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RajzokRajzok

Kedves Újságolvasók!
Ismét megjelent kedvenc lapotok, a Diáklap. 

Megújult formában és külsővel tekinthetitek meg. 
Helyet kaptak benne iskolánk végzőseinek írásai 
és a tablóképek, a versenyeredmények, fogalma-
zásrészletek, képzőművészeti alkotások, és isko-
lánk életének egyéb fontosabb eseményei. 

Kedves Nyolcadikosok! Ez a lap egy kicsit 
most leginkább nektek és rólatok szól. Kívánunk 
nektek sikeres záróvizsgát és eredményes pálya-
választást, iskolánk minden tanulójának pedig 
minél jobb bizonyítványt és kellemes nyarat.

A Diáklap Szerkesztősége

Dukai Valentin, 3. osztály, Völgyes

Remete Karolina, 3. osztály, Orom

Borsos Hajnalka, 2. osztály, Tóthfalu Szabó Dorina, 1. osztály, Tóthfalu

Szabó Virág, 1. osztály, Orom Törtelyi Réka, 4. osztály, Tóthfalu
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Eredményeink, melyekre büszkék vagyunkEredményeink, melyekre büszkék vagyunk
• A tartományi kormány Tolerancia-ku-

pa elnevezéssel 2012. november 16-18. kö-
zött sportrendezvényt tartott Zomborban. A 
környező települések közül a törökkanizsai 
és az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Is-
kola tanulói mérték össze tudásukat és ere-
jüket a labdarúgásban. 8 csapat vett részt a 
kupán, melyből a tóthfalusi tagozat tanulói 4 
meccset játszottak, és a döntőben megsze-
rezték az előkelő harmadik helyet. A csa-
pat tagjai: Nagy Patrik (8. osztály), Katona 
Ákos (8. osztály), Szőke Adrián (8. osztály), 
Szakál Krisztián (8. osztály), Dubac Albert 
(8. osztály), Mészáros Dominik (8. osztály), 
Hajrulović Danijel (8. osztály), Jankovity 
Alen (7. osztály), Gecső Ármin (7. osztály), 
Askovity Dávid (7. osztály). Kísérő tanáruk 
Nikola Rakin testnevelő tanár volt. 

• 2013. március 13-án iskolánk tóthfalusi 
tagozatáról egy csapat vett részt a községi 
futballversenyen, amelyet Magyarkanizsán 
rendeztek meg. Ezen a megmérettetésen si-
került megszerezni az első helyet, és to-
vábbjutottunk Nagykikindára. (Jankovity 
Alen, 7. osztály, Tóthfalu)

• 2013. március 22-én Szabadkán rendez-
ték meg a Sajó Károly Kárpát-medencei 
Környezetvédelmi Csapatversenyt, amely-
re iskolánkból az oromi nyolcadikos lányok, 
Kádár Panna, Káposzta Kyra, Szögi Eve-
lin jutottak tovább az iskolai selejtező után. 
A verseny 3 részből állt. Először a csapato-
kat tesztírás várta a környezetvédelemmel és 
egészséges életvitellel kapcsolatban, majd 
munkáik bemutatása következett. A prezen-
táció és a kutatás témaköre az iskolás tanu-
lók helyes táplálkozása volt. Ezután a plaká-
tok bemutatása következett, amelyet minden-
ki otthon készített el a következő témakörben: 
Magyarország a világörökség része. A pon-
tok összesítése után nagy örömünkre a má-
sodik helyezést az oromi lányok hozhatták el.

• 2013. április 2-án szervezte meg a 
magyarkanizsai Vöröskereszt a „Mit tudsz 
az egészségről és a Vöröskeresztről” 
című csapatversenyt, amelyen iskolánkból 
4 csapat vett részt. Egyéni teljesítményben 
2. helyezést ért el Lékó Szibilla oromi nyol-
cadikos tanuló. Gratulálunk neki!

• 2013. április 13-14-én Kecskeméten 
került megrendezésre a Lions Kupa Gyer-
mek Labdarúgó Torna, melyen iskolánk 
képviseletében 9 tanuló vett részt: Nagy 
Patrik, Jankovity Alen, Askovity Dávid, 
Gecső Ármin, Lajkó Csanád, Katona Ákos, 
Szakál Krisztián, Szőke Adrián és Mészá-
ros Dominik. A csapat megszerezte az első 
helyezést, emellett Lajkó Csanád különdíj-
ban részesült, Gecső Ármin pedig elnyerte 
a legjobb játékosnak járó díjat. (Gecső Ár-
min, 7. osztály, Tóthfalu)

• Az iskolai elődöntőt követően ebben a 
tanévben is megszervezésre került a köz-
ségi szavalóverseny, melynek helyszíne a 
magyarkanizsai József Attila Könyvtár volt. 
Az április 19-ei döntőn iskolánkat a követ-
kező tanulók képviselték: Bata Lara, Bata 
Blanka, Dukai Nikoletta, Surányi Bence, 
Pakai Loretta és Molnár Ramóna. A közsé-
gi szavalóversenyen több mint ötven sza-
való vett részt. Szebbnél szebb versek han-
goztak el. A versmondók jutalmul egy-egy 
könyvet és dicsérő oklevelet kaptak. A zsű-
ri Dukai Nikolettát a legjobbak közé sorolta. 
Amellett, hogy elmerültünk a versek titkos 
világában, jól szórakoztunk, és alkalmunk 
volt barátkozni is. (Molnár Ramóna, Orom-
hegyes, 6. osztály)

• Idén 2013. április 26-27. között ke-
rült megrendezésre a Gyermekfeszti-
vál Magyarkanizsán. Iskolánk tanulói ez-
úttal is szépen szerepeltek. A felsősöknél  
prózamondás kategóriában 3. helyen vég-
zett a tóthfalusi 6. osztályos Cérna Mart-
ina. Balázs Bence oromhegyesi hatodikos 
a  népdalénekesek között különdíjban ré-
szesült, valamint  az ötödikes Bajusz Réka 
és Pekla Klaudia is dobogós helyezést ért 
el hangszeres előadásukkal. Ének 2. ka-
tegóriában a tóthfalusi Harmath Tamara 
szerezte meg az első helyet. Kovács Pet-
ra 3. osztályos tanuló III. helyezést ért el 
ének kategóriában, Cseszkó Nikolett kí-
sérte furulyán. Az oromhegyesi 3. osztá-
lyosok színjátszó kategóriában a legjob-
baknak bizonyultak.

• A magyarkanizsai Vöröskereszt által 
megszervezett Vér életet jelent című irodal-
mi és képzőművészeti pályázat díjazottjai:

Képzőművészeti alkotások:
I. osztály: 2. Sarnyai Kitti Oromhegyes, 

3. Nógrádi Edvin Orom
II. osztály: 2. Papp Róbert Orom, 3. Ba-

lázs Ákos Orom, 
III. osztály: 1. Szögi Lilla Orom, 2. 

Savić Lolita Tóthfalu, 3. Bálint Krisztina 
Oromhegyes

IV. osztály: 2. Kolompár Violetta Orom, 
3. Bata Tamás Oromhegyes

V. osztály: 1. Püspök Ármin Orom, 
VI. osztály: 2. Nyilas Renáta Orom
Irodalmi alkotások:
IV. osztály: 1. Beszédes Emese Orom-

hegyes, 2. Konc Szabolcs Oromhegyes
V. osztály: 3. Dukai Nikoletta Tóthfalu
VI. osztály: 3. Pósa Bettina Tóthfalu, 3. 

