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Jelmezbál Völgyesen

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL

Az oromhegyesi másodikosok álarcai

Az oromi
maszkabál
CyanMagentaYellowBlack

Jelmezbál Oromhegyesen

Szerkesztői üzenet

Kedves Újságolvasók!

Kitekintő

Reméljük mindenki kimulatta magát
a farsangi jelmezbálokon (melyekről
beszámolókat olvashattok és képeket
láthattok), elérkezett a kemény munka
ideje!
Elérkezett a tanév azon fidőszaka,
amikor nem csak a tanórákra kell készülni, hanem az iskolai és községi,
körzeti versenyeken is helyt kell állni.
Ehhez sok sikert és kitartást kívánnak a
szerkesztőség tagjai!

Következő számunk tartalmából:
•
Nőnap
A nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk. Ez a nap immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat
és férfiakat. Ilyenkor felköszöntik hölgyismerőseiket, ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány
kedves szóval.
”A nő: tetőtől talpig élet.”
/Weöres Sándor: A nő/
•
Húsvét
•
A községi versenyek eredménye

Korcsolyázni voltunk

2010. január 28-án, pénteken az iskolánk korcsolyázást szervezett a tóthfalusi tanulók számára. Már nagyon izgatottan vártuk a délutánt, hogy elindulhassunk a
magyarkanizsai korcsolyapályára. Az alsósok már délelőtt
elmentek, nekünk délutánra jutott időpont.
Elmúlt a hatodik óra, és már siettünk is a buszállomásra.
Miután megérkezett, felrohantunk és elindultunk. Az úton
nagy zsivaj volt. Mikor megérkeztünk, ki kellett kölcsönözni a korcsolyákat, csak ezután léphettünk, csúszhattunk a pályára. Mindenki nagyon jól érezte magát, a nagy
esések ellenére is. Még a tornatanár is bemerészkedett a
pályára. A kirándulás végén készítettünk egy csoportképet.
Ezzel ért véget az esemény.
Zsoldos Nikolett, 6. osztály, Tóthfalu

Korcsolyáznak a

Nagyon örültünk, mikor a tanáraink bejelentették, hogy
korcsolyázni megyünk a kanizsai műjégpályára. Akinek
nem volt korcsolyája, az bérelhetett. Kezdetben furcsa
volt a jégen közlekedni, de kis idő elteltével belejöttünk. A
barátnőmmel végig egymás mellett haladtunk, és megfogtuk egymást, ha valamelyikünk esett. Számomra ez nagy
élmény volt, és remélem, ezentúl gyakrabban látogatjuk
meg a műjégpályát.
Harmath Barbara 6. osztály Oromhegyes
-000-

Iskolánkban immár másodszor került sor arra, hogy
meglátogassuk a magyarkanizsai műjégpályát. Először az
alsósok mentek, 12.30-kor már mi
is indultunk. Mindenki izgatott volt,
a buszban mást sem lehetett hallani, mint ugyanazt a kérdést: - Nem
félsz?
Korcsolyák végre a lábakon, irány
a jég! Féltem, de mikor a pályára
léptem, s megpillantottam, hogy milyen örömmel siklanak a többiek,
bátorságot nyertem. Barátaim biztató szavainak köszönhetem, hogy már
én is tudok korcsolyázni!
Reméljük, még ellátogatunk máskor is a korcsolyapályára. Nagyon
jól éreztük magunkat!
Dafcsik Vanessa 6. osztály Orom
tóthfalusiak

A Diáklap Suli megjelenését támogatja:
Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kissebbségi Titkárság
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Korcsolyázni voltunk

Korcsolyáznak a tóthfalusiak
Piroska tanító néni szólt, hogy pénteken a kanizsai
koripályára megyünk. Aznap minden tanuló ételt és italt
hozott magával. Amikor megérkeztünk, rögtön felszabadult a hangulat. Egy hatalmas épület állt előttünk, mellette
pedig a jégpálya. Bementünk. Szép és rendezett helyiségnek tűnt számomra. Padok voltak, amire rá lehetett tenni a
táskánkat. A pályára csak úgy mehettünk, ha volt rajtunk
kesztyű és sapka. Az osztályomban voltak olyanok, akik
nem voltak még itt, ezért nagy élmény volt számukra. Fáradtan, de kellemes érzésekkel sétáltunk haza.
Rúzsa Edina 7. osztály Orom

Az iskola szervezésével két alkalommal voltunk a kanizsai korcsolyapályán. Autóbusszal mentünk, az iskola elől
indultunk. Az utazás közben beszélgettünk. Nagyon izgultam, mivel azelőtt sohasem korcsolyáztam. Először nem
sikerült, de gyakorlással és akarattal jobban ment. Sok élménnyel értünk haza.
Cifra Branko 4. osztály Orom
-000Vonatoztunk, toltuk egymást, fogócskáztunk, és próbáltuk
utánozni a profi jégtáncosokat, több-kevesebb sikerrel. Így
nyolcadikosként tudom,
már nem sok időt tölthetek együtt az osztályommal, de ez a nap örök emlék marad számomra.
Pósa Vivien 8. osztály
Orom
-000-

