. 
S ennek az értékmegőrzésnek mindörökre helye 
van diákújságunk, a Figyelő életében. A lap 
esetében, amely idén ünnepel, ünnepli immáron 
a 200. lapszámnak a megjelenését. Nagy 
esemény ez egy diáklap mindennapjaiban. Hat-
vannégy éven keresztül töretlenül fennmaradni 
nem volt egyszerű. Kellettek hozzá a 
megálmodók, akik bátrak voltak, és belevágtak 

1958-ban egy újság elindításába. Köszönjük ezt 
a merészséget és kitartást Simonyi Mária ta-
nárnőnek, Föglein János tanárúrnak és a hosszú 
éveken át felelős szerkesztőként munkálkodó 
Koncz Erzsébet tanárnőnek. És köszönjük 
azoknak a diákoknak, akik szorgos kezek 
munkája által nagy kitartással gyűjtögették az 
iskolai híreket, írták a tudósításokat, készítették 
riportjaikat, alkották rajzaikat...  
S közben történelmet teremtettek. A Petőfi is-
kola írásos történelmét. Mert a diáklap kordoku-
mentum. Visszalapozva a 64 év megannyi 
számába, egy szép mozgalmas életre látunk rá. 
Iskolánkéra, amely töretlenül haladt dicsfényben 
és ellenszélben is előre a nevelés és oktatás csöp-
pet sem könnyű, de szívmelengető útján. Kine-
velve oly sok embert, akik közül mindenki meg-
találta élete értelmét. Többen közöttük ta-
nárokká, újságírókká, színészekké cseperedtek. 
Most, az ünnep hangulatában, amikor a sok szép 
emlék között kutatunk, sem szabad 
elfeledkeznünk feladatunkról, hogy 
megörökítsük a jelent az utókornak. Hogy örökül 
hagyjuk az élményeket, történéseket, amelyeket 
át és megéltünk itt a Petőfi iskolában. S ha a cikk 
elején értékőrzésre utaltunk, bizakodunk, hogy 
ez a feladat vár még hosszan ránk, 
szerkesztőségi tagokra, s ezt tudjuk örökül 
hagyni a leendő Figyelősöknek.  
Isten éltessen hosszan Figyelőnket, s adja 
diáklapunk újabb és újabb sok száz 
példányszámát diákságunknak, kedves 
olvasóinknak! 
 

Szűcs Budai Engelbert, felelős szerkesztő   

Új formátumban,  
a Lux nyomda közre-
működésével. (2010) 

Vajdaság egyetlen egész 
alakos Petőfi szobrának 
emléket állítva. (2013) 

60 eves a Petőfi iskola. 
(2015) 

Viharos időben. 
(2019) 

A vírus idején, az online 
térbe szorulva. (2021) 

Petőfi iskolák találkozója  
- online verzió - (2021) 
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A vakmerő 

A paraszt bácsi hosszan alkudozik a lókupeccel egy 
deres kancára.  
Végre megköttetik az üzlet. Az öreg kezébe veszi a 
kantárszárat és rácsap a ló farára. A ló megiramodik és 
egyenest nekimegy a tűzoltószertár falának. A bácsi 
dühösen reklamál: 
- Hiszen ez a ló vak! 
A lókupec mosolyog: 
- Nem vak, csak vakmerő! 
 

 

Csoda történt 
Lovon ül Gazsi, mikor megállítja a rendőr: 
- Te Gazsi, honnan van ez a ló? 

- Kérem tisztelettel, ott feküdt a földön. Én csak ki 
akartam kerülni. 
Megyek elölről: harap. Megyek hátulról: rúg. 
Gondoltam, majd kitolok vele és 

átlépem. Már félig sikerült is, amikor hirtelen fölállt 
ez a dög. 
 

 

Gyí! Hó! Curukk! 
A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak 
a lovak. 
A bácsi jól odasóz nekik: 
Gyí! 
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az 
ostorral: 
Gyí! 
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a 
bakról, eloremegy a 

lovakhoz, és észreveszi, hogy közvetlen a lovak elott 
egy óriási szakadék 

tátong. Erre visszamászik a bakra és így szól: 
Helyesbítek: Hóóó! 
 

 

Lóbőr 

- Mit tartanak az indiánok a nyers lóbőrben? 

- ? 

- Lovat. 
 

 

A piktor 

A nyuszika bemegy a kocsmába és elkiáltja magát: 
- Ki festette a lovamat pirosra? 

Feláll a farkas: 
- Én! Miért, van valami gond? 

- Á, semmi! Csak azt akartam mondani, hogy 
megszáradt, lehet menni lakkozni. Neve? 

Hogy hívják azt a lovat, amelyik hason fekszik? 

- ? 

- Hasonló! 
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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, 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, 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/ 

Figyelő—Sveznalica 
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