Tukacs Krisztina Orom
VII. osztály: 1. Kuntity Roberto 

Tóthfalu, 1. Tóth Sztella Orom, 1. Cifra 
Branko Orom, 1. Horvát Roland Orom, 

VIII. osztály: 1. Sóti Márton Orom, 2. 
Bicskei Annabella Oromhegyes

• Iskolánk idén is kiválóan szerepelt a 
Oktatási Minisztérium által szervezett ver-
senyeken. 

ÁMV eredmények

2013. május 11-én tartották meg Sza-
badkán az Általános Iskolások Művészeti 
Vetélkedőjét, röviden ÁMV-t, immár 12. al-
kalommal. 

Eredményeink:
Purger Doroti 4. osztályos oromi tanu-

ló Fogalmazásírás kategóriában II. helye-
zett lett.

Kovács Petra 3. osztályos oromi tanuló 
Ének kategóriában II. helyezett lett.

Kádár Kata 4. osztályos oromi tanuló 
Ének kategóriában III. helyezett lett.

Harmath Tamara 6. osztályos tóthfalusi 
tanuló Ének kategóriában III. helyezést ér-
demelt.

Az oromhegyesi alsós színjátszók kü-
löndíjban részesültek.

PÁLYÁZATOK AZ ISKOLÁBAN

• Az oktatási folyamat színvonalának 
emelése miatt lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk folyamatosan bővíteni, fejlesz-
teni és korszerűsíteni az iskola felszerelé-
sét. Szemléltetőeszközök, műszaki felsze-
relés és oktatási segédanyag beszerzésé-
vel idén is próbálkoztunk, megragadva a 
különböző pályázati lehetőségeket. A Ma-
gyar Nemzeti Tanács oktatási támogatásra 
meghirdetett pályázatára, a biológia szak-
tanterem felszerelésének bővítésére pá-
lyáztunk, és 30.000,00 dinárt kaptunk erre 
a célra. A Tartományi Oktatási Titkárság-
nál is pályáztunk. A magyarországi Beth-
len Gábor Alapítvány regionális támoga-
tási keretösszegéből az alsó tagozatok 
tantermeit szeretnénk minél alkalmasab-
bá tenni, a központi keretből pedig nyel-
vi szaktanterem kialakítására pályáztunk. 
Ezekkel kapcsolatban még nem kaptunk 
tájékoztatást. 

• A magyarkanizsai Együtt a jövőért 
egyesület pályázatot hirdetett a tanulmá-
nyi eredményükkel kiemelkedő tanulók 
megjutalmazására. Iskolánkból a követ-
kező tanulók részesültek ajándékcsomag-
ban:  Nyilas Sára (5. osztály, Orom), Bog-
nár Georgina (6. osztály, Orom), Berec 
Klaudia (7. osztály, Orom), Dukai Nikolet-
ta (5. osztály, Tóthfalu), Cérna Martina (6. 
osztály, Tóthfalu), Zsoldos Dániel (7. osz-
tály, Tóthfalu),  Pekla Klaudia (5. osztály, 
Oromhegyes), Molnár Ramóna (6. osztály, 
Oromhegyes) és Zsoldos Krisztián (7. osz-
tály, Oromhegyes).
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Versenyek eredményeiVersenyek eredményei
Beszélgetés 

a versenyzőinkkel 

Magyarkanizsa község biológiaver-
senyéről többek között az oromhegyesi 
általános iskola két hatodik osztályos ta-
nulója, Molnár Ramóna és Konc Krisz-
ta is továbbjutott a körzeti megmérette-
tésre. Mindketten az osztálytársaim. A 
felkészülésről faggattam őket. 

– Hogyan készültetek fel a biológia-
versenyre?

Ramóna, Kriszta: Sokat kellett tanul-
ni. Fejős Edina tanárnőtől még külön 
feladatlapokat is kaptunk. 

– A verseny előtt izgultatok-e?
Ramóna, Kriszta: Igen, nagyon, de 

csak addig, míg el nem kaptuk a feladat-
lapokat, azután megkönnyebbültünk. 

– Erős volt-e mezőny?
Kriszta: Persze. Aki ott volt, tudott is.
Ramóna: Nagyon sokan voltunk, 

ezért igazán meg kellett küzdenem.
– Milyen eredménnyel zárult számo-

tokra a verseny?
Kriszta: Én 3. lettem.
Ramóna: Második helyezést értem el.
Osztálytársaimnak gratuláltam, és 

örülök a sikereiknek.
Bicskei Debóra 6. osztály 

Oromhegyes

Osztályunk két diákja, Kókai Valen-
tina és Takács Szilárd műszaki oktatás-
ból továbbjutottak a községi verseny-
re. Mindketten egy-egy makettet ké-
szítettek.

– Hogyan készültetek fel a versenyre?
Valentina: Először tervrajzot készí-

tettem, majd kivágtam az anyagokat.
Szilárd: Megszereztem az anyagokat 

és a tervrajzot.
– Milyen maketteket készítettetek?
Valentina: Én egy hajót fából.
Szilárd: Egy traktort készítettem pré-

selt faanyagból.
– Hogyan zajlott a községi verseny?
Valentina: Megírtunk egy tesztet, és 

megnéztük, hogyan úsznak a hajók a ví-
zen. 

Megköszöntem Valentinának és Szi-
lárdnak a beszélgetést. 

Dobó Csaba 5. osztály
Oromhegyes

Községi verseny
TANTÁRGY OSZTÁLY NÉV HELYEZÉS

MAGYAR NYELV 6. osztály Losonc Edina 1. hely
Bognár Georgina 2. hely

8. osztály Bálint Anett 2. hely
Molnár Zsombor 3. hely

NÉMET NYELV 8. osztály Faragó Manuella 2. hely
ANGOL NYELV 8. osztály Szögi Evelin 3. hely
MATEMATIKA 4.osztály Dobó Kata 2. hely

6. osztály Szögi Roland 1. hely
8. osztály Szögi Evelin 2. hely

FIZIKA 6. osztály Szögi Roland 2. hely
Buza Tamás 3. hely

7. osztály Cifra Branko 3. hely
8. osztály Szögi Evelin 1. hely

Káposzta Kyra 3. hely
TÖRTÉNELEM 5. osztály Püspök Ármin 2. hely

6. osztály Joó Marti n 3. hely
8. osztály Sóti  Márton 2. hely

BIOLÓGIA 5. osztály Nyilas Sára 2. hely
Dobó Csaba 2. hely
Pekla Klaudia 3. hely
Püspök Ármin 3. hely
Szalkai Kristóf 3. hely

6. osztály Bognár Georgina 1. hely
Cseszkó Edina 1. hely
Konc Kriszta 1. hely
Borsos Kitti  2. hely
Molnár Ramóna 2. hely
Kalmár Orsolya 2. hely

7. osztály Zsoldos Kriszti án 2. hely
Bús Réka 2. hely
Berec Klaudia 3. hely

8. osztály Faragó Manuela 2. hely
Molnár Zsombor 3. hely
Lékó Szibilla 3. hely
Csikós Máté 3. hely

MŰSZAKI OKTATÁS 6. osztály Miluti novics Orsolya 3. hely
6. osztály Cseszkó Márk 2. hely
7. osztály Fátyol Sarolta 1. hely
8. osztály Mózes Dániel 1. hely

Dukai Richárd 2. hely
Bata Bálint 3. hely

TESTNEVELÉS Távolugrás
8. osztály Mózes Dániel 3. hely

Váradi Alex 3. hely
Magasugrás
7. osztály Sándor Médi 3. hely
8. osztály Juhász Ákos 3. hely
300 méteres futás
7. osztály Cifra Branko 2. hely
8. osztály Juhász Ákos 3. hely
Súlylökés
8. osztály Mózes Dániel 2. hely

Körzeti versenyek
TANTÁRGY OSZTÁLY NÉV HELYEZÉS

MŰSZAKI OKTATÁS 6. osztály Cseszkó Márk 2. hely
8. osztály Mózes Dániel 1. hely

Bata Bálint 3. hely
NÉMET NYELV 8. osztály Faragó Manuela 2. hely
BIOLÓGIA 5. osztály Nyilas Sára 2. hely

6. osztály Bognár Georgina 1. hely
6. osztály Cseszkó Edina 2. hely
6. osztály Molnár Ramóna 2. hely
6. osztály Konc Kriszta 3. hely
6. osztály Kalmár Orsolya 3. hely
6. osztály Borsos Kitti  3. hely

FIZIKA 6. osztály Szögi Roland 3. hely
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EseményekEsemények

• Január 25-én tartottuk a Szent Száva-napi műsort. Az iskola 
tanulói rövid, alkalmi műsort készítettek.