Oromi diákok a jégen
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A magunkkal hozott
uzsonnákat elfogyasztottuk az autóbuszban. Páran
elestek néhányszor, mert
még nem fedezték fel a
korizás titkát. Jó szórakozás volt! Ez egy jó délután
volt mindenki számára!
Faragó Manuela és
Kádár Panni 5. osztály
Orom
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Szent Száva-napi megemlékezés

Szent Száva ünnepség iskolánkban
Szerbia-szerte január 27-én ünnepelték Szent Száva (Rastko Nemanjić), az iskolák és az oktatásügy
védőszentjének napját, aki a középkori szerb államalakulatokat egyesítő Stefan Nemanja nagyzsupán
harmadik, legkisebb fia volt.
1175-ben született, a keresztségben a Rastko nevet kapta és apjától megkapta Hum földjének (a mai
Hercegovina jelentős részének) irányítását. Azonban őt nem érdekelte a cím, a rang, és 1192-ben
orosz szerzetesekkel a görögországi Athosz szent
hegyére menekült, ahol belépett a szerzetesek közé,
és felvette a Száva nevet. Kedvenc olvasmányait az
ószláv, cirill betűs könyvek képezték, így ismerte

meg a szentéletű Száva életrajzát is. Nevéhez köthető az első eredeti szerb nyelven írott könyv, apja,
Nemanja életrajza. Összeállította a Hilandari és
Studenicai Tipikont (kolostori szabályzatot), vezető
szerepet vállalt a szerbiai egyház életében. 1219-ben
a szerb ortodox egyház megkapta az önállóságát a
pátriárkától, és Szent Száva lett az egyház első érseke. Nyolc püspökséget alapított, rendezte a kolostorok működését, iskolákat és kórházakat hozott létre.
Ezért már 1823 óta az oktatás védőszentjeként tartják számon.
Rá emlékezve kerül sor minden év január 27-én
egy alkalmi műsorra az iskolákban is.

Szavalók az oromhegyesi ünnepségen
4
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Szent Száva-napi megemlékezés

Gondolkodóban az oromhegyesiek

Ügyességi játék Oromhegyesen

Ünnepi műsor Oromon

Egy kis tánc mindig belefér

Iskolánkban 2010. január 27-én Szent Száváról
emlékeztünk meg. Az előkészületek lázasan folytak
már hetekkel a műsor előtt. Programunk - amit Csikós Balázs Mónika és Nagy Gizella szervezett -, két
részből állt.
Az előadást Szent Száva himnuszával nyitottuk,
majd ezt követően betekinthettünk Rastko életébe,
igazságtevésébe és munkásságába egy-egy rövid
történeten keresztül. A beszámolókat zeneszámok váltották. Az alsó és felső osztályosok egyaránt
részt vettek, hogy még ünnepélyesebb és kerekebb
legyen a délelőtt. A műsor második felében Ki mit
tud? vetélkedőt rendeztek számunkra. A versengés
3 kategóriában történt: szövegmondás, hangszeres
előadás és tánckategória. A résztvevőket kategóriánként háromtagú zsűri bírálta el. Az első csoportban
irodalmi műveket hallhattunk. Szép számmal voltak
jelentkezők, de a zsűri Kakas Klaudia 3. osztályos
tanuló szavalatát tartotta legjobbnak. A második kategóriában hangszeres produkciókat mutattak be. Itt
Nyilas Anikó bizonyult a legkiemelkedőbbnek, aki
több művet is előadott metalofonon. Ezek után a
Diáklap – 2010. január–február

szerintem legnépszerűbb kategória következett, ahol
táncos előadásokat láthattunk. Erre én is jelentkeztem néhány osztálytársammal. A zsűri ítélete alapján
elsők lettünk! Az eredményhirdetés után szabadon
táncolhattunk. Szerintem nagyon jól sikerült ez a
nap, s remélem, ebben a félévben lesz még más esemény is, amikor mindenki felszabadultan táncolhat,
nevethet.
Vörös Nóra 8. osztály Orom
Szent Száva az iskolák védőszentje, kiről az idén
is megemlékeztünk. Szeretjük ezt a napot, nem csak
azért, mert nem kell tanulnunk, hanem azért is, mert
ilyenkor mindig érdekes programok várnak ránk. A
délelőtt első felében ünnepséget tartottunk. Fellépett
iskolánk kórusa, néhányan a zeneiskolások közül,
illetve verseket, legendákat hallhattunk Szent Száva
életéről. A műsor után az alsósok ügyességi játékokban vettek részt, mi, felsősök pedig csapatokba tömörültünk, és kvíjátékot játszottunk. A hét csapat közül
mi lettünk az elsők. Nagyon élveztük ezt a napot.
Ördög Alen 6. osztály Oromhegyes
5

Ti írtátok!