• Kibújik-e a medve a barlangjából? Február 1-jén, pénteken 
kiállítással egybekötött alkalmi irodalomóránk volt. Idén először 
rendeztünk műsort Gyertyaszentelő Boldogasszony napja tisz-
teletére. Ez a nap jelentős a medvék életében is; téljósló hie-
delmek kapcsolódnak hozzá. Összekötöttük a néphagyomány-
ból vett ünneppel. A 6. osztályból Bognár Georgina és Borsos 
Kitti készített beszámolót a medvékről. Legkedvesebb mackós 
fi guránkat, Vackort is felelevenítettük. Megnéztük a Vackor az 
1. osztályban és a Vackor kalandjai c. rajzfi lmeket. 

• Február 8-án, pénteken az oromi iskola tanulói és pedagó-
gusai fergeteges felvonulást szerveztek a falu főutcáján. Közön-
ségünk akadt bőven. Nagy lármával űztük a telet, és vártuk a 
tavasz érkezését. A jelmezek ötletesek voltak, a gyerekek min-
denféle zajkeltő tárgyat hoztak magukkal. Az iskolaudvarban el-
égettük a kiszebábot, közben a „Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!” 
mondatot skandáltuk. Finom meleg teát és fánkot fogyasztot-
tunk az ünnep zárásaként. A rendezvény támogatói: az oromi 
helyi közösség, a Petőfi  Sándor ME, a Varázsfalatok civil szer-
vezet. Tóthfaluban a farsangi felvonulást február 9-én tartották 
meg. A felvonulást egy jelmezverseny előzte meg, majd a jel-
mezbe öltözött tanulók és tanáraik, tanítóik hangos énekszóval 
körbejárták a falut, így űzve el a telet.

• Megünnepeltük a szerb államiság napját, február 15-ét. 
• Március 10-én tartottuk a nőnapi rendezvényt az oromi mű-

velődési házban. 
• Pénteken, március 15-én tartottuk az 1848/49-es magyar 

forradalom és szabadságharc emlékére rendezett alkalmi mű-
sorunkat. Az oromi iskolaépületben az alkalmi műsor közép-
pontjában Petőfi  Sándor Nemzeti dal című verse állt. Egy rö-
vid történelmi összefoglalóval kezdődött a műsor, majd prezen-
tációt tekinthetett meg a közönség a legfontosabb események-
ről és szereplőkről. Oromhegyesen a felsősök táncos, verses, ze-
nés és énekes összeállításukkal próbálták megidézni a forrada-
lom és szabadságharc hangulatát, és ebben hálás közönségre lel-
tek az iskola diákjaiban. Az idén először alsós tanulók is szere-
peltek. Tóthfaluban a hetedik osztályos tanulók készítettek elő-
adást, melyben a történelmi események felelevenítése mellett 
Petőfi  Sándor forradalmi költeményei is elhangzottak. 

• A Bodies kiállításon jártunk Belgrádban. 2013. március 
17-én indult az autóbusz Oromról. Azok a tanulók mentek, akik 
részt vettek az idei és a tavalyi biológiaversenyen. Az út hosz-
szú volt Belgrádig, de megérte türelmesnek lenni. Az emberi test 
című kiállítás egy életre szóló élmény volt. A saját testünket mu-
tatja be és mindent, amit róla tudni kell. Több galérián keresztül 
tekinthettük meg a belső szerveket, valamint az izmokat, érrend-
szerünket. Orvostanhallgatók voltak a segítségünkre a látvány 
megértésében. A kiállítás rádöbbentett bennünket, mennyi min-
dent nem tudunk a saját testünkről. Minden embernek látnia kel-
lene ezt a kiállítást. (Lékó Szibilla 8. osztály, Orom)

• Húsvét az idén március 31-én lesz. Húsvét előtt van a nagyböjt, 
ami öt hétig tart. Anyuval megbeszéltük, hogy keresünk egy szép 
gyümölcsfaágat, amit majd a kifestett tojásokkal feldíszítünk. Mi ket-
ten festjük a kifújt tojásokat. (Bata Nikoletta, 3. osztály, Tóthfalu)

A tojást a családdal együtt festjük. Minden évbe más techni-
kát használunk. Az idén hagyma héjával akarunk díszíteni. Már 
sok tojásunk van az előző évekből, ezekből tojásfát csinálunk. 
Vasárnap elmegyünk a templomba, utána fogyasztjuk el az ün-
nepi ebédet. Locsolkodni húsvét hétfőn szoktak, én is megyek a 
lányokat öntözni. Megtanulok egy szép verset, amit minden ház-
nál elmondok. (Cérna Patrik, 3. osztály, Tóthfalu)

Az oromhegyesi iskolában idén is megünnepeltük a húsvétot. 
Színes tojásokat festettünk különböző technikákkal. Tibor atya 
pedig versenyt hirdetett az ünnep jelképeivel kapcsolatban. Az el-
sősök csibéket, a másodikosok bárányt, a negyedikesek tövisko-
szorút, mi pedig keresztet készítettünk.  A legjobb munkák juta-
lomban részesültek, és az ünnep napján kiállították őket a temp-
lomban. Rövid műsort is készítettünk, amelyben felelevenítettük 
az ünnephez kapcsolódó szokásokat. A fi úk locsoló- versekkel ké-
szültek, a lányok pedig csokitojással jutalmazták a legényeket, és 
megvendégelték őket az otthonról hozott süteménnyel. Persze a 
lányoknak is jutott a fi nom falatokból. (Erdélyi Nikoletta, Sőreg 
Dorottya, Bálint Krisztina 3. osztály Oromhegyes)

• 2013. április 9-én nagy meglepetésünkre vendég érkezett az 
oromi iskolába: Lékó Róbert polgármester urat köszönthettük ná-
lunk, aki azért jött, hogy ünnepélyesen átadjon egy új, többfunk-
ciós magnót. A Diákparlament képviselői vették át és köszönték 
meg az ajándékot az iskola minden tanulója és dolgozója nevében.   

• Április 11., a magyar költészet napja
• Április 22-e, a Föld napja előtt az iskola környékének takarí-

tásával, pannó- és plakátkészítéssel tisztelegtünk. Ezen a napon 
a tóthfalusi 5. osztály tanulói osztályfőnökük szervezésében sze-
métszedési akciót szerveztek. A diákok a falu játszóterét, az is-
kola környékét tisztították meg.

Iskolánk alkalmi műsorokkal, rendezvényekkel és előadásokkal 
emlékezett meg az elmúlt időszakra eső jeles dátumokról.
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EseményekEsemények

• A Ribár Béláról elnevezett fi zikaversenyt április 20-án tar-
tották Horgoson az Október 10. Általános Iskolában. A verseny 
folyamán négy tesztet töltöttünk ki: az első Michael Faraday éle-
téről és munkásságáról szólt, a második elgondolkodtató fi zikai 
feladatokból állt, a harmadik összetett számítási feladatokat tar-
talmazott, az utolsó pedig a bemutatott kísérletek értelmezésé-
ből és leírásából állt. Mi, oromiak nagyon jó eredményt értünk 
el. Elhoztunk egy első és két második helyet. Sok szép ajándé-
kot kaptunk, és nagyon jól éreztük magunkat. (Készítette: Szögi 
Evelin, Káposzta Kyra, Bicskei Friderika)

• Április 22-én az első tanítási órán a holocaust áldozataira 
emlékeztünk.