Tejország kapuja

Egyszer, ahogy az erdőben bandukoltam, egy nagyon
eldugott helyen volt egy aranykapu. A tetején két bögrén
azt írta arany betűkkel: Tejország kapuja.
Nagyon szerencsés voltam, mert sikerült megtalálnom
és észrevennem. Ahogy beléptem, velem szembe egy
fát pillantottam meg, amelynek ágain üvegek csüngtek,
színültig tele karamellás tejjel. Ha jobbra néztem, egy
csokistej utat láttam.
Ahogy kétfelől összeért a tejeskávé, egy tó
lett belőle, onnan pedig
a kakaós tejtengerbe
ömlött. A tavacskában
kétfülű
bögrehalak
úszkáltak. A házakat
túróból építették. A
kerti csobogókból gyümölcsjoghurt folydogált. A nyári színpad
tortából készült. A föld
vajaljából volt.
Amikor a falut végigjártam, azt mondtam, hogy ez a hely
pont nekem való.
Bálint Lujza, 4. osztály, Oromhegyes

Játékország

Peti egy hosszú folyosón sétálgatott. Váratlanul benyitott egy ajtón, és Játékországba csöppent.
Peti arcán fülig értő mosoly ékeskedett. Volt ott egy halom arany baba, játékállatkák, kisautók és egy medence.
Mikor már kijátszotta magát, eszébe jutott a kincs. Megpakolta a zsebét, és gyorsan kiszaladt a folyosóra, mert
esteledett és félt, hogy eltéved. Kiért a folyosóra és eltűnt
az ajtó.
Itt a vége, fuss el véle!
Elek Fanni, 4. osztály Oromhegyes

Márk és a titkos ajtó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit
Márknak hívtak.
Volt neki egy testvére: Sára. Egyszer éppen azon gondolkodott, hogyan ijessze meg kishúgát és ekkor talált rá
a titkos ajtóra. Nem tudta, hogy hova nyílik, de benyitott.
Hogy mit látott? Aranyat, rubintot és még sok csillogó kincset. Vitt egy zsák aranyat a szüleinek, egy szép ragyogó
nyakláncot Sárának, magának pedig a rubintot és a gyémántot.
Bús Réka, 4. osztály, Oromhegyes
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Esztendő

Esztendő, esztendő,
jó öreg esztendő.
Búcsúztatunk téged,
várjuk az új évet.
Új évet a családnak,
újat apának, anyának.
Nekünk sok játékot,
könyvet,
havas tájat, hegyet,
völgyet.
Sövényházi Balázs, 3. osztály, Tóthfalu

Rolli

Nekem van
egy bátyám,
úgy hívom:
Rollikám.
Haja színe barna,
Ruhája meg tarka.
Szeme színe kék,
olyan, mint az ég.
Az iskolában rendes,
itthon meg egy hentes.
Igaz, sokat veszekszünk,
de mindig kibékülünk.
Vajda Margaréta, 3. osztály, Tóthfalu

Hófehérke és az e-mailek
(részlet)

Hol volt, hol nem volt,
az Óperenciás-tengeren is
túl, ahol a kurta farkú malac túr, és ahol a madár se
jár, ott élt egy gyönyörű
lány, Hófehérke.
Egy palotában lakott
apjával, mostohaanyjával és szeretett dadájával.
Hófehérke a városban híres volt arról, hogy jól játszotta a
Need for speed című játékot.
Sóti Fanni, 8. osztály Tóthfalu
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Ti írtátok!

Harc az igazságért (részlet)

Volt egyszer egy kis világ, amit Windows völgynek
hívtak. Ennek a völgynek volt egy hatalmas királya, akit
Hardvernek hívtak. Ennek volt egy felesége Szoftver és
három kis chip-jük: Microsoft Excel, Microsoft Power
Point és Microsoft Word.
Hardver és Szoftver azt akarták, hogy Microsoft Wordöt vegye feleségül egy királyfi, méghozzá nem akárki, hanem a nagy Processzor. Egy szép nap el is jött meglátogatni jövendőbeli királynéját. Megismerkedtek, mondanom
sem kell, azonnal egymásba szerettek. Összeházasodtak és
született nekik két chip-jük: Néró és Internet.
Pósa Ákos, 7. osztály, Tóthfalu

Mesék, egy kicsit másképp…
(részlet)

Piroska anyukája e-mailben ebédet rendelt. A lány fogta
az mp4-es lejátszót, és zenét hallgatva útnak indult.
Rákos Benedek 5. osztály Oromhegyes

Piroska és a farkas

Egy nyári reggelen Piroska arra lett figyelmes, hogy levele érkezett az interneten. Hát, kedves nagymamája írt,
hogy tegnap nagyon megbetegedett. Alig volt ereje odaülni a gép elé, hogy üzenjen kis unokájának. Annak viszont
nagyön örült, hogy Piroska rábeszélte arra, hogy ő is vegyen számítógépet a félretett nyugdíján. Így bármikor el
tudják érni egymást.
Dávid Henrietta, 6. osztály
Oromhegyes