• A tóthfalusi tagozat 7. és 8. osztályos diáklányai Rice Ágo-
ta tanárnővel 2013. április 29-én a pályaválasztási program ke-
retein belül megszervezett Girls Day, azaz Lányok napján  ellá-
togattak a tóthfalusi Logos-print nyomdába. E nap célja az volt, 
hogy a lányok olyan vállalatot látogassanak meg, ahol nem tipi-
kus női foglalkozásokat tekinthetnek meg.

• A Kis Ferenc Általános Iskola hét tanulója szép eredményt 
ért el a Nagykikindán megtartott körzeti biológia versenyen. 
Az volt a jutalmunk, hogy Fejős Edina tanárnőnkkel együtt el-
mehettünk Budapestre, a Corvinus Egyetem kereteiben meg-
rendezett kiállításra. Sok csodálatos növényt láttunk, voltak 
számunkra ismertek, meg olyanok is, amelyekkel most talál-
koztunk először Megnéztük a Biokertet a komposztáló rész-

leggel, voltunk a Fenyves-tisztásnál, a Tükörben a világ elne-
vezésű kiállításnál, a jurtáknál, az Ízek és Nedűk Vásáránál, a 
Land Art kiállításnál, a Környezettudatos saroknál, a Hulladék 
játszóháznál, a Kaktusz-Orchidea-Bonsai kiállításnál. Nekünk 
az utóbbi három tetszett legjobban. Láttunk újrahasznosított 
anyagból készült bútorokat is. Csodálatos, maradandó élmé-
nyekkel gazdagodtunk. Jó lenne, ha máskor is volna lehetőség 
hasonló kirándulásra. Köszönjük Nyilas L. Anitának, hogy tá-
jékoztatott bennünket erről a kiállításról, és segített utunk meg-
szervezésében. (Borsos Kitti, Cseszkó Edina, Kalmár Orsolya, 
6. osztály, Orom)

• Május 1-jéről, a munka ünnepéről  április 30-án emléke-
zünk meg.

• Május 8-án, a Vöröskereszt Szervezet megalakulásának 
150. évfordulóján Tóthfaluban is új tagokat avattunk. Az első 
osztályosok, miután a kanizsai Vöröskereszt Szervezet aktivistá-
ja, Cseszkó Mónika megismertette őket a szervezet munkájával, 
szerény ünnepség keretében letették az ünnepélyes fogadalmat. 
Ezt követően átvették az ajándékcsomagokat, melyeket -a ké-
pek tanúsága szerint is- nagy örömmel fogadtak. (Képek a hát-
oldalon.)

• Május 9-e, a győzelem napja is méltó helyet kap a jeles na-
pok sorában.   

• Az iskolanapot májusban ünnepeljük Együtt az iskola elne-
vezéssel. Az intézmény mind a négy épületéből összegyűlnek a 
diákok, hogy gazdag, színvonalas programokon vegyenek részt.

DIÁKOLIMPIA

Április 23-án került megszervezésre a községi Diákolim-
pia az oromhegyesi épületben. Iskolánkat négy csapat képvi-
selte. Egy az első osztályból, egy a másodikból és a harmadik 
osztályból egy lány- és egy fi úcsapat vett részt a versenyen. Az 
oromhegyesi, oromi, a tóthfalusi és a völgyesi diákok legjobbjai 
együtt küzdöttek. Mind a négy csapat első helyezést ért el, és ez-
zel továbbjutott a körzeti versenyre, amelyet Kikindán szervez-
nek meg május végén.

Nagy Teodóra, Pekla Izabella, Sarnyai Beatrix, Nagy Ákos, 
Sarnyai Tamás, Mészáros Lehel 3. osztály Oromhegyes

GYERMEKFESZTIVÁL

Az idén is részt vettünk a kanizsai Gyermekfesztiválon. Több 
kategóriába is beneveztünk. Rajzokat küldtünk, szavalattal, szó-
ló énekkel, prózamondással és színjátszásban vetélkedtünk. Kis 
színészeink első helyezést értek el. A díj egy csoki torta volt, 
amit közösen fogyasztottunk el. A színjátszók névsora: Beszé-
des Emese, Bicskei Kristóf, Fejős Ferenc, Horvát Dávid, Hor-
váth Kitti, Horváth Petronella, Pósa Adrián, Remete Tamara, Ta-
kács Patrik és Zsámboki Rihárd.

Zsámboki Rihárd, Erdélyi Violetta, Pósa Adrián, Horvát Dá-
vid, Remete Tamara  3. osztály Oromhegyes
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A Tarán jártamA Tarán jártam
2013. április 17-én reggel 6 órakor indultunk Tarára.
Kilenc órán át utaztunk. Az út során sok érdekességet 

láttunk. Miután megérkeztünk, megmutatták a szobáinkat, 
és beköltöztünk. Kiválasztottuk a „kulcsfelelőst”, hogy a 
holmijaink biztonságban legyenek. Én lettem az, és teljes 
felelősséget vállaltam a dolgainkért.

Bata Réka 4. osztály Oromhegyes

Kipakoltunk a bőröndökből, és lementünk játszani. Na-
gyon jó volt. Este diszkóztunk, és párnacsatáztunk.

Fejős Ferenc 4. osztály Oromhegyes

Másnap reggel 7-kor ébredtünk. A napot tornával kezd-
tük. Kilenc órakor reggeliztünk. A reggelit követően sétára 
indultunk. A szőnyegmezőre mentünk. Goco néni mesélt 
nekünk a Tara tündéréről.

Bata Tamás 4. osztály Oromhegyes

Visszatértünk a táborba. Ebédeltünk, utána játszottunk. 
Este diszkóba mentünk. Minden napunk így telt el, csak más-
más helyekre kirándultunk, még múzeumban is voltunk. 

Magyari Loretta 4. osztály Oromhegyes

Minden nap sokat sétáltunk. Az ennivaló mindig fi nom 
volt. Sokat kiütőcskéztünk. Többfajta fenyőt láttunk. A táj 
gyönyörű.  Tóth Teréz 4. osztály Oromhegyes

A sportpályán kötelet húztunk. Tíz csapatból elsők let-
tünk. Elégedettek voltunk, örültünk.  Nagyon szeretnék 
legalább még háromszor elmenni Tarára.

Horváth Petronella 4. osztály Oromhegyes

2013. 04.17-én, szerdán indultunk fél 6-kor a Tara-
hegyre. Kilenc órát utaztunk. Útközben megálltunk: kö-
veket szedtünk, ettünk és csodáltuk a gyönyörű tájat. Ami-
kor végre megérkeztünk, megnéztük a szobáinkat. Nyolc 
barátnőmmel együtt laktunk egy szobában, két erkélyünk 
volt és egy fürdőszobánk. Amikor kipakoltunk, elindul-
tunk felfedezni a környéket. Megcsodáltuk a játszóteret és 
a kívánságfát. Mindenki kívánt valamit, de a kívánságot 
nem volt szabad elmondani, mert akkor nem teljesül. 