A mindentudó számítógép
(részlet)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas
palota. Abban a palotában egy király lakott, akinek volt
egy számítógépe. Kíváncsi volt, hogy ez a számítógép mit
tud. Bekapcsolta és kérdéseket tett fel. Megfenyegette, ha
nem jó válaszokat ad, akkor kicseréli egy még tőle is okosabb gépre. A számítógép úgy megijedt, hogy a válasz abban a percben meg is jelent a monitoron. Ha a gép nem lett
volna ilyen okos, akkor a királyt nagy csalódás érte volna.
Ma is boldogan él, ha meg nem halt.
Fehér Kitti, 3. osztály Oromhegyes

Programocska
és a hét informatikus

(A Hófehérke és a hét törpe című mese átirata)
Egyszer régen, nagyon régen, a számítógépek völgyében, a Processzor-hegyen túl, ahol a három cd-rom túr, élt,
éldegélt egy leányka.
A leánykát Programocskának hívták. Programocska
mindennap sürgött-forgott a számítógépek között, és takarított. Letörölte róluk a port, megtisztította a billentyűzeteket és a monitorokat. Azonban a leánykának volt egy
mostohája, aki nagyon szép volt, de a lelke gonosz, azért
is hívták Webkirálynőnek.
Bús Réka, 6.osztály, Oromhegyes

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy gyönyörű szép
leány, úgy hívták, hogy Hamupipőke. Egy falu szélén lakott két
mostohatestvérével és a mostohaanyjával. Meg volt neki mindene: számítógépe, televíziója
és saját szobája.
Csak
nem
szabadott
skypeolnia, mert megtiltották
neki, hogy felmenjen a közösségi oldalakra. Ennek ellenére Hamupipőke egyik nap mégis megszegte a szabályt és regisztrálta
magát a tiltott oldalon. Csakis
nekem mondta el a jelszavát,
ami nem más, mint: *******.
Nagy Némedi Csilla, 6.a,
Oromhegyes
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Rajzaitok

1. osztály, Oromhegyes

Bognár Georgina, 3. osztály, Orom

Bartus Rebeka, 3. osztály, Tóthfalu

Csikós Kristóf, 3. osztály, Oromhegyes

Fátyol Sarolta, 4. osztály, Tóthfalu
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Körmöci Szabolcs, 2. osztály, Orom

Kovács Dorottya, 4. osztály, Orom

Diáklap – 2010. január–február
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Rajzaitok

Püspök Noémi, 2. osztály, Tóthfalu

8. osztály, Orom

Pósa Brigitta, 5. osztály, Orom

Miklós Jessica, 1. osztály, Orom

Német Eszter, 3. osztály, Oromhegyes
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Szabó Krisztián, 3. osztály, Oromhegyes
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Farsang az iskolánkban