Purger Doroti 4. osztály Orom

Este vacsora után diszkóban voltunk. Mielőtt lefeküd-
tünk, párnacsatáztunk egy jót. Csütörtökön a napot regge-
li tornával kezdtük, majd reggelivel folytattuk. Elsétáltunk 
a Tepih Livadához. A Tara 1981-től nemzeti park. Védett 
fajok a barnamedve, fehérfejű sas, a szöcske, a Pančić fe-
nyő és a mladica nevű hal. Összesen 40 medve él a Ta-
rán, a felnőtt kb 250-300 kg, a kisbocs 250-500 gramm sú-
lyú. Az őz sütije a só, a medvéé a hangyák lárvája. Josip 
Pančić 1875-ben felfedezett egy fenyőt, amely róla kapta 

nevét. Délután kötélhúzásban elsők lettünk a tíz csapat kö-
zül. Este a frizuraversenyen Jessica, Elina és én nyertünk.

Sebők József 4. osztály Orom

Pénteken a tiszafák erdejére sétáltunk el. A tiszafának 
semmi köze nincs a Tisza folyóhoz. Nincs toboza, a mag-
vai bogyókban vannak. 50 méter magas is lehet. Délután 
két lány és hét fi ú focizott, ebben nyertünk. Mi lányok két 
tűz köztöt játszottunk, de sajnos veszítettünk. Este jelmez-
bálon voltunk, utána jót diszkóztunk.

Tratyik Rafaella 4. osztály Orom

Szombaton a farkasleshez sétáltunk. Az idegenveze-
tő a kilátóról mesélt nekünk. Délután fociztunk, de sajnos 
vesztettünk. Este táncverseny volt.

Sóti Zsófi a 4. osztály Orom

Vasárnap voltunk a faiskolánál és sok fát megismertünk. 
Egész délután csak két tűz közt-öt játszottunk. Hétfőn dél-
előtt múzeumban voltunk.

Rövid Dominik 4. osztály Orom

… Utána pakoltunk a táskáinkba, majd ebédeltünk. Indu-
lás előtt esni kezdett az eső. Délután 13 óra 30 perckor in-
dultunk haza, és 21 óra 30 perckor érkeztünk Oromra. Jól 
éreztem magam a Tarán, és sok élménnyel gazdagodtam. 

Körmöci Márk 4. osztály Orom

A múlt szerdán kirándulásra készültem. Reggel fél 
6-kor jött az autóbusz értünk. Mi csak hárman mentünk 
innen, Völgyesről. Már az úton sok gyerekkel megismer-
kedtem. Kicsit hosszú  volt az út, de végül megérkeztünk 
egy gyönyörű, hegyes vidékre. A hat nap alatt kicsit sem 
unatkoztunk. Sokat fociztunk, sétáltunk, játszorrunk. Ne-
kem a diszkó tetszett legjobban. A Tara nagyon szép, el-
mennék máskor is. 

Nagy Ádám, 4. osztály, Völgyes

Dobó Kata, 4. osztály, Völgyes



8 Diáklap – 2013. nyár

Ti írtátokTi írtátok
A Holdon jártam

(Oromhegyes)

Álmomban egyszer a Holdon jártam. Gyönyörűen sü-
tött a nap, zöldellt a fű, virágoztak a virágok. Az élőlények 
a levegőben lebegve közlekedtek.

Harmath Zsanett 2. osztály Oromhegyes

Űrhajóval repültem a Holdig. Amikor kiléptem, akkor 
láttam meg, milyen hatalmas és fényes.

Fehér István 2. osztály Oromhegyes

Utazás közben gyönyörködtem a meteoritokban.
Bicskei Viola 2. osztály Oromhegyes

Tomi barátom megmutatta a bolygókat.
Erdélyi Dominik 2. osztály Oromhegyes

…és találkoztam a marslakókkal. Először megijedtem, 
aztán megismerkedtünk, és jó barátok lettünk.

Fátyol L. Emanuella 2. osztály Oromhegyes

A Holdon bementem az űrjátszótérre. Sok űrlényt láttam. 
Furcsák voltak: tarka testűek, egyszeműek, és nem volt szájuk. 

Bata Blanka 2. osztály Oromhegyes

Amikor én a Holdon jártam, sok-sok csodát láttam. 
Képzeljétek el, hogy sajtból volt a Hold! Egerek hemzseg-
tek rajta, s persze én is beálltam sajtot csipegetni.

Erdélyi Szonya 2. osztály Oromhegyes

A hazatérés után írtam egy könyvet, amely az utazásról 
szólt. Híres ember lettem.

Bata Blanka 2. osztály Oromhegyes

A Holdon jártam
(Tóthfalu)

Én egyszer eljutottam a Holdra. Egy csészealjal vittek az 
idegenek. Láttam ott az egyik földön kívüli bázisukat,ami 
nagyon szép volt.. Találkoztam az ufókirállyal. Megpró-
báltam kommunikálni velük,de nem nagyon értettem őket. 
Nemsokára mennem kellett haza,újra felszívtak a hajóba 
és hazahoztak. Szerintem nagyon jó lehetne a Holdon élni.

Csikós Noé, 2. osztály, Tóthfalu

Tegnap éjjel furcsát álmodtam. Egy kis csillagon a 
Holdra utaztam. Ott labdaházakban labdaemberkék lak-
tak.. A labdaemberkék buborékokat fújtak felém. Nagyon 
megijedtem és a kiscsillagon gyorsan hazarepültem.

Dukai Botond, 2. osztály, Tóthfalu

Ha a Holdra eljuhatnék, én űrhajóval utaznék. Látnám 
a többi bolygót,visszanéznék a Földre. Megnézném ott a 
nappalt és az éjszakát. Szerintem nem találkoznék senki-
vel. Az űrhajómmal jönnék vissza a Földre.

Böröc Anna, 2. osztály, Tóthfalu

Már régi álmom volt,hogy egyszer eljuthassak a Hold-
ra. Sikerült is eljutnom oda az űrhajómmal. Láttam ott sok-
sok homokdűnét,dombokat és nagy ürességet. Nem sikerült 
senkivel találkoznom,pedig szerettem volna látni,hogy ott 
milyen élőlények élnek,és megismerni őket. Sétáltam erre is 
arra is,de unatkoztam és elkezdtem ugrálni a homokbucká-
kon. Nagyon jó volt,de sajnos haza kellett jönnöm.

Bagi Benjámin, 2. osztály, Tóthfalu

Én egy rakétával voltam a Holdon. Sok kisebb kráterbe 
buktam bele,amikor nem fi gyeltem a lábam elé. Találkoz-
tam űrlényekkel. Szerintem onnan hordják a sajtot. Egy 
űrbiciklivel tértem vissza a Földre.

Remete Gabriella, 2. osztály, Tóthfalu

Teliholdkor lefekvés előtt elképzeltem,hogy eljutottam a 
Holdra. Űrhajőval utaztam. Volt szkafanderem is. A Hold fel-
színe egyenletlen. Hegyeket és krátereket láttam,nagy kövek 
és homok volt közötte.. Rajtam kívül még voltak űrhajósok 
is,akikkel egy űrhajőban utaztam. Ez jó mulatság volt.

Borsos Hajnalka, 2. osztály, Tóthfalu

Én űrhajóval utaztam a Holdra,ahol más bolygókat és 
még sokfajta űrhajót láttam. Találkoztam Mars-lakókkal 
és jót beszélgettem velük…

Kávai Jácint, 2. osztály, Tóthfalu

Kalmár Dávid, 2. osztály, Orom
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Ti írtátokTi írtátok
Kedves élményem

Az egyik kedves élményem az volt, amikor először 
mentünk tengerre. Ez 2009 augusztusában volt. Rajtunk 
kívül még két család ment az útra. Késő éjszaka indultunk 
el. Testvéreimmel nagyon álmosak voltunk és aludtunk az 
autóban. Amikor reggel lett, megálltunk pihenni és reg-
gelizni, majd folytattuk utunkat. Következő megállónk a 
Skadari-tónál volt. Itt gyönyörködtünk a szép tájban és jót 
fagyiztunk. Délután 3 órakor érkeztünk Šušanjba, ami a 
montenegrói tengerparton található. Megkerestük a lefog-
lalt házat és kipakoltunk. Felvettük fürdőruhánkat, lemen-
tünk a partra, bekentük magunkat naptejjel és belemen-
tünk a vízbe. A víz kicsit hideg volt, de végül megszok-
tuk. Nem sokáig fürdöttünk, mert nagyon fáradtak vol-
tunk és felmentünk a szobánkba pihenni. Minden nap gyö-
nyörű szép időnk volt, rengeteget fürödtünk, napoztunk, 
fagyiztunk, esténként sétáltunk. Nagyon jól éreztem ma-
gam a tengeren. A 12 nap gyorsan elmúlt. Azóta is szíve-
sen emlékezem vissza az itt töltött napokra.

Szögi Lilla 3. osztály Orom

Beszél az iskolatáskám
Én és anya sétáltunk a piacon. Egyszer megpillantot-

tam egy gyönyörű iskolatáskát. Nagyon megtetszett, ezért 
megvettük. Örültem a szép táskának. Másnap a suliban 
megmutattam a barátnőimnek. Nekik is tetszett, sőt volt, 
aki irigyelt is. A tanításnak vége lett, mentünk haza. Ott-
hon egyszercsak megszólalt a táskám:

- Gazdikám, nagyon boldog vagyok!
- Tényleg?
- Igen!
- Amióta megvettetek engem, nagyon jól bánsz velem.
- Az igaz – feleltem.
Így beszélgettünk egy darabig. Aztán a táskám elhallga-

tott. Este volt. Utoljára csak ezt mondta:
- Jó éjt, gazdi!
Én is ezt kívántam neki. Nagyon érdekes volt számom-

ra, hogy beszélt hozzám a táskám.
Kovács Rita, 3. osztály, Völgyes

Egy tárgy belső monológja
Hófehér vagyok, a fűzőm is fehér. Ahogy telnek az 

évek, egyre szűkebb és szűkebb leszek. Tavasszal vízbe 
lépek, szutykolódom, nyáron sokat futok, ősszel vizes le-
szek, télen tisztán ragyogok, de félredobnak, nem visel-
nek. Félek, hogy egy nap arra fogok ébredni, hogy mesz-
sze vagyok a legjobb barátomtól, vettek helyettem szeb-
bet, jobbat, elegánsabbat. Nem hiszem, hogy kitaláltátok, 
ezért elárulom: tornacipő vagyok!

Lőrinc Rihárd 7. osztály Orom

Nagy örömmel vett ki a dobozból, megnézett minden-
felől, és bekapcsolt. Kis idő múlva rájött, hogy kell engem 
használni. Sok mindent tudok csinálni: megőrzöm a bará-
tai számát, üzeneteit, lehet velem találkozókat megbeszél-
ni. Együtt megyünk a gazdámmal a medencére vagy a ba-
rátaihoz, még focizni is. Egyszer véletlenül otthon felej-
tett, de visszajött értem. Szerintem ő vigyáz rám legjob-
ban, és ezért szeretem őt.

Horvát Roland 7. osztály Orom

Hajnali borzongás
A horizont világosodni kezd, de körülöttem még minden 

árnyékban van. Az árnyakat olykor valami másnak nézem, 
mint amik valójában. Az állatok halk neszétől gyakran a fé-
lelem kerülget. Meghűl bennem a vér, amikor a kutya hirte-
len mellém toppan, a macskák hozzám dörgölőznek, észre 
sem vettem közelségüket. Amikor felkel a Nap, a félelem el-
száll, a hajnal árnyai eltűnnek és minden kivilágosodik. Ne-
kem pedig folytatnom kell a megkezdett munkámat. 

Kovács Bálint 6. osztály Orom

Csütörtök van, reggel 6 óra. Ma a megszokottnál előbb 
kelek, mert nulladik órára megyek az iskolába. Álmosan 
botorkálok a teraszablakhoz, hogy megnézzem, milyen idő 
van kint. Nagy meglepetésemre fehérbe borult az udvar. 

Bognár Georgina 6. osztály Orom

Kedves 
Antoine de Saint-Exupéry!

Úgy gondoltam, levélben jelentkezem, mivel visszatért 
a kis herceg. Röpke két hetet töltöttünk együtt Oromon, de 
még az is kevés volt, mivel rengeteg mondandója akadt. 
Megkért, hogy adjam át ezt az üzenetet: sokszor üdvözli, és 
nagyon hiányolja.          Nyilas Sára 5. osztály Orom

Sóti Ábel, 1. osztály, Orom
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KifestőKifestő

A kifestés színei 
a következők:

42-narancs
43-barna
44-zöld

45-piros
46-sárga
47-kék

Magosi Emese, 4. osztály, Tóthfalu Oroszi Armand, 1. osztály, Tóthfalu
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8. osztály, Orom
Elsős korunk óta vártuk, hogy nyolcadikosok legyünk. De 

mára ez az érzés megváltozott. Nehéz lesz a búcsúzás, mert 
sok szép emlék köt ehhez az iskolához. Az osztályunkat soha 
nem fogom elfelejteni. Nagyon sokat mókáztunk és vicce-
lődtünk. Rossz érzés, hogy nemsokára végső búcsút veszünk 
egymástól, hiszen mindenkinek más tervei vannak. Remé-
lem mindenki eléri majd kitűzött célját, és hogy a következő 
osztályom ugyanolyan jó lesz, mint az előző volt.

Káposzta Kyra

Most, nyolcadik osztály végén elérkezik az a pillanat, 
amikor el kell búcsúznunk tanítóinktól, tanárainktól, isko-
lánktól és osztálytársainktól. Amikor először átléptem isko-
lánk küszöbét, minden idegennek és ijesztőnek tűnt. A tanító 
néni kedvesen mosolygott ránk, és igyekezett szavaival bá-
torságot önteni belénk. Idővel mindenki megbarátkozott má-
sodik otthonával, és a diákélet feladataival, kötelességeivel. 
Észre sem vettük, hogy milyen gyorsan elröppent ez a nyolc 
év, és hogy őszre újból egy új iskola küszöbét kell átlépnünk.

Szögi Evelin

Szerintem minden kisgyerek a következő kérdésre:
- Mi leszel, ha nagy leszel? - Ezt válaszolná:
- Milliomos! Lesz egy Ferrarim, medencés házam... - 

és még sorolhatnám, mit el nem tud képzelni egy kisgyer-
mek fantáziája. De én már nagy vagyok, és tudom, mi vár a 
nagyvilágban. Először is a tanulás nagyon fontos, mert amíg 
élünk, okosodunk, ezért kell minél több iskolát befejezni, 
mert az okos embert megbecsülik, és megfi zetik a munkáját. 
Tudom, ez kicsit beképzelten hangzik, de hiába próbálnánk 
szépíteni a világot, legfontosabb dolog a pénz, ezért szeret-
nék minél több iskolát befejezni. Másodszor a tudást senki 
nem veheti el tőled, ez a sírig elkísér. Így hát a jövőbeli ter-
vem, ami kicsit meglepően hangzik majd: tanulni, tanulni, 
tanulni és tanulni! A munkámon már sokat gondolkodtam, és 
eldöntöttem, hogy számítógép-vezérlő technikus akarok len-
ni, majd megfűszerezni egy kis mérnöki egyetemmel, egy-
szerűbben számítógépen irányítok robotokat, vagy ugyan-
ezeket megtervezem, megalkotom. Ezt a pár sor szerintem 
tanulságos szöveget ajánlom mindenkinek, mert ez a fogal-
mazás a jövőről szerzett tapasztalatom eredménye. És a vé-
gén egy jó tanács: tanuljatok!             Váradi Alex

A jövőbeli terveim közé tartozik a megfelelő középiskola 
megtalálása. Számomra a legjobb munka a vámos és a rend-
őr. E két szakma közül az egyiket szeretném elérni, mivel a 
világon ma már sok a bűnözés, és szeretném, ha kevesebb 
lenne. Túl sok az ember- és drogcsempészet. Szerintem a 
drog az oka, hogy sokan halnak meg, és nem csak a drog, ha-
nem a gyilkosságok, az alkohol, a dohányzás, ez mind-mind 
hozzájárul. Én ezt szeretném megakadályozni. 