Farsang iskolánkban
Nemcsak a felnőtteknek jár a bálozó farsangi mulatozás, a kicsik is jó hangulatban szórakoznak. A falubeliek
egykor egész évben vártak erre a napra, hogy beöltözve,
vagyis valódi énjüket takarva mókázhassanak. Különösen
a fiatalok örültek régen a farsangi mulatságnak, annak idején fogatos szánkókkal járták a falut, ugyanis ezen a napon
nagyobb volt a szabadság, és a lányok anyukái sem voltak
annyira szigorúak. De ha akarták volna, akkor sem tudták
volna nyomon követni csemetéjüket a sok maszk között. A
maszkajárásnak ezért nemcsak az a célja, hogy szimbolikusan elzavarják a telet, hanem hogy egy kicsit mulatozzanak, vigadjanak.
Február 12-én, pénteken 11 óra 45 perctől jelmezes
mókázást szerveztek a Kis Ferenc Általános Iskola oromi épületében az iskola pedagógusai, élükön V. Takarics
Anasztázia tanárnővel.
A helybéli általános iskolásokból álló maskarásokhoz
csatlakoztak a jelmezbe öltözött óvodások is. A farsangoló
diákok először számítógépes bemutatót tekinthettek meg a
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farsangról és a különböző országok, népek karneváli szokásairól, majd tréfás versekkel és énekekkel búcsúztatták
a hideget és sötétséget. Ezután vette kezdetét a mulatozás
és tánc, mely az ugyancsak jelmezes tanítók/tanárok vezetésével egészen az autóbusz indulásáig tartott.
A jelmezekre szavazni lehetett, akik legötletesebben
és kézzel készítették ruhájukat, több szavazatot kaptak. A
mulatság végén kihirdették a megválasztott bálkirálynő
(Bognár Georgina, aki saját kezűleg készítette jelmezét)
és bálkirály (Sándor Ákos, aki szende menyasszonynak
öltözött) személyét, akik díszoklevelet és egy-egy tisztálkodási/bőrápoló csomagot kaptak. Akikre ugyancsak sok
szavazat esett, s az előkelő második helyet érdemelték ki,
oklevélben részesültek és édességet is kaptak. De senki
nem panaszkodhatott, mindenki részesült egy kis meglepetésben: az eltikkadt táncosokat üdítőital frissítette, mellette pedig banános csokoládé és rágható cukorka minden
mulatozónak járt!
Az iskola dolgozói ezúton is köszönik a helyi közösség
és a Mini Market segítségét, támogatását, akik lehetővé
tették, hogy még szebbé tegyük ezt a farsangi mulatságot.
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Farsang az iskolánkban
A farsang telet búcsúztató, tavaszt köszöntő
ünepség. A mi iskolánkban is ebből az alkalomból
minden évben álarcosbált szerveznek.
Lázasan készülődtünk. Mindenki otthon készítette
el a jelmezét. A farsangi mulatság napján rövid bemutató volt a farsangi szokásokról, majd az alsósok
verseket mondtak. Sok szép jelmezben volnultak fel
a gyerekek. Volt macska, gomba, kalóz, boszorkány,
tündér, múmia. Én bohócnak öltöztem. Színes paróka
volt a fejemen. Rúzzsal nagy piros szájat festettünk. A
testvérem kalózjelmezben volt. Táncoltunk, jól szórakoztunk. A legötletesebb maskarák jutalomban részesültek. Az én jelmezem is tetszett a zsűrinek, így én is
kaptam dicsérőlapot.
Nagyon örültem. Szeretném, ha máskor is ilyen vidám hangulatban búcsúztatnánk a telet.
Cseszkó Edina 3. osztály Orom
Eldöntöttük anyuval, hogy cica leszek. Hozzá is láttunk elkészíteni a jelmezt. A farkam már kész is volt.
Utána elkészítettük a fülem. Kerestünk a szekrényben
egy fekete blúzt és nadrágot. Reggel iskolába mentem.
Először tanítás volt, azután elkezdődött a maszkabál.
Megszólalt a zene, mindenki táncra perdült. Vonatoztunk, én egy tanárnővel lambadát táncoltam. Kaptunk
üdítőt. Sok szép jelmezt láttam egy tanárnő kihirdette
a győzteseket és a bálkirálynőket. A többiek kaptak
egy-egy cukorkát és csokoládét.
Bicskei Mirabella 3. osztály Orom
A tanító néni már több nappal előbb szólt, hogy iskolánkban is lesz jelmezbál. Nagy izgalommal vártuk
a pénteki napot. Mindenki tervezgette és dicsekedett,
hogy minek fog felöltözni.
Volt, aki már előbb felvette a jelmezét, volt, aki
órák után öltözött fel. Én kisbabának öltöztem, még
cumisüvegem és parteklim is volt. Minden tanuló az
előcsarnokban gyülekezett. Először a felsős tanulók
olvastak a farsangról, majd az alsósok szavaltak farsangi verseket, a kivetítőn pedig farsangi képeket nézhettünk. Ezután kezdődött a zenés-táncos buli. Sokat
táncoltunk, viccelődtünk. Jó volt a hangulat. A végén
a legszebb jelmezbe öltözöttek dicsérőlapot és kis
ajándékot kaptak. Az volt a legjobb, hogy mindenki
kapott csokoládét és cukorkát is. Jól éreztem magam.
Vidáman és kicsit fáradtan indultam haza.
Molnár Réka 3. osztály Orom
Diáklap – 2010. január–február

Pénteken ötödik óra után mindenki beöltözött a
saját jelmezébe. Izgatottan vártuk a kezdést. Lementünk az előcsarnokba, ahol vidáman táncoltunk. Utána kezdődött egy kis műsor. Szavalatok hangzottak
el. Nagyon jó zenére táncoltunk tovább. Vonatozás
közben finom szörpöt ittunk. Sajnos hamar vége lett
a jelmezbálnak. Szépek voltak a jelmezek, és én nagyon jól éreztem magam.
Kakas Klaudia 3. osztály Orom

2010. február 6-án, szombaton tartottuk meg a
farsangi mulatságot, Tóthfaluban. Az iskola előtt találkoztak a gyerekek és a tanárok, persze mindenki
jelmezben.
Az iskolától az óvoda felé haladtunk. Az ifjúsági
otthonnál megálltunk, csatlakoztak hozzánk a lakodalmas vendégek: a menyasszony és a vőlegény. Ekkor már zeneszóval folytattuk utunkat. Elől vitték a
kisze bábot, amit rongyból és szalmából készítettek.
A báb a telet jelképezi. Mikor odaértünk a nagy bolt
elé, nagy örvendezés, énekelés és tánc közepette tűzbe dobták a bábot. Ezt követően a lakodalom folytatódott: a pap összeeskette az ifjú párt. Még tartott a
mulatság, mikor meleg teával és finom fánkkal kínáltak bennünket. Anyu hozta nekünk a teát.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a fontos
ünnepségen. A hideg ellenére is jól mulattunk!
Sörös Alekszandra 4. osztály, Tóthfalu