Licinger Krisztián

Mikor kicsi voltam, sokan megkérdezték tőlem, hogy mi 
leszek, ha nagy leszek. Én egy ideig azt válaszoltam, hogy 
nem tudom. Kis idő múlva már fodrász szerettem volna len-
ni, vagy éppen ügyvéd. Miután felsős lettem, már komo-
lyabb elhatározásom volt, hatodikban már eldöntöttem, hogy 
építészmérnök leszek. Nagy reményeket fűzök ehhez a szak-
mához.

Dobó Klaudia
Bárhol leszünk 10 év múlva, emlékeink velünk maradnak. 

Az együtt töltött pillanatok nem múlnak csak úgy el. Mo-
solyogva gondolunk majd vissza a diákévekre. Addig lehet 
bármi belőlünk: tanár, tűzoltó, szerelő, szakács, orvos... Min-
ket akkor is összeköt a múlt.

Lékó Szibilla
Emlékszem, amikor kis elsősként először léptünk be az 

iskolába, milyen nagy csodálkozással néztük az akkori nagy 
nyolcadikosokat. Nagyon gyorsan elszaladt ez a nyolc év, és 
mára már mi vagyunk azok, akikre felnéznek az elsősök. Bár 
az iskola kezdete óta a 8. osztály végét vártuk, most úgy ér-
zem, szomorú leszek, ha nem fogunk találkozni. Hiányoz-
ni fog az osztály és azok a vicces pillanatok, amelyeket át-
éltük. Remélem, mindenkinek sikerülni fog a kitűzött célok 
megvalósítása.

Bicskei Friderika
El sem hiszem, hogy már a ballagást tervezzük! Hiszen 

nyolc évvel ezelőtt még csak az elsőt kezdtük! Eddig azt vár-
tuk, mikor fejezzük be a nyolcadikat, most pedig már rájöt-
tünk, milyen jó volt együtt. Ez a nyolc év gyorsan elmúlt, 
már csak pár hét van, elbúcsúzunk az iskolától és egymás-
tól, és utána többet már nem fogunk diákként az iskolapad-
ban ülni.

Remete Krisztina

8. osztály, Oromhegyes
Mi tesz engem boldoggá?

A boldogság számomra az, amikor a családommal és a 
barátaimmal lehetek. Ha rossz jegyet kapok az iskolában, 
mindjárt észreveszik rajtam a szüleim, holott én mindig azt 
mondom, hogy minden rendben van, zökkenőmentesen telt 
a napom. Különösen feldobja a hangulatomat, ha valamelyik 
labdajátékban pontot szerzek, és az tesz még boldogabbá, ha 
a csapattársaim is örülnek.

Fátyol Csaba

Életvidám lány vagyok, de olykor nekem is van rossz na-
pom. Ilyenkor egy jó vicc, vagy egy kiadós beszélgetés át-
zökkent a búskomorságon. Nálunk az osztályban ritkán hi-
ányzik a jókedv.

Bicskei Annabella
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Ami igazán boldoggá tesz, az a család vidámsága, egy jó 

osztályzat a kitartó tanulás eredményeként, vagy egy jó kis 
játék a barátaimmal. A legfontosabb talán az, hogy szeretetet 
adjunk és kapjunk.                                              Lengyel Alex

A tornaórák izgalma, a csapatom győzelme, a futóverse-
nyen való helyezés, vagy akár egy fi nom uzsonna is fel tud 
vidítani. Megkönnyebbülés számomra a délutáni leckézés 
utáni játék és pihenő. Bízom benne, hogy a középiskola mel-
lett is marad majd mindig egy kis szabadidőm.

Csikós Máté

Visszatekintés…

Arra emlékszem, hogy nagyon szerettem óvodába járni. 
Aztán következett az első osztály, majd a felső, és bizony, a 
sok tanulás nem volt ínyemre. Most már nyolcadikosok va-
gyunk, és a pályaválasztás még előttünk áll.                                                                  

Rákos Benedek

Ötödik osztályban még viszonylag visszahúzódó kis tár-
saság voltunk, később viszont ez megváltozott. A nemtanulás 
védjegyünkké vált. A középiskola befejezése után szeretném a 
tatámtól megtanulni az ekevasverést, elsajátítani a hegesztés 
fortélyait. Boldoggá tenne, ha édesanyám büszke lenne rám.

Grujin Krisztián

Harmadikban a tanító nénim, Balázs Katalin megkérdez-
te, volna-e kedvem szavalóversenyen szerepelni, és én öröm-
mel válaszoltam igent. Egy évvel később az ÁMV-n is meg-
mérettettem, ami nagy hatással volt rám. Azóta is szívesen 
tanulok verseket iskolai műsorokra, vetélkedőkre. Így több 
szép gondolatot, szó szerinti idézetet is a batyumba rakok.

Bajusz Csaba

Gyakran elhangzik otthon az a bizonyos „Tanulj, fi am!” 
mondat. Most már érzem a súlyát: nyakunkon a kisérettségi, 
a pályaválasztás. De jó volt még, amikor csak a betűböngé-
szés volt a fő elfoglaltságunk!                                  Cérna Gyula

Sok jó pillanatban volt részem, de a legemlékezetesebbek 
a barátokkal való játék, mókázás, a családi összejövetelek, 
kirándulások maradnak. Sajnos nem mindig sikerült minden 
úgy, ahogy elterveztem, de addig-addig küzdöttem, míg az 
év végi eredményem kitűnő nem lett. Anyu dicsérete mindig 
fontos a számomra.                                      Molnár Zsombor

Nyolcadikos vagyok. Örülök, hogy mindezidáig sikerült 
színkitűnő bizonyítvánnyal zárnom az évet. Szívesen em-
lékszem majd vissza az osztálykirándulásokra, a különböző 
sporteseményekre. Előttünk áll még egy komoly akadály, a 
záróvizsga, melyre kitartóan készülök, hogy jó pontszámmal 
jussak be az egészségügyi középiskolába.                                  

Juhász Ákos

Sok csínytevés írható a nevünk mellé. Az osztályfőnö-
künk, Németh  Konc Éva sokat beszélget velünk, mi minde-
nen kellene változtatnunk. Valószínűleg majd megkomolyo-
dunk, és visszatekintve látjuk majd, mit lehetett volna más-
hogy csinálni.                          Sarnyai Ádám

8. osztály, Tóthfalu
Visszaemlékezés...

Az első osztály nekem nagyon könnyű volt, mert nagyjá-
ból csak a betűk voltak újak. Miközben múltak a napok, rá-
jöttem, hogy nem olyan jó dolog ez az egész... A nyolcadik 
nagyon lassan múlt el, de szép eredményeket értem el ma-
gyarból és biológiából. Hiányozni fog az osztályom.