A farsangot az iskolában február 12-én tartottuk
meg. Mindenki mókás jelmezbe öltözött.
Én süninek álcáztam magam, de volt zacskószörny,
Zorró, lepke, királylány és még más jelmezek is. A tanító néni jutalmul fánkot sütött nekünk. Mindenkinek
nagyon ízlett. Ezt a napot meg is örökítettük, csináltunk csoportképet. Gyorsan eltelt az idő.
Remélem sikerült elkergetnünk a telet és jön a várva-várt tavasz.
Molnár Viktor völgyesi tanuló
4. osztály
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Tanáraitok tollából

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük,
1989 óta. Mindezt annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt
(Hymnus). A vers csak több év múltán, a Kisfaludy
Károly szerkesztette Aurorában jelenik meg először,
1828 decemberében, másodszor pedig költeményeinek első gyűjteményes kötetében 1832-ben. A költő
1838-ban, 48 éves korában távozik az élők sorából,
1844-ben megzenésített Hymnusát sohasem hallhatta.
A pesti Nemzeti Színházat bérlő Bartay Endre igazgató 1844 febr.29-én 20 körmöci aranyas pályázatot ír
ki a népszerűvé vált Kölcsey-költemény megzenésí-

tésére. A pályázat nyertese Erkel Ferenc, aki egyetlen óra leforgása alatt írta meg a Himnusz zenéjét. A
Kölcsey - Erkel- Himnuszt a pesti Nemzeti Színház
mutatja be 1844 júl.2-án. A széles nagy nyilvánosság
előtt pedig először a Széchenyi hajógőzös vízrebocsátási ünnepén, az Óbudai Hajógyár munkásai éneklik
el 1844 augusztusában.Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.
Az emléknapon Vajdaság-szerte számos kulturális és
művészeti rendezvényt tartanak.

Válogassunk!
A hulladék, amely a környezetünkben fellelhető, közvetlen terméke mindennapi életünknek és
munkánknak. Az, hogy a felesleges
dolgok gyorsan és megfelelő helyre
legyenek szállítva, szintén az ember
feladata lenne. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindegy milyen anyagokkal kerülünk
kapcsolatba, azaz, hogy a folyókba,
erdőkbe, talajba rákkeltő vagy természetes úton lebomló hulladék kerül.
A természetbe visszajutó anyagokat
több kategóriába sorolhatjuk. Az első
a természetes hulladék, amely talán
a legártalmatlanabb (akár állati akár
növényi eredetű). Azonban pozitív
és negatív hatásai is lehetnek, például az állati tetemek fertőzés forrást is
jelenthetnek,attól függetlenül,hogy
a csont,hús,stb. relatív gyorsan lebomlik. Ezért fontos a MI egészségünk szempontjából, hogy az efféle
dolgokat a MEGFELELŐ helyre
transzportáljuk-semmiképpen ne az
erdő képét romboljuk le, főleg pedig ne veszélyeztessük magunk és
mások egészségét! A növényi hulladék a talaj számára kedvező, hiszen
a mikroorganizmusok segítségével
beindul a humifikáció folyamata,
ami növeli majd a föld termőképes12

ségét. Gondoljunk a komposztálásra,
amely a kertek gondozásában jelent
némi segítséget-így nem kell annyi
pénzt költeni a boltokban árult humuszra…
A másik kategóriába a mérgező/
veszélyes anyagok tartoznak: a festékek, vegyszerek, gyógyszerek és
egyéb olyan dolgok, amelyek ártalmasak az élő szervezetekre-ezért ne
mérgezzük az erdőlakókat azáltal,
hogy „ottfelejtjük” az (üres) flakonokat a fák/bokrok mellett!
A következő csoportot az újrahasznosítható hulladék alkotja,
ami eléggé hangzatos mostanság,
mégis, sokan nem alkalmazzák ezt
a módszert a mindennapokban. Ide
sorolhatók a legkülönfélébb műanyag (flakonok, zacskók, stb.),
papír, üveg, alumínium tárgyak.
Mivel ezek természetes úton több
évtizedig is bomladoznak, ajánlatosabb inkább újrahasznosítani őket,
nem csak hagyni, hogy halmozódjanak például az erdő közepén…
Sokat segít az is,ha a szemetet nem
jól becsomózott zacskókban dobjuk ki,mert hiába tartalmaz esetleg természetes hulladékot,ami
előbb-utóbb lebomlana,a műanyag
gátolja,hogy a bomlási folyamat

beinduljon. Ilyen módon hermetikusan lezárva megőrizzük a szemetünket a következő generációknak.
Ez lenne a célunk?! Persze, hogy
nem! Ezért kerüljük el a műanyag
reklámtáskák használatát, és inkább induljunk el bevásárolni kosarainkkal! Amellett, hogy több
üdítő súlyát is kibírja anélkül,hogy
elszakadna,máris tettünk valamit
környezetünkért:nem vittünk haza
10 zacskót,ami rövidesen a szemétben kötne ki úgyis…
Legyünk hát figyelmesebbek a
természettel, óvjuk a környezetünket és egészségünket a káros és veszélyes anyagoktól! Szemeteljünk
„ésszerűen”!
Fejős Edina, biológiatanár
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Viccek, rejtvények

DIÁKVICCEK

Pistike néhány szem, karácsonyról
megmaradt diót ad át megőrzésdre a
nagyanyjának.
- Pistike – kérdezi az anyja -, miért
adtad a diókat a nagymamának? Talán
benne jobban bízol, mint bennem?
- Igen.
- Miért?
- Mert egyetlenegy foga sincs.

Diáklap – 2010. január–február

Pistikének ikertestvérei születnek.
Fürdetésüket nagy érdeklődéssel nézi
végig. Az ikrek közül az egyik éktelenül sír, a másik megadással viseli
sorsát. Pistike nézi, nézi őket, aztán
megfogja az apja kabátját:
- Papa, ezt a csendesebbbiket tartsuk meg.

A tanító az iskolában az elvont dolgok fogalmát magyarázza:
- Elvont az a dolog, amit nem tudunk kezünkkel megfogni. Na Pistike, mondj egy példát!
- Például egy izzó vasdarab.
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Havi hírmondó
Fejlesztések a tanév elején

•
Az oromi iskolaépület informatika szaktantermébe a tanév elején új számítógépasztalokat vásárolt
az iskola vezetősége, mert számítottunk arra, hogy
pályázatunk sikeresen szerepelt a Szülőföld Alap által
kiírt támogatáson. Az elnyert 500 000 forinton 7 darab
számítógépet vásároltunk, képernyővel együtt. A diákok örültek leginkább a fejlesztésnek, örömmel vették
birtokukba az új gépeket.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőföld Alap
nagylelkű adományát!
•
Az oromi iskolaépület új kosárlabdapályával
bővült a 2009/2010-es tanévben. Ehhez a Tartományi
Oktatási Titkárság és Magyarkanizsa önkormányzata
járult hozzá.
•
Oromhegyesi iskolaépületben szülői támogatással megvalósult a tantermek egy részének átfestése.
Ezúton köszönjük a készséges segítséget!
•
Szavalóversenyen jártunk: 2009. december
5-én Szabadkán jártunk a Himnusz és Szózat szavalóversenyen. Az immár hagyományos szavalóversenyen
Vörösmarty Mihály Szózatával és Kölcsey Ferenc Himnuszával vetélkedtek a hetedikes és nyolcadikos diákok.
Oromhelyesről Bognár Szabolcs, Oromról Bicskei Dániel tartott velem és Rice Ágota magyartanárnővel. Útközben Csikós Anita tanárnőt is csatlakozott. 9 órakor
kezdődött a verseny, a szabadkai Városi Könyvtárban.
Könnyen odataláltunk, hisz Majlát Hermina tanárnő
ott várt bennünket. A szervezők a szavalókat a verseny
előtt egy kis műsorral lepték meg: középiskolás tanulók
bemutatták Kölcsey és Vörösmarty életét és munkásságát. Ezután következett maga a megmérettetés. Szavalatunk jól sikerült, de sajnos nem értünk el helyezést.
Az első három helyezett könyvjutalomban részesült,
a többiek pedig egy emléklapot és egy jegyzettömböt
kaptak emlékül. A verseny zárlataként együtt elénekeltük a Himnuszt. Ezt követően meghívást kaptunk egy
vendéglőbe, amit mi nem fogadtunk el, hiszen a sok
izgalom kifárasztott bennünket, és hosszú út várt ránk
hazáig.Amikor megérkeztem, szüleim nagyon megörültek a jó eredménynek, majd azzal bíztattak, hogy
legközelebb jobban sikerül, és különben is a részvétel
a fontos! Boldog vagyok, hogy képviselhettem iskolámat egy ilyen rangos szavalóversenyen.
Fátyol Viktória, 7. osztály, Tóthfalu
•
Február 19-én a völgyesi óvodába látogatott a
Pöttyös színház. Az iskolásokat is meghívták a műsorra. Mindannyian jól szórakoztunk.
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Iskolai versenyek