Bálint Anett

Remélem, hogy elérem a célom, amit kitűztem magam 
elé, és bejutok abba a középiskolába, amelybe szeretnék. 
Köszönöm a tanító néninek és a tanároknak a sok támaszt és 
fáradságot. A legjobb nyolc évemet töltötem itt, fájó szívvel 
búcsúzok.             Bata Balázs

Nagyon sokat kell tanulni ebben az évben, hogy elérhes-
sük célunkat. Remélem, sikeres lesz az érettségim, és el-
érem, amit szeretnék.              Bata Bálint

Az első osztályban kicsit féltem a tanító nénitől, de aztán 
megismertem, és már nem is volt annyira félelmetes. A nyol-
cadik elég lassan múlik, de már nincs sok belőle. Már min-
denki nagyon várja, hogy vége legyen a tanévnek. Én nem 
tudom, hová szeretnék iratkozni.            Buza László

E nyolc év alatt sok közös kiránduláson vettünk részt, 
amire szívesen emlékezek vissza, főleg a feledhetetlen pilla-
natokra. Emlékeink közt merengve hiányozni fog a jó társa-
ság, a vidám napok, a jó bulik, a csínytevések és az év végi 
sütögetések. A jövő titka még, hogy hová sodor bennünket 
tovább az élet.            Cseh Heléna

Bácskertesen kezdtem az általános iskolát, a hetedik osztályt 
már Tóthfaluban. Itt új barátokat szereztem. Elérkezik a balla-
gás, elhagyjuk az iskolát, továbblépünk. Kicsit furcsa lesz, ha 
nem kell többet visszajönni.         Dubac Albert

Ötödikbenn nagyon nehezen indult be a tanulás az új tan-
tárgyak miatt, de osztályfőnökünk segített. A nyolcadik a 
legnehezebb, sokat kell dolgoznunk a jó eredményért. Még 
most is azt mondom, hogy a legjobb az általános iskola.

Dukai Roland



14 Diáklap – 2013. nyár

Nyolcadikosaink visszaemlékezéseiNyolcadikosaink visszaemlékezései
Az iskolát 2005-ben, Szabadkán kezdtem, de a nyolcadi-

kat már Tóthfaluban. Örültem is, sajnáltam is elhagyni a régi 
iskolámat. Ma már hiányzik. Az új iskolám szerintem köny-
nyebb, mint a régi, vagy csak azért tűnik így, mert itt tanulok 
is?  Az első félévet szép eredménnyel fejeztem, a második-
kal sem kellene, hogy gond legyen.

Hajrulović Dániel

Amikor először mentem be az iskolába, a tanító néni már 
várt bennünket, még ajándékot is kaptunk. Most nyolcadiko-
sok vagyunk, és már alig várom, hogy elballagjunk. Az isko-
la hiányozni fog, és főleg a hatodik osztályosok. 

Harmat Herta

Tanulmányaimat a tornyosi iskolában kezdtem, de 8. osztály-
ban átiratkoztam ide. Így, az év vége felé el kell gondolkodni 
azon, hová is kellene továbbmenni. Remélem, az érettségin sok 
pontot szerzek, és felvesznek a Zentai Gimnáziumba.

Katona Ákos

Eljött a 7. osztály, ekkor már Tóthfaluban kezdtem a sulit. 
Ezt a környezetet gyorsan megszoktam. Régen vártam, hogy 
elballagjunk, de ma már nem, mert lehet, hogy egyes osz-
tálytársaimat soha nem látom többé. Elmúlt ez a nyolc év, és 
nagyon örülök, hogy ide járhattam.

Körmöci Dániel

A nyolcadikkal csak egy gond van, minden egyszerre tör-
ténik: ballagás, bérmálkozás, érettségi. Nekem egy kicsit hi-
ányozni fog ez a nyolc év, de azért jó, hogy lassan vége.

Lázár Dániel

Szeretek ebbe az iskolába járni, mert tanáraim kedvesek, 
megértőek velem. Most ballagunk, elbúcsúzunk tanárainktól 
és a szép iskolától, majd elmegyünk egy középiskolába, ahol 
szakmát szerezhetünk és új barátokat.

Losonc Dominik

Az első évemet az iskolában színötösre fejeztem. Felső-
ben ez rosszabb lett. A tóthfalusi iskolában kezdtem a 7. osz-
tályt. Szerény, de annál vidámabb osztálytársakat kaptam. 
Jól és könnyedén beilleszkedtem.

Mamuzsity Endre

Közeleg a nyolcadik vége, és hamarosan itt a ballagás is. 
Bácskossuthfalván és Tóthfaluban egyaránt ballagok. Gim-
náziumba szeretnék iratkozni, utána egyetemet szeretnék vé-
gezni, mert az életetben szeretnék valaki lenni. Remélem, 
hogy a középiskolában mind a fociban, mind a tanulmányok-
ban jó, szép eredményeket tudok majd elérni.

Mészáros Dominik

Harmadik osztály után átköltöztünk az új iskolaépület-
be, ahol tilos volt focizni, fi rkálni a padra, fogócskázni, csak 
ülni, sétálni és unatkozni volt szabad.A nyolcadik osztályról 

csak annyit, hogy nagyon jó volt, és minden tanárnak és di-
áknak sok szerencsét a jövő évhez, mert én már nem itt kop-
tatom a padot.

Mózes Dániel

A nyolcadik osztály csodálatos, mert tudom, hogy ebben 
az évben ballagni fogok. A lelkem mélyén érzem, hogy hiá-
nyozni fog az iskola. Nagyon szeretnék gépészeti szakra irat-
kozni, de ezt az iskolát nem felejtem el soha, mivel itt váltam 
azzá az emberré, aki most vagyok.

Nagy Patrik

Elmúlt nyolc év, egy pillanatnak tűnik az egész. Még min-
dig emlékszem a szép pillanatokra. Többé már nem köve-
tünk el együtt csínyeket, nem mesélhetünk egymásnak vic-
ces, tanulságos történeteket. Búcsúzom tőletek mint osztály-
társ és jóbarát.

Nagy Tímea

Nyolcadikban mindenki azt kérdezi, hová megyek to-
vább, mi leszek, ha nagy leszek. Ezekre még nem tudom a 
választ... Hiányozni fog az iskola, az a sok feledhetetlen pil-
lanat, amit itt töltöttem. Hiányozni fognak a tanárok, osztály-
társak, de főképp a barátnők.

Paksánszki Andrea

Először bele sem gondoltam, milyen gyorsan el fog múlni 
ez az év. Nagyon hamar megkedveltem az új osztálytársakat. 
Hamarosan vége a tanításnak, mindenki más pályát választ, 
és talán nem fogunk ballagás után találkozni. Én még nem tu-
dom, hogy hová megyek tovább, de remélem, jól választok.

Sóti Barbara

Az ötödik osztályt Magyarcsernyén kezdtem, majd 8.-ban 
átjöttem Tóthfaluba. Ez a nyolc év az általános iskolában na-
gyon jó volt, sokat viccelődtünk, persze tanultunk is. Egy ki-
csit fog hiányozni az iskola, mivel a középiskola sokkal ne-
hezebb lesz.

Szakál Krisztián

Moholon kezdtem az első osztályt, majd hetedik osztály-
ban átköltöztünk Magyarországra, Domaszékre. Mikor lehe-
tőség nyílt arra, hogy Tóthfaluba jöjjek focizni, örömmel elfo-
gadtam. Bevallom, várom a tanítás végét, minél előbb be aka-
rom fejezni. Remélem, nyolcadik végére kitűnő tanuló leszek.

Szőke Adrián

Sokat készülünk a ballagásra, amit senki se vár, csak a 
tanárok. A Zentai Gimnáziumba szeretnék iratkozni, utána 
megy sporttal kapcsolatos főiskolát vagy egyetemet szeret-
nék befejezni. Remélem, minden úgy fog történni, ahogy el-
terveztem.

Túri Viktor
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