A községi versenyeket megelőzően lezajlottak az
iskolai selejtezők. Az eredmények a következőképpen alakultak:
NÉMET NYELV
8. osztály
1. hely: Elek Orsolya (Oromhegyes)
2. hely: Ozsvár Alekszandra (Orom)
3. hely: Faragó Angéla (Orom)
BIOLÓGIA
7. osztály
1. hely: Sóti Boglárka (Tóthfalu)
2. hely: Szabados Norbert (Oromhegyes)
3. hely: Erdélyi Csongor (Oromhegyes)
8. osztály
1. hely: Vörös Nóra (Orom)
1. hely: Harmath Erika (Tóthfalu)
2. hely: Király Noémi (Orom)
MATEMATIKA
3. osztály
1. hely: Szögi Roland (Orom)
2. hely: Cseszkó Edina (Orom)
3. hely: Losonc Edina (Orom)
4. osztály
1. hely: Konc Ádám (Oromhegyes)
2. hely: Törtelyi Dévid (Tóthfalu)
3. hely: György Károly (Orom)
5.osztály
1. hely: Szögi Evelin (Orom)
2. hely: Gulyás Nikoletta (Orom)
3. hely: Pósa Brigitta (Orom)
6. osztály
1. hely: Apró Alekszandra (Oromhegyes)
2. hely: Surányi Bettina (Orom)
3. hely: Kovács Erna (Orom)
3. hely: Bajusz Dániel (Oromhegyes)
7. osztály
1. hely: Pletikoszity Árpád (Orom)
2. hely: Bagi Barbara (Oromhegyes)
8. osztály
1. hely: Buza Gabriella (Orom)
2. hely: Pósa Vivien (Orom)
3. hely: Kovács Erik (Orom)
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MAGYAR NYELV
5.osztály
1. hely: Szögi Evelin (Orom)
2. hely: Juhász Ákos (Oromhegyes)
3. hely: Gulyás Nikoletta (Orom)
6. osztály
1. hely: Lengyel Alexandra (Oromhegyes)
2. hely: Nagy Némedi Csilla (Oromhegyes)
3. hely: Erdélyi Klaudia (Oromhegyes)
7. oszály
1. hely: Sóti Boglárka (Tóthfalu)
2. hely: Bagi Barbara (Oromhegyes)
3. hely: Gulyás Klaudia
8.osztály
1. hely: Szekeres Mónika (Oromhegyes)
2. hely: Salbak Alex (Tóthfalu)
3. hely: Zsoldos Dóra (Orom)
FÖLDRAJZ
7.osztály
1. hely: Pejičić Aleksandar (Orom)
2. hely: Pósa Ákos (Tóthfalu)
3. hely: Püspök Norbert (Orom)
8. osztály
1. hely: Vörös Nóra (Orom)
2. hely:Buza Gabriella (Orom)
3. hely: Túrú Norbert (Orom)
FIZIKA
6. osztály
1. hely: Apró Alekszandra (Oromhegyes)
2. hely: Fehér Attila (Oromhegyes)
3. hely: Erdélyi Klaudia (Oromhegyes)
7. osztály
1. hely: Sóti Boglárka (Tóthfalu)
2. hely: Pletikoszity Árpád (Orom)
3. hely: Habi Benjámin (Tóthfalu)
8. osztály
1. hely: Pósa Vivien (Orom)
2. hely: Mózes Tímea (Tóthfalu)
3. hely: Kovács Erik (Orom)
TÖRTÉNELEM
5. osztály
1. hely: Sóti Márton (Orom)
2. hely: Mózes Dániel (Tóthfalu)
3. hely: Káposzta Kyra (Orom)
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6. osztály
1. hely: Bata András (Oromhegyes)
2. hely: Bús Réka (Oromhegyes)
3. hely: Bicskei Bálint (Orom)
7. osztály
1. hely: Vajda Rolland (Tóthfalu)
2. hely: Szabados Norbert (Oromhegyes)
3. hely: Rúzsa Edina (Orom)
8. osztály
1. hely: Berec Krisztina (Orom)
2. hely: Mészáros Ágnes (Oromhegyes)
3. hely: Bata Glória (Orom)
KÉMIA
7. osztály
1. hely: Pejičić Aleksandar (Orom)
2. hely: Erdélyi Csongor (Oromhegyes)
3. hely: Gulyás Klaudia (Orom)
8. osztály
1. hely: Vörös Tamás (Oromhegyes)
2. hely: Pósa Vivien (Orom)
3. hely: Király Noémi (Orom)
INFORMATIKA
6. osztály
1. hely: Apró Alekszandra (Oromhegyes)
2. hely: Kovács Erna (Orom)
3. hely: Körmöci Csilla (Tóthfalu)
7. osztály
1. hely: Pletikoszity Árpád (Orom)
2. hely: Gulyás Klaudia (Orom)
3. hely: Horváth Viktor (Tóthfalu)
8. osztály
1. hely: Lékó Regina (Orom)
2. hely: Vörös Tamás (Orormhegyes)
3. hely: Bata Glória (Orom)
•
BÁTASZÉKI MATEMATIKA-VERSENY
Iskolánk tanulói részt vettek a Magyarországon
létrehozott matematika-verseny Újvidéken megrendezett döntőjén. A versenyzők idén is szép eredményekkel emelik iskolánk hírnevét.
A 3. osztályos Szögi Roland 2. helyezést ért el
korosztályában, az 5. osztályból pedig Szögi Evelin
ugyancsak 2. helyezett lett.
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Iskolánk életéből

Az új számítógépek előtt – Orom

A legügyesebbek

A felsősök is taroltak a versenyeken

Szerkesztők:
Csikós Anita
Majlát Hermina
Kormányos Vilmos
Rice Ágota
Adatbevitel:
Szkitsák Szilárd
Műszaki szerkesztés:
Bata Attila
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Díjkiosztás közben

A biológia
és matematika
verseny legjobb
felsősei

Mi is lehet a megoldás?